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Azon a köszöneten túl, amely sok közremûködôt 
megillet, „áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd 
el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2)
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Röviddel a korinthusi gyülekezethez írt elsô levél magyarázatának meg-
jelenése után Isten iránti hálával bocsáthatom az igére szomjas olvasó 
elé a korinthusiakhoz írt második levél magyarázatát. Ez utóbbi mintha 
az elôzô árnyékában állna. Kevésbé ismerôs még a Szentírást szor gal-
masan forgatók számára is, ritkábban idézünk belôle, és úgy tûnik, 
soványabb a vele foglalkozó irodalom is. Pedig talán még az elsô levélnél 
is több kiemelkedô igei magaslat tárul elébünk olvasásakor. Gondol-
ha tunk itt az Istennel való kibékülésre hívó sorokra (5,16—21), az ada-
ko zás örömét sokoldalúan megvilágító 8. és 9. fejezetekre vagy az apos-
tolnak az ô testébe vert karóként gyötrô betegséggel való tusa kodásáról 
írt vallomására (12,7—9). Ha pedig valóban kissé mostohán bántunk a 
második levéllel, akkor éppen ideje, hogy elmélyedjünk ben ne, és fel-
tárjuk kincseit.

Mind a két levél — vagy a két levélben esetleg megôrzött más levelek 
is — még a legkritikusabb kutatók szerint is Pál apostol szerzôségérôl 
árulkodnak. Igaz ugyan, hogy a második levél nyelvezete több gondot 
okoz a fordítóknak, mint az elsôé, de ez a körülmény talán az apostol 
megnövekedett veszélyérzetének, hevesebb indulatainak tudható be. 
Tartalom tekintetében a két levél már szembeszökô eltérést mutat. Az 
elsô levélben magából a gyülekezetbôl eredô veszélyeket és bajokat kell 
az apostolnak elhárítania, a másodikban pedig inkább kívülrôl érkezô 
és személyét érintô aknamunkát kell hatástalanítania. Ennek megfele-
lôen amíg a korábbi levélben a gyülekezet nézôpontja a meghatározó, 
addig a késôbbiben többnyire az apostoli szolgálat mibenlétét feszegeti. 
Mindkét témakör azonban — Pálra jellemzôen — az evangélium meg-
világításába kerül. Luther a második levélnek az 1546-os kiadású német 

TISZTELT OLVASÓ!
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Bibliában olvasható elôszavában írja a következôket: „[Pál] felmagasz-
talja az evangélium szolgálatát, amely a legfôbb vigasztalást nyújtó 
feladat a lelkiismeret hasznára és üdvére. Azt is megmutatja, hogy ez 
a szolgálat messze felülmúlja a törvényét.”

Az Isten újszövetségi népét megújító és megtartó evangélium,  vala-
mint az ezt az evangéliumot képviselô apostol szorosan összetartozik, 
és ezért a két levél is egymásba kapcsolódik, de egyúttal ki is egészíti 
egymást. Olyan a kettô, mint valami nagyszabású diptychon, amelyrôl 
az Idegen szavak és kifejezések szótára többek között ezt írja: „A késô 
középkori mûvészetben: kétszárnyú, egymással összefüggô bibliai jele-
netet ábrázoló oltárkép vagy kettôs, többnyire összecsukható elefánt-
csont táblácska.”

Mivel az igemagyarázat feladatáról vallott felfogásom és a feladat 
elvégzéséhez szükséges, már korábban kialakult módszertani lépésso-
rozat az Elsô korinthusi levél nemrég megjelent exegézise óta nem 
vál tozott, a második levél kommentárjának tartalma is az elsô levélről 
írt kötet struktúrája szerint tagozódik: „Mivel a feladat elvégzésében a 
bibliai szövegnek van meghatározó szerepe, mégpedig annak eredeti 
gö rög nyelvû formájában, ennek megfelelôen az általam kívánatosnak 
ítélt fordítását mindenütt, ahol szerepet kap, félkövér betûvel adom 
meg. A dôlt szedés pedig a hangsúlyosnak tekin tett mondanivalót jelzi. 
(…) Min den fôbb fejezet elején rövid elemzés talál ható a soron követke-
zô na gyobb egység felépítésérôl. Ezt követi a szóban forgó levélrészlet 
fordí tása, számokkal jelezve az indokolásra, magyará zatra szoruló sza-
vakat, for dulatokat. Az így jelzett, tisztázásra váró szö veg kritikai, kor-
történeti és vallástörténeti kérdések a szöveg megértése címszó alá kerül-
tek, és sûrûbb szedéssel különülnek el a magyarázat többi részétôl. Itt 
kap teret néhány összefoglaló tanulmány (exkurzus) is az újszövetségi 
tudomány ban sokat vitatott kérdésekrôl. A magyarázat szükségszerûen 
torkollik a levélrészlet kibontásába, ahol megkísérlem »kicsomagolni« 
mind azt, amit Pál apostol a szakaszba »beletett«, ahe lyett, hogy a saját 
gon dolataimat és elképzeléseimet csempészném bele. Ennek érdekében 
félkövér betûk kel újra megjelenik a fordított szöveg, de most már mint 
a kibontott levélrészlet vezérfonala.”

Amint a korábbi bibliamagyarázati mûveimben, úgy most is azt tar-
tottam szem elôtt, hogy amit írtam, tudományosan is helytálló legyen, 

A SZERZŐ ELŐSZAVA
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TISZTELT OLVASÓ!

és segítséget nyújtson az Újszövetség minden kutatójának. De vannak 
olyan szenvedélyes bibliaolvasók is, akik szakmai elôképzettség nélkül 
is szeretnének mélyebb és megalapozott bibliaismeretre szert tenni. 
Az általuk támasztott igénynek is eleget szerettem volna tenni az által 
a törekvés által, hogy minél olvasmányosabbá tegyem a mondanivalót. 
Elsôsorban reájuk gondoltam, amikor a levélrészlet kibontását is meg kí-
séreltem.

Fáradozásom jutalma az lenne, ha az olvasó számára is megeleve-
nedne az apostoli szó és az apostoli szóban Isten élô és ható igéje.

A SZERZŐ ELŐSZAVA

Korinthus_2_JAV.indd   13Korinthus_2_JAV.indd   13 2009.04.08.   14:46:112009.04.08.   14:46:11



Korinthus_2_JAV.indd   14Korinthus_2_JAV.indd   14 2009.04.08.   14:46:112009.04.08.   14:46:11



I. TUDNIVALÓK A LEVÉLRÕL

Korinthus_2_JAV.indd   15Korinthus_2_JAV.indd   15 2009.04.08.   14:46:112009.04.08.   14:46:11



Korinthus_2_JAV.indd   16Korinthus_2_JAV.indd   16 2009.04.08.   14:46:112009.04.08.   14:46:11



17

1. A két korinthusi levél közös és eltérô vonásai

Minden közösség életét állandó és változó tényezôk befolyásolják. 
A Bibliánk szerint számon tartott Elsô és Második korinthusi levél 
megírása között eltelt három esztendô alatt alig történhetett jelentôs 
változás a város életében, a lakosság összetételében, a keresztyén gyü-
lekezet keletkezésének megítélésében vagy tagjainak gazdasági és tár-
sadalmi helyzetében. Ezért minderrôl most nem is szólunk, hanem 
csak visszautalunk az Elsô korinthusi levélhez írt bevezetés megfele-
lô címszavaira. Mind a két levélre egyformán érvényes továbbá a ku-
tatók egybehangzó véleménye, amely szerint páli szerzôségük vitán 
felül áll.

A két levél között eltelt idô alatt viszont alaposan megváltoztak a 
gyülekezet belsô viszonyai. Másképp értékelték Pál apostoli szolgálatát, 
mint korábban, mégpedig valószínûleg azért, mert más irányzatú keresztyének 
vonzásába kerültek. A pontos helyzetkép megrajzolását rendkívüli módon 
zavarja az a körülmény, hogy a ma kezünkben lévô levél szinte kivétel 
nélkül minden kutató szerint több páli levél összeötvözése révén jött 
létre, és ennek megfelelôen az egyes részletek különbözô gyülekezeti 
helyzetet és bonyodalmat tükröznek. Már az elsô levéllel összefüggés-
ben megemlítettük, hogy Pálnak legalább négy Korinthusba írt levelé-
vel kell számolnunk,1 és ezek közül legalább kettôt megtalálhatunk az 
általunk másodikként emlegetett levélben.

Mindebbôl következik, hogy a levél mondanivalójának megértése 
érdekében tulajdonképpen két kérdéskört kell elôzetesen tisztáznunk: 
a) Mi az a gyülekezeti helyzet, amely az apostolt levele megírására in-

1 Lásd Cserháti 2008 I. fejezete 2. alfejezetének b) pontja alatt.
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I. TUDNIVALÓK A LEVÉLRÕL

dította? b) Mi az igazság a levél egysége körül? Ha ez a megközelítés 
kézenfekvô is, nehéz eldönteni a válaszadás sorrendjét. Mert annak 
érdekében, hogy tisztázhassuk egyes levélrészletek összetartozását vagy 
különállását, a tárgyalt ügyekkel is tisztában kell lennünk. De hogyan 
lehetünk tisztában a szóban forgó ügyekkel, ha nem egy és ugyanazon 
idôben írt leveleket vallatunk felôlük?

Ezt a magyarázók számára elôállt kényelmetlen helyzetet valódi „ör-
dögi körnek” (circulus vitiosusnak) is nevezhetjük. Nem hiába hang-
súlyozta Gadamer, hogy minden olyan területen, amelyen valamilyen 
magyarázó tevékenységre kerül sor, számítanunk kell az ilyen herme-
neutikai körre.2 Ha pedig ilyen esettel van dolgunk, akkor az a feladatunk, 
hogy a kör forgását biztosítsuk. Kiindulunk egy elôzetes feltevésbôl, 
jelen esetben a szövegbôl adódó gyülekezeti helyzetképbôl, és ennek 
alapján alakítjuk ki véleményünket a most kezünkben lévô levél fel-
tételezett összetételérôl. Így most már árnyaltabb képet kaphatunk a 
gyülekezetben felmerülô gondokról, s ezek pedig ismét fi nomíthatják 
a levél egységérôl kialakított képünket. És így tovább. A következôkben 
ezt a módszert megszívlelve keressük a választ a Második korinthusi 
levél említett két kérdéskörére.

2. A levélbôl kikövetkeztethetô helyzet

a) Feszültség a gyülekezet és apostola között

Annyi bizonyos, hogy a második levél megírásakor a gyülekezetben 
kialakult és az apostol közbelépését igénylô helyzet korántsem ugyan-
az, mint az elsô levél idejében. Korábban a gyülekezetben felszínre 
kerülô visszásságok álltak elôtérben, most viszont Pál személye, ponto-
sabban a közte és a gyülekezet között addig meglévô bizalmi kapcsolat vált 
kérdésessé. Milyen megalázó lehetett a gyülekezet megalapítója számá-
ra egy ilyen mondatot lediktálni a levélbe: „Úgy gondolom, semmiben 
sem maradok el a fô-fô apostolok mögött.” (2Kor 11,5; 12,11). Pedig 
ezt a gyülekezetének kellett volna kimondania.

2 Gadamer 1984, 191. kk.

Korinthus_2_JAV.indd   18Korinthus_2_JAV.indd   18 2009.04.08.   14:46:112009.04.08.   14:46:11



19

2. A levélbôl kikövetkeztethetô helyzet

Másfelôl azonban — ellentétben az elôzô megállapítással — egyesek 
véleménye szerint néhány már korábban is szóvá tett ügy húzódhatott 
át a második levél megírásának az idejére. Így például a mostohaany-
jával együtt élô keresztyén férfi  esete (1Kor 5,1kk). Khrüszosztomosz 
már az ókorban arra gondolt — ami azután a 19. században általánosan 
elfogadottá vált —, hogy ugyanez a férfi  az, aki a 2Kor 2,5kk szerint egy 
következô látogatás alkalmával „megszomorította” az apostolt, de aki-
tôl azután a gyülekezet elhatárolta magát. Hasonlóképpen feltételezik 
néhányan, hogy a második levélben kárhoztatott „hamis munkások” 
(2Kor 11,13) ugyanazok a gnosztikus elhajlók, akikkel Pálnak az elsô 
levél megírása idején gyûlt meg a baja.3 A szövegösszefüggés viszont 
mindkét esetben amellett szól, hogy a második levélben említett ellen-
felek nem annyira Pál tanítását, mint inkább apostoli hitelét vonják 
kétségbe.

b) Pál látogatásai a gyülekezetben

Az apostol nem egyszer említi a korinthusi gyülekezet felkeresésére vonat-
kozó terveit. Az Efezusból írt elsô korinthusi levele végén bejelenti a 
gyülekezetnek, hogy Makedóniát végigjárva hozzájuk is betér, sôt a 
telet náluk tölti, mert nem akarja csak úgy, kutyafuttában meglátogat-
ni ôket (1Kor 16,5kk). Tôlük menne azután tovább 1Kor 16,3—4 köz-
lése szerint Jeruzsálembe, hogy vezesse a jeruzsálemi gyülekezetnek 
rendezett gyûjtés eredményét vivô küldöttséget.

Ezt a hosszabb korinthusi tartózkodásra tett ígéretét a második levél 
megírásának idejéig nem tartotta meg, amit a gyülekezet zokon is vett 
(2Kor 1,15kk). Nem rajta múlott azonban, hogy ígéretét betarthassa. 
Idôközben ugyanis Efezusból rövid látogatásra Korinthusba kellett 
utaznia, hogy elsimítsa a közte és az ôt váddal illetô gyülekezeti tag 
között támadt ellentétet. Ez a kísérlet balul ütött ki, és Pál mindaddig 
nem akart Korinthusba menni, míg bocsánatot nem kérnek tôle (vö. 
2Kor 2,1kk). Idôközben az apostolt megbántó és az illetôt kellôképpen 
el nem marasztaló gyülekezet feladta az igazához való makacs ragasz-
kodását, és a tagok kérték apostoluk bocsánatát. Mivel pedig 2Kor 

3 Részletesebben lásd a késôbbiekben.
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I. TUDNIVALÓK A LEVÉLRÕL

2,13kk szerint új helyzet állt elô, Pál kész harmadszor is felkeresni a 
gyülekezetet, és így bizonyos késedelemmel eredeti ígéretét beváltani. 
Róm 15,14kk-ből azt is tudjuk, hogy el is jutott Korinthusba, hiszen a 
Római levelet nagy valószínûséggel onnan írta, sôt már az 1Kor 16,3k -
ben felvázolt és a jeruzsálemi gyülekezet felkeresését célzó terveit is 
valóra akarja váltani.

Összefoglalva tehát leveleibôl kivehetôen Pál legalább háromszor járt 
Korinthusban: 

— a gyülekezet alapításakor (1Kor 2,1kk);
— villámlátogatás Efezusból (2Kor 2,1; 12,21; 13,2);
— jeruzsálemi útja elôtt (ApCsel 20,1—2; 2Kor 13,1; Róm 15,14kk).
A levél megírásakor még ez az utóbb említett útja az apostol elôtt 

áll (2Kor 1,8; 2,12; 7,5; 13,1—2). Itt említhetjük meg, hogy a Második 
korinthusi levelet vagy annak jelentôs részét valahol Makedóniában ír-
hatta, amikor elébe ment Titusznak, akit nyugtalanul várt Korinthusból 
(2Kor 2,12—13). Nagy valószínûséggel Filippiben diktálta a levelet, 
mert ennek a gyülekezetnek a szeretete biztosíthatta számára az ilyen 
nagy lélegzetû levél megírásához szükséges hosszabb tartózkodást. A 
levél megírásának idejét Kr. u. 55-re vagy 56-ra tehetjük, mégpedig vala-
mikor ôsz folyamára, amire 2Kor 8,10 és 9,2 alapján következtethe-
tünk.4

c) Az apostol megbízottai a gyülekezetben

Pál és az általa alapított gyülekezetek viszonya, a gyülekezetek minden-
kori helyzete nagymértékben függött azoktól a munkatársaktól, akiket 
az apostol a maga nevében küldött hozzájuk. Pál minden olyan esetben, 
amikor egy-egy gyülekezet életében valami helyreigazításra szorult, 
legszívesebben személyesen kereste volna fel azokat (Kol 2,5 és 1Kor 5,3), 
hogy a folyton változó helyzethez és szükséghez igazíthassa lelkipász-
tori intézkedéseit (vö. 1Kor 4,18—19; 2Kor 13,10). Ezért is veszi zokon, 
hogy ellenfelei Korinthusban személyes jelenlétét leveleihez mérve 
szánalmasnak minôsítik (2Kor 10,10—11). Azokat a leveleket, amelyek 

4 Lásd Feine—Behm—Kümmel 1965, 217. k.
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a késôi utódok számára olyan fontossá lettek, ô tulajdonképpen kény-
szerûségbôl, jobb megoldás híján írta.

Ha ô maga valamilyen oknál fogva nem mehetett, valamelyik ki-
próbált munkatársát küldte maga helyett. Sôt, valószínûleg leveleit is 
általuk juttatta el a címzettekhez. Így történhetett ez a „könnyek között 
írt” levéllel is, amelyet feltehetôen Titusz kézbesíthetett a gyülekezet-
nek. A munkatársak ugyanis a már kihûlt és megmerevedett betûkön 
túlmenôen élôszóval is kifejthették, hogy „miként tanít Pál mindenütt, 
minden gyülekezetben” (1Kor 4,17).

A korinthusi gyülekezet és alapító apostola között megromlott vi-
szony helyreállításában is nagy szerepet töltöttek be Pál munkatársai. 
Az általunk elsônek tekintett levelet valószínûleg az a Timóteus vitte 
Korinthusba, aki már a gyülekezet alapításakor is közöttük buzgólko-
dott (ApCsel 18,5; 1Thessz 3,6; 2Kor 1,19). Az általa vitt levél, de maga 
Timóteus sem járhatott eredménnyel, mert Pálnak személyesen kellett 
Efezusból Korinthusba hajóznia. Ám a helyzet még inkább elmérgese-
dett, úgyhogy Pál mélyen megbántva hamarosan otthagyta a gyüleke-
zetet. Visszatérve Efezusba „könnyek között” megírta bizonyára ke-
mény hangú levelét, amelyet — amint már említettük — „minden való-
színûség szerint Titusz vitt magával”.5 Mindenesetre Pál nyugtalanul 
várja Titusz visszatértét, olyannyira, hogy Tróászból elébe megy Make-
dóniába (2Kor 2,12—13). Végül is Titusz megérkezett, és Pál „meg-
vigasztalódhatott”, mert Titusz jó híreket hozott: a gyülekezet nagyobb 
része (2Kor 2,6) vágyakozik apostola után, és kész engedni neki (2Kor 
7,6—7).

De mielôtt ô is elmenne Korinthusba, újra elküldi Tituszt, hogy a 
jeruzsálemi gyülekezetnek szóló adakozást elôkészítse (2Kor 8,6.16; 
12,18). Vele megy egy Pál által nagyra becsült, de meg nem nevezett 
„testvér”, akit ismerhettek a korinthusi keresztyének is. Az ajánlásból 
kivehetô, hogy ez a keresztyén nagy tiszteletben áll a többi gyülekezet 
elôtt is, és ezért az ô feladata ügyelni a gyûjtéssel összefüggô pénzke-
zelés tisztaságára (2Kor 8,16kk; 12,18).

5 Feine—Behm—Kümmel 1965, 211. o.
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d) Pál ellenfelei a gyülekezetben

A páli levelek keletkezésének oka általában valamiféle „üzemzavar” a 
címzett gyülekezet életében, illetve az apostol részérôl az a pásztori 
felelôsség, amely szívén viseli a rábízottak sorsát. A gyülekezetekben 
támadt feszültség mögött pedig rendszerint nem elvont eszmék, hanem 
eleven és különbözô életérdekû emberek húzódnak meg. Amint a levél be-
mutatásának 1. pontja alatt már szóba került, az elsô és a második 
levél megírása között „eltelt idô alatt alaposan megváltoztak a gyüle-
kezet belsô viszonyai”, és ezzel együtt természetesen a második levél 
által érintett kérdések köre is. Amíg az elsô levélben egyes gyülekeze-
ti tagoknak vagy csoportoknak egymás között támadt nézeteltérései 
miatt kellett az apostolnak közbeavatkoznia, addig a második levélnek 
az ô személyét, illetve apostoli mivoltát ért támadásokkal kell foglalkoznia, 
mégpedig elsôsorban kívülrôl jött hittestvérek részérôl. Ezért lett ez a 
levél Pál legszemélyesebb írásává és az apostoli tiszt legátgondoltabb bemuta-
tásává. Ezek után érthetô tehát, hogy az apostol támadóinak kiléte és 
az ellene felhozott kifogások tartalma a levél megértése szempontjából 
feltétlenül tisztázandó.

A Pál elleni támadás a levél tanúsága szerint két menetben történik. 
Hogy a kettô között van-e átfedés, nehéz volna megmondani. Az egyik 
ilyen roham a gyülekezeten belülrôl, gyülekezeti tagok részérôl indult. Bár 
2Kor 12,21 és 13,2 szerint azon a közbeesô látogatáson, amely olyan 
szerencsétlenül végzôdött,6 több gyülekezeti tag makacs erkölcsi eltéve-
lyedésével kellett az apostolnak szembesülnie, ez még önmagában nem 
fenyegetett a közte és gyülekezete közötti szakítás veszélyével, hiszen 
az ilyen erkölcsi gondok keresztyének között sajnos már abban az idô-
ben sem számítottak rendkívülinek. Ami az apostolt ebben az esetben 
a végsôkig elkeserítette, az az igazságtalan támadás7 a gyülekezet egyik 
tagja részérôl. De talán még ennél is inkább bántotta, hogy a gyülekezet 
nem állt mellé ebben az összeütközésben (2Kor 7,12.15; 2,5).

Pál tapintatosan elhallgatja az illetô nevét. A levél elsô olvasói nyil-
ván tudták, kire gondol. Úgy látszik, az apostol nem akarja kipellen-

6 Lásd a fejezet 2. alfejezetének b) pontja alatt.
7 2Kor 7,12;  = igazságtalanságot elkövetô.
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gérezni, hiszen nem a személy, hanem az eset hordja magában a ta-
nulságot. Homályban marad viszont az is, amivel ez a gyülekezeti tag 
megvádolta ôt. A levél bemutatásának 2. a) pontja alatt már említettük, 
hogy Khrüszosztomosz és nyomában mások feltételezése szerint az 
apostol megbántója nem más, mint az 1Kor 5,5 versében szereplô ke-
resztyén férfi , aki mostohaanyjával él együtt. Ezt az elgondolást — jóval 
Khrüszosztomosz elôtt — Tertullianus egyházatya elutasította,8 nyilván 
abból a megfontolásból, hogy ilyen súlyos bûnt az apostol nem kezel-
het olyan enyhén, amint errôl a 2Kor 2,5kk versek tanúskodnak. Ebben 
az egyházatyának igaza is lehet.

Felmerült a 2Kor 12,16kk alapján egy olyan elképzelés is, amely sze-
rint a vád pénzügyi visszaélésre vonatkozott volna.9 Egy ilyen indokkal 
fellépô vádaskodás azonban idôben nehezen helyezhetô el. Kétségtelen 
ugyanis, hogy a kérdéses kínos eset a második, úgynevezett közbeesô 
látogatáson történt, amikor a jeruzsálemi gyülekezetnek szóló gyûjtés 
még csak elôkészületben volt (1Kor 16,1kk és 2Kor 8,10kk). Még leg-
valószínûbbnek az tûnik, hogy a meg nem nevezett vádaskodó gyülekezeti 
tag Pál apostoli hitelét vonta kétségbe. Ezt támasztaná alá 2Kor 7,13kk 
szakasza, amelyben az apostol afeletti örömét fejezi ki, hogy a gyü-
lekezettel való „dicsekvése” () Titusz elôtt nem bi zonyult 
alaptalannak. Ennek a „dicsekvésnek” az alapja pedig a levél szerint 
szinte kivétel nélkül a gyülekezet mint az apostoli munka gyümölcse 
(lásd 2Kor 1,14; 10,13.15—16). Ha viszont valóban Pál apostoli hitele 
forgott kockán, akkor érthetô, hogy miért követi részérôl — közvetlenül 
a kínos eset felidézése után — az apostoli szolgálat nagy ívû bemutatása 
(2Kor 2,14—6,10-ig).

A levél második felében már nem található félreérthetetlen utalás az 
apostolt megbántó gyülekezeti tagra. Viszont annál többet olvashatunk 
egy csoportról, amely kívülrôl óvakodott be a gyülekezetbe (2Kor 11,4), 
hogy a gyülekezetet kivonja Pál befolyása alól, és ezzel elcsábítsa Krisztus-
tól, mint ahogy egykor a kígyó rászedte Évát (2Kor 11,2k). A magya-
rázók közül néhányan úgy vélik, hogy ezeknek az embereknek a meg-
jelenése a gyülekezetben új fejlemény, és ezért a velük foglalkozó 10—13. 

8 De pudititia, in: PL 2. 1029—1082. o.
9 Lásd Feine—Behm—Kümmel 1965, 209. o.
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fejezet bizonyára egy késôbbi levél vagy levéltöredék.10 Igazság szerint 
azonban Pál már a levél elsô felében is szól azokról, akik „szatócskodnak 
az Isten igéjével” (2Kor 2,17), és akik — ellentétben az apostollal — 
„álnokul viselkednek, és meghamisítják Isten igéjét” (2Kor 4,2). Felte-
he tôen ôket jellemzi majd így a 11,13-ban: „Az ilyenek álapostolok, 
álnok (gyülekezeti) munkások.” Lehetséges, hogy a levél írása, illetve 
diktálása közben újabb hír érkezett viselt dolgaikról, és ezért kell még 
az utolsó fejezetekben leleplezni ôket, és felnyitni a gyülekezet szemét 
a veszélyre.

Pál soraiból nem derül ki egyértelmûen, hogy ezek a gyülekezetbe 
érkezett keresztyén testvérek milyen irányzathoz tartoznak, és milyen 
tanítást képviselnek. A különféle megjegyzésekbôl ellentmondásos kép alakul 
ki. a) A gyülekezetek anyagi támogatását igénylik (2Kor 2,17; 11,20), 
és Pált, aki a gyülekezetektôl nem fogad el anyagi támogatást, kemé-
nyen bírálják (2Kor 11,7kk; 12,13k). b) Ajánlólevelük van (2Kor 3,1), 
de nem tudjuk meg, kitôl. Valószínûleg magától a jeruzsálemi gyüle-
kezettôl. c) Bizonyára erre a tekintélyes összeköttetésre hivatkoznak, 
hiszen nem lehet véletlen, hogy Pál kissé ironikusan „fô-fô apostolok-
nak” titulálja ôket, illetve megbízóikat (2Kor 11,5; 12,11). d) Külön-
leges adottságaikra hivatkoznak, talán éppen arra, hogy Jézust már 
feltámadása elôtt ismerték (2Kor 5,16). Minden amellett szól, hogy 
palesztinai zsidó származású keresztyénekkel van dolgunk, mert kü-
lönben nem kellene az apostolnak dicsekvésükkel szembeállítania a 
maga „nemesi levelét” (2Kor 11,21bkk). e) Pál mégis leginkább azért 
marasztalja el ôket, mert megítélése szerint „más Jézust hirdetnek… 
más lelket kínálnak… más evangéliumot képviselnek…” (2Kor 11,4). 
Nem azt, amelyben Pál szolgálata révén részük lehetett. Különösen a 
„más evangélium” meghatározás emlékeztet a galáciai gyülekezetekben 
fellépô tévtanítókra.11 Mégis sok magyarázó vitatja, hogy velük azonos 
állásponton levôknek kell tekinteni a Korinthusban tevékenykedôket.

Ezek a gyülekezetbe befurakodott — G. Theißen szavaival élve — „ván-
dorkarizmatikusok” kifogásaik össztüzét a gyülekezet alapítójára, Pálra 
irányítják. Nehéz eldönteni a levél alapján, hogy féltékenység dolgozik-e 

10 Uo. 213., 215. o.
11 Lásd Gal 1,6kk, in: Cserháti 1982, 32. kk.
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bennük az ô nyilvánvaló sikerei miatt (vö. 2Kor 10,12kk, de különösen 
a 18. vers), vagy így akarják tanításuk és befolyásuk elôtt a terepet 
megtisztítani (vö. 2Kor 11,1kk). Az indítékaik természetesen össze-
tettebbek is lehettek az általunk feltételezetteknél.

Próbáljuk meg pár szóval összefoglalni, hogy mit is vethettek az apos-
tol szemére. Kifogásaikból tekintélyes gyûjteményt állíthatunk össze. a) 
Nem igazi apostol, mert nincs ajánlólevele, amelyet feltehetôen a je-
ruzsálemi gyülekezet vezetôitôl kellett volna kapnia (2Kor 3,1; 4,2; 
5,12; 6,4; 10,12.18; 12,11). b) Ígéreteiben nem lehet bízni (1,15kk; 
13,6). c) Szemtôl szemben alázatos, míg távollétében és leveleiben 
határozott és bátor (2Kor 10,1.10). d) Testi megjelenése szánalmas, 
beszéde megvetésre méltó (2Kor 10,10; 11,6). e) Test szerint él, és 
nem rendelkezik a Lélek teljességével (2Kor 10,2). f) Más missziói 
területébe kaszál (2Kor 10,15kk). g) A kialakult renddel ellentétben 
nem a gyülekezet adományaiból él (2Kor 11,7k; 12,13; lásd még: 1Kor 
9,3kk) Tanulságos lesz majd a magyarázat során megfi gyelni, hogy 
milyen módon hárítja el magától Pál ezeket a vádakat. A legtöbbet nem 
is cáfolja, hanem beépíti a valódi apostoliság ismertetôjegyei közé.

A legnehezebb feladat az ellenfelek csoportjával kapcsolatban a ko-
rai keresztyén irányzatok között elhelyezni mindazt, amit képviselnek. 
Maradéktalanul egyetlen általunk ismert irányzatba sem férnek bele. a) Bult-
mann,12 Schmithals13 és Dinkler14 gnosztikusokat lát bennük, akikkel 
Pálnak már az elsô levél megírásakor is számolnia kellett. Ennek a fel-
tételezésnek ellentmond az a körülmény, hogy ezek az emberek kívül-
rôl „jöttek” (2Kor 11,4) a gyülekezetbe, és szoros kapcsolatban álltak 
a zsidósággal (11,21bkk).15 Itt érdemes azonban idéznünk Klauck szel-
lemes megjegyzését, amely némiképp igazságot szolgáltat Bultmann 
és társai véleményének: „Az ellenfelek eredményeiket nemcsak annak 
köszönhetik, amit magukkal hoztak, hanem annak is, amit a gyüleke-
zetben találtak.”16 b) Hellenista zsidókeresztyén vándorprédikátoroknak 

12 Bultmann 1976, 192. k.
13 Schmithals 1956, 106. kk.
14 RGG3 4. 18. kk.
15 A gnosztikus befolyás feltételezésének kritikáját lásd Furnish 1984, 53. o.
16 Klauck 1988, 11. o.
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tartja ôket F. Lang és Ch. Wolff.17 F. Gogarten egyenesen az ApCsel 6. 
fejezetébôl ismert és István köréhez tartozó „diakónusok” között keresi 
ôket.18 D. Georgi és Bornkamm szerint19 ezek az emberek még azt a 
hellenisztikus igényt is megfogalmazták, hogy az Isten emberének cso-
datévô erôkkel rendelkezô „isteni emberré” (-rá) kell válnia. 
Bár sikerteológiájukra némi utalás Pál kritikájából is kiolvasható, aján-
lóleveleik alapján mégis inkább palesztinai kötôdést kell sejtenünk a 
háttérben.

Végül is a magam részérôl egyetértek Schoeps, J. Jervell, valamint 
Feine—Behm—Kümmel nézetével,20 amely szerint a zsidó eredetû ke-
resztyénség már Galáciában (lásd Gal 1,6kk; 2,4kk; 5,2kk21) és Filip-
piben (Fil 3,2kk22) aknamunkát folytató szélsôséges judaista ágának kép-
viselôi érkeztek Korinthusba, még ha ennek az irányzatnak néhány 
tipikus jegyére — körülmetélkedés vagy a kultikus tisztaság betartásának 
követelése — Pál soraiban valóban nem találunk utalást. Ezen túlme-
nôen többek között Schlatterrel, Barrettel és Käsemannal23 együtt igen 
valószínûnek kell tartanunk, hogy az ellenfelek a jeruzsálemi apostolok 
tekintélyére támaszkodtak (vö. 2Kor 11,5kk; 11,12kk). Feltûnô az is, 
hogy Pál tanításukat ugyanazzal a megalkuvást nem tûrô és elítélô ki-
fejezéssel jellemzi, mint a galaták között tevékenykedôkét: „más evan-
géliumot” hirdetnek (lásd Gal 1,6kk és 2Kor 11,4). Az is elképzelhetô, 
hogy az ellenfelek valamilyen módon a rabbinisztikus törvényértelme-
zés betartását is szorgalmazták. Erre enged következtetni az a szem-
rehányás, amellyel Pál a korinthusiakat illeti: „Eltûritek ugyanis, ha 
valaki titeket leigáz (pontosan:  = szolgaságba vet.). Mert 
így fejezi ki másutt is azt az erôszakos fellépést, amellyel egyesek a 
törvényeskedés igáját pogány eredetû hívôkre akarják kényszeríteni 
(vö. Gal 2,4).

17 Lang 1986, 358. k. Ch. Wolf 1989, 6. k.
18 Gogarten 1963, 204. kk.
19 Georgi: RGG3 4. 17. kk. és Bornkamm 1979, 92. o.
20 Schoeps 1959, 73. kk. Jervell 1960, 177. o. 20. jegyz. Feine—Behm—Kümmel 

1965, 211. o.
21 Vö. Cserháti 1982, 14. kk.
22 Vö. Cserháti 1976, 25. o.
23 Schlatter 1969, 636. o. Barrett 1973, 30. kk. Käsemann 1942, 485. kk.
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Azt hiszem, nem tévedünk, ha a páli missziót kiigazítani kívánó ju-
daista aknamunkát egységes, keletrôl nyugatra tartó áramlatnak tekintjük. 
Elsôsorban a többségében pogány eredetû keresztyénekbôl álló gyüle-
kezeteket veszik munkába, mint például a galata gyülekezeteket, majd 
pedig a fi lippi és korinthusi gyülekezet kerül sorra. Az a benyomásunk, 
hogy a mozgalom frontemberei elég rugalmasak ahhoz, hogy tekintet-
be vegyék az egyes gyülekezetek sajátosságait. Galáciában követeléseik 
még igen szélsôségesek (Gal 5,3). A körülmetélkedést ugyan Filippiben 
is erôltetik (Fil 3,2k), de úgy tûnik, hogy ebben az apostolt odaadóan 
szeretô gyülekezetben már nem látják tanácsosnak az ô hite lét rontani. 
Korinthusban viszont ez utóbbi törekvés a támadás fô iránya. Nem 
véletlen tehát, hogy az apostol viszontagságainak kataló gusában a ve-
szedelmek között „az áltestvéreket” is felsorolja (2Kor11,26).

3. A levél egységének kérdése

Már az Elsô korinthusi levéllel kapcsolatban is számolnunk kellett az-
zal a lehetôséggel, hogy a ma számunkra hozzáférhetô szöveg több 
levél egybedolgozásával keletkezett.24 Ha ez volt a helyzet az elsô le-
véllel, még inkább így van a másodikkal. Úgy tûnik, hogy a késôbbi 
levélben több a zökkenô, a törésvonal — szaknyelven „varrat” —, amely 
legalább két különbözô idôben, különbözô helyzetben keletkezett levél össze-
toldásáról árulkodik. Mintha gondos kezek, amelyek meg akarták óvni 
az apostol nagyra becsült sorait az elkallódástól, összegyûjtötték és 
egybefûzték volna az elsô levél „gyûjteményébôl” kimaradt írásokat.

A két levélben számunkra fennmaradt közléseibôl kivehetô, hogy 
Pál legalább négy levelet írt a korinthusi gyülekezetnek. 1. A mai elsô levél 
elôtt írott levél (1Kor 5,9). 2. A Bibliánkban olvasható Elsô korinthu-
si levél. 3. A „könnyek között írt levél”, amelyet az apostol a ma ke-
zünkben lévô két levél megírása között foglalt írásba (2Kor 2,3—4; 7,8). 
4. Végül az a levél, amelyet mi a Második korinthusi levélként isme-
rünk. Nincs kizárva azonban, hogy ezeken kívül is mentek levelek Ko-
rinthusba, amelyeket a gyülekezet tagjai szintén megôrzésre érdemes-

24 Lásd Cserháti 2008 I. fejezete 2. alfejezetének c) pontját.

Korinthus_2_JAV.indd   27Korinthus_2_JAV.indd   27 2009.04.08.   14:46:122009.04.08.   14:46:12



28

I. TUDNIVALÓK A LEVÉLRÕL

nek tekinthettek. Ezért egyáltalán nem lehetetlen feltételezés, hogy 
mind a két korinthusi levél esetében levélgyûjteménnyel van dolgunk. 
Nem elzárkóznunk kell tehát a kihívás elôl, hanem az irodalomkritika 
eszközeivel tisztáznunk kell a helyzetet. Mert a magyarázat szempontjából 
egyáltalán nem mindegy, hogy mi a tét a gyülekezetben, éppen akkor, 
amikor az apostolnak foglalkoznia kell vele.

J. S. Semler, aki elsô volt azok közül, akik az irodalomkritika mód-
szereivel kezdték vallatni az Újszövetség iratait, úgy ítélte meg, hogy 
2Kor 1—7. és 10—13. fejezetekben egészen más a viszony az apostol és 
a gyülekezet között, és ezért két különálló levélnek, illetve levéltöre-
déknek kell tekintenünk azokat. Azóta a kutatók még tovább mentek, 
és jóval több levelet vélnek felfedezni a mai szövegben. Fárasztó volna az 
olvasó számára felsorolni a számtalan különféle elképzelést és fôként 
mérlegelni ezek megalapozottságát. Talán elég, ha bizonyságul csak H. 
F. Richter l989-ben megfogalmazott és kéziratban megküldött vélemé-
nyét említjük. Ô a mai két levélben tíz Korinthusba írt páli levél gyûj-
teményét látja.25 Szerinte ezekbôl öt a Második korinthusi levélben 
rejtôzik.

Ha a töréspontokat, illetve „varratokat” vesszük számba a levélben, 
akkor nem is tûnik túlzásnak a levélnek ilyen nagy mértékû felaprózá-
sa. A gondolatmenetnek úgymond zökkenôivel találkozunk 2,14; 6,14; 
7,2; 7,5-nél, valamint a 8. és 9. fejezet és a 9. és 10. fejezet között. 
Ezeket fi gyelembe véve Bultmann az E. Dinkler által l976-ban kiadott 
magyarázatában26 két levelet különít el. Az egyik magába foglalja a 
2,14-tôl a 7,4-ig terjedô szakaszt és a 9. valamint a 10—13. fejezeteket. 
Ez lenne szerintük a „könnyek között írt”, vagy ahogy ôk mondják: a 
közbülsô levél. A másik az 1,1-tôl 2,13-ig, a 7,5-tôl a 8. fejezet végéig 
olvasható.

Tartalma szerint ez utóbbi volna a kibékülést felkínáló levél, és en-
nek megfelelôen a késôbbi. A levél egyes összetevôinek ezt a sorrend-
jét látja kézenfekvônek Bornkamm és Klauck is.27 Klauck idézi Born-
kamm hasonlatát: nem arról van szó, hogy a levél elsô, békülékenyebb 

25 H. F. Richter: Literarkritik der Korintherbriefe (kézirat), 19. o.
26 Bultmann 1976
27 Bornkamm 1979, 247. o. Klauck 1988, 9. o.
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felében még csak távoli mennydörgés jelzi a közelgô égiháborút. For-
dítva van szerintük. A 10—13. fejezeteket tartalmazó, erélyesebb, viha-
rosabb levélrészlet a korábbi, amelyet értelemszerûen a levél békülé-
kenyebb hangú szakasza követ. Így látja a rétegzôdést Zeilinger is, de 
azzal a különbséggel, hogy a 10—13. fejezeteket egy önálló és korai 
harci levélnek gondolja, olyannyira, hogy a magyarázatot is ezekkel a 
fejezetekkel indítja. Még két levélrészletet különít el: az 1,1-tôl a 2,13-ig 
a „békülékeny”, valamint a 2,14-tôl a 7,4-ig terjedô „alapot vetô” sza-
kaszokat.28

Általában ezekre a részekre aprózzák fel „a levélgyûjteményt”, azzal 
az eltéréssel, hogy a levélnek hol a „békülékenyebb részeit”, hol pedig 
„a keményebb hangú részeit” tekintik korábbinak a másiknál. Amint 
láttuk, Bultmann és Zeilinger a levél utolsó fejezeteit tartja korábbinak, 
mégpedig az ún. „könnyek között írt” levélnek. Hasonló véleményen 
van még többek között Schmithals29 és Lang30 is. Késôbb írtaknak tart-
ja a levélnek ezt az utolsó harmadát Semler, Windisch, Jülicher, Bar-
rett.31 Az elôbbi feltevés hívei fôként azzal érvelnek, hogy a 10—13. 
fejezeteket magába foglaló rész hangja érdesebb, és ennél fogva jobban 
illik egy zaklatott, keserûséggel teli idôszakba, mint a kibékülés utáni 
hangulatba.

A 10—13. fejezetek késôbbi keletkezését vallók arra mutatnak rá, 
hogy ebben a levélrészben olyan közlések találhatók Titusz második 
küldetésérôl és ezzel kapcsolatban a névtelen „testvér” útjáról (2Kor 
12,18; 8,16kk és 23. vers) s ezen kívül még Pál tervezett harmadik 
korinthusi látogatásáról (2Kor 12,14; 13,1), amelyek nem illenek „a 
könnyek között írt levelet” kiváltó bonyodalmak idôszakába. Kümmel 
még hozzáteszi, hogy ha a 10—13. fejezetek valóban korábbi esemé-
nyekrôl szólnának, akkor ez nyomot hagyott volna az elôtte lévô feje-
zetekben is. Errôl pedig szó sincs.32

Az utóbbi álláspont mellett felhozott érvek alig vitathatók. Viszont 

28 Zeilinger 1992, 18. k.
29 Schmithals 1956, 18. k.
30 Lang 1986, 14. o.
31 Barrett 1973, 244. o.
32 Feine—Behm—Kümmel 1965, 215. o.
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vannak — és egyre többen vannak —, akik nemcsak az idôrendi egymás 
után következést fogadják el a fejezetek sorrendje szerint, hanem a 
levél irodalmi egysége mellett is kiállnak,33 tehát egy idôben, egy elhatáro-
zással keletkezett írásmûnek tekintik.

Mindamellett a szövegkörnyezettel való kapcsolat hiánya miatt szin-
te kivétel nélkül mindenki, még az is, aki egyébként a levél többi részé-
nek egysége mellett érvel, idegen elemnek tekinti a levélben a 6,14—7,1-ig 
terjedô részt. Van, aki az 1Kor 5,9—10-ben olvashatók értelmében a 
hiányzó elsô levelet véli látni benne, de mások a szellemisége miatt 
(elkülönülés, Beliár!) qumráni töredéknek gyanítják.34

A Második korinthusi levél egységének kérdése reménytelenül bo-
nyolultnak és megoldhatatlannak tûnik. Nem csoda, ha megosztja a 
levéllel foglalkozó újszövetséges kutatókat. Pedig vannak olyan szak-
szerû módszerek, amelyek közelebb vihetnek az igazsághoz. Az Elsô 
korinthusi levélhez szükséges tudnivalók ismertetése során már hivat-
koztunk Merklein egyik cikkére,35 amelyben három olyan szempont 
szem elôtt tartására hívja fel a fi gyelmünket, amely segíthet egy-egy 
szöveg egynemûségének vagy összetettségének eldöntésében. Ha kétely 
merül fel bennünk a vizsgált irodalmi alkotás egységét illetôen, akkor 
lelkiismeretesen meg kell vizsgálnunk a szövegét, hogy fennáll-e a mon-
dattani (grammatikai), fogalmi (szemantikai) és tartalmi (pragmatikai) össze-
tartozás lehetôsége. Az összetoldás gyanúját felkeltô „varrat” ugyanis 
nem utal minden esetben két különbözô idôben keletkezett irat utó-
lagos egybeforrasztására. Sok más oka is lehetett a mondanivaló zök-
kenôjének, például a diktálás elhalasztása betegség vagy új fejlemények 
bekövetkezése miatt.

Ha mármost az említett szempontokat a számunkra adott második 
levél vizsgálatánál alkalmazzuk, megállapíthatjuk, hogy a fentebb fel-
sorolt varratra gyanús helyeken ugyan nem találunk helytelen mondat-
fûzést, de váltást a gondolatmenetben már annál inkább. Ebbôl azonban 

33 Feine—Behm—Kümmel 1965, 214. kk. Schnelle 1994, 103. k. Bachmann 1909, 
417. o. Bornkamm 1965, 165. o. Ch. Wolff 1989, 3. o. Káldy 1957, 120. o. Benyik 
1995—1996 2. 163. o. Prôhle: Bevezetés az Újszövetségbe (kézirat), 67. o.

34 Bôvebben lásd a magyarázatnál.
35 Merklein 1984, 153. kk.
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csak akkor következtethetünk különbözô fogantatású írásmûvek egy-
beszerkesztésére, ha a fogalomkincs is megváltozik. Viszont azt látjuk, 
hogy egyes kulcsfontosságú szavak a levél minden részletében meg-
találhatók. Ilyen például mindaz, ami az ajánlással, ajánlólevéllel (a 
 ige és származékai), azaz az apostoli tisztséggel kapcsolatos 
hitelesítô irattal függ össze. Találkozhatunk vele 2Kor 3,1; 4,2; 5,12; 
6,4; 10,12.18; 12,11 versekben. Ugyanezt tapasztalhatjuk a „dicsekvés” 
( és rokon értelmû szavai) esetében is (vö. 2Kor 1,12.14; 4.14; 
5,12; 8,24; 9,2.3; 10,8.13.16k; 11,10.12.15kk; 12,1.5—6.9).

Az ügyek és események tekintetében is kapcsolatot ismerhetünk fel 
a levél különbözô részei között. Már említettük, hogy a Titusz külde-
tésérôl elejtett és az egész levélben szétszórt kijelentések jól össze-
hangolhatók. Továbbá Pál apostoli tisztének becsülete áll a levél mind 
a két felének a középpontjában. Csak míg elôször küldetéséhez mérve iga-
zolja önmagát, addig a késôbbiekben már a többi apostollal összehasonlítva 
teszi ezt. Ilyen tapasztalatokat szerezhetünk a kívülrôl jött ellenfelek 
csoportjának jellemzését követve is. Az igével szatócskodó, azt meg-
hamisító keresztyén igehirdetôkre utaló célzást megtalálhatjuk 2Kor 
2,17-ben és 4,2-ben ugyanúgy, mint 11,13-ban is. Végül is minden 
szempontot mérlegelve nagy valószínûséggel megállapíthatjuk, hogy 
a 6,14—7,1-ig terjedô szakasz kivételével a Második korinthusi levél is 
összefüggô egésznek tekinthetô. De ugyanakkor számolnunk kell egy ilyen 
lélegzetû mû leírásának jelentôs idôigényével és többszöri megszakí-
tásával is.

Bármilyen eredményre jutunk is a levél egységének kérdésében, alig-
ha vonhatjuk kétségbe D. M. Hay szavainak igazságát: „A kételyek, 
meggyôzôdések és bizonyítások különbözôek lehetnek a Második ko-
rinthusi levél egyes részeiben, mégis úgy látszik, hogy a levél egészét 
a keresztyén ismeretnek egyetlen átfogó elgondolása határozza meg. 
Ez azt sugallja, hogy a Második korinthusi levélnek szinte minden ré-
sze Pál pályafutásának ugyanabban a legfontosabb szakaszában kelet-
kezett.”36

36 Hay 1993, 139. k.
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II. A LEVÉL CÍMZÉSE, 

AZ OLVASÓ KÖSZÖNTÉSE, 

ISTEN MAGASZTALÁSA 

(1,1—11)
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A Pál apostol által írt és másodikként besorolt korinthusi levél kez-
detének szerkezete követi a korabeli levélírói szokásokat. Az élen a szerzô 
neve állt, amely után a levél címzettjeinek megnevezését találjuk. Majd 
egy jókívánság következik, amely abban az idôben általában az egész-
ségre vonatkozott.1 Elôfordult az is, hogy a levélkezdet az üdvözlet 
után, mintegy rövid bevezetésül (prooemium) egy fohászba torkollott, 
amely a levél írója és olvasója által tisztelt valamelyik istenséghez szólt. 
Pál azonban, amint ezt a többi levelénél is megfi gyelhetjük, a levél-
formának ezeket a közkeletû elemeit keresztyén tartalommal tölti meg, és 
olykor még néhány célzást is elrejt bennük a megoldásra váró helyzet-
nek, valamint a levélírói szándéknak megfelelôen (lásd 1Kor 1,2). Kü-
lönösen is áll ez a kezdô imádságra — amely csak a Galata-levél esetében 
marad el —, és így már a levélkezdet az egész írásmû lényeges pontjait 
megelôlegezô és Isten színe elé táró nyitánynak is tekinthetô.

A Második korinthusi levél kezdő sorait egybevetve az elsôével sok 
közös vonást fedezhetünk fel bennük, de ugyanakkor némi eltérést is. 
Most nem Szószthenészt említi meg munkatársaként, hanem Timóte-
ust. A levél ebben az esetben is elsôsorban a korinthusi gyüleke zet nek 
szól, de Pál a címzettekhez sorolja Akhaia tartomány másutt élô ke-
resz tyéneit is. Az imádság is szokatlan tartalommal telítôdik meg: Isten 
magasztalásává lesz a tôle kapott vigasztalásért, és így már a kezdet 
kezdetén felhangzik a levél egyik vezérszólama: a megvigasz  ta lódás.

1  — vö. ApCsel 15,23kk; 23,26; Jak 1,1.
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1. Címzés és köszöntés (1,1—2)

(1) Pál, Krisztus Jézus1 apostola2 Isten akaratából és Timóteus,3 
a testvér, Isten Korinthusban lévô egyházának4 mindazon szen-
tekkel5 együtt, akik Akhaia egész tartományában6 vannak; (2) 
kegyelem és békesség7 Istentôl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus 
Krisztustól!

A SZÖVEG ÉRTELME 1Krisztus Jézus: A kettôs név sorrendjét a 2. vers 
végén megfordítva találjuk. Ezt a stilisztikai jelenséget a következô képletben 
írhatjuk le: a—b—b—a. Az ilyen „ölelkezô” fogalmazást khiazmusnak nevezzük 
— a görög „khi” ( betû formájára utalva — és a szavak, esetleg mondatrészek 
elrendezésében megnyilvánuló használatát pedig khiasztikus szerkesztés-
nek.2 A páli iratokban viszonylag gyakran találkozhatunk ezzel a stíluselem-
mel.3 A Krisztus elnevezés eredetileg a Messiást (Felkentet) jelentette, de a 
nem zsidó fül számára ez a jelentés már elkopott, és Jézus nevének kiegé-
szítôjévé vált.4

2apostola: Pál nem minden levelének címzésében hivatkozik apostoli mi-
voltára. Nem találunk ilyen értelmû utalást a két thesszalonikai levél, a Filip-
pi-levél, valamint a Filemonhoz írt levél felzetében. Az  görög szó 

jelentése: küldött. Mindjárt tegyük hozzá, hogy a rabbinizmus  -törvénye 

(ša-liah.) szerint „a küldött olyan, mint a küldôje”. Vagyis olyan hatalommal 
intézkedhet küldôje nevében, természetesen a megbízatás határain belül, 
amilyennel a küldô rendelkezik.5 Pál leveleibôl kitûnik, hogy kezdetben a 
szót gyakran általánosabb értelemben is használták, így például a gyüleke-
zetek küldötteit is jelenthette (2Kor 8,23; Fil 2,25). Az Újszövetségben leg-
többször mégis az igehirdetôk egy szûkebb körébe tartozókat tekintették 
apostolnak, akik küldetésüket magától Jézustól kapták. Az evangéliumok 
szerint — és fôként Lukács képviseli ezt a felfogást — az apostolok „testülete” 
megegyezik a tizenkét tanítvány által alkotott körrel. Pál viszont az aposto-
li tisztet a feltámadott Úr megjelenéséhez és megbízásához köti (1Kor 9,1). 
Apostolsága nem is talált általános elfogadásra, és ismételten kemény viták-

2 Vö. BD 477. §.
3 Pl. a következô szakaszban, a 3. versben vagy Filem 5-ben.
4 Lásd Cserháti 2008 1Kor 1,1-hez fûzött 12. jegyzetét.
5 Bill 3. 2. k.
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ban kellett megküzdenie érte, amint ennek elsôsorban a Második korinthusi 
levélben leszünk tanúi.6

3Timóteus: Pálnak az a tanítványa és munkatársa (1Thessz 3,2; 2Kor 1,19; 
Róm 16,21), aki minden jel szerint legközelebb állt a szívéhez: „Szeretett és 
hûséges fiam” — ilyen meleg hangon szól róla 1Kor 4,17-ben (lásd még Fil 
2,20kk). Több levelének címzésében megemlíti ôt mint munkatársát (Fil 1,1; 
Kol 1,1; 1Thessz 1,1; 2Thessz 1,1; Filem 1), és gyakran küldi maga helyett 
különféle megbízásokkal a gyülekezetekbe (1Thessz 3,2.6; 1Kor 4,17; Fil 
2,19). Az apostolok cselekedeteirôl írt könyv is több ízben megemlékezik 
róla.7

4egyházának: A görög eredeti szövegben  áll, és ezt a szót ugyan-
ilyen joggal gyülekezetnek is fordíthatnánk. Viszont akkor nem tûnne ki a 
fogalmazásba rejtett fontos teológiai mondanivaló. Az apostol ugyanis az 
egész keresztyénséget egyetlen gyülekezetnek tekinti, amelynek helyi gyü-
lekezetei vannak.8

5szentekkel: A szó jelentéstartalmának késôbbi eltolódásával szemben 
az Újszövetségben ez a „szent” () melléknévbôl képzett fônév még nem 
egyes kimagasló kegyességû keresztyént jelöl, hanem vallástörténetileg ki-
alakult értelme szerint Isten által elhívott és Istennek elkülönített személyt. 
Pál esetében különösen is gyakran találkozunk ezzel a megnevezéssel leve-
lei címzésében, de másutt is, amikor összefoglalóan a Krisztushoz tartozók-
ról akar beszélni (1Kor 6,1.15; 14,33; Róm 8,27 stb.). Szinte mindenütt 
„szen tekrôl” ír akkor is, amikor a jeruzsálemi gyülekezet tagjait említi, fôként 
a számukra szervezett „kollektát”, gyûjtést szorgalmazva (pl. 1Kor 16,1; 2Kor 
8,4; Róm 15,25kk). Ez utóbbi jelenség pedig azt a benyomást kelti, hogy a 
szóhasználat az ôsgyülekezetben alakult ki, valószínûleg más apokaliptikus 
gondolkodású zsidó csoportok hatására.9

6Akhaia egész tartományában: A görög félsziget déli részérôl — beleértve 
Peloponnészoszt is — van szó, tulajdonképpen az egykori Hellászról, amelyet 
Kr. e.146-ban Mummius konzul vezetésével a római seregek elfoglaltak, és 
Akhaia provincia néven a birodalomhoz csatoltak. Az Újszövetség az ezen a 

6 Lásd még Cserháti 1978, 40. o. Cserháti 1982, 23. kk. és 25. k.
7 Bôvebben lásd Cserháti 1Kor 4,17-hez írt magyarázatát, valamint Cserháti 1976, 

27. k. és Cserháti 1978, 40. k.
8 Bôvebben lásd Cserháti 2008 1Kor 1,2-höz fûzött 4. szövegértelmezô megjegy-

zésénél.
9 Vö. H. Balz: EWNT 1. 38. kk. Továbbá Cserháti 1976, 28., 228. o. Cserháti 

1978, 41., 47., 56., 93., 143. Cserháti 2008 1Kor 1,2-höz írt szövegértelmezô részé-
nek 6. pontja alatt.
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területen létrejött gyülekezetek közül csak a kenkhreait említi (ApCsel 18,18; 
Róm 16,1), de ez a gyülekezet is a Korinthussal határos kikötôvárosban élt, 
tehát a korinthusi gyülekezet „filiájának” tekinthetô. A megfogalmazásból 
úgy tûnik, hogy a tartomány más részein csak szórványosan éltek keresztyé-
nek. F. Lang szerint Korinthusból mint missziói központból eredôen a környé-
ken kis „háznál lévô gyülekezetek” (Róm 16,5; 1Kor 16,9; Kol 4,15; Filem 2) 
jöttek létre.10 Nem lehetetlen, hogy valóban így történt, és ha így volt, akkor 
ez a fejlemény is Pálnak arról a missziói gyakorlatáról árulkodik — s egyúttal 
helyességét is igazolja —, amelynek értelmében ô maga a nagyobb városokat 
veszi célba, az evangélium eljuttatását pedig rábízza a központi helyeken 
létrejött gyülekezetekre. Érdemes Lietzmann észrevételét is megemlíteni: „Itt 
rejlenek a késôbb kialakuló és a nagyobb városok (metropoliszok) köré szer-
vezôdô egyháztestek rendszerének gyökerei.”11

7kegyelem és békesség: A köszöntésnek ebbôl a két elemébôl valószí-
nûleg maga Pál kovácsolt állandósult szókapcsolatot. A magyarázók szinte 
kivétel nélkül úgy vélik, hogy a köszöntésnek a görög ( és a zsidó 
() formáját ötvözte egybe és formálta át, „hogy keresztyén tartalom hor-
dozója legyen”.12

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1) Az elôttünk fekvô értelmezésre és 
megszólaltatásra váró, kurtának éppen nem mondható levél szerzôje a 
kis-ázsiai Tarsusban született Pál, akinek sok mindenen kellett keresz-
tülmennie, mire nekifoghatott — valahol Makedóniában, talán éppen 
Filippiben — a következô sorok diktálásának. Mint nem egy levele cím-
zésében, itt is apostolnak vallja magát, és ezzel mindjárt el is árulja 
fordulatokban gazdag és hányatott élete titkát. Amint ezt a szövegér-
telmezésnél láttuk, a zsidó jogszokás szerint a küldött (az apostol!) 
olyan, mint a küldôje. Tehát a küldô nevében szól és cselekszik, szer-
zôdést köt vagy bont, vagyis megteszi mindazt, amire felhatalmazást 
kapott urától. Azok pedig, akikhez küldetett, úgy tekintik a küldöttet, 
mint azt, aki elküldte ôt. Ha történetesen egy király a felhatalmazásá-
val elküldi szolgái közül akár a legjelentéktelenebbet valahová a biro-
dalmába, akkor úgy kell tekintenie minden alattvalónak erre az ember-

10 Lang 1986, 251. o.
11 Lietzmann 1969, 99. o.
12 W. Foerster: ThWNT 2. 412. o. 78. jegyz. és H. Conzelmann: ThWNT 9. 384. o. 

Lásd még Cserháti 2008 1Kor 1,3-hoz fûzött 9. megjegyzését.
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re, mint magára a királyra. Ha hallgatnak reá, a királyra hallgatnak, ha 
sérelem éri ôt, magát a királyt sértik meg. Ez az apostoli tisztségre 
történô hivatkozás most különösen is nyomatékos, hiszen a levélbôl bôven 
fogunk hallani arról, hogy olykor ezt a küldetését még az általa alapított 
korinthusi gyülekezetben is kétségbe vonták.

Bár éppen ebbôl a levélbôl szerezhetünk tudomást arról is, hogy már 
ebben a kezdeti idôben voltak olyanok, akik „Krisztus apostolainak 
adták ki magukat” (11,13kk), ezt a tisztséget mégsem ragadhatja sen-
ki magához, hanem csak elnyerheti Isten megmagyarázhatatlan kegyel-
mébôl (1Kor 15,10). Mivel Pál ez utóbbiak közé tartozik, vitán felül 
Krisztus Jézus apostola, nem pedig önálló vállalkozó. A birtokviszony 
azonban jóval többet akar kifejezni annál, hogy ô Jézus kizárólagos 
tulajdona, vagy ahogy Pál több ízben is mondja: rabszolgája (Gal 1,10; 
2Kor 4,5; Fil 1,1; Róm 1,1). Itt genitivus auctorisról van szó, tehát a 
birtokos esetben álló személy — jelen esetben Krisztus Jézus — Pál apos-
toli megbízatásának kezdeményezôje és erre a tisztségre ôt alkalmassá tevô Ura. 
Krisztus Jézus pedig Isten eszköze, és így Pál végül is Isten akaratából 
apostol. Tiszte tehát nem emberi döntésen alapul, s ennélfogva ô nem 
önjelölt, de nem is más apostol vagy más gyülekezet — esetleg Antió-
khia (ApCsel 13,1kk) — megbízottja. Ha pedig apostolsága Istentôl 
ered, és nem embertôl, akkor nem is embereknek felelôs a szolgálatá-
ért, hanem annak, aki azzal megbízta (vö. 1Kor 4,1kk). Ezért minden 
emberhez, elsôsorban pogányokhoz szóló küldetése hite szerint esz-
katologikus esemény, vagyis beletartozik a máris bekövetkezett „utol-
só idôk” (vö. 1Kor 10,11) üdvösséges fordulatainak sorába (Gal 1,16; 
2,7; Kol 1,23kk; Róm 1,5; 15,16). Ugyanis minden olyan esemény, 
amely Isten közbeavatkozásának tudható be, eszkatologikusnak, „vég-
sônek”, tehát emberek befolyásától mentesnek tekinthetô.

Pálnak ez a meggyôzôdése és apostoli öntudata elhívásának feledhe-
tetlen és meghatározó eseményébôl táplálkozik. Errôl ugyanis nemcsak Az 
apostolok cselekedeteirôl írt könyvbôl szerezhetünk tudomást, hanem 
Pál maga is nem egyszer hivatkozik rá, amikor magyarázatot akar adni 
szolgálatára, és fôképp a kegyelem kizárólagos szerepére az üdvösség-
ben (1Kor 9,1; 15,8kk; Gal 1,13k; Fil 3,4kk!).13 Gal 1,13kk különösen 

13 Lásd még Cserháti 1976, 159. o. Cserháti 1982, 66. kk.
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is sokat elárul arról, hogy maga Pál miként gondolkodik apostoli meg-
bízatásáról. „Amikor úgy tetszett az Istennek, kiválasztott (elkülönített) 
engem anyám méhétôl fogva — írja a galatáknak az Ószövetség isme-
rôjét Jeremiásra (Jer 1,5) és a titokzatos ézsaiási szolgára (Ézs 49,1) 
emlékeztetve. Ehhez mindjárt hozzátehetjük, hogy mindkét próféta 
küldetése túlnô Izrael körén, és a „népekhez” szól. „Az ô kegyelme 
által elhívott — folytatja Pál Gal 1,13kk-ben elhívásának megítélését —, 
hogy az ô Fiát énbennem kinyilatkoztassa.” Tehát annak ellenére, hogy 
ez az emberi vélekedés szerint megmagyarázhatatlan isteni akarat és 
döntés élete derekán hozott meghatározó fordulatot az apostol életébe, 
mégis úgy látja, hogy azt Isten jóval elôbb elhatározta, sôt még meg sem 
született, amikor már kiszemelte apostollá. Akit ugyanis erre szán, szol-
gálatára már akkor kiválasztja, amikor maga a kiválasztott még nem is 
lehet ennek tudatában.14

Pál nyilvánvalóan apostoli tisztének erre a valódi hátterére, Isten 
világában eredô titokzatos gyökereire szeretné ráébreszteni olvasóit 
már a címzésben, a levélírásnak ebben a szokványos részében, hogy 
azután a levél mondanivalóját se tekintsék egy magánember magán-
véleményének, hanem Isten üzenetének, amelyet az ô küldötte csak 
közvetít számukra.

Pál a levél küldôjeként maga mellett Timóteust is megemlíti. Míg má-
sutt a maga (Róm 16,21), sôt Isten munkatársának is mondja (1Thessz 
3,2), most mint keresztyén testvérét hozza szóba (Kol 1,1; Filem 1). 
Nem mintha társszerzôje volna Timóteus a levélnek. Annyira rányom-
ja a bélyegét az apostol gondolkodás- és kifejezésmódja az egész mûre, 
hogy ez nem látszik valószínûnek. Timóteus elsôsorban keresztyén 
testvére Pálnak, aki a Krisztushoz fûzôdô kapcsolatában — amelyben 
nincs sem szolga, sem szabad (1Kor 12,13; Gal 3,28) — vele egy szinten 
van, de aki mindemellett a korinthusi gyülekezetért felelôs és tevékeny 
munkatársa is az apostolnak (1Kor 4,17; 16,10k). Pál részérôl tehát 
Timóteus megemlítése nem csupán udvarias gesztus, hiszen Isten ügyét 
egy egész munkatársi közösség, és nem egyedül az apostol hordozza ma-
gányos hôsként. Ezért egyszerre tölti el ôt a személyes felelôsségtudat, 
mivel az apostoli küldetés az ô osztályrésze lett, és ugyanakkor az igye-

14 Lásd Cserháti 1982, 69. k.

Korinthus_2_JAV.indd   40Korinthus_2_JAV.indd   40 2009.04.08.   14:46:132009.04.08.   14:46:13



41

1. Címzés és köszöntés (1,1—2)

kezet a munkatársi gárda megszervezésére, igénybevételére és megbe-
csülésére, hiszen küldetését nélkülük nem tudná teljesíteni.

Ch. Wolff szerint — összehasonlítva az elsô levél címzésével — itt hi-
ányoznak a gyülekezetet bátorító körülírások, és ez azt jelezné máris, 
hogy az apostol és a gyülekezet viszonya nem zavartalan.15 Ez az észre-
vétel azonban nem támasztható alá a második levél címzésébe foglal-
takkal. A szerzô ugyanis apostoli tisztének teológiailag gondos és pon-
tos megfogalmazásához hasonlóan a címzettek megnevezését is át-
gondolt és sokatmondó formában közli.

Mert a levelet Pál Isten Korinthusban lévô egyházának küldi. Nem 
tekinthetjük ugyanis véletlennek, hogy az egyházról egyes számban ír. A 
magyar „egyház” szó mögött ugyanis a görög  áll, és ez igen 
gyakran a helyi keresztyén gyülekezetet is jelölheti, amelybôl nyilván-
valóan több is van a világon. Ha Pál mégis egyes számban szól róla, 
akkor ez fontos teológiai döntést rejt magában. Téved Klauck, amikor 
azt állítja, hogy az apostol által használt fordulat hátterében „egy ha-
tározott és elsôdlegesen a helyi gyülekezeten tájékozódó egyházfogalom 
húzódik meg”.16 Sokkal inkább K. L. Schmidtnek kell igazat adnunk, 
aki így ír: „Nem az egyes gyülekezetek összeadásából jön létre a gyü-
lekezetek összessége, az egyház, hanem ellenkezôleg, minden helyi 
gyülekezet, legyen az akármilyen kicsiny, a gyülekezetetek összességét, 
az egyházat jeleníti meg.”17 A levél címzésében is pontosan ez a tény-
állás fogalmazódik meg, mint ahogyan akkor is, amikor Pál önmagáról 
mint „egyházüldözôrôl” vall (Gal 1,13),18 vagy amikor az egyházról 
mint Krisztus szétszakíthatatlan testérôl beszél (1Kor 1,13; 12,12k).

Mert ô az eredete felôl közelít az egyház valóságához, és nem a látszatból 
indul ki. „Isten egyházáról” van ugyanis szó, amelyet Isten hoz létre a 
Jézus Krisztust meghirdetô evangélium erejével. Lám, a kezdeti ma-
roknyi közösség az ô teremtô hatalma révén lett a keresztyén nép te-
rebélyes nagy fájává. Ez ismétlôdött meg a korinthusi gyülekezet ese-
tében is. Hatásuk tovább gyûrûzött, és Isten által megszentelt hívôk 

15 Ch. Wolff 1989, 17. o.
16 Klauck 1988, 17. o.
17 ThWNT 3. 508. o.
18 Lásd Cserháti 1982, 67. k.
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csatlakoztak hozzájuk Akhaia egész tartományában. Az egyház tehát 
egyedül Isten közbelépésének köszönheti létét, és ezért az egyház is 
eszkatologikus valóság, vagyis a végidôk jelenségei közé tartozik: Isten 
minden népbôl való, minden nép között élô új népe. A Korinthusban élô he-
lyi „egyháznak”, a gyülekezetnek is így kell tekintenie önmagára.

Miután a szó jelentéstartalmát próbáltuk megragadni, hozzáfogha-
tunk a magyarra „egyháznak” vagy „gyülekezetnek” fordított  
(eklézsia) szó sokat vitatott eredetének tisztázásához. A görög nyelv-
ben elsôsorban a város polgárainak összehívott gyûlését, a „népgyûlést” 
jelentette,19 és ennélfogva a szó hallatán a hellenisztikus keresztyének-
nek a polgári életnek ezek az eseményei is eszükbe juthattak. A legtöbb 
kutató szerint azonban a szó kiválasztása a keresztyén közösség meg-
jelölésére a görög nyelvû Ószövetség, a Septuaginta nyomán történt, 
amely a Szent Sátorhoz a pusztában összegyûlô Izraelt fordította eklé-
zsiának.20 Ha pedig így van, akkor a döntés e mellett a szó mellett a 
görögül beszélô, pogány eredetû gyülekezetek körében történhetett.

Ez az álláspont korábban elfogadhatónak látszott, de az ószövetségi 
szóhasználat alaposabb vizsgálata meggyôzheti a kutatót arról, hogy a 
Septuaginta nem következetes ezen a téren. A pusztában vándorló nép 
gyûlését általában a  (zsinagóga) szóval adja vissza, és ez 
egyaránt lehet a héber  és  fordítása. Újabban a szó mögött qum-
ráni eredetet gyanítanak, mert 1QM 4,10-ben fordul elô az , azaz 
Istennek a „végidôkben” összetoborzott népe.21 A szónak ez az apokalipti-
kus jellege késztethette azután már a jeruzsálemi keresztyén gyüleke-
zetet, hogy magát is így nevezze meg.22 Ha ez a helyzet, akkor a kulcs-
fogalomnak ez a feltételezett eredete is alátámasztja Pál szóhasznála-
tának megalapozott voltát.

(2) A jól ismert „apostoli köszöntés” a címzést ókori szokás szerint 
követô „élj boldogan” vagy „légy jó egészségben” () formában 
kifejezett jókívánság helyén áll. Pál tehát nem ragad le a jámbor óhaj 

19 Ebben az értelemben szerepel ApCsel 19,32.39—40-ben.
20 Schmidt: ThWNT 3. 517. o.
21 Vö. Roloff: EWNT 1. 1000. kol., valamint Ch. Wolff 1989, 17. o.
22 Talán a tartalmi rokonságon túlmenôen a héber szókapcsolat hangzása is hoz-

zájárult ahhoz, hogy nem zsidó körökben az  szóra esett a választás.
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hétköznapi szintjén, hanem megint azt a valóságot juttatja kifejezésre, 
amelyet Isten szeretetében és egyházat teremtô munkájában ismert fel: 
Kegyelem és békesség Istentôl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus 
Krisztustól!

Figyelmünket elôször a köszöntés második felére fordítsuk! Mert itt 
a „kegyelemnek” és a „békességnek” ismét csak az eredete lesz nyilván-
valóvá. A puszta boldogulást felülmúló két ajándék egyedül Istentôl jöhet, csak 
ô tudja megadni, mégpedig Jézus Krisztus, a mi Urunk által, hiszen 
Isten eszkatologikus szabadításában egyedül általa lehet részünk. Isten 
megmagyarázhatatlan és ki nem érdemelhetô kegyelme az alap, ame-
lyen valóban helyére kerülhet az emberi élet, és így a szó igazi értel-
mében boldogulhat az ember. A kegyelem páli értelme elsôsorban Isten 
bûnbocsátó jóindulata a bûnös iránt (2Kor 5,21; Kol 1,14; Róm 4,7), 
de ezzel együtt Isten atyai szeretetének sokféle megnyilatkozása is (lásd 
pl. 1Kor 15,10).

A békesség pedig a kegyelem nyomában lesz úrrá az életen.23 A bib-
liai értelemben vett béke, a  több mint a lélek belsô nyugalma. A 
békesség olyan állapot, amelyben minden a helyén van, minden ren-
deltetése szerint él és növekszik. Olyan közeg tehát, amelyben Isten 
akarata törés nélkül megvalósulhat. Amint az elsô zsoltár szerint az 
embernek akkor van békessége, ha olyan, mint a folyó mellé ültetett 
fa, ahol mindene megvan ahhoz, hogy virágba boruljon, és gyümölcsöt 
teremjen. Ennek a mindent átfogó békességnek legfontosabb feltétele 
az, hogy Isten Jézus Krisztusban kegyelmesen forduljon felénk, és a 
bizalom légkörét teremtse meg az élet kibontakozása számára. Kíván-
ság ez is, de olyan, amelynek megvalósulásához a feltételek adottak.

2. Isten magasztalása a vigasztalásért (1,3—7)

(3) Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom1 
Atyja és minden vigasztalás2 Istene,3 (4) aki megvigasztal minket 
minden szorongattatásunkban,4 hogy képesek legyünk megvigasz-
talni a különféle5 szorongattatásban sínylôdôket azáltal a vigasz-

23 Ch. Wolff 1989, 18. o.
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talás által, amellyel minket, magunkat is megvigasztalt Isten. (5) 
Mert amiképpen bôségesen kijut6 nekünk a Krisztus szenvedé-
seibôl, azonképpen bôséges a mi vigasztalódásunk is a Krisztus 
által. (6) De akár szorongattatunk, az a ti vigasztalásotok és üd-
vösségetek érdekében történik, akár vigasztalásban van részünk, 
az a ti vigasztalásotok érdekében történik, amely erôt ad nektek 
türelemmel elviselni ugyanazokat a szenvedéseket, amelyeket mi 
is szenvedünk. (7) Mert szilárd a mi reménységünk felôletek, mi-
vel tudjuk, hogy amilyen mértékben részesültök7 a szenvedések-
ben, olyan mértékben részesültök a vigasztalásban is.

A SZÖVEG ÉRTELME 1irgalom (Atyja): Az „irgalom”-nak megfelelô szó az 
eredeti szövegben többes számú birtokos esetben áll (), jelezve 
azt, hogy az irgalomnak, pontosabban irgalmas cselekedeteknek nem egy-
szeri gyakorlásáról van szó. Sajnos a többes szám érvényesítése magyar 
nyelven sután jön ki, és erôltetett fordítást eredményez. A birtokos eset itt 
genitivus qualitatis, tehát valamilyen tulajdonságot jelölô nyelvtani szerkezet, 
s ezért a fordulatot tulajdonképpen „irgalmas Atyának” kellene fordítanunk.24 
Arany János kifejezése azonban a magyar nyelvben is polgárjogot szerzett 
az eredeti szöveg szerkezetének következô verssorával: „Óh, irgalom Atyja, 
ne hagyj el!” (Ágnes asszony)

2vigasztalás:   ige és a belôle képzett szavak családjának töb-
bi tagja sokféle és egymástól meglehetôsen eltérô jelentés hordozója lehet, 
kezdve a vigasztaláson (pl. Mt 5,4), a kérlelésen át (Róm 12,1) egészen az 
intésig (Fil 4,2). Mindig a szövegkörnyezet dönti el, hogy melyik jelentést 
részesítsük elônyben. Itt nem kétséges, hogy a vigasztalás mozzanata hang-
súlyos. A fogalom egy rövid szakaszon belül tízszer fordul elô!

3Istene: A magasztalás kezdôsora ismét (lásd az 1,1-hez fûzött 1. meg-
jegyzésnél) a khiasztikus szerkesztés (a—b—b—a) szép példája: …az Isten — Jé-
zus Krisztus Atyja — irgalom Atyja — vigasztalás Istene.

4szorongattatásunkban: A  alapjelentése: dörzsölés. Átvitt értelem-
ben azonban minden olyan válságos helyzetet jelölhet, amely gyötrelemmel 
jár együtt. Mintha nagyon szûk sikátorban kellene valakinek súlyos horzso-
lások árán keresztültörnie magát. 1Kor 7,28 és 2Kor 2,4 kivételével az em-
berre kívülrôl rátörô nyomorúságról van szó.25

24 BD 165. §.
25 Lásd Gémes 1996.
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5különféle: A  melléknév lehet összefoglaló értelmû: minden egyes, az 
összes. De jelentheti a változatosság teljességét is: mindenféle.26 Jelen eset-
ben ez utóbbi jelentés tûnik megfelelôbbnek.

6bôségesen kijut: A  = csordultig megtelik valamivel. Nyelvtani 
szakkifejezéssel: az abundancia jelensége.

7részesültök: A Pálnál gyakran elôforduló  melléknév két jelentést 
hordoz: „részes valamiben” és „valakivel közösségben levô”. A két jelentés 
kapcsolata logikus: akik közösen részesednek valamibôl, azok egymással is 
kapcsolatba lépnek.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (3) Mielôtt belefogna a levele megírását 
kiváltó elintéznivalók megtárgyalásába, az apostol szokásához híven 
egy imádságot közöl, amelybe az olvasót is bele kívánja vonni. Imád-
sága most sem elvont, életidegen. Belekívánkozik ezúttal is minden, 
ami levele megírása idején különösképpen foglalkoztatja. Míg azonban 
másutt hálaadás és könyörgés határozza meg imádsága jellegét, most 
Istent magasztaló áldás tölti el csordultig mondatait, mégpedig különle-
ges okból: Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az 
irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene. Most tehát nincs szá-
mára idôszerûbb annál, mint hogy Istent magasztalja a gyülekezet szí-
ne elôtt, mert olyan Isten ô, akinek gondviselô atyai szíve megesik a 
bajba jutott emberen, és irgalmasan segítségére siet, hogy „szomorúsága 
örömre forduljon” (Jn 16,20c).

Amint látni fogjuk, Pál a vele történt egyedi esetbôl indul ki ugyan, 
mégsem tekinti ezt egyszeri, kivételes alkalomnak, hanem olyannak, 
ami Isten valódi természetérôl árulkodik. „Az irgalmasság Atyja és minden 
vigasztalás Istene, ez a mi mennyei Atyánk névjegye” — mondta Luther 
az errôl az igeszakaszról mondott egyik igehirdetésében. És így foly-
tatja: „Az embernek így kell ôt szívébe vésnie: aki egy haragvó Istent 
fest a falra, az nem tud semmit Krisztus országáról, és nem tartozik 
ebbe az országba. Mert az semmiképpen sem rímel, hogy én keresztyén 
vagyok, és ugyanakkor nem tudom, mi van Isten névjegyére írva.”27

(4—5) Pál tehát abban a hitben él, hogy nem a vakvéletlen vagy a 
kikerülhetetlen végzet határozza meg élete fordulatait, hanem min de-

26 Soltész—Szinyei 1978, 499. o.
27 WA 17/I, 325. kk. Luther 1968, 327. o.
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nestôl Isten atyai kezében van, aki jól ismeri szorult helyzetét, és abból 
kiutat is tud nyitni a számára. Mivel Isten irgalmas, és ez adott esetben 
a sors fordulataiban is megnyilvánulhat, ô az, aki vigasztalást nyújt 
minden szorongattatásunkban, s ezáltal megóv a végsô kétségbeeséstôl.

Az Istentôl kiáradó vigasztalásnak azonban az is a célja, hogy a meg-
vigasztaltak képesek legyenek megvigasztalni a különféle szoron-
gattatásban sínylôdôket az által a vigasztalás által, amellyel ôket 
magukat is megvigasztalta az Isten. Valódi szomorúságban igazi 
vigasztalást nyújtani rendkívül nehéz. A felületes, lélektelen vigaszta-
lás inkább sérti, mint segíti a vigasztalásra szorulót. Megvigasztalni 
érdemben valakit az tud, aki nemcsak „üres beszéddel” traktálja a két-
ségbeesettet, és csak „szép szavakat tud mondani” neki, mint Jób ba-
rátai tették (Jób 16,1kk), hanem aki maga is jó tapasztalatokat szerzett 
ezen a téren, és volt már része hatékony vigasztalásban. Windisch idézi 
kommentárjában28 Seneca és Epiktétosz sztoikus fi lozófusokat, akik 
szerint a bajban segíteni az tud, aki már maga is átélt hasonlót.

Pál is így látja, de számára mégis az a hathatós vigasztalás, amely 
Istentôl jön, még ha emberek által nyújtott segítség nyomán is. Mert 
ha felismerjük Isten vigasztalását, akkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy 
Isten számon tart minket, és ez kimondhatatlan vigasztalás a még csak 
ezután bekövetkezô szorongató helyzetekre tekintettel is.

Ha az apostol a vigasztalás és megvigasztalás terén a valóságnak 
megfelelô képet akar tárni a gyülekezet elé, akkor még egy összefüg-
gésre kell rávilágítania. A Krisztushoz tartozó embernek az élete ugyan-
úgy tele van megpróbáltatásokkal, mint minden embertársának. De 
ezenfelül bôségesen kijut neki a Krisztus szenvedéseibôl is, fôként 
akkor, ha „meghátrálás” nélkül (Zsid 10,39) vállalja az apostoli szol-
gálatot — vagy szép és találó görög szójátékkal:  nélkül vállal-
ja az -t.29 Lényege felôl nézve azonban, ahogyan errôl a követ-
kezô versben lesz majd szó, az apostolokat érô szenvedésekbôl kijut 
valamilyen formában a gyülekezet minden tagjának, mert aki Krisztus-
sal van közösségben, az osztozik vele a szenvedéseiben is. „Olyan szen-

28 Windisch 1924, 39. o.
29 Lásd még fôként az ún. viszontagságkatalógusokat: 1Kor 4,9kk; 2Kor 4,7kk; 

6,4kk; 11,23kk.
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vedésrôl van tehát szó, amely tulajdonképpen mindenkit utolérhet” — 
summázza véleményét Bultmann.30

Az a kijelentés, hogy „bôségesen kijut nekünk a Krisztus szenvedé-
seibôl”, az egyháztörténet tanúsága szerint sok félreértésre adott alkal-
mat. Úgy gondolták sokan, hogy az apostol szerint a keresztyén ember 
életében a Krisztus által elszenvedett gyötrelmek és kereszthalála va-
lamilyen módon megismétlôdik, akár az övéhez hasonló mártírhalálban 
vagy éppen a „stigmatizációban”, Krisztus sebeinek a benne hívô testén 
észlelhetô megjelenésében (vö. Gal 6,17!).31 Ezzel szemben Pál a ke-
resztyén életnek minden olyan nehézségét és szenvedését a krisztusi 
szenvedések közé sorolja, amely a Krisztussal való hitbeli kapcsolat és ezzel 
együtt járó sorsközösség következménye.

Leveleiben számos helyen szól a benne hívô ember és közösség Krisz-
tus szenvedéseiben való részesedésérôl, de talán a legtanulságosabb 
mégis a Fil 3,10k-ben olvasható, ahol a hit által elnyert, megigazulás-
ból fakadó új életet rajzolja fel néhány fontos vonással. Személyes val-
lomásként írja, hogy semmilyen emberi érdem, még az Istenért vállalt 
legnagyobb szenvedés sem szerezhetett számára megigazulást, vagyis 
nem rendezhette viszonyát Istennel. Egyedül Jézus „hûségéért”, ke-
reszthalálig tanúsított helytállásáért vált ez lehetségessé. Ami ezután 
következik, tulajdonképpen nem más, mint egy sírig tartó felfedezôút, 
amely során egyre jobban „megismeri Jézus Krisztust”, azaz egyre több 
tapasztalatot szerez róla és feltámadásának életet megújító erejérôl. 
Különös módon azonban mindez nem diadalmenetben, sikerek so-
rozatában megy végbe. Belekóstol Krisztus szenvedéseibe, és egyre 
inkább része lesz bennük, hogy „hozzáformálódjék az ô halálához, és 
ennek következtében el is juthasson valamiképp a halálból való feltáma-
dásra”.32 Krisztus szenvedéseibôl tehát azoknak „jut ki bôven”, akik az 
ô küldô szavára vállalják Isten szeretetének képviseletét ebben a világ-
ban, vele azonos feltételek között, tehát védtelenül, minden erôszak mellô-

30 Bultmann 1976, 29. o.
31 Lásd Cserháti 1982, 281. o. 12. jegyz.
32 Lásd Cserháti 1976, 170. k.
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zésével.33 További hasonló összefüggéseket világít meg Pál 2Kor 4,7kk-
ben és 13,4-ben is.

A Krisztus szenvedéseibôl való bôséges részesedés az éremnek csak 
az egyik oldala. Az apostol arról is vallomást tehet, hogy amiképpen 
bôségesen kijut az Isten szolgálatában állóknak a Krisztus szenve-
déseibôl, azonképpen bôséges a vigasztalásuk is a Krisztus által. 
Mintha egyensúlyt látna a szenvedés mértéke és annak fedezete, a vi-
gasztalás között. Természetesen alig mérhetô valóságokról van szó, és 
ezért ez az egyensúly meggyôzôen nem mutatható ki. A mondat még-
is arról a meggyôzôdésrôl árulkodik, hogy Isten, „az irgalomnak és 
vigasztalásnak Atyja” nem fukarkodik, amikor „az erôs lelket meg kell 
újítania az emberben” (Zsolt 51,12).

Az Isten által nyújtott vigasztalásra is vonatkozik az a jellemzés, 
amelyet Pál a levél késôbbi szakaszában az ember földi életútjáról ad: 
„Hitben járunk, nem látásban.” (2Kor 5,7) A terhet Isten nem veszi le 
minden esetben a vállról, a szomorúság okát sem mindig szünteti meg, 
csak értelmet ad neki, és erre rá is világít. Elôfordul, hogy a titokzatos 
„tövist”, sôt „valóságos nyársat”, vagyis a szolgálat elé akadályt gördí-
tô nyomorúságot nem távolítja el Pál életébôl, még kitartó könyörgés 
ellenére sem, és céljai érdekében elegendônek ítéli kegyelmének érvé-
nyesülését (2Kor 12,7kk).

De vigasztalása abban is megnyilvánulhat, hogy a hit kockázatát 
vállaló felismerésre juttatja el azt, aki reá fi gyel: „Azoknak, akik Istent 
szeretik, akik elôzetes döntés alapján elhívottak, minden a javukat 
mozdítja elô.” (Róm 8,28) A következô szakaszból azonban megtud-
hatjuk, hogy jelen esetben Isten vigasztalása az ô segítô közbeavatkozásá-
ban mutatkozott meg. Ugyanis az apostol és talán munkatársai számára 
is, valamiféle könnyen végzetessé váló, emberileg kilátástalan helyze-
tet oldott meg. Ebbôl következôen, amikor Isten úgy ítéli meg, akkor 
„halottakat feltámasztó” (2Kor 1,9) hatalmát a „Krisztus által” már 
menet közben is megmutathatja, s nem csupán az út végén. Áldhatja 
hát Pál „az irgalom Atyját és a vigasztalás Istenét” a már átélt szabadu-
lásért is.

33 Vö. Cserháti 1982, 283. o.; 1976, 170. k.
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(6—7) A közelmúlt Isten magasztalására indító eseményének felidé-
zése után az apostol a jelenre, mégpedig a levélírás idejére jellemzô 
helyzetre fordítja fi gyelmét. A jelen idejû fogalmazás ezt kétségtelenné 
teszi. Isten irgalmas közbeavatkozását és vigasztalást nyújtó segítségét 
nem lepheti be a feledés pora, annak tovább kell gyûrûznie, hogy át-
hassa és befolyásolja Pál és a gyülekezet viszonyát. Mert az egészséges 
közösségben a kölcsönhatások zavartalanul áramolhatnak a kapcsola-
tok érrendszerén keresztül, és így az egyvalaki által megtapasztalt vi-
gasztalás is közkinccsé válhat és megsokszorozódhat. De akár szorongat-
tatunk, az a ti vigasztalásotok és üdvösségetek érdekében történik, 
akár vi gasztalásban van részünk, az a ti vigasztalásotok érdekében 
történik — teszi most már Pál a korinthusi gyülekezetet is érintetté a 
rajtuk megesett próbatételekben. Ez a kijelentés elsô hallásra zûrza-
varosnak tûnik, és nem is csoda, hogy egyes kéziratok másolói a szö-
vegkritikai észrevételek szerint kihagyásokkal igyekeztek számukra 
el fogadhatóbbá tenni. Pedig a mondat, úgy, ahogy van, fontos mon-
danivaló hordozójává válik abban a pillanatban, amikor felismerjük 
meg fogalmazója szándékát. Azt akarja ugyanis megértetni olvasóival, 
hogy az ô szorongattatott helyzetük (mármint Páléké), amely nem 
szûnt meg a csodálatos megszabadulás után sem, vigasztaló és szaba-
dulást szerzô a gyülekezet számára, mert hozzátartozik annak az apos-
toli szolgálatnak a feltételeihez, amely által részük lehet Isten vigasz-
taló és szabadító jelenlétében a Jézus Krisztusban. Ha pedig ezen felül 
tudomást szerezhetnek a Pálékat ért vigasztalásról is, annak is meg-
lehet a haszna: ôk sem fogják kilátástalannak ítélni helyzetüket a meg-
próbáltatásokban. Erôt ad türelemmel elviselni ugyanazokat a szen-
vedéseket, amelyeket az apostol és munkatársai is szenvednek. Mert 
ha nem is kell a gyülekezet tagjainak olyan éles helyzetekbe kevered-
niük, mint Páléknak, lényegében mégis — feltéve, ha keresztyénként 
akarnak élni — ugyanazzal a „közegellenállással” kell számolniuk.

Az átélt vigasztaló esemény a jövôre nézve is kihat. A reménység is 
szilárd Pálban és munkatársaiban a korinthusi keresztyének felôl, 
mivel tudják, hogy az elôbb említett összefüggés az ô esetükben is 
érvényesülni fog (5. vers), és amilyen mértékben részesülnek a szen-
vedésekben, olyan mértékben részesülnek a vigasztalásban is. Az 
egyoldalú panaszkodás nem is méltó az Istennel járó emberhez. Ha az 
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igazsághoz tartja magát, az Isten magasztalása sem maradhat el életé-
bôl a már megkapott vagy a még csak remélt segítségért és vigaszta-
lásért.

3. Pál szabadulása halálos veszélybôl (1,8—11)

(8) Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok,1 testvéreim, arról a szo-
rongattatásról,2 amely minket Ázsiában3 ért, hogy rendkívüli mér-
tékben, erônket meghaladóan súlyossá vált a helyzetünk, úgyhogy 
még az életünk felôl is kétségünk támadt. (9) Sôt, mi magunk 
önmagunkban már halálos ítéletünket is átvettük, hogy ne bíz-
hassunk önmagunkban, hanem csak abban az Istenben, aki fel-
támasztja a halottakat.4 (10) Belé vetjük reménységünket, aki 
ilyen halálos veszélybôl5 megmentett és megment minket, hogy 
ezután is meg fog menteni. (11) Miközben ti is segítségünkre 
lesztek imádságban, hogy a kegyelem rajtunk végbement mûve 
miatt6 sok oldalról7 sokan adjanak hálát érettünk.

A SZÖVEG ÉRTELME 1nem akarjuk, hogy ne tudjatok: Az apostol által 
gyakran használt fordulat különbözô közlések bevezetésére (1Thessz 2,13; 
1Kor 10,1; 12,1; Róm 1,13; 11,25). Ilyen esetben megtörténik, hogy egy már 
ismert történetet új megvilágításba helyez (pl. 1Kor 10,1),34 vagy pedig eddig 
még számukra ismeretlen körülményrôl ad tájékoztatást a gyülekezetnek. 
Most errôl az utóbbi esetrôl van szó.

2szorongattatásról: Ugyanazt a kifejezést () találjuk a görög szöveg-
ben, mint a megelôzô szakasz 4. versében. Ebbôl is nyilvánvaló, hogy a két 
szakasz ugyanarról a megpróbáltatásról szól, csak más megközelítésben.

3Ázsiában: A „szorongattatás” helyszínének ez a megjelölése számunkra 
a mi eltérô földrajzi fogalmaink miatt félrevezetô lehet, mert önkéntelenül 
is a legnagyobb földrészre gondolunk. Abban a korban azonban, amikor Pál 
a levelet írta, Ázsián a mai Kis-ázsia nyugati felén fekvô római tartományt 
értették, amelynek székhelye Efezus, ez az Égei-tengerre nyíló forgalmas 
kikötôváros volt. Az apostolok cselekedeteirôl írt könyv szerint Pál a harmadik 
missziói útja során jutott Efezusba, ahol több mint két évet töltött. Talán 

34 Lásd Cserháti 2008-nak a megadott igehelyhez fûzött 1. megjegyzését.
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még korinthusi tartózkodásai sem tettek ki ennyi idôt. Leveleiben elejtett 
megjegyzései is azt a benyomást keltik, hogy ez a missziói út hosszú és 
eseményekben gazdag idôszaka volt az életének (1Kor 15,32; 16,8; 1Kor 
16,19; Róm 16,5; 1Tim 1,3; 2Tim 1,18; 4,12).

4feltámasztja a halottakat: Nem valószínû, hogy Pál eltúlozza a velük 
történteket, amikor ilyen életbe vágónak mutatja be azokat. Nem tudjuk 
azonban, hogy milyen eseményre céloz. Az apostolok cselekedeteirôl írt könyv 
beszámol az ötvösök zavargásáról, de bármilyen nehézzé vált is akkor a 
helyzet, maga az apostol nem került életveszélybe (19,23kk). 1Kor 15,32-ben 
jegyzi meg Pál — most már a feltámadás kérdéseivel összefüggésben —, hogy 
Efezusban állatokkal kellett megküzdenie. 2Tim 4,17-ben pedig arra az idô-
re emlékezik, amikor „megmenekült az oroszlán torkából”. Mindkét helyen 
valamilyen válságos helyzetet érzékeltetô, átvitt értelmû utalásra is gondol-
hatunk, amelybe talán belejátszik az oroszlánok vermébe vetett Dániel em-
lékezetes története (Dán 6,2kk). Továbbá nem egy magyarázó jut arra a 
következtetésre, hogy Pál az efezusi tartózkodása alatt fogságot is szenve-
dett, és ez a Filippi-levél tanúsága szerint halállal is végzôdhetett (Fil 1,20).35 
Nehéz azonban ennél valami kézzelfoghatóbbat mondani. De talán maga Pál 
sem ezeket a részleteket tartotta fontosnak. Lásd még a következô meg-
jegyzést.

5halálos veszélybôl: Az eredeti szövegben „halál” szerepel. A magyar 
fordításban azonban ezen a helyen valamiféle körülírásra van szükség, hiszen 
„ilyen nagy vagy ennél nagyobb halálról” beszélni értelmetlenség volna. Ha-
sonlóan visszás volna a 2Kor 11,23kk-ben található viszontagságkatalógus 
egyik kitételét így fordítani: „gyakori halálban”. Ebben az esetben is csak 
„halálos veszély”-rôl lehet szó.

6a kegyelem rajtunk végbement mûve miatt: Kénytelenek vagyunk a  
   fordulatot ilyen körülményes formában visszaadni. Ugyanis 
a „karizma” szó áll itt, amely ebben az esetben nem Isten Lelkének valamire 
képesítô ajándéka, mint 1Kor 12,4kk-ben, hanem valamilyen válságos hely-
zetben Isten által végbevitt kedvezô fejlemény (lásd pl. Róm 5,15k; 6,23; 
11,29).

7sok oldalról: Ha a fordításban pontosak akarnánk lenni, akkor a „sok 
személy felôl” vagy „sok ember színe elôl” megoldást kellene választanunk. 
Ugyanis a  jelentése ezt kívánná. Magyarul azonban mindkét válto-
zat erôltetettnek hatna. A végeredményben az elônyben részesített fordítás 
is jól kifejezi az író szándékát.

35 Vö. Cserháti 1976, 16. k.
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A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (8) Miután az apostol hálája a kapott 
vi gasztalásért és az ebben megnyilatkozó irgalomért Isten magasztalá-
sába torkollott, megemlíti a velük történt eseményeket is, amelyek 
mindezt kiváltották belôlük. Pál most is, mint szinte minden levelében, 
mielôtt álláspontját a gyülekezetben felmerülô kérdésekben kifejtené, 
eseményekre hivatkozik. Különösen is feltûnô ez az Elsô thesszalonikai 
levélben, a Galata-levélben és a Filippi-levélben, ahol akár több feje ze-
ten keresztül beszámolót találunk mindarról, ami Pállal és munkatár-
saival vagy akár valamelyik gyülekezetben történt. Alig fér hozzá kétség, 
hogy az apostolnak ez a történeti tények iránt tanúsított elôszeretete 
teológiai meggyôzôdésbôl és nem puszta mesélôkedvbôl vagy a népszerû-
ségnek az olvasó kíváncsiságára számító hajhászásából fakad.

Mert aki Jézus hatósugarában él, azzal történik is valami, az váratlan 
események sodrába kerül: elérkezik hozzá Isten hívása, döntés elé ke-
rül, új irányba áll be az élete, új közösség részévé válik, másféle harco-
kat kell megvívnia, mint korábban. Mindez pedig visszavezethetô Krisz-
tus halálának és feltámadásának alapeseményére, amelybôl kitetszik, 
hogy kicsoda Isten a mi számunkra, és mi az ô szándéka velünk. Ha 
mindez nem történik meg, akkor Pálnak és a korinthusi gyülekezetnek 
semmi köze sem lenne egymáshoz, nem is tudnának egymásról. Ezért 
a teológia nem zsonglôrködés kiagyalt elméletekkel, hanem az Isten 
által kezdeményezett események átvilágítása és értelmezése a hit alapján. Ezt 
teszi az apostol is, ezért nem akarja, hogy korinthusi keresztyén test-
vérei ne tudjanak arról a szorongattatásról, amely ôket Ázsiában 
érte, hiszen mindez azért érte ôt és munkatársait, mert engedtek a 
hívó szónak, és vállalták a Krisztus evangéliumának hirdetését a pogá-
nyok között. A történtek azonban számára mégsem nyers tények csu-
pán, azokat a hit nézôpontjából világítja meg, olyannyira, hogy sok rész-
letet el is hallgat, pedig az olvasó bizonyára kíváncsi volna rá.

A szûkszavú sorokból nem sokat tudunk meg afelôl, hogy mi is tör-
tént valójában. Csupán arról értesülünk, hogy Ázsiában, és minden 
valószínûség szerint ennek a római tartománynak a székhelyén, Efe-
zusban érte mindez az apostolékat. Nyilvánvalóan nem hétköznapi 
kellemetlenségrôl volt szó, mert ahogy írja, rendkívüli mértékben, 
erejüket meghaladóan súlyossá vált a helyzetük, úgyhogy még az 
életük felôl is kétségük támadt. Válságos helyzetüket nyilvánvalóan 
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emberi rosszindulat és hatalmaskodás okozhatta, ha betegségrôl vagy 
más sorscsapásról nem tesz említést. Az elôzô részben megpróbálta-
tásaikat „Krisztus szenvedéseinek” minôsítette (1,5), és ott világossá 
lett ennek a sajátos kifejezésnek egyetlen elfogadható értelme: annak 
az embernek „jut ki bôven” a Krisztus szenvedéseibôl, aki küldetését 
Krisztussal azonos feltételek között vállalja és végzi. Ha tehát Krisztus védte-
lenül, minden erôszakot mellôzve és ugyanakkor kiszolgáltatva minden 
erôszaknak képviselte Istent az emberek között, akkor az sem tehet 
másként, aki pedig Krisztust képviseli a világban. Hogyan is lehetne 
Isten szeretetének örömhírét hitelesen meghirdetni erôszakos eszkö-
zöket igénybe vevô hatalmi helyzetbôl? Ez a rendkívül súlyos helyzet 
Ázsiában nem állt volna elô, ha Pál és munkatársai gyáván meghátrál-
nak, és nem lépnek a nyilvánosság elé az evangéliummal, anélkül, hogy 
biztonságukért bárki jótállott volna. Ha viszont súlyos helyzetbe ke-
rültek, az történt velük, aminek Krisztussal együtt ki van téve minden-
ki, aki szolgálatába szegôdött.

(9) Az a megállapítás, hogy életveszélybe kerültek, még nem felel 
meg igazán helyzetük súlyosságának. Sôt — toldja meg Pál az elôbb 
mondottakat — mi magunk önmagunkban már halálos ítéletünket 
is átvettük. Ebbôl a komor helyzetképbôl kitûnik, hogy az ô esetükben 
nem olyan halálos ítéletre kell gondolnunk, amely bírósági eljárás útján 
született. Ôk maguk voltak azok, akik a veszély nagysága láttán már 
elveszítették reménységüket az életben maradásra, és így mintegy „át-
vették” halálos ítéletüket, ami pedig következményeiben nemcsak életük-
nek vetett volna véget, hanem idô elôtt megakadályozta volna apos toli 
küldetésük betöltését is. Az Elsô korinthusi levélbôl tudjuk (pl. 4,8-
ból), hogy a gyülekezetben sokan vonzódtak a theologia gloriaehez, azaz 
a „dicsôség teológiájához”. Vagyis abban a hitben éltek, hogy aki ré-
szesült a Lélek ajándékában, az mentesül a földi élet gondjaitól, kudar-
caitól, mert földöntúli erôk birtokában gyôztesként járhatja földi élete 
útját. Ezzel szemben Pál és munkatársai Krisztus szolgáiként tudják, 
hogy amiként Uruknak, úgy nekik is adott esetben még a halált is vál-
lalniuk kell.

Tehát Pál — és vele együtt talán munkatársai is — olyan válságos hely-
zet be kerültek, hogy emberileg már semmi esélyük sem maradt az élet-
 ben maradásra. Ezért azután nem is bízhattak már önmagukban, 
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hanem csak abban az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Az 
élet veszélyben, amikor egészen közelrôl legyinti meg a halál szele, döb-
ben rá az ember valós helyzetére. Arra tudniillik, hogy mindaddig telje-
sen gyanútlanul olyan vékony és törékeny jégen táncolt, amely bárme-
lyik pillanatban beszakadhat alatta. Ahogy Luther énekének egyik sora 
talá ló an kifejezi: „Életünkben szüntelen halál lesi léptünk.”36 Az élet 
foly tatásához nélkülözhetetlen biztonságtudatot éppen ezért nem is az 
élet fonalának elszakíthatatlansága vagy legalábbis tartóssága adja, ha-
nem a bizalom abban az Istenben, akinek van hatalma feltámasztani a 
halottakat és ennélfogva cselekedni ott is, ahol már nincs esély a halállal szemben. 
Ebben a megközelítésben tehát a halál már az élôben kifejtheti hatását 
(2Kor 4,12), de ugyanígy a feltámadás ereje is már a földi élet során 
megmutat kozhat valamilyen halálos veszedelem elhárításában. Lehet, 
hogy Pál és munkatársai megmenekülésének nagyon hétköznapi magya-
rá zata volt, a lényegen azonban ez mit sem változtatott: bár minden 
pillanatban a halál révén járnak, mégis az életet ajándékozó Isten oltal-
mában élnek. Négyszemközt a halálunkkal ébredhetünk rá — vallja az 
apostol —, hogy életünknek minden pillanatban egyetlen igazi esélye Isten.

(10—11) Istennek a kétségbeejtôen reménytelen helyzetben megta-
pasz talt, életben tartó hatalma bátorítást ad az apostolnak és rajta ke-
resztül a gyülekezetnek is a jelen nehézségei között, de a jövôre nézve 
ugyancsak: belé, aki ilyen halálos veszélybôl megmentett és meg-
ment minket, vetjük azt a reménységünket, hogy ezután is meg 
fog menteni. Mert lehet, hogy nem olyan közvetlen az életveszély a 
levél megírása idején, mint volt Ázsiában, de a biztonságuk most sem 
mondható megingathatatlannak.

Az apostolok cselekedeteirôl írt könyvbôl és az apostol leveleiben 
itt-ott fellehetô megjegyzésekbôl némi képet alkothatunk magunknak 
errôl a sokféle veszéllyel terhes életformáról. Amikor ezt a levelet írja 
— és ezt a megírás körülményeinek bemutatásából már tudhatjuk37 —, 
az apostol Makedóniában van, valószínûleg Filippiben. Ott-tartózko-
dásáról a következôt írja: „Amikor Makedóniába érkeztünk, nem talál-
tunk testünknek nyugalmat, hanem minden tekintetben szorongatta-

36 Evangélikus énekeskönyv 499. 1. v.
37 Lásd az I. fejezet 2. alfejezetének d) pontja alatt.
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tott helyzetbe kerültünk; kívül harcok, bent félelem…” (2Kor 7,5). 
Abban az idôben már a judaistáknak, ennek a türelmetlen zsidó eredetû 
keresztyén csoportnak Pál missziói területein folytatott aknamunkája 
Filippit is elérte, és róluk írhatta viszontagságainak felsorolásában, 
hogy „az áltestvérek is veszélyt” jelentettek a számára (2Kor 11,26). 
Második hosszabb korinthusi tartózkodása pedig azzal ért véget, hogy 
zsidó honfi társai „merényletet terveztek ellene” (ApCsel 20,3). Nem 
mondhatjuk tehát, hogy az Ázsiában ôt környékezô halálos veszély 
elmúltával nyugalom köszöntött reá. Ám „halálos veszélybôl történt 
megmenekülésük” biztatást jelent számukra a tekintetben, hogy sorsuk 
annak az Istennek a kezében van, akinek van hatalma a halálból is 
feltámasztani, akit akar, és halálos veszélyekbôl is kimentheti, valamint 
visszatarthatja az életben továbbra is azt, akinek még feladatot szán.

Pál és munkatársai sorsának alakulásában azonban a korinthusi gyü-
lekezetnek is fontos szerepe van. A velük történtek közös üggyé, a 
gyülekezet ügyévé is válnak, és a csodás megmenekülésük a kölcsönös 
ráhatás révén ez mindkét félnek, az apostolnak és a gyülekezetnek hit-
beli gazdagodását hozza magával. Most hogy a gyülekezet tudomást 
szerzett az Ázsiában történtekrôl, és arról, hogy egyedül Isten halotta-
kat feltámasztó hatalmán múlott apostoluk életben maradása, segít-
ségére lesznek imádságban, kérve Istent, hogy tartsa meg ôt a szün-
telenül fenyegetô veszedelmek között. Ha pedig minden emberi szá-
mítás ellenére életben marad, akkor ez az érte imádkozót hálára fogja 
serkenteni. „Leveleinek ezen a helyén másutt az apostol járul Isten elé 
a gyülekezetért, most a gyülekezet érettük mondott hálaadó imádságát 
kéri” — írja Bultmann.38 De erre szüksége van a gyülekezetnek is, amely-
nek körében Pálról sokaknak csak kifogások jutnak eszükbe (2Kor 
10,7kk). Ezzel szemben viszont, ha imádkoznak érte, és imádságuk 
meghallgatásra talál, akkor Isten kegyelmének rajta végbement mûve 
miatt sok oldalról sokan adnak majd hálát érette. Ebben az esetben 
pedig gáncsoskodás helyett az Isten iránti hála fog visszhangozni egyik 
féltôl a másikig. Így végsô soron a megsokasodott hála Isten dicsôségét 
szolgálja. A gyülekezetnek viszont éppen arra van a legnagyobb szük-
sége, hogy Isten jelentôsége növekedjék a szemében.

38 Bultmann 1976, 35. o.
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III. AZ APOSTOL ELLEN EMELT 

KIFOGÁSOK TISZTÁZÁSA 

(1,12—2,13)
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Az életveszélyes helyzetbôl történt megmenekülésért Istent magasztaló 
sorai után Pál apostol elsô dolga, hogy két, személyét, pontosabban be-
csületét érintô kifogást tisztázzon, mert megbízhatósága múlik ezen, a 
megbízhatóságán pedig levele mondanivalójának hitele és súlya. A levél 
legnagyobb részét az apostoli tiszt mibenlétérôl és méltóságáról írottak 
foglalják le, de hogy ennek a nagy ívû és életbe vágó gondolatmenetnek 
a meggyôzô erejét személyes jellegû kifogások ne törjék meg, Pálnak 
elôbb tisztáznia kell magát.

A most sorra kerülô levélrészlet bevezetô soraiban (1,12—14) hatá-
rozottan elhárítja magától a kétszínûség és ravaszság gyanúját. Nem-
csak a kifogásolt esetekben, hanem mindenütt, bárhová vetôdött is a 
világon, lelkiismeretének megfelelôen viselkedett. Ch. Wolff úgy gondolja, 
hogy itt Róm 1,16k-höz és Gal 1,11—12-höz hasonlóan Pál az egész 
levél témáját megpendíti. Mivel azonban az apostoli tisztet itt nem 
érinti, feltételezése nem megalapozott.1

Az apostol szavahihetôségének látszólag ellentmond az a tény, hogy 
a korinthusiaknak eddig nem váltotta be ígéretét (1Kor 16,5kk), hiszen 
nem ment el hozzájuk. Egy meglehetôsen nehezen követhetô és ezért 
jóindulatú megértést igénylô érveléssel (1,15—22) viszont azt akarja 
olvasói tudtára adni, hogy eddig azért nem állt helyt adott szaváért, 
mert csak így igazodhatott Isten ígéreteihez.

A meg nem tartott ígérethez szorosan kapcsolódik annak a korin-
thusi gyülekezeti tagnak az ügye, aki Pál közbeesô és futólagos látoga-

1 Ch. Wolff 1989, 29. o.
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tása (2Kor 2,1)2 alkalmával súlyosan megbántotta és megszomorította 
ôt. Úgy tûnik, hogy mind az apostol megbántója, mind pedig a gyüle-
kezet megbánta a dolgok ilyetén kiélezését, és most Pál a maga részé-
rôl is le akarja zárni az ügyet.

1. Az apostol egyértelmû viselkedése (1,12—14)

(12) A mi dicsekvésünk1 ugyanis ez: a mi lelkiismeretünk2 tanú-
ságtétele, hogy Istenhez illô szentségben és egyenességben,3 nem 
gyarló testi4 bölcsességben, hanem Isten kegyelmére támaszkod-
va5 viseltük magunkat6 a világban, kiváltképpen pedig a ti irányo-
tokban. (13) Mert nem írunk nektek mást, mint7 amit olvastok 
vagy meg is értetek;8 remélem azonban, hogy teljes egészében meg 
fogjátok érteni, (14) amint részben már meg is értettetek minket, 
hogy mi a ti dicsekvésetek vagyunk, amiképpen ti is a mienké a 
mi Urunk Jézus napján.9

A SZÖVEG ÉRTELME 1dicsekvésünk: A  dicsekedni, kérkedni) 
görög ige és fônévi származékai:3 a  dicsekvés mint magatartás) és 
a  a dicsekvés tárgya vagy inkább alapja — közel a reformáció korá-
ban oly fontossá vált „érdem” szó tartalmához) szinte kivétel nélkül Pál leve-
leiben találhatók. Jakab levelében több ízben, míg a Zsidókhoz írt levélben 
egyszer fordul elô. Pálnál viszont teológiailag jelentôs összefüggésekben, 
elsôsorban a megigazulás, az Istennel való viszony kérdéskörében. A szó-
család egyes tagjaival a páli iratok közül is a Második korinthusi levélben 
találkozunk a legtöbbször, méghozzá nem elítélô értelemben, és bizonyára 
nem véletlenül. Amikor ugyanis Pál apostolsága forog kockán, szükség van 
„hivatkozási alapra”, bibliai kifejezéssel: amivel dicsekedhet valaki. Aligha 
tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a fogalomkör gyakori elôfordulása a meg-
igazulásról vallott zsidó felfogásnak köszönhetô. Igaz, a jelentôség, a fon-
tosság tudata létszükséglet minden ember számára, és valamivel mindenki 
— nemcsak a hithû zsidó — igyekszik a saját létét igazolni.4 De míg a görög 

2 Lásd az I. fejezet 2. alfejezetének b) pontja alatt.
3 Varga 1992, 532. kk. kol.
4 Vö. Bultmann 1993 2. 32. kk.
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mûveltségû ember a bölcsességében véli ezt megtalálni (lásd 1Kor 1,18kk!), 
addig az istenfélô zsidó Isten színe elôtt tudja magát, és az ô törvényének 
minél tökéletesebb betöltésével próbál megfelelni neki (Róm 2,17.23). Hogy 
a kegyességnek milyen torzulásaihoz vezethet az alamizsnálkodás, az imád-
kozás és a böjtölés terén a „hivatkozási alapnak”, az „érdemnek” ez a hajhá-
szása, azt szemléletesen mutatja be a Hegyi beszédnek egyik mély benyomást 
keltô részlete (Mt 6,1—18). Amikor Pál a „dicsekvésrôl” beszél, szintén az 
Isten elôtt álló ember magatartása érdekli, noha nem tagadja, hogy ez ki-
hathat az emberi kapcsolatok szintjére is. A „dicsekvés” éppen ezért attól 
függôen tekintendô elfogadhatónak, illetve elvetendônek, hogy valaki arra 
hivatkozik-e, amit Isten nyújt neki, vagyis „az Istenben” (Róm 2,17; 5,11), 
„az Úrban” (1Kor 1,31; 2Kor 10,17), „Krisztus keresztjével” (Gal 6,14), „gyen-
geségeivel, erôtlenségeivel” (2Kor 12,9) dicsekszik, vagy pedig a saját kegyes 
teljesítményeivel, akár úgy, hogy magának tudja be, amit Istentôl kapott 
(Róm 3,27; 1Kor 4,7), akár pedig úgy, hogy másokkal magát összevetve jut 
erre az eredményre (Gal 6,4). Pál maga is törekszik arra, hogy legyen mivel 
„dicsekednie” Isten elôtt (1Kor 9,15;5 1Kor 4,4), de „nem ennek alapján meg-
igazult ember”. Így kell értenünk az „ô dicsekvését” a most szóban forgó 
igehely esetében is.6

2lelkiismeretünk: A , ez az ember önismerete számára fontos 
fogalom Az apostolok cselekedeteirôl írt könyv két igehelyén kívül (23,1; 
24,16) csak a páli iratokban fordul elô. Ha jelentését a szövegösszefüggés 
alapján próbáljuk megadni, akkor kiderül, hogy az a legtöbb esetben eltér 
attól, amit a mai szóhasználatban lelkiismereten értünk. A jót és rosszat 
mérlegelô, felmentô és vádoló, az ember belsô, lelki világában mûködô fó-
rumot, amelyrôl a római filozófus, Seneca is ír,7 és ahogyan mi, mai embe-
rek is gondolkodunk róla, Pálnál jóformán csak a Római levélben (2,15; 13,5) 
fedezhetjük fel. A többi helyen pedig inkább önismeretrôl, önértelmezésrôl, 
önazonosságunk tudatáról beszélhetünk. Bultmann, aki alaposan utánajár 
a kérdésnek, ez utóbbi jelentést így fogalmazza meg: „A szó kifejezheti azt 
a tudatot, amelyet önmagunkról, magatartásunkról kialakítunk.”8 Jelen eset-

5 Lásd Cserháti 2008 megadott helyén.
6 Teológiai irodalmi tájékozódás: Bultmann: ThWNT 3. 646. kk.; 1993 2. 32. kk.; 

1959, 242. k. Zmijewski: EWNT 2. 680. kk. kol. Cserháti 1976, 55., 67. k., 120., 
151. o.; 1982, 284. k.

7 De ira 3,36, in: Seneca 1975 és Seneca 1992.
8 Bultmann 1959, 217. o.
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ben azonban az elôbbi jelentéstartalom felel meg leginkább az összefüg-
gésnek.

3Istenhez illô szentségben és egyenességben: A magyarázók véleménye 
megoszlik a tekintetben, hogy a  nyíltsággal, ôszinteséggel)9 vagy 
a  szentségben)10 szövegváltozat részesítendô elônyben. A  
változatot támogatja az a körülmény, hogy a szó Pálnál másutt is elôfordul, 
és a kéziratok többsége is ezt hozza. Viszont a  mellett az szól, hogy 
a legtekintélyesebb kéziratok többségében ez található,11 és az a körülmény 
is, hogy a szokatlanabb változattal van dolgunk, amely Bengel elve szerint12 
eredetibbnek tekinthetô. Isten az eredeti szövegben birtokos esetben áll, és 
ezért a legtöbb fordítás valamint kommentár genitivus qualitatisnak fogja 
fel, és minden további nélkül úgy adja vissza, mintha Isten „minôségérôl” 
(kvalitásáról), tulajdonságairól lenne szó. F. Zeilinger ezt még azzal is alá 
akarja támasztani, hogy a „szentség” Pál számára létfogalom, és nem erköl-
csi kategória,13 és ezért az utóbbi értelem ezen a helyen nem is jöhet szóba. 
Klauck viszont genitivus originisnek, tehát az eredetet megjelölô birtokos 
esetnek tekinti, és ezért „Istentôl adott egyszerûségrôl és tisztességrôl” ír.14 
F. Lang is óvatos, és Isten birtokának csak a kifejezés második tagját veszi, 
és ezért a fordítása így hangzik: „nyíltságban és isteni tisztességben” (ti. 
viselkedtünk).15 Pál kijelentése a mondanivaló összképében félreérthetetlenül 
a saját tulajdonságaira és nem Istenére vonatkoznak. Viszont olyan tulajdon-
ságok, amelyek Isten emberéhez illenek. Egy hasonló szerkezet található Lk 
2,49-ben: „az én Atyám dolgaiban”.16

4nem gyarló testi (ti. bölcsességben): Az eredeti görög szövegben 
 fordulat található. A  materiális test) szócsaládhoz Pál apos-
tolnál gyakran a bûnösség fogalma kapcsolódik (pl. Róm 8,3—4), és ezért 
ilyen összefüggésben kevés „emberi” bölcsességet fordítani.17 Jelen esetben 
is az emberi bölcsesség minôsített esetérôl van szó.

5Isten kegyelmére támaszkodva: A „kegyelem” () az  elöljáróval 
sokféleképpen érthetô. Bultmannak igaza van, amikor kijelenti, hogy ebben 

 9 Lang; Barrett; Klauck; Zeilinger.
10 Bultmann; Ch. Wolff.
11 46, *, A, B, C, K, P et min.
12 Az „érdesebb” — lectio ardua — szöveg elônyben részesítendô.
13 Zeilinger 1992, 187. o. 9. jegyz.
14 Klauck 1988, 22. o.
15 Lang 1986, 255. o.
16 Vö. BD 162. §.
17 Lásd az új protestáns fordítást.
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az esetben Pál nem arra a kegyelemre hivatkozik, amely apostoli megbíza-
tásában érvényesül (Róm 1,5; 12,3; 15,15; 1Kor 3,10), hanem arra, amely 
abban az erôben nyilvánul meg, amely lehetôvé teszi minden kétszínûséget 
nélkülözô szolgálatát.18

6viseltük magunkat: () régiesen: „forgolódtunk”.
7mint: Az  fordulat jelentése megegyezik az  jelentésével: „kivé-

ve, azon kívül”.19 
8vagy meg is értetek: Az „és” kötôszó nem fejezi ki azt a finom iróniát, 

amelyet az olvasás és megértés különbsége rejt. A Nestle—Aland görög Új-
szövetség ezt a mondatrészt a fôszövegben hozza, holott tekintélyes régi 
szövegtanúk20 elhagyják. A szövegkritikusok mégis a teljesebb szöveget 
tartják eredetibbnek, nyilván, mert a simább szöveg egy késôbbi másoló 
javító szándékáról árulkodik.

9a mi Urunk Jézus napján: Pál ebben a formában fejezi ki azt az idôt, 
amikor Jézus eljön hatalommal (1Kor 1,8; 3,13; 5,5; Fil 1,6.10; 2,16; 1Thessz 
5,2.4).

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (12) Az Isten magasztalása és az ezt ki-
váltó csodálatos megmenekülésükrôl szóló beszámoló után Pál hozzá-
fog, hogy levele tulajdonképpeni célját megvalósítsa, és helyreállítsa a 
gyülekezet megrendült bizalmát iránta, az Isten által megbízott alapí-
tó apostol és felelôs pásztor iránt. Amit mondani fog, ha nem is szo-
rosan, de kapcsolódik a megelôzô szakaszhoz.21 Ott az utolsó mondat-
ban azt a reményét fejezte ki, hogy a gyülekezet Isten színe elôtt mel-
lé áll könyörgéseiben és hálaadásaiban (1,11). Ilyen egymásra találás 
pedig az imádság fórumán csak akkor lehetséges, ha a felek közé nem 
ver éket a bizalmatlanság. Ch. Wolff úgy gondolja, hogy az apostol 
ezekben a sorokban már a levél fôtémáját pendíti meg, úgy, amint azt 
Róm 1,16—17-ben és Gal 1,11-ben teszi. Az egész levél pedig lényegé-
ben akörül forog, hogy apostolnak tekinthetô-e Pál, és hogy mit is jelent 
egyáltalán az apostoli szolgálat.22 Errôl viszont itt, ebben a szakaszban 

18 Bultmann 1976, 38. o.
19 BD 488. §. 8.
20 46, B.
21 Lásd Ch. Wolff 1989, 28. o.
22 Uo. 29. o.
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még nem esik szó. Annál inkább arról, hogy hitelt érdemlôek-e az apostol 
kijelentései és más megnyilvánulásai. A gyülekezetben elsôsorban ezen a 
téren merültek fel kifogások vele szemben, és ha helyzetét — mint a 
gyülekezet apostolának a helyzetét — meg akarja szilárdítani, akkor 
elôbb ezeket a kifogásokat kell semlegesítenie.

A gyanúsítgatásokkal szemben bátran hivatkozhat arra, hogy két-
színûség és megbízhatatlanság nem volt jellemzô reá, és most sem az, 
amint errôl így vall: A mi dicsekvésünk ugyanis ez, a mi lelkiisme-
retünk tanúságtétele, hogy Istenhez illô szentségben és egyenes-
ségben, nem gyarló testi bölcsességben, hanem Isten kegyelmére 
támaszkodva viseltük magunkat a világban. A látszat az lehet, hogy 
Pál az ôt ért vádak elhárítása közben olyasmibe keveredik, amit maga 
másutt elítél. Mert a teljesítményeivel dicsekvô ember azt hiszi, hogy 
ezekkel a tiszteletreméltó erényekkel igazolhatja magát Isten elôtt, 
megnyerheti általuk jóindulatát, és így végeredményben önmagában 
bízik, és nem Istenben. Ezért szól Pál nem egyszer az ilyen végzetes 
következményekkel járó dicsekvô magatartás ellen (1Kor 1,31; Róm 
3,27). Viszont ha most ô maga is „dicsekszik”, tehát az ellene emelt 
kifogásokkal szemben kifogástalan magatartására hivatkozik, nem lo-
pakodik-e vissza az önigazság a hátsó kapun?

Tegyük azonban hozzá: nem is itt fordul elô elôször, hogy Pál dicse-
kedni akar elért eredményeivel, mégpedig „az Úr Jézus napján”. Így 
1Kor 9,15—16-ban sem nyugszik bele dicsekvésének meghiúsításába. 
Ha pedig C. H. Dodd úgy véli, hogy az Elsô és a Második korinthusi 
levél megírása között Pál „másodszor is megtért”, és lemondott a hív-
ságos dicsekvésrôl,23 akkor éppen ennek a szakasznak a dicsekvésrôl 
szóló kijelentései, nem is szólva a 11. fejezetrôl, cáfolhatnak rá Dodd 
állítására. Pál valóban nem rejti véka alá munkája eredményeit sem 
Isten, sem ember elôtt. Igazat kell adnunk Bultmannak, aki ezzel kap-
csolatban megjegyzi: „Ô nem a missziói eredményei alapján nyeri el 
Isten kegyelmét, hanem éppen fordítva.”24 ahogy Pál, „a mintegy sza-
bálytalanul született apostol” maga írja: az ô esetében „az Isten neki 
adott kegyelme nem lett hiábavalóvá” (1Kor 15,10).

23 Lásd Barrett 1973, 209. o.
24 ThWNT 3. 651. o.
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Pál dicsekvése arra irányul, hogy kétszínûség és ravaszkodás helyett 
ahhoz illô „szentségben és egyenességben” viseli magát mindenütt a 
világban, akit képvisel, és akinek a nevében szól, azaz Istenhez mél-
tóan. Tehát nem szedi rá a hallgatóit az emberi lét legfontosabb pont-
ján, az Istennel való kapcsolat területén, vagyis nem él vissza bizal-
mukkal. Ez a gyanú a levél néhány megjegyzésébôl kivehetôen (2,17; 
4,2; 10,2; 12,16) felmerülhetett az egyes gyülekezeti tagok szívében, 
de elültethették a gyülekezetben a befurakodott „álapostolok” (2Kor 
11,13) is. Nem volt nehéz hitelre találniuk, mert a szellemi áruval há-
zaló szemfényvesztôk az ókorban is megkopasztották a mindenre vevô 
nagyközönséget.25

Pál arra hivatkozik, hogy mindennek, amit mondott vagy cselekedett, 
megvolt az aranyfedezete. A siker érdekében nem volt rászorulva hamis 
látszat fenntartására gyarló emberi bölcsességgel, ügyeskedéssel, mert 
Isten kegyelmesen mellé állt, és súlyt, nyomatékot adott szolgálatának. 
Isten küldötteként, elhívott apostolaként járta a világot, és annak is bizonyult. 
Életvitelének ezt az egyértelmûségét nem tudja mással igazolni, mint 
saját lelkiismeretének tanúságtételével. Ez pedig aligha lehet meggyô-
zô a bírálók és vádaskodók számára. Majd hivatkozni fog magára a 
korinthusi gyülekezetre, mint apostolságát hitelesítô levélre (2Kor 3,3), 
és most is arra számít, hogy gyülekezet és apostola kölcsönösen fog 
dicsekedni egymással az Úr Jézus napján (1,14). De ehhez elôbb tisz-
táznia kell a szavahihetôség és megbízhatóság kérdését, helyre kell 
állítania a bizalmi viszonyt egymás között, és ezért a gyülekezetnek fel 
kell tételeznie, hogy valóban Isten elôtt felelôs lelkiismerettel intézi 
dolgait. Az apostol és gyülekezete között keletkezett bizalmi válság 
vagy talán maga a nagyvárosban zajló életbôl leszûrt sok kiábrándító 
tapasztalat indokolja, hogy ha valahol, akkor kiváltképpen a korin-
thusi keresztyének irányában viselkedjenek egyértelmûen Pál és mun-
katársai.

(13—14) A helyreállt bizalomra már a levélváltás során is feltétlenül 
szükség van. Ha ugyanis az apostol megbízhatóságára vonatkozó kétely 
ott él a levél címzettjeinek a lelkében, akkor lehetetlenné válik a félre-

25 Lásd a korabeli szerzô, Lukianosz regényét Peregrinus Proteusról, in: Lukianosz 
1974 2. 488. o. Vö. még Lampe 1989, 243. k.
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értések és kifogások eltakarítása az apostol és a gyülekezet újra egy-
másra találásának útjából. Ezért kell Pálnak megerôsítenie, hogy „az 
Istenhez illô szentség és egyenesség” levelezését is meghatározza: Mert 
nem írunk nektek mást, mint amit olvastok vagy meg is értetek. 
Pál tehát számol a levelezés útján létrejövô kapcsolat buktatóival. A 
levél írója is a sorok közé rejtheti el igazi szándékát, a levél olvasója 
gyanúperrel a szívében hasonlóképpen a sorok között keresheti a tu-
lajdonképpeni mondanivalót, s végül az is kérdés, hogy a címzettek mit 
értenek meg a levél üzenetébôl, és mire következtetnek abból. Ezért 
biztosítja a korinthusi gyülekezet tagjait levele minden hátsó szándékot 
nélkülözô egyértelmûségérôl.

Mivel amit Pál ír, nem körmönfont és homályos, aki akarja, meg-
értheti az üzenetét. Reméli azonban, hogy teljes egészében meg 
fogják érteni. A megértés ugyanis nem a levélen múlik, hanem azon 
a készségen, amellyel valaki kész elôítéleteit és ellenérzéseit félretenni. 
Ha ugyanis nyitottá válunk valaki iránt, kevésbé fogjuk félreérteni ôt. 
Ezért a nézeteltérések tisztázásának az elôfeltétele a szívós és igen gyak-
ran alaptalan elôfeltevéseinkbôl és fenntartásainkból való megtérés.

Az apostol és gyülekezete nem most kezd tudakozódni egymásról. 
Amióta a gyülekezet az apostol és munkatársai munkája révén meg-
született, sejthetik, hogy mit jelentenek egymás számára: a korinthusi ke-
resztyének ezért részben már meg is értették Pálékat, és ezért Pálék 
számítanak is arra, hogy az Úr Jézus napján a gyülekezet velük di-
csekedhet, amiképpen pedig Pálék dicsekedhetnek a gyülekezettel. 
Tehát kölcsönösen hivatkozhatnak majd arra, hogy „Isten kegyelme 
nem lett hiábavaló rajtuk” (1Kor 15,10). Ezen az alapon már hozzá 
lehet fogni a bizalomépítés hosszú és veszôdséges munkájához.

2. Az apostoli ígéret hitele (1,15—22)

(15) Azután ebben bízva1 igyekeztem már elôbb2 eljutni hozzátok, 
hogy másodízben is kegyelmet3 nyerjetek, (16) és rajtatok keresz-
tül menjek el Makedóniába, majd Makedóniából ismét hozzátok 
men jek, és ti bocsássatok el Júdeába.4 (17) Amikor tehát ez volt 
a szándékomban, csak nem követtem el könnyelmûséget?5 Vagy 
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amit igyekeztem megtenni, arra gyarló testi módon6 igyekeztem-e, 
hogy nálam „az igen igen, a nem nem” legyen?7 (18) De úgy le-
gyen hûséges az Isten,8 hogy az ige,9 amellyel hozzátok fordulunk, 
nem „igen” is és „nem” is. (19) Mert az Isten Fia, Jézus Krisztus, 
aki köztetek miáltalunk hirdettetett, általam és Szilvánusz, vala-
mint Timóteus által, nem lett „igen” is és „nem” is, hanem az 
„igen” vált valóra benne.10 (20) Mert valahány ígérete van az Is-
tennek, arra benne van az „igen”; ennélfogva általa van az „ámen” 
is Istennek, az ô dicsôségére miáltalunk. (21) Aki pedig rendít-
hetetlenné formál minket veletek együtt a Krisztusban, és minket11 
felkentjévé tett, az Isten az, (22) aki el is pecsételt12 magának, és 
szívünkbe adta a Lélek „foglalóját”.13

A SZÖVEG ÉRTELME 1ebben bízva: A görög szövegben  talál-
ható, amely a  rábeszél, meggyôz; mediopasszív alakja: meggyôzôdik, 
bizalmát helyezi valakibe) ige fônevesített alakja. A mutató névmás kétség-
kívül a megelôzô mondatra utal vissza, amelyben arról a reményrôl esik szó, 
hogy a korinthusiak teljesebb megértésre jutnak, és mind az apostol, mind 
pedig a gyülekezet kölcsönösen egymásra hivatkozhat majd a számadás 
napján.

2már elôbb: A  a  = „elsô” középfokú határozószava) több 
jelentést is hordoz, és ez okoz gondot a magyarázóknak. Jelentheti ugyanis 
a következôket: elôször, elôbb, mindenekelôtt. Aki az „elôször” jelentést 
részesíti elônyben, arra gondol, hogy az idôhatározó-szó a következôkben 
közölt útitervre vonatkozik: „elôször” Korinthusba akart menni, és csak azután 
Makedóniába.26 A „mindenekelôtt”27 azt hangsúlyozná, hogy az apostol min-
denképpen el akart jutni hozzájuk másodszor is. Véleményem szerint az 
összefüggésbe legsimábban az „elôbb”, azaz „korábban” értelem illeszkedik 
bele. Így megérthetô Pálnak az az igyekezete, amely korábbi ígérete bevál-
tására ösztönözte. Ezt a lehetôséget Barrett is mérlegeli.28 Hogy a szó jelen-
tésének megválasztása miként hat ki Pál útiterveinek megvilágítására, azt a 
következô megjegyzésnél fogjuk megvizsgálni.

3másodízben is kegyelmet (ti. nyerjetek): Elôször is vitatott a  for-

26 Bultmann 1976, 41. o. Lang 1986, 257. o. Ch. Wolff 1989, 33. o. Zeilinger 
1992, 194. o. és Barrett is, aki a fordításban ehhez a jelentéshez igazodik: 1973, 69. o.

27 Klauck 1988, 23. o.
28 Barrett 1973, 74. o.
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dítása, mert lehetne „kedvezés”-nek is fordítani „kegyelem” helyett, és esze-
rint akkor az apostol másodízben részesítené ebben a kedvezésben a korin-
thusi gyülekezetet. Windisch29 és Thrall30 ez utóbbi értelem mellett van, de 
igaza van Bultmannak, aki szerint a két jelentés összefügg egymással: „Ma-
gától értetôdôen kegyelem közlésérôl van szó (…), amellyel Pál ugyanakkor 
kedvezni is akar a korinthusiaknak.”31 Nagyobb gondot okoz, hogy mire vo-
natkozik a „másodízben” megjegyzés. Természetesen az értelmezés a levél 
egységének32 kérdésében elfoglalt álláspont függvénye. Ha ugyanis valaki a 
2Kor 10—13. fejezeteket a 2,4-ben és a 7,8-ban említett és a szakirodalomban 
az ún. „könnyek között írt levélnek” (Tränenbrief) tartja, amelyet az apostol 
Korinthusba kétségkívül második alkalommal tett, balul sikerült (2,5; 7,11—12) 
„villámlátogatása” után írt, akkor igaza van Lietzmannak, aki szerint a „má-
sodízben” idôhatározóval Pál erre a „villámlátogatásra” céloz.33 Ez azonban 
nem valószínû, mert ha így volna, akkor az apostol nem szándékként, hanem 
már megvalósult eseményként szólna róla, hiszen ezeknek a soroknak az 
írásakor már ennek a második látogatásnak az alkalmával okozott sérelmek 
kiengesztelésérôl van szó. Bultmann éppen ezért a „másodszori” látogatáson 
a tervezett útnak azt a részét érti, amikor Pál Makedóniából újra visszatérne 
Korinthusba (16. vers), míg az „elsô” látogatása (15. vers) a makedóniai körút 
elejére esne.34 Klauck is ezt a megoldást tartja valószínûbbnek.35 A magam 
részérôl azokkal értek egyet,36 akik szerint a „másodszori kegyelem” közlé-
sének ígérete a gyülekezet alapításakor történt elsôt követô hosszabb tar-
tózkodás szolgálatára vonatkozott. Erre tett ígéretet Pál elsô levele végén 
(16,5kk), és errôl szól harmadik útjával kapcsolatban 2Kor 12,14-ben és 
13,1-ben, amely a „kegyelem közlése” szempontjából valójában a második-
nak számít, hiszen a közbülsô, rövidre sikerült látogatás mindennek tekint-
hetô, csak „kegyelem közlésének” nem.

4rajtatok keresztül menjek el Makedóniába… és ti bocsássatok el Jú-
deába: Pál eredeti útitervében tehát az elsô állomás Korinthus, ahová nyilván 
hajón érkezne, majd innen menne észak felé szárazföldi úton Makedóniába, 
bizonyára azért, hogy az ottani gyülekezetek adományait a jeruzsálemi ke-

29 Windisch 1924, 63. o.
30 Thrall 1994, 128. o.
31 Bultmann 1976, 42. o.
32 Lásd az I. fejezet 3. alfejezeténél.
33 Lietzmann—Kümmel 1969, 102. o.
34 Bultmann 1976, 42. o.
35 Klauck 1988, 24. o.
36 Lang 1986, 257. o. Ch. Wolff 1989, 33. k.
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resz tyének számára átvegye, és miután visszatért Korinthusba, onnan tengeri 
úton Júdeába elvigye. Ezt az útitervét nyilvánvalóan azért említi az apostol, 
mert ez az a terv, amelynek megváltoztatása, fôként pedig a hosszabb idôt 
felölelô és alaposabb gyülekezetgondozást lehetôvé tevô ott-tartózkodás 
elmaradása (2Kor 1,23) miatt vádolják könnyelmûséggel és megbízhatat-
lansággal (1,17) a gyülekezetben. Az említett útiterv ugyanis füstbe ment, 
az események más irányt vettek. Közbeszólt a váratlan „közbülsô látogatás” 
során a Pál és a gyülekezet között kipattant összetûzés (2Kor 2,1kk; 7,8kk), 
valamint az ezt követô kölcsönös megbántódás. Ilyen feszült légkörben Pál 
látogatása sok jót nem ígérhetett. Azt sem lehetett tudni, hogy a megbántott 
apostol „könnyek között írt” levele, amelyet valószínûleg Titusz vitt Korin-
thusba, nem önt-e olajat a tûzre. A valóságban ezért Pál útja a következôképp 
zajlott le: Efezusból szárazföldi úton északi irányban haladva Tróászba ment, 
de ott nem volt maradása, mert Titusz, akit az összetûzés elsimítása érde-
kében elôre küldött Korinthusba, még nem érkezett meg a remélt jó hírekkel, 
és ezért elébe ment Makedóniába, ahol — talán Filippiben — végre Titusz is 
befutott, és beszámolt a gyülekezet békülésre való hajlandóságáról (2Kor 
2,12k; 7,5kk). Innen írta azokat a sorokat is, amelyek értelmét éppen most 
igyekezünk megfejteni. Ebben az általunk másodikként számon tartott ko-
rinthusi levélben készíti elô a harmadik útját Korinthusba, hogy azután hosz-
szabb idôt tölthessen ott (2Kor 12,14; 13,1kk). Végül is meglepô módon azt 
az útvonalat követi, amelynek tervét 1Kor 16,5kk-ben vázolja fel.37 Ezért 
felvetôdik az a kérdés, hogy mikor született meg az itt (2Kor 1,15k-ben) 
említett terv, és mikor közölte azt a gyülekezettel. Hofius véleménye szerint 
már az Elsô korinthusi levelet megelôzô levelében.38 Ez aligha fogadható el, 
hiszen a terveket felforgató bonyodalmak csak az Elsô korinthusi levél meg-
írása után következtek be. Klauck az összes többi lehetôséget felsorolja 
anélkül, hogy állást foglalna: „Pál terveit megtudhatták a közbülsô látogatás 
alkalmából, a „könnyek között írt levélbôl” vagy egy hírvivô által küldött 
szóbeli üzenetbôl.”39 Én amellett vagyok, hogy ez valamikor az Elsô korinthusi 
levél megírása és az összeütközés között eltelt idôben történt, hiszen a 
meghiúsult terv még abban a meggyôzôdésben fogant, hogy a legközelebbi 
látogatás hosszabb ideig fog tartani, és akkor a gyülekezet másodszor is 
részesülhet az apostoli szolgálat „kegyelmében”.

37 Lásd még ApCsel 20,1kk.
38 Vö. Hofi us 1994 jegyzetének 10. b) pontjával, továbbá az 1Kor 5,9-hez fûzött 

19. szövegértelmezô jegyzettel.
39 Klauck 1988, 24. o.
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5könnyelmûséget: A szó fônévi alakja ( az Újszövetségben csak 
egyszer fordul elô (hapax legomenon). Az eredeti szövegben névelôvel ta-
lálható, azaz a könnyelmûség egy bizonyos esetére célozhat az apostol, ami 
feltehetôen az ellene felhozott vád egyik elemét képezhette.

6gyarló testi módon: A  fordulat ugyanazt fejezi ki, mint az 
elôzô szakasz 12. versében a  jelzô.40 Ott sem elégedhettünk meg a 
„testi” vagy „emberi” értelmet visszaadó fordítási megoldással.41 Valamikép-
pen kifejezésre kellett jutnia az ember esendô, bûnös voltának. Itt hasonló-
képpen.

7„az igen igen, a nem nem” legyen: Ez a kétségkívül Jézus-hagyományból 
származó és a Hegyi beszédben (Mt 5,37), valamint Jakab levelében (5,12) 
egymástól némileg eltérô változatban megôrzött szólás a páli gondolatme-
netben két szempontból is gondot okoz a magyarázóknak. a) A görög szöveg 
nem minden kéziratban idézi a szólást egyformán. Egy Markland nevû új-
kori exegéta a következô formát javasolja: „az igen nem, és a nem igen.”42 
Klauck is így gondolja.43 Ebben az esetben Pál szándékának a gyarlósága a 
következetlenségben vagy mások kívánságához való elvtelen igazodásban 
mutatkoznék meg. Hasonló eredményre jut a magyarázók többsége, fôként 
a szólás mátéi változatát elônyben részesítve: „Legyen a ti beszédetek igen, 
igen — nem, nem!”44 Vagyis zsidó szóhasználat szerint az erôs állítást meg-
kettôzött „igen”, míg az erôs tagadást a megkettôzött „nem” fejezi ki. Tehát 
e szerint a szövegkritikai döntés szerint is Pál a következetlenség vádját 
hárítja el magától, vagyis nem fogadkozik úgy, hogy közben magában mást 
gondol. Ebben az esetben az „igen” és a „nem” közé kiegészítésül egy „ugyan-
akkor” vagy „egyszersmind”45 határozószót kell betoldani, pedig az eredeti 
szöveg erre nem jogosít fel minket. Viszont M. Thrall46 feleleveníti Khrüszosz-
tomosz véleményét,47 amely a kéziratok többsége által hozott és a Nestle—
Aland kritikai kiadás fôszövegében található jakabi változatból („legyen az 
igen igen, és a nem nem”) indul ki. Ebben az esetben azonban a szólásmon-
dás a szavát megmásító, megbízhatatlan ember helyett éppen a szavát meg-

40 Lásd a 4. szövegértelmezô megjegyzést.
41 Új protestáns fordítás.
42 Lásd az NA27 szövegkritikai apparátusát.
43 Klauck 1988, 24. o.
44 Lietzmann—Kümmel 1969, 103. o. Bultmann 1976, 43. o. Lang 1986, 257. o. Bar-

rett 1973, 76. o. Furnish 1984, 134. o. Ch. Wolff 1989, 34. k. Zeilinger 1992, 196. o.
45 Új protestáns fordítás.
46 Thrall 1994, 141. kk.
47 PG 61. 408. kol.
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tartót, a megbízhatót jellemzi. De ha így van, akkor Pál az ilyen ígéretét 
megtartó embert tekinti „gyarló testi módon” ígérgetô embernek? Ez annyira 
elfogadhatatlan a magyarázók erkölcsi érzéke számára, hogy még M. Thrall 
is csupán mérlegeli az eshetôséget, míg végül is csatlakozik a többségi vé-
leményhez. Pedig ez az elgondolkoztató szövegváltozat adja meg a kulcsot 
a gondolatmenethez. Fôként, ha a 23. versre figyelünk: Pál tagadhatatlanul 
nem tartotta meg a szavát, de azt a lelkipásztori meggondolást követve, 
amely szerint a szavát álló következetességnél a „gyülekezet kímélete” inkább 
megfelel Isten ígéreteinek.

8De úgy legyen hûséges az Isten: Bár K. Berger ezt a fordulatot is az Is-
ten hûségét megvalló formulák közé sorolja (1Kor 1,9; 10,13; 1Thessz 5,24; 
2Thessz 3,3; Zsid 10,23),48 itt mégis másról van szó: esküformának kell te-
kintenünk.49 Emellett szól az a körülmény, hogy az Istenre vonatkozó kije-
lentéshez nem egy vonatkozó névmással kapcsolódó és Istenrôl valló mellék-
mondat társul, hanem tárgyi mellékmondat, amelynek igazát Isten igazolja. 
Pál nem elôször hívja Istent tanúul igaza mellé: 2Kor 1,23; 11,31; Róm 1,9; 
Fil 1,8; 1Thessz 2,5.10. Érdemes megjegyeznünk, hogy Billerbeck szerint Pál 
az általa használt esküformákat az Ószövetségbôl és nem a rabbinizmus 
gyakorlatából kölcsönzi: Józs 22,27; 1Sám 12,5; Jer 42,5; Zsolt 89,38.50

9az ige: Ebben az esetben nem fér hozzá kétség, hogy a  szó, be-
széd) az igehirdetés szava, és ezért ennek a hitele forog kockán, nem csak 
úgy általában az ember beszédének.

10az igen vált valóra benne: Ebben az igeversben különösen is fontos a 
görög igeidôk jelentését figyelembe vennünk. Míg a  lenni) elsô elô-
fordulása a versben beálló (aorisztosz) jelentést hordoz, a most szóban for-
gó ige viszont befejezett múltban (perfectumban) áll, vagyis olyan eseményt 
ír le, amely már megtörtént ugyan, de hatása maradandó. A fordítás ezt a 
teológiailag fontos mozzanatot igyekszik visszaadni.

11minket (felkentjévé tett): A magyarázók kevés kivétellel úgy gondolják, 
hogy a megkenés aktusában a megerôsítéshez hasonlóan Pálék „a korin-
thusiakkal együtt” részesülnek. Így érti a szöveget az új protestáns fordítás 
is, és ezért a „megkenetés” esetében nem is tünteti fel a „minket” személyes 
névmást. Ez az értelmezés összefügg azzal, hogy a „megkenetés” aktusában 
a keresztséget látják, esetleg a keresztségben elnyert „karizmával”, a Lélek 

48 Berger 1984, 238. o.
49 Schwurformel: Bultmann 1976, 43. o. Lang 1986, 258. o. Hofi us elôadásáról 

készült jegyzet. Oath-formula: Barrett 1973, 76. o. Thrall 1994, 144. o.
50 Bill 3. 26. o.
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ajándékával együtt.51 Mivel a kifejezés () Krisztus, a Messiás nevében 
is benne van, egyesek szerint ez a cselekmény az ószövetségi papi, prófétai, 
királyi tisztre való kijelölés rítusához hasonlóan a Krisztus szolgálatában 
részesít,52 illetve „a messiási uralomban”.53 Csak néhányan54 értik úgy a „min-
ket” névmás megemlítését a megkenés aktusával kapcsolatban, hogy az Pál-
ra és munkatársaira vonatkozik. Mégis ez az értelmezés felel meg a szöveg-
nek, de a levél cantus firmusának, az apostoli szolgálat méltóságának is 
(2Kor 2,14kk; 4,5kk; 5,19—20).

12el is pecsételt: A pecsét az ókorban is elsôsorban biztonsági feladatot 
töltött be. Hitelesítette a levelet, az okmányt. Lezárta az áruval megtöltött 
edényt, vagy jelezte valamilyen használati tárgyon, olykor rabszolgán is, hogy 
kinek a tulajdona.55 Pál átvitt értelemben használja a képet Róm 4,11-ben, 
ahol Ábrahámmal kapcsolatban a körülmetélkedést mondja az Istenhez tar-
tozást tanúsító pecsétnek. De 1Kor 9,2-ben a korinthusi gyülekezetre hivatko-
zik úgy, mint apostolságát hitelesítô pecsétre. Hogy most a 2Kor 1,22-ben is 
ez utóbbi összefüggésben értjük-e a pecsét metaforáját, az attól is függ, hogy 
az egész mondatot az apostoli szolgálatra vonatkoztatjuk vagy sem.56

13a Lélek „foglalóját”: A magyar nyelvû fordításokban „a Lélek záloga” 
forma gyökeresedett meg, pedig ez a változat nem felel meg a görög szó 
jelentésének, de a metafora szándékát is elvéti. A zálogot vissza kell adni, 
ám Isten Lelkérôl sehol sem olvassuk a Szentírásban, hogy azt Isten csak 
bizonyos idôre ajándékozza a Krisztusban hívônek. Az  Föniciából 
származó vendégszó a görög nyelvben, a jelentése pedig: foglaló, elôleg. 
Lásd még 2Kor 5,5; Ef 1,14.57

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (15—16) Pál az elôzôekben határozot-
tan elutasította azt a vádat, amely szerint apostoli szolgálatára a két-
színûség és megbízhatatlanság volna jellemzô. Az iránta való bizalom 
megrendülésének, jobban mondva megrendítésének tényleges és meg-
nevezhetô szemrehányások is alapot adhattak (vö. 2Kor 7,2; 10,1.10; 

51 Lásd 1Jn 2,20.27. Bultmann 1976, 46. o. Lang 1986, 259. o.
52 Khrüszosztomosz, in: PG 61. 411. kol. Barrett 1973, 79. o. Thrall 1994, 155. o.
53 Thrall 1994, 155. o.
54 Heinrici 1900 és Bachmann 1909.
55 Lásd Fitzer: ThWNT 7. 939. kk. Schramm: EWNT 3. 756. kk. kol. Thrall 1994, 

156. k.
56 Lásd a 11. számú szövegértelmezô jegyzetet.
57 Bill 3. 495. k.
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12,17). Így vetették szemére a korinthusi gyülekezetben a meglátoga-
tásukra vonatkozó ígéret be nem tartását. Látni fogjuk, hogy van némi 
alapja ennek a kifogásnak, mert az apostol valóban adós maradt ez 
idáig a meglátogatásukkal, mégsem hibáztatja magát, bár nem is men-
tegetôzik, hanem a kínos esetet az egész apostoli szolgálat összefüggésébe 
állítja. Kénytelen ezt megtenni, mert van valami igazság Klauck meg-
állapításában: az igehirdetô személyének hitelén áll vagy bukik annak 
a hitele, amit hirdet.58

A látogatás elmaradása nem Pál elhatározásán múlott. Változatlanul 
bízott abban, hogy amint azt 1,14-ben kifejezésre is juttatta, kölcsö-
nösen számon tartják egymást, és számítanak is egymásra. Ezért igye-
kezett is már elôbb eljutni hozzájuk, mégpedig azzal a szándékkal, 
hogy a korinthusi keresztyének másodízben is kegyelmet nyerjenek. 
A fogalmazás egyszerre több mindent is kifejezésre akar juttatni. Az 
apostol és a gyülekezet találkozása eszerint Isten kegyelmének a meg-
nyilvánulása lesz. Már az Istent magasztaló részbôl (2Kor 1,3—7) tu-
domást szerezhettünk arról, hogy az apostolt és vele együtt talán mun-
katársait fenyegetô halál is megakadályozhatta volna egy ilyen találko-
zó létrejöttét. A fogalmazás azt sem rejti véka alá, hogy a gyülekezet a 
megalapítása után is rá van szorulva az Isten kegyelmét közlô szolgá-
latra. Pedig hitre jutásukat követôen a gyülekezetbôl sokan áltatták 
magukat tökéletességükkel (vö. 1Kor 4,8).

Mégis aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy a megfogalmazás hang-
súlya a látogatás kegyelemben részesítô jellegére esik. Ez a mozzanat 
illik leginkább abba a gondolatmenetbe, amely szerint az apostoli szol-
gálatnak Isten ember felé odaforduló szeretetét kell képviselnie. Az apostolnak 
„a gyülekezet örömén kell fáradoznia” (1,23), felhatalmazása is „épí-
tésre és nem rombolásra” szól (2Kor 10,8; 13,10 — ellentétben Jeremi-
ás küldetésével, akinek Isten a gyomlálást és plántálást, a rombolást 
és építést egyaránt feladatává tette (Jer 1,10).

A már jó ideje melengetett útiterv összeállítása már önmagában is 
a korinthusi gyülekezet iránti felelôsségrôl és szeretetrôl tanúskodik. 
Pál és kísérete Efezusból, nyilván hajón, egyenesen Korinthusba készül 
utazni. Útját össze szeretné kapcsolni a „kollektának”, a jeruzsálemi 

58 Klauck 1988, 25. o.

Korinthus_2_JAV.indd   73Korinthus_2_JAV.indd   73 2009.04.08.   14:46:162009.04.08.   14:46:16



74

III. AZ APOSTOL ELLEN EMELT KIFOGÁSOK TISZTÁZÁSA (1,12—2,13)  

gyülekezet részére megígért (Gal 2,10) és a páli alapítású gyülekeze-
tekben szorgalmazott adakozásnak a lezárásával és átvételével, hogy 
azután a rászorulókhoz el is juttathassa. Ezért Korinthuson keresztül 
észak felé Makedóniába akar elmenni az ottani gyülekezetekhez, ame-
lyek közül tudomásunk van Thesszalonikáról, Béreáról és Filippirôl 
(ApCsel 16,11—17,15). Amikor pedig ott a kollektával összefüggô fel-
adatokat elvégezték, Makedóniából ismét Korinthusba szándékozik 
menni, ahol — ahogy már korábbi levelében megírta — át szeretne telel-
ni (1Kor 16,5—6) és majd a hajózásra alkalmatlan idô elmúltával a je-
ruzsálemieknek szóló adománnyal Júdeába eljutni.

Tervébe beletartozik még az is, hogy szeretné, ha a gyülekezet bo-
csátaná el erre a nehéz útra. A gyülekezet jelenléte az útra kelésnél 
fontos lehetett az apostol szemében. Ezt kéri a korinthusi gyülekezet-
tôl a maga részére már az Elsô korinthusi levélben (16,6) és Timóteus 
számára is ugyanott (16,11). A római gyülekezettôl szintúgy ezt kéri 
arra az esetre, ha majd hispániai útjára elindul (Róm 15,24). Az apos-
tol által használt  igének az értelmét a szótárak így adják 
vissza: felkészíteni az útra valakit és úgy útjára bocsátani.59 Nem való-
színû, hogy Pál, aki a saját keze munkájából élt, pénzbeli és természet-
beli útravalót igényelt volna az ôt útjára bocsátó gyülekezettôl. Számá-
ra bizonyára fontosabb volt, hogy rendezett állapotú és vele összhangban 
levô gyülekezetet hagyjon hátra, amely kész az apostolt imádságaiban hor-
dozni, amikor kockázatos utakat kell megtennie.60 A Római levélbôl 
tudjuk, hogy különösen is nehéz volt a szíve az adományok eljuttatása 
érdekében vállalt jeruzsálemi útja elôtt, mert egyáltalán nem volt bi-
zonyos afelôl, hogy „a jeruzsálemi szentek”, azaz keresztyének kedve-
zôen fogadják „ezt a szolgálatot” (15,30kk). Az apostol által beharan-
gozott és tôle számon kért terv tehát feltételezett egy vele együtt érzô, 
vele közösséget vállaló gyülekezetet is. Ez szintén Pálnak azok közé a 
várakozásai közé tartozik, amelyek nem váltották be a hozzájuk fûzött 
reményeket.

(17) Az elôbb ismertetett útiterv nem úgy valósult meg, ahogy Pál 
szerette volna, és ahogy azt a gyülekezetnek megígérte. Most Makedó-

59 Vö. EWNT 3. 385. kol.
60 Lásd a 2Kor 11,26-ban található viszontagságkatalógusban.
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niából írja levelét, de nem Korinthuson keresztül jutott oda, hanem 
Tróászon át a legrövidebb úton (vö. 2Kor 2,12—13). Az Elsô korinthusi 
levél megírásakor még azt az útitervet vázolta a gyülekezetnek, amelyet 
a késôbbiekben tulajdonképpen valóra váltott (1Kor 16,5kk), de mint 
tervet 1,15—16 szerint idôközben megváltoztatott. Mindebbôl a gyüle-
kezet azt a következtetést vonhatta le, hogy apostoluk megbízhatatlan 
ember, aki nem állja a szavát. Ez a szóbeszéd valamiképp tudomására 
juthatott, és a következô kérdésével ezért kényszeríti színvallásra, vala-
mint a helyzet alaposabb átgondolására korinthusi olvasóit: Amikor 
tehát az volt a szándékomban, hogy Makedónia elôtt titeket kereslek 
fel, csak nem követtem el könnyelmûséget? Pál ezt a kérdést a görög 
nyelv szabályai szerint úgy teszi fel, hogy arra a megkérdezettnek magá-
ban csak „nem”-mel lehet felelni.

De Pál tovább kérdez. Mert nem csupán egy elszigetelt esetrôl van 
szó. A korinthusiak kifogása jellemére vonatkozik: azért szegte meg ígére-
tét, mert ô alapjában véve ilyen ember. Ilyen jellembeli fogyatékosság-
ra utaló vádakra többször is ki kell térnie levelében (2,17; 10,10; 10,13). 
Ennélfogva az olvasóit elgondolkozásra késztetô kérdését is általá-
nosabb érvénnyel fogalmazza meg: Vagy amit általában igyekeztem 
megtenni, arra gyarló testi módon igyekeztem-e, hogy nálam „az 
igen igen, a nem nem” legyen? Egy olyan mondás üt át az apostol 
szavain, amely kétségkívül Jézus földi életében mondott tanítását idé-
zi fel, ezzel is alátámasztva azt a tényt, hogy ô sok kutató véleményével61 
ellentétben igenis ismerte és fontosnak tartotta a gyülekezetekben ôr-
zött és továbbadott Jézus-hagyományt.62

A kérdés megértését az nehezíti, hogy Pálnál a jézusi mondás a Máté 
evangéliumában található és feltehetôen a Q-forrásból származó válto-
zat szerint az adott szó iránti hûséget kívánó formában szerepel. Ha ez 
így van, akkor értelemszerûen Pál az adott szóhoz ragaszkodó követke-
zetességet marasztalja el, mint gyarló testi módon megfogant törekvést. 
Ez az az értelem, amelyet sok magyarázó elfogadhatatlannak tart. Pedig 
itt érjük tetten a mondanivaló lényegét: ha Pál nem tartotta be ígéretét, 
akkor erre sokkal nyomósabb oka volt annál, mint hogy „testi módon gon-

61 Lásd pl. Bultmann 1959, 190. o., 239. o.
62 Vö. Cserháti 1996, 98. kk. Berger 1995, 337. kk., 358. kk.
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dolkodva” jellemes, szavatartó embernek bizonyuljon. Mert a csupán 
emberi ígéret és az apostoli felelôsséggel tett ígéret között nem az az 
igazi különbség, hogy az elôbbi megbízhatatlan „igen” és „nem” is, az 
utóbbi pedig állja a szavát, hanem az, hogy az apostol ígéretei beváltását 
a rábízott evangélium természetéhez igazítja, és döntéseiben a gyülekezet javát 
tartja szem elôtt. Isten szava szentebb az adott szónál is.

(18) Hogy az általa hozott döntések fontossági sorrendjét olvasóival 
megértethesse — mint nem egy esetben (1,5; 7,10 stb.) — gondolati ki-
térôt63 tesz, és az egész kérdést általánosabb teológiai összefüggésekbe 
helyezi. Szerinte ugyanis a leghétköznapibb ügyet sem lehet a nagy 
egészbôl kiragadva jól megoldani, és ugyanakkor egyetlen helyes teo-
lógiai felismerés sem lehet olyan elvont, hogy annak ne lenne gyakor-
lati következménye. Csakis így élheti valaki Istennel összhangban az 
életét. Mert az történetesen lehetséges, hogy Pál elôre beharangozott 
útitervét nem valósította meg következetesen, de ez mit sem változtat 
azon, hogy az ige, amellyel a gyülekezethez fordul, nem „igen” is 
és „nem” is. Az Istennek reá bízott üzenetét tehát nem tette kétessé, 
az mindig egyértelmû és visszavonhatatlan volt és maradt az ajkán. Az 
igének ezt a hitelét nem lehet emberi eszközökkel megteremteni, azt 
csak Isten támaszthatja alá. Ezért is hívja Pál tanúként Istent igéjének 
igaza mellé: Úgy legyen hûséges az Isten, hogy ô állja a szavát, ame-
lyet elhívott és megbízott szolgái által hirdettet. Hans van Unnik hív-
ja fel a fi gyelmünket arra, hogy ezekben a sorokban minden a héber 
„ámen” szó, illetve ennek tartalma, a hûség, a megbízhatóság, bizo-
nyosság körül forog.64

(19—20) Pál útitervet megváltoztató döntése mellett szól annak az 
igehirdetésnek a tartalma is, amely általuk hirdettetett, jobban mondva 
az apostol által és Szilvánusz, valamint Timóteus által, már a kezdet 
kezdetén, hiszen akkor együtt munkálkodtak a gyülekezet alapításán 
Korinthusban (ApCsel 18,5; 1Thessz 1,1; 3,2.6). Munkatársait említve 
kétségtelenné teszi Pál, hogy az ige, amelyet hirdetnek, nem Pál sze-
mélyes mondanivalója, és nem is függ az ô személyétôl. Az igehirdetés 
középpontjában tulajdonképpen valóban egyetlen személynek kell állnia, de az 

63 Digressziót — Barrett 1973, 76. o.
64 Unnik 1973, 3—4., 15—21., 144. kk. Lásd még Schlier: ThWNT 1. 339. o.
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nem az igehirdetô személye, hanem az Isten Fia, Jézus Krisztus. Az 
„Isten Fia” mint Jézus méltóságcíme Pálnál „a Krisztus-címhez vagy 
az »Úr« megnevezéshez képest valóban elenyészôen kevés számban 
fordul elô”.65 Viszont nagyon hangsúlyos helyeken találkozhatunk vele, 
és ott is elsôsorban akkor, amikor Jézus Krisztusnak „ebbôl a méltóság-
címébôl Pál fôként az üdvösség szerzôjének Istennel való együvé tar-
tozását hallja ki.66 De nem kevésbé fontos a benne hívôk együvé tarto-
zása az Isten Fiával, mert Gal 2,20, de még inkább Gal 4,4k szerint az 
Isten Fia méltóságcím „kibontása zárt összefüggéshez vezet: Isten az 
Atya, a Fiú és mi, a fi ak”.67 Az egyetlen örökössel együtt örökölnek a 
fi úvá fogadottak is (Gal 3,29; 4,7; Róm 8,17).

Ez az Isten Fia személyét középpontba állító igehirdetés Pálék gya-
korlatában nem lett „igen” is és „nem” is, hanem az „igen” vált va-
ló ra benne. Az, hogy az apostol útitervét nem a megígért módon váltja 
valóra, szót sem érdemel amellett, hogy az általuk hirdetett ige nem 
lett kétértelmû, amely hol az ember mellett szól, hol pedig ellene. Jézus 
Krisztusban, az Isten Fiában Isten szeretete nyilatkozott meg, amely 
egyértelmû és végérvényes „igen” Isten részérôl az ember és az embe-
riség sorsa iránt. Az apostolok és munkatársaik erre az egyoldalú feladatra, 
az evangélium hirdetésére kaptak megbízatást, plántálásra, építésre, 
nem pedig pusztításra. Hogy ez az Isten megingathatatlan „igenje” az 
ember mellett mindenki számára „igenné” válik-e, az már más kérdés. 
Arról Pál is tud, hogy az Isten jóindulatú közeledését el is lehet utasíta-
ni, és akkor ami életté lehetne, ítéletté válik.

Amikor Isten „igent” mond az emberre, az nem felelôtlen beszéd, 
hanem adott szavának betartása. Mert valahány ígérete van az Isten-
nek, arra Jézus Krisztusban az „igen”. Ha Pálon az ígéreteit kérik 
számon, akkor nem lehet hallgatni a sokkal fontosabb ígéretekrôl, ame-
lyeket Isten már az Ószövetségben megígért az emberiségnek. Az ígé-
retek vonala az — fôként az Ábrahámnak tett ígéreteké és nem a törvényé, 
(Gal 3,16kk; Róm 4,13kk) —, amely Pál szerint közvetlen kapcsolatot teremt 
az Ó- és az Újszövetség között. Az ígéretek és a beteljesülés ritmusa az 

65 Kramer 1963, 183. o.
66 Uo. 184. k.
67 Uo. 188. o.
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ószövetségi tanúságtétel legfontosabb elemei közé tartozik.68 Egyúttal 
a már elhangzott, de még érdemükben be nem teljesedett ígéretek azok, 
amelyek valóban szétfeszítik az Ószövetség kereteit, és a folytatás és 
betetôzés után kiáltanak.69

 Az ígéretek elsôsorban Isten áldására, a bûn rontását megfékezô 
ajándékára vonatkoznak. Ezek az ígéretek teljesedtek be Jézus Krisz-
tusban. A vakmerô fogalmazás Isten minden ígéretének beteljesülésé-
rôl szól, pedig bizonyára az apostol sem gondolja, hogy máris mara-
déktalanul minden beteljesedett. De abból, amit Jézus Krisztusban 
máris valóra váltott Isten, kivehetô az ô „igenje” mindarra, ami még 
beteljesülésre vár. Pál érvelése tehát kétirányú: Isten ígéreteit megtartó 
hûsége Jézus Krisztusban mutatkozott meg, de ugyanakkor azokért az 
ígéretekért is helytáll, amelyekre Jézus Krisztusban ad biztosítékot.

Istennek azok az ígéretei, amelyek Jézus Krisztusban és az ô szolgá-
lata által teljesedtek be, feltételezik az elfogadásukat is azok részérôl, akik-
hez ezek az ígéretek szólnak. Mert ezekben az ígéretekben lényegében 
arról van szó, hogy Isten és ember között kiengesztelt, békés kapcsolat 
jön majd létre (lásd 2Kor 5,18—19), és minden más, ami Isten ígére-
teiben ezen túlmegy, ennek a következménye. „Én Istenük leszek, ôk 
pedig népemmé lesznek” — hangzik el az ígéret Jeremiás prófétánál 
(31,33), és Pál szerint „az új szövetségnek” ez az ígérete teljesedik be 
a Jézus Krisztusról tanúskodó apostoli szolgálat nyomán (2Kor 3,4kk). 
Ennélfogva az ígéret beteljesedése magában foglalja a reá adott választ 
is: mert Jézus Krisztus által van az „ámen” is Istennek, az ô dicsô-
ségére miáltalunk.

Az „ámen” az ószövetségi és zsidó hagyománynak megfelelôen a 
liturgia eleme az igehirdetés vagy imádság végén, amelynek rendszerint 
hangos kimondásával a gyülekezet az elhangzottakkal való egyetértését 
fejezi ki.70 Amikor tehát Isten Jézus Krisztusban az új viszony megígért 
ajándékát kínálja fel, akkor ez nem marad pusztába kiáltó szó, hanem 
elfogadásra talál, mert lesznek olyanok, akik „áment” mondanak reá. 
Hogy ez így történjék, Isten Jézus Krisztus által „az apostoli szolgálat-

68 Vö. Rad 1969, 317. o.
69 Vö. Sand: EWNT 2. 34. kk.
70 Lásd Kuhn: EWNT 1. 166. kk.
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ra bízta a kibékülés igéjét” (2Kor 5,19). Pál feladata is tehát odahatni, 
hogy — olykor az adott szava megszegése árán is — az Istennek az em-
beriségre kimondott „igenje” „áment” visszhangozzék az emberi szí-
vekben.

(21—22) Noha akadnak a korinthusi keresztyének között olyanok, 
akik kétszínûnek és szószegônek mondják Pált és munkatársait, az 
apostol mégsem tétovázik igen és nem között, ha az evangéliumról, 
Istennek az emberrôl hozott kegyelmes döntésérôl van szó. Ám nem 
a maguk emberségébôl ilyenek, hanem aki ôket is rendíthetetlenné 
formálja a korinthusi gyülekezettel együtt a Krisztusban, és ôket 
felkentjévé tette az evangélium hirdetésének szolgálatára, az Isten 
az. A hûséges Isten (18. vers) képes rendíthetetlenné formálni elhívott szol-
gáit. Ez az állhatatosság azonban nem az ô kiváltságuk. Isten rendíthe-
tetlenné tudja formálni velük együtt azokat is, akik szolgálatukkal él-
nek. A megfogalmazás nagyon pontos: nem feltétlenül Pálék hûsége 
nyomán, de mindenképpen azon a módon, ahogy velük is megtette. A 
szövegértelmezés 11. megjegyzésében már olvashattunk arról, hogy a 
magyarázók többsége ezeket a megerôsítésrôl tett kijelentéseket min-
den „felkenetésben”, keresztségben részesült keresztyénre értik, pedig 
az Újszövetségben példa nélkül állna a keresztségben valami tisztség-
re történô „felkenetést” látni. Az egész szakasz gondolatmenete inkább 
amellett szól, hogy az apostol és munkatársai rendíthetetlenné formá-
lásának módozataira tevôdik a hangsúly. Természetesen Istennek olyan 
fáradozásáról esik szó, amely adott esetben párhuzamosan a gyülekezet 
tagjai körében is érvényesülhet.

Az apostol és munkatársai rendíthetetlenné formálásához a kellô 
indításon kívül értelemszerûen hozzátartozik a megmaradás biztosítá-
sa is. Ezért Isten el is pecsételte ôket magának, azaz lefoglalta ôket 
magának, mint akiknek egyedüli gazdája ô, és mint akikkel egyedül ô 
rendelkezhet. Ha azt kérdezi valaki, hogy mi az a pecsét, amely hovatar-
tozásukat és illetékességüket igazolja, csak azt válaszolhatjuk, amire 
Pál már az Elsô korinthusi levélben hivatkozik: „Az én apostoli tisztem 
pecsétje ti vagytok az Úrban.” (9,2) Tehát többedmagával maga a korin-
thusi gyülekezet is bizonyítja, hogy akit Isten a felkentjévé tett, nemcsak 
vállalta az apostoli szolgálatot, hanem eredményesen végzi is azt.

Tulajdonjogát azzal is jelezte Isten, hogy szívükbe adta Lelke „fog-

Korinthus_2_JAV.indd   79Korinthus_2_JAV.indd   79 2009.04.08.   14:46:172009.04.08.   14:46:17



80

III. AZ APOSTOL ELLEN EMELT KIFOGÁSOK TISZTÁZÁSA (1,12—2,13)  

lalóját”. Az apostoli szolgálatot a Léleknek ez az ajándéka teszi lehe-
tôvé (lásd 2Kor 3,8), hiszen a Lélek által ismerhetik fel és hirdethetik 
Isten elhívott küldöttei, hogy Isten minden ígérete Krisztusban lett 
„igenné”, de ezenkívül a Lélek végzi el azt is, hogy minderre az „ámen” 
törjön fel az emberi szívekbôl (vö. Gal 4,6; Róm 8,15). Többrôl is szó 
van azonban: a Léleknek már a puszta jelenléte is állhatatosságra ösztönöz. 
A „foglaló” ugyanis még csak elôlege a teljességnek. Az apostol és 
munkatársai is még elôtte vannak annak az átalakulásnak, amelyben 
„a halandót elnyeli az élet”. Erre az átalakulásra azonban máris elô-
készítette ôket az az Isten, „aki nekik adta a Lélek foglalóját” (lásd 
2Kor 5,4), hogy azután beváltsa még azokat az ígéreteit is, amelyeknek 
teljesítése még hátra van, de amelyekre Krisztusban már „igent” mon-
dott, biztosítékot nyújtott.

3. Oldódó feszültség Pál és a gyülekezet között 
(1,23—2,11)

(23) Én pedig igaz lelkemre1 tanúul hívom az Istent, hogy iránta-
tok való kíméletbôl2 nem mentem el mindeddig Korinthusba. (24) 
Mert nem urai vagyunk a ti hiteteknek, hanem munkatársai a ti 
örömötöknek. A hitben ugyanis szilárdan álltok.3

(2,1) Eldöntöttem magamban ugyanis, hogy még egyszer4 nem 
megyek szomorúságot hordozva közétek. (2) Mert ha én meg-
szomorítalak titeket, akkor ki vidámítana meg engem, hacsak az 
nem, akit én tettem szomorúvá? (3) De én éppen azért írtam5 
nektek, hogy amikor elmegyek, ne szomorúság érjen azok részé-
rôl, akiknek meg kellene örvendeztetnie engem, hiszen az a meg-
gyôzôdés él bennem felôletek, hogy az én örömöm mindnyájatoké. 
(4) Mert sok szívbeli gyötrelemmel és szorongással írtam nektek, 
sok könnyet hullatva, nem azért, hogy elszomorodjatok, hanem 
hogy felismerjétek azt a szeretetet, amely bennem van, kiváltképp6 
irántatok.

(5) Ha pedig valaki7 szomorúságot okozott, nem engem szomo-
rított meg, hanem részben — hogy ne túlozzak — titeket, mindnyá-
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jatokat. (6) Elegendô az ilyennek az a fenyítés, amely a többség 
részérôl éri. (7) Úgyannyira, hogy ellenkezôleg inkább bocsássa-
tok meg neki, és vigasztaljátok meg ôt, nehogy valamiképpen a 
túl nagy8 szomorúság megeméssze9 az ilyet. (8) Ezért kérlek tite-
ket, tanúsítsatok iránta szeretetet! (9) Mert amiatt is írtam, hogy 
tapasztalatokat szerezhessek helytállásotokról:10 vajon minden 
tekintetben engedelmesek vagytok-e? (10) Akinek pedig ti meg-
bocsátotok valamit, én is; mert én meg amit megbocsátottam, ha 
volt mit megbocsátanom, értetek tettem Krisztus színe elôtt, (11) 
nehogy rászedjen minket a Sátán.11 Szándékai ugyanis nem isme-
retlenek számunkra.

A SZÖVEG ÉRTELME 1igaz lelkemre: A görög szöveg szerint a -jére 
hivatkozik Pál, és ez görög mûveltségû ember számára az ember lényének 
lelki oldalát jelenti. Az Újszövetségben azonban — ószövetségi hatásra — a 
jelentéstartalom az „élet” felé tolódott el.71 Amiképpen 1,18-ban, a magya-
rázók egyöntetû véleménye szerint itt is esküformulával van dolgunk,72 és 
ezt valamiképpen érvényesíteni kellett a magyar fordításban is.

2irántatok való kíméletbôl: Tulajdonképpen egy melléknévi igenévvel van 
dolgunk az eredeti szövegben (), amelynek okhatározói szerepet 
tulajdoníthatunk. Ezt próbálja visszaadni a magyarban a fônévi alak. Ennek 
a kíméletnek a magyarázatát viszont az Isten ígéreteirôl elôbb kifejtett gon-
dolatmenetben találhatjuk meg.

3szilárdan álltok: A „szilárdan” szó görög megfelelôje az eredeti szöveg-
ben nem található meg. Ezzel szemben az „álltok”-nak megfelelô szó (
) perfectumban, azaz befejezett múltban áll, tehát állnak, mióta meg-
álltak. Ezt juttatja kifejezésre a „szilárdan” határozószó. De fordíthatnánk 
így is: „megvetettétek lábatokat”.

4még egyszer: Természetesen a kijelentés a szomorúságra és nem a Ko-
rinthusba menetelre vonatkozik.73 Tehát Pál nem azt mondja, hogy többé 
nem megy oda. Csak nem akar ismét megbántottan megbántottak közé 
menni.

5írtam: Az eredeti szó ( beálló idejû (aorisztosz) igealak, vagyis egy 

71 Pl. Mk 8,35kk és párh. Furcsa volna ugyanis egy ilyen fordítás: „elveszíti vala-
ki lelkét Jézusért”. Továbbá Jn 10,11.

72 Lásd ott a szövegértelmezés 8. pontját.
73 Vö. Bultmann 1976, 49. o.
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múltban történt eseményt idéz fel. Viszont nem egy esetben levélírói aorisz-
tosszal van dolgunk, amikor a levélíró az éppen megírás alatt lévô levelében 
már elôbb megírtakra akar hivatkozni. Jelen esetben azonban kétségtelenül 
egy már korábban megírt levélre történik utalás, az ún. „könnyek között írt 
levélre”.

6kiváltképp: Már 2Kor 1,12-ben is találkoztunk a  szóval, amely 
a levélírónak kivételes hajlandóságát kívánja kifejezésre juttatni olvasói iránt. 
Nem valószínû, hogy Pált szorosabb kapcsolat fûzte a korinthusi gyüleke-
zethez, mint a többihez. Inkább levélírói szokásról, konvencióról, szinte a 
megszólított jóakaratának elnyerése (captatio benevolentiae) érdekében tett 
szónoki illendôségrôl lehet szó.74 Mégsem kell feltétlenül szónoki fogásnak 
minôsítenünk a megkülönböztetésnek ezt a módját. Abban a feszült hely-
zetben, amely Pál és a gyülekezet viszonyában kialakult, kettejük között 
minden kapocsnak megnôtt a jelentôsége.

7Ha pedig valaki: A határozatlan névmás rejti azt a gyülekezeti tagot, 
akinek a nevét Pál „kitakarja”, vagyis nem árulja el az utókor számára. Ezen 
túlmenôen tettére is, amely az apostol és a gyülekezet között támadt feszült-
ség kiváltó oka volt, csak burkoltan céloz (lásd 2Kor 7,12). Az egyháztörténet 
során szívósan tartotta magát az a nézet, hogy az illetô azonos azzal a fér-
fival, aki 1Kor 5,1kk szerint mostohaanyjával él együtt. Ennek a valószínû-
sége azonban meglehetôsen csekély, mert ôt nem jellemezné úgy az apostol, 
mint aki ôellene „követett el igazságtalanságot” (2Kor 7,12). Ezért az a „va-
laki”, aki ebben az összefüggésben szóba kerül, valószínûleg Pált sértette 
meg, mégpedig apostoli mivoltában. Ez a körülmény magyarázatot adna arra, 
hogy miért foglalkozik olyan alaposan és körültekintôen a levélben az apos-
toli tiszt méltóságával. Barrett szerint viszont, mivel Pál 7,11-ben a korin-
thusi gyülekezet tagjait a vitás ügyben „tisztának” minôsíti, ebben a „valaki-
ben” valószínûleg nem kell korinthusi keresztyént látni.75 Azonban — egyet-
értve Ch. Wolffal — ez a feltételezés nem fogadható el, mert ha ez az eset 
állna fenn, a gyülekezet nem volna illetékes a vétkes megbüntetésében.76

8túl nagy: Az eredeti görög szövegben a jelzô középfokban található (
 = kiadósabb ti. szomorúság). A melléknevek fokozásában a felsô-
fok használata az Újszövetség nyelvét is meghatározó koiné görögben vis-

74 Siegert 1985, 26. kk., 230. o.
75 Barrett 1973, 212. k.
76 Ch. Wolff 1989, 43. o. A kérdéshez lásd még az I. fejezet 2. alfejezetének a) és 

d) pontjait.
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szaszorult, és szerepét a középfok vette át. Ezért a középfok gyakran elati-
vusként (a túlzott mérték kifejezôjeként) értendô.77

9megeméssze: A  (lenyel) ige szenvedô alakjával van dolgunk. A 
magyar nyelvben a szomorúsággal összefüggésben csak a választott fordítás 
hangzik természetesnek.

10helytállásotokról: A  és ennek igei ( = kipróbálni), illetve 
melléknévi ( = kipróbált) alakjai gyakran okoznak nehézséget a fordí-
tásban, mert olyan minôséget jelölnek, amely csak az élet szakítópróbáiban 
mutatkozik meg.78

11Sátán: Pál legtöbbször ezzel a névvel illeti Isten ellenlábasát, a személyes 
gonoszt (1Kor 7,5; 2Kor 11,14; 12,7 stb.). A Sátán említése itt mintha amel-
lett szólna, hogy Pál megbántója mégis az 1Kor 5,1-ben említett és apja 
feleségével együtt élô férfi, akit Pál „átadott a Sátánnak” (1Kor 5,5). Az apos-
tol azonban más összefüggésben is emlegeti a Sátánt, és ezért ez az érv nem 
kényszerítô erejû.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (23) Miután Pál fontos kitérôt tett Isten 
ígéreteinek a területére, és világossá tette, hogy ô annak az Istennek a 
szolgálatában áll, aki „igent” mondott Jézus Krisztusban az emberre, 
visszatér a korinthusi gyülekezetben ellene felhozott vádra az ígére-
teit megszegô megbízhatatlanságot illetôen. Valóban nem tartotta meg 
a meglátogatásukra vonatkozó ígéretét, de az irántuk való kíméletbôl 
nem ment el mindeddig Korinthusba. Tehát éppen az ô javukat tar-
totta szem elôtt, amikor változtatott útitervén, és Makedóniába ment 
elôször, mert úgy ítélte meg, hogy abban az esetben, ha ígéretének 
megfelelôen elôbb megy közéjük, amikor még feszült és áldatlan légkör 
fogadta volna, ottléte csak olajat öntött volna a tûzre.

A kínos ellentétet elôidézô és szerencsétlenül végzôdô második lá-
togatása után tehát az apostol még nem látta elérkezettnek az idôt arra, 
hogy a gyülekezet alapítását követôen ismét Isten kegyelmét közvetít-
se számukra (vö. 2Kor 1,15). Olyan eszközökhöz kellett volna külön-
ben nyúlnia, amelyek csak tovább mélyítik a köztük támadt szakadékot. 
Milyen kíméletet nélkülözô eszközökre gondolhatott Pál? 1Kor 4,21-
ben választás elé állítja a korinthusiakat: „Bottal menjek-e hozzátok, 

77 Lásd BD. 60. §. és Varga 1992, 770. kol.
78 Lásd Grundmann: ThWNT 2. 258. kk.
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vagy szeretettel és szelíd lelkülettel?” Bottal-e, vagyis fegyelmezô in-
dulattal, esetleg a kirekesztés kemény eszközével (lásd 1Kor 5,5!). A 
lelkipásztori bölcsesség azonban megkívánja, hogy a sebek adásának 
ideje után a sebek gyógyításának ideje következzék. Hogy valóban ez a meg-
fontolás vezette útiterve megváltoztatására, egyedül Isten tanúsíthatja, 
és ezért igaz lelkére tanúul hívja az Istent. Viszont ha kedvezô gyü-
lekezeti légkörre vár, akkor mit kezdjünk 2Kor 13,2-vel, ahol kilátásba 
helyezi, hogy a végre megvalósuló hosszabb korinthusi tartózkodására 
is „bottal” kell mennie? Bizonyára a kíméletes bánásmód szándéka 
nem jelentheti azt, hogy olyasmit is elnéz a gyülekezetben, ami tart-
hatatlan.

(24) De nem csak a helyzet kiforratlansága miatt tartotta Pál taná-
csosnak útiterve megváltoztatását. Ennél nyomósabb ok is emellett 
szólt. „Sokkal többrôl van szó annál, hogy ô döntsön afelett, vajon 
erélyesen vagy szelíden bánjon-e korinthusi ellenfeleivel.”79 Ugyanis 
korántsem lehetett bizonyos afelôl, hogy úrrá tud lenni a gyülekezet 
fenntartásain. Hiszen tisztában kellett lennie az apostoli szolgálat lehe-
tôségei mellett annak Isten által megszabott korlátaival is. Mert nem urai 
vagyunk a ti hiteteknek — fedi fel az apostol valódi helyzetét a korin-
thusiak elôtt. Igaza lehet Bultmannak, aki szerint Pál ebben a mondat-
ban az ellenfeleinek azzal a vádjával is szembeszáll, hogy ô, ti. Pál 
hatalmaskodik a gyülekezet felett (vö. 2Kor 4,5; 10,8; 13,10!).80 Az 
apostol kijelentése azonban nem kizárólag erre az esetre igaz. Az „urai 
vagyunk” állítás imperfectumban áll, azaz a fogalmazás folyamatos 
állapotra utaló igealakban történik, és ezért általános érvényû kijelen-
téssel van dolgunk. A másik ember hite felett senki emberfi a úrrá nem 
lehet, nem kényszerítheti ki és nem használhatja ki. Egyedül az Isten 
teremthet valakiben hitet „ott és ahol neki tetszik”.81 A hitnek ez a ter-
mészete egyrészt teremtésbeli adottság. A hit mindig az ember önkén-
tes és szabad „igen”-jeként születhet meg mindarra, amit Isten szól és 
cselekszik. Másrészt már a jelenben is érvényesülô eszkatologikus va-

79 Bultmann 1976, 47. o.
80 Uo. 48. o.
81 Ágostai hitvallás V.: „ubi et quando visum est deo”. In: Die Bekenntnisschrif-

ten 1. 58. o.
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lóság, hiszen csak Isten közbelépésére születhet meg és maradhat meg 
az emberben.

Az ige szolgái ebben a fáradozásban csupán munkatársak. Pál gyak-
ran említi munkatársait (pl. 2Kor 1,19), akik ugyanabban a szolgálat-
ban állnak, még akkor is, ha a felelôsség terhét elsôsorban az apostol 
hordozza. Most azonban arról van szó, hogy ôk Isten munkatársai, 
 (1Kor 3,9; 1Thessz 3,2; Kol 4,11) abban, hogy em-
berek hitre jussanak. Isten belevonja ôket szabadító munkájába, és ez 
az apostoli küldetés legfôbb méltósága. Ha tehát az üdvösség elnyeré-
sében nem is lehet szó együtt munkálkodásról, mégis mások üdvössé-
ge érdekében Isten eszközül használja elhívott szolgáit. Ezzel szemben 
most Pál arról beszél, hogy ôk munkatársai a korinthusiak örömé-
nek. Szolgálatuk végsô célja, hogy nyomában öröm támadjon. A szomorúság 
csak átmeneti eszköz lehet ennek érdekében (lásd 2Kor 7,8kk!). Ha 
Pál az örömöt említi fáradozásuk értelmének, ez nem mond ellent an-
nak, hogy ôk a korinthusiak hitének is eszközei. A hit és öröm ugyanis 
együtt jár, hiszen a hit az evangélium, vagyis az örömhír hirdetésére 
adott válasz. Most viszont minden valószínûség szerint azért kerül a 
hangsúly az örömre, mert a feszültség fokozása helyett az örömszerzés 
az a szempont, amely minden mást megelôz Pál útiterveinek kialakításában. 
Hiszen nem vonja kétségbe, hogy a korinthusi keresztyének szilárdan 
állnak a hitben. Hitüket tehát nem kétségbe vonja, hanem mozgósít-
ja, hogy az végül is Isten szerint való örömbe torkolljék.

(2,1) Az elôzôekbôl világossá lett, hogy Pál a gyülekezet megláto-
gatására tett ígéretét azért változtatta meg, mert meg akarta kímélni 
ôket egy áldatlan helyzettôl. Most azt is megvallja, hogy a látogatás 
elmaradása rajta múlott, és azt nem külsô körülmények kényszerítették 
ki. Eldöntöttem magamban ugyanis — írja —, hogy még egyszer nem 
megyek szomorúságot hordozva közétek. Ô döntött tehát így, még-
pedig lelkipásztori megfontolásból, mivel nem volna jó, ha megismét-
lôdne az a meghasonlás, amely a szerencsétlenül sikerült második lá-
togatásakor támadt közte és a gyülekezet között (vö. 2Kor 2,5; 7,12).

Amikor most Pál a sorait írja, pontosabban diktálja, a helyzet oldódni 
látszik, hiszen már szomorúságról beszél mind a maga, mind pedig a 
gyülekezet részérôl (vö. 2Kor 2,2kk; 7,8kk), és ez mégiscsak ígérete-
sebb állapot, mint a harag és az elkeseredés. Összeütközés ugyanis 
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akkor vált ki szomorúságot, amikor az érintettek sajnálják, ami történt, 
mert még mindig szeretik egymást. De a szomorúság egyúttal azt is 
jelzi, hogy még nem jutottak túl az ügyön. A „szomorúságot hordozva” 
körülményhatározó kifejezheti az apostol lelkiállapotát, de azt is, hogy 
nem akar szomorúságot okozni megjelenésével.82 De nem lehet kizár-
ni egy harmadik lehetôséget sem: nem akar egy szomorú gyülekezetbe 
érkezni. Ennélfogva Pál akkor akar újra közéjük menni, amikor már a 
meghasonlás aljára ülepedett szomorúság is örömre fordul. Éppen en-
nek érdekében ír nekik, ahelyett, hogy felkeresné ôket.

(2—3) De az apostol a szomorúság és öröm történetének még egy 
összefüggésére rávilágít. A gyülekezetnek számolnia kell azzal a kö-
zösséggel, amely a Krisztus-hitben az apostolt és a gyülekezetet össze-
kapcsolja. Az Elsô korinthusi levélben Pál Isten újszövetségi népét 
„Krisztus testének” (12,27) tekinti, tehát szerves egységként fogja fel, 
amelyben a tagok között kölcsönös egymásra hatás van: mert „akár szen-
ved egy tag, vele együtt szenved az összes többi; akár dicsôséget arat 
egyik tag, vele együtt örülnek a többiek is mind” (12,26). Ezért ha 
történetesen „szomorúságot hordozva megy közéjük”, és ô megszo-
morítja ôket, akkor ki vidámítaná meg ôt, hacsak az nem, akit ô 
tett szomorúvá. Számára ugyanis egyáltalán nem közömbös, hogy mi 
van a gyülekezettel, hiszen küldetésének eredménye, élete értelme ez 
a közösség. Jól érzékelteti a szomorúságnak azt az „ördögi körét”, 
amely bôl csak úgy lehet kitörni, ha ô maga kezdeményezôen lép fel, 
persze nem a szomorúságot kiváltó ok eltussolása, hanem megszün-
tetése érdekében. Windisch szerint úgy tûnik, hogy Pál önzô módon a 
maga vigasztalódását keresi,83 holott kétségkívül a szeretet által létre-
jött kapcsolatok bonyolult összefüggéseire tapint rá.

Éppen ezért írta a gyülekezetnek azt a levelét, amelyet a köztük 
támadt ellentét kipattanását követôen küldött el nekik, és amely nagy 
valószínûséggel minden ellenkezô véleménnyel szemben mégsem ke-
rült bele a Második korinthusi levél testébe.84 Célja a levél megírásával 
tehát nem az volt, hogy amikor majd elmegy hozzájuk, szomorúság 

82 Lásd Bultmann 1976, 49. o.
83 Windisch 1924, 79. o.
84 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetét.
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érje azok részérôl, akiknek meg kellene örvendeztetnie ôt. Igaz, 
ez a levél szókimondó lehetett (lásd 2Kor 7,8), de az apostol nem is 
úgy akart véget vetni az elszomorító helyzetnek, hogy nem vesz róla 
tudomást, és nem akarná megszüntetni a kiváltó okokat. Rendezni 
kívánta a helyzetet, hogy a szomorúság helyét ismét az öröm foglal-
hassa el, hiszen az a meggyôzôdés él benne a gyülekezet felôl, hogy 
ami az ô számára öröm, az mindnyájuk számára az. Az apostol 
öröme nyilvánvalóan nem lehet más, mint a gyülekezet zavartalan éle-
te és gyarapodása. De arról is meg van gyôzôdve, hogy az ô öröme 
találkozik a gyülekezet örömével. Windisch szerint Pál a gyülekezetnek 
arról az örömérôl beszél, amelyet az apostol öröme vált ki belôle.85 
Valóban — hiszen az elôbb láttuk —, ô tud arról, hogy az öröm „ragadós”, 
most a hangsúly azonban mégis arra kerül, hogy ô és a gyülekezet ugyan-
annak örül. Ez ad reményt neki az áldatlan helyzetbôl való kibonta-
kozásra.

(4) A gyülekezet visszatérô öröme azért is olyan fontos számára, 
mert az említett levelét sok szívbeli gyötrelemmel és szorongással 
írta nekik sok könnyet hullatva, mert akkor a kapocs a gyülekezet 
és apostola között elszakadni látszott. A levél bizonyára kemény hang-
vételû volt, és Pál keserûségérôl tanúskodott. Mégsem azzal a szán-
dékkal írta, hogy elszomorodjanak, még ha 7,8 szerint ez is volt az 
eredménye. Amikor nem tudta túltenni magát a sajnálatos eseten, és 
levelében ezt szépítés nélkül szóvá tette, akkor ezzel az volt a szándé-
ka, hogy a gyülekezet tagjai felismerjék azt a szeretetet, amely 
benne van irántuk. Mert egyáltalán nem biztos, hogy a valódi szeretet 
minden bántás felett elnézôen átsiklik. A levél elkeseredett hangvéte-
lébôl tehát a gyülekezet ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket. 
A legmélyebb szomorúságot ugyanis azok tudják okozni, akiket külö-
nösképpen is szeret az ember. A közte és a gyülekezet között támadt 
bizalmi válság az apostol szerint a szeretet szakítópróbája volt, és éppen 
az az egész lelkét felkavaró szenvedély és megrendülés, amellyel ezt a 
„közbülsô” levelét írta, tanúskodik a gyülekezet iránt benne élô és égô 
állhatatos szeretetrôl. De abból, ami történt közöttük, az is nyilván-

85 Windisch 1924, 81. o.
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való, hogy az apostol szeretete nem függvénye a gyülekezet iránta ta-
núsított magatartásának, vagyis hogy megbántja-e ôt vagy sem.

Sôt ez a szeretet kiváltképpen azok iránt fog megmutatkozni, akik 
próbára teszik azt. Nem tagadható le, hogy keresztyén emberek kap-
csolata tele van többé-kevésbé súlyos zökkenôkkel, feszültségekkel. 
Mégis az igazi gondot nem a köztük levô ellentét okozza, hanem hogy 
megmarad-e közöttük a szeretet kapcsolata, amely ki tudja hordani ezt 
a meghasonlást úgy, hogy végül is a kiengesztelôdés és az öröm kere-
kedik felül, vagy sem. Így értékeli tehát Pál „sok könnyet hullatva” írt 
levelét, amelynek hatásáról azután Titusz és kísérete számolhatott be, 
amikor ôk végül is megérkeztek Makedóniába, valószínûleg Filippi 
városába (2Kor 2,13; 7,5kk).

(5) Az apostol örömmel nyugtázza mostani levelében, hogy ebben 
az áldatlan helyzetben a gyülekezet szeretete sem mondott csôdöt. A közte 
és a gyülekezet között támadt feszültség eredetét abban a fellépésben 
és támadásban kell keresnünk, amelyet valaki ellene intézett. Pál nem 
említi az illetô nevét, és a támadás természete is homályban marad. A köze-
lebbi adatokat bizonyára azért kerüli, mert megbántójának kipellengé-
rezése a levél felolvasásakor csak még inkább elmérgesítené a helyzetet. 
A hallgatóság viszont amúgy is tisztában van a történtekkel. Amint a 
szöveg értelmét tisztázó rész 7. pontja alatt már említettük, minden 
valószínûség szerint nem az Elsô korinthusi levél 5. fejezetének 1. ver-
sében említett és az apja feleségével együtt élô férfi ról van szó. Magá-
nak az apostolnak a személyét érhette az igazságtalan vád (lásd a 7,12 
verset!), amelybôl nem hiányozhatott az emberi gyarlóságot és alkal-
matlanságot szemére vetô olyan gorombaság sem, amelyhez foghatóról 
2Kor 10,2.10-ben is olvashatunk.

Pál számára azonban mégsem az elôttünk ismeretlen gyülekezeti tag 
támadása volt a legfájdalmasabb, hanem a gyülekezet magatartása eb-
ben az ügyben, hiszen nem fordultak szembe megsértôjével, és ennél-
fogva lényegében egyetértettek vele az apostol megítélésében. Már 
eddig is megfi gyelhettük, hogy Pál a gyülekezet egyes tagjaiban nem 
egymástól elszigetelt egyedeket, hanem szoros közösségbe kovácsolódott 
embereket lát, akik kölcsönhatásban élnek egymással. Ezért ha a gyülekezet 
közösségének egyik tagja megsértette ôt, az az egész gyülekezet szá-
mára kihívást jelentett, és a gyülekezet minden tagját állásfoglalásra 
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kényszerítette. De ugyanígy az, aki Pálnak szomorúságot okozott, 
nem ôt szomorította meg, hanem most, hogy belátták, kivel vállaltak 
közösséget, és ki az, akit ezzel megbántottak, részben — hogy ne tú-
lozzak — a gyülekezet minden tagját. Most már tehát megváltozott 
a helyzet, és a korinthusi gyülekezet számottevô része bánkódik az eset 
miatt, aminek következtében szembehelyezkedett az apostolt meg-
bántó tagjával.

(6—8) Most hogy a gyülekezet elítéli meg nem nevezett tagjának 
bántó fellépését apostolával szemben, Pál megbántójának érdekében fordul 
a gyülekezethez. Mindenekelôtt elegendônek tartja az ôt ért fenyítést 
a többség részérôl. A magyarázók véleménye a „fenyítés” mibenlétét 
illetôen jelentôs mértékben eltér egymástól. Van, aki nem lát többet 
benne puszta „megrovásnál”.86 Ennél súlyosabb büntetésnek kell len-
nie Ch. Wolff szerint, aki ebben Furnish véleményét osztja.87 Lang azt 
gondolja, hogy a gyülekezet többsége megszakította az érintkezést a 
vétkessel.88 Viszont Klauck már „idôleges kiközösítésrôl” beszél,89 s 
valami hasonlót tételez fel M. Thrall is.90 Nem valószínû azonban, hogy 
valamiféle „fegyelmi eljárásról” lenne szó, hiszen a kiközösítésnek még 
az enyhébb formájához sem elegendô a gyülekezet többségének egyet-
értése. A gyülekezet egészének együttmûködésére van szükség. De a 
fogalmazás azt is érzékelteti, hogy a fenyítés valamiképpen összefüg-
gésben van a többség elszomorodásával, vagyis azzal, hogy érzelmileg 
az apostol mellé álltak.

Míg eddig a gyülekezet egyetértésével biztathatta magát az, aki fel-
lépett apostolával szemben, most rá kellett ébrednie, hogy a többség 
elfordult tôle, és így elszigetelôdött keresztyén testvéreitôl. Pál szerint 
azonban ennyi bûnhôdés elegendô, és mellôzve a vétkessel való sza-
kítást, a többség inkább bocsásson meg neki, és vigasztalja meg 
ôt, nehogy valamiképpen a túl nagy szomorúság megeméssze az 
ilyet. Kérhetné Pál azt is, hogy térjenek napirendre az eset felett. De 

86 Barrett 1973, 90. o.
87 Ch. Wolff 1989, 44. o. 92. jegyz.
88 Lang 1986, 263. o.
89 Klauck 1988, 29. o.
90 Thrall 1994, 174. o.
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ez nem ilyen egyszerû, mert ami történt, emberi kapcsolatokat érintett, 
embereket bántott meg, és állított szembe egymással. A megromlott 
viszonyt pedig nem a felejtés, hanem csak a megbocsátás képes rendbe hozni. 
Pál szerint a megbocsátás feladata a gyülekezetre és nem reá hárul, 
hiszen igazában a gyülekezet a kárvallott, ha valaki az apostoli ige-
hirdetés hitelét kétségbe vonja. A gyülekezetre váró megbocsátás pe-
dig ne legyen felszínes. Ezért kéri ôket, hogy tanúsítsanak iránta 
szeretetet. Fogadják tehát vissza a baj okozóját a gyülekezet közös-
ségébe, helyreállítva a korábbi állapotot, és ezzel vigasztalják meg, 
nehogy a szûnni nem akaró neheztelés végsô elkeseredésbe taszítsa. 
Mert nincs olyan sértés, amely annyira súlyos lenne, hogy akár csak 
egy emberi élet is rámehetne.

(9) A gondolatmenetnek ezen a pontján az apostol visszatér a „könny-
hullatás közepette írt levelére”. A közte és a gyülekezet között támadt 
feszültségnek az elôbb említett módon történô oldódásáért és nyugvó-
pontra jutásáért írta azt a mély megbántottságról árulkodó, szenvedé-
lyes hangú levelét. Amellett, hogy nem titkolta szomorúságát a történ-
tek miatt, levelével el akarta indítani a rendezôdés folyamatát, hogy 
tapasztalatokat szerezhessen helytállásukról, és megbizonyosod-
hasson afelôl, hogy minden tekintetben engedelmesek-e.

Amirôl a gyülekezettel kapcsolatban Pál tudni szeretne, az a , 
mondhatnánk: a megbízhatóságuk bizonyítványa, amely ha megvan, 
akkor az ember , azaz kipróbált, megbízható. Az Újszövetség 
magyarázói nem szentelnek olyan nagy fi gyelmet ennek a szempontnak, 
mint amilyen gyakran érvényesíti maga az Újszövetség. Most sem hagy-
ható fi gyelmen kívül, de szükséges még azt is hozzátennünk, hogy 
ebben az esetben jóval többrôl van szó, mint az apostol és a gyülekezet 
viszonyának szakítópróbájáról. A korinthusi keresztyének hite vizsgázik: 
van-e annyi erô benne, hogy a „teljes engedelmességre” fussa belôle, 
vagyis minden tekintetben pontot tudjon tenni az ügy végére? Végül 
is tehát Pál azt szeretné az egész eset lefolyásából leszûrni, hogy tud-
nak-e a korinthusiak keresztyén módon megromlott és feszültté vált 
kapcsolatokat rendezni úgy, ahogy azokat a hit alapján rendezni kell. 
Egyúttal pedig fel is bátorítja ôket ennek megtételére.

Mert a Krisztusba vetett hitre eljutott és hitét meg is valló ember 
még nem feltétlenül kipróbált ember, aki kibírná a hittel együtt járó 
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terheléseket is. Viszont nagy feladat, amelytôl sok embernek a sorsa 
függ, csak arra bízható, aki „a kevésen is hûnek” bizonyult (Lk 16,10; 
lásd még 1Kor 4,2). Így érthetô, ha Pál még az úrvacsorai gyülekezet-
ben keletkezett „szakadásokat” is szükségesnek tartja azért, hogy meg-
mutatkozzék, ki az, aki megállja a próbát (1Kor 11,19). Amikor tehát 
ô a levelével egy próbára tevô folyamatot indít el a gyülekezetben, ak-
kor egyrészt terhelésnek veti alá ôket, mint az elkészült híd esetében 
a súlypróbával teszik, hogy felszínre kerüljenek a rejtett hiányosságok, 
másrészt alkalmat kíván nyújtani a „helytállásra”, hogy a kiállott próba 
olyan tôkévé legyen, amely késôbb a még nagyobb próbatételekben is erôforrást 
jelenthet.

(10—11) Amint már az elôzôekben szó esett errôl, megromlott és 
feszültté vált kapcsolatokat helyrehozni csak ôszinte megbocsátásra 
elszántan lehetséges. Mégpedig azok között, akik valamilyen módon 
részesei a kialakult helyzetnek. Windisch csodálkozik azon, hogy Pál 
ebben az összefüggésben nem szól Isten bocsánatáról.91 Pedig az a 
rendjén való, ha azok között rendezôdnek a dolgok, akik szembekerül-
tek egymással. De a jelen esetben kire vár a kezdô lépés? Erre a kér-
désre az apostol egy igen bonyolult mondatban válaszol. Nem mintha 
ügyetlen lenne a fogalmazásban, hanem mert maga az a helyzet bonyo-
lult, amelyben meg akarja mutatni a megoldáshoz vezetô utat. Akinek 
pedig ti megbocsátotok valamit — írja Pál a jobb belátásra jutott 
„többségnek” —, én is; mert én meg amit megbocsátottam, ha volt 
mit megbocsátanom, értetek tettem. Tulajdonképpen Pál volt a meg-
bántott fél, és ennek következtében volt mit megbocsátania, amiért így 
mindenki ôt és az ô bocsánatát tartaná a helyzet kulcsának. Ô ezzel 
szemben a gyülekezet bocsánatától teszi függôvé az övét, illetve máris meg-
bocsátott a gyülekezet kedvéért, hiszen az eset igazi kárvallottja a gyü-
lekezet, és nem ô. Valószínûleg helyesen világítja meg Bultmann a 
sorok mögött megbúvó szándékot: „Ha a gyülekezet megoldja a kínos 
helyzetet, mivel helyesen fogja fel Pálhoz, apostolához fûzôdô viszo-
nyát, és ennek vállalja a következményeit, akkor a dolog Pál számára 
is el van intézve.”92

91 Windisch 1924, 88. o.
92 Bultmann 1976, 53. o.
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Mindezt úgy teszi, ahogy azt egy Krisztus színe elôtt élô, egyedül 
Krisztusnak felelôs embernek tennie lehet és kell. Majd 2,17-ben is 
látni fogjuk, hogy ez az egyetlen olyan fórum, amelynek az ítélete mér-
vadó számára, nem pedig a korinthusi gyülekezeté vagy éppen az ôt 
megsértô gyülekezeti tagé. Ez a hely Krisztus színe elôtt a valódi független-
ség nyitja. Mert ha itt elmarasztalásban van része az embernek, meg kell 
változnia, még ha mások fel is mentik ôt, ha pedig ezen a fórumon 
felmentô az ítélet, nyugodt lehet a lelkiismerete, még ha mindenki 
váddal illetné is ôt. Emberek uszályába került korinthusiaknak írja az 
apostol 1Kor 3,22—23-ban: „Minden a tietek, ti pedig Krisztuséi, Krisz-
tus viszont Istené.” Ebben a függô viszonyban jöhet létre az az embe-
ri tekintetektôl mentes függetlenség, amely szabaddá teheti az embert 
a szükséges lépések megtételére feszültté vált viszonyok feloldása ér-
dekében.

A feszültség oldódása pedig elengedhetetlen, mert beláthatatlan a 
veszély. Ha a gennyedô sebet nem vágják fel, elüszkösödik a gyüleke-
zet teste is. Isten ellenlábasa gondoskodik errôl. Vigyázni kell tehát 
— fi gyelmeztet Pál —, nehogy rászedjen minket a Sátán. Szándékai 
ugyanis nem ismeretlenek elôttünk. Míg Isten egybegyûjti az em-
bereket, a Sátánnak a meghasonlás van kedvére, tehát az, hogy nézet-
eltérést támasszon, a megbántás pedig elmérgesedjen, és az ellentét 
engesztelhetetlenség miatt véglegessé váljon. Ezért fi gyelmeztette Jé-
zus a körülötte állókat éppen a Sátánnal vívott küzdelem kellôs kö-
zepén: „Aki velem nem gyûjt, az szétszór” (Mt,12,30). Feltétlenül 
rendeznie kell tehát Pálnak ezeket a nyugtalanító ügyeket, mert nem 
adhat ekkora esélyt Isten ellenlábasának. Éppen akkor, amikor az apos-
toli szolgálat Isten ügyében betöltött egyedülálló szerepét kell fel-
tárnia az elbizonytalanodott gyülekezet elôtt.
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A levél magyarázata elé írt I. fejezet 3. alfejezetében már szó esett arról, 
hogy a kutatás során komoly kételyek merültek fel a levél egysége felôl. 
Éppen a most soron következô és körülbelül a cím alatt jelzett határok 
közé esô nagyobb részletrôl vélik sokan úgy, hogy az a 10—13. fejeze-
tekkel együtt a korábban írt ún. „könnyek között írt levél”-hez tartozik,1 
vagy pedig egy az apostol védekezését tartalmazó önálló levél.2 Az I. 
fejezetben viszont arról is olvashatunk, hogy — eltekintve a 6,14-tôl 
7,1-ig terjedô szakasztól — nem szól kényszerítô érv a levél fennmara-
dó, túlnyomó részének összetoldozása mellett. A H. Merklein által 
egy-egy irat egységének kérdésében fontosnak tartott három szempont 
közül3 a tárgyalt ügyet szem elôtt tartó pragmatikai esik legnagyobb 
súllyal latba a levél összefüggô egysége mellett.

Amint a fôcímbôl is kivehetô, a most következô nagy gondolati ívet 
átfogó szakasz az apostoli szolgálat páratlan feladatát mutatja be. De már 
az elôtte levô részben is ezt érinti Pál (1,15—2,11), és a 6,11-tôl a 13. 
versig és a 7,2-tôl a fejezet végéig terjedô szakaszban is azt a reményét 
fejezi ki, hogy a gyülekezet ôt újra mint apostolát fogadja szívébe. A 
„pragma”, az ügy tehát kapcsolatot teremt az 1,15-tôl 6,10-ig terjedô 
meglehetôsen kiadós levélrészlet egyes szakaszai között.

A levél harmadik — mondhatnánk — fô fejezetének gondolatmenete 
az apostolnál megszokott gondossággal épül fel. Elôször beszámol az apostoli 
szolgálatnak a Makedóniába vezetô úton tapasztalt eredményességé rôl 

1 Pl. Bultmann 1976, 23., 66.
2 Pl. Zeilinger 1992, 22. o.
3 Lásd Merklein 1984, 159. o.
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IV. AZ APOSTOLI SZOLGÁLAT DICSÔSÉGE (2,12—6,10)  

(2,12—17). Mert ahogy ezt már az 1,8 magyarázatánál is emlí tet tük, ô 
általában eseményekbôl, mégpedig olyanokból indul ki, amelyek ben 
felismeri Isten cselekvését, hogy azután a teológiai következtetéseit 
ebbôl vonja le. A következô lépésben az apostoli küldetését igazoló 
sajátos „levelet” mutatja be (3,1—6), majd egybeveti az apostoli szol-
gálatot a Mózesnek adott feladattal (3,7—18). Az elôzô összehasonlítás 
végeredménye az apostoli szolgálat nyilvánossága (4,1—6). Ez viszont 
együtt jár ennek a szolgálatnak a kockázatával, a halálnak kitett élettel 
(4,7—15). Az apostol éppen ezért a végsô számadás távlatába helyezi 
fáradozását (4,16—5,10), amelynek lényege Isten és ember kibékülésé-
nek szolgálata (5,11—6,2). Végül még egy viszontagságkatalógus kö-
vetkezik, amely egyszerre mutatja be az apostoli sors kétarcúságát, 
megalázott és dicsôséges voltát (6,3—10).

Az apostoli tiszt egyszeri jelenség Isten népének történetében. Az apostolok 
voltak Krisztus evangéliumának a letéteményesei. „Nincs is más evan-
gélium” (Gal 1,7!), csak az, amit ôk hirdettek. De ha az apostoli szol-
gálat nem is folytatódik, az evangélium hirdetésének tovább kell lépnie 
az idôben azok között a feltételek között, amelyek az apostoli szolgá-
latot is meghatározták. Ennyiben jelent nélkülözhetetlen iránymutatást 
késôbbi keresztyén nemzedékeknek is az apostoli szolgálatról szóló, 
most következô, nagy ívû gondolatmenet.

1. Az evangélium diadalmenete (2,12—17)

(12) Amikor Tróászba1 érkeztem, hogy Krisztus evangéliumát 
hirdessem,2 és bár3 az Úr segítségével4 ajtó5 maradt nyitva6 szá-
momra, (13) nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam 
Tituszt,7 az én testvéremet, ezért inkább búcsút véve az ottaniak-
tól8 kijöttem9 Makedóniába.

(14) Az Istennek pedig legyen hála, aki minket mindenkor dia-
dalmenetben hordoz10 a Krisztus által, és aki az ô11 ismeretének 
illatát terjeszti általunk mindenütt. (15) Mert Krisztus jó illata12 
vagyunk Isten számára azok között, akik megmenekülnek, és azok 
között, akik elvesznek;13 (16) egyrészt akiknek halálból eredô il-
lat, azoknak halált hozó, másrészt pedig akiknek életbôl fakadó 
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1. Az evangélium diadalmenete (2,12—17)

illat, azoknak életet szerzô. Mégis kicsoda alkalmas14 minderre? 
(17) Mi ugyanis nem tesszük silány áruvá,15 mint sokan mások, 
az Isten igéjét, hanem mint akik ôszinte nyíltsággal,16 sôt Istentôl 
indítva, egyúttal Isten elé állva szólunk a Krisztusban.

A SZÖVEG ÉRTELME 1Tróászba: Kis-Ázsia legnyugatibb kiszögellésén és 
az európai szárazföldhöz közel fekvô város, teljes nevén a Tróászi Alexand-
ria. Ennek közelében ásta ki Schliemann a homéroszi Trója romjait. Pál Az 
apostolok cselekedetei szerint két ízben járt a városban. Elôször akkor, ami-
kor innen kelt át elsô ízben Európába (16,8.11), másodszor pedig, amikor 
Görögországból Makedónián át Jeruzsálem felé vette útját. Arról a tróászi 
tartózkodásról, amelyet itt a Második korinthusi levélben említ, csak Pál 
közlésébôl tudunk. Mind a három közlésbôl kivehetô, hogy a városban ke-
resztyén gyülekezet keletkezett.

2Krisztus evangéliumát hirdessem: A görög szövegben csak az 
 fônév található. A mondatnak viszont csak akkor van értelme, ha ebben 
az esetben, mint nem egyszer az Újszövetségben, a szót cselekvést kifejezô 
fônévnek (nomen actionisnak) vesszük, és „az evangélium hirdetése” érte-
lemben fordítjuk.

3bár: A mondatban genitivus absolutusszal, egy jellegzetes görög nyelvi 
szerkezettel van dolgunk, amely feltételes, illetve megengedô, okhatározói 
vagy idôhatározói mondatot helyettesíthet.4 Ebben az esetben az összefüg-
gés az elsô lehetôség mellett szól, és ez indokolja a „bár” magyar kötôszó 
használatát.

4az Úr segítségével: A szó szerinti fordítás: „az Úrban”. Viszont a „nyitott 
kapu az Úrban” fordulat a magyarban értelmetlen. Ezért kellett a „segítségé-
vel” szóval kisegítenünk magunkat.

5ajtó: Itt metaforikus, átvitt értelemben szerepel. Többek között „szemlé-
letessé teheti Isten és ember kölcsönös közeledését: Isten minden korlátozás 
nélkül nyitottá válik az ember számára, és az ember is megnyílik a hitre és 
megtérésre való készségében Isten számára (Jel 3,7—8,20). Isten kegyelmé-
ben megnyitja az ajtót a pogányok elôtt a hitre (ApCsel 14,27), s megnyit-
hatja a misszió munkásai elôtt az ajtót a sikeres szolgálatra (1Kor 16,9; Kol 
4,3)” — írja R. Kratz.5 Az ajtó szónak ez a metaforikus használata a rabbiniz-
musban is gyakori „valamire alkalmat kapni” értelemben.6

4 BD 423. §.
5 EWNT 1. 398. kol.
6 Bill 3. 484. k.
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IV. AZ APOSTOLI SZOLGÁLAT DICSÔSÉGE (2,12—6,10)  

6maradt nyitva: A megfelelô görög ige perfectumban, azaz befejezett múlt 
idôben áll, és ezért ez a pontos magyar fordítás. De így nagyobb a súlya 
annak a döntésnek is, hogy Pál a további lehetôség ellenére is fogja magát, 
és elindul Makedóniába.

7Tituszt: Pál apostol legszûkebb munkatársai közé tartozott, akire kényes 
küldetéseket bízott. Ezek közül több éppen Korinthusba szólt (a most emlí-
tett megbízás elôkerül még 7,6.13k-ben, a jeruzsálemieknek gyûjtött ado-
mányokkal kapcsolatban pedig a 8,6.16.23 versekben.). Titusz pogány ere-
detû keresztyén volt (Gal 2,1.3), és valószínûleg a szíriai Antiókhiából szár-
mazott.

8az ottaniaktól: Az eredeti görög szövegben csak egy mutató névmás 
található, de ez önmagában értelemzavaró volna. Ezért látszott szükségesnek 
egyértelmûvé tenni, hogy Pál a tróászi keresztyénekre utal.

9kijöttem: Két szempontból is ragaszkodnunk kell a  ige ilyen ér-
tel mû tükörfordításához. Pál számára Kis-Ázsia az a hely, ahol otthon van, 
és az európai szárazföld a külföld, ahová kimegy. Az övé nem európai nézô-
pont! Magyar nyelven még ennél is pontosabbak lehetünk. Ahol a levelét írja, 
az már Makedónia. Oda tehát „kijött”, és nem „kiment”, ahogy az új protestáns 
fordításban található.

10diadalmenetben hordoz: A görög kifejezés csak itt és Kol 2,15-ben ta-
lálható. Dautzenberg az EWNT-ben7 kétségbe vonja, hogy köze volna a diadal-
menethez, és a hangzásban is rokon „triumphus” latin szóhoz. Szerinte meg 
kellene elégednünk az „ismertté tenni” vagy „kipellengérezni” kifejezésekkel, 
abban az értelemben, ahogy errôl Pál 2Kor 6,9-ben és 1Kor 4,9-ben beszél. 
Bultmannak is elegendô „a mindenütt körülvisz” változat. A szövegkörnyezet 
mégis a „diadalmenet” jelentés mellett szól. Természetesen, ha a 14. verssel 
egy másik levél kezdôdik, amint ezt sokan hiszik, akkor a tróászi sikerek 
nem befolyásolhatják a mondanivalót. Így tehát egyes magyarázók egy iro-
dalomkritikai feltevés érdekében válnak elfogulttá a kérdéses szó jelentésé-
nek meghatározásában.

11az ô (ti. ismeretének): A birtokos névmás elsô hallásra Krisztusra utal, 
mint akire az ismeret irányul, de mivel a mondat alanya Isten, mégis valószí-
nûbbnek látszik, hogy itt elsôsorban Isten megismerésére kell gondolnunk. 
A Második korinthusi levélnek egyébként is sajátossága, hogy Isten ismere-
tét állítja elôtérbe (4,6; 10,5).

12Krisztus jó illata: A görög szöveg ebben az összefüggésben az „illat” 
jelenségének visszaadására két rokon értelmû szót is igénybe vesz:  és 

7 EWNT 1. 384. kk. kol.
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1. Az evangélium diadalmenete (2,12—17)

. Az elsô azonban kellemetlen illat is lehet, míg a második „jó illat”, 
olyan, amit többek között az áldozati füstölôkben is gerjesztenek.

13akik megmenekülnek… akik elvesznek: Mindkét esetben folyamatos 
participiumi (melléknévi igenévi) igealakkal van dolgunk, tehát nem befeje-
zett tényeket állítanak elénk, mintha üdvösséget máris elnyert vagy végle-
gesen kárhozatra jutott8 emberekrôl lenne szó. Inkább azt mondhatnánk: 
útban vannak afelé, hogy ez vagy az történjék velük.

14alkalmas: a  tulajdonképpen azt jelenti, hogy valami eléri ( azt 
a mértéket, amely elegendô (elég nagy hozzá). Lásd 1Kor 15,9; 2Kor 2,6. A 
szóval jelzett állapot majd 2Kor 3,5kk-ben lesz különösen is fontossá.9

15nem tesszük silány áruvá: A  ige az Újszövetségben csak itt 
fordul elô (hapax legomenon). Jelentése erôsen vitatott. Eredetileg a szó tu-
lajdonképpen a kiskereskedelmi tevékenységre, szatócskodásra utalt. Ebbe 
a jelentésbe belefért az ügyeskedés, sôt a hamisítás mozzanata is.10 A ma-
gyarázók három irányba elindulva próbálják a szó jelentését Pál kijelentésé-
nek összefüggésében megadni. „Üzletelésnek” fordítja Bultmann11 és Klauck.12 
Valami hasonlóra gondol az új protestáns fordítás is, amikor „nyerészkedés-
rôl” beszél. Szatócskodást, kicsinyes üzletvitelt tételez fel Furnish13 és Ch. 
Wolff.14 Áruhamisítást ért a szón Hofius,15 sôt Barrett egyenesen „felvize-
zést”.16 Az a legkevésbé valószínû, hogy itt Isten igéjének haszonlesô hirde-
tésére céloz Pál. A szövegkörnyezet inkább azt sugallja, hogy az ige súlyta-
lanná tételérôl, a gondolatok szofista módra történô „elkótyavetyélésérôl”17 
(lásd 2Kor 4,1—2) van szó.

16ôszinte nyíltsággal: Magyarul nem könnyû visszaadni az  ki-
fejezést. 2Kor 1,12-ben „egyenességgel” fordítottuk, de ez ott nem hangzott 
rosszul. Magyarul itt csak két szóval tudjuk elfogadhatóan visszaadni.

 8 Új protestáns fordítás.
 9 Vö. Trummer: EWNT 2. 452. kol.
10 Lásd Soltész—Szinyei 1978, 323. o.
11 Bultmann 1976, 65. o.
12 Klauck 1988, 34. o.
13 Furnish 1984, 173. o.
14 Ch. Wolff 1989, 53. o.
15 Elôadásról készült kéziratos jegyzet, 15. o.
16 Barrett 1973, 96. o.
17 Windisch: ThWNT 3. 608. o.
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IV. AZ APOSTOLI SZOLGÁLAT DICSÔSÉGE (2,12—6,10)  

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (12—13) Miután Pál ebben a legújabb 
levelében a maga részérôl megtette azokat a lépéseket, amelyek a köz-
te és a gyülekezet között támadt feszültség oldódásához vezethettek 
(2Kor 1,23—2,11), röviden megemlíti a levele megírását közvetlenül 
megelôzô eseményeket és a velük összefüggô lelkiállapotát. Leveleiben 
másutt is elôszeretettel ad hírt a vele történtekrôl, mert életét és tanítását 
nem tudja szétválasztani, hiszen azok szoros kölcsönhatásban vannak 
egymással. Életének fordulataiban hite révén Isten cselekvését ismeri 
fel, amit azután a Krisztusban kapott kinyilatkoztatás fényében értel-
mez. Az így nyert felismerések viszont irányt szabnak életének és szol-
gálatának. Nem képes megfejteni a páli életmûnek a titkát az a magya-
rázó, aki fi gyelmen kívül hagyja ezt a bonyolult összefüggést.

Az apostol beszámolója az említett szempontból különösen is sok 
tanulságot rejt magában. Mielôtt útja abba a városba vezetett volna, 
ahol levelét megírta, Tróászba érkezett. Már korábban is járt itt, ami-
kor elôször kelt át az európai szárazföldre (ApCsel 16,6kk). Tervei 
szerint (2Kor 1,15—16) most nem ejtette volna útba Tróászt, hanem a 
kis-ázsiai Efezus városából közvetlenül Korinthusba utazott volna hajó-
val. Hogy mégsem ezt az útitervet követte, és ezért Tróászba is eljutott, 
az abból adódott, hogy a korinthusi gyülekezettel a már ismert okokból 
(2Kor 1,23—2,11) ellentétbe került, és meg akarta várni ennek a feszült-
ség nek az oldódását, mielôtt hozzájuk menne.

Ha Tróászban való tartózkodása terven felüli is volt, nem hagyta 
kihasználatlanul. Igaz, a város korinthusi útjának csak egyik állomása-
ként szerepelt, de ez mit sem változtat azon, hogy érkezésének tulaj-
donképpeni célja a Krisztus evangéliumának hirdetése volt. Ez a 
feladat határozta meg egész életét, még az olyan kitérôket is, mint 
amilyet Tróászba kellett tennie. Talán sohasem került volna el ezekre 
a tájakra, és ebbe a városba sem tette volna be a lábát, ha a feltámadott 
Úr nem ad új fordulatot életének, és nem bízza meg az apostoli szolgálattal.

Ebben a szolgálatban maga mellett tudhatja az Úr változatlan támo-
gatását, mert lám, az ô segítségével ajtó maradt nyitva számára a 
Tróászban lakókhoz. A nyitott ajtó a cselekvés elôtt adódó lehetôségek 
hagyományos képi ábrázolása. Nem valószínû, hogy az apostol kedve-
zô külsô körülményekre céloz. A megfogalmazás szerint ugyanis olyan 
ajtóról van szó, amelyen nem lehet belépni, ha valaki ki nem nyitja azt az 
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ember elôtt. Az evangélium hirdetése még kedvezô körülmények esetén 
sem talál elfogadásra, ha az Úristen segítségével meg nem szûnik az 
emberi természet vele szembeni konok elzárkózása. Isten viszont köz-
belépett, és ebbôl adódik, hogy az apostol beszámolójából gyarapodó 
tróászi gyülekezetre következtethetünk. Az ô harmadik tróászi tar-
tózkodásáról szóló híradás Az apostolok cselekedeteirôl írt könyvben 
(20,7kk) is ezt a feltételezést támasztja alá.

Pál azonban az evangélium Tróászban tapasztalható diadalmas elô-
retörése ellenére is úgy dönt, hogy feladja az ígéretes terepet, és el-
hagyja a várost. Nem volt ugyanis nyugalma lelkének, mivel nem 
találta Tituszt, az ô keresztyén testvérét, aki révén nyilván híreket 
várt, mégpedig megnyugtató híreket a korinthusi gyülekezet állapotá-
ról. Tituszt, egyik hozzá legközelebb álló munkatársát küldte ugyanis 
az apostol maga elôtt Korinthusba, hogy simítsa el a közte és a gyüle-
kezet között támadt feszültséget, és így amikor oda megérkezik, elin-
tézetlen sérelmek ne akadályozzák meg az Isten megújuló kegyelmében 
való kölcsönös részesedést (vö. 2Kor 1,15). Az annak idején útjára in-
duló Titusszal feltehetôen úgy beszélték meg, hogy feladata elvégzése 
után Tróászban találkoznak. Titusz azonban késett, vagy talán Pál volt 
türelmetlen. Mindenesetre nyugtalan volt, nem találta helyét, és ez sok 
mindent elárul róla. Nyilván azért volt nyugtalan, mert aggódott a ko-
rinthusi testvérekért, és ha aggódott miattuk, akkor változatlanul sze-
rette ôket. Tróászi tartózkodásáról szóló rövid beszámolójával bizo-
nyára ezt akarja tudtukra adni. Még mindig olyan fontosak számára a 
korinthusi gyülekezet tagjai, hogy a reményteljes missziói terepet is 
kész feladni értük. Ezért inkább búcsút vett a tróászi gyülekezettôl, 
és kijött Makedóniába, ahol, amint levelébôl a továbbiakban meg-
tudjuk (7,5kk), valóban találkozott Titusszal, aki vigasztaló híreket 
hozott magával Korinthusból.

Ez a nem annyira tudatos megfontolásból, mint inkább belsô kény-
szerbôl fakadó elhatározás egy nyilvánvalóan nehéz döntési helyzetben 
többek között felfedi a Pál által szem elôtt tartott fontossági sorrendet is. 
Ha ô mindenekelôtt az apostoli szolgálat látványos, számszerûsíthetô 
sikereire vágyik, akkor lemond a korinthusiak meglátogatásáról, s ma-
rad ott, ahol az ajtó nyitva maradt az evangélium hirdetése elôtt. De 
ha szívén fekszik, hogy megmaradjanak Krisztus iránti hûségükben 
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azok, akiket már megnyert neki az evangélium hirdetése által, akkor 
törôdik is velük, és magára veszi „minden gyülekezet gondja” (2Kor 
11,28) között az övékét is. Az ember láthatóan elôbbre való számára, 
mint a siker, bár az evangélium hirdetésének számszerû és világtávlat-
ban mérhetô hatékonysága sem volt közömbös neki (1Kor 15,9—10; 
Róm 15,22kk).

A Tróászban feltáruló lehetôségek mindenesetre alkalmat adnak Pál 
számára, hogy a korinthusi keresztyének elôtt is feltárja az apostoli szol-
gálat világméretû jelentôségét: Az Istennek pedig legyen hála, aki min-
ket mindenkor diadalmenetben hordoz a Krisztus által, és aki az 
ô ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Eszerint az evan-
gélium hirdetésének apostoli szolgálatában mindenekelôtt olyan folya-
matot kell látnunk, amely Isten közbelépésére vezethetô vissza, és nem 
emberi elhatározás eredménye. A megbízás és — amint az ajtó elébb 
használt képébôl is kivehetô volt — az eredmény is tôle jön. Ezért ad 
hálát Istennek.

Az apostoli szolgálat intézményének Isten által történt létrehozása 
és annak folyamatos támogatása összhangban van azzal a móddal, ahogy 
Isten, független döntése alapján, senkinek ezért számadással nem tar-
tozva, segítségére sietett az embernek és világának. Félreértés ne essék: 
Istennek Jézus Krisztusban kinyilvánított kegyelmes jóakarata, a vég-
idôket bevezetô korszakváltás (Gal 3,25; 4,4; 2Kor 5,17—18), az isten-
ellenes hatalmak, a bûn, a halál, a Gonosz megtörése már nélkülünk 
és rajtunk kívül megtörtént, aminek következtében a szabadulás lehe-
tôsége is mindenkor nyitva áll mindenki elôtt. Mindennek részesévé 
valaki azonban az elfogadó hit által lehet, amelyet az evangélium öröm-
híre ébreszt benne, amikor hirdetésének „diadalmenete” hozzá is meg-
érkezik (lásd 2Kor 6,2!). Tehát nem az evangélium hirdetése hozza a 
fordulatot, hanem a már megtörtént fordulat teszi idôszerûvé az evan-
gélium szolgálatát, mint a gyôzelemmel végzôdött csata után az errôl 
szóló örömhírt, hogy senki ne éljen idôszerûtlenül, vagyis az Isten által 
felkínált szabadítás korszakában ne maradjon senki a régi feltételek 
között.

Számot kell vetnünk azzal, hogy Isten a felôlünk hozott kegyelmes 
döntését Jézus Krisztusban a történelem egy bizonyos pontján hozta 
nyilvánosságra. Amit viszont benne nyilvánosságra hozott, azt az evan-
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gélium hirdetésének, az apostoli szolgálatnak a történelmi folyamata 
révén juttatja el a meghatározott történelmi idôben elô emberhez, hogy 
még történeti létében gyermekévé tegye, és történeti létét újjáteremt-
se az ô Lelke által. Ezért minden olyan kísérlet, amely Isten és ember 
viszonyát az igazságok idô- és történelemfeletti síkjára igyekszik terel-
ni, fi gyelmen kívül hagyja azt a módot, amelyet Isten választott a meg-
váltás érdekében. Isten személyes kapcsolatra akar az emberrel lépni, hogy 
eleven közösségben élhessen vele. Ha pedig ez a célja, és ennél bizonyára 
nem kevesebb, akkor szándékának megvalósításában nélkülözhetetlen 
láncszem az evangélium hirdetésének a még el nem ért területeket is 
meghódító, „mindenkor” és „mindenüvé” eljutó „diadalmenete”, „illat-
áradata”.

Pál a rábízott evangélium hódító erejének tudatában él, és végzi 
szolgálatát. Ezért nem is szégyelli azt (Róm 1,16; 1Kor 1,18; 4,20; 2Kor 
4,2; 6,7; 12,9). Amint láttuk, az evangélium erôteljes érvényesülését a 
„diadalmenet” és az „illat” hasonlatával szemlélteti. A mindkét képben 
közös összehasonlítási pont (tertium comparationis) az ellenállhatat-
lanság. Az evangélium hirdetôje a „diadalmenetben” Isten szeretetének 
legyôzött rabjaként (1Kor 9,16; 2Kor 5,14; Fil 3,22),18 ám mégis a gyô-
zelem eszközeként és munkatársaként (1Kor 3,9; 2Kor 1,24; 1Thessz 
3,2), valamint Krisztus „katonájaként” (Fil 2,25; Filem 2) vesz részt.

Az „illat” már kevésbé harcias kép. Jelzi, hogy valami szokatlan, de 
igen kellemes légkör minden erôszak nélkül árad szét ebben a világban. Nem 
az apostol személyében,19 hanem a Krisztusnak az Isten által terjesztett, 
mégis az ô szolgálatuk révén továbbadott ismeretében, amelyben — el-
lentétben a kegyelmi ajándékok közé tartózó ismerettel (1Kor 1,5; 8,1; 
12,8; 13,2) — mindenkinek része lehet. Nem lehet szó valamiféle gnosz-
tikus ismeretrôl sem, noha ezek a csoportok is szívesen használták az 
„illat” képét,20 hiszen Pál nem titkos, nem csupán beavatottaknak szó-
ló ismeretrôl beszél. Ennek az ismeretnek az „illata” nem ismer aka-
dályt, mindenüvé elhatol. Ha Pál az illat hasonlatát valahonnan köl-
csönözte, akkor az Sirák könyve lehet, ahol ugyanúgy megtalálható az 

18 Bultmann itt sem találja lehetetlennek ezt a szereposztást: 1976, 66. o.
19 Mint illatáldozat? (Fil 2,17)
20 Bultmann 1976, 69. o.
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illatot idézô két különbözô görög szó ( és  = JSirák 24,12kk), 
mint itt, Pál apostolnál. Csak míg Sirák könyve az ószövetségi törvény-
ben kifejezésre jutó isteni bölcsességet tekinti ilyen átható, hódító il-
latnak, addig Pál Istennek a Jézus Krisztusban megnyilatkozó ismere-
tét (lásd még 2Kor 4,6; 5,18—19; 10,5). Ha viszont a vallási szertartások 
helyét betöltô illat az istenség jelenlétét sugallja, akkor bátran mond-
hatjuk: az Isten ismeretének jó illata a Krisztus Jézusban Isten kegyel-
mes jelenlétérôl tanúskodik a világban.

(15—16) Ez után a tróászi tartózkodás örvendetes eseményeirôl szó-
ló beszámoló után Pál a fô mondanivaló irányába, az apostoli szolgá-
latra fordítja a szót. Most már nemcsak az Istennek a Krisztusban való 
ismerete — amelyet mindenütt terjesztenek a világban — a „jó illat”, 
hanem maguk az apostolok és szolgatársaik is. Mert Krisztus jó illa-
ta vagyunk Isten számára — írja. Az ismeret és annak hirdetôje szo-
rosan együvé tartoznak. Krisztus ismeretének jó illatát csak úgy lehet 
terjeszteni, ha közben a terjesztôje Isten eszközeként maga is jó illat-
tá válik ebben a világban. Igaz, a hangsúlyt most Pál az általuk hirde-
tett evangélium hódító lendületére teszi, a késôbbiekben azonban majd 
bôven fog szólni arról, hogy az evangélium hirdetôi feladatukat sok 
„erôtlenség” közepette, kiszolgáltatottságban, halálnak kitett állapot-
ban végzik, és nem erejük és fölényük fi togtatásával (lásd 2Kor 4,7kk; 
6,3kk; 11,23kk). De életük „illata” éppen így marad összhangban Isten 
ismeretének „illatával” a Krisztusban. Mert Krisztus is úgy képviselte 
Isten valódi szándékát, hogy inkább áldozatot hozott kereszthalálában, 
semhogy áldozatot szedjen az Istennel meghasonlott emberek között. 
A kegyelem evangéliumának jó illata és az erôszak bûze nem fér össze egy-
mással.

Pál joggal mutatja be az általuk hirdetett örömhírt hódító üzenetnek, 
mert ha nyomában akár csak egyetlen ember is Istenhez talál, az való-
ban Isten csodája. Az apostoli szolgálat pedig, ahová csak elér, egész 
gyülekezeteket hív életre és tart meg a hitben. Mégis igazat kell ad-
nunk annak is, aki az evangélium sikerei ellenében annak kudarcait is fel-
emlegeti. Ezzel a kettôséggel azonban maga Pál is számol: igaz, Krisztus 
jó illata vagyunk Isten számára — de hozzáfûzi — azok között, akik 
megmenekülnek, és azok között, akik elvesznek. A megfogalmazás 
nagyon pontos. Az evangélium „jó illata” mindenki számára egyformán 
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üdvösséges, az nem változik az illatot észlelôk ízlésének megfelelôen. 
Ám attól függôen, hogy milyen fogadtatásban részesül, szabadulást 
vagy pusztulást hoz a hallgató számára. Ez a kétféle eredmény az evangé-
lium természetébôl következik. Az evangélium Istennek a Jézus Krisztus-
ban feltáruló irgalmas szeretetének örömüzenetét terjeszti mindenütt 
a világban. A szeretetet viszont nem lehet senkire rákényszeríteni. Csak 
elfogadhatja önként, akire irányul, ha erre az önkéntes döntésre mód-
ja van. Önkéntes ez a döntés pedig csak úgy lehet, ha az elutasításnak 
is megvan a lehetôsége. A siker és a kudarc tehát nem az evangélium 
vagy az apostoli szolgálat megbízható értékmérôje. A minôség mindig a 
tartalmon múlik.

De min múlik az, hogy az evangélium örömhírét valaki elfogadja 
vagy elutasítja? Pál erre a kérdésre sem akar olcsó, felszínes választ 
adni. Egyrészt akiknek az evangélium és az ezt hordozó apostoli szol-
gálat halálból eredô illat, azoknak halált hozó, másrészt pedig akik-
nek életbôl fakadó illat, azoknak életet szerzô. Ez a mondat bonyo-
lultságával, de még inkább képzavart keltô tartalmával, mindig gondot 
okozott az olvasónak. Erre következtethetünk a másolók által a görög 
szövegen végrehajtott sokféle változtatásból is. Ha ugyanis elfogadjuk 
a fordítás alapjául szolgáló és a legrégibb szövegtanúkhoz igazodó gö-
rög szöveget, akkor kiderül, hogy bár az elôbb még az evangélium 
szabad és önkéntes elfogadásáról beszéltünk, ez a döntés mégis már eleve 
meghatározott. Bultmann nem is titkolja, hogy szerinte itt Pál közel jár 
a predestináció, az eleve elrendelés gondolatához.21 Mert az apostol 
szavai alapján nem lehet kétséges, hogy a végzet nem magában az 
evangélium „illatában” rejtôzik. Az evangélium Isten mentô szeretetét 
hozza el mindenki számára. Csakhogy aki a halál állapotában van, an-
nak számára az élet illata nem hoz életet, azt még mélyebbre taszítja 
ebben az állapotában. Viszont az, aki élôként fogadja, életet nyer be-
lôle. Ahhoz tehát, hogy Isten szeretetének örömhírét önként, szabad 
döntés alapján magáévá tehesse az ember „kôszív helyett hússzívre kell 
íródnia” (2Kor 3,3). Vagyis meg kell változnia, mégpedig — ahogy Pál 
errôl a továbbiakban fog szólni (2Kor 3,3kk) — Isten Lelkének munká-
ja nyomán.

21 Bultmann 1976, 71. o. Lásd még Thrall 1994, 204. o.
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Végsô soron tehát ebben a mondatában az az egymást kizáró és mégis 
egymást kiegészítô (komplementer) ellentmondás tükrözôdik, amelyet másutt 
is (pl. Fil 2,12—13-ban) bátran vállal. Mert mindenki másnál határo-
zottabban vallja, hogy Isten személyre szabott szeretetére a hit szemé-
lyes döntése a megfelelô válasz. De ugyanakkor azt sem rejti véka alá, 
hogy az ember erre önmagától nem képes, mivel ez egyedül Isten aján-
déka. Így áll a dolog az evangéliummal, ám ebbôl az apostol egy jottá-
nyit sem akar lealkudni csupán azért, hogy elfogadásának útjából el-
háruljanak a nehézségek.

Miután az apostol pár lényegre törô szóval jellemezte az apostoli 
szolgálatra bízott evangélium sorsát ebben a világban — feltartóztatha-
tatlan diadalmenetét, egyúttal azonban a vele szemben tanúsított ellen-
állást is —, felteszi a kikerülhetetlen kérdést: akkor mégis kicsoda 
alkalmas minderre, vagyis az evangélium képviseletére, eredményes 
hirdetésére ilyen feltételek között? A kérdésbôl mindenekelôtt nyilván-
való, hogy erre nem mindenki alkalmas, vagy ahogy ma mondanánk, 
nem mindenki „kompetens” erre. A kérdés feltevésében bizonyára sze-
repet játszik az a körülmény is, hogy a korinthusi gyülekezetben is 
voltak olyanok, akik kétségbe vonták Pál alkalmas voltát (1Kor 4,1kk; 
2Kor 1,17; 10,10—11). A kérdés megfogalmazása mégis általánosabb, 
mert nemcsak ôt érinti, hanem mindenkit, aki az evangélium szolgá-
latára vállalkozik. A feltett kérdésre tulajdonképpen nincs válasz. Va-
lószínûleg azért, mert önmagában senki sem alkalmas rá. A késôbbiek 
(3,4kk) alátámasztják ezt a feltevést.

Mivel az evangélium eredményes hirdetése felülmúlja az emberi le-
hetôségeket, igen nagy a kísértés a megalkuvásra, az evangélium iránt 
támasztott tartalmi és formai igény leszállítására. Ha ugyanis az evan-
gélium hirdetése ellenállásba ütközik, akkor — gondolhatja valaki — va-
lami olyat kell nyújtani, és úgy kell tálalni, hogy a hallgatók vevôk le-
gyenek rá, hiszen a vevôk a szellemi termékek esetében is szívesebben 
vásárolják az olcsó, kétes értékû árut. Pál viszont a maga és munka-
társai szolgálatát jellemezve kijelentheti, hogy ôk minden nehézség 
ellenére sem teszik silány áruvá, mint sokan mások, az Isten igéjét, 
hanem mint akik ôszinte nyíltsággal, sôt Istentôl indítva, egyúttal 
Isten elé állva szólnak a Krisztusban.

Nincs szükség tehát arra, hogy amikor az evangéliumot hirdetik, 
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ravaszkodjanak, valamit elhallgassanak, vagy hozzátegyenek az ered-
ményesség érdekében. Nem a saját véleményüket kell ugyanis képvi-
selniük, hanem Isten szavát kell megszólaltatniuk, amelyet maga Isten 
tesz nyomatékossá. Ezért azt kell továbbmondaniuk, ami magától Is-
tentôl jön, és amiért Isten elôtt vállalnak felelôsséget, még ha az ilyen 
beszéd ellenállásba is ütközik. Az evangélium hirdetése éppen ezért állandó 
önvizsgálatot feltételez: vajon nem kerekedik Isten igéje fölé valamiféle 
emberi vélekedés (1Kor 1,18kk)? Mert amikor valaki valóban Istentôl 
indítva és Isten elé állva szól, csakugyan ôt juttatja szóhoz, és nem csak 
beszél Istenrôl vagy elmélkedik róla. Bár mindezt az apostol elsôsorban a 
maga szolgálatának igazolására hozza fel, mégis egyúttal a gyülekezet 
kezébe is mértéket ad, hogy ennek segítségével alkosson véleményt a 
közöttük szolgálatot végzôkrôl.

2. Az apostol ajánlólevele alkalmasságáról (3,1—6)

(1) Lássunk hozzá újra ajánlani önmagunkat? Vagy talán csak1 
nincs szükségünk, mint némelyeknek,2 ajánlólevelekre tihozzátok 
vagy titôletek?3 (2) A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünk-
be,4 amely megismerhetô és elolvasható minden ember számára, 
(3) amikor nyilvánvalóvá válik rajtatok, hogy Krisztusnak a mi 
szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával megírva, 
hanem az élô Isten Lelkével, nem kôtáblákra, hanem hússzívek 
tábláira.5

(4) A bizakodás6 e felôl pedig Krisztus által él bennünk az Isten 
iránt. (5) Nem állítom, hogy önmagunknak köszönhetôen alkal-
masak vagyunk valamit is számítani,7 mintegy önmagunktól; el-
lenben a mi alkalmas voltunk Istentôl van, (6) aki alkalmassá tett 
minket arra, hogy új szövetség8 szolgái legyünk, nem betûé, ha-
nem Léleké. A betû ugyanis megöl, a Lélek pedig megelevenít.

A SZÖVEG ÉRTELME 1talán csak: Ha az író görög nyelven a szónoki kér-
dést  tagadószóval fogalmazza, mint ebben az esetben is, akkor az olva-
sóból nemleges választ akar kiváltani. Ezért kellett a magyarra történô for-
dításban ezt a megoldást választani.
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2mint némelyeknek: A határozatlan névmás név említése nélkül már itt 
elôlegezi a korinthusi gyülekezetbe beóvakodott „álapostoloknak” (2Kor 11,13), 
„áltestvéreknek” (2Kor 11,26) az apostol által képviselt kemény bírálatát.

3ajánlólevelekre tihozzátok vagy titôletek: Az ajánlólevél intézményére 
múlhatatlanul szükség volt egy olyan korban, amikor az utakkal jól ellátott 
Római Birodalomban megnôtt az idegenforgalom, és ennek következtében 
az a veszély is nagyobb lett, hogy messzirôl jött emberek, magukat csoda-
tevôknek, filozófusoknak kiadó élôsködôk visszaélnek a hiszékeny emberek 
bizalmával. A Kr. u. 2. században élt szatirikus író, Lukianosz szerepelteti 
egyik mûvében Peregrinus Proteust, akinek már a neve is sokatmondó: világ-
csavargó ravasz kópé. Ez a szemfényvesztô keresztyén misszionáriusnak 
adja ki magát, és sikerül is kitartatnia magát keresztyén gyülekezetektôl.22 
A visszaélést elkerülendô igazoló ajánlólevelekkel a zsidó szinedrium és a 
rabbinátus is ellátta küldötteit. ApCsel 9,2-ben a tarzusi Saulnak, a késôbbi 
Pál apostolnak adott és Damaszkuszba szóló ajánlólevélrôl van szó.23 Pál 
maga is gyakran ír ajánló sorokat valamilyen megbízással elküldött munka-
társainak: Fébének (Róm 16,1—2), Timóteusnak (1Kor 4,17; 16,10; Fil 2,19), 
Titusznak (2Kor 8,16kk), Tükhikosznak és Onészimosznak (Kol 4,7kk). De 
tekintélyesebb gyülekezeti tagok is adhattak egy másik gyülekezetbe igyek-
vô keresztyén testvérüknek, mint például Akvila és Priscilla Apollósnak Korin-
thusba (ApCsel 18,27). Ha Pál ennyire kiélezi az ajánlólevél ügyét, ez arra 
enged következtetni, hogy a korinthusi gyülekezetben fellépô ellenfelei is 
fel voltak szerelve ajánlólevelekkel, mégpedig nagy valószínûséggel a jeru-
zsálemi gyülekezettôl (vö. 2Kor 11,21kk).24

4beírva a mi szívünkbe: Sok magyarázó25 egy olyan szövegváltozatot ré-
szesít elônyben, amely bár gyengén dokumentált,26 szerintük mégis kézen-
fekvôbb szöveget ad.27 Viszont F. Lang,28 Furnish,29 Ch. Wolff30 és Klauck31 a 

22 Lukianosz 1948.
23 Bill 2. 689. o.
24 Lásd még Kuhn: EWNT 3. 749. kol.
25 Pl. Bultmann 1976, 75. o. Barrett 1973, 107. o. Thrall 1994, 223. o. Hofi us 

elôadásáról készült kéziratos jegyzet.
26 A fontosabb kéziratok közül csak a Codex Sinaiticus () hozza.
27 „Csak ennek van értelme” — így Bultmann a fentebb idézett helyen (2Kor 3,2: 

    azaz a ti (ti. korinthusiak) szívetekbe (írt levél)!
28 Lang 1986, 269. o.
29 Furnish 1984, 181. o.
30 Ch. Wolff 1989, 58. o.
31 Klauck 1988, 35. o.
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legtöbb görög kéziratban megtalálható „mi szívünkbe írt” (ti. levél) változat 
mellett vannak. De ez felel meg az ajánlólevél képzetének is, amelyet mindig 
az hordott magával, akinek igazolásul adták.32

5hússzívek tábláira: Nem férhet hozzá kétség, hogy az Ezékiel prófétánál 
található ígéret (11,19; 36,26) hallatszik át Pál soraiba: Isten el fogja venni 
a kôszívet, és ad helyette hússzívet. Ugyanakkor azonban azok a kôtáblák 
is „beúsznak” a képbe, amelyekre Isten a Tízparancsolatot írta. A többes 
számú alak (kôtáblák) is erre utal. A rabbik képzelete szintén sokat forgott 
a parancsolatok kôtáblái körül. Isten a Tízparancsolatot a saját ujjával írta 
— mondták 2Móz 31,18-ra hivatkozva. Szerintük Isten úgy véste ki a betûket, 
hogy a tábla másik oldalán is látszottak. Sôt a kör alakot is alkalmazó héber 
betûket úgy véste ki, hogy a körülvésett kôdarab nem esett ki a helyérôl.33 
A kôtábla és a hússzív képének egybeötvözésével Pál képzavarba keveredik. 
Bultmann ezért Lachmannra, Holstenre, Windischre, fôként pedig Weissre 
hallgatva szívesen venné, ha a „kôtáblák” szót törölni lehetne.34 Pedig Pál 
meggyôzôdésem szerint tudatosan él a képzavarral, mert már a Mózes szol-
gálatát felidézô következô szakasz jár a gondolataiban, és azt készíti elô.

6bizakodás: A  fônév már elôfordult az 1,15-ben, ahol szintén 
a bizalom jutott szóhoz a szó jelentéstartalmából. Egyébként igen gyakran 
„meggyôzôdés” értelemben szerepel. Lásd még az 1,15-höz tartozó 1. jegy-
zetben.

7valamit is számítani: A görög szövegben a  igét találjuk, amely 
a következô jelentéseket hordozhatja: számol, beszámít, meggondol, követ-
keztet, ítél. A legtöbb magyarázónak a „gondol”, „ítél” jelentésre esik a vá-
lasztása, mintha Pál azt akarná kifejezni, hogy ô önmagára hallgatva nem 
alkalmas bármit is helyesen megítélni. Csak Klauck35 és Hofius36 fogják fel 
hozzávetôlegesen úgy a kijelentés értelmét, ahogy a javasolt fordításban 
olvasható. A fordulat eltérô értelmezése abból adódik, hogy a görög ige-
alakot álszenvedônek vagy szenvedônek fogjuk-e fel. A Bauer-szótár bôven 
hoz példát a szóban forgó ige szenvedô használatára.37 Ha pedig a jelentést 
szenvedô értelmûnek tekintjük, akkor a kijelentést úgy érthetjük, hogy „va-
laki valaminek számít”, vagyis „nem akárki”. Amikor Pál az apostoli tisztre 

32 Lásd Ch. Wolff 1989 elôbb idézett helyét.
33 Vö. Bill 3. 502. o.
34 Bultmann 1976, 75. k.
35 Klauck 1988, 36. o.
36 Elôadásról készült kéziratos jegyzet 16b. o.
37 Pl. Róm 4,3.5.9.22 versekben — WbNT 640. kol.
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való alkalmasság kérdését feszegeti, akkor az utóbbi értelem illeszkedik bele 
a legtermészetesebben az összefüggésbe.

8új szövetség: Ez a késôbbiekben oly nagy jelentôségre szert tett fogalom 
itt jelenik meg — nem számítva az úrvacsora szerzési igéit (Lk 22,20 és párh.) 
— elôször. De még nem a Bibliánk második részét jelenti, hanem egy Jézus 
Krisztus által létrejött szövetségkötést Isten és népe között, szemben a Mó-
zes közremûködésével megkötött „ó szövetséggel”. Itt is az Ószövetségbôl 
— most már a könyvbôl — hangzik át egy ígéret, mégpedig Jer 31,31-bôl és 
32,40-bôl.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1—3) Az elôzôekben Pál leszögez te, 
hogy ô és munkatársai a népszerûség és az ennek nyomában járó si ker 
kedvéért nem adtak fel semmit az evangélium üzenetébôl, és csak azt 
képviselték, amirôl maga Isten kezeskedett. Ez az apostoli tisztességére 
hivatkozó állítás azonban megátalkodott ellenfelein kívül még a ko-
rinthusi gyülekezetben sem mindenki számára meggyôzô. Pál számol 
ezzel, de ez olyasmire kényszeríti, ami nagyon kedve ellenére van. Ki-
fakadását ez teszi érthetôvé: Lássunk hozzá újra ajánlani önma-
gunkat?

Nyilván eddig is számtalanszor kellett igazolnia magát, hiszen keresz-
tyén testvérei már kezdettôl fogva gyanakodva fogadták azt, „aki minket 
üldözött egykor, most hirdeti annak a hitnek evangéliumát, amelyet 
korábban irtott” (Gal 1,23). Futólag már az Elsô korinthusi levélben 
is meg kellett védenie apostolságát, amikor egyesek kifogásolták, hogy 
nem fogadja el a gyülekezet anyagi támogatását, holott a többi apostol 
él ezzel a Jézustól kapott elôjogával (1Kor 9,1kk). Az iránta megnyilvá-
nuló ellenszenvet az elért sikerek miatt felébredt féltékenység is táplál-
hatta (vö. Fil 1,17). Mindezen túl a különbözô fenntartások vele és az 
általa képviselt teológiával szemben tovább éltek halála után is, sôt 
mind a mai napig akadnak olyanok, akik a Jézus-mozgalom megrontóját 
látják benne, és akiknek szemében szálka az ô személye és mûve.38 
Visszatérve pedig kortársainak kifogásaira, észre kell vennünk: nem 
csak megalázó számára, hogy újból és újból hivatkoznia kell apostol-
ságának bizonyítékaira. Meggyôzôdésének is ellene mond, mert ahogy 

38 Lásd F. Mußner hatástörténeti kitérôjét in: Cserháti 1982, 146. kk.
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késôbb írja: „Nem az a hitelesen megbízható, aki önmagát ajánlja, ha-
nem akit az Úr ajánl.” (2Kor 10,18)

Az apostoli igény alátámasztására tehát nem elég, hogy valaki az Úr 
Jézus nevében, az ô küldötteként lépjen fel. Ezt valamiképpen igazolnia 
is kell. Az apostol szerint azonban a csorbítatlan evangélium hirdetésének 
minden makacs emberi ellenállás (2Kor 10,3kk!) ellenére elért eredményei 
számítanak valódi ajánlólevélnek, mert ezek utalnak a velük együtt mun-
kálkodó (1Kor 3,9; 2Kor 1,24) Isten egyetértésére és pártfogására. Ha 
valakinek nem szükséges bizonygatni az ô apostoli küldetését, akkor 
a korinthusi keresztyéneknek bizonyára nem. Mert elegendô, ha ön-
magukra és a gyülekezetre tekintenek, s már maga a puszta keresztyén 
létük elegendô bizonyíték Pál igénye mellett. Jogos tehát a lelkiismeretükre 
apelláló kérdés: Vagy talán csak nincs szükségünk, mint némelyek-
nek, ajánlólevelekre tihozzátok vagy titôletek? Ha ugyanis két ségbe 
vonnák a korinthusi gyülekezet tagjai az ô apostoli hitelét, akkor saját 
keresztyén mivoltukat kérdôjeleznék meg. Mert „ha valóban el akarnák 
oldani hívô létüket Pál apostoli megbízatásától — írja Hübner —, akkor 
üdvösségük alapjait adnák fel.”39 Ne értsük félre! Nem az apostolok az 
üdvösség szerzôi. De ôk a felelôs tanúi és értelmezôi azoknak az ese-
ményeknek, amelyek által Isten szabadulást szerzett a világnak, egy-
úttal pedig elkötelezett továbbadói a mindezt magába foglaló jó hírnek, 
az evangéliumnak. Az apostoli küldetést ebben az értelemben egy tör-
ténetileg lezárt kör kapta, hiszen Pál maga írja, hogy a feltámadott Úr 
„neki jelent meg utoljára” az apostolok közül (1Kor 15,8).

Ezért ha már Pálnak és munkatársi körének mindenképpen igazo-
lásra van szüksége az apostoli megbízatást illetôen, akkor az ô ajánló-
levelük többek között a korinthusi gyülekezet, beírva az ô szívük-
be, és ez megismerhetô és elolvasható minden ember számára, 
amikor nyilvánvalóvá válik rajtuk, hogy Krisztusnak Pálék szol-
gálata által szerzett levele ôk. Hogyan is íródik tehát ez a valóban 
nyomatékos, magától Istentôl származó ajánlólevél? A korinthusi gyü-
lekezet Pál és munkatársai szolgálatának gyümölcse (lásd 2Kor 1,19; 
1Kor 3,5kk), de az ô evangéliumhirdetésük azért volt ilyen eredményes, 
mert Isten náluk is diadalmenetben hordozta küldötteit, és közöttük 

39 Hübner 1990—1995 2. 219. o.
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is az élet illatát terjesztette a Jézus Krisztus ismeretében (2,14k). Ez a 
szolgálatuk révén létrejött gyülekezet a „szívükbe van írva”, szeretik 
ôket, és felelôsnek tudják magukat értük. Bár ez az írás nem papiruszon áll, 
hanem a szívbe van rejtve, mégis felismerheti és elolvashatja — nem is 
csupán az, aki keresztyén, hanem — minden ember. 1Thessz 1,17kk-ben 
arról ír az apostol, hogy a thesszalonikai keresztyének híre eljutott 
Akhaiába, és természetesen az általa írt levél útján a korinthusi keresz-
tyének híre is Thesszalonikába. Ezek tehát nem titkos dolgok. Aki 
tisztában van a helyzettel, az tudhatja, hogy a gyülekezet, mint eleven 
igazolás, Pálék apostoli megbízatása mellett tanúskodik, mégpedig 
mint magától Krisztustól származó ajánlás, hiszen egyedül az ô segítsé-
gével lehetett eredményes a fáradozásuk.

Kétségkívül szokatlan és sajátos ajánlólevélrôl van szó. Talán csak a 
feladatában hasonlít egy írásmûhöz: igazolnia kell egy Krisztustól szár-
mazó megbízás hitelességét. Mégis többet árul el akárhány írásba fog-
lalt ajánlásnál. Az a levél ugyanis, amely az apostol szívébe van írva, 
amely maga a korinthusi gyülekezet, nem tintával, tusszerû, olajjal 
kevert korommal vagy növényi savval kezelt rozsdával40 van megírva, 
hanem az élô Isten Lelkével, nem kôtáblákra, hanem hússzívek 
tábláira. Az apostol tehát az ô rendelkezésére álló ajánlólevelet több-
rendbeli, furcsa képzavarral jellemzi. Nyilván azért, mert Isten ószövet-
ségi ígéreteivel hozza összefüggésbe.

Isten Ezékiel próféta által így festi le a tervezett jövôt: „Új szívet 
adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom a kôszívet, és hús-
szívet adok nektek. Az én Lelkemet adom belétek, és azt mûvelem vele-
tek, hogy rendelkezésem szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és 
teljesítsétek.” (Ez 36,26—27; 11,19). Következésképpen, amikor Isten-
nek ez az ígérete valósággá lesz, akkor Isten akarata életté válik, és nem 
marad puszta követelmény, mert megszûnik az ember szívének vele 
szemben tanúsított makacs ellenállása.

De az üdvösség beígért korszakának egy másik ajándékára is gon-
dolnia kell Pálnak. Jeremiás prófétánál ezt olvashatta: „Eljön az idô — így 
szól az Úr —, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával… Ilyen 
lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ide-

40 BHH 3. 1991. kol.
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je: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük 
leszek, ôk pedig népem lesznek.” (31,31kk) Amikor Pál a két ígéretet 
egymásra vetíti, az Ezékielnél szóba kerülô „kôszívbôl” „kôtábla”, a 
Tízparancsolat kôtáblája lesz, mert az apostol meggyôzôdése szerint a 
bajok forrása nemcsak az ember kôszívében, hanem a törvény erôtlen-
ségében is keresendô. Így kerül az apostoli megbízást igazoló ajánló-
levél tulajdonképpen mellékes ügye Isten világot átfogó szeretetének 
megvilágításába. Egyúttal Pál már megelôlegezi azokat a fontos szem-
pontokat, amelyeket meg kell majd említenie, ha majd az ô személyé-
rôl az apostoli szolgálatra tevôdik át a hangsúly.

(4—5) A Krisztusban hívô emberek gyülekezete éppen azáltal lesz 
igazolólevéllé az apostol számára, hogy nem emberi kezdeményezés, 
hanem Isten újjáteremtô közbeavatkozásának eredménye. A végsô, 
eszkatologikus idôk megígért csodája ez. Olyan megváltozása magának 
az embernek, amely Isten szolgáinak, a prófétáknak sok keserû tapaszta-
lat után az egyetlen reménysége maradt: a belsô megváltozás, az Is-
tennel meghasonlott szívnek az Isten szeretetére szeretettel válaszoló 
szívre történô kicserélése. Ilyen változás elôidézése nem telik embertôl. A 
bizakodás abban, hogy ez mégis végbemegy a korinthusi gyülekezet 
tagjaiban is, a Krisztus által él az apostolban Isten iránt. Ezért nem 
is állítja, hogy ô és segítôtársai önmaguknak köszönhetôen alkal-
masak valamit is számítani mintegy önmagukra építve egy ilyen 
emberi lehetôségeket meghaladó feladatban. Ezért ha Korinthusban 
népe támadt Istennek, az Pál rátermettségén túlmenôen apostoli mi-
voltának hitelesítése Isten részérôl. Aki tehát alkalmatlannak tartja az 
apostoli megbízatás betöltésére, Istennel találja magát szemben.

(6) Amellett hogy az apostoli szolgálat az ember lehetôségeit meg-
haladó feladat, magának a feladatnak a nagysága is rendkívüli. Az ebben 
a szolgálatban állókat ugyanis Isten arra tette alkalmassá, hogy új 
szövetség szolgái legyenek. Az „új szövetség” kifejezés most már 
közvetlenül utal arra a jeremiási próféciára, amelyre már a fejezet 3. 
versében célzás történt. Ha a próféta „új szövetségrôl” beszél, akkor 
feltételezi, hogy van egy korábbi szövetség, amelyet az új levált. A szö-
vetség Isten és népe kapcsolatában az a rend, amelyben Isten bejelen-
ti igényét és egyúttal ígéretét is arra vonatkozóan, hogy a választott 
nép Ura és Istene lesz, a nép pedig vállalja, hogy engedelmeskedik Is-
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ten akaratának (vö. 2Móz 24,1kk). Isten azonban a régi szövetség he-
lyébe újat állít, amelyben Isten és az ô népe kapcsolatát új rend szabályozza. 
Az Újszövetség mint könyvgyûjtemény azért kapta ezt a nevet, mert 
végsô soron errôl az új szövetségkötésrôl tanúskodik. Természetesen 
a zsidóság, amely a régi szövetséghez ragaszkodik, és az újat nem fo-
gadja el, nem is nevezi szent könyvét Ószövetségnek, hiszen számára 
ez az egyetlen szövetség, hanem az általunk Ószövetségnek nevezett 
könyvgyûjtemény fôbb könyvcsoportjait megkülönböztetô héber el-
nevezések elsô betûivel „Tanak”-nak hívja.

Mármost az „új szövetség” keretein belül a régihez képest más tör-
vényszerûségek érvényesülnek. Aki ennek a szövetségnek a szolgá-
ja, nem a betûnek, hanem a Léleknek a szolgálatára kapott meg-
bízást. A betû ugyanis megöl, a Lélek pedig megelevenít. Ez a szá-
munkra már nehezen követhetô szembeállítás Pál teológiájának egyik 
jellegzetes és sarkalatos pontjával függ össze. A „betû” ugyanis ebben 
az összefüggésben nem az emberi kultúra, sôt Isten írott igéjének hor-
dozója, hanem a két kôtáblára leírt Tízparancsolat betûje. Mégpedig 
azért kerül hangsúly a betûre, mert az emberen kívül esô elôírást, a 
követelést testesíti meg (lásd még Róm 2,27.29; 7,6), nem pedig az ember 
szívének a természetét. Még akkor is, ha valaki szívesen tenné a jót, a 
törvény betûje váddá lesz az elôírás sok kívánnivalót maga mögött 
hagyó teljesítése miatt, és így lesz a „betû” halálossá. A törvénynek 
ezt az áldást és átkot egyaránt tartalmazó kettôsségét, ambivalens ter-
mészetét, halálba lehúzó örvényét megrázóan írja le Pál a Római levél 
7. fejezetében. „A parancsolat, amelynek az életet kellene szolgálnia, 
az lett halálommá” — vallja meg keserûen az említett fejezet 10. versé-
ben. Bultmann idézi Luthernek a Római levélrôl mondott elôadásából, 
hogy téved a középkor neves teológusa, Nikolaus von Lyra (1270—
1340), amikor azt állítja, hogy Krisztus ugyan hatályon kívül helyezte 
a törvényt, amennyiben jogi és szertartásbeli elôírásokról van szó, de 
nem tette ezt, amennyiben azok erkölcsi törvények. Ezzel szemben 
Luther — Pált követve — ez utóbbiakat is halált hozó és betûben álló 
törvénynek tekinti.41

Az embernek a „betû” által meghatározott helyzetén Isten Lelke 

41 Bultmann 1976, 80. o.
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képes egyedül változtatni. Félreértenénk az apostolt, ha az általa feltárt 
ellentétet az írott és íratlan törvénynek már a görög fi lozófi ában is em-
legetett feszültségében látnánk. De az ellentét nem is Johanán rabbi, 
a kovács nézetéhez áll közel, aki szerint Jeruzsálem pusztulásának az 
okát abban kell keresni, hogy a rabbik ítéleteikben a Tóra betû szerin-
ti jogát érvényesítették, és nem ítéltek szelíden és irgalmasan.42 Pál 
szerint a betûben álló törvény még a legemelkedettebb formájában sem 
tud életet adni. A kôszívbôl hússzívet teremteni egyedül Isten tud, utat 
nyitva Lelke befolyásának, amely ott érvényesül, ahol Istennek a Jézus 
Krisztusban nyilvánvalóvá lett szeretetérôl szóló evangéliumot hittel 
fogadják. Ezért nem alkalmas az apostoli feladat betöltésére, aki magát 
ajánlja, hanem akit maga Isten ajánl azáltal, hogy a Lelke által teszi 
hatékonnyá az általa elhívott apostol szolgálatát.

3. Az új szövetség szolgálatának 
fedetlen dicsôsége (3,7—18)

(7) Ha pedig a halálnak betûkkel kövekbe vésett szolgálata dicsô-
ségben jelent meg, úgy, hogy Izrael fi ai nem tudtak Mózes arcára 
tekinteni az ô arcának mulandó dicsôsége miatt,1 (8) vajon miként 
nem kellene2 a Lélektôl ösztönzött szolgálatnak3 még dicsôsége-
sebbnek4 lennie? (9) Ha ugyanis az elmarasztaló ítélet szolgálata5 
dicsôséggel járt együtt, mennyivel inkább bôvölködik az igazság6 
szolgálata dicsôségben. (10) Mert bizonyára nem marad dicsôsé-
ges, ami dicsôséges volt, ha úgy vesszük, az azt felülmúló dicsôség 
miatt. (11) Ha ugyanis az érvényét vesztô7 dicsôséget ölt magára, 
sokkal inkább telve van dicsôséggel a maradandó.

(12) Mivel ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal lépünk 
fel,8 (13) és nem úgy, ahogy Mózes, aki leplet helyezett arcára, 
nehogy Izrael fi ai rátekintve meglássák annak végét, ami érvényét 
veszti.9 (14) De ezen felül még a gondolkodásuk is kôkeménnyé 
vált. Ugyanis ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlen maradt 

42 Bill 3. 501. k.
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az Ószövetség10 felolvasásakor,11 mert csak a Krisztusban tûnik 
el.12 (15) Sôt mindmáig, amikor csak Mózest13 felolvassák, lepel 
borul a szívükre. (16) „Amikor pedig megtér az Úrhoz, elvétetik 
a lepel.”14 (17) Az Úr pedig a Lélek;15 ahol viszont az Úr Lelke, 
ott szabadság16 van. (18) Mi pedig mindannyian fedetlen arccal, 
mint tükörben szemlélve17 az Úr dicsôségét, ugyanarra a képmás-
ra formálódunk át dicsôségrôl dicsôségre, mintegy az Úr Lelkétôl 
indíttatva.18

A SZÖVEG ÉRTELME 1Mózes arcának mulandó dicsôsége miatt: Az apos-
tol a Tízparancsolat átvételét követô eseményekhez kapcsolja az új szövetség 
szolgálatának dicsôségérôl szóló érvelését, 2Móz 34,29kk versei alapján. 
Viszont az Ószövetségnek ezen a helyén nincs szó a Mózes arcáról sugárzó 
dicsôség múlékonyságáról. Ezt a mozzanatot valószínûleg Pál szôtte a tör-
ténetbe abból a teológiai meggyôzôdésbôl kiindulva, hogy „a törvény vége 
(célja) Krisztus” (Róm 10,4), tehát a dicsôsége is csak átmeneti lehet. Viszont 
akadt olyan rabbi, aki szerint Mózes arcának sugárzása halála után is meg-
maradt. „Ha Mózes a sírjából egy lukat fúrna a felszínre, az onnan sugárzó 
fényt az egész világ sem tudná elviselni” — állítja Simon ben Jochai.43

2vajon miként nem kellene: A szónoki kérdést, amelyre a kérdezô az 
olvasó vagy hallgató ki nem mondott feleletét várja, szövegünkben az  
tagadószó vezeti be. Ebben az esetben a kérdezô igenlô választ sugall.

3a Lélektôl ösztönzött szolgálatnak: A Lélek az eredeti szövegben bir-
tokos esetben áll. Ezért ezt a nyelvtani esetet felfoghatjuk genitivus obiecti-
vusnak, de genitivus subiectivusnak is. Az elsô esetben a Lélek lenne a szol-
gálat tárgya. Ez pedig valószínûtlen értelmet adna, így a második lehetôséget 
kell vennünk, vagyis a Léleknek kell a szerkezet alanyának lennie. Mivel 
azonban a Lélek maga nem „szolgál”, hanem az embert veszi igénybe szán-
dékai megvalósítására, a választott fordítást tekinthetjük a gondolatmenetbe 
leginkább beilleszthetônek.

4még dicsôségesebbnek lennie: Ebben és a következô mondatban Pál a 
rabbik egyik jellegzetes érvelési módját, a kisebbrôl a nagyobbra következ-
tetést (qal vahomer — a minore ad maius) alkalmazza. A kisebb jelentôségû 
esemény ebben az esetben a „régi szövetség”, míg az új minden tekintetben 
felülmúlja az elôzôt. Erre az érvelési módra jellemzô az „annál inkább” ha-
tározó használata. Az elôbbinél ritkább következtetés a fordítottja: a na-

43 Bill 3. 515. o.
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gyobbról a kisebbre következtetés (a maiore ad minus). Pl. „Aki tulajdon Fiát 
nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk 
vele együtt mindent?” (Róm 8,32) Ebben az esetben a „hogyne” határozószó 
a jellemzô.

5az elmarasztaló ítélet szolgálata: A „kárhoztatás” (új protestáns for-
dítás) megfelel a  jelentésének, csak a magyar nyelvben a szóhoz 
elsôsorban a „kárhozat”, az utolsó ítéletben elmarasztaltak állapota társul. 
Pál azonban a törvény egyik alapvetô, mindenkori feladatát akarja itt meg-
nevezni.

6az igazság (szolgálata): A görög szövegben található  figyel-
meztet minket arra, hogy Pál nem azt az „igazságot” akarja szóba hozni, 
amely a valóságnak megfelelô állítást fejezi ki, és ennélfogva a téves és ha-
zug megállapításnak az ellentéte. Az az „igazság”, amirôl szó van, inkább a 
helyes, az Isten akaratának megfelelô rendhez igazodó magatartás mértéke 
és értékelése. Ez az „igazság” különösen Pál késôbbi leveleiben válik teoló-
giai kulcsfogalommá (Gal 2,21; 3,21; Fil 1,11; 3,6.9; Róm 1,17; 4,3.6 stb.). 
Elsôsorban azokban az esetekben, amikor a törvény vagy az embernek Isten 
ítéletében kinyilvánított minôsítése körül folyik a vita, mint ahogy a jelen 
esetben is: az apostoli szolgálat révén elnyerhetô igazság ugyanis ellentéte 
az elmarasztaló ítélet szolgálatának.44

7érvényét vesztô: Az eredeti szövegben álló  ige alapjelentése: 
tétlenségre kárhoztat, hatályon kívül helyez, érvénytelenít. Már a 7. versben 
is elôfordult, ahol a fordítás a dicsôség mulandó voltáról szólt. A jelen össze-
függésben azonban a melléknévi igenév az elmarasztaló ítéletet eredménye-
zô törvényhez kapcsolódik, ehhez pedig nem a „mulandó” jelzô illik, hanem 
„az érvényét vesztô”.

8teljes nyíltsággal lépünk fel: A  fordulatot fordítottuk így. 
A  alapjelentése: nyitottság, nyilvánosság, a nyilvános fellépés vál-
lalása. Ebbôl adódik, hogy a szó az ilyen közszerepléshez szükséges „bátor-
ságot” is visszaadja. Ugyanezt a tartalmat Pál tagadó formában is kifejezés-
re juttatja: „nem szégyellem”. (2Kor 4,2: Róm 1,16; lásd még Zsid 12,2).

9ami érvényét veszti: Itt is a fentebbi jegyzetben (7.) szereplô görög igé-
vel találkozunk, hasonló szenvedô melléknévi igealakban. A fordításban is 
hasonló meggondolás játszott szerepet, mert ebben az esetben is a törvény 
sorsára utaló megjegyzéssel van dolgunk.

44 Lásd bôvebben Schrenk: ThWNT 2. 194. kk. Kertelge: EWNT 1. 784. kk. kol. 
Lásd még Cserháti 1982, 122. k., 128. kk., 141. k., 159. k. Cserháti 1976, 43. k., 
165. k.
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10az Ószövetség: Az egyház történetében elôször találkozunk a Bibliánk 
elsô, nagyobbik felének ezzel az elnevezésével. Mert itt már nemcsak a ko-
rábbi szövetségkötésnek mint az Ószövetség tartalmának a megjelölésérôl 
van szó, hanem az írásmûrôl, amelyet „felolvasnak”. 

11az Ószövetség felolvasásakor: A Szentírás (elsô részének) kézbevéte-
lére, olvasására, tanulmányozására és magyarázására a rabbik, a zsidóság 
felavatott tanítói kötelezték el magukat. A többiek, akik a szombatnapi zsi-
nagógai istentiszteleten vettek részt, hallgatták a Tórából, Mózes elsô öt 
könyvébôl, valamint a próféták írásaiból vett részletek felolvasását és a szö-
vegek rövid magyarázatot is tartalmazó arám nyelvû — ez volt Jézus korában 
a beszélt nyelv — fordítását, az ún. targumokat. A felolvasót a zsinagógai 
elöljáró jelölte ki a zsinagóga nagykorú férfi tagjai közül. A Tórát úgy osz-
tották fel egy-egy istentiszteleten felolvasandó szakaszokra, hogy három év 
alatt Mózesnek mind az öt könyve sorra kerüljön.45

12tûnik el: Ugyanaz a  ige áll itt is, amelyet a 7. versben „elmúlni”, 
a 11. és 13. versben pedig „érvényét veszíteni” jelentéssel fordítottunk. Bár 
az összefüggés érzékeltetése érdekében nem ártana mindegyik helyen azo-
nos jelentéssel visszaadnunk magyar nyelven, tehát érvényesíteni a konkor-
dantivitás elvét, ebben az esetben ez mégis erôltetett volna, mert a „lepel”, 
amelyrôl szó van, nem „múlik el”, és nem is „veszti érvényét”.

13Mózest (felolvassák): A név említése az írásmû helyett megfelel a Pál 
korabeli gyakorlatnak. A Szentírásnak azt a részét ugyanis, amelyet mi Ó-
szövetségnek nevezünk, általában így emlegették: „Mózes és a próféták” (Mt 
5,17; 7,12; 22,40; Lk 16,29; 24,44). Ha az apostol mégis csak Mózest emlí-
ti, akkor valószínûleg a Mózes könyveiben megtalálható törvényre, a Tórára 
akar célozni.

14„Amikor pedig megtér az Úrhoz, elvétetik a lepel”: Ez a kijelentés idé-
zet 2Móz 34,29kk-bôl, ahol a Mózes arcán lévô leplet említô alaptörténet 
található. Ott az olvasható, hogy Mózes mindig, amikor a szent sátorban az 
Úr színe elé lépett, levette az arcát borító leplet. Ennek megfelelôen az volna 
a logikus, hogy az idézet alanyának is Mózest tekintsük, és az Úrban is, aki 
elé Mózes járul, Istent lássuk. A levél egyik legújabb magyarázatában M. 
Thrall így is értelmezi a Pál által idézett mondatot.46 A többi magyarázó vi-
szont vagy Izraelre, amelynek „lepel van a szívén Mózes felolvasásakor”,47 

45 Lásd Leipoldt—Grundmann 1965 1. 212. o. Bill 4. 154. kk.
46 Thrall 1994, 271. o.
47 Pl. Bultmann 1976, 92. o.
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vagy pedig valakire, aki Krisztus-hitre jut.48 Az én véleményem szerint is az 
utóbbi értelmezés felel meg annak, amit Pál az ószövetségi igehelynek a 
Septuagintában található görög megfogalmazásán változtatott. Mert neki 
tulajdonítható a keresztyén missziói fogalomkörbe tartozó „megtér” ige (Ap-
Csel 9,35.40; 1Thessz 1,9) alkalmazása az ószövetségi „bement” helyett, és 
ezt a változtatást még tetézte azzal, hogy jövô idejû kötômódban (futurum 
coniunctivum) fogalmazta, tehát nem a Mózessel történteket idézi fel. De 
jelen idôben áll az „elvétetik” fordításnál alapul vett görög igealak is. Külön-
véleményt képvisel az apostol által idézett igehellyel kapcsolatban Hofius.49 
Arra gondol ugyanis, hogy a „megtér”, illetve „odafordul” ige nem a missziói 
szóhasználatból, hanem magából az ószövetségi elbeszélésbôl származik. 
Mózes az, akihez „odafordulnak”, mégpedig Áron és Izrael közösségének 
vezetôi (2Móz 34,30—31), és — legalábbis Hofius szerint — „ez a Mózeshez 
térés ismétlôdik meg mindig, amikor Izrael zsinagógai istentiszteleten a 
tórafelolvasásban részesül”. Szellemes észrevétel, csakhogy éppen a lepellel 
kapcsolatban sántít, mert az elbeszélés szerint, amikor Áron és a nép veze-
tôi Mózeshez fordultak, Mózes még nem takarta el az arcát a lepellel.

15Az Úr pedig a Lélek: Rendkívül tömör fogalmazás, amelyben néhány 
mondatrész csak kimondatlanul van jelen. Éppen ezért többféle értelmezési 
lehetôség is felmerült. Érdemes M. Thrallra figyelnünk, aki egy kiadós kité-
rôben áttekinthetôen rendszerezte ezeket a lehetôségeket, ahol az egyes 
álláspontok képviselôit is megnevezi.50 Három fôbb megoldási módot külö-
nít el egymástól aszerint, hogy ki miként értelmezi az „Úr” megnevezést. 1. 
Az „Úr”, ahogy ezt az ószövetségi szóhasználat is sugallja, maga Isten. Ennek 
megfelelôen a mondat úgy is érthetô — és fôként az egyházatyák hajlanak 
erre az értelmezésre —, hogy a szó a Szentlélekre mint a Szentháromság egyik 
tagjára, tehát Istenre vonatkozik. Ha viszont a Lelket tekintjük az állítmány 
kiegészítô részének, akkor Jn 4,24-hez hasonlóan Isten lelki létformájáról 
hangzik el kijelentés. Ez utóbbi feltételezés nem tûnik valószínûnek, mert 
Pál itt a Lelket névelôvel említi, és ezzel kétségtelenül a Szentlélekre utal. 2. 
Az „Úr”, ahogy ez Pálnál megszokott, lehet Jézus Krisztus méltóságcíme. 
Ebben az esetben az Úr és a Lélek összekapcsolása kifejezheti, hogy Krisztus 
az Ószövetség betû szerinti értelmével szemben annak belsô, lelki értelme, 
továbbá utalás lehet Krisztus létének lelki természetére (Khrüszosztomosz), 
ezenkívül hangsúlyozhatná a feltámadott Úr azonosságát a Szentlélekkel, 

48 Pl. Klauck 1988, 40. o.
49 Hofi us 1994, 119. o.
50 Thrall 1994, 278. kk.
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végül pedig azt mondaná ki, hogy Krisztus a Szentlélek által végzi munkáját, 
és ennélfogva a hívôknek Krisztussal a Lélek révén van dolguk. 3. Az „Úr” az 
elôzô mondatban idézett ószövetségi igehely midrásszerû (rabbinista írás-
magyarázati módszer) kifejtése lenne, és ebben az esetben Pál szerint Mózes 
a Szentháromság harmadik személye elôtt jelent meg a szent sátorban. Mi-
vel a késôbbi dogmafejlôdésnek ez a szemléletmódja Pálnál még nem téte-
lezhetô fel, M. Thrall úgy gondolja, hogy a szóban forgó harmadik változatot 
másképp kell érteni. Pál már Mózes esetében azt a Lelket látja mûködni, 
amely a Krisztusban hívôk között is munkálkodik. Ezt ahhoz a merész azo-
nosításhoz hasonló esetnek tartja, amellyel Pál 1Kor 10,4-ben Krisztust a 
pusztai vándorlás során vizet adó kôsziklában fedezi fel. Ha a Krisztus és a 
Lélek kapcsolatára vonatkozó rejtélyes kijelentést a közvetlen szövegkörnye-
zetet tekintetbe véve próbáljuk megfejteni, akkor M. Thrall véleményét ko-
molyan mérlegre kell tennünk. Ha viszont az egész igeszakasznak a Mózes 
szolgálata által foganatosított korábbi szövetség és a Krisztus által felkínált 
új szövetség természetében meglévô különbségre kifutó gondolatmenetet 
vesszük figyelembe, akkor a második megoldási mód negyedik változata 
értelmében az „Úrban” Krisztust kell látnunk, aki feltámadása után a Szent-
lélek által végzi munkáját közöttünk.

16ott szabadság (van): A görög eredeti szövegben a „szabadságot” jelen-
tô szó () önmagában áll, minden pontosabb értelmezést lehetôvé 
tevô mondatrész nélkül. Ezért a fordításban kénytelenek vagyunk a hiányt 
pótolni. Hogy ezt milyen módon tesszük, természetesen nagymértékben 
függ attól, hogy az egész mondatot miképp magyarázzuk.51

17mint tükörben szemlélve: A  ige jelentése aktívumban: tük-
rözni, visszatükrözni. A szövegben azonban a szónak mediális (visszaható) 
alakját találjuk, akkor pedig a jelentése: tükörben szemlélni.52 Bultmann sze-
rint ebben az összefüggésben a szó jelentése nem több, mint „szemlélni”.53 
Ch. Wolff ezzel szemben azt állítja — feltehetôen jogosan —, hogy a tükör-
motívumnak nélkülözhetetlen szerepe van a gondolatmenetben.54 Bultmann 
egyébként gazdag hátteret vázol fel a tükör hasonlatának filozófiai és vallás-
történeti alkalmazásáról Pálnál55 (lásd még 1Kor 13,12-ben).

18az Úr Lelkétôl indíttatva: Ha pontosan akarjuk magyarul visszaadni 

51 Lásd az elôzô, 15. számú szövegértelmezô jegyzetet.
52 Lásd Varga 1992, 531. kol.
53 Bultmann 1976, 94. o.
54 Ch. Wolff 1989, 77. o.
55 Bultmann 1976, 95. kk.
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az eredeti fordulatot, akkor „az Úr Lelkétôl” formában kell ezt tennünk. Így 
azonban nem érvényesül kellôképpen Pálnak az a szándéka, hogy aláhúz-
za az „Úr Lelkének” kezdeményezô szerepét a Krisztus képére történô for-
málódásban. Ezért tartottam tanácsosnak a fordításban beiktatni az „indít-
tatva” szót.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (7—8) Nem lehet kétséges számunkra, 
hogy a Második korinthusi levél megírásának fô célkitûzése az apos-
toli szolgálat megrendült becsületének megszilárdítása az anyaszent-
egyházban, azon belül mindenekelôtt Pál megkérdôjelezett helyzeté-
nek helyreállítása a korinthusi gyülekezetben. Ezért szólt szavának és 
szemé lyének hitelérôl, valamint az ôt ért sérelmek megbocsátásáról 
(1,15—2,11), a reá bízott evangélium akadályok ellenére is lendületes 
hirdetésérôl (2,12—17), az apostoli küldetését igazoló, Istentôl kapott 
és szívbe írt ajánlólevélrôl (3,1—6). Az apostoli szolgálat minden szemé-
lyi feltételénél fontosabb azonban az általa képviselt ügynek, a feladat tar-
talmának súlya és jelentôsége, vagy ahogyan errôl a következôkben szó lesz, 
a dicsôsége. A dicsôség () ugyanis a Bibliában nem minden esetben 
jár együtt lenyûgözô fényjelenséggel, mint például Ézs 6,1kk-ben és 
Mk 9,2kk-ben. Sokszor csak a jelenés vagy jelenség fontossága hat le-
fegyverzôen az általa meglepett emberre. Ilyen értelemben mindent, 
ami Istennel kapcsolatos, dicsôség vesz körül, és ha ezt az ember nem 
akarja észrevenni és elfogadni, akkor számolnia kell élete legsúlyosabb 
hiányával és fogyatékosságával, mert akkor „híjával van Isten dicsôsé-
gének” (Róm 3,23).

Amikor Pál az apostoli szolgálat tartalmi jelentôségét és súlyát akar-
ja érzékeltetni, valami hozzá foghatóval kell összehasonlítania. Nagy-
ságrendben erre csak Isten akaratának, a törvénynek a szolgálata és kép-
viselete méltó, hiszen ez is Istentôl származik, és az ószövetségi elbeszé-
lésben a legnagyobb dicsôség veszi körül. Ráadásul már igen korán, 
Pál idejében a Tízparancsolat és ennek a „kerítése”, a hozzá kapcsoló-
dó 613 rabbinista elôírás és tiltás volt a zsidók és a keresztyének, de a 
keresztyénségen belül is a zsidó eredetûek és a pogány eredetûek kö-
zött folyó viták sarkalatos pontja. Maga az a körülmény is, hogy Pál az 
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apostoli szolgálat jelentôségét éppen a törvénnyel szembesítve kívánja 
érzékeltetni, amellett szól, hogy ezzel a vitával Pál kívülrôl jött ellen-
felei Korinthusban is megzavarták a gyülekezet nyugalmát.56

Az apostol nem úgy akarja az evangélium apostoli szolgálatának 
dicsôségét emelni, hogy a törvénytôl és annak közvetítésétôl elvitat 
minden dicsôséget. Ellenkezôleg, a kisebbrôl a nagyobbra következtetés 
rabbinista érvelési eszközével nagyra értékeli a törvény jelentôségét, 
hogy hozzá mérve annál nagyobbnak bizonyuljon az evangéliumé: Ha 
pedig a halálnak betûkkel kövekbe vésett szolgálata dicsôségben 
jelent meg, úgyhogy Izrael fi ai nem tudtak Mózes arcára tekinte-
ni Mózes arcának mulandó dicsôsége miatt, vajon miként nem 
kellene a Lélektôl ösztönzött szolgálatnak még dicsôségesebbnek 
lennie? A törvény Istentôl eredô dicsôségének bemutatására Pál tehát 
azt a 2Móz 34,29kk-ben található közlést tartja legalkalmasabbnak, 
amely Isten dicsôségének az Úr színe elé járuló Mózes arcán tükrözô-
dô visszfényérôl szól. Mert bár már ez a dicsôség is alig volt elviselhe-
tô hétköznapi ember számára, azonban még ezt a dicsôséget is felül-
múlja az új szövetség apostoli szolgálatának egyedülálló nagyszerûsé-
ge. Még akkor is, ha ez utóbbi szolgálatot nem kísérik fényjelenségek, 
sôt ahogy majd látni fogjuk, ez inkább a szolgálatot végzôk hányatott 
sorsának „dicstelenségével” jár együtt (4,7kk).

Ezt a két szövetség szolgálatának dicsôsége — vagyis súlya és jelen-
tôsége — közötti különbséget az apostol elôször azzal érzékelteti, hogy 
bemutatja: melyik szolgálat mit eredményez. Az elôzô versben (3,6) már 
említette, hogy a betû megöl, vagyis az Istennek az a törvénye, amely 
az emberen kívül, betûkkel kôtáblákra vésve áll mindenki szeme lát-
tára, halált szerez. Ezzel szemben viszont zsidó írástudók,57 de keresz-
tyének közül is sokan meg vannak gyôzôdve arról, hogy Isten törvénye 
az életet szolgálja, és azért szívesen és örömmel kell az embernek vál-
lalnia azt. Ezt vallja meg a legterjedelmesebb zsoltár, a 119-ik és a fa-
rizeusok gondolkodásmódjához közel álló JSirák könyve a 17,11-ben 
a következôképpen: „(Isten) elébük tette az értelmet, az élet törvényét 

56 Lásd az I. fejezet 1. alfejezetének d) pontja alatt.
57 Bill 3. 502. o.
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osztályrészül adta nekik, örök szövetséget kötött velük.”58 Pál sem 
vitatja, hogy az Isten törvénye „életre adott parancsolat” (Róm 7,10). 
De az ember szeme elé állított törvény a követelményt felállítja ugyan, 
de az erôt nem adja meg hozzá, nem válik az ember természetévé, és 
így a törvény sulykolása valóban a halált szolgálja, azaz az Istennel való 
kapcsolatban a szeretet helyére a bizalmatlanságot csempészi. Míg ez-
zel szemben az evangélium újszövetségi szolgálatát Isten Lelke ösz-
tönzi és teszi hatékonnyá, hogy aki hittel fogadja, valóban fogékonnyá 
legyen az Isten és a felebarát iránti szeretetre.

(9) De ha a tartalom felôl közelítjük meg a két szövetség szolgálatát 
és ennek megfelelôen dicsôségüket, akkor is hasonló eredményre ju-
tunk. Ha ugyanis az elmarasztaló ítélet szolgálata dicsôséggel járt 
együtt — ismét a kisebbrôl a nagyobbra következtetés rabbinista mód-
szerét alkalmazva —, mennyivel inkább bôvölködik az igazság szol-
gálata dicsôségben. Mint minden törvény, a Mózes által adott törvény 
is egyszerre az útmutatás és ugyanakkor a felelôsségre vonás eszköze is. Ugyan-
is számot kell adnunk Istennek arról, hogy életfolytatásunk az általa 
kijelölt életutat követte-e. Ha pedig igaz, amit az elôbb a törvénynek a 
szív keménységével, megátalkodottságával szemben megmutatkozó 
erôtlenségérôl megállapítottunk, akkor a számonkérés nem végzôdhet 
másként, csak elmarasztalással.

Ezzel szemben az evangélium szolgálata az „igazságot” kínálja fel 
annak, akit meg tud szólítani. A szöveget értelmezô 6. számú jegyzet-
ben már megemlítettük, hogy a görög és más indogermán nyelvekben 
külön szó fejezi ki azt az igazságot, amely a valóságnak megfelelô állí-
tást tartalmaz, és azt az igazságot, amely a helyes életfolytatás elisme-
rése és minôsítése. Ilyenkor mondhatjuk valakirôl: ez igaz ember! Arra 
is rámutattunk a jegyzetben, hogy az apostol érvelésében az a szó for-
dul elô, amely az utóbbi jelentéstartalmat hordozza. Ha mármost ilyen 
értelemben kell az „igazságot” értenünk, a használata Pál teológiájában 
szintén két irányba ágazik el. Kifejezheti — természetesen ha nem az 
Isten igaz voltáról, hanem az ember minôsítésérôl van éppen szó — azt 
az igazságot, amelyet Isten ítéletében kegyelembôl tulajdonít az erre 
érdemtelen bûnösnek. Egy-egy igehely fogalmazásából teljesen nyilván-

58 Deuterokanonikus bibliai könyvek, 76. o.
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való, hogy az adott esetben az igazság szó csak így érthetô (pl. 1Kor 
1,30; Gal 3,6; Fil 3,6.9; Róm 4,3.5—6.9). Ezt a fajta igazságot nevezi a 
dogmatörténet imputatív, beszámított vagy forenzikus, megítélt igaz-
ságnak. De elôfordul az igazság úgy is, mint Isten akaratának megfe-
lelô életfolytatás minôsítését és elismerését szolgáló kifejezés is. Tehát 
Pál tud a kapott igazság mellett tanúsított igazságról is (pl. 2Kor 6,7; 9,9; 
Róm 6,13.16.18kk; vitatható, hogy melyik értelmet kell elônyben ré-
szesíteni Róm 4,25-ben).

Ismeretes, hogy az embernek Istennél beszámított igazságáról, tehát 
a megigazulásnak a kegyes teljesítménytôl független (extra nos) alap-
járól szóló páli tanítás milyen döntô hatással volt Luther életére és a 
reformáció kibontakozására. Az életfolytatás igazságának az elôbbiek-
ben vázolt kétféle megközelítése és értelmezése azonban nem sokkal 
Luther halála után Osiander révén vált nevezetes teológiai vita tárgyá-
vá. Osiander ugyanis azt állította, hogy „megigazulásunk nem egy tô-
lünk, a mi részvételünktôl független beszámítás alapján történik, hanem 
arra való tekintettel, hogy Krisztus mint »belsô ige« bennünk vesz la-
kozást”.59 Melanchthon és Flacius szembefordultak vele, és ragaszkod-
tak ahhoz, hogy a megigazulás a Szentírás szerint Krisztus érdemének 
beszámításával történik, mintegy idegen (aliena iustitia), az embertôl 
független (extra nos) életigazság alapján.

A Második korinthusi levél éppen most magyarázott helyén kétség-
telenül errôl az Isten kegyelmébôl odaítélt igazságról van szó, hiszen az 
elmarasztaló ítélet ellentéteként szerepel. Ha viszont tágabb össze-
függésben nézzük a dolgot, és a hússzívvé változott kôszívre gondolunk 
(3. vers), akkor az is nyilvánvalóvá lesz, hogy a felmentô ítélet, az aján-
dékba kapott igazság új alapokra építi az egész életet, mivel megválto-
zik Isten és ember, ember és ember viszonya. Tehát maga az élet, az 
életfolytatás is igazzá válik. De — és ebben van igaza Melanchthonnak 
és Flaciusnak Osianderrel szemben — ez a fajta „saját igazság” soha 
nem lehet a hit és bizakodás alapjává, mert mindig sok kívánnivalót 
hagy maga után.

(10—11) Továbbra sem ér véget a régi és új szövetség dicsôségének 
az elôbbi hátrányára történô összehasonlítása. Mert Pál különbséget 

59 Hägglund 1983, 212. o.
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lát a kettô dicsôsége között az érvényesség idejét tekintve is. Az új szövet-
ség ugyanis értelemszerûen felváltja a régit, és ezáltal hatályon kívül 
helyezi. Többé már nem képviseli a meghatározó rendet Isten és ember 
kapcsolatában. Ezért azután bizonyára nem marad dicsôséges, ami 
azelôtt dicsôséges volt, ha úgy vesszük, az azt felülmúló dicsôség 
miatt. Nem vonja tehát továbbra sem kétségbe, hogy a mózesi tör-
vénynek dicsôsége, azaz Istentôl kapott tekintélye van, de a kegyelem 
szövetségének a dicsfénye elhomályosítja a korábbinak a dicsôségét, 
ahogyan a hold fényét kioltja a felkelô nap fénye. A törvény és az evan-
gélium, Mózes szolgálata és Krisztus mûve között ugyanaz az össze-
függés fi gyelhetô itt meg, mint nem egy helyen Pálnál másutt is (lásd 
Gal 3,23kk; Róm 10,4). A törvény meghatározó szerepe csak Krisztus-
ban, az általa létesített szövetségi rendben ér véget. Jelentôsége kizá-
rólag ekkor halványul el, különben változatlanul érvényben van. De 
akkor elhalványul! Viszont a régi, a törvényt adó szövetség dicsôsége 
nem képes elhalványítani az újét. Ha ugyanis az érvényét vesztô di-
csôséget ölt magára — érvel az apostol —, sokkal inkább telve van 
dicsôséggel a maradandó.

(12) Pál tehát tudatában van az apostoli szolgálat súlyának és jelen-
tôségének. Az a feladat ugyanis, amely erre a szolgálatra hárul, s Isten 
és ember új alapokra fektetett, egyedül reményteljes kapcsolatát teszi 
közhírré, maradandó, mert Isten végérvényes, eszkatologikus döntését 
tartalmazza. Mivel pedig ilyen reménysége van, teljes nyíltsággal 
lép fel a rábízott ügy képviseletében. Nincs oka arra, hogy bármit is 
titkoljon, rejtegessen. Nincs takargatnivalója sem Isten, sem ember 
elôtt. Hiszen feladata nemcsak a beavatottakat érinti, mint a miszté-
riumkultuszokban, és nem is csupán zsidókat, akiket a törvény keríté-
sével, különbözô rendszabályokkal minden ártó külsô hatástól el kell 
különíteni, hanem a szó legteljesebb értelmében közügy, az egész világ ügye, 
mert minden ember sorsa függ tôle.

(13) A reá bízott feladat közérdekû természete az apostoli szolgá-
latnak megint csak olyan sajátossága, amely határozottan megkülön-
bözteti azt Mózesnek a régi szövetség körül végzett tennivalóitól. A 
különbséget Pál a már eddig is alapul vett és 2Móz 34,29kk-ben leírt 
eset egyik mozzanatának felhasználásával világítja meg: mi teljes nyílt-
sággal lépünk fel — írja —, és nem úgy, ahogy Mózes, aki leplet he-
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lyezett arcára, nehogy Izrael fi ai rátekintve meglássák annak végét, 
ami érvényét veszti. A következôkben ez a Mózes által alkalmazott 
lepel lesz az, amelynek segítségével az apostol meg szeretné értetni a 
régi szövetségnek az újhoz mérten megállapítható fogyatékosságait. 
Ez a lepel, amelyet Mózes a szent sátorba történt belépéskor arcáról 
levett, majd a kilépéskor oda felhelyezett, legjobb tudomásunk szerint 
nem foglalkoztatta a rabbik képzeletét Pál idejében.60 Ezért feltételez-
hetô, hogy a szóban forgó lepelnek és a törvény szövetségéhez fûzôdô 
viszonynak a párhuzamba állítása magának Pálnak jutott az eszébe.

A lepellel mint a mondanivalót szemléltetô eszközzel meglehetôsen 
szabadon bánik az apostol. Nem nagyon zavarja, hogy a Mózes második 
könyvének idézett helyén milyen szerepet tölt be. Az alkalmazott pél-
dát itt is — mint nem egyszer — a példázni kívánt jelenség természetéhez, 
feltételeihez igazítja. Ugyanez az eljárás fi gyelhetô meg a Galata-levél-
ben Sárának és Hágárnak mint a két szövetség megtestesítôjének a 
szembeállításában (4,21kk) vagy a Római levélben a szelíd olajfába 
oltott vad olajágnak a hasonlatában, amely Izraelnek és a pogányságnak 
az üdvösség történetében betöltött szerepét hivatott megvilágítani 
(11,17kk). Jelen esetben az Ószövetség idézett helyén Mózes azért 
takarja el arcát lepellel, hogy megkímélje a népet Isten dicsôségének 
róla sugárzó visszfényétôl. Pál értelmezése szerint viszont Mózes a 
lepellel eltitkolni akarja a nép elôl az általa képviselt szövetség átme-
neti jellegét. Ezzel szemben az apostoli szolgálatnak nincs oka bármit 
is elrejtenie, mert nem az érvényét vesztô szövetséget, hanem a vég-
érvényes újat képviseli.

(14—15) De Pált természetesen nem a régieknek, hanem kortársai-
nak a törvény szövetségéhez fûzôdô viszonya foglalkoztatja, és ennél-
fogva a leplet, illetve a lepel feladatát tipologikusan érti, vagyis elô-
képnek tekinti valami hasonló akadály érzékeltetésére. Eddig arról volt 
szó, hogy Mózes takarta el lepellel az arcát Pál értelmezése szerint 
azért, hogy Izrael fi ai ne lássák az általa közvetített szövetség átmene-
ti jellegét. Most viszont a hangsúly arra kerül, hogy a helyzet Mózes 
halála után sem változott meg. Ugyanis ugyanaz a lepel mind a mai 
napig felfedetlen maradt az Ószövetség felolvasásakor. A Mózes 

60 Bill 3. 516. o.
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által közvetített szövetség tartalma és feltételei meg-megújuló szívós-
sággal tovább éltek Izraelben, és a velük kapcsolatos szent szövegek 
felolvasása még Pál idejében is a zsinagógai istentisztelet legfôbb fel-
adata volt. Mindebben úgy vett részt a zsidóság, hogy amirôl a felolva-
sás során hallott, végérvényesnek tekintette, és nem volt kész az újat és di-
csôségesebbet elfogadni Istentôl. Az Isten felé való nyitottságnak ez az a 
hiánya, amit Pál saját népének elsôsorban a szemére vet: a régi szövet-
ségnek Mózes által eltakart ideiglenességén felül még az ô gondol-
kodásuk is kôkeménnyé vált, mint egykor a fáraóé (Róm 9,17—18; 
2Móz 4,21; 7,3—4; 9,35), aki nem akart Isten akaratára hajlani.

Az Ószövetség Krisztus ismeretében kerül az ôt megilletô helyre, 
mert az Istentôl a korábbi szövetségnek juttatott szerepet takaró lepel 
csak a Krisztusban tûnik el. Ez nem is lehet másként, hiszen valami 
csak az új megjelenésével válik régivé. Az új szövetség rendjérôl, ami 
leváltja a régit, már 2Kor 3,6-nak a magyarázatánál volt szó. Most vi-
szont kerüljön a hangsúly a régi és az új szövetség viszonyára. Mert 
ezzel kapcsolatban az apostolnak erre a kijelentésére gyakran hivatkoz-
nak. Az egyház története során mindig akadtak olyanok, mint például 
az ókorban Markion vagy a két világháború között az ún. „német ke-
resztyének” mozgalma, akik az új nevében elvetették az ót. Az egyház 
fôáramlata azonban minden idôben sajátjának tekintette az Ószövet-
séget is, csak az indokolás volt eltérô. Egy már közhelynek számító 
mondás fejezi ki a legáltalánosabb felfogást: az Újszövetség az óban 
rejtôzik, az Ószövetség pedig az újban tárul fel.61

Mindmáig nem csituló vita folyik viszont arról, hogy milyen módon 
van jelen már az Ószövetségben a Jézus Krisztusban megjelent „új”. A 
legmarkánsabb véleményt ebben a tárgyban Kálvint követve62 Karl Barth 
képviselte, aki szerint a Krisztus ismeretében „a törvény Isten kegyel-
mérôl tanúskodik”, és „a törvény az Istentôl jövô megigazulást hirde-
ti”.63 Eltekintve attól, hogy Barth felfogása nem fedi pontosan Pál állás-
pontját a törvény és evangélium kérdésében, nem felel meg a Második 

61 Latinul: Novum Testamentum in vetere latet, sed Vetus Testamentum in novo 
patet.

62 Lásd Kálvin 1920, 40. k.
63 Barth 1949, 13. kk. Lásd még Lang 1986, 274. k.
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korinthusi levél szóban forgó részében követett gondolatmenetnek 
sem. Mert bár vannak jelei annak is, hogy Pál tud Krisztus jelenlétérôl 
az ószövetségi eseményekben (pl. 1Kor 10,4), most azonban ezen a 
helyen kétségtelenül nem arra akarja ráébreszteni az olvasót, hogy 
Krisztus már az Ószövetségben feltûnik, hanem sokkal inkább arra, 
hogy a régi szövetség tûnik el, és adja át a helyét az újnak Krisztusban.

(15—16) De a helyzet még az eddig elmondottaknál is visszásabb. 
Mindmáig, noha már Krisztusban nyilvánvalóvá lett a régi szövetség 
átmeneti volta, amikor csak Mózest felolvassák a zsinagógában, le-
pel borul a szívükre. A lepel, ellentétben az ószövetségi esettel (2Móz 
34,29kk), a mondanivaló érdekében különbözô összefüggésben kerül 
elôtérbe. Egykor Mózes arcán volt, de a törvényt késôbbi korokban 
tanulmányozók elôtt is elfedte annak átmeneti jellegét, most pedig az 
Isten akaratát keresô ember szívét borítja, és megakadályozza, hogy az 
igazság ismeretére eljusson.

Ismét elkerülhetetlenné vált, hogy — mint 2Kor 3,6-ban is — a „kór-
leírásban” ne essék szó a szívrôl, hiszen az alapvetô baj mindig a „kô-
szív”, azaz az Istennel szemben tanúsított megátalkodottság. De ami-
kor valaki odafordul és megtér az Úrhoz, tehát Krisztus által kerül 
kapcsolatba Istennel, elvétetik a lepel. Ez pedig a gondolatmenet ki-
indulásának megfelelôen annyit jelent, hogy megváltozott szívvel és 
fedetlen arccal szemlélheti az új szövetség és ezzel együtt az apostoli 
szolgálat minden korábbit felülmúló dicsôségét.

(17) Ahogyan ezt már korábban láttuk, az ember „kôszívét” élô, 
fogékony „hússzívvé” változtatni a törvény „betûje” nem képes. Ezt 
csak Isten Lelke teheti meg (2Kor 3,1—6). Isten Lelke viszont szorosan kö-
tôdik Krisztushoz: Az Úr pedig a Lélek. Pál nem tekinti a Lelket Krisz-
tustól független valóságnak, mint például egyes rajongók Korinthusban. 
Különösen is nyilvánvaló ez az álláspontjuk az Elsô korinthusi levélnek 
a karizmákról írt fejezeteibôl (12—14. fejezet). De ahol valóban Isten 
Lelke van munkában, és nem valamiféle tisztázatlan eredetû lelki meg-
nyilvánulásról van szó, ott Krisztus kerül elôtérbe, és ott megvallják: 
„Úr a Jézus” (1Kor 12,3). A feltámadott Úr pedig a Szentlélek által 
viszi végbe szándékát ebben a világban. Ô az, aki szétosztja a felada-
tokat és az ezekhez szükséges lelki ajándékokat (1Kor 12,4—5). Ennél-
fogva az Ószövetség minden olvasója Krisztusra szorul, mert ô nemcsak 
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elôírja, mint a törvény betûje, a szükséges változásokat, hanem a Szent-
lélek közbelépésével véghez is viszi azokat, egészen a szív mélyéig ha-
tolóan.

Éppen ezért ahol viszont az Úr Lelke van munkában, ott a sza-
badság állapota köszönt be. Amíg a törvény szövetségébôl adódó köve-
telmények az ember elé meredô kôtáblába vésett betûkben köteleznek 
az engedelmességre anélkül, hogy erre alkalmassá tehetnének bárkit 
is, addig a Krisztushoz bizalommal forduló hit nyomában Isten Lelke 
magával ragadja az embert, hogy szívesen, belsô indításra tegye, ami 
Istennek tetszô. Isten Lelke nem alkalmaz kényszert, hanem felszabadítja az 
embert a jóra. „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féle-
lemben éljetek — írja Pál Róm 8,15-ben —, hanem a fi úság Lelkét, aki 
által kiáltjuk: Abba! Atyám!” Hübner felhívja a fi gyelmünket arra a 
körülményre, hogy a Második korinthusi levél és a Galata-levél idôben 
egymáshoz közel keletkezhetett.64 Mindkét levélben nagy hangsúly esik 
ugyanis a szabadságra, mint a Krisztusban gyökerezô lét elengedhetet-
len tartozékára (Gal 2,4; 5,1; 5,13).65 Ennek a szabadságnak forrása a 
Galata-levélben is a Lélek sodrásában folyó élet (Gal 5,16.18). Csak 
míg Galátiában a Tóra judaista elôírásai akadályozzák ennek a szabad-
ságnak a kibontakozását, addig a Második korinthusi levélben a törvény, 
amely „betû”, és nem Lélek (3,6).

A Lélektôl ihletett szabadság tehát nem a sztoikusokat a sors sze-
szélyeitôl függetlenné tevô belsô szabadság, de nem is „a minden sza-
bad nekem” jelszóval jellemezhetô elvont és elvtelen szabadság (1Kor 
6,12; 10,23). Nem elégedhetünk meg azonban Hofi us meghatározásá-
val sem, aki szerint a szabadság a jelen esetben nem más, mint „sza-
badnak lenni a Tóra vádja és halálos ítélete alól”.66 A Lélek szabadsága 
ennél sokkal több. Az általa kapott szabadságban leszünk szabaddá Isten 
számára. A Krisztushoz vezérlô Lélek által válik az Isten iránti szere-
tetben szabadsággá az Istenhez kötôdés, s ez a kötôdés pedig feltétele 
a minden rabszolgai függôségtôl, törvénytôl, bûntôl, haláltól, sorstól, 

64 Hübner 1990—1995 2. 214. o.
65 Lásd még Cserháti 1982, 88. kk., l96. k., 205. kk., 225. kk., 229. kk., 242. k., 

246. kk.
66 Hofi us 1994, 120. o.

Korinthus_2_JAV.indd   129Korinthus_2_JAV.indd   129 2009.04.08.   14:46:212009.04.08.   14:46:21



130

IV. AZ APOSTOLI SZOLGÁLAT DICSÔSÉGE (2,12—6,10)  

neves egyházi (1Kor 3,21kk) és világi személyiségektôl, földi és men-
nyei hatalmasságtól (Róm 8,31kk) való függetlenségnek. Így hát a 
Krisztus által létrejött viszonyt a szabadság légköre és öröme hatja át. 
Ez a szabadság teszi lehetôvé, hogy az apostol minden félelem, gátlás 
vagy kisebbrendûségi érzés nélküli nyíltsággal éljen az új szövetség 
szolgálatában.

(18) Mivé lehet az ember Isten Lelkének munkája nyomán a Lélek 
által biztosított szabadságban? Mi pedig mindannyian fedetlen arc-
cal, mint tükörben szemlélve az Úr dicsôségét ugyanarra a kép-
másra formálódunk át dicsôségrôl dicsôségre mintegy az Úr Lel-
kétôl indíttatva — foglalja össze Pál az új szövetség korszakos jelen-
tôségét. Mert abban, amit elmondott, nemcsak az apostol részesül, 
hanem „mindannyian”, akik Krisztushoz tartoznak. Ne felejtsük el, 
hogy a korinthusi gyülekezet tagjaira hivatkozott nemrég, akik az ô 
apostoli mivoltának hitelesítô ajánlólevelei, mivel az új szövetség ered-
ményeként ôk is a Lélek által megelevenített „hússzívet” kaptak a 
kôszív helyébe (2Kor 3,3). De gondolhatunk arra is, hogy az odafor-
dulás Krisztushoz milyen felszabadító hatással van arra, aki a hitnek 
ezt a bátor lépését megteszi (lásd 16. vers). Most a gondolatmenet 
záróköveként fedi fel Pál ennek a változásnak a nyitját, folyamatát, ter-
mészetét.

A lepel, amely a szíven van, és mindaddig elfedi Isten dicsôségét az 
ember tekintete elôl, az evangélium nyílt meghirdetése révén lekerül 
onnan, és Krisztuson — mintegy tükörben — láthatóvá és elviselhetôvé 
válik Isten dicsôsége. Ez a tükörbe tekintés hozza magával a megkövese-
dett szívû, Istennek makacsul ellenálló ember megváltozását. A Bult-
mann által felhozott fi lozófi ai és vallástörténeti párhuzamok67 helyett, 
amelyek közül még a Salamon bölcsességébôl (7,26)68 és a Tamás-ak-
tából vett69 — a nevezetes Gyöngyénekbôl származó — részletek a leg-
meggyôzôbbek, vegyük számba inkább a „tükör” hasonlatnak az Új-
szövetségben betöltött szerepeit. Jak 1,23-ban a hallott ige az a tükör, 
amelyben az ember igazi valóját felismerheti. A „tükör” tehát ebben 

67 Bultmann 1976, 93. kk.
68 Deuterokanonikus bibliai könyvek, 48. o.
69 111—113. In: Schneemelcher: Neutestamentliche Apokryphen 2. 352. k.

Korinthus_2_JAV.indd   130Korinthus_2_JAV.indd   130 2009.04.08.   14:46:212009.04.08.   14:46:21



131

3. Az új szövetség szolgálatának fedetlen dicsôsége (3,7—18) 

az esetben az önismeret eszköze. 1Kor 13,12-ben az istenismeretünk 
jellemzésére szolgál a tükör hasonlata, amely ismeret töredékes a szín-
rôl színre látás idejére megígért istenismeret teljességéhez képest. De 
a hasonlatnak egyik alkalmazása sem illeszthetô be zökkenômentesen 
a 2Kor 3,18 gondolatmenetébe. Ahogyan a szöveg megértését segítô 
17. megjegyzésben már olvashattuk, nem fogadható el az az elképzelés, 
hogy a tükör a szemlélôre vetíti Isten dicsôségét. J. Kremer alapos ok-
kal jegyzi meg, hogy a „képmás” említése miatt ez nem lehetséges.70 
Bizonyára az apostol azért él most a tükör képével, mert így akarja ki-
fejezésre juttatni, hogy Isten dicsôségét nem szemlélhetjük közvetlenül, 
hanem csak Krisztus által közvetve, mintegy tükör által. Számára ugyan-
is nincs Krisztustól független szembesülés Istennel.

Amikor az evangélium hirdetése „tükröt tart elénk”, ebben a tükör-
ben Krisztust látjuk és nem önmagunkat. Ô a „képmás” () — mond-
ja Pál. Az Újszövetségben leginkább ô említi így Krisztust, és nála kap 
krisztológiai, teológiai jelentôséget.71 A szó maga jelölhet képmást, 
szobrot. De ha a pecséten levô ábrára gondolunk, akkor annak a le-
nyomatát is jelentheti. A kép tehát átadja jellegét a lenyomatnak. Nyil-
ván ez a jelenség döntött a szóhasználat mellett, amely az Újszövet-
ségben két irányban is kamatoztatható volt. Egyrészt Krisztus képmás 
abban az értelemben, hogy ô Isten lényének kiábrázolása (2Kor 4,4; 
Kol 1,5), ugyanakkor az a minta, aki jellegét átviszi a lenyomatra, a 
benne hívô emberre (1Kor 15,49; Róm 8,29; Kol 3,10), és ennélfogva 
— ahogy jelen esetben ezt Pál kifejezésre is juttatja — részt ad neki az 
Istentôl kapott dicsôségébôl. A képmásnak ez a kettôs szerepe kétség-
telenül összefügg egymással. Hübnernek azonban igaza van, amikor 
feltételezi, hogy Pál elsôsorban 1Móz 1,26—27-hez kapcsolódik, ahol 
az emberrôl mint Isten képmására teremtett lényrôl van szó. Tehát — 
vonja le a következtetést Hübner — nem Isten antropomorf, vagyis 
emberszabású, hanem az ember teomorf, azaz Istenhez igazított te-
remtmény.72 Krisztus kettôs képmásfeladata tehát nem az ember meg-

70 EWNT 2. 677. kol.
71 A témának hatalmas irodalma van. Lásd mindenekelôtt Jerwell 1960.
72 Hübner 1990—1995 2. 217. o.
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istenüléséhez vezet, hanem visszaadja igaz emberségét. Ez az ember 
már „nincs híjával Isten dicsôségének” (Róm 3,23).

A Krisztusban Isten dicsôségét szemlélve „az Úr Lelkétôl indíttatva” 
kezdôdik el az a folyamat, amelyben a benne hívô hozzá, Isten kép-
másához hasonul. Fil 3,21-ben az eljövendô létünket illetôen van szó 
errôl a folyamatról: átformálja az Úr a mi megalázott testünket, hogy 
az ô dicsôséges testéhez hasonuljunk. 1Kor 15,49-ben ugyanez a re-
ménység szólal meg. De 2Kor 3,18-ban, akár csak Róm 8,29-ben az 
átformálódás folyamata már a földi életben zajlik, dicsôségrôl dicsôségre. 
Ha úgy értjük ezt, hogy ez a változás fokról fokra nagyobb dicsôséget 
hoz magával, akkor itt a megszentelôdés szokásos értelmezése nyer 
igazolást. Mégis jelen esetben az eredeti szöveg megfogalmazásából 
( = -tól, -ról) arra következtethetünk, hogy itt inkább a Krisztus 
dicsôségétôl dicsôségessé válás folyamatáról van szó, mégpedig az Isten 
Lelke munkájának eredményeképpen. Az így „munkába vett” ember a 
„belsô ember” (2Kor 4,16; Ef 3,16), és ezért mondhatja ki az apostol: 
„Élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2,20; 2Kor 13,5; 
Róm 8,10; Kol 1,27).

Mit jelent a Krisztusra formálódásnak ez a folyamata? A Lélek által 
munkába vett ember egyre tökéletesedik? Nem áll akkor a lutheri tétel, 
hogy a Krisztusban hívô ember egyszerre igaz és bûnös ember?73 A 
felelet egyszerû volna, ha a kérdést elintézhetnénk azzal, hogy az „új 
életre feltámadt” ember még csak reménység (lásd Róm 6,8). De akkor 
Pál álláspontjának csak részben felelnénk meg. Éppen a most szóban 
forgó kijelentése tesz hitet a már a földi életben elkezdôdött változás 
mellett. De ha változás, akkor, mint minden változás, nem befejezett 
változás. Van, ami már megvalósult, és van, ami még megvalósulásra 
vár. De ha valaki önmagát kezdi méregetni, vizsgálgatni ebbôl a szem-
pontból, akkor a „tükörben” Krisztus helyett önmagát nézi, és a dicsô-
ségrôl dicsôségre változás folyamata máris megszakad. Igazat kell ad-
nunk ebben a kérdésben Bultmannak, aki szerint Pál „az üdvösség 
jelenét a végidôk eszkatologikus valóságának tekinti, a végidôk törté-
néseit bizonyos értelemben pedig jelenvalónak”.74

73 Simul justus et peccator — lásd Hägglund 1983, 177. o.
74 Bultmann 1976, 101. o.
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(1) Mindezért, mivel ilyen szolgálatban állunk, tekintve, hogy ir-
galmat nyertünk,1 nem fáradunk bele,2 (2) hanem ellene mondunk 
a szégyenkezésbôl fakadó titkolózásnak,3 amikor nem viselkedünk 
álnokul, és Isten igéjét sem hamisítjuk meg, hanem az igazság 
nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismere-
tének4 az Isten színe elôtt. (3) Ha pedig mégis lepel borítja az 
általunk hirdetett evangéliumot,5 azok számára leplezett,6 akik 
elvesznek;7 (4) az ô esetükben e világkorszak istene8 a hitetlenek 
gondolkodását megvakította, hogy ne lássák meg annak a Krisz-
tusnak a dicsôségét hirdetô evangélium világosságát, aki az Isten 
képmása.9 (5) Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Jézus 
Krisztust mint urat,10 magunkat pedig mint a ti szolgáitokat Jé-
zusért. (6) Mert az Isten, aki így szólt: „A sötétségbôl világosság 
ragyogjon fel!”, ô az, aki fényt gyújtott a mi szívünkben, hogy vi-
lágossá tegye Isten dicsôségének Krisztus arcán11 fellelhetô isme-
retét.

A SZÖVEG ÉRTELME 1irgalmat nyertünk: A szenvedô ragozással kifeje-
zett állapot Istenre utal, aki az irgalmasságot gyakorolta Pál felett. A cselek-
vés mozzanatossága (aorisztosz!) pedig valamilyen egyszeri eseményt idéz 
fel, és bizonyára nem tévedünk, ha az apostol életének damaszkuszi fordu-
latára gondolunk. Hasonlóan 1Kor 7,25-höz, ahol ugyanez a görög ige sze-
repel. Pál hitbeli, teológiai döntéseinél gyakran megy vissza ehhez a meg-
határozó eseményhez (1Kor 15,9—10; Gal 1,13kk; Fil 3,4kk). A jelen esetben 
is, amikor apostoli megbízatásának alapjait tárja fel, ezt teszi. Ezért ebben 
az összefüggésben is megáll, amit Schrage 1Kor 7,25-tel kapcsolatban mond: 
„Pál apostollá történt kiválasztásáról van szó, aki ennélfogva mint ura meg-
bízottja szól.”75

2nem fáradunk bele: Az  szót szinte kivétel nélkül minden ma-
gyarázó másképpen fordítja. Mégis legtöbben az „elcsügged”, „meglankad” 
igék jelentése körül keresik a megfelelô értelmet. A Soltész—Szinyei-szótár 
„magát rosszul viseli”, „rosszaságból elmulaszt valamit” értelemben igyekszik 

75 Schrage 1991—2001 2. 155. o. Lásd még Cserháti 1982, 64. k. Cserháti 1976, 
158. k.
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a szó jelentését visszaadni. Mindenképpen olyan folyamatra utal az apostol 
által választott kifejezés, amely rosszul () végzôdik. Ebbôl a jelentés-
körbôl kell kiválasztanunk az összefüggésbe illôt.

3a szégyenkezésbôl fakadó titkolódzásnak: A „szégyenkezésnek” meg-
felelô szó birtokos esetben (genitivus) van, s ez a körülmény — amint ezt a 
segítségével megfogalmazott szerkezetek esetében már nem egyszer ta-
pasztalhattuk — sokféle lehetôséget kínál az értelmezés számára. Bultmann 
ötféle változatot is felsorol: 1. Minôséget jelzô birtokos eset (genitivus qua-
litatis), és ebben az esetben a jelentés: „gyalázatos titkolódzás”. 2. A birtokos 
eset genitivus subiectivust (a cselekvô alanyt kifejezô genitivus) képvisel: 
„szégyenkezésbôl eredô titkolódzás”. 3. Hasonló szerkezet az elôzôhöz, de 
másként értelmezve: „titokzatos dolgok, amelyeket a szégyenérzet elrejt”. 
4. Mint az 1. változatnál a szerkezetet genitivus qualitatisnak felfogva, de 
más jelentéssel felruházva: „titkok, amelyeket az ember szégyell”. 5. Lehet 
genitivus explicativus, azaz a vele kapcsolatos szó utána vetett értelmezése: 
„a titkolódzás, vagyis szégyenkezés”.76 A revideált Károli-fordítás a „szégyen 
takargatása”, a revideált új protestáns fordítás pedig a „szégyenletes titkos 
bûnök” fordulatot találja megfelelônek, és mindkét esetben az a kijelentés 
értelme, hogy Pál és munkatársai életében sok gyalázat van ugyan, de leg-
alább ôszintén feltárják. Kétségtelen, hogy bárki, aki az apostoli szolgálatban 
áll, csak mint bûnét megvalló és megbánó ember végezheti azt hitelesen, ez 
azonban mégsem az igehirdetés tartalma. Erre is vonatkozik az 5. vers val-
lomása: nem magunkat hirdetjük. Végül is a Bultmann által másodikként 
felvetett jelentésváltozat látszik a legmegfelelôbbnek, fôként azért, mert így 
Pál az evangélium hirdetésének azt a jellemzését közelíti meg a másik oldal-
ról, amelyrôl már szólt, amikor kifejtette, hogy aki apostol, az „teljes nyílt-
sággal léphet fel”.77 Egyébként arról a lehetôségrôl, hogy valaki az evangé-
liumot szégyelli, és ezért elhallgatja, majd Róm 1,16-ban is fog írni.

4minden ember lelkiismeretének: A „lelkiismeret” Pálnál nem mindig 
jelentkezik abban a szûkebb értelemben, ahogyan ma általában vesszük, 
vagyis mint az önmagunk felett bírálatot mondó belsô ítélôszék megjelölését. 
Talán ez az értelme a szónak 1Kor 10,25kk-ben és 2Kor 1,12-ben. A jelen 
esetben azonban inkább az embereknek valaki másról kialakított véleményé-
rôl vagy az ezt kialakító folyamatról van szó.78

5az általunk hirdetett evangéliumot: Ebben az esetben az „evangélium”, 

76 Bultmann 1976, 102. k.
77 Lásd a 3,12-höz fûzött 8. számú szövegértelmezô jegyzetet.
78 Lásd még a 2Kor 1,12-höz fûzött 2. magyarázó jegyzetet.
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mint Pálnál nem is elôször,79 cselekvést jelentô fônév (nomen actionis). Nem 
valószínû ugyanis, hogy az eredeti görög szövegnek pontosan megfelelô „mi 
evangéliumunk” szóösszetétel most az evangélium tartalmának Pálék által 
vallott formájára tenné a hangsúlyt.

6azok számára leplezett: Az új protestáns fordításnak „azok számára nem 
világos” fordítási kísérlete — a „rugalmas megfelelés” (dinamikus ekvivalencia) 
fordítási elvét követve — nem utal a görög szóban kétségtelenül még meglé-
vô „lepel” kifejezésre, holott ez félreérthetetlen visszautalás az elôzô sza-
kaszra, amelyben a „lepel” képnek középponti szerepe volt. Ha még pon-
tosabb fordításra törekednénk, akkor az „azok számára” forma helyett az 
„azokban” változatot részesítenénk elônyben. Azon kívül, hogy ez utóbbi az 
eredeti szövegnek inkább megfelel, jobban rímelne az elôzô szakasznak arra 
a megállapítására is, amely az ember „szívére boruló lepelrôl” szól (2Kor 
3,15).

7akik elvesznek: Ahogyan 2,15-ben, úgy itt szintén igyekeztünk érzékel-
tetni a fordításban, hogy folyamatról van szó, és nem kell egy befejezett, 
visszafordíthatatlan eseményre gondolnunk.

8e világkorszak istene: Az  elsôsorban idôi fogalom. Általában na-
gyobb idôegységet átfogó és jellegében sok hasonló vonást magán viselô 
korszakot jelöl meg. Ha mutató névmás (ez) kapcsolódik hozzá, akkor az 
eljövendô világgal feszültségben álló jelen korszakról van szó. A végsô dol-
gokról szôtt elképzelésekben, az apokaliptikában fontos fogalommá vált.80 
Merésznek tûnhet az „e világkorszak istene” megnevezés. Mintha Pál az 
egyetlen Isten mellett (vö. 1Kor 8,6; Gal 4,8) még egy vetélytársról is tudna. 
Másutt is beszél ugyan emberfeletti szellemi hatalmakról (1Kor 2,6kk; Ef 
2,2), ahogyan János evangéliumában is olvashatunk „e világ fejedelmérôl” 
(12,31; 14,30; 16,11). „De az »e világkorszak istene« kifejezés egyedülálló 
az Újszövetségben” — állítja M. Thrall.81 Valóban, ebben a formában nem ta-
lálható másutt, de hogy isteni igénnyel fellépô szellemi lények az egyetlen 
Istenen kívül is vannak, arról itt-ott Pál is beszél (1Kor 8,5; 10,20. De figye-
lemre méltó még Fil 3,19 is).

9aki az Isten képmása: A „képmás” () szó visszautal a 3,18-ra, ezért 
vegyük ebben az esetben is figyelembe az ott kifejtett magyarázatot!

10Jézus Krisztust mint urat: Bizonyos igék kettôs tárgyesetet vonzanak, 
amelyek közül az egyik kiegészíti az állítmány jelentését. Ilyen ige például a 

79 Lásd 2,12-ben és az ott megadott 2. számú szövegértelmezô megjegyzésben.
80 Lásd Sasse: ThWNT 1. 197. kk. Holtz: EWNT 1. 105. kk. kol.
81 Thrall 1994, 306. o.

Korinthus_2_JAV.indd   135Korinthus_2_JAV.indd   135 2009.04.08.   14:46:212009.04.08.   14:46:21



136

IV. AZ APOSTOLI SZOLGÁLAT DICSÔSÉGE (2,12—6,10)  

hirdetni, megvallani, ajánlani valakit, illetve valamit valamiül.82 Ezért most 
az „úr” () nem Jézus Krisztus méltóságcímébe tartozik, hanem a róla 
szóló tanúságtétel tartalmát érinti. Hasonló kettôs tárgyesettel van dolgunk 
az elôzôt szorosan követô kijelentésben is: „magunkat mint szolgáitokat (ti. 
hirdetjük)”.

11arcán: A  az arcon kívül jelentheti még az ember megjelené-
sének elülsô oldalát, de személyét is. Ebben az összefüggésben, amikor a 
mondanivaló valamiképpen az arcon sugárzó dicsôséghez kapcsolódik, a 
jelentésválasztékból az „arcot” részesítjük elônyben, de nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül, hogy valójában Jézus egész személyére kell gondolnunk, mint 
aki Isten dicsôségét tükrözi (vö. 1Thessz 3,10; 2Kor 1,11; Gal 1,22).

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1) Pál apostol még egyszer összefoglal-
ja mindazt, ami az új szövetségnek a régiét felülmúló dicsôségét jelen-
ti, és ami ebbôl a dicsôségbôl az apostoli szolgálatra háramlik. Vissza-
térnek olyan kifejezések, amelyek az elôzô gondolatmenetben fontos 
szerephez jutottak. Jelentésüket tanácsos újra felidéznünk, hogy jól 
értsük a most következô mondanivalót. Pál azért idézi fel a már el-
mondottakat, hogy levonja belôlük azokat a következtetéseket, amelyek 
most már az apostoli szolgálathoz illô magatartást érintik. Bizonyára egyes 
gyülekezeti tagok, de a kívülrôl beóvakodott ellenfelek bírálatai sem 
annyira állásfoglalásaira, mint inkább magatartására vonatkoztak (lásd 
2Kor 1,15; 10,8kk; 11,6 stb.).

Az elôzôekben Pál különbözô megközelítésben igyekezett bemutat-
ni az apostoli szolgálat páratlan jelentôségét mind az egyes ember, 
mind pedig az egész emberiség sorsának alakulásában. Isten és ember 
kapcsolatában, az élet minôségében és távlataiban ennek az isteni „kép-
másnak” (3,18), Jézus Krisztusnak a hirdetésére és képviseletére ren-
delt szolgálatnak a nyomán valami igazán új jöhet létre. A feladat nagy-
ságán kívül tehát az arra szóló megbízatás is rendkívüli. Az a Pál is részese 
lett ennek a szolgálatnak, aki ellenséges beállítottsága miatt emberileg 
erre a legkevésbé látszott alkalmasnak (Gal 1,23). Mégis, Isten meg-
könyörült rajta, feltehetôen azzal a szándékkal, hogy az ô mindenkit 
visszafogadni kész irgalmáról az tanúskodjék, aki maga is ennek az 
irgalomnak köszönhet mindent.

82 BD 157. §.
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Mindezért végül is, mivel ilyen szolgálatban állunk, tekintve, 
hogy irgalmat nyertünk, nem fáradunk bele — jelenti ki az apostol, 
mérlegelve a maga hozzáállását a kapott feladathoz. Nyilván nem kevés 
oka lenne arra, hogy felhagyjon ezzel a szolgálattal. Az emberi természet 
részérôl olyan ellenszéllel, a feltételeknek olyan szívós makacsságával 
kell számolnia, amely buzgalmát elôbb-utóbb felôrölhetné. Minderrôl 
majd a következô szakaszban lesz mondanivalója. Egyelôre legyen elég 
annyi, hogy minden nehézség nélkül lankadatlanul helytáll a rá bízott 
feladat végzésében.

(2) Az embert próbáló feladat arra csábíthatná az apostolt, hogy a 
könnyebbik végén fogja meg a dolgot. Amint már más szavakkal a 
3,12-ben is említette, ellene mond a szégyenkezésbôl fakadó titko-
lódzásnak. Mert nem valami kétes és jelentéktelen ügy szolgálatában 
áll, amelyet féltenie kellene a nyilvánosságtól, és amelyet meg kellene 
védenie a rosszindulatú értetlenségtôl. Ugyanis amirôl az evangélium 
szól, a szó legigazabb értelmében közügy. Nincs rákényszerítve az apostol 
arra sem, hogy az evangélium átütôbb sikere érdekében megalkudjon 
az igazság rovására. Nem viselkedik álnokul, tehát nem hallgat el 
olyasmit az evangéliumból, amit elsô hallásra talán rossz néven vesz a 
címzettje. Nem hamisítja meg az Isten igéjét sem. Vagyis nem kínál 
Istenre hivatkozva népszerû, de gyarló emberi bölcsességet. Sôt ellen-
kezôleg, az igazság nyílt hirdetésével ajánlja magát minden ember 
lelkiismeretének. Következésképpen kész kitenni az apostoli szolgá-
latban tanúsított tisztességét minden ember vizsgálódásának. Azért 
nincs rejtegetnivalója a nyilvánosság elôtt, mert nem megbízhatatlan 
emberi véleményektôl teszi függôvé magatartását, hanem az élô Isten 
színe elôtt éli életét, neki felel a tetteiért.

(3—4) A Krisztus evangéliuma minden embert érintô igazságának 
nyílt vállalása és hirdetése ellenére az apostoli szolgálatnak gyakran el-
utasításban van része. Bár közügyrôl van szó, mégis lepel borítja a Pál 
és munkatársai által hirdetett evangéliumot. De csak azok számá-
ra leplezett, akik elvesznek. Nem is az evangéliumot fedi el tehát a 
lepel, hanem azok szemét, akik számukra végzetes útra léptek. Megint 
azt a feloldhatatlan titkot fogalmazza meg az apostol, amelyet már a 
2,15k-ben is érintett. Valaki ellenáll a Krisztus szeretetéhez hívó evan-
géliumnak, és rossz döntésének következtében a pusztulásba vezetô 
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útra lép. Ugyanakkor viszont azért dönt rosszul, mert már eleve rossz 
irányban indult el.

Ha valaki elzárkózik az evangélium elôl, akkor a vaksága és az ebbôl 
eredô elutasítás mögött emberfeletti befolyást kell feltételeznünk. Pál 
így fejezi ki ezt az összefüggést: Az ô esetükben e világkorszak is-
tene a hitetlenek gondolkodását megvakította. Az apostol általában 
a Sátánt nevezi meg Isten ellenlábasaként (1Thessz 2,18; 1Kor 5,5; 7,5; 
2Kor 2,11; 11,14; 12,7). Ezzel szemben egyedül itt, ezen a helyen ve-
zeti vissza a hitetlenség eredetét egy isteni jellegû istenellenes hata-
lomra. Mi lehet ennek az oka? Nem valószínû, hogy már gnosztikus 
hatás alatt teszi ezt,83 valahogy úgy, ahogy késôbb Marcion is tette, 
amikor megkülönböztette a Jézus Krisztus Atyját és a gonosz világot 
teremtô istent.84 De M. Thrall feltételezése sem meggyôzô, aki szerint 
Pál ugyanúgy, mint Fil 3,19-ben, itt is csupán „egy Isten helyébe ke-
rülô valóságot” („akiknek istenük a hasuk…”) akar jellemezni ezen a 
módon.85 Csakhogy most félreérthetetlenül olyan szellemi hatalomról 
beszél Pál, amely befolyása alatt tartja a jelen világkorszakban élô em-
beriséget. Elképzelhetô viszont az is, hogy azért nem a Sátánt nevezi 
meg ebben az esetben Isten ellenlábasaként, mert ôt az ószövetségi 
hagyományt követve általában inkább Isten népének vádlója, illetve 
gáncsolójaként emlegeti. Itt viszont, ebben az összefüggésben nemcsak 
Isten népérôl, hanem minden emberrôl, az egész emberiségrôl van szó, 
hiszen az apostol az evangéliummal minden embert lelkiismereti dön-
tés elé állít, és ha valaki elutasítja azt, akkor olyan valakinek a szellemi 
befolyása alatt teszi ezt, akinek a hatalma minden ember felett érvé-
nyesül. Igaz, ebben a világkorszakban korlátozott ideig, de most még 
számolnia kell vele az evangélium hirdetôjének is, és ezért kell szolgá-
latában Isten Lelkének hatalmára támaszkodnia. „E világkorszak iste-
ne” nem egyeduralkodó, az evangélium diadalmenetét (2,14) ô sem 
tudja megakadályozni.

Az „e világkorszak istene” által okozott vakság csak részleges vakság, 
nem érinti az emberi gondolkodás minden területét. Ha ugyanis meg-

83 Így véli Bultmann 1976, 106. o.
84 Lásd Hägglund 1983, 31. k.
85 Thrall 1994, 308. o.
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vakította a hitetlenek gondolkodását, akkor ezt azzal a céllal tette, hogy 
ne lássák meg annak a Krisztusnak a dicsôségét hirdetô evangé-
lium világosságát, aki az Isten képmása. Ezek szerint tehát alapos 
okkal beszélhetnénk Krisztus-vakságról, mert aki ebben szenved, lehet 
a törvénynek és az azt értelmezô „atyai hagyományoknak” vakbuzgó 
tisztelôje (Gal 1,14; Fil 3,5k), ôszintén Istent keresô vallásos ember 
(ApCsel 17,22kk), csak éppen olyan, aki nem képes felismerni Jézus 
Krisztus arcán és személyén az élô Isten dicsôségét.

Amint ezt már a 3,18 magyarázatánál is láttuk, Krisztus kettôs érte-
lemben „képmása” () Istennek. Rajta, mint egy pecsét lenyomatán 
az eredeti rajz, felismerhetô Isten valódi lénye és szándéka. Ugyanakkor 
maga is lenyomatot hagy maga után, hogy kirajzolódjék lénye a benne 
hívô ember életében. M. Thrall felteszi a kérdést, hogy milyen „Krisz-
tus-látomást” tesz lehetôvé az ô „képmásának” megpillantása, „mi az 
eredete ennek a képes beszédnek”?86 Himnikus örökség (Kol 1,15kk), 
gnosztikus okoskodás87 vagy a zsidó bölcsességirodalom ihletése?88 
Hogy magát a „képmás” képét honnan meríthette Pál, ma már nem 
könnyû eldönteni. A kép tartalma viszont éppen a szóban forgó helyen 
nem lehet kétséges. Nem hagyományos értelmezés, nem is valami 
Krisztus-látomás, hanem a Krisztus halálát és feltámadását meghirdetô és 
értelmezô evangélium (vö. Gal 3,1) rajzolja meg „képmásának” jellegzetes 
vonásait.

Ha „e világkorszak Istene” éppen Krisztus-vaksággal akarja meg-
verni áldozatait, ezt nyilván azért teszi, mert „Krisztus dicsôségének 
ismerete” az üdvösséget szerzô evangélium meghatározó közepe és 
lényege, és éppen ennek elfogadásában akarja megakadályozni az evan-
gélium hallgatóját. „Aki mármost nem tudja és nem is hiszi — mondta 
egy asztali beszélgetésben Luther —, hogy Isten Jézus Krisztusban ir-
galmasan és kegyelmesen fordul felénk (…), az menekülni fog elôle, 
gyûlölni fogja ôt, és egyenesen ôt fogja az ördögnek tartani.”89 Mind-
ebbôl az is következik, hogy gondosan ôrködni kell az evangélium 

86 Thrall 1994, 309. o.
87 Jervell 1960, 136. kk.
88 Eltester 1958, 133. kk.
89 WA.TR VI, 30,21. Nr. 6540.
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tar talma felett, mert az evangélium csak addig Isten képmására formáló és 
üdvösségszerzô örömhír, ameddig Krisztust állítja elôtérbe.

(5) De nem tolakodhat Krisztus elé az evangélium hirdetôje sem. 
Ezzel a lehetôséggel szemben mondja ki Pál minden köntörfalazás nél-
kül: Nem önmagunkat hirdetjük. Eszerint az evangélium helyes kép-
viseletéhez hozzátartozik az az igyekezet, amellyel hirdetôje a hallgató 
fi gyelmét önmagáról Krisztusra kívánja terelni. Krisztus helyébe ugyanis 
senki emberfi a nem léphet, még maga az apostol sem. Ha ez mégis 
megtörténik, akkor az evangélium többé már nem világosság, mert 
rajtunk, embereken már kivehetetlen Isten képmása. Ennélfogva az 
apostoli feladathoz értelemszerûen hozzátartozik a fi gyelem elterelése 
magáról a szolgálatot végzôrôl és azoknak az értelmetlen várakozások-
nak az elhárítása, amelyekkel emberek feléjük fordulnak. Az igehirde-
tôk személyének ilyen kultuszát igyekszik Pál elhárítani az Elsô korin-
thusi levél elsô négy fejezetében. Természetesen a megalapozatlan igény 
törvényszerûen hozza magával a csalódásokat is, amint az apostoli 
szolgálatnak ezek a kísérôjelenségei is jól nyomon követhetôk Pál le-
veleibôl.

A levél magyarázói bizonytalanok a tekintetben, hogy mi indította 
az apostolt erre az önmagát háttérbe helyezô kijelentésre. Ismerve az 
ellene megnyilvánuló bíráló hangulatot a gyülekezetben arra gondol-
hatnánk, hogy a magakelletés is a vádak sorába tartozott. Bousset vé-
leménye azonban helytálló lehet, aki szerint „Pál ellenfelei azért bizo-
nyára nem voltak olyan gonoszok, hogy az önmaga népszerûsítésének 
vádjával illessék ôt.”90 De nem valószínû ennek a helyzetnek a fordí-
tottja sem. Ch. Wolff ugyanis feltételezi, hogy Pál éppen azoknak az 
ellenfeleinek a gyakorlatától akarja elhatárolni magát, akikrôl úgy véli, 
hogy önmagukat teszik az igehirdetés tárgyává.91 A gondolatmenet 
alapján ítélve Pál inkább attól tarthat, hogy a levelében írtakból juthat 
valaki helytelen következtetésekre, hiszen oly gyakran fordítja önmagára 
és apostoli szolgálatára a szót. Ha viszont valaki ezt hiszi, teljesen 
félreérti ôt.

Akinek a megbízatása tehát az ige hirdetésére szól, önmaga népsze-

90 Bousset 1967, 155. o.
91 Ch. Wolff 1989, 86. o.
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rûsítése helyett Jézus Krisztust mint urat kell hirdetnie. Az apostoli 
igehirdetés tartalmát Pál az „Úr a Jézus Krisztus” ôsi, még a jeruzsá-
lemi gyülekezetre visszamenô hitvallásban foglalja össze (1Kor 12,3; 
Róm 10,9).92 Az „Úr” méltóságcímmel pedig elsôsorban a meghalt, de 
feltámadott Jézus Krisztusról kíván tanúságot tenni, aki mindent meg-
határozó élô ura a gyülekezetnek, amint erre az állandóan visszatérô „Úr-
ban” fordulat is utal.93 Ezenfelül a Filippi-levélben található himnusz 
szavaival Krisztus úr az emberfeletti hatalmakon is.94 Egyszóval az az 
„Úr” áll az apostoli szolgálat elôterében, akivel az ige hallgatójának a 
jelenben van dolga, noha nem kétséges, hogy ez az „Úr” ugyanaz, mint 
aki halála elôtt közöttünk élt, és aki majd „az Úr napján” el fog jönni 
teljhatalommal. Eszerint az apostoli igehirdetés középpontjában egy 
meghatározott személy, nem pedig valamiféle vallásos tan áll. De olyan 
személy, aki által maga Isten viszi végbe üdvösséges szándékait az em-
berért és a világért.

Ha az apostol nem is önmagát népszerûsíti, mégsem szólhat úgy, 
mint kívülálló, mint aki személyesen nincs érintve az evangélium ügyé-
ben. Sôt az evangéliumba beletartozik az igehirdetôkrôl mint az evan-
gélium címzettjeinek szolgáiról, sôt a görög szó () tulajdon-
képpeni értelme szerint rabszolgáiról szóló félreérthetetlen beszéd, 
ahogy ezt Pál már az Elsô korinthusi levél 3. fejezetében is, fôként az 
5. verstôl kifejtette. Az ô egész életüknek mindenestôl célja és értelme azok 
javának elômozdításában van, akikhez küldettek. Ez nem jelenti természe-
tesen azt, hogy mindenben rendelkezésükre állnak, hogy elvtelen ki-
szolgálói lennének az igehallgatók igényeinek. A szolgálatukat ugyan-
is Jézusért, vagyis uruk kedvéért és uruk akaratához igazodva kell 
végezniük.

(6) Aki küldetésének betöltésében szûk látókörûen emberi igények-
hez igazodik, vagy aki a küldöttek megítélésében emberi szempontokat 
követ, nincs tisztában az apostolokra bízott üzenet páratlanságával és nagy-
szerûségével, holott jelentôsége egyedül a teremtéshez fogható. Mert az Isten, 

92 Lásd még a Bousset álláspontját megkérdôjelezô Cullmannál: Cullmann 1963, 
186. kk.

93 Vö. Kramer 1963, 178. o.
94 Vö. Cserháti 1976, 87. k., 104. k.
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aki így szólt — mondja Pál —: „a sötétségbôl világosság ragyogjon 
fel!”, ô az, aki fényt gyújtott a mi szívünkben, hogy világossá tegye 
Isten dicsôségének Krisztus arcán fellelhetô ismeretét. A világos-
ságot teremtô Isten (1Móz 1,3) közbeavatkozására volt szükség, hogy 
az apostolok „kôszíve helyére hússzív kerüljön” (Ez 36,26; 2Kor 3,3), 
amely képes felfogni, valamint megismerni Isten leplezetlen lényének 
Krisztus személyén fénylô dicsôségét, és azt úgy továbbadni, hogy má-
sok szívében is világosságot gyújtson.

Pál nem elôször állítja párhuzamba az új szövetség rendjének felál-
lítását Jézus Krisztusban és az ezt képviselô apostoli szolgálatot a te-
remtéssel. Már 2Kor 3,18-ban és 4,4-ben is azzal a „képmás” () 
szóval világítja meg Krisztus jelentôségét, amely az ember teremtésé-
nél is fontos szerepet játszik. De Pál nemcsak ebben a levelében idézi 
fel a teremtés aktusát olyan esetben, amikor a Jézus Krisztus által élet-
be lépett új korszak megvalósulásának titkáról akar beszélni. Gondol-
junk Róm 4,17-re, amely szerint Ábrahám azért bízik „reménység el-
lenére is reménykedve” az utódjáról szóló ígéretben, mert az az Isten 
tesz ígéretet és fog majd cselekedni, „aki megeleveníti a holtakat, és a 
nem létezôket mint létezôket szólítja elô”. De talán ennél is jellemzôbb 
eset, amikor Pál a korinthusi keresztyének fi gyelmét a gyülekezet szo-
ciológiai összetételére hívja fel 1Kor 1,28-ban. Ezen a helyen azzal 
magyarázza ugyanis a társadalmilag kisemmizettek nagy arányát a gyü-
lekezet összetételében, hogy az az Isten választotta ki a megvetetteket, 
aki elhívja „a nem létezôket”, hogy „a valamiként létezôket” félreállít-
sa. Valami hasonlót állít G. Eichholz is, aki azzal kapcsolatban, hogy 
Jézus példázatában Isten országát, vagyis királyi uralmát a mag csodá-
latos sorsával szemlélteti, a következô magállapításra jut: „A magvetô 
példázata erre a hitvallásra épül: Isten cselekvése egyedül Isten cselek-
vésén alapul. Isten cselekvésére példa csak magában Isten cselekvésében van. 
A mindent felülmúló ígéret, amelyrôl a példázat beszél, annak a fel-
ismerésébôl él, amire egyedül a Teremtô képes.”95

Hübner ezt így fejezi ki: „A protologikus kijelentések Pálnál eszka-
tologikusak lesznek”, vagyis Pál szerint a világ teremtésérôl mondot-

95 Eichholz 1984, 77. o.
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takhoz lesznek foghatók, amelyek az utolsó idôkben történnek.96 Így 
mondhatja majd például Pál 2Kor 5,17-ben, hogy aki „Krisztus uralma 
alatt él, új teremtés”. Mindannak a típusát, elôképét tehát, amit Isten 
elvégez az emberen Krisztus által, az ember teremtésében találjuk. 
Mégis azt kell mondanunk, hogy Pál apostolnál az új teremtéssel kap-
csolatban az a tipológia érvényesül, amelynél a típust meghaladja az, 
amire a típus rámutat. Az új teremtésre is vonatkozik a mondás: ha két-
szer teszi is valaki ugyanazt, az mégsem lesz ugyanolyan. Ezért tehát 
jóllehet mindaz, amit Isten a végidôkben fog tenni, hasonló ahhoz, 
amit a teremtés hajnalán tett, mégsem lesz ugyanaz, hanem azt mes-
sze felülmúló. Pál tehát nem a „restitutio ad integrum”-ot, az eredeti 
állapot helyreállítását vallja. 1Kor 15,46kk-ben is arról szól, hogy az 
eljövendô „lelki testünk” örökkévaló lesz, nem úgy, mint az Ádámtól 
örökölt mulandó testünk. Hasonlóképpen ideig valók a látható világhoz 
tartozók, de mindaz, ami az Isten láthatatlan világához tartozik, örök-
kévaló — ahogy ezt majd 2Kor 4,18-ban olvashatjuk. Istennek a Krisztus 
személyén felismerhetô dicsôsége is gazdagabb teremtô nagyságának 
dicsôségénél, mert az már nemcsak az életre hívott emberen, hanem 
sokkal inkább az életre visszafogadott emberen tükrözôdik.

5. Az ellentmondásos apostoli sors (4,7—18)

(7) Ez a kincsünk pedig cserépedényekben1 van, hogy az erô rend-
kívüli volta Istené legyen, és nem tôlünk való; (8) minden tekin-
tetben szorongatnak minket, de nem szorítanak sarokba, kétségek 
között hányódunk, de nem esünk kétségbe, (9) üldözöttek va-
gyunk, de magunkra nem maradunk, földre tepernek, de el nem 
veszünk; (10) mindenkor Jézus halálát2 hordozzuk testi mivol-
tunkban, hogy Jézus élete is nyilvánvalóvá legyen a mi testünkben. 
(11) Mi ugyanis, bár élünk, mindenkor a halálnak vagyunk ki-
szolgáltatva Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen a mi 
halandó testünkben. (12) Úgyhogy a halál bennünk munkálkodik, 
az élet pedig bennetek.

96 Hübner 1990—1995 2. 218. o.
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(13) Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke3 van nálunk, mint 
amirôl meg van írva:4 „Hittem, és azért szóltam”, mi is hiszünk, 
és azért szólunk, (14) mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr 
Jézust, Jézussal5 együtt minket is fel fog támasztani, és maga elé 
állít6 veletek együtt. (15) Ugyanis minden értetek van, hogy a 
kegyelem megsokasodva sokak által bôségessé tegye a hálaadást 
Isten dicsôségére.

(16) Ezért nem fáradunk meg, hanem ha a mi külsô emberünk 
meg is romlik, a mi belsô emberünk7 napról napra megújul. (17) 
Mert a mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk8 rendkívüli és minden 
mértéket meghaladó, az örökkévalóság súlyával rendelkezô dicsô-
séget szerez nekünk.9 (18) Miközben nem a láthatókra függeszt-
jük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra; a láthatók ugyanis 
ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.10

A SZÖVEG ÉRTELME 1cserépedényekben van: A  szó jelentéstar-
talma rendkívül gazdag. Kifejezhet minden olyan eszközt, amit az ember 
használatba vesz, így szerszámot, fegyvert, ruházatot, bútort és természe-
tesen edényt is. Az Újszövetségben átvitt értelmet is kap, amikor magát az 
embert testi valójában (1Thessz 4,4), valakinek a feleségét („a gyengébb 
edény”: 1Pt 3,7) vagy azokat, akiket Isten az ô „haragjának edényeivé” tett 
(Róm 9,22) jelöli meg. A Második korinthusi levélnek ezen a helyén még nem 
annyira átvitt értelemmel, mint inkább hasonlattal van dolgunk, mégpedig a 
szó jelentéstartalmából az „edényt” emelve ki, amit kétségtelenné tesz az 
 égetett agyag, cserép) jelzô. A korinthusi fazekasok híresek vol-
tak jelenetekkel díszített kerámiavázáikról,97 de az egyszerûbb, tárolóedény-
ként szolgáló, ún. amforáikról is.98

2Jézus halálát: Magyarul nehezen visszaadható szókapcsolatról van szó. 
Kivételes eset, hogy az apostol Jézus halálát nem a  kifejezéssel em-
líti, mint egyébként szokta (1Kor 11,26; Fil 2,8; Róm 5,10), hanem a 
-szal, amely magába foglalja a halál folyamatának (elhalás) a jelentését 
is. Így érheti el Pál, hogy Jézus halálának következményét az apostoli szol-
gálatot végzô életének végét jelentô halálán kívül az oda vezetô útban is 
felismerjük.

97 Durando 1997, 121. o.
98 Vö. Cserháti 2008 I. fejezete 1. alfejezetének a) pontjával.
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3a hitnek ugyanaz a lelke: A magyarázók többsége99 a szókapcsolatot 
genitivus subiectivusnak tekinti, és ebben az esetben Pál a Szentlélekrôl be-
szél, mint a hit létrehozójáról. Ehhez Kálvin és nyomában mások is hozzá-
teszik, hogy amikor „ugyanarról a Lélekrôl” szól, akkor a korinthusiakban az 
övével megegyezô hitet munkáló Lélekre utal.100 Bultmann viszont a szerke-
zetet genitivus obiectivusnak, tehát a lelket a hit tárgyának és nem cselekvô 
alanyának gondolja. „Itt nem arról a Lélekrôl van szó, amely a hitet ajándé-
kozza, hanem arról a lelkületrôl (Geist!), amely a hit sajátja” — írja.101 A 116. 
zsoltárból vett ószövetségi idézet is ez utóbbi feltevést valószínûsíti.

4mint amirôl meg van írva: A  idézetet bevezetô for-
dulat az Újszövetségben egyedül itt található. A  szerint) elöljárónak 
„mint amirôl” formában történô feloldása a „lélek” szóval kapcsolatos, és az 
elôzô jegyzetben ismertetett exegetikai döntéshez igazodik. Magát a zsoltár-
idézetet (Zsolt 116,10) Pál a Septuagintából, az Ószövetség görög fordításá-
ból veszi. A héber alapszöveg sokféleképpen értelmezhetô. Billerbeck szerint 
homályos. Közli viszont a targumot, az arám nyelvû szabad fordítást: „Bízom 
abban, hogy még szólni fogok az igazak gyülekezetében.”102 M. Thrall amel-
lett van, hogy mivel itt messiási zsoltárról van szó, tulajdonképpen Krisztus 
az, aki az idézet szavaival szól.103 Az összefüggés azonban nem hagy két-
séget a felôl, hogy Pál az ige hirdetôjének a halálhoz vezetô, megemésztô 
sorsot is vállaló hitére idéz fel ószövetségi párhuzamot.

5Jézussal (együtt): Elsô pillanatra úgy tûnik, mintha Pál szerint Jézus és a 
benne hívôk feltámadása a jövôben következne be, és a két esemény idôben 
egymással egybe fog esni. Természetesen Jézus feltámadása a halálát köve-
tô harmadik napon már bekövetkezett, és ennek következményeképpen fog-
nak majd az övéi is feltámadni. Az igeidôk az eredeti szövegben ezt nyilván-
valóvá teszik. „Jézus feltámadásában rejlik a mi feltámadásunk alapja” — 
fogal mazza meg ezt az összefüggést Bultmann.104 Hasonló kijelentéseket 
találunk a páli levelekben másutt is: 1Kor 15,15.20-ban, 2Kor 13,4-ben, va-
lamint Róm 8,11-ben is.

6maga elé állít: A szót Pál kétféle értelemben használja: a) odaállni Isten 

 99 Pl. Meyer 1870, 241. o. Barrett 1973, 142. o. Furnish 1984, 258. o. Ch. Wolff 
1989, 94. o.

100 Kálvin 1920, 51. o.
101 Bultmann 1959, 331. o. 2. jegyz. és Bultmann 1976, 123. o. Hasonlóan véle-

kedik Hughes 1962, 147. o. Lang 1986, 282. o. Thrall 1994, 339. o.
102 Bill 3. 517. o.
103 Thrall 1994, 340. o.
104 Bultmann 1976, 124. o.
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ítélôszéke elé (Róm 14,10); b) valakinek rendelkezésére állni, illetve valakit 
vagy valamit rendelkezésére bocsátani (Róm 6,13.16.19; 12,1; 2Kor 11,2; 
Kol 1,22.28). Most az összefüggés az utóbbi értelem mellett szól.

7a mi külsô emberünk… a mi belsô emberünk: Pál emberszemléletét 
tükrözô és sokat vitatott meghatározásokkal van dolgunk. Ilyen kérdéseket 
kell tisztáznunk: a) Mi a szembeállítás értelme? b) Ez a szembeállítás milyen 
emberképbôl következik? c) Ez az emberkép milyen kortörténeti háttérbôl 
adódik? A tisztázás szándéka egyúttal alkalmat ad arra, hogy számba vegyük 
a szükséges exegetikai lépéseket és azok sorrendjét. a) Az író szándékát a 
szóhasználatot illetôen mindenekelôtt a közvetlen szövegkörnyezet árulja 
el. Ebben az esetben „a külsô ember” a földi valósághoz kötött és ennélfog-
va az elmúlás erôinek kitett mivoltunkat jelenti. Ezzel szemben „a belsô 
ember” lényünknek az a része, amely felülkerekedik az elmúlás erôin. b) 
Ezután tekintetbe kell vennünk a nagyobb gondolati szakasz irányát. A 4,7—18 
levélrészletben Pál az ellentmondásos apostoli sorsot mutatja be. Az ebben 
a szolgálatban állónak bôven kijut a megpróbáltatásokból, de Isten meg-
tartó szeretetébôl is. A saját maga élete számára mindez egyszerre hozza 
magával az elhalás folyamatának felgyorsulását, és ugyanakkor a szüntelen 
megújulás csodáját is. c) Továbblépve a levél mondanivalójának a fô irányát 
is számításba kell vennünk. A 2,12-tôl a 6,10-ig terjedô nagyobb egységben 
több oldalról is szemügyre vehetjük az apostoli szolgálat dicsôségét, jelen-
tôségét. Kívülrôl nézve az apostoli sors mostoha, egyáltalán nem irigylésre 
méltó, mégis gyôzelmes élet, mert benne még a halálnak is az életet kell 
szolgálnia — érvel az apostol a gondolatmenet jelenlegi szakaszában. d) Most 
kerülhet sor arra, hogy a „külsô és belsô emberrôl” szóló kijelentéseket el-
helyezzük Pál teológiájának egészében. A „belsô emberrôl” szó esik még 
Róm 7,22-ben és Ef 3,16-ban, ám ezeken a helyeken nem található szembe-
állítás a „külsô emberrel”. Egyébként is, noha Pál számol az ember megha-
sonlott természetével (lásd Róm 7,14—15; 2Kor 10,3?), tudathasadásos álla-
potra vagy akár a tudatalatti és tudatos én összeütközésére nem találunk 
nála utalást. Az ember mibenlétérôl kialakított antropológiai felfogásáról a 
felszínes teológiai vélemény hol dichotómiát, a testre és lélekre történô ket-
tôs felosztást, hol pedig az embert testre, lélekre és szellemre felbontó tri-
chotomikus, azaz hármas felosztást tételez fel. Pedig nehéz következetessé-
get felfedezni használatukban, annak ellenére, hogy még Bultmann is fon tos 
teológiai jelentést tulajdonít ezeknek a fogalmaknak.105 Mert a  lelki) 
melléknév például 1Kor 2,14-ben és 15,44-ben valamiféle alacsonyabb rendû, 

105 Bultmann 1959, 17. 18. §.
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másodrangú állapothoz tartozó dolgot jellemez, ugyanakkor azonban a  
lélek) 2Kor 1,23-ban magának Pálnak a személyét jelöli minden minôsítés 
nélkül, sôt a  egy lélekkel, egyetértve) fordulat Fil 1,27-ben pozitív 
jelentést kap. A „külsô és belsô ember” szembeállításával leginkább rokon 
esetnek az „ó- és az új ember”-nek (Róm 6,6; Kol 3,9k; Ef 4,22) szintén nem 
az ember személyének összetételére, hanem inkább állapotára utaló meg-
különböztetést tekinthetjük.106 e) Végül a vizsgált fogalmakat egybe kell 
vetnünk azzal a filozófiai és vallástörténeti fogalmi készlettel, amelyet Pál is 
ismerhetett. Platón beszél a „lélek gondolkodó részérôl”,107 és ebbôl nyilván 
arra következtethetünk, hogy szerinte az ember képes önmaga felett ellen-
ôrzést gyakorolni, önmagára reflektálni. De megtaláljuk nála azután magát 
a kérdéses fordulatot, a „belsô embert” szó szerint is. Ez lényünknek az a 
része, amely képes rászorítani az igazságosságra az emberben lakó válto-
zékonyságot és a vadállatot.108 Az apostol korának hangadó filozófiai iránya, 
a sztoicizmus is különbséget tesz a sors forgandóságának kitett külsô ember 
és a mindeközben rendíthetetlenségét (ataraxiáját) megôrzô belsô ember 
között. Marcus Aurelius császár — igaz egy évszázaddal késôbb — vérbeli 
sztoikusként a következôt tanácsolta: „Hiszen megteheted, amikor csak aka-
rod, hogy önmagadba visszavonulj.”109 A „belsô ember” elkülönítése magában 
az emberben megtalálható a hermetikus misztikában és a gnosztikus irány-
zatokban is, de ezekben már a lélek és anyag dualista szembeállítása érvé-
nyesül.110 J. Jeremias mindebbôl arra a következtetésre jut, hogy „Pál tehát 
korának (…) széles körben elterjedt elképzeléséhez kapcsolódik”.111 Mindent 
egybevetve M. Thrallnak kell igazat adnunk, aki nem tartja valószínûnek, 
hogy jelen esetben a Pál által használt kifejezések az embernek egymástól 
elkülöníthetô és szembeállítható részeit jelölik. Szerinte „mindkét kifejezés 
az ember egészét veszi tekintetbe”, mégpedig „»a külsô ember« az ember 
személyiségének az az oldala, amelyet mások is láthatnak, míg a »belsô 
ember« a nem látható személyiség, amit csak Isten és (részben) maga az 
ember láthat.”112 Ezt az értelmezést támasztja alá a láthatók és láthatatlanok 
szembeállítása a következô két versben.

8pillanatnyi könnyû szenvedésünk: A „szenvedés” a görög szövegben 

106 Lásd Jeremias: ThWNT 1. 366. o.
107 Állam 439d in: Platón 1984 2. 282. o.
108 Állam 589b in: Platón 1984 2. 641. o.
109 Marcus Aurelius 1974, 36. o.
110 Lásd Jeremias: ThWNT 1. 366. o.
111 Lásd az idézett helyen.
112 Thrall 1994, 349. k.
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birtokos esetben van, és a pontos fordítás ennek megfelelôen így hangzana: 
„a szenvedés pillanatnyi könnyûsége”. Ebben az esetben azonban azt hihet-
nénk, hogy valóban könnyû szenvedésrôl van szó. Pedig csupán az örök 
dicsôséghez képest bizonyul könnyûnek. A fordításban valamiképpen ezt 
kell érzékeltetni. Pálnál másutt is elôfordul ez a fônevesített melléknévvel 
megoldott sajátos szerkezet.113

9az örökkévalóság súlyával rendelkezô dicsôséget szerez nekünk: Az 
eredeti szövegben most is az elôbbi megjegyzésben ismertetett szerkezettel 
van dolgunk, s ez nem véletlen, hiszen az apostol ebben az esetben az elô-
zô állapot ellentétét akarja kifejezésre juttatni. A fordítás még az elôzônél 
is bonyolultabbnak tûnik, de ezen aligha segíthetünk, ha az érvelés bonyo-
lultságát is érzékeltetni akarjuk. Mert Pál egyszerre három szembeállítást is 
belesûrít mondatába. Mindenekelôtt egybeveti a jelen szenvedését az eljö-
vendô dicsôséggel. Azután a szenvedés rövid lélegzetû voltát az örökkéva-
lósághoz képest. Végül pedig a jelen szenvedés súlytalanságát az eljövendô 
dicsôség jelentôségéhez mérten.

10a láthatók ugyanis ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók: A 
látható és láthatatlan valóságnak az ellentéte (vö. Kol 1,16; Zsid 11,1.3) és 
ezeknek a maradandóság szempontjából hangoztatott különbsége szintén 
(vö. 16. vers) a görög filozófiai hagyományból eredeztethetô. „Két fajtája van 
a létezôknek — írja Platón a Phaidónban —: az egyik látható, a másik pedig 
láthatatlan (…), a láthatatlan mindig ugyanaz, a látható pedig sohasem ugyan-
az.”114 De elképzelhetô-e, hogy Pál fizikai megközelítést tesz teológiai szem-
ponttá? 1Kor 15,50-ben „a testrôl és vérrôl”, tehát az Istennel meghasonlott 
emberrôl állítja, hogy nem örökölheti a romolhatatlanságot. Bultmann szerint 
Pál itt a „test” () és az „Isten Lelke” () között lévô,115 míg M. Thrall 
szerint pedig a jelen és az eljövendô világkorszak között rejlô különbségre 
emlékeztet.116 Ha viszont a következô szakasznak arra a kijelentésére figye-
lünk, hogy „hitben éljük életünket, nem látásban” (2Kor 5,7), akkor a „látha-
tó” mindaz, ami érzékszerveinkkel felfogható, a „láthatatlan” pedig, ami csak 
hittel ragadható meg.

113 Lásd BD 263. §. 2.
114 Phaidón 79a in: Platón 1984 1. 1058. o.
115 Bultmann 1976, 131. o.
116 Thrall 1994, 355. k.
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A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (7) Pál több oldalról is megközelítve, 
nyomatékosan szólt az új szövetség szolgálatának a régi szövetség szol-
gálatát felülmúló dicsôségérôl. De nem hagyhatja fi gyelmen kívül azt 
a nyilvánvaló tényt, hogy emberi megítélés szerint a Krisztusban hívô 
ember életében, fôként azonban az apostoli szolgálatot végzôk sorsában 
nem sok látszik ebbôl a dicsôségbôl. Érvelése tehát elveszíti meggyôzô 
erejét, ha erre az ellentmondásra nem ad teológiailag kielégítô választ.117 
A teológiai szükségszerûségen túlmenôen alighanem számolnia kell 
azzal a korinthusi gyülekezetben ellene már korábban felhozott kifo-
gással is, amelyre az elsô levél 4,8—13 versei alapján következtethettünk. 
Ugyanis a „kereszt teológiájával” ellentétben a „dicsôség teológiáját” 
(theologia gloriae) vallók valószínûleg azt a felfogást képviselték, hogy 
az apostol életének a hányattatásai, szenvedései és kudarcai nem férnek 
össze Isten dicsôségével, és az egyértelmû sikerek elmaradása miatt 
apostoli mivoltát is megkérdôjelezték. Hasonló lehet a tartalma annak 
az ellene szóló bírálatnak is, amelyrôl a második levél 10,2-ben tesz 
említést: „Némelyek olyannak tekintik, mint aki test szerint éli életét.” 
Az apostol válaszából (10,3) kiderül, hogy ebben az esetben is törékeny, 
esendô mivoltát vetik a szemére. Mert a vádaskodók érvelése így han-
gozhatott: ha ô valóban az Isten Lelke erejének birtokában lenne, mind-
ez a sok nyomorúság nem eshetne meg vele. Ezzel szöges ellentétben 
Pál szerint az életére vetôdô árnyék nemhogy eltakarná az új szövetség 
szolgálatának dicsôségét, hanem igazi valójában mutatja meg azt.

Az apostol elismeri, hogy ellentmondás van az apostoli szolgálat 
tartalma és az apostoli sors között. Ez a kincsünk pedig cserépedé-
nyekben van — írja. A cserépedény képében most nyilván az agyagból 
készült és égetett használati eszközök törékenységét hangsúlyozza. 
Mert amint a cserépedénynek, úgy az emberi létnek is velejárója a tönkre-
menetel, a pusztulás állandó veszélye (vö. Ézs 64,7; JerSir 4,2). Különös-
képpen áll ez az igazság az apostoli létre, amely a dolog természeténél 
fogva több kockázattal jár a hétköznapi, polgári életformánál. Végül is 
mint akárki más, az apostolok sem rendelkeznek megkülönböztetett 
védettséggel a sors mostohaságával szemben.

A tárolóedény romlandó mivolta másfelôl nem zárja ki, hogy nagy 

117 Lásd Klauck 1988, 45. o.
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értéket rejtsen magába. Hasonlóképpen az esendô apostoli létforma is lehet 
rendkívüli jelentôséggel bíró ügy hordozója. A mondanivaló súlya és éle 
ebbôl az ellentétbôl adódik. Mert maga a kép a test esendô voltának 
szemléltetésére nem volt ismeretlen abban a korban. Seneca, a római 
gondolkodó és politikus írja Marciához intézett vigasztaló levelében: 
„Mi is az ember? Edény, amelyet minden megingás, minden koccanás 
összetörhet.”118 Ha ez a helyzet, akkor csakis az edényben tárolt érték 
rendkívülisége teszi Pál szavait rendkívülivé.

Pontosan mi is az a kincs, amirôl Pál beszél? Kézenfekvô volna az 
evangéliumra gondolni, ahogyan a magyarázók közül sokan teszik.119 
Bultmann120 és Ch. Wolff121 viszont úgy véli, hogy ez a kincs maga az 
apostoli szolgálat. Mégis jó, ha a mutató névmásra hallgatva az elôzô 
mondatra fi gyelünk, és az apostol által említett legfôbb értéknek Isten 
dicsôségének azt az ismeretét tekintjük, amely „Krisztus arcán, illetve sze-
mélyén lelhetô fel”. Az apostoli szolgálat vagy az általa hirdetett evan-
gélium, üzenet (kérügma) önmagában még nem érték. Csak amit köz-
vetít az ember életében — Isten újjáteremtô és irgalmas jelenléte Jézus 
Krisztus által (2Kor 1,9kk; 3,3k; 5,17) —, az tekinthetô semmihez sem 
fogható isteni ajándéknak.

Ez a kincs tehát nincs értékéhez méltó díszes és idôtálló foglalatban. 
Isten dicsôsége — Luther felfogásában — sub contraria specie122 jelenik meg 
az apostoli szolgálatban. Pál azonban ezt a helyzetet nem tartja vélet-
lennek, nem fogja fel szerencsétlenségként, és nem minôsíti a küldetés 
szempontjából hátrányosnak. Sôt olyan tudatos isteni szándékot és cselek-
vési módot ismer fel benne, amelyre más összefüggésben már többször is 
rámutatott. Így fedezi fel Isten cselekvésének ezt a sajátos és meghök-
kentô vonását a korinthusi gyülekezet társadalmi szempontból meg-
lehetôsen vegyes összetételében (1Kor 1,26kk), a szónoki teljesítmény 
tekintetében sok kívánnivalót maga után hagyó igehirdetésben (1Kor 

118 Vö. Leipoldt—Grundmann 1965 2. 320. o.
119 Windisch 1924, 141. k. Lietzmann 1969, 115. o. Barrett 1973, 138. o. Thrall 

1994, 321. k. Hofi us elôadásáról készült kéziratos jegyzet 24b. o.
120 Bultmann 1976, 114. o.
121 Ch. Wolff 1989, 91. o.
122 Azaz: „ellenkezô látszat alatt”. Lásd Loewenich 1954, 40. o. Továbbá Luther: 

Heidelbergi disputáció 20. pontja, in: Luther 1951, 31. o.
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2,4—5), valami titokzatos testi nyomorúságnak az apostoli szolgálatát 
gátló rohamaiban (2Kor 12,7kk). Istennek olyan, minden emberi szá-
mítást megcsúfoló módszere ez, amelyre már az Ószövetség is fel-
hívja fi gyelmünket. Elég, ha csak a kiválasztás meglepô fordulatait 
idézzük fel. Az elsôszülöttségi áldás nem a jogszerû örökösé, hanem a 
csaló Jákóbé lesz (1Móz 28,10kk), továbbá „nem a legnagyobbat, ha-
nem valamennyi nép közül a legkisebbet” választotta ki magának Isten 
(5Móz 7,7kk). Nem kétséges azonban, hogy Pálnak ezt a szemléletét 
mindenekelôtt a „kereszt igéje” határozza meg, mert zsidók és görögök 
megütközésére éppen a „megfeszített Krisztus Isten ereje és Isten böl-
csessége” (1Kor 1,23—24).

Az apostol szerint Isten célja „a kincsnek törékeny cserépedénybe” 
rejtésével az erôviszonyok tisztázása: mindez azért történik így, hogy az 
erô rendkívüli volta Istené legyen, és nem tôlünk való. Az aposto-
li szolgálat legfôbb rendeltetése hírül adni, amit Isten tett Jézus Krisz-
tusban értünk, emberekért. A szolgálattevô rendkívülisége, mindenen 
diadalmaskodó ereje azonban magára vonná a fi gyelmet, és így amit az 
ember tesz, elhomályosítaná Isten cselekvését. Az ember dicsôsége útját 
állhatja Isten dicsôsége érvényesülésének. Ez pedig éppen az értelmétôl fosz-
taná meg az evangélium hirdetését.

Ami ugyanis az embertôl telik, még ha Páltól származik is az, mindig 
megbízhatatlan alap a hit számára. Ha valaki ugyanis emberekre építi 
a hitét, a veszendô emberrel együtt el is fogja veszíteni. Ezért mondta 
Pál már 2Kor 4,5-ben is: „Nem magunkat prédikáljuk.” Ezzel szemben 
ha valaki felismeri, hogy Isten dicsôségének ismerete a Jézus Krisztus-
ban minden kedvezôtlen elôjel ellenére „sok erôtlenség közepette” is 
(2Kor 12,9) magával ragad embereket, akkor ezt az erôt rendkívülinek 
fogja tekinteni, és Isten munkájának fogja tulajdonítani, ami azután 
kellô szilárdságú alapot biztosíthat a hit számára is.

Tanulságos párhuzam adódik erre az összefüggésre az egyik rabbi-
nista elbeszélésben, ún. haggadában. Úgy hozzávetôlegesen fél évszá-
zaddal a korinthusi levelek megírása után történt, hogy Hadrianus, a 
késôbbi császár leánya csodálatában így fordul Jehosua ben Chananja 
rabbihoz: „Ej, ekkora bölcsesség ilyen csúf edényben!” A rabbi erre 
megkérdezte: „Vajon apád anyagedényekben tartja-e a borát?” „Hát mi-
ben tarthatná?” — válaszolt a lány. „Ilyen elôkelô embereknek — mond-
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ta a rabbi —, mint ti vagytok, arany és ezüst edényekben kellene tarta-
niuk.” Amikor a lány rávette az apját, hogy így tárolják a bort, az meg-
savanyodott. Amikor Hadrianus ezért felelôsségre vonta a rabbit, az 
így válaszolt: „Csúfságomra tett megjegyzése miatt voltam kénytelen 
ezt mondani.” „De hát vannak szép és ugyanakkor bölcs emberek is!” 
— ellenkezett az apa. „Igen — tett pontot Jehosua rabbi a vita végére —, 
de ha csúfak lennének, még bölcsebbek lennének!”123 Pál szerint az 
apostoli szolgálatban állónak is valamiképp túl kell mutatnia önmagán, 
de nem azért, hogy a saját bölcsessége kerüljön elôtérbe, hanem hogy 
ezáltal Isten bölcsességére irányíthassa a fi gyelmet.

(8—9) Amikor Pál az apostoli szolgálatban állót cserépedényhez ha-
sonlítja, akkor elsôsorban egy állapotot jellemez, nem pedig valamifé-
le magatartást. Bultmann hangsúlyozza, hogy amirôl az apostol beszél, 
az túlmegy az alkalmatlanság és méltatlanság alázatos tudomásulvéte-
lén. Mert nemcsak abban bizonyul törékenynek, amit gondol magáról, 
hanem abban is, ami történik vele: a valóságos sorsában.124 Ez az életút 
pedig számára kivételesen nehéz sorsot jelent. Gyakran kényszerül a 
nehézségeket felsorolni és az ókori irodalomban külön mûfajként sze-
replô és a sztoikus bölcs rendíthetetlenségérôl tanúskodó ún. „viszon-
tagságlistákba”125 rendezni (1Kor 4,11kk; 2Kor 4,7kk; 6,4kk; 11,23kk; 
12,10; Róm 8,35).

Bultmann szerint Pál olyan szenvedéseket is ideért, amelyek magá-
val az emberi léttel függnek össze, „minthogy alapjában véve maga az 
emberi élet részesedés Krisztus szenvedésében, hiszen az ô passiója 
már a testté lételével elkezdôdött”.126 Hivatkozik arra, hogy az a bizo-
nyos „tövis” az apostol testében (2Kor 12,7) bizonyára olyan betegség, 
amely nem feltétlenül az apostoli létforma következménye. Mégsem 
lehet — ahogy ezt Bultmann teszi — egyenlôségjelet tenni az általános 
emberi szenvedés és az apostoli sors nehézségei közé. Mert Pál most 

123 Bill 1. 861. o.
124 Bultmann 1976, 120. k.
125 Lásd „Peristasen-katalog”, in: Siegert 1985, 225. o. Furnish 1984, 280. kk. 

Berger 1984, 225. kk.
126 Bultmann 1976, 118. o.
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olyan szenvedésekrôl beszél, amely mind annak a következménye, hogy 
vállalta az apostoli küldetést.

Az elôbb említett, testébe fúródott „tövis” nyilván azért olyan fáj-
dalmas számára, mert akadályozza szolgálata végzésében. Mindebben 
nem volna része, ha otthon ülô keresztyén maradt volna. Ezen túl-
menôen mindenképpen sok nehézsége támadt abból is, ahogy külde-
tését értelmezte. Ha megelégedett volna néhány jóindulatú igehall-
gatóval, és nem akart volna „minden ember lelkiismeretéhez szólni” 
(2Kor 4,2), nem kellett volna annyiszor vásárra vinnie a bôrét, és fel-
tétlenül kevesebb megpróbáltatásban lett volna része. Azt pedig talán 
nem is kell külön hangsúlyoznunk, hogy jórészt azért kellett annyi 
mindent elviselnie, mert Urához hasonlóan kiszolgáltatottan, minden 
emberi biztosítékot, védelmet nélkülözve kellett szolgálatát végeznie. 
Éppen akkor lesz kiélezetté az ellentmondás, ha mindazt, amit majd 
felsorol, apostolnak osztályrészül jutó szenvedésnek tudjuk be: még a 
legszentebb szolgálat sem végezhetô kivételezett helyzetben.

Ám bármennyire hozzátartozzanak is a nehézségek és megpróbál-
tatások az apostoli szolgálathoz, az eredménye mégsem múlhat ezeken. 
Mindenekelôtt azért nem, mert a szolgálatot végzôk sorsáról nem a 
körülmények, a túlerô vagy a végzet mondják ki az utolsó szót. Ugyan-
is minden tekintetben szorongatnak minket, de nem szorítanak 
sarokba, kétségek között hányódunk, de nem esünk kétségbe, 
üldözöttek vagyunk, de magunkra nem maradunk, földre tepernek, 
de el nem veszünk. Azt mondhatnánk tehát, hogy az apostoloknak 
jellegzetes „mégis-sors” jutott osztályrészül. Bár cserépedényként töré-
kenyek, ki vannak szolgáltatva szorongató, kényszerítô helyze teknek, 
kétségek foghatják el ôket az ilyen nehéz helyzetek kimene telét ille-
tôen, kénytelenek lehetnek üldözöttként továbbállni, sôt vesztésre áll-
ni az élet küzdelmében — csodával határos módon mégis jóra fordulhat 
sorsuk, kényszerhelyzetben sem szorulnak sarokba,127 végsô kétségbe 
nem esnek, üldözöttként nem maradnak magukra, és vesztesként sem 
kell elkönyvelni ôket.

Viszont nem feltétlenül úgy van ez, ahogy H. Windisch gondolja: 
„Mindig találunk valamilyen kiutat, és a legrosszabbtól megôriz az 

127 Lásd Gémes 1996.
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Isten.”128 Sokkal inkább arról van szó, hogy ahol emberileg kilátásta-
lanná válik a helyzet, Istennek vannak még lehetôségei. A csak ebben 
a levélben elôforduló „kétségek között hányódunk” () 
kifejezéssel már találkoztunk 1,8-ban, ahol Pál az Efezusban ôket ért 
kétségbeejtô helyzetrôl számol be. Ezért bátran feltételezhetjük, hogy 
most, az apostoli szolgálat megpróbáltatásainak megfogalmazásában 
ez az emlék befolyásolja. Akkor pedig, ahogyan az említett sorsdöntô 
helyzetben, az apostoli életút más válságos fordulataiban is „csak abban 
az Istenben bízhatnak, aki feltámasztja a halottakat” (2Kor 1,9).

(10—12) Amikor Pál rámutat Isten életet mentô és megtartó hatal-
mára, közel sem fedte fel az apostoli sors minden titkát. Mert Isten 
hatalma igazán rendkívüli módon nem a halál kiküszöbölésében, ha-
nem a halálnak az élet szolgálatába állításában nyilvánul meg. Ennek 
pedig a viszontagságokkal zsúfolt apostoli életút a legékesebb tanú-
bizonysága. Ugyanis mindenkor Jézus halálát hordozzuk testi mi-
voltunkban — mutat rá az apostol. Teológiájának visszatérô eleme az 
a felismerés, hogy Krisztus a benne hívôt a saját sorsának részesévé teszi. 
Igaz, a gyülekezet a feltámadott és megdicsôült Úr jelenlétében, az ô 
uralma alatt él, mégis Jézus földi sorsa — a puszta név minden méltóság-
cím nélkül erre utal — a húsvét utáni idôszakban is meghatározza a 
benne hívôk életét. Akik ugyanis a hitük által hozzá tartoznak, része-
sednek azokban a szenvedésekben is, amelyeket Uruk földi életében 
vállalt (2Kor 1,5; 13,4; Róm 8,17). Bizonyára így kell értenünk a Ga-
lata-levél különös mondatát: „Én a Jézus bélyegeit viselem testemen.” 
(6,17)129 A Filippi-levélben pedig „a Krisztus szenvedéseiben való ré-
szesedés és az ô halálára formálódás” a keresztyén élet feladatai közé 
tartozik (3,10).130 Ne értsük félre: nem aszkézis vagy valamiféle misz-
tikus élmény révén részesül valaki Jézus halálában, hanem az Istenhez 
tartozásnak Krisztuséval azonos feltételei miatt, amelyekben mindazok osz-
toznak, akik Krisztus által Isten gyermekeivé lettek.

Az a gondolat, hogy Jézus halála a vele való sorsközösség révén ma-
gával hozza valamilyen formában a benne hívô halálát is, nem egyedül-

128 Windisch 1924, 143. o.
129 Lásd Cserháti 1982, 281., 289. o.
130 Lásd Cserháti 1976, 159., 171. k.
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álló az apostol életmûvében. „Úgy ítéljük — írja majd 5,14-ben —, hogy 
amennyiben egy mindenkiért szenvedte el a halált, akkor hát minden-
ki meghalt.” Ebben az összefüggésben tehát Jézus minden ember he-
lyett elszenvedett halála (lásd 1Kor 8,11; 15,3; Gal 2,21; Róm 5,6.8; 
14,15) Isten halálos, elmarasztaló ítéletét mondja ki minden ember 
felett, akiknek ennélfogva saját jogukon nincsen mentségük Isten elôtt. 
Róm 6,2.8 szerint pedig ez az elmarasztaló ítélet lesz személyre szóló 
a keresztségben, és ezért mondhatja Pál, hogy Jézussal „együtt eltemet-
tettünk a keresztség által a halálba”, amiért azután „meghaltunk a 
bûnnek”. Jézus halálának ezzel a következményével kapcsolatban ér-
demes Käsemann megjegyzésére fi gyelnünk: „A szövegkörnyezetben 
található, múlt idôben álló igék egy már megtörtént egyszeri esemény-
re utalnak.”131

Viszont Pál most a Második korinthusi levélnek ezen a helyén Jézus 
halálának egy másfajta következményére akar rámutatni, amit ezért 
olyan szóval illet,132 amely magát a halálhoz vezetô folyamatot és nem csu-
pán annak végeredményét nevezi meg. Olyan szó ez, amely Jézus kereszt-
halálára vonatkozóan egyébként sehol sem fordul elô. Ha Pál az em lített 
sorsközösséget mégis ezzel jellemzi, akkor nem hagy kétséget afelôl, 
hogy annak lényegét Jézus kereszthalálának lemásolása helyett ebben 
a halált érlelô folyamatban, illetve ennek önkéntes elfogadásában látja. 
Az apostoli szolgálat sok viszontagsága között ugyanis felôrlôdhet az 
ember, mert Isten oltalma nem jelent kivételezett helyzetet az övéi 
számára. De éppen ez által formálódunk Jézus Krisztusra, „Isten kép-
mására” (2Kor 3,18).

Minderre pedig azért van szükség, hogy Jézus élete is nyilvánvaló 
legyen a mi testünkben. Ahogyan János evangéliumában is olvashat-
juk: „Ha a gabonamag földbe hullva meg nem hal, egymaga marad. De 
ha meghal, sok gyümölcsöt terem.” (12,24) Istennek nincsen nagyobb 
csodája annál, mint hogy még a halált érlelô folyamatokat is képes rá-
kényszeríteni a halál felett is gyôzelmes élet szolgálatára.

A következô kijelentés ismétlésnek tûnik. Valójában azonban azt a 
célt szolgálja, hogy közelebbrôl megvilágítsa a halál és az élet különös 

131 Käsemann 1974, 157. o.
132  — lásd a 2. szövegértelmezô jegyzetet.
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kapcsolatát az apostoli szolgálatban. Mi ugyanis, bár élünk, minden-
kor a halálnak vagyunk kiszolgáltatva Jézusért, hogy Jézus élete 
is nyilvánvaló legyen a mi halandó testünkben — olvashatjuk a foly-
tatást. Ebben az összefüggésben tehát kétségtelenül az apostoli szol-
gálatban állók földi életidejérôl van szó. Következésképpen még a földi 
életük során osztoznak Jézus földi sorsában, halálában és életre táma-
dásában. Mert az apostol ugyanazzal a fordulattal fogalmazza meg hely-
zetüket, amellyel az evangéliumi hagyomány is beszél Jézus kereszthez 
vezetô útjáról: „Az Emberfi a az emberek kezébe adatik” (   
  — Mk 9,31 és párh.; 10,33 és párh.; 1Kor 11,23). 
Ahogyan Jézus ki volt szolgáltatva az emberi rosszindulatnak, úgy ke-
rülhet védtelenül az ô apostola is halált érlelô helyzetekbe. Legtöbbször 
a magyar fordításban is kénytelenek vagyunk meghagyni a szenvedô 
igelakot (átadatik), annak ellenére, hogy ez a fajta ragozás a mai magyar 
nyelvben már kissé idegenül hat. A fogalmazás ugyanis Isten cselek-
vésére akar utalni (passivum divinum). Ô az ugyanis — adja tudtul ezen 
a módon Pál —, aki engedi, hogy az apostoli szolgálatban állók a halál ôrlô 
fogai közé kerüljenek. De természetesen szintén ô az, aki adott esetben 
haladékot is adhat nekik (lásd 2Kor 1,9—10).

Mivel tehát Isten hagyja, hogy az apostoli szolgálatban állók ki le-
gyenek téve a halál hatalmának, a körülöttük élôk nem mindenek felett 
diadalmaskodó, emberfeletti hôsöket látnak bennük, hanem hozzájuk 
hasonlóan esendô, sôt az övékénél talán nehezebb sorsú embereket. 
De éppen ezen a háttéren lesz nyilvánvalóvá, hogy egyedül a meghalt 
és feltámadott Jézuson, az élô Úron és nem rajtuk múlik, ha az apos-
toli szolgálat minden kishitûséget és reménytelenséget megcsúfolóan 
Isten ügyének „diadalmenetét”, „Krisztus jó illatának” ellenállhatatlan 
szétáradását (2Kor 2,14—15) eredményezi.

Az apostoli sors és az élô Úrról tanúskodó igehirdetés így rímelnek egymás-
ra. Csodálatos átmenetnek és átalakulásnak lehetünk a tanúi. A halál 
hatalmának kiszolgáltatott testét Pál ebben az esetben olyan szóval 
jelöli meg, amelyet igen gyakran az ember romlandó, sôt bûnös való-
jának megnevezésére használ (). A görögöktôl örökölt gondolko-
dás szerint az ember testi és lelki oldala szöges ellentétben áll egy-
mással. Most viszont tanúi lehetünk annak, hogy miképp válik átjár-
hatóvá a határ anyagi és lelki valóságok között. A testi nyomorúság a 
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lelki gyarapodást szolgálhatja, ahogyan a lelki gyarapodás is megtartó 
erôvé válhat a testi próbatételekben. Ha Isten Lelke a katalizátor, ô 
határozza meg a folyamatokat.

Ez az összefüggés halál és élet között az apostol és a gyülekezet vi-
szonyában is érvényesül. Ha Jézus életjelei Pál és munkatársai sorsának 
hátterén mutatkozhatnak meg, akkor ennek az is a következménye, 
hogy a halál bennük munkálkodik, az élet pedig a gyülekezetben. 
Természetesen az az élet, amely átjárja a Krisztusban hívôk közösségét, 
az elôzô kijelentéseknek megfelelôen „Jézus élete”, mégpedig kettôs 
értelemben: egyrészt a feltámadott és élô Úr fáradozásának az ered-
ménye, másrészt az ô mintáját követô, „képmására formálódó” (2Kor 
3,18), maradandó élet. Ilyen élet a gyülekezetekben csak úgy támadhat, 
ha az Úr Jézus nevében közöttük munkálkodók nem kímélik magukat, 
sôt adott esetben az életüket is kockára teszik. Ezért aztán a korin-
thusiaknak meg kellene becsülniük ôket, ahelyett, hogy hányatott sor-
suk miatt lesajnálnák ôket.133

Meglepônek tûnhet a halálnak és az életnek ez az egyoldalú kiosztá-
sa az apostol és a gyülekezet között, hiszen mindkettôbôl bôven kijut 
mind a két félnek. Lang nem is lát ebben többet szónoki fogásnál.134 
Bultmann azonban azon a véleményen van, hogy itt Pál a gondolat-
menetét az apostoli szolgálat természetére hegyezi ki, amelyben „az 
élet az ige hirdetésében nyilvánul meg”, és ennek megfelelôen „az ige 
hallgatójában fejti ki hatását”.135 Ugyancsak ô száll szembe Fuchs ál-
lításával, aki szerint a halálról és életrôl itt mondottak csak az apostol 
sorsára vonatkoznak. Vagyis „a párhuzam Jézus és Pál története között 
áll fenn, és nem terjeszthetô ki minden keresztyén ember létformájá-
ra”.136 Bultmann viszont teljes joggal Fil 3,10-re hivatkozik, ahol Pál 
a maga önfeláldozó életútjában minden keresztyénnek példát ad.137 
Valóban, ha a gyülekezet tagjaiban „Jézus élete” munkálkodik, akkor 
elkerülhetetlen, hogy valamilyen formában ne kellene nekik is „ki-

133 Lásd a 7. verset magyarázó részben.
134 Lang 1986, 281. o. és Hübner 1990—1995 2. 224. o.
135 Bultmann 1976, 122. o.
136 Idézi Bultmann, in: Bultmann 1976, 122. o.
137 Lásd az 59. hivatkozásnál.
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szolgáltatva lenniük a halálnak” (11. vers). Mivelhogy az igazi élet 
nem tud önmagában maradni, az mindig tovább akar áradni, hogy 
másokban életet támasszon. Ezt pedig nem tehetné meg anélkül, hogy meg 
ne adná az árát.

(13) De miképpen állhat az élet szolgálatában az, akit Isten már 
élete során kiszolgáltat a halál erôinek? Az elôzôekben Pál abba a kü-
lönös titokba avatta be a levele olvasóit, hogy Isten éppen az életet 
felôrlô viszontagságos apostoli sors révén teremt új életet. Mindez 
azonban nem zárja ki, hogy végül is ne a halál kerekedjék az élet fölé. 
Ám korántsem a kedvezô tapasztalatai tartják meg ôt az élet szolgála-
tában, hanem az Istenre hagyatkozó hite: Mivel pedig a hitnek ugyan-
az a lelke van nálunk — írja —, mint amirôl meg van írva: „Hittem 
és azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk is. Úgy idézi az 
apostol a 116. zsoltár 10. versének görög változatát, hogy abból a szó-
lásra késztetô hitre kerüljön a hangsúly. Lélekben ugyanis egynek érzi 
magát a zsoltárossal, aki akkor is tanúskodik a gyülekezetben Istenbe 
vetett bizakodásáról, amikor „a halál kötelei fonják ôt körül”. E nélkül a 
hit nélkül mindenestôl kilátástalanná és erôtlenné válna az apostoli 
szolgálat, viszont ha megvan és eleven, akkor szólásra késztet, mivel 
a hit és annak megvallása elválaszthatatlan (lásd Róm 10,9). A szólás pe-
dig az örömhír továbbadásával megbízott apostol mindent megelôzô 
feladata, hogy azután az evangélium meghallásából (lásd Róm 10,17) 
ismét csak élet támadjon.

(14) A szólásra késztetô hit abból merít és arra épít, amit Isten vitt 
végbe Jézus Krisztus sorsában: azért hiszünk — mondja Pál —, mert 
tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt min-
ket is fel fog támasztani, és maga elé állít. Windisch szerint a közös 
keresztyén ismeretre, „tudásra” történô hivatkozás egyenesen valami-
féle ôskeresztyén katekizmusra utal.138 Tekintettel számos ilyen tartal-
mú igehelyre, feltételezését Bultmann sem tartja elképzelhetetlennek 
(vö. 2Kor 1,7; 5,1.6; Róm 5,3; 6,9; 13,11).139 Bárhogy is volt, minden-
esetre Pál számára ez a felismerés meghatározó hitbeli alappá lett, és 

138 Windisch 1924, 149. o.
139 Lásd Bultmann 1976, 124. o. 100. jegyz.
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gondolatmenetének most is az a vezérmotívuma, hogy Isten az élô Úr 
sorsának részeseivé teszi a benne hívôket.

Sorsának részesévé teszi annyiban is, hogy aki Jézust feltámasztotta 
egykor a halálból, vele együtt fel fogja támasztani a halálnak kiszolgál-
tatott apostolt is, és végsô, valamint végérvényes szembesítésre (2Kor 
5,10) maga elé fogja állítani. De ez nemcsak vele fog így történni. Vele 
együtt ott lesznek majd a gyülekezet tagjai is. A hit tehát abba kapasz-
kodik, hogy Isten Jézus feltámadását a benne hívôk feltámadásának 
zálogává tette, ugyanakkor a benne hívôk feltámadása egyúttal követ-
kezménye is Jézus feltámadásának (vö. 1Kor 6,14; 15,22; Róm 8,11). 
A két szempont elválaszthatatlanul összetartozik.

(15) Ami pedig feljogosítja a Krisztusban hívôt arra, hogy az ô re-
mélt feltámadását összekapcsolja Jézus feltámadásával, az Istennek 
Jézus Krisztusban iránta kinyilvánított szeretete. Jézus feltámadása a 
halálból nem személyre szóló, kivételes kibúvó az ô számára a halál 
hatalma alól, nem is Isten hatalmának öncélú mutatványa. Értünk tör-
tént üdvösséget szerzô esemény. Ha pedig értünk történt, akkor velünk is meg-
történik. Ugyanis minden értetek van — szögezi le Pál a korinthusiak-
nak. Elsôsorban mindaz, amit Krisztus tett értük, amit az apostol vég-
zett közöttük, és amit egymás számára jelentenek. Ha azonban 1Kor 
3,21kk-re vagy Róm 8,28-ra gondolunk, akkor látókörünkbe vonhatjuk 
a világot mindenestôl, sôt még az elmúlást is.

Mindannak, ami az emberért történik, a végsô célja mégis Isten di-
csôsége (lásd még 1Kor 10,31; 2Kor 1,20; Fil 1,11; 2,11; Róm 15,6k), 
hogy végül is „Isten legyen minden mindenekben” (1Kor 15,28). Nem 
azért, mintha Isten úgy szomjazná a dicsôséget, mint pogány istenek 
az emberek hódolatát. Isten dicsôségére az embernek van szüksége, 
mert az embernek „hiányzik az Isten dicsôsége” (Róm 3,23), vagyis 
az, hogy Istennek jelentôségéhez mérten megfelelô súlya legyen a sze-
münkben, és tengelyévé legyen az életünknek. Isten dicsôségét pedig 
leginkább az szolgálja, ha bôségessé lesz a hálaadás. Egy hálás mon-
dat, de még inkább az egész élet köszönete többet árul el Isten dicsô-
ségérôl, mint kötetnyi értekezés Isten nagyságáról.

A hálaadásból ugyanis kitetszik, hogy nem könyörtelen, zsugori, 
hanem kegyelmében gazdag az Isten. Ha a gyülekezet nem tudna hálás 
lenni a halálnak kiszolgáltatott apostol életet munkáló szolgálatáért, 
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beindulna a kiüresedés örvénye. Ha viszont kinyílnak Isten sokféle 
kegyelmének gazdagságára, akkor a kegyelem megsokasodva sokak 
által bôségessé teszi a hálaadást, és így megnô közöttük Isten dicsôsé-
ge is. De ennek is ôk lesznek a haszonélvezôi.

(16) Mármost ezek után mi jellemzi a halálnak kiszolgáltatott, de 
hitben vállalt apostoli életet? Pál tapasztalata az, hogy két, egymással 
ellentétes irányba tartó folyamat megy végbe benne: Ha a mi külsô embe-
rünk meg is romlik, a mi belsô emberünk napról napra megújul 
— vallja. A szöveg értelmezésénél, a 7. megjegyzés alatt próbáltuk meg-
keresni a „külsô” és a „belsô” ember megkülönböztetésének ezen a 
helyen elfogadható értelmét. A különféle lehetôségek mérlegelése után 
nemigen marad más hátra, mint hogy a „külsô emberben” lényünknek 
a mulandó világ feltételei alá vetett mulandó oldalát, míg a „belsô em-
berben” az Isten felé forduló, hozzá igazodó oldalát lássuk.

Amikor az apostol a „külsô embere” megromlásáról beszél, nemcsak 
a megöregedésnek arra a folyamatára gondol, amelyben minden em-
bernek elkerülhetetlenül része van. A korábbi kijelentéseibôl kitûnt, 
hogy az apostoli életforma a szokásosnál több és nagyobb kockázat 
vállalását igényli az embertôl, aminek következtében „a halál benne 
munkálkodik”, míg „az élet azokban”, akikhez küldetése szól (12. vers). 
Ez az életforma tehát fokozott mértékben „használja el” az embert. Az 
így jellemezhetô helyzet azonban az éremnek csak az egyik oldala. A 
halál hatalmát maga alá gyûrô élet jelei ugyanis az apostoli szolgálat 
címzettjein kívül magán a szolgálatot végzôn is megmutatkoznak. Az el-
múlás pusztító eróziójával szemben a „belsô embernek” nem kell „le-
épülnie”. Ellenkezôleg, a napok múlásával naponkénti megújulásban 
lehet része.

Annyiban igazat kell adnunk Bultmannak, hogy itt nem olyan jellem-
fejlôdésrôl van szó, amelynek során az ember egyre többnek tarthatja 
magát, hanem olyan új, eszkatologikus teremtményrôl (2Kor 5,17), 
amivé „Krisztusban” lehet az ember.140 A görög szöveg viszont a folya-
matos jelen idô használatával mégiscsak azt sugallja, hogy a megújulás 
folyamat, mégpedig az „elhalással” ellentétes folyamat. A mai állapot 
túlhaladhatja a tegnapit, a holnapi is a mait. Nem mintha az így meg-

140 Bultmann 1976, 128. o.
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újuló ember napról napra tökéletesebbnek tudhatná magát, hanem „belsô 
emberében” egyre több teret nyerhet Krisztus, és így a súlypont egyre inkább 
átkerülhet ôrá. Ahogy Pál Gal 2,20-ban ezt kifejezésre is juttatja: „Élek 
pedig többé nem én, hanem Krisztus él bennem.” Az eljövendô eszka-
tologikus élet így hódíthat mind több teret magának már itt, a földi 
életben, s így lehetünk tanúi a „belsô ember” összeroppanása helyett 
a „belsô ember” megizmosodásának. Ismét látnunk kell: az elmúlás 
erôi nemhogy maguk alá gyûrnék az Istentôl ajándékul kapott új életet, 
hanem szolgálják azt (vö. 2Kor 12,9). Ha ezeket az összefüggéseket 
meggondolja Pál, akkor az apostoli szolgálat elé tornyosuló minden 
nehézség ellenére sem fárad meg, és nem hátrál meg küldetése telje-
sítése elôl.

(17) A „belsô ember” Istentôl eredô élete ugyan már itt a földön 
kioltja a halált érlelô folyamatok fullánkját (1Kor 15,55), de a napon-
kénti megújulás igazi erôforrása mégis Isten eljövendô világának távlatá-
ban rejlik. Ahogyan Pál már az elsô levélben rámutatott: „Ha csak ebben 
az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorul-
tabbak vagyunk.” (15,19) Az eljövendô élet látókörében nyeri el az 
apostoli életforma két oldala — a terhe és a nagyszerûsége — valódi ará-
nyait. Mert a mi pillanatnyi szenvedésünk — érvel Pál — rendkívüli 
és minden mértéket meghaladó, az örökkévalóság súlyával ren-
delkezô dicsôséget szerez nekünk. Természetesen nem arról van 
szó, hogy Pál nagyvonalúan alábecsüli az apostoli életforma terhét, a 
halál markának szorítását. Csak a rabbinista érvelés már ismert eszkö-
zével,141 a kisebbrôl a nagyobbra történô következtetéssel élve és a 
jövendô élet számunkra most még elképzelhetetlen (1Kor 2,9; Róm 
8,28), „minden mértéket meghaladó” dicsôségéhez mérten mondhatók 
a jelen megpróbáltatásai „pillanatnyi könnyû szenvedésnek”. Az apos-
tolt tehát nem valamiféle mennyei kárpótlás élteti egy balul sikerült, 
hiábavaló életért. Az a meggyôzôdés teszi fáradhatatlanná feladata el-
végzésében, hogy „az Isten, aki elkezdte általa is a jó munkát, teljes-
ségre juttatja azt a Krisztus Jézus napjára” (Fil 1,6). Aki a halált is az 
élet szolgálatába állíthatja, képes gyôzelemre segíteni az életet is a ha-
lál felett (1Kor 15,54k; 2Kor 5,4).

141 Lásd 3,8-nál a 4. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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(18) Pál tehát nem fárad meg az apostoli szolgálatban, nem roppan 
össze a terhek alatt, bár mindez felôrli az életét. Helytállásának nyitja 
az, hogy nem téveszti szem elôl a végsô cél minden képzeletet felül-
múló nagyszerûségét (Fil 3,10kk). Ezt a reménységet megragadni, sôt 
abban egyre inkább megerôsödni csak úgy lehetséges, ha az ember nem 
a láthatókra függeszti tekintetét, hanem a láthatatlanokra. Ez a 
különbségtétel nem értelmezhetô fi zikailag vagy fi lozófi ailag, csak teo-
lógiailag. Sok mindent említhetnénk ugyanis, ami nem látható, és még-
is a mulandó világhoz tartozik. Az apostol kijelentésének értelme az 
elôbb mondottak összefüggésében lesz nyilvánvalóvá. Szemeink arról 
tanúskodnak, hogy a halál megállíthatatlanul végzi romboló munkáját 
külsô tapasztalásunk számára hozzáférhetô lényünkön, többek között 
annak nem látható lelki oldalán is. De nem erre mered a tekintetünk, 
hanem a „láthatatlanokra” nézünk: az evangélium minden látszat el-
lenére feltartóztathatatlan diadalmenetére (2,14), Isten Krisztus lényén 
tükrözôdô ismeretére (3,18), a cserépedényként esendô szolgák által 
hordozott kincsre (4,7), a Krisztusból merített napról napra megújuló 
életre (4,10kk), az eljövendô dicsôség minden képzeletet felülmúló 
nagyságára (4,17). Összefoglalva: az Isten új szövetségkötésében biz-
tosított maradandó javakra tekintünk. Ezek „nem láthatók”, mivel csak a 
hit számára hozzáférhetôk (vö. 2Kor 5,7). Így értve a szembeállítást, igaz, 
hogy a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. 
Aki Krisztus által Istenhez tartozik, nem kötôdhet a tapasztalásunk 
számára hozzáférhetô világhoz, nem riadhat vissza az átmeneti meg-
próbáltatásoktól, mert akkor a mulandóság ôt is magával sodorja. De 
hitével belekapaszkodhat mindabba, amit Isten nyújt, mert azok nem 
ideiglenesek, hanem örökkévalók, mint maga az, aki nyújtja azokat.
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6. Az apostoli szolgálatban állók reménysége 
(5,1—10)

(1) Tudjuk ugyanis, hogy ha a mi földi lakhelyünk, ez a sátor1 
romba dôl, van épületünk Istentôl,2 nem kézzel alkotott, örökké-
való lakhelyünk a mennyekben. (2) Mert bizony sóhajtozunk is 
emiatt,3 amikor vágyódunk mennyei lakhelyünket felvenni testünk 
fölé:4 (3) Bárcsak ne bizonyulnánk felöltözve sem mezítelennek!5 
(4) Mert hiszen mi, akik ebben a sátorban vagyunk, súlyos teher 
alatt sóhajtozunk, mivel nem szeretnénk levetkôzni, hanem inkább 
fölébe öltözni,6 hogy a halandót elnyelje az élet. (5) Aki pedig 
éppen erre készített fel minket, az Isten az, aki nekünk adta a 
Lélek „foglalóját”.7

(6) Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amikor e test-
ben tartózkodunk, az Úrtól távol8 tartózkodunk. (7) Ugyanis hit 
által járjuk életutunkat, és nem a láthatóhoz igazodva.9 (8) De 
bizakodók vagyunk, és azt szeretnénk, hogy inkább a testtôl ke-
rüljünk távol, és az Úrhoz kerüljünk közel.10 (9) Amiért is az a 
becsvágyunk,11 hogy akár otthon tartózkodunk, akár távol tartóz-
kodunk,12 tetszésére legyünk. (10) Mert mindnyájunknak le kell 
leplezôdnünk a Krisztus ítélôszéke elôtt, hogy ki-ki megkapja azt, 
ami testi életébôl tellett,13 aszerint, amit cselekedett, vagy jót, 
vagy hasznavehetetlent.14

A SZÖVEG ÉRTELME 1a mi földi lakóhelyünk, ez a sátor: A „sátor” az 
eredeti szövegben birtokos esetben áll. A szó szerinti fordítás eszerint így 
hangozna: sátrunk földi háza. A birtokos eset azonban most vagy a jelzett 
szó minôségére utal (genitivus qualitatis), vagyis olyan lakhelyre, amely sá-
tor, vagy pedig — Bultmann javaslatát elfogadva142 — magyarázó szerepet tölt 
be (genitivus epexegetivus). A fordítás ezt az utóbbi feltevést követi. Termé-
szetesen a „földi lakóhelyünket” (házunkat = ) kifejezést hasonlatnak 
kell tekintenünk, mert az összefüggésbôl világos, hogy a személyiségünk 
földi burkáról van szó. Hasonló szerepet töltenek be a következô versekben 
elôforduló rokon értelmû szavak is:  vagy . Úgy tûnik, hogy 
a ház mint az emberi testre átvitt kifejezés nem állandósult, tehát nem vált 

142 Bultmann 1976, 132. o.
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még metaforává, hiszen ebben a minôségben csak itt fordul elô az egész 
Újszövetségben. Viszont „sátorról” mint az ember testi létformájáról már 
gyakrabban esik szó. Az Újszövetségben 2Pt 1,13—14-ben, az Ószövetségben 
pedig három helyen is: Ézs 36,12; Jób 4,19 és SalBölcs 9,15. A „sátor” képe 
egyébként, mint a nomádok lakhelye, az ideiglenességet sugallja.

2épületünk Istentôl: Mire gondol itt Pál? a) A legtöbb írásmagyarázó sze-
rint az 1Kor 15,48-ban mondottaknak megfelelôen a „mennyei vagy pneu-
matikus testre”. b) Egyszerûen mennyei tartózkodási helyre, ahogyan errôl 
Jn 14,2-ben is hallunk. c) Átmeneti mennyei testre, amelyben a halál és a 
feltámadás között eltelô idôben „lakhatunk”.143 d) A „belsô emberre” — akirôl 
Pál 4,16-ban beszélt —, mint olyan részére az embernek, amely „túléli” a ha-
lált is.144 e) Az egyházra mint Isten templomára, Krisztus testére (1Kor 3,9; 
Ef 2,21; 4,12.16). Ebbe a hajlékba a keresztségben „öltözik” az ember, tehát 
ez az „épület” már földi életünkben „beburkol” minket. f) A mennyei temp-
lomra, a „nem kézzel alkotott” épületre, amelyrôl Jézus is beszélt (vö. Mk 
14,58). g) Krisztus feltámadott testére, akinek az örökkévaló életében, mint 
második Ádáméban, a benne hívôk is részesülnek (1Kor 15,47k). h) Az utol-
só idôk „mennyei városára” (lásd Jel 21,9kk). i) Végül talán földi lényünk Isten 
által ajándékozott „mennyei oldalára” (Gal 2,19kk). Látható, hogy a magya-
rázók milyen változatos feleleteket adnak a feltett kérdésekre. Aki az egyes 
véleményeket pontosabban meg akarja ismerni, annak ajánlhatjuk M. Thrall 
kommentárját. M. Thrall az a) pont alatt közölt feltevést tartja a legelfogad-
hatóbbnak. A közvetlen szövegkörnyezet kétségtelenül e mellett szól.145

3emiatt: Az  felfogható mutató névmásnak is, és akkor Pál azt 
akarná kifejezni ezen a módon, hogy ebben a „sátortestben” sóhajtozunk. 
De ez a fordulat határozószó is lehet „emiatt”, „ezért” értelemmel.146 Való-
színûbbnek látszik, hogy Pál a sóhajtozás okára, mintsem a helyére kíván 
rámutatni.

4felvenni fölébe: Az eredeti szövegben található ige () vala-
mivel többet jelent annál, hogy valaki felöltözik. Fel van már ugyanis öltözve, 
de arra felvesz még valamit. Az  elöljárószó ebben az értelemben módo-
sítja az ige alapjelentését. A módosítás jelentôsége a következô kijelenté-
sekben fog majd megmutatkozni.

5bárcsak ne bizonyulnánk felöltözve sem mezítelennek: Pálnak ez a 

143 Pl. Lang 1986, 285. o.
144 Reitzenstein 1927, 354. kk.
145 Thrall 1994, 363. kk.
146 BD 219. §. 2.
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kijelentése egyike az ún. crux interpretumnak, vagyis a „magyarázók kereszt-
jének”. Értelmezésénél többrendbeli nehézséggel kell számolnunk. Már maga 
a mondat kötôszava is sajátos. Feltételes kötôszóval van dolgunk egy nyo-
mósító szócskával () összekapcsolva. A görög nyelvtan a „ha ugyan” értel-
met tanácsolja.147 Varga Zsigmond szótára is egyetért ezzel a megoldással,148 
azzal a kiegészítéssel, hogy a nyelvi fordulat az elôzô kijelentést megszorító 
értelmet vihet az így bevezetett mondatba. Van azonban egy megfontolásra 
érdemes másik lehetôség is. A grammatikai kézikönyv szerint a feltételes 
kötôszó kötômódban vagy — mint a mi esetünkben — jövô idôben képzett 
igével valamiféle óhajt fejezhet ki.149 Így a mondat még természetesebben 
simul bele a gondolatmenetbe. Fil 3,11 is, ahol hasonló szerkezettel kifejezett 
hasonló mondanivalót találunk, e mellett a megoldás mellett szól. Nehéz 
döntés vár a magyarázóra egy szövegkritikai kérdésben is. A Nestle—Aland-
féle görög Újszövetség 27. kritikai kiadásában, a felsô szövegben, azaz a 
szövegkritikai bizottság által javasolt változat szerint , tehát „le-
vetkôzötten” olvasandó. A 26. kiadásban még az  azaz „felöl-
tözötten” forma szerepel a fenti, tehát a korábbi ajánlott szövegben. Ez a 
körül mény azt mutatja, hogy a kritikusi mérleg hol ide, hol oda billen. Az 
igazság az, hogy az utóbbi változat mellett szólnak a legjelentôsebb szöveg-
változatok.150 Hogy miért törnek mégis lándzsát némelyek az elsô feltétele-
zés mellett, annak fôként Bultmann a megmondhatója. Szerinte ugyanis a 
„felöltözötten” változat „semmitmondó”, hiszen ha valaki felvette ruháját, 
már nem mezítelen.151 Az a véleménye, hogy a mondat tulajdonképpen oldal-
vágás Pál részérôl azok felé a gnosztikusok felé, akik az üdvösség útját 
éppen az ember testi valójának fokozatos levetkôzésében képzelik el. Bult-
mannal szemben — tekintélyének súlya ellenére is — azt kell mondanunk, hogy 
hallgassunk a legnyomósabb „szövegtanúkra”, és fogadjuk el a 26. kiadásban 
javasolt változatot. Már csak azért is, mert a szövegkritika legfôbb alapelve 
szerint a nagyobb gondot okozó változatnak kell elônyt adnunk.152 De az 
egész mondat logikája is emellett szól. Pál szokásához híven élére állítja a 
dolgot, hogy reménységének körvonalai még határozottabbak legyenek. A 
fô gondot a magyarázóknak mégis a mezítelenségre történô utalás jelenti. 

147 BD 439. §. 2.
148 Varga 1992, 162. kol.
149 BD 375. §.
150 46, , B, C, D2 és .
151 Bultmann 1976, 137. k.
152 „Proclivi scriptioni praestat ardua”, in: Metzger—Ehrman 2008, 197. o. 59. 

jegyz.
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Az apostol minden bizonnyal átvitt értelemben veszi. De mire céloz vele? Ch. 
Wolff kommentárjában egy terjedelmes kitérôben szedi sorba az elképzelé-
seket. Segítségével megpróbáljuk összefoglalni a vita állását.153 a) A „mezí-
telenség” a halál utáni testetlen állapot. E szerint tehát azt reméli Pál, hogy 
halála után közvetlenül részesülhet a „mennyei testben”. A levél megírásának 
idejében ugyanis már számol a Krisztus eljövetelét megelôzôen bekövetke-
zô halálával (vö. 2Kor 1,9). b) Ahogy 1Thessz 4,13kk-ben, 1Kor 15,50kk-ben, 
Róm 13,11kk-ben olvashatjuk, most is változatlanul bízik abban, hogy még 
földi életében megéri Krisztus megjelenését, s neki nem kell a halálban „le-
vetkôznie” és a mezítelenség állapotában várni az utolsó napot. c) Az az 
épület, amelyet szeretne felölteni a menny — Barth szerint a mennyei gyüle-
kezet —, vagyis az új, nem kézzel épített templom. d) A mezítelenség azoknak 
a végleges állapota az ítélet után, akik nem öltik fel magukra Krisztust. Ha-
sonló elképzelés, hogy a mezítelenség, amelytôl Pál tart, a teljes leplezetlen-
ség és az elmarasztalás Krisztus ítélôszéke elôtt (10. vers). e) Különös meg-
oldás az, amely a 4. fejezetre történô hivatkozással úgy gondolja kioldozni 
a csomót, hogy a mezítelenség megszüntetése még a földi életben, a ke-
resztségben vagy a naponkénti megújulásban, Krisztus így értett felöltözé-
sében megy végbe. Ebben az esetben a „fölébe” öltözés ennek az új ember-
nek megajándékozása a halál után az örökkévalósággal. Hogy melyik a helyes 
megoldás, azt a gondolatmenet egyes elemeinek helyükre kerülése fogja 
visszaigazolni. Mivel Pál itt megfogalmazott reménysége összecseng az 1Kor 
15,50kk-ben és Fil 3,21-ben mondottakkal, a leghihetôbbnek a b) változat 
tûnik.154

6fölébe öltözni: A görög szövegben ugyanazt a szót találjuk, mint a 2. 
versben, és ezért itt is szükséges volt valamiképpen kifejezésre juttatni, 
hogy Pál egy már felvett ruhára — még annak fölébe — rávett öltözetre akar 
utalni.155

7a Lélek „foglalóját”: Az eredeti szövegben található szó nem „zálogot” 
jelent, mint ezt a magyar fordítói hagyomány képviseli, hanem „foglalót”. Ez 
utóbbi kép adja vissza pontosan azt, amit az apostol ki akar fejezni.156

8az Úrtól távol tartózkodunk: A „távol” helyhatározószót tulajdonképpen 

153 A további kutatást elôsegítô szakirodalmi utalásokat megtalálhatjuk Ch. Wolff 
1989 101. kk. oldalain.

154 A teológiai szótárak közül Oepke tanulmánya a d) változat mellett szavaz 
(ThWNT 1. 774. o.), Balzé viszont a b) mellett (EWNT 1. 641. k. kol.)

155 Lásd a szakasz 4. szövegértelmezô jegyzetét.
156 Lásd még 2Kor 1,22-nél a 13. számú jegyzetet és a vers magyarázatát.
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a magyar fordítás kedvéért illesztjük a szövegbe. Az eredeti szövegben olyan 
igét találunk, amely azt fejezi ki, hogy valaki külföldön tartózkodik (
). Szembeállítva azzal, aki viszont — amint errôl a megelôzô mondatrész 
árulkodik — belföldön él (). Mivel a két szónak ez a jelentése ebben 
az összefüggésben a fordítás során természetesen nem érvényesíthetô, ezért 
alakult úgy a szöveg, ahogyan ennek tanúi lehetünk.

9nem a láthatóhoz igazodva: Ennek a saját lábán is megálló, önmagában 
is jelentôs teológiai értelmet hordozó mondatnak második fele hagyományos 
fordításban így hangzik: „nem látásban” (ti. járunk). Az  azonban passzív 
értelmû szó, és arra utal, amit lát az ember. A  eszközhatározó elöljáró-
szóval összekapcsolva pedig nem lehetett másképpen fordítani, mint ahogy 
ez most a saját fordításban olvasható.

10inkább a testtôl kerüljünk távol, és az Úrhoz kerüljünk közel: Ugyan-
azzal a szópárral van dolgunk, mint amellyel már a 8. számú megjegyzésben 
találkoztunk. Csakhogy most a görög szövegben ezek az igék aorisztoszi 
(mozzanatos) alakban fordulnak elô, és ezért nem fordíthattuk olyan szavak-
kal, amelyek — mint a 6. versben — tartós állapotot sugallnak.

11az a becsvágyunk: Az „arra törekszünk” (új protestáns fordítás) kevés-
nek, sápadtnak tûnik a  visszaadására.

12akár otthon tartózkodunk, akár távol tartózkodunk: A már ismert 
szópár igealakja ebben az esetben ismét tartós állapotot fejez ki, és a fordí-
tást is ehhez kellett igazítanunk.

13ami testi életébôl tellett: Pál bonyolult mondanivalót bonyolultan fejez 
ki. A görög     fordulat a többes szám semleges névmással 
összefoglalja mindazt, amit az ember testi állapotával mint a cselekvés esz-
közével véghezvitt.157 A „test” (ebben az esetben ) az összefüggés alap-
ján most a testben eltöltött életet jelenti.

14hasznavehetetlent: A magyar fordításokban a jó ellentéteként a „gonosz” 
vagy a „rossz” minôsítés szerepel. Pedig az eredeti (görög) szövegben egy 
az Újszövetségben ritkábban használt szó áll, amely fôként hitványt jelent 
(vö. 1Kor 3,12kk).

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1) Amint láttuk, Pál apostol szerint az 
embert még életében kikezdi a halál, és elkezdôdik nála a meghalásnak 
egy olyan folyamata, amely végül is halálba torkollik. Ez alól az sem 
kivétel, akit az ô Ura apostoli szolgálattal bízott meg. Sôt ez „az élet-

157  + birtokos eset = eszközhatározói elöljáró.
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forma a szokásosnál több és nagyobb kockázat vállalását igényli az 
embertôl”, és „fokozott mértékben »használja el« az embert”.158 Másfe-
lôl azonban arra is számít, hogy az élet a szolgálat végzôjének esetében 
is diadalmaskodni fog a halál felett, ugyanúgy, mint azokban, akik ja-
vá ra végzi szolgálatát. Ezért most az apostol számot akar adni olvasói-
nak azok ról a kilátásokról, amelyek ôt az eljövendô életben személy 
szerint is érintik, arról a reménységrôl, amely ôt a saját jövôje felôl betölti.

Pál józanul számol azzal, hogy a földi létforma számára is, mint min-
den ember számára, egyszer véget ér. Ez azonban nem jelenti személyes 
létének is a végét. A halállal csupán egy másik létformába történô átmenet 
alkalma jön el. Az erre vonatkozó ismeret a Krisztuson tájékozódó hit 
alapelemei közé tartozik. Ezért írja: Tudjuk ugyanis, hogy ha a mi 
föl di lakhelyünk, ez a sátor romba dôl, van épületünk Istentôl, 
nem kézzel alkotott, örökkévaló lakhelyünk a mennyekben.

A különbözô lakóhelyek képével egyszerre adódik párhuzam és el-
lentét a halál elôtti és a halál utáni létforma között. Ahogyan az ember 
földi léte nem képzelhetô el valamiféle keret, a test „hajléka” nélkül, 
Pál meggyôzôdése szerint az ember személyiségének a földön túli létben 
is szüksége van valamire, ami összefogja, és egyedivé teszi. Csak míg 
a földi létezésünket lehetôvé tevô hajlékunk, a testi mivoltunk a no-
mádok sátrához hasonlít, amelyet ma felvernek és holnap lebontanak, 
vagy — számunkra ismerôsebb képpel — amely az építkezés után fel-
számolandó felvonulási épületre hasonlít, a halál után reánk váró lét-
forma olyan lesz, mint egy szilárd, elpusztíthatatlan, Isten mennyei 
világának feltételeihez igazodó épület. Erre pedig azért számíthatunk, 
mert Isten mûve és nem emberi kéz alkotása lesz.

 Bizonyára ez az „épület” nem más, mint az Elsô korinthusi levél 
15,44kk verseiben megemlített és az Isten Lelkétôl áthatott „mennyei 
test”. Ennek az eljövendô létformának sajátos természetérôl már ott 
szólnunk kellett, most a lényeget röviden mégis össze kell foglalnunk, 
mert Pál bizakodása e tekintetben nem sokat változott, és ezért most 
is szem elôtt kell tartanunk, ha jól akarjuk érteni azt a reménységét, 
amelyrôl itt a második levelében vall.

Nem véletlenül hivatkozik arra, amit már a gyülekezetnek is „tudnia” 

158 Lásd a 4,16 kibontásánál.

Korinthus_2_JAV.indd   168Korinthus_2_JAV.indd   168 2009.04.08.   14:46:242009.04.08.   14:46:24



169
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kell. Ô ugyanis az örökkévaló létezés módját illetôen mind a görög, 
mind pedig a zsidó elképzelésektôl eltérô módon gondolkodik. A görög 
ember — amint azt Platón Szókratész szájába adja — azt hiszi, hogy a 
halál után „a lélek test nélkül” megy az alvilágba, a halottak birodal-
mába.159 Sammai és Hillél vitájából160 viszont tudhatjuk, hogy a Pál 
korabeli zsidóság — a valóságnak egy vaskosabb szemléletét követôen 
— az Isten világában kiteljesedett életet csak az új életre feltámasztott 
hús-vér testben tudta elképzelni. „A zsidóság számára végtére is a lélek 
test nélkül tökéletlen valami” — erôsíti meg M. Thrall is.161 Pál apostol 
számára szintén elképzelhetetlen a személyes létezés test nélkül, de 
olyan testre gondol, amely már nem romlandó, hanem „mennyei”, Isten 
Lelkétôl áthatott test. Mert — ahogyan 1Kor 15,50-ben írja — „test és vér 
Isten országát nem örökölheti, a romlandó sem örökölheti a romolha-
tatlanságot”. Aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy ezt a mind a gö-
rög, mind pedig a zsidó elképzelésektôl eltérô szemléletet a feltámadott 
Jézus megjelenéseibôl szûrte le. Ezt a feltételezést támasztja alá egy Fil 
3,21-ben található kijelentése is: „(Jézus Krisztus) át fogja változtatni 
a mi esendô testünket, hasonlóvá téve azt az ô dicsôséges testéhez, 
azzal az erôvel, amellyel maga alá rendelheti a mindenséget is.”

(2—4) Mivel reménységének megfelelôen a halál ilyen minôségi vál-
tozást hoz magával, Pál az elmúlástól való rettegés helyett egyrészt 
sóhajtozik, mert ez a változás még várat magára. Róm 8,23 szerint 
pedig még azok is, akik az eljövendô élet elôhírnökét, „zsengéjét”, Is-
ten Lelkét már földi életük során elnyerték, a teremtett világgal együtt 
sóhajtoznak a mulandóság és a befejezetlenség terhe alatt. Másrészt 
vágyódik mennyei lakhelyét felvenni földi létformája fölé. Tehát 
szívesen venné, ha a változás minél elôbb bekövetkeznék. Ami után 
vágyakozik, azt most egy másik, az 1Kor 15,53kk-ben már alkalmazott 
képpel, a felöltözésre váró ruháéval szemlélteti, és ezt — így is mond-
hatnánk — egybecsúsztatja a ház képével. Nyilván azért, hogy az ember 
személyisége és létezésének módja között olyan szoros kapcsolatot 
érzékeltessen, mint amilyen a test és az öltözéke között van.

159 Kratülosz 403b in: Platón 1984 1. 774.
160 Bill. 3. 473. k.
161 Thrall 1994, 377. o.

Korinthus_2_JAV.indd   169Korinthus_2_JAV.indd   169 2009.04.08.   14:46:242009.04.08.   14:46:24



170

IV. AZ APOSTOLI SZOLGÁLAT DICSÔSÉGE (2,12—6,10)  

Az apostol esengô várakozása a „mennyei lakhely” felöltözésén túl-
menôen még valami másnak is szól. Így fogalmazza meg: Bárcsak még 
felöltözötten is ne bizonyulnánk mezítelennek! Nyilvánvaló, hogy 
a mezítelenség állapota ebben az esetben átvitt jelentést kap, és össze-
függésben van az ember létformájának a halál miatt bekövetkezô meg-
változásával. A mezítelenség a görög gondolkodásnak az elsô vers ma-
gyarázatában már érintett sajátosságaként a halálban testétôl megfosztott 
lélek állapotának a képe. Már Platón kijelenti, hogy az embereket az al-
világban „csupaszon, ruha nélkül kell megítélni”,162 s nem sokkal Pál 
kora után Hadrianus császár, bizonyára mint sokan mások is, halálos 
ágyán „mezítelen lelkecskéjét” biztatja.163

A görögök korábban ezt a „mezítelen” alvilági létet a Hádészt meg-
járt mitikus hôsök, Odüsszeusz, Héraklész, Orpheusz „beszámolói” 
alapján a földi létnél sápadtabbnak, szegényesebbnek vélték. Késôbb 
azonban a nyomorúságos testi életnél mindenképpen gazdagabbnak 
képzelték, amiképpen ezt Seneca Marciának vigasztaló levelében bi-
zonygatja: „(Ez a test) gyenge és esendô. Már az életet is sírással kezd-
te — és késôbb is mennyi nyugtalanságot okoz ez a gyarló teremt-
mény!”164 Ezzel szemben a korabeli zsidóság a túlvilági létet sem tud-
ta elképzelni test nélkül.165 Ugyanakkor azonban általában irtózott a 
mezítelenség mindenféle formájától, és ezért ennek a „mennyei test-
nek” a gondolatát is csak felöltözötten tudta elfogadni. E tekintetben 
Pál is hû maradt a zsidó gondolkodásmódhoz. Az ember egyedi, sze-
mélyes mivoltát és kapcsolatteremtô képességét ugyanis csak valami-
féle testi létben látja biztosítva. Mindezek nélkül tartalmatlanná válnék 
számára a „Krisztussal való együttlét” (2Kor 5,8; Fil 1,23) reménysége 
is. Ô meg van ugyanis gyôzôdve arról, hogy a mennyei lét semmikép-
pen sem lehet szegényesebb a földinél.

A lélek mezítelen állapotától való irtózás olyan erôs benne, hogy 
mindenképpen szeretné elkerülni a halált és ezzel a test nélküli léte-
zés eshetôségét. Többször is hangot ad annak a szívós reményének, 

162 Gorgiasz 523e in: Platón 1984 1. 637. o.
163 Deissmann 1923, 249. o. 1. jegyz. Lásd még ThWNT 1. 774. o.
164 Vö. Leipoldt—Grundmann 1965—1966 2. 321. o.
165 Lásd az 1. vers magyarázatánál.
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amelynek értelmében ô még élve megéri Krisztus eljövetelét (1Thessz 
4,15.17; Róm 13,11k), és ezért ennek megfelelôen „nem mindenki 
fog elhunyni, de mindannyian át fognak lényegülni” (1Kor 15,51). 
Most is ez a reménység foglalkoztatja ôt, bár a Krisztus eljövetelét 
megelôzô halál szele nem is olyan rég még nagyon közelrôl meglegyin-
tette (2Kor 1,9). De ezért is fûzi magyarázatul az elôzôkhöz: Hiszen 
mi is, akik ebben a sátorban vagyunk, súlyos teher alatt só haj to-
zunk, mivel nem szeretnénk levetkôzni, hanem inkább fölébe öl-
tözni. Leghôbb vágya tehát a mulandó földi létformára közvetlenül felölteni 
a maradandó mennyeit, hogy — amint ezt már az 1Kor 15,54k-ben talál-
ható diadalénekben megfogalmazta — a halandót elnyelje az élet. 
Vagyis ahelyett, hogy a halál emésztené meg az életet, az élet legyen 
úrrá a halálon, és így a halál legyen kénytelen az életet szolgálni, amint 
ezt a halált érlelô apostoli sorssal összefüggésben is láttuk.166

(5) Bár a létforma megváltozása elkerülhetetlen, a halandónak hal-
hatatlanságba kell öltöznie, ami pedig érthetôen szorongással tölti el 
az embert, a reá váró élet mégsem lesz teljesen ismeretlen, hiszen az 
kezdetét vette már a földi létben. Aki minket éppen erre, mármint 
az élet halál feletti gyôzelmére felkészített, az Isten az — állapítja meg 
az apostol. Nem kétséges tehát, hogy az eljövendô élethez fûzôdô re-
ménysége nem képzelôdésen alapul, nem vágyainak kivetítése az a 
túlvilágra, hanem arra támaszkodik, amit Isten már itt a földi életben elvégez 
az ember életében. Isten pedig nem végez félmunkát. „Amit elkezdett 
(…), azt be is fejezi a Krisztus Jézus napjáig.” (Fil 1,6) A jelen és az el-
jövendô élet szoros és eltéphetetlen kapcsolatának biztosítéka tehát magában 
Istenben, az ô hûségében van.

Isten az eljövendô életre Lelkének ajándékozásával készíti fel az övé-
it, vagy ahogyan az apostol ezt igen találóan kifejezi: Isten nekünk 
ad ta a Lélek „foglalóját”. A levélben különösen is sokszor történik 
utalás Isten Lelkének már a földi életben megnyilvánuló hatására. Be-
le ír ja az ember szívébe Isten akaratát, hogy az ne maradjon számá ra 
kény szerû parancs, ám egyúttal fogékonnyá is teszi az elfogadására, 
hogy öröm mel kövesse azt (2Kor 3,3.6; 4,6). Felszabadítja az Istennel 
és em bertársaival létrejövô szeretet kapcsolatára (2Kor 3,17). Ô az, aki 

166 Vö. a 2Kor 4,10kk verseinek kibontásával.
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az Úr Jézus képmására formálja a benne hívôt (2Kor 3,18). Ez a Lélek 
Isten vi lágából származó ajándék, igazi eszkatologikus valóság, amely 
meg fog hatatlan és irányíthatatlan számunkra, mint a szél járása (Jn 
3,8). Pál Istennek ezt a sokszínû ajándékát egy találó képpel „foglaló-
nak” (lásd még 2Kor 1,22-ben) nevezi, mert csupán elôlegként kaptuk, 
hogy majd a maga idejében a teljes összeget kézhez vehessük. Ha Isten 
a prófétai ígéretnek megfelelôen az Istentôl elfordult „kôszívet” Lelke 
ál tal „hússzívvé” formálhatta át (Ez 36,26; 2Kor 3,3), ugyancsak a Lelke 
által megteheti, hogy „a romlandó romolhatatlanságot és a halandó 
hal hatatlanságot öltsön magára” (1Kor 15,53). Isten Lelkének meg ele-
ve nítô hatalmára számíthatunk úgy a földi életben, mint ahogy azon 
túl is.

(6—7) Az apostoli szolgálatban, kiszolgáltatva a halál hatalmának 
(2Kor 4,7kk), számtalan oka lehetne Pálnak a csüggedésre, de remény-
ségét, amint láttuk, Isten dicsôségének Krisztusban megmutatkozó 
ismeretére (2Kor 4,6) alapozva minden körülmény között mindenkor 
bizakodik, és tudja, hogy amikor e testben tartózkodik, az Úrtól 
távol tartózkodik. Ha bizakodás tölti el, noha tudatában van annak a 
távolságnak, amely a földi életben Urától elválasztja, akkor ebbôl az is 
nyilvánvaló, hogy Krisztustól többet vár annál, amit a földi életben 
kaphat tôle (vö. 1Kor 15,19). Végtére is mi az a Krisztushoz fûzôdô 
viszonyában, amiért most még távol tudja magát tôle, és amiért re-
ménysége szerint a mennyei létforma több lesz a földinél? Mi az, ami-
ért „vágyódik elköltözni és Krisztussal lenni” — ahogy ugyanezt a gon-
dolatot a fi lippibelieknek megfogalmazza (1,23)? A kérdés kikerül-
hetetlen, hiszen Pál szerint Isten gyermekeinek életét már itt, a földön a 
Krisztussal való szoros közösség határozza meg. Aki megkeresztelkedik, az 
„Úrban” van, mivel „Krisztust öltötte magára” (Gal 3,27; 1Kor 12,13; 
Kol 3,11), és ezáltal az ô erôterébe került, vagy másképpen: sorsközös-
ségbe került ôvele, úgyhogy az történik vele is, ami Krisztussal történt 
(Róm 6,3kk; Kol 2,12). Élhet-e valaki ennél közelebbi kapcsolatban 
Krisztussal?

A feleletet a következô tömör és általános érvényû kijelentésben 
kaphatjuk meg: Ugyanis hit által járjuk életutunkat, és nem a lát-
hatóhoz igazodva. Amit Istentôl Krisztus által földi életünkben kap-
hatunk, még „rész szerint való” (1Kor 13,12), és amit elnyerhetünk, 
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az is el van rejtve a kutató emberi értelem elôl. Most még nem nyilván-
való, hogy Isten Krisztust tette mindenek urává, és ezért ez a világ nem 
is igazodik mindenben ôhozzá. De az övéi sem tökéletesek még ebben 
az életben, s változatlanul Isten kegyelmére szorulnak. A „Krisztustól 
távol” kifejezés az eredeti görög nyelven azt is jelentheti, hogy „Krisz-
tustól külföldre szakadva”. Az „állampolgárságunk” (Fil 3,20) ugyan 
ott van nála Isten mennyei világában, most mégsem ott zajlik az életünk, 
ahol örökkévaló hazánk van. Ennek ellenére az igébe fogódzó hit által „a 
nem láthatókba vetjük bizodalmunkat” (2Kor 4,18), és Krisztus sza-
vához igyekszünk igazítani életfolytatásunkat. Ha tapasztalataink a 
halál mindenek fölé kerekedô hatalmáról akarnak is meggyôzni, az 
Istentôl kapott elvehetetlen élethez ragaszkodunk, és ennek szolgála-
tában állunk. Ezért a hit a jelen esetben az apostoli küldetés és élet-
forma vállalása sub contraria specie,167 az ellenkezô látszat alatt, szem-
ben a halál mindenhatónak tûnô erôivel az Istentôl eredô életért, hogy 
végül is „az élet nyelje el a halandót” (4. vers), nem pedig fordítva.

(8) A földi életutunk és az örökkévaló sorsunk szoros kapcsolatban 
és kölcsönhatásban állnak egymással. Az imént éppen arról volt szó, 
hogy miként határozza meg életfolytatásunkat mindaz, amire halálunk 
után számítunk. De fordítva is áll: földi életünk meghatározó tartalma 
hatással van arra, ahogy az életünk végére és a halál utáni sorsunkra 
tekintünk. Mert ha hit által és nem a láthatóhoz igazodva járjuk élet-
utunkat, akkor a jövôre nézve is bizakodók vagyunk, és azt szeret-
nénk, hogy inkább a testtôl kerüljünk távol, és az Úrhoz kerüljünk 
közel. A 6. versben Pál így jellemezte a még a földi életben folyó apos-
toli szolgálatot: „Amikor e testben tartózkodunk, az Úrtól távol tar-
tózkodunk.” Most azonban arról vall, hogy ha rajta múlna a választás, 
akkor inkább az Úr Jézus közelébe szeretne kerülni. Így értve az apostol 
kijelentését nem tudunk egyetérteni Hofi usszal, aki szerint a jelen 
esetben másra kerül a hangsúly, mint a Filippibeliekhez írt levél ha-
sonló tartalmú soraiban.168 Pedig ott is — szemközt a halállal — a földi 
testben maradás vagy a Krisztushoz költözés elônyeit, illetve hátrányait 

167 Lásd a 4,7 kibontásánál.
168 Hofi us elôadásáról készült kéziratos jegyzet.
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mérlegeli. Végül is abban az összefüggésben — amiképpen most is — az 
utóbbi eshetôség felé húzza a szíve (Fil 1,19kk).169

Ám ami a legfontosabb, hogy mindkét helyen nem a „beköltözés” 
idôpontja, de nem is a mennyei lét körülményei kerülnek elôtérbe, 
hanem a tartalma. Ennek a tartalomnak a lényegét pedig a Krisztussal 
való együttlét és személyes kapcsolat adja. Amiképpen már a földi élet-
utunkon is ebbôl kaphatunk ízelítôt. „Élek többé már nem én, hanem 
Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, hitben 
élem, az Isten Fiába vetett hitben, aki szeretett engem, és önmagát 
adta oda értem” — írja Pál Gal 2,20-ban. Akkor viszont érthetô, hogy 
azok, akiket a szeretet kapcsolata köt össze, vágyódjanak a minél szo-
rosabb és teljesebb közösség után. Az idô, tér és bûn korlátaihoz szo-
kott ember nem tudja elképzelni Isten örökkévaló világának viszo-
nyait. Mert „amiket szem nem látott, és fül nem hallott, és az ember 
szívében fel sem merült, azokat készítette Isten az ôt szeretôknek.” 
(1Kor 2,9) Valaki azonban mégis ismerôs lesz ott nekünk: Jézus Krisz-
tus, aki már a földi életutunkon vezetônk és társunk volt.

(9—10) Amint láttuk, az Isten gyermekei életének meghatározó ele-
me a Krisztussal való közösség. Ebben az esetben, ha jól megfontoljuk, 
nem az a döntô, hogy hol vagyunk, még itt e világban, vagy már el-
költöztünk innen, hanem egyedül annak a véleménye, akihez tartozunk. 
Ezért fûti Pált az a becsvágy, hogy akár otthon tartózkodjék, tehát 
a mennyei hazában, akár távol tartózkodjék, vagyis még a földi lét-
ben, Urának, Krisztusnak tetszésére legyen. Nem mintha a mi szemé-
lyes helyzetünk és hogylétünk nem számítana, de minden azon fordul 
meg, hogy miként értékeli Krisztus az ember életét. Az apostol szívén 
mégsem a számadástól való félelem lesz úrrá. Ôt az a becsvágy fûti, 
hogy amikor erre sor kerül, akkor Ura tetszésére legyen. Mert az, aki 
szeret valakit, keresi annak kedvét, akit szeret. Bizakodása és szorongása 
egyaránt ebbôl fakad.

A korai görög mitológia szerint a Hádészbe, a halottak birodalmába 
vivô út a Léthé vizén vezetett keresztül, „amelybôl feledést isznak az 
árnyak”.170 Ez az elképzelés sok múltját maga mögött hagyni kívánó 

169 Lásd Cserháti 1976, 56. kk.
170 Mitológiai ábécé, 237. o.
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6. Az apostoli szolgálatban állók reménysége (5,1—10)

ember ábrándját fejezi ki. Ezzel szemben Pál, összhangban a biblikus 
tanúságtétellel, számol a végsô számadással viselt dolgainkról: Mind-
nyájunknak — és ez alól az apostol sem kivétel — le kell leplezôdnünk 
a Krisztus ítélôszéke elôtt. Ezzel szemben Róm 14,10 szerint mind-
nyájunknak Isten ítélôszéke elé kell állnunk. Ez a kettôsség az ítélô-
bíró személyét illetôen azonban az Újszövetség minden rétegében vé-
gig nyomon követhetô, de sehol sem okoz gondot a szerzôknek. Nyil-
ván abból a felismerésbôl indul ki, hogy Krisztus ítéletének Isten ad 
súlyt és tekintélyt, Isten ítélete pedig a Krisztusban adott kinyilatkoz-
tatáshoz igazodik. A jelen esetben az apostol Krisztus szerepét emeli 
ki a számonkérés eseményében, hiszen az is, amit eddig reménységérôl 
megvallott, vele volt kapcsolatban. Végeredményben tehát megítélni 
is az fogja, aki után vágyódik, és akihez szeretne közel lenni. Ezért re-
mélheti azt, hogy a reá váró ítélet nem lesz személytelen, szenvtelen és 
könyörtelen, hiszen annak kezében lesz a bírói pálca, aki önmagát adta 
az elébe járulókért.

A Krisztus ítélôszéke elôtt lejátszódó végsô számonkérés egy lénye-
ges ponton különbözni fog minden még ebben a földi életben meg-
rendezett hasonló eseménytôl. Míg itt a földön elrejtheti az ember 
mások vagy önmaga elôl viselt dolgait, megítélhetik azokat elfogultan, 
esetleg hamis szempontok szerint, ott mindenki leplezetlenül, a maga iga-
zi valójában és múltjának megbízható egyenlegével áll majd bírája elôtt. Az 
eljövendô számadás a Szentírás egybehangzó tanúsága szerint (Mt 
25,31kk; 1Kor 4,3kk; Róm 14,12kk) a jelent teszi fontossá és meg-
határozóvá. A földi életben dôl el, hogy majd milyen ítélet hangzik el 
felettünk a földi élet után. Ezért magától értôdôen csak most van le-
hetôségünk ezen az ítéleten módosítanunk, mert ott ki-ki azt kapja 
majd viszonzásul, ami testi életébôl tellett. Végeredményben tehát 
bármennyire is tudatában vagyunk annak, hogy itt, a földön nincs ál-
landó lakhelyünk, hogy itt mi idegenben, egy nem Krisztushoz igazodó 
környezetben élünk, és vágyódunk közel kerülni Urunkhoz, mégis az 
ember földi léte Istentôl kapott visszahozhatatlan alkalom egy kedvezô 
ítélet kieszközlésére a végsô számadáson.

A döntés aszerint fog alakulni, amit „testi életünkben” cseleked-
tünk. A „cselekedetek” az Újszövetség szóhasználatában nem szûkít-
hetô le csupán arra, ami valamilyen tevékenység körébe tartozik. Cse-
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lekedet lehet az is, ami gondolatban történik, az ember belsô világában 
zajlik le, vagy megmarad a szándék síkján (Gal 5,19kk; Kol 3,9; Róm 
8,13).171 Leplezetlen lesz tehát Krisztus bírói tekintete elôtt mindaz, amit éle-
tünk során létrehozunk, vagy ami létrejön általunk. Ha ez így van, akkor a 
Teremtô számára nyilván rendkívül fontos mindaz, amit mulandó vi-
lágában teszünk, javára vagyunk-e vagy ártunk a reánk bízott Földnek. 
Min dent összevéve végül is örökkévaló sorsunk azon múlik, hogy ideig 
való létünkben miképpen éltünk lehetôségeinkkel.

Ezen a ponton elkerülhetetlenné válik a kérdés, hogy mármost Pál 
szerint mi az, amin az ember örökkévaló sorsa megfordul. Hite vagy a cse-
lekedetei esnek döntô súllyal a latba? A kérdés ott feszül már a páli 
(Róm 1,16k; 3,21kk) és a jakabi (Jak 3,20kk), az augustinusi és pela-
giusi172 s nem kevésbé a reformátori és a katolikus felfogás között. Sôt 
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nyugtalanságot okoz minden Istent 
ko molyan keresô ember számára. Pál ezen a helyen, de másutt is 
(2Thessz 2,12; Róm 2,16; 14,12 stb.) egyértelmûen a cselekedetek 
alapján végbemenô ítéletrôl tud. Ugyanakkor azonban szerinte az íté-
letben megálló cselekedetek a Krisztus ismeretébôl fakadó Isten irán-
ti bizalom alapján, Isten Lelkének munkája révén jönnek létre: „A 
Krisztus Jézusban (…) a szeretet által hatékonnyá vált hit számít” — írja 
Gal 5,6-ban. Ugyancsak ezen az alapon értékeli magát és munkáját 
1Kor 15,10-ben: „Isten kegyelmébôl vagyok, ami vagyok, és az ô nekem 
ajándékozott kegyelme nem lett meddôvé, hanem az apostolok közül 
mindnyájuknál többet végeztem el, de nem én, hanem Istennek a velem 
levô kegyelme.”

Ebben az irányban keresik az ellentmondás feloldását a reformátorok 
is. Luther egy 1532-ben, 1Jn 4,16—21 alapján tartott igehirdetésében 
mondja: „A haszontalan, üres hit nem ér semmit, mert ki fog derülni, 
hogy semmire sem képes, szeretetet sem tud nyújtani.”173 Kálvin pedig 
így ír: „Ha Isten minket kegyelembôl elfogad (…), akkor Isten szabad 
könyörülete alapján a mi cselekedeteink is kedvesek lesznek elôtte.”174 

171 Lásd EWNT 3. 348. kk. kol.
172 Hägglund 1983, 101. kk.
173 WA 36,444.
174 Kálvin 1920, 60. o.
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7. Az apostoli szolgálat lendítô ereje (5,11—15)

Mondhatnánk így is: szerinte nem a cselekedetek minôsítik az embert, 
hanem a kegyelem minôsíti a cselekedeteket.

De meggondolandó, hogy Pál ebben az esetben nem bocsátkozik 
magyarázkodásba vagy az Isten elôtt számító érdemek súlyos kérdésé-
nek taglalásába. Ez összefügghet azzal, hogy a levélnek ebben a nagy 
ívû szakaszában különbözô szempontok alapján ugyan, de szívós kö-
vetkezetességgel az apostoli szolgálat rejtélyeit tárja fel. Nem volna 
csoda, ha a végsô számadásra tekintve is elsôsorban az apostoli életmû 
megméretésére gondolna. Találunk is példát hasonló esetre, mégpedig az 
Elsô korinthusi levél 3,11kk verseiben, ahol szintén az evangélium 
szolgálatában állók minôsítése, „fáradozásuk” eredményének jó vagy 
hasznavehetetlen volta kerül szóba. „Ha pedig valaki az alapra (Krisz-
tusra) aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, füvet, nádat épít, kinek-kinek 
a mûve nyilvánosságra kerül, mert az a nap világosságra fogja hozni, 
mivel tûzben jelenik meg. Hogy pedig kinek-kinek a mûve milyen, a 
tûz fogja kimutatni. Akinek a mûve, amelyet reá épített (ti. az alapra), 
megmarad, jutalmat fog kapni. Ha valakinek a mûve megég, kárt vall, 
de maga meg fog menekülni. Úgy azonban, mint aki tûzön ment ke-
resztül.” Nem azt mondja tehát Pál, hogy a végsô számadáskor Ura 
örökre elveti majd mindazt, aki nem végzett maradandó munkát. Ami-
képpen a Második korinthusi levél szóban forgó helyén sem állít ilyet. 
De hogy megszégyenülhet a csapnivaló munkát végzô küldött, ahhoz 
nem fér semmi kétség. Annál pedig alig van kínosabb dolog, mint meg-
szégyenülni az elôtt, akit szeretünk, akinek az ítéletére a legtöbbet 
adunk.

7. Az apostoli szolgálat lendítô ereje (5,11—15)

(11) Mivel tehát ismerjük a félelmet az Úr iránt,1 embereket igyek-
szünk meggyôzni,2 Isten elôtt pedig leplezetlenül állunk. Remélem 
azonban, hogy a ti ítélôképességetek3 számára is leplezetlenek 
vagyunk. (12) Ismét nem önmagunkat ajánlgatjuk nektek, hanem 
okot próbálunk szolgáltatni4 nektek a magatokkal való5 dicsek-
vésre, hogy legyen mire hivatkoznotok6 azokkal szemben, akik a 
külszínnel és nem a szívvel dicsekszenek.7 (13) Mert ha önkívü-
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letbe estünk,8 Istennek szólt, ha9 józanok vagyunk, nektek szól.10 
(14) Ugyanis Krisztusnak a szeretete11 szorongat12 minket, mivel 
úgy ítéltük meg,13 hogy az egy mindenkiért halt meg, ezért hát 
mindenki meghalt; (15) és mindenkiért meghalt, hogy akik élnek,14 
többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki érettük halt meg 
és támadott fel.

A SZÖVEG ÉRTELME 1a félelmet az Úr iránt: Az „Úr” a félelem mellett 
birtokos esetben áll (   ), és ilyen esetben mindig az elé a 
döntés elé kerülünk, hogy alanyi (genitivus subiectivus) vagy tárgyi (genitivus 
obiectivus) birtokos esetrôl van-e szó. Itt kétségkívül inkább az utóbbi érte-
lem jöhet számításba, és a fordítás ezt kívánja félreérthetetlenné tenni. A 
„félelem” ebben az összefüggésben „az istenfélelem” Isten iránt elvárható 
magatartásának (Péld 9,10; Préd 12,13; Jób 28,28; JSirák 1,18; 2Kor 7,1) 
átültetése a Krisztushoz fûzôdô kapcsolatba (ApCsel 9,31; Róm 3,18; Ef 5,21; 
Fil 2,12 stb.).

2igyekszünk meggyôzni: A  igének gazdag jelentéstartalma van, és 
a különbözô jelentéseknek nem egyszer egymást kizáró értelmük van. Alap-
jelentése: „valakit rábeszélni valamire”. Ez azonban bizonyos esetekben lehet 
„meggyôzni valakit”, más esetekben viszont „rászedni valakit”. Itt aligha két-
séges, hogy a „meggyôzés” értelem játszik szerepet. Nehezebb azonban a 
döntés egy feltûnôen hasonló mondatban, Gal 1,10-ben, ám ott a feltételezett 
kérdô mondat miatt más a helyzet. Az „igyekszünk” szó szoros értelemben 
véve nem található meg a szövegben, de a folyamatos jelen idôben álló „meg-
gyôz” ige nagy valószínûséggel ún. imperfectum de conatu,175 azaz szándé-
kot, próbálkozást kifejezô nyelvtani forma.

3ítélôképességetek: A görög eredeti szövegben található szóval () 
már volt dolgunk 1,12-ben és 4,2-ben, ahol elfogadhatónak tûnt a „lelkiisme-
ret” jelentéssel történô fordítás. De már ezeknél az igehelyeknél176 rá kellett 
mutatni, hogy a görög fogalom nem fedi teljesen azt, amit mi értünk lelki-
ismereten. Itt ez most teljesen nyilvánvaló, hiszen más valaki, történetesen 
Pál megítélésérôl van szó, és nem önmagunk megítélésérôl, ami pedig a mi 
fogalmaink szerint a lelkiismeret kizárólagos feladata.

4okot próbálunk szolgáltatni: Az  elsôdleges jelentése: ürügy, ok, 

175 BD 319. §.
176 Lásd a 1,12-nél és 4,2-nél található szövegértelmezéseknél.
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indíték. Tehát nem csak „lehetôségre”177 kell gondolnunk. A „próbálunk” me-
gint önkényes betoldásnak tûnik, de itt is imperfectum de conatunak kell a 
folyamatos jelen idôt minôsítenünk, mint azt az elsô versben is tettük a 
„meggyôzni” igével kapcsolatban.178

5veletek való (dicsekvésre): A kéziratokban két egymástól eltérô szöveg-
változat található. Néhány kéziratban  velünk való ti. dicsekvésre)179 
van, másokban pedig úgy, ahogy az általunk elônyben részesített fordítás 
hozza, többes szám második személyben fogalmazva. Ami erre a döntésre 
feljogosít minket, az egyrészt az, hogy a legtekintélyesebb szövegtanúk ezt 
a változatot adják,180 másrészt a bengeli elv181 is emellett szól. De ha tekin-
tetbe vesszük a 2Kor 3,3-ban írtakat, akkor azonnal érthetôvé válik a szo-
katlan fordulat.

6hogy legyen mire hivatkoznotok: Ebben a célhatározói mellékmondat-
ban nincs megjelölve a tárgy, amire a gyülekezet „hivatkozhat”, amikor má-
sok mással dicsekszenek. A mondat tárgya értelemszerûen azonban az, ami 
az elôzô mondatban „ok”-ként van megjelölve. Hogy ez a magyar olvasó 
számára félreérthetetlen legyen, kénytelen a fordító a mondatot a „mire hi-
vatkoznotok” bôvítménnyel kiegészíteni.

7akik a külszínnel és nem a szívvel dicsekszenek: A  (dicsek-
szem) ige  -ban, -ben) elöljárót vonz, ha azt kell megjelölnünk, amivel 
dicsekszik valaki. Éppen ezért nem szerencsés helyhatározóként felfognunk, 
mintha a helyes dicsekvés azzal történik, ami a szívben van, ellentétben a 
külsô látszattal. Ha a vonzatot jól értjük, akkor rájövünk, hogy az apostol 
egy korábbi, a levél 3,3 versében tett kijelentésére céloz. A  jelentés-
tartalma meglehetôsen változatos. Az „arc”-tól a „megjelenésen”, az „alak” 
frontális részén át egészen a „személy”-ig terjed a skála. A „látszat” (új pro-
testáns fordítás) egészen más nézôpontot feltételez, és nem illik bele a 
szó család természetébe.

8ha önkívületbe estünk: Az  igének van átható (transitiv), de benn-
ható (intransitiv) jelentése is. Mivel a kijelentésben tárgy nélkül áll, ezért 
nyilván bennható értelmet kell keresnünk. A többféle jelentésbôl (elámul = 
Mk 2,12 és párh.; Lk 2,47; 8,56 — kivetkôzik magából = Mk 3,21 stb.) a ma-

177 Új protestáns fordítás.
178 Lásd a 2. megjegyzésben.
179 Új protestáns fordítás. Hasonlóképpen Barrett 1973, 162. o. Ch. Wolff 1989, 

116. o. Furnish 1984, 307. o. Martin, 1986, 117. o. b. jegyz.
180 46, , B; többek között Bultmann is fi gyelembe veszi: Bultmann 1976, 146. o.
181 „Az érdesebb változat elônyben részesítendô.”
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gyarázók szinte kivétel nélkül a „magán kívül van”, „önkívületbe esik” (ao-
risztoszról van szó!) tartalmú megoldások mellett vannak. Ezt indokolja en-
nek az állapotnak ugyanebben a mondatban említett ellentéte, a „józanok 
vagyunk” is. Hogy Pálnak mi lehetett a célja ezzel a kijelentéssel, arról bô-
vebben a levélrészlet kibontásában kell majd szót ejtenünk.

9ha… ha: A görög … kötôszópár tulajdonképpen párhuzamos 
mondatokat választ szét, és magyar nyelvre „akár… akár” formában fordít-
hatjuk. Jelen esetben azonban szembeállításról van szó. A görög nyelvtan 
viszont azt is megengedi, hogy a szóban forgó kötôszavak feltételes mellék-
mondatokat válasszanak szét.182

10Istennek szólt… nektek szól: Az eredeti szövegben mindkét helyen 
elöljárószó nélküli részes eset (dativus) található. Ilyenkor a dativus sokféle 
szerepet betölthet a mondatban. Itt minden jel szerint dativus commodival 
van dolgunk,183 amely azt juttatja kifejezésre, hogy a cselekmény kinek a 
javát szolgálja.

11Krisztusnak a szeretete: A birtokos esetben fogalmazott tulajdonnév, 
mint már sokszor, most is választás elé állít minket: genitivus obiectivusnak 
vagy genitivus subiectivusnak kell-e értelmeznünk?184 Krisztus, illetve Isten 
a „szeretet” szóval összefüggésben elôfordul genitivus obiectivusként, mint 
irántuk tanúsított szeretet (2Thessz 3,5; 1Kor 2,9; 8,3; Róm 8,28), de talán 
még többször genitivus subiectivusként, vagyis mint Istennek vagy Krisztus-
nak emberek iránti szeretetét kifejezô nyelvtani szerkezet (1Thessz 3,6; 1Kor 
16,24; 2Kor 8,24; 13,13; Fil 1,9; Róm 5,5.8; 8,35.39; Ef 3,19). A levélnek 
ezen a helyén nehéz választani a két lehetôség között. Furnish, aki a legtöbb 
magyarázóval együtt185 a genitivus subiectivus által nyújtott megoldás mel-
lett van, azzal érvel, hogy Pál csak Isten iránt megnyilvánuló szeretetrôl 
beszél, Krisztus iránt megnyilvánulóról nem.186 Igazat kell adnunk neki, ha 
Ef 6,24-et nem vesszük számításba. A gondolatmenet azonban egyértelmûen 
Krisztusnak irántunk tanúsított szeretete mellett szól, és így a magyarázók 
többségi véleménye mellett szól.

12szorongat: A  megint olyan ige, amelynek jelentéstartalma a „vis-
szatart” értelemtôl ennek ellenkezôjéig, az „ösztönzésig” terjedhet.187 Ennek 

182 BD 446. §., 454. §. 3.
183 BD 188. §.
184 Lásd a szakasz 1. számú szövegértelmezô jegyzetét.
185 Lásd Thrall 1994, 408. o. 1512. jegyz.
186 Furnish 1984, 309. o.
187 Köster: ThWNT 7. 875. kk.
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megfelelôen a magyarázók javaslatai is az értelmezés széles skáláján mo-
zognak. Például Bultmann Lietzmann nyomán a „valakit uralma alatt tartani”,188 
Barrett a „kontrollálni”,189 M. Thrall a „visszatartani”190 fordítás mellett dön-
tenek. Ugyanakkor F. Lang és Klauck az „ûz, szorongat”,191 Furnish és Hofius 
pedig az „igénybe vesz” értelmet tulajdonítja a szónak.192 Az összefüggés ez 
utóbbi változatot támasztja alá, hiszen Pál nem az apostoli szolgálat féke-
zésérôl, hanem inkább a minél hatékonyabbá tételérôl kíván szólni.

13úgy ítéltük meg: A  ítélni, dönteni) ige a szövegben aorisztoszba 
tett alakban szerepel, s ezért mozzanatos formában értett, a múltban már 
bekövetkezett „belátás”-t kifejezô fordítást kellett választani. Ch. Wolff hely-
teleníti a participium (melléknévi igenevet) okhatározói mellékmondattal 
történô feloldását, és inkább Krisztus szeretetére vonatkozó mellékmondat-
nak vagy szeretetének következményét levonó mellékmondatnak tekinti.193 
Wolff álláspontja nyilván abból adódik, hogy Krisztus szeretetét ebben az 
összefüggésben inkább fegyelmezô erôként fogja fel, és nem lendítô erôként. 
A mellékmondatokat illetô eltérô vélemények azonban a mondat értelmezé-
sét lényegesen nem befolyásolják.

14akik élnek: Bultmann Gal 2,20-ra hivatkozva194 és azután mások is itt 
már a hitbôl megszületô „igazi életre” gondolnak. Pedig így megszûnik az 
apostol mondanivalójának a feszültsége, amely éppen abból adódik, hogy a 
még életben levôknek kell élniük egy másfajta élet lehetôségével.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (11) Amint láttuk, Pál apostol tudatá-
ban van annak, hogy végül is számot kell adnia megbízójának, Jézus 
Krisztusnak, aki mérleget fog készíteni életérôl. Küldetésének ez a 
távlata fontos hajtóereje földi pályafutásának: Mivel tehát ismerjük a 
félelmet az Úr iránt — írja —, embereket igyekszünk meggyôzni. A 
félelem tehát nem hiányozhat abból a kapcsolatból, amely ôt Urához 
fûzi. Viszont nem az a félelem ez, amely ha eluralkodik a bûnös em-
beren, menekülésre készteti ôt (Ézs 6,5; Lk 5,8k; 18,13), hanem az 

188 Bultmann 1976, 152. o. Hasonlóképpen Ch. Wolff 1989, 121. o.
189 Barrett 1973, 167. o.
190 Thrall 1994, 408. o.
191 Lang 1986, 293. o. Klauck 1988, 53. o.
192 Furnish 1984, 309. o. és Hofi us elôadásáról készült kéziratos jegyzet.
193 Ch. Wolff 1989, 121. o.
194 Bultmann 1976, 154. o.
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ószövetségi bölcsességirodalomból jól ismert „istenfélelem”195 Krisz-
tusra vetítése. Az ilyen „félelem” nem zárja ki az iránta való szeretetet, 
de ugyanakkor feltétlen tiszteletet parancsol vele szemben, és segít belátni 
azt, hogy neki felhatalmazása van Istentôl megbízást adni és annak 
teljesítését számon is kérni (lásd még 1Kor 2,3; 2Kor 7,15; Ef 6,5; Fil 
2,12).

Pál az apostoli szolgálat Krisztustól kapott értelmét emberek meg-
gyôzésében látja. Feladata nem merülhet ki tehát az evangélium öröm-
hírének puszta továbbadásában, meg is kell nyernie hallgatóit Krisz-
tusnak. Másképpen: el kell juttatni ôket a Krisztus-hitre. Az emberek-
nek ez a meggyôzése olyan fáradozás, amely minden erôszakos vagy 
agyafúrt kényszerítô eszközt elutasít, mert Istennek az a szándéka, 
hogy az ember önként, szíve indítására térjen vissza hozzá, hiszen nem le-
igázott alattvalókat keres magának, hanem gyermekeivé akarja fogad-
ni ôket, akik a kölcsönös szeretet szabadságában élnek ôvele. Ha a 
meggyôzésnek ilyen feltételekhez kell igazodnia, akkor eredményessé-
ge emberileg nem biztosítható. Egyedül Isten segítsége viheti sikerre. 
Ezért tekinti Pál olyan fáradozásnak, amelyben sohasem pihenhet meg 
a babérjain, de amit éppen ezért igyekeznie kell a legjobb tudása szerint 
elvégezni.

Az apostol a meggyôzésnek ezt a feladatát csak akkor tudja elvégez-
ni, ha függetleníti magát az emberek véleményétôl és igényeitôl (lásd még 
1Kor 4,1kk; 2Kor 3,1kk). Indítékait ugyanis csak akkor lesznek képesek 
megérteni (vö. 2Kor 4,3k), amikor már meg tudta gyôzni hallgatóit 
Istennek Jézus Krisztusban felkínált szeretetérôl. Ám az emberek el-
várásaitól való függetlensége megnyilvánulásainak csupán egyik, az 
emberek felé megmutatkozó oldala. Mert másfelôl Isten elôtt leple-
zetlenül áll. Isten tehát átlátja dolgait, és felelôssé is teszi ôt azokért. 
Ennek megfelelôen az emberektôl való függetlensége nem vezethet 
önkényeskedéshez. Embereket ugyanis meggyôzhet, de Isten nem hagy-
ja befolyásolni magát.

Reméli azonban, hogy Istenen kívül a korinthusi gyülekezet tag-
jainak ítélôképessége számára is leplezetlen. Azaz elfogadják ôt 
fenntartás nélkül annak, amivé Isten tette ôt számukra, Krisztus apos-

195 Lásd az 1. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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tolának. Ez még most reménysége a gyülekezet felôl, és nem kétségbe-
vonhatatlan tapasztalat. Így hát fogalmazásában ismét felüti a fejét az 
a nyomasztó bizonytalanság, amely már levelének ebben az elsô felében 
is elfogja néhány kívülrôl beóvakodó ember ártó befolyása miatt (lásd 
még 2,17; 4,2).

(12—13) Most, hogy ismét önmagára tereli a szót, Pálnak el kell há-
rítania egy félreértést: Ismét nem önmagunkat ajánlgatjuk nektek. 
Az önmaga önkényes felnagyításának gyanújával már korábban kény-
telen volt foglalkozni (vö. 2Kor 3,1kk). Az ellene felhozott vád minden 
valószínûség szerint az volt, hogy magát alaptalanul sorolja az aposto-
lok közé, hiszen még ajánlólevelet sem tud felmutatni. Már ott az Isten 
ajánlására hivatkozott, és levelének ezen a pontján is ezt teszi. Amikor 
a gyülekezetbe olyanok jönnek, akik igyekeznek Pál apostoli tekintélyét 
aláásni, akkor a legtöbb, amit tehet, hogy okot próbál szolgáltatni a 
gyülekezet tagjainak a dicsekvésre, hogy legyen mire hivatkozni-
uk azok elôtt, akik az ô munkáját becsmérlik. Megint nem a saját ér-
de meit emeli ki, hanem — mint a 3. fejezet elején is — mindazt, amit Is ten 
vitt végbe általa. Veletek, a gyülekezettel dicsekedjetek elôttük — 
bátorítja ôket. Ne a külszínnel, felszínes, csupán emberi erôfeszítés 
révén létrejött eredményekkel hozakodjatok elô, mint ôk, a bujtogatók, 
hanem az Isten Lelke által megváltoztatott szívvel. Az emberek meg-
gyôzését szolgáló fáradozásnak ez az eredménye árulkodik arról, hogy 
Isten, aki elôtt mindenki leplezetlenül áll, nem vonta kétségbe Pál apostoli hi-
telét, és eredményessé tette munkáját.

A legtöbb magyarázó egyetért Käsemannal196 abban, hogy a korin-
thusi keresztyének — lehet, hogy Pál ellenfeleinek a hatására — hiányol-
ták nála a rendkívüli, eksztatikus jelenségeket, amelyek a hellenisztikus 
kor felfogása szerint az istenséggel való közvetlen kapcsolat bizonyíté-
kául szolgálhatnának. Bizonyára az ilyen ámulatot kiváltó esetek irán-
ti fogékonysággal magyarázható a nyelveken szólás „karizmájának”, 
kegyelmi ajándékának az a túlbecsülése, amelyet Pál már az Elsô korin-
thusi levélben szóvá tett (14,18—19). De a második levél 11. és 12. 
fejezete alapján arra is következtethetünk, hogy a gyülekezetbe be-
óvakodó és Pállal szemben fellépô vetélytársak eksztatikus élményeik-

196 Käsemann 1942, 67. k.
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kel igyekeztek tekintélyt szerezni maguknak a gyülekezetben (11,12; 
12,1kk; 12,11k). Ez lehet az oka annak, hogy most szóba hozza ezeket 
az önkívületi állapottal együtt járó jelenségeket.

Amint a nyelveken szólással kapcsolatban is tette, a jelen esetben 
sem vonja kétségbe az ilyen rendkívüli megnyilvánulások létjogosult-
ságát. Vele is elôfordultak hasonló esetek: „Hálát adok Istennek — írja 
az Elsô korinthusi levélben —, hogy mindnyájatoknál inkább beszélek 
nyelveken.” (14,18) Hasonlóképpen, amikor a második levelében majd 
késôbb ellenfeleivel méri össze magát, szintén az általa átélt rendkívü-
li élményekre hivatkozik (12,1kk.11kk). Ha valakit megérint Isten kö-
zelsége, és megsejt valamit Isten szeretetébôl és nagyságából, nem is 
maradhat közömbös, egykedvû. De elragadtatása Isten és az ô ügye, nem 
pedig kíváncsi és értetlen embereknek szóló színjáték. Ezért mondja 
Pál: Ha önkívületbe estünk, Istennek szólt. Ezzel szemben, ha józa-
nok vagyunk, nektek szól. Az apostoli megbízatás ugyanis az evangé-
liumnak, Isten szeretete jó hírének továbbadására szól, és a hírt pe dig 
értelmesen kell közölni, hogy a címzett fel tudja fogni. Ezért „akar az 
apostol a gyülekezetben inkább öt szót szólni értelmével, mint ezernyit 
nyelveken” (1Kor 14,19). Eksztatikus jelenségek a „külszínt” ugyan 
csillogóvá tehetik, ám a „kôszívbôl” Istenhez hajló „hússzívet” formál-
ni csak az evangélium tud (2Kor 3,3; 5,12).197

(14—15) Pál álláspontja szerint tehát annak alapján, hogy elragad-
tatásai vannak, még senkit nem lehet apostolnak minôsíteni. Termé-
szetesen az apostoli szolgálatban álló ember is megragadott ember, akit va-
lami „felülrôl jövô” ösztönzés és nem pusztán lelkesedés vagy — ami 
még rosszabb — számítás (2Kor 2,17; Fil 1,17) hajt. Errôl vall Pál 1Kor 
9,16-ban: „Ha ugyanis az evangéliumot hirdetem, nincs mivel dicse-
kednem, hiszen kényszer nehezedik rám.” Fil 3,12-ben pedig ezt írja: 
„(Bárcsak) meg is ragadhatnám, amiért megragadott engem a Krisztus 
Jézus!”198 Ehhez hasonló helyzetrôl számol be a Második korinthusi 
levél most szóban forgó helyén is: Krisztusnak a szeretete szorongat 
minket, mégpedig annak érdekében — és ez az összefüggés alapján nem 
kétséges —, hogy ebben a szeretetben részesítse embertársait is. Krisz-

197 Vö. Thrall 1994, 405. o.
198 Lásd Cserháti 1976, 176. kk.
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tus szeretetét nem lehet másképp elviselni. Ezért míg az eksztatikus, önkívü-
leti állapot magánügy, az apostoli tevékenység azon kívül, hogy magán-
ügy is, a legteljesebb értelemben közügy, hiszen emberek érdekét kell 
szolgálnia.

Krisztus szeretetének erre a sodró erejû felismerésére nem misztikus 
élmények, hanem józan megfontolás, Krisztus mûvének hívô megértése 
alapján jutott el az apostol. Nem perdöntô, hogy az elhívásában meg-
tapasztalt szeretet segített-e neki megérteni Krisztus halála titkát, 
ahogy Ch. Wolff gondolja,199 vagy hogy Krisztus halálának az ôskeresz-
tyénség által (Mk 14,24; 1Kor 15,3; Róm 4,25 stb.) engesztelô halálként 
történt értelmezése gyôzte meg ôt Krisztus szeretetérôl.200 Viszont 
Bultmann, F. Lang201 és mások elképzelése szerint Krisztus elhívó sze-
retete és halála ilyen mesterségesen nem választható szét egymástól. 
Szeretetbôl vállalta minden emberért a halált, szeretete pedig ebben a 
vállalásban mutatkozott meg igazi mélységében és nagyságában, de ez 
a szeretet nem tud nyugodni, míg el nem juthat mindenkihez, és meg 
nem érinthet mindenkit.

Krisztusnak az apostoli küldetés betöltésére szorító szeretete annak 
következtében ragadta magával Pált, hogy megítélése szerint az egy 
mindenkiért halt meg, ezért hát mindenki meghalt. Amint elôbb 
már említettük, Krisztus halálának szabadulást szerzô, megváltó jelen-
tôsége a hit közös örökségébe tartozott, és ezt Pál is magáénak val lotta 
(vö. elsôsorban: 1Kor 15,3kk). Abban talán kezdetben nem volt tel jes 
az egyetértés, hogy Krisztus mûve minden embert érintô-e, vagy csak 
Isten választott népének szól. Pál mindenesetre egyetemes érvényûnek tart-
ja, és egész apostoli szolgálatát ennek a „megítélésnek” rendeli alá (Gal 
1,16; 2,9; Róm 1,5.13 stb.). M. Thrall az apostolnak ezt az univerzális 
szemléletét a nála két ízben is elôforduló Ádám—Krisztus párhuzamból 
(1Kor 15,44kk; Róm 5,12kk) vezeti le.202 Ennél is messzebbre megy 
Ch. Wolff, aki szerint Mk 14,22kk és 1Kor 11,23kk alapján valószínûnek 
mondható, hogy már maga Jézus — Ézsaiás 53. fejezetére gondolva — 

199 Ch. Wolff 1989, 121. o.
200 Barrett 1973, 168. o.
201 Bultmann 1976, 152. o., valamint Lang 1986, 295. o.
202 Thrall 1994, 411. o.
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mindenkiért vállalt váltsághalálként értelmezte közelgô halálát.203 Ha 
a magyarázók közül sokan nem is tudják osztani Wolffnak ezt a néze-
tét, Jézusnak minden kétséget kizáró, személyválogatás nélküli, minden 
ember felé való nyitottsága szeretetének egyetemes távlatára enged kö-
vetkeztetni.

Jézus halála nem marad következmények nélkül, maga után vonja 
mások halálát is. „Ha Krisztus mindenkiért meghalt, akkor hát min-
denki meghalt.” (14. vers) De milyen értelemben? Arról már hallottunk 
a levélben, hogy aki hit által Krisztussal sorsközösségbe került, vele 
együtt () valamiképpen osztozik halálában is (2Kor 4,10; 13,4; 
Fil 3,10; Róm 6,8; Kol 2,20). Ezen a nyomon azonban most nem in-
dulhatunk el — bár Windisch erre vállalkozik204 —, mert Pál szavai sze-
rint Jézus halála maga után vonta „minden ember” halálát, s nem csak 
azokét, akik vállalják a közösséget vele. Ezenkívül az is nyilvánvaló, 
hogy minden ember haláláról most teológiailag szól, és nem a termé-
szetes halálra gondol, hiszen ez Krisztus halála nélkül is utoléri az 
embert. Nem lehet kétségünk afelôl, hogy Pál ebben az esetben Krisz-
tus kereszthalálának jelentôségét jogi fogalmakkal világítja meg, vagy-
is szavainak hátterében Krisztus helyettes elégtétele205 áll, amiképpen errôl 
majd a következô szakaszban is szólni fog (2Kor 5,21). Ha pedig Krisz-
tus a bûnösök helyett vállalta a halálos ítéletet, akkor Isten elmarasz-
taló ítélete alól senki sem vonhatja ki magát, és ebben az értelemben 
halottnak tekinthetô, hiszen a „kereszt igéje”, a    1Kor 
1,18kk) mindenkit meggyôzhet Isten és ember találkozásának valódi 
természetérôl. Aki tehát Krisztus ismeretében józanul „ítéli meg” a 
helyzetét, annak mindenképpen arra a következtetésre kell jutnia, hogy 
Krisztus halála miatt mindenkivel együtt ô maga is halálra méltónak 
bizonyult.

Az a következtetés azonban, hogy Krisztus mindenkiért meghalt, 
és ennélfogva mindenki meghalt, „elsô pillanatra meglepi az embert, 
hiszen inkább azt várná, hogy Krisztusban az élet forrására talál (1Kor 

203 Ch. Wolff 1989, 121. o. és Ch. Wolff 1982, 84. kk.
204 Windisch 1924, 182. o.
205 Vö. Bultmann 1976, 153. o.
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15,22)”.206 Valóban: mindannak, amin Isten az apostoli szolgálat révén 
keresztülviszi az embert, az a célja, hogy akik élnek, többé ne ön-
maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük halt meg és támadott 
fel. A cél csakugyan az élet, amiképpen Krisztus sem maradt a halál-
ban, hanem „feltámadt megigazulásunkra” (Róm 4,25). Ahhoz azon-
ban, hogy ez megtörténhessen, „a gabonamagnak földbe kell hullania, 
és meg kell halnia”, az „önmaga körül forgó életnek” véget kell érnie. Az, 
hogy mindez a Krisztus halálából kikövetkeztethetô ítélet nyomán vég-
be is mehet, beletartozik az apostoli szolgálatra bízott evangéliumba. 
A halál Krisztus számára sem csupán egy „állomás volt”, amelyet fel-
támadása után végleg maga mögött hagyott. Az élô és feltámadott Úrral 
van dolgunk ugyan, de Pál szavaira fi gyelve igazat kell adnunk Käse-
mannak, aki szerint „csak a Megfeszített támadt fel, és a Feltámadott 
uralma ott érvényesül, ahol a Megfeszítettet szolgálják.”207

Innen visszatekintve az elmondottakra Bultmann másokkal együtt 
úgy gondolja, hogy páli értelemben azok „haltak meg”, akik Krisztus 
halálát magukra vonatkoztatták, és így sajátos értelemben „élnek”.208 
Tehát a hit által valósággá vált az életükben, amirôl az apostoli ige-
hirdetés szólt. Ezzel az ember személyes döntését hangsúlyozó gon-
dolkodásmóddal gyakran lehet találkozni a magyarázóknál vagy más 
keresztyén körökben, holott ez teljesen visszájára fordítja az apostol 
érvelését. Mert Pál szerint Krisztus halála „minden ember” számára 
Isten elmarasztaló és halálos ítéletét jelenti, amiképpen „a Krisztus 
teste által meghaltak a törvénynek is” (Róm 7,4k), és ez az ítélet attól 
függetlenül érvényes minden egyes emberre, hogy tudomásul veszi-e, 
vagy sem. Ám ugyanígy adva van az új élet lehetôsége is Krisztus fel-
támadásában minden ember számára, még ha nem is akarja azt igény-
be venni. Éppen ez a Krisztus mentô szeretete és annak elfogadása közötti 
feszültség „szorongatja” az apostolt, aki mindent be is vet azért, hogy ezt az 
ellentmondást feloldja.

206 Klauck 1988, 53. o.
207 Heilsbedeutung, in: Käsemann 1969, 103. o.
208 Bultmann 1976, 154. o.
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8. Isten és ember kibékítésére rendelt szolgálat 
(5,16—6,2)

(16) Úgyhogy nekünk mostantól fogva1 senkirôl sincs ismeretünk2 
test szerint; még ha ismertük3 is Krisztust test szerint, most vi-
szont már többé nem így ismerjük.4 (17) Úgyhogy, ha valaki Krisz-
tusban5 van, új teremtés;6 a régiek elmúltak, íme, újak jöttek lét-
re.7 (18) Mindez pedig Istentôl van, aki Krisztus által kibékített8 
minket magával, és nekünk adta a kibékítés szolgálatát, (19) mint-
hogy9 Isten Krisztusban10 kibékítette a világot11 magával, nem 
számítva be az ô vétkeiket és elrendelve12 közöttünk13 a kibékülés 
igéjének hirdetését.

(20) Krisztusért járunk tehát követségben,14 mint15 amikor Isten 
kérlel általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek ki16 Istennel! (21) 
Azt, aki bûnt nem ismert,17 tette bûnné értünk, hogy mi Isten 
igazsága18 legyünk ôbenne. (6,1) Mi pedig, mint munkatársak,19 
kérlelünk is titeket, hogy ne legyen hiábavaló Istennek az a kegyel-
me, amit elfogadtatok. (2) Ugyanis errôl van szó:20 „A várt idôben21 
meghallgattalak, a szabadulás napján22 megsegítettelek.”23 Íme, 
most van az igen várt idô, íme, most van a szabadulás napja!

A SZÖVEG ÉRTELME 1mostantól fogva: Valamely idôpontnak ilyen tartal-
mú megjelölését önkéntelenül is a jelenben kezdôdô idôszakra értjük, ami 
ebben az esetben csakis a levél megírását követô idôre vonatkozhatna. A 
„most” () azonban a bibliai szóhasználatban „eszkatologikus tartalmat”209 
kaphat (lásd még Jn 5,25), amikor is az üdvösség történetében bekövetkezett 
döntô fordulat idejét megjelölô idôhatározó-szóvá lesz. Utalhat arra az idô-
pontra, amely az apostoli igehirdetésbôl elhangzó megszólítás révén nyer 
döntô fontosságot (lásd 6,2-ben), és ennyiben valóban „a megtérést szorgal-
mazó igehirdetés fogalomtárába”210 tartozhat, de olyan Krisztussal történt 
események idôpontjára is, amelyek egy új tartalommal telített korszak nyi-
tányát jelentik. Nem kétséges, hogy az összefüggés ez utóbbi eshetôség 

209 Bultmann 1976, 156. o.
210 Windisch 1924, 185. o.
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mellett szól, hiszen az elôzôekben Pál Krisztusnak bizonyos értelemben 
minden ember halálát elôidézô haláláról szólt.

2senkirôl sincs ismeretünk (ti. test szerint): Az eredeti (görög) szövegben 
 található, amely nyelvtanilag tulajdonképpen befejezett múlt idôt 
képvisel, tehát észlelés révén már megszerzett ismeretre utal. Mivel a követ-
kezôkben is szó lesz megismerésrôl, amelyet Pál más görög szóval és más 
igeidôvel fejez ki, szükség volt ezen a helyen a fordításban a magyar nyelv 
számára elviselhetô módon különbséget tennünk.

3ismertük: Itt nem feltétlenül Jézussal még a földi életében történt talál-
kozás révén létrejött ismeretségrôl van szó. Pál a Jézus kilétérôl kialakított 
ismeretrôl mond véleményt. Ilyen ismeretre pedig a bibliai szóhasználat 
szerint úgy tehet szert valaki, ha személyes kapcsolatba kerül azzal, akivel 
vagy amivel dolga akad (pl. 1Móz 4,1.25; Jer 31,34; Mt 1,25).

4még ha ismertük is Krisztust test szerint, most viszont már többé 
nem ismerjük: Több szempontból is gondot okozó páli kijelentés ez. a) Már 
maga az  kötôszó többféle értelmezése eltérô tartalmú mondatot ered-
ményezhet. Bevezethet valós esetet (casus realis) feltételezô feltételes mel-
lékmondatot. Ebben az esetben arról lehet szó, hogy Pál felhagyott a Messi-
ásra vonatkozó korábbi és a zsidóságtól örökölt várakozásával vagy a húsvét 
elôtti idôbôl származó személyes ismeretségbôl fakadó Jézus-képével, eset-
leg Krisztusnak azzal a megítélésével, amely a megtérése elôtti idejét jelle-
mezte, netán egy korábbi, de már keresztyénként Krisztusról vallott nézeté-
vel. De a kötôszó bevezethet egy nem valós esetet (casus irrealis) feltételezô 
feltételes mondatot is. Ha így értenénk Pálnak ezt a kijelentését, akkor ezzel 
egyrészt azt akarná kifejezésre juttatni, hogy még abban az esetben sem 
rendelkezne helyes Krisztus-ismerettel, ha — mint a többi apostol — még föl-
di életében személyesen ismerte volna Jézust. De az is lehet, hogy egy kép-
telen feltételezéssel Korinthusban fellépô ellenfeleinek Jézus földi életén 
tájékozódó, az ô karizmatikus képességeit hangsúlyozó, ún. „theiosz anér” 
(isteni ember) krisztológiáját211 akarja megkérdôjelezni. Nem lehetetlen azon-
ban az sem, hogy a korábbi Krisztus-ismeret említése a „szolgai formában 
rejtôzôre” vonatkozna, amelyet természetesen már fel kell váltania a meg-
dicsôült Úr ismeretének. Mindegyik értelmezésnek van híve a magyarázók 
között.212 Pál vitatott kijelentésének legvalószínûbb értelmét csak a mondat 

211 Georgi 1964, 252. k.
212 M. Thrall áttekinthetôen rendszerezi a javaslatokat, ezért aki a vitával részle-

tesen meg kíván ismerkedni, kommentárjának 416. kk. oldalain magyarázókra tör-
ténô utalásokkal együtt bôséges útmutatásra talál.
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alapos elemzésével és a gondolatmenet figyelembevételével lehet körvo-
nalazni.

b) Vita van afelett is, hogy a  test szerint) határozó az igének 
(nincs ismeretünk) vagy a névszónak (Krisztus) az értelmét módosítja-e. A 
szórend inkább az elsô lehetôség mellett szól.213 Mégis a „Krisztus test sze-
rint” változatot sokan elônyben részesítik, mégpedig olyan teológiai érdekbôl, 
amely nagy hatással volt az Újszövetséggel foglalkozók gondolkodására.

c) Az elôzô megállapítás magyarázatául át kell röviden tekintenünk ennek 
a bibliai versnek a szerepét abban a vitában, amely a 20. század elsô felében 
alakult ki az ún. „történeti Jézus” és „az igehirdetés (kérügma) Krisztusa” 
kérdése körül. A vitát elsôsorban Bultmann sarkította ki, tartotta életben, aki 
mindeközben álláspontja igazolásául állandóan Pálnak erre a mondatára 
hivatkozott. Érdemes életmûvébôl néhány kijelentést felidézni, amelyekbôl 
kitûnhet, hogy ha exegetikai véleménye idôközben valamennyire módosult 
is, a teológiai következmények levonásában egy jottányit sem engedett. Már 
1929-ben ezt írja 2Kor 5,16-ra hivatkozva A történeti Jézus szerepe Pál apos-
tol teológiájában címû tanulmányában: „Senki se legyen megismerhetô 
, azaz az ô emberi, megítélhetô adottságai alapján!”214 De már az Új-
szövetség teológiáját összefoglaló nevezetes mûvében, legalábbis a harma-
dik átdolgozott kiadásban (1958) exegetikailag árnyaltabban fogalmaz: „Va-
jon ezekben a mondatokban a  a tárgyat vagy az igét határozza 
meg? Az utóbbi lehet a valószínûbb, de egy ilyen döntés nem jelent semmit 
az egész összefüggés értelmezése szempontjából; egy  ismert 
Krisztus ugyanis pontosan . Hasonló álláspontot képviselt 
azután a Második korinthusi levélrôl szóló és a halála évében, 1976-ban 
megjelent magyarázatában is.216 Látható tehát, hogy Bultmann írásmagyará-
zati érvekkel nem tudja alátámasztani azt a nézetet, amely szerint itt Pál „a 
történeti Krisztus” ismeretének elégtelen voltáról beszél. Mégis arról a — sajnos 
— gyakran elôforduló esetrôl van szó, amikor egy teológiai következtetés 
érdekében elôítélettel bánunk egy-egy bibliai szakasszal.

Az egész kérdés mögött tulajdonképpen a 20. századi újszövetségi kuta-
tás egyik legelkeseredettebb vitája húzódik meg. A dolog a szájhagyomá-
nyozás törvényszerûségeinek alaposabb megértésével kezdôdött. Mielôtt 
ugyanis a Jézus-történeteket írásba foglalták volna, szájhagyományként ad-

213 Ch. Wolff 1989, 125. o.
214 Bultmann 1993 1. 211. o.
215 Bultmann 1959, 239. o. Lásd még uo. 294. o.
216 Bultmann 1976, 156. k.
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ták tovább azokat (1Kor 11,23kk; 15,3kk), de amit továbbadtak, már a fel-
támadott Úr ismeretében és a belé vetett hitben fogalmazták meg, aminek 
következtében Bultmann szavaival „a hirdetôbôl hirdetett lett”,217 magyarán 
aki azelôtt Isten uralmának hirdetôje volt, most az ô személye lett a húsvét 
utáni igehirdetés témája. Mindebbôl sokan arra a meggyôzôdésre jutottak, 
hogy elfogulatlan, hiteles képet nem alkothatunk magunknak a „történeti”, 
tehát a húsvét elôtti Jézusról. Bultmann és követôi ebbôl a szükséghelyzetbôl 
erényt kovácsoltak, mondván: „Azon túlmenôen, hogy Jézus létezett, nincs 
másra szükségünk. Ezt tanúsítják Pál és János, akik nem adnak képet a tör-
téneti Jézusról és igehirdetésérôl, és akik számára egyetlen történeti ténynek 
van jelentôsége, mégpedig Jézus kereszthalálának.”218 Errôl a nyugvópontra 
jutni nem akaró vitáról most csak ennyit: a feltámadás eseménye vitathatat-
lanul befolyásolja a Jézus földi mûködésérôl szóló hagyományt és a róla ki-
alakított képünket. Ebbôl viszont nem következik, hogy minden tudósítás a 
húsvét elôtti idôszakból megbízhatatlanná vált. Éppen Bultmann tanítványai 
— közülük is elsôsorban Käsemann219 — mutattak rá arra, hogy kellô körül-
tekintéssel „át lehet törni” a „kérügma Krisztusától” a „történeti Jézus” alak-
jához. Tarthatatlan egy olyan álláspont is, amely szerint halálán és feltáma-
dásán kívül minden egyéb Jézussal történt eseménynek teológiailag, fôkép-
pen pedig Pál és János teológiája számára, nincs jelentôsége. Jézus halála 
és feltámadása éppen azért rendkívüli, mert rendkívüli volt az, akivel ezek 
történtek. Nem is hiányzik a hivatkozás sem Pálnál,220 sem Jánosnál a Jézus 
földi mûködésérôl tudósító hagyományra, még ha — érthetô módon — az ol-
vasók figyelmét elsôsorban a feltámadott, élô és megdicsôült Úrra irányítják. 
Egyetérthetünk tehát O. Michellel, aki ebben a kérdésben azt vallja, hogy „a 
pneumatikus, Isten Lelkétôl származó ismeret sohasem jelentheti a történe-
ti tapasztalatok kikerülését vagy elferdítését, hanem ellenkezôleg, a történeti 
jelenségek elmélyült újraértékelését egy más síkon.”221 Visszatérve a Második 
korinthusi levél szóban forgó részére, minden kétség nélkül megállapítható, 
hogy Pál a világ dolgainak, fôképp pedig Krisztusnak gyarló, „testi” megítélését 

217 Bultmann 1959, 35. o.
218 Bultmann 1964, 233. o. Lásd még uô 1993 1. 208. o. Uô 1959, 190., 293. o.
219 Käsemann: Das Problem des historische Jesus, in: Käsemann 1960, 187. kk.
220 Lásd Cserháti 1996, 98. kk.
221 Michel 1929, 118. o.
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utasítja el,222 és nem ad alapot a „történeti Jézus” és a „kérügma Krisztusa” 
jellegzetesen huszadik századi szembeállítására.

5Krisztusban (van): Az  elöljárószó hozzávetôlegesen 2700 alkalommal 
fordul elô az Újszövetség görög szövegében, többek között igen gyakran a 
fontos teológiai tartalmat hordozó ,  (Úrban) vagy az ezeket 
helyettesítô  (ôbenne) fordulatokban. A Második korinthusi levél szö-
vegében is találkoztunk már ezekkel.223 Az  elöljárónak elsôsorban helyet, 
illetve kísérô körülményeket meghatározó szerepe van.224 Ehhez még hoz-
zátehetjük Elliger megjegyzését, aki szerint „a héber  elöljáró hatására (az 
) jelentéstartalma jelentôsen kiszélesedett, például eszközhatározói érte-
lemben.225 Ez az elöljáró sajátos értelmet kölcsönöz a szónak, ha az törté-
netesen személyt, különösképpen Istent vagy Krisztust nevezi meg. Milyen 
értelemben lehetünk „bennük”? Erôteljes hatást gyakorolt az újszövetségi 
teológiai gondolkodásra Albert Schweitzer véleménye, aki a „Krisztusban” 
fordulatból Pál apostol misztikájára következtetett.226 De ha egyenként meg-
vizsgáljuk azokat az igehelyeket, amelyek ebbôl a szempontból szóba jöhet-
nek, a vizsgált szókapcsolatok Krisztus és az ember között létrejövô sok-
rétû és nem feltétlenül misztikus ráhatásra utaló viszonyt írnak körül. Aki 
„Krisztusban” van, az hozzátartozik, mert a keresztség által az övé lett, és 
így a hatáskörébe került (Róm 6,1kk). Krisztus „testének”, az egyháznak 
tagjává lett, amelyben Isten Lelke munkálkodik (1Kor 12,12k). Más megkö-
zelítésben „Krisztusban lenni” annyit jelent, mint Ádám helyett Krisztus „cor-
porate personality”-jébe, vagyis személye „leszármazási vonalába” tartozni.227 
Nem egyszer a kifejezésrôl lekopott minden teológiai jelentés, és csupán a 
szóban forgó személy keresztyén mivoltára utal (pl. 1Kor 7,39). Viszont kü-
lön kell szólnunk azokról az esetekrôl, amikor a „Krisztusban” kifejezés fog-
lalatát jelenti mindannak, amit Isten ôáltala vitt végbe érettünk (pl. 1Kor 1,30; 
2Kor 1,19k). Ilyen esetben a kijelentés tartalma érvényes, függetlenül annak 

222 Ezt juttatja kifejezésre meglehetôsen merész fordítói megoldással Martin: 
„Nem ítéljük meg (Krisztust) egy kívülálló valaki szempontjából.” Martin 1986, 
135. o.

223 Ezért lásd még 2Kor 1,19; 2,14; 4,16 és 5,6 magyarázatát.
224 Lásd Oepke: ThWNT 2. 534. o.
225 Elliger: EWNT 1. 1093. kk. kol.
226 Vö. Schweitzer 1930, 122. kk.
227 Lásd Hübner 1990—1995 2. 227. o. Thrall 1994, 428. k.
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elfogadásától. Tekintettel a közvetlen összefüggésre (5,14k), a jelen esetben 
is innen kell megközelítenünk a „Krisztusban” értelmét.228

6új teremtés: A  a köznapi görög nyelvben valamit létrehozó cselek-
vést (mûvelés, építés, alapítás)229 fejez ki. A bibliai nyelvben ószövetségi 
hatásra a szó Isten valamit létrehozó, teremtô munkájának megjelölésére 
van fenntartva. A prófétai ígéret szerint Isten az idôk végén teremtett világa 
helyébe új, eszkatologikus teremtô aktussal új teremtett világot fog létre-
hozni (Ézs 51,16; 65,17; 66,22). Amirôl tehát Pál itt beszél, beletartozik Isten 
végsô cselekvéssorába. Nem világos azonban, hogy a  szó a teremtô 
cselekvésre vagy annak eredményére utal-e.230 Hasonló a helyzet Gal 6,15-ben 
is.231 Ha arra gondolunk, hogy jelen esetben inkább a teremtô cselekvés 
eredményérôl van szó, akkor talán helyesebb lenne „teremtménynek” fordí-
tanunk (Róm 1,25; 8,39; Kol 1,15). Ez azonban olyan befejezettséget sugall-
na, ami valószínûleg nem áll az apostol szándékában (vö. 2Kor 4,16). A 
következô mondat egyébként sem csak személyek újjáteremtésérôl beszél 
(lásd a következô jegyzetet).

7újak jöttek létre: Az „új” melléknév semleges többes számban áll. Ebben 
az esetben pedig gyûjtôfogalommal (kollektív fogalommal) van dolgunk. 
Ilyenkor az állítmány egyes számban illeszkedik az alanyhoz, mint a mi ese-
tünkben is. Szintén figyelemre méltó a „létrejön” ige befejezett múltat (per-
fectumot) idézô alakja.

8kibékített: A magyar nyelvû protestáns fordításokban hagyománya van 
a  igének „megbékülök”, sôt „megbékélek” formában történô vis-
szaadásának. A „megbékülök” szó a mai magyar nyelvben vagy kenetesen 
hangzik, vagy pedig azt jelenti, hogy belenyugszom valamibe. A görög szó-
nak köznapi értelme van: valaki „megváltoztatja” () ellenséges maga-
tartását, vagyis kibékül. Ilyen értelemben kéri Pál 1Kor 7,11-ben az elvált 
feleséget, hogy béküljön ki a férjével. Egy ilyen köznapi kifejezés használata 
már önmagában is megkérdôjelezi Hofius állítását, aki szerint itt egy Pál ál-
tal átvett himnusztöredékkel van dolgunk.232, 233 A „kiengesztelni” formában 
történô fordítás234 sem volna szerencsés, mert egy ilyen kezdeményezés 

228 Lásd még Cserháti 1976, 84. k. Cserháti 1978, 138. k. Cserháti 1982, 137. k., 
180. k., 189. k.

229 Soltész—Szinyei 1978, 369. o.
230 Lásd Varga 1992, 561. kol.
231 Vö. Cserháti 1982, 280. o. 8. jegyz.
232 Hofi us 1994, 47. kk.
233 A kérdéses szót Isten és ember viszonyára értve lásd még Róm 5,8kk-t.
234 Általában a katolikus fordítások.
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annak a félnek a részérôl esedékes, aki megbántotta a másikat. Isten esetében 
pedig errôl nyilván nem beszélhetünk.

9minthogy: Két kötôszó, a  és a  kapcsolódik össze, és ez értelme-
zési nehézségekkel jár együtt: vajon a feltételes vagy az okhatározói elem 
válik meghatározóvá? 2Thessz 2,2-ben a mondanivaló „mintha” kötôszót 
kíván: „Ne zavarodjatok meg… mintha az Úr napja bekövetkezett volna.” 
2Kor 11,21-ben viszont a fordítás nem boldogul a „minthogy” nélkül. A jelen 
esetben is ez tûnik a járható útnak.235

10Krisztusban: A kifejezés hasonló szerepet tölt be, mint a 17. versben, 
ezért vegyük figyelembe itt is az 5. jegyzetet. Nagy vita alakult ki a magya-
rázók között a mondat tagolását illetôen. Ha ugyanis a hangsúlyt arra tesszük, 
hogy „Isten Krisztusban volt”, akkor ezt a kijelentést Isten testet öltésére, 
inkarnációjára történô utalásnak is felfoghatjuk. Eszerint Pál azt mondaná, 
hogy a Krisztusban testet öltött Isten maga tett eleget az ô halálában a ki-
békülés feltételeinek. De összekapcsolhatjuk a múlt idejû létigét () és a 
melléknévi igenevet () is ún. körülírt igeragozást (coniugatio pe-
riphrastica) feltételezve. Ebben az esetben nincs másról szó, mint az elôzô 
kijelentés megalapozásáról. A fordítás ez utóbbi lehetôséget követi.236

11a világot: Mivel a továbbiakban a „világ” többes számú személyes név-
mással () összekapcsolt vétkeirôl van szó, ebben az esetben nem két-
séges, hogy az embervilágra kell gondolnunk.

12elrendelve: A  az Újszövetségben ritka mediális aorisztosz par-
ticipium) szó szerint: „valami elhelyezett, felállított”. A -szal, az Isten 
igéjével társítva, amely ebben az esetben „nomen actionis” (cselekvést jelen-
tô szó), a kibékítés szolgálatával megbízott, intézményesített igehirdetést 
jelent. Ezt próbálja a fordítás az „elrendelve” megoldással visszaadni.

13közöttünk: A szövegben  van, ami „bennünket” is jelenthetne. Ez 
viszont nehezen lenne összeegyeztethetô a „kibékülés igéje hirdetésének 
elrendelésével”. Isten ugyanis az ügyet nem csak az apostolok „szívére” he-
lyezte.

14járunk követségben: A  ige alapjelentése: „valamiben megelôz, 
elôtte jár valakinek”, fôként korban. Ezért a  idôs, tiszteletre méltó 
embert jelöl. Ez középfokban pedig: presbiter. Az „elôtte jár” jelentésbôl 
származtatható az ige „követségben jár” értelme, talán mert a követ az, aki 
a küldöttség élén megy. A szó ezen kívül csak Ef 6,20-ban fordul még elô.

235 Lásd BD 396. §.
236 A magyarázók táborának megoszlásáról képet kaphatunk Ch. Wolff 1989 kom-

mentárjából, a 129. o. 422—425. jegyzeteiben.
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15mint: A  kötôszó általában összehasonlítást vezet be. Amit viszont a 
jelen esetben bevezet, az egy sajátos görög nyelvtani szerkezet, mégpedig 
ún. genitivus absolutus, ami a mi nyelvünkön idô- vagy okhatározói mellék-
mondattal oldható fel. Ez így együtt indokolja a választott fordítást. A „mint-
ha” kötôszó237 elcsúsztatja az apostol mondanivalóját. Amikor ugyanis az 
apostol Istentôl megbízott követként szól, általa valóban Isten szól, és a 
hallgatójának nem csak úgy kell vennie, „mintha” maga Isten szólna hozzá.

16béküljetek ki: Ha következetesen ragaszkodunk a 8. jegyzetben mon-
dottakhoz, akkor ez a felszólítás sem hangozhat így: béküljetek meg! Nem 
arról van ugyanis szó, hogy törôdjön bele az ember Isten gondolatába. Mivel 
a felszólítás szenvedô igealakban történik, tulajdonképpen így kellene for-
dítanunk: „hagyjátok kibékíteni magatokat!”

17bûnt nem ismert: Itt az „ismer” igének megint az ószövetségi értelme 
jelentkezik, vagyis a szó olyan ismeretszerzésre utal, amely személyes rész-
vétel, érintkezés útján jön létre. Jézus tudott a bûnrôl, és ilyen értelemben 
mindenki másnál jobban ismerte a bûnt. Viszont nem volt része a bûnben, 
nem vált bûntárssá, vagyis bûntelen volt. Pál tulajdonképpen ezt akarta ki-
fejezni ezzel a biblikus fordulattal.

18Isten igazsága: Ez a szókapcsolat értelmetlennek tûnhet, mert csak Pál 
teológiájának összefüggéseiben válhat érthetôvé. Bizonyára úgy érti, ahogy 
Róm 3,25k-ben is.238

19mint munkatársak: A  melléknévi igenév minden eligazító 
szó nélkül, önmagában áll, és ezért úgy is érthetnénk, hogy az apostoli szol-
gálatban álló ember az Isten igazságának létrejöttében mûködik közre, de 
úgy is, hogy a korinthusiakkal, sôt Istennel munkálkodik együtt.239 Ha a foly-
tatásra figyelünk („kérlelünk titeket”), akkor legvalószínûbbnek a harmadik 
lehetôséget kell tekintenünk.

20errôl van szó: Ószövetségi idézet Pálnál nem túl gyakori bevezetése 
(). Ez a forma elôfordul a qumráni és a rabbinisztikus irodalomban 
is.240 A fordítás azért hangzik így, mert az eredeti szöveg sem árulja el azt, 
hogy ki szól.

21A várt idôben: A hagyományos fordítások „kellemetes idôben”-nel,241 

237 Revideált Károli- és új protestáns fordítás.
238 Lásd a levélrészlet kibontásánál.
239 Lásd Thrall 1994, 451. o.
240 Uo. 452. o. 1832. k. jegyz.
241 Revideált Károli-fordítás.
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vagy „kegyelem idején”-nel242 adják vissza a  értelmét. A melléknév 
alapjául szolgáló  ige „elfogad, jóváhagy” jelentése ezt meg is engedi. 
Az „idô”-vel kapcsolatban azonban a „vár” jelentés megfelelôbbnek tûnik, 
annál is inkább, mert így rímeltethetô a jelzô az idézetnek Pál által a követ-
kezô mondatban történô alkalmazásával (). De a „várt” jelzô az 
„idô” görög megfelelôjéhez () is jobban illik. A  a -szal 
ellentétben a meghatározott tartalommal telített idôpontot, másképp alkal-
mat jelöli meg, a sajátos tartammal, minôséggel rendelkezô idôt, nem pedig 
a mérhetô, folyó idôt. A  a végsô, eszkatologikus események idôpontjaira 
is vonatkozhat, és valószínûleg Pál is ilyen természetû idôpontra gondol, 
amikor ezzel a szóval él.

22szabadulás napján: A  elsô helyen álló jelentése: szabadulás. A 
magyar fordítások, mint ebben az esetben is, nagyon gyakran az „üdvösség” 
szóval adják vissza, amelynek hallatán elsôsorban valami boldog lelkiálla-
potra gondolunk, nem pedig valamiféle kétségbeejtô helyzetbôl történt sza-
badulásra. A szabadulás természetesen felszabadulást, örömöt is hoz ma-
gával, de ez már nem a kiváltó ok, hanem a következmény.

23„A várt idôben meghallgattalak, a szabadulás napján megsegítettelek.” 
Ez a mondat Ézs 49,8 versének idézete. Pál a görög nyelvû Ószövetséget, az 
ún. Septuagintát veszi alapul. Ebbôl adódik az, hogy az eseményeket múlt 
idôben (aorisztosz!) említi. A prófétánál Isten szól így a titokzatos „Úr Szolgá-
jához”. Mégsem látszik valószínûnek, hogy Pál Krisztusnak szóló isteni ígé-
retként alkalmazza.243 Plummer szerint Pál önmaga számára idézi bátorításul.244 
Mégis minden amellett szól, hogy az idézet címzettjei a levélnek az elôzô 
versében megszólított olvasói, illetve az apostoli igehirdetés hallgatói.245

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (16) A levél most sorra kerülô részlete 
szervesen és szorosan kapcsolódik az elmondottakhoz, és ezért kény-
telenek leszünk többször is emlékezetünkbe idézni a már ismert ki-
jelentések néhány lényeges elemét. Arról volt szó ugyanis, hogy mind-
az, ami Jézus Krisztussal történt, új és ígéretes helyzetet teremtett Isten és 
ember kapcsolatában. Ezt a megváltozott helyzetet nem mindenki isme-
ri fel, és nem mindenki fogadja el, ha történetesen tudomást is szerzett 

242 Új protestáns fordítás.
243 Ezt feltételezi ugyanis Hanson. Idézi Thrall 1994, 452. o. 1835. jegyz.
244 Idézi Thrall 1994, 453. o. 1837. jegyz.
245 Bultmann 1976, 169. o. Ch. Wolff 1989, 138. o. Thrall 1994, 453. o. és mások.
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róla. De kényszeríteni sem kényszerít Isten senkit arra, hogy felhagyjon 
idôszerûtlenné vált magatartásával, és az új helyzetnek megfelelôen 
változtasson a vele való kapcsolatán. Ha valamit nem lehet kikénysze-
ríteni, akkor az a szeretet, pedig éppen a szeretet a leglényegesebb kötôanyag 
Isten és ember Krisztus által lehetôvé tett új kötôdésében. Pál, amint 
ez az eddigiekbôl kitûnt, az olvasó számára fel akarja fedni az aposto-
li szolgálat dicsôségét, tehát rá akar világítani ennek a szolgálatnak a 
páratlan jelentôségére. Nem teheti meg ezt anélkül, hogy ôszintén fel 
ne tárná ezt a kényszerû és bénító helyzetet, úgyszólván „patthelyzetet”. 
Mert az apostoli szolgálatnak éppen az a rendeltetése, hogy ezt az el-
lentmondást feloldja, „igyekezzen meggyôzni az embereket” (2Kor 
5,11), és így összehozza azt, ami összetartozik.

Pál az imént rávilágított arra az összefüggésre is, hogy Krisztus 
kereszthalála következtében kivétel nélkül minden ember halottnak 
bizonyul Isten ítéletében, de egyúttal az új élet lehetôsége is meg-
nyílik kivétel nélkül minden Krisztusban hívô elôtt az értük meghalt 
és feltámadott Úr uralma alatt (2Kor 5,14k). Mindebbôl viszont az 
következik, hogy az apostoli szolgálatban állóknak mostantól fogva 
senkirôl sincs ismeretük test szerint. Ha valakinek segíteni sze-
retnének, tudniuk kell, hogy miben szorul segítségre. Az emberek 
helyzetének megítélése lehet „test szerinti”, vagyis támaszkodhat az 
„e világi adottságokra”.246 Az ilyen emberi vélemények tartalmazhat-
nak részigazságokat, de az Isten és ember közötti helyénvaló kapcso-
lat természetérôl nem adhatnak hiteles képet. Ezért attól fogva, hogy 
Krisztus meghalt mindenkiért, és ezzel egy új üdvtörténeti „most”, 
egy új idôszerûség köszöntött be Isten és ember kapcsolatában, már 
más megvilágításba kerül mindenki: függetlenül minden kedvezô vagy 
elmarasztaló emberi megítéléstôl kegyelemre szoruló és ugyanakkor ke-
gyelemre felterjesztett minden ember. Éppen ezért van elkötelezve sze-
mélyválogatás nélküli szolgálatukra Istennek minden apostoli fel-
adattal megbízott munkatársa.

Erre az Isten nézôpontját követô emberismeretre Krisztus ismere-
tében juthatunk el. De Krisztus ismerete is alapulhat emberi megíté-
lésen és véleményen, és ezért nem is lehet megbízható, legyen az akár 

246 „auf menschliche Vorfi ndlichkeit”, in: Bultmann 1976, 56. o.
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jóindulatú, akár elutasító. De még azon sem múlik Krisztus ismereté-
nek a megbízhatósága, hogy a keresô emberi lélek igyekszik valamit 
kezdeni Jézus földi életével és mûködésével, hiszen kereszthalálának 
és feltámadásának számításba vétele nélkül minden Krisztus-ismeret 
csonka és erôtlen marad.247 Mert a kulcskérdés e tekintetben mégis az, 
hogy mindahhoz, ami Jézussal történt, legyen az húsvét elôtt vagy után, 
mit szól Isten: Jézus Krisztus történetét a maga emberért vállalt történetének 
tekinti-e vagy sem. Pál szerint minden olyan vélemény felett, amely nem 
ismeri fel Jézus Krisztus páratlan kapcsolatát Istennel, eljárt az idô. 
Isten új korszakot nyitott, amelyben, még ha ismerte is Krisztust test 
szerint — írja —, most már azonban többé nem ismeri. Korábban nem 
vette észre, hogy Krisztus által korszakváltás történt, és új helyzet állt 
elô. Most viszont már Krisztus ismeretében feltárul elôtte is Isten szán-
déka. Isten szándékának ismeretében pedig nemcsak az lesz nyilván-
valóvá, hogy mi is az ember, hanem hogy mivé lehet Isten kezében. Ez 
a Krisztusból meríthetô ismeret rajzolja meg minden apostoli szolgálat 
valódi távlatait.

(17) Aki Krisztus Isten szerint való ismeretében tájékozódik, arra a 
következtetésre is eljut, hogy ha valaki Krisztusban van, új terem-
tés. Aki tehát Krisztus halálában magát halálra méltónak ismerte fel, 
és a Krisztusban felkínált kegyelemre támaszkodik, más emberré lett. 
Olyan, aki a Krisztussal való közösségben többé már nem önmagának 
él (2Kor 5,15). Vagyis a megígért eljövendô eszkatologikus üdvkor (Ézs 
51,16; 65,17; 66,22) elôlegeképpen új teremtô aktus eredménye lett.248 
Ezért ha valaki Krisztus ismeretében méri fel a világ jövôjét, akkor 
máris úgy veheti, hogy a régiek elmúltak, íme, újak jöttek létre (Ézs 
42,9; 43,18).

Az „új teremtés” valójában nem a régi javított kiadása. „Nemcsak 
egy helyesebb ismeret lép a régi, hibás helyébe, hanem egy új létezô.”249 
Nem is áll csupán a magatartás, az életvitel némi kiigazításában. Új 
teremtésrôl, új kezdetrôl van szó, a régi helyébe új ember lépett (vö. 
Jn 3,5.7), akinek legfôbb vonása az, hogy új, gyermeki viszony fûzi ôt 

247 Lásd a szövegértelmezés 4. jegyzetét.
248 Lásd Ch. Wolff 1989, 127. o.
249 Dupont 1960, 186. o.
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Istenhez. Bultmann szerint ez a korszakos változás az egyénben megy 
végbe.250 Bár Pálnál sem elhanyagolható az egyes ember sorsa, mégsem 
tudja az embert ilyen elvontan, egyedi teremtményként szemlélni. Sen-
ki nem lehetne „új teremtés”, ha „a régiek” helyébe nem „jöttek volna 
létre új dolgok” a környezetében. Új teremtéssé ugyanis az ember Krisz-
tusban lehet, az új közösség, az egyház tagjaként válhat. Új életet pedig 
csak akkor élhet, ha Isten még a halált is az élet szolgálatába állítja, 
tehát az eljövendô világ erôit e tekintetben is megelôlegezi (vö. 2Kor 
4,11.16; Róm 8,28.31kk).

Tanulságos, ahogy Khrüszosztomosz a szóban forgó levélrészletrôl 
mondott igehirdetésében érvényt szerez az új teremtés Pál által többes 
számmal történt megfogalmazásának (újak jöttek létre): „Íme, a lélek 
is új, hiszen megtisztult, a test is új, új az istentisztelet is, új ígéreteket 
is nyertünk, a szövetség, az élet, az Úr asztala, az öltözet mind merô-
ben új lett. Mert hát a földi Jeruzsálem helyébe megkaptuk a mennyei 
fôvárost, a megtapintható helyett látjuk a lelki templomot, kôtáblák 
helyett húsból valókat (2Kor 3,3) kaptunk, a körülmetélkedés helyett 
a keresztséget, a manna helyett az Úr testét, kôbôl fakasztott víz helyett 
a sebekbôl ömlô vért, Mózes vagy Áron botja helyett a keresztet, az 
Ígéret Földje helyett a mennyek országát, papok ezrei helyett az egyet-
len Fôpapot, a »néma bárány« (Ézs 53,7) helyett az Isten Lelkével tel-
jes Bárányt.”251

Pál azt állítja, hogy „ha valaki Krisztusban van”, az „új teremtés”. A 
„valaki” határozatlan személynévmással egyszerre juttatja kifejezésre 
a mindenki elôtt nyitva álló lehetôséget, de a személyes döntés fontos-
ságát is. Ennek alapján Bultmann — de rajta kívül még sokan mások is 
— arra gondol, hogy azok a hívô emberek „vannak a Krisztusban”, akik 
„a keresztség által a gyülekezetbe, mint »Krisztus testébe« felvételt 
nyertek”.252 Valóban annak életében lesz valósággá az „új teremtés” 
nagyszerû kilátása, aki hittel, vagy ahogy Bultmann Róm 1,5-re hivat-
kozva mondja, „a hit engedelmességével” ragadja meg a felkínált lehe-

250 Bultmann 1976, 159. o.
251 PG 61. 476. kol.
252 Bultmann 1976, 158. o.
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tôséget.253 Ám ha ezt a kilátást leszûkítjük a hívôk körére, abban a 
pillanatban kétségessé válik, hogy érvényes-e arra is, akit az evangé-
lium éppen megszólított. Pál viszont a gondolatmenetnek minden pont-
ján fordítva érvel. Mivel ami Krisztussal történt, mindenkire vonatko-
zik, azért lehet bárkinek, aki hittel fogadja, része az általa létrejött ja-
vakban. Amiképpen a lámpa felkapcsolása is csak akkor lehet sikeres, 
ha van mindenki számára rendelkezésre álló áramszolgáltatás. Ha tehát 
ismeretünk „Krisztusban” gyökerezik, akkor mindenkinek esélye van arra, 
hogy új teremtés részese legyen. Nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül ezt 
a sajátos páli megközelítést a következôkben sem.

(18—19) Isten tehát azon van, hogy mindenkinek új teremtésben 
legyen része, és ezt csak ô teheti meg. Mindez pedig Istentôl van — 
szögezi le az apostol —, hiszen az ember javítani még esetleg tud az 
állapotokon, de új „teremtés” egyedül Istentôl telik. Ebben még a leg-
kiválóbb apostol is tehetetlennek bizonyul. Isten azonban eszközül 
felhasználja elhívott szolgáit ebben az emberfeletti feladatban. Félre-
értik viszont az apostoli küldetést azok, akik valami emberi ráhatással, 
a tekintély súlyával (2Kor 11,12kk) vagy a szó mágikus erejében bízva 
akarnak hozzájárulni a rábízottak újjáteremtéséhez. Ezzel szemben az 
apostoli szolgálatnak, hogy küldetésének megfeleljen, tulajdonképpen 
nem kell mást tennie, mint Isten és ember kibékülésének jó hírét szétvinnie 
a világban.

Ebben a kibékülésben rejlik ugyanis az új teremtés titka, hiszen — Pál sza-
vainak megfelelôen — az az Isten viszi végbe az új teremtést, aki Krisz-
tus által kibékített minket magával, és küldötteinek adta a kibé-
kítés szolgálatát. A rabbinizmus azt hitte, hogy a megújulást a törvény 
teljesítése, a gnoszticizmus pedig azt, hogy az esendô test levetése 
hozza magával. Az emberek minden korban nagyon leleményesek a 
kiutak keresésében, hol a tudományban, hol a gazdasági teljesítmény-
ben, hol a jólét igézetében vélik megtalálni, de az eredmény mindig 
csalódást okoz. Nem is lehet másképp, mert a megoldás két félnek, a sze-
mélyes Istennek és személyes teremtményeinek egymásra találásában van. Tud-
ni Istenrôl még szánalmasan kevés. Vele bensôséges, beszédes viszony-

253 Uo. 165. o.
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ban lenni, atya—gyermeki szeretetkapcsolatban élni és együtt munkál-
kodni — ez az ember rendeltetése.

A látlelet ezek után kézenfekvô. Minden baj végsô forrása egy bizo-
nyos megromlott viszonyban keresendô. Istennel meghasonlott emberek 
vagyunk, a teremtmény nem tud kijönni Teremtôjével, szembeszáll 
vele, vagy menekül elôle, ahelyett, hogy szeretné ôt, és boldog lenne 
ebben a kapcsolatban. Mindaddig, míg az ember nem szembesül Jézus 
kereszthalálával, a helyzetet nem fogja fel tragikusnak, mentegetheti 
magát, hazudhat magának. De Jézus kereszthalála elnémíthatatlan vád. 
Mert miképpen szerethetnénk mi igaz szívvel Istent, ha nem tûrtük 
meg magunk között, aki Istent képviselte közöttünk?

Hogyan áll helyre a viszony Isten és ember között? A helyes válasz 
érdekében nagyon gondosan kell mérlegelnünk az apostol szavait, mert 
az írásmagyarázat története ebben a vonatkozásban félreértések és hely-
telen következtetések áradatáról árulkodik. Nem kétséges, hogy a békés 
viszony megteremtésében Isten a kezdeményezô. Az emberi vallásosság szá-
mos módját eszelte ki az istenség kiengesztelésének, s mivel soha nem 
tudhatta, hogy sikerült-e maga felé hajlítania istenét, végsô esetben 
még az emberáldozattól sem riadt vissza. Ezzel szemben nem az ember, 
hanem Isten tette meg az elsô lépést, kétséget sem hagyva békés szán-
dékáról.

De a kibékülés célja sem más, mint hogy Vele „magával” rendezôdjék a 
kapcsolat. Rendezésre váró békétlenség és meghasonlás, sajnos, bôsé-
gesen akad ember és embertársa között is. Ám mindennél elôrébb való 
megragadni Isten békejobbját, hogy életünk sziklaszilárd nyugvópont-
ra találjon, amelybôl azután meg nem szûnô késztetés fakad rendezni 
dolgainkat embertársainkkal is (vö. Mt 5,23kk; 1Kor 6,7kk; 7,11).

Az Istennel való kibékülésnek továbbá ára is van. Ezért fogalmaz így Pál: 
Krisztus által békített ki Isten magával minket. A görög igeidô mozza-
natos jellege (aorisztosz!), amellyel a kibékülés alkalmáról szól, félre-
érthetetlenül Krisztus halálára utal. Ez a véres összeütközés Isten és 
ember között, amelynek átka és gyalázata Krisztusra hullott, képes 
tisztázni a félreértéseket, és közös nevezôre tudja hozni az egymással 
meghasonlottakat. Ez ad nyomatékot Isten kibékülést kezdeményezô 
lépésének és az apostoli szolgálatnak, amelyre bízta békéjének, a treu-
ga deinek a kihirdetését.

Korinthus_2_JAV.indd   201Korinthus_2_JAV.indd   201 2009.04.08.   14:46:272009.04.08.   14:46:27



202

IV. AZ APOSTOLI SZOLGÁLAT DICSÔSÉGE (2,12—6,10)  

Úgy tûnik, mintha Pál a következô mondatában megismételné az 
elôbb mondottakat: az új teremtés megvalósulhat, minthogy Isten 
Krisztusban kibékítette a világot magával, nem számítva be az ô 
vétkeiket és elrendelve közöttünk a kibékülés igéjének hirdetését. 
Ha viszont gondosan elemezzük az egyes kifejezéseket, kiderül, hogy 
az apostol most a kibékülés érdekében reá bízott és általa — többek 
között a korinthusiak körében — végzett szolgálatnak vet szélesebb 
alapot. Amiért ugyanis ô fáradozik, nem alkalmi, mellékes történelmi 
epizód, hanem az egész emberiséget érintô, egyedülálló fordulat kö-
vetkezménye, amelynek a jelentôségét az adja, hogy mind e mögött maga 
Isten áll. Ô Krisztusban kötött békét, vagyis ennek a békének Krisztuson 
kívül nincs más feltétele, biztosítéka, és határidôhöz sincs kötve. A 
kibékülés ajánlata Isten részérôl, ahogy ezt már a 17. vers szövegma-
gyarázatánál is kiemeltük, az egész embervilágnak szól, és ezért a kiváltság 
mindenkié. Éppen azért, mivel nincsenek kiváltságosok. A kibékülés 
pedig azért vált lehetségessé, mert Isten saját kezdeményezésébôl, min-
den ellenszolgáltatás nélkül Krisztusért áthúzta és elengedte a vétkes 
tartozást. Mivel ez a fölhalmozódott adósság állt az útban, most már 
nincs akadálya a kibékülésnek, Isten és ember egymásra találásának 
(Kol 2,14).

Akadálya ennek a kibékülésnek tulajdonképpen csak az lehet, hogy 
akadhatnak olyanok, akik nem szereznek tudomást Isten világra szóló 
ajánlatáról. Hogy ez se akadályozzon meg senkit a felkínált békesség 
elfogadásában, rendelte Isten az egyházban a kibékülés igéjének hir-
detését. Mivel pedig általa alapított és sajátos feladattal megbízott tiszt-
ségrôl van szó, megkülönböztetett fi gyelemben részesíti azt, és az erre 
a tisztségre elhívottakat különleges felelôsséggel ruházza fel.

(20) Amint ez már az elôzô kijelentésekbôl is nyilvánvalóvá lett, a 
kibékülés eseményéhez szervesen hozzátartozik az Istennel való kibékü-
lésre felszólító ige hirdetésének szolgálata. A kibékülés elsôsorban 
Isten ügye volt önmagával, és ezt Jézus Krisztus kiszolgáltatásával egy-
szer s mindenkorra végérvényesen elvégezte. Mindez rajtunk kívül, 
tôlünk függetlenül — a lutheri teológia kifejezésével élve —, extra nos 
történt, de a kibékülés mégis két fél között végbemenô esemény. Isten 
személyes kapcsolatra törekszik velünk, és ezért nem dönt rólunk nélkü-
lünk. Ugyanis nem kényszer nyomása alatt lázongó alattvalókat gyûjt 
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magának, hanem bizalommal és örömest önként felé forduló gyerme-
keket akar látni maga körül.

Így Pál minden erôszaktól mentesen, a megindító szeretet hangján 
tesz eleget a reábízott tisztségnek, amikor a korinthusiakat így szólít-
ja meg: Krisztusért járunk tehát követségben, mint amikor Isten 
kérlel általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek ki Istennel! A korin-
thusiak Pálban egy védtelen, nehéz sorsú, hozzájuk hasonló embert 
látnak maguk elôtt, akirôl nem sugárzik az Isten emberének dicsfénye. 
De a rá bízott feladatnak semmi köze nincs az emberi nagysághoz. Mert ô 
követ, akinek a tekintélye a megbízója nagyságában és a megbízója 
iránti hûségben van, akit a rabbinista   (ša-liah.) szabálya szerint úgy 
kell tekinteni, és úgy kell hallgatni, mint a megbízóját.

Pál kitartóan és fáradhatatlanul kérleli olvasóit, hogy béküljenek ki 
Istennel. Ha tehát Isten feléjük fordult, ôk se fordítsanak hátat neki. 
Ebbôl kitûnhet, hogy ez a kibékülés idôszerû a már hitre jutott keresz-
tyének között is, hiszen levele ilyen olvasókhoz szól.254 Az ember bûnös 
természetének szívóssága miatt a keresztyén élet során is gyakran szem-
bekerül Istennel, és így a kibékülés keresése ismételten idôszerûvé 
válik számára. A fordításban — nehogy mesterkéltnek tûnjék — a fel-
szólítás a gyülekezet határán belül és kívül élôkhöz egyaránt „békül-
jetek ki” formában hangzik el, mintha most már igazán az emberen 
lenne a sor a megengesztelôdésben. Pedig a görög szövegnek megfele-
lô az volna, ha magyarul is olyasmit lehetne kihallani a fordításból, 
hogy „hagyjátok kibékíteni magatokat az Istennel”.255 Ugyanis az em-
ber oldaláról csupán a következményeit kell levonni annak a békekötésnek, 
amely Isten részérôl Krisztusban már megtörtént.

Ez az igazán pontos megfogalmazás alkalmat nyújt arra, hogy Isten 
és ember kibékülésének bonyolult helyzetében több függôben maradt 
kérdés is tisztázódhasson. Mert a felszólítás felfogható úgy is, ahogy 
Windisch értelmezi: „Legyetek békülékenyek! Hagyjatok fel az Istennel 
szemben táplált nehezteléssel!”256 Bár Bultmann élesen szembefordul 
ezzel a megközelítéssel, mondván, hogy „nem egyenlô felek” viszonyá-

254 Vö. Bultmann 1976, 165. o.
255 Lásd a szövegértelmezés 16. jegyzetét.
256 Windisch 1924, 191. k.
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ról van szó,257 a valóságban mégis kialakulhat az emberben is igazság-
talannak tûnô bánásmód és sorscsapások miatt keletkezett vád és ellen-
állás Istennel szemben. Ebben az esetben megfordul a helyzet, és az 
ember Istent érzi adósának, nem pedig önmagát Isten adósának. Jézus 
számol ezzel a lelkülettel, és példázataiban szóba is hozza. Története-
sen a szôlômunkásokról szóló példázatban a dolgozók szóvivôjének a 
gazda ellen emelt vádjaiban (Mt 20,11k), vagy a tékozló fi ú törté-
netében az idôsebb fi ú apjának mondott szemrehányó szavaiban (Lk 
15,25k). Ez az Istent elmarasztaló indulat akkor oldódhat fel, ha az 
alaphelyzet Isten és ember viszonyában tisztázódik. Az embernek a bûnei 
miatt felhalmozódott adóssága miatt nincs joga bármit is Isten szemé-
re hányni. Az ellenséges viszonynak ugyanis ebben van a forrása. Amint 
ezen a ponton megtörténik a kibékülés, „Isten — máris — velünk van, 
és akkor ki lehet ellenünk?!” (Róm 8,31) Akkor már azoknak, „akik 
Istent szeretik, minden javukra szolgál” (Róm 8,28).

(21) Isten kibékülésre hívó ajánlatát az teszi nyomatékossá, ami 
Jézus Krisztussal történt: Isten azt, aki bûnt nem ismert, bûnné tet-
te értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ôbenne. Találóan fogal-
mazta meg Luther ennek a kijelentésnek a lényegét: „Nézd milyen 
csodálatos csere! Más vétkezik, és más tesz eleget érte.” „Másnak jár-
na a békesség, és más nyeri el azt.”258

Természetesen Jézus abban az értelemben „ismerte a bûnt”, hogy 
tudott róla, ismerte a természetét, és „nem volt szüksége arra, hogy 
valaki az emberrôl tanúskodjék neki, mert ô maga tudta, hogy mi lakik 
az emberben” (Jn 2,25). Viszont nem vált az emberek bûntársává sem. 
Jézus bûntelenségének hite kortársai által nem volt általánosan elfo-
gadott, sôt éppen azért ítélték halálra, mert bûnösnek találták. A ke-
resztyén gyülekezet vallotta ôt bûntelennek, miután Isten tisztázta, és 
feddhetetlennek minôsítette ôt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. 
Ennek több helyen is nyoma van az Újszövetségben (Jn 7,18; 8,46; Zsid 
4,15; 1Pt 2,22; 3,18).

257 Bultmann 1976, 165. o.
258 WA 31/2,435,11. 40/1,443,23. Az elsô utalás Ézsaiás könyvérôl tartott egye-

temi elôadásának jegyzetébôl, az 53,5k-t magyarázó idézetre, míg a második a Ga-
lata-levél magyarázatából a 3,13-ról tett kijelentésére vonatkozik.
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Pál azonban továbbmegy, és kiegészíti az elôzô állítást. Szerinte Is-
ten Jézust, noha nem volt bûnös, „bûnné” tette értünk, emberekért. 
Szokatlan a bûnös mivoltnak ez a személytelen megfogalmazása. Sokan 
nem is látnak benne mást, mint metonímiát, különálló dolgok kap-
csolatát kifejezô szóképet, esetleg utalást a „vétekáldozatra” (4Móz 
4,21.25.32.34).259 Formai oknál talán mégis többrôl lehet itt szó. Va-
lószínûleg azért fogalmazott így az apostol, hogy így juttassa kifejezés-
re: Isten Jézus halálában a bûnt ítélte el, és nem a bûnöst.

De hasonlóképp elvontnak tûnik a fogalom ellentétpárja is: ha „Krisz-
tust »bûnné« tette értünk”, akkor ezt azért tette, hogy „mi Isten »igaz-
sága« legyünk ôbenne”, tehát hogy mi, emberek személyünkben az 
„igazság” megtestesítôi legyünk.260 Mivel a görög szövegben itt a 
-t találjuk, az „igazság” nem elvi értelemben veendô, hanem 
egy bizonyos magatartás minôsítését kell látnunk benne. De szemben sok 
magyarázó véleményével, jelen esetben még csak nem is a páli meg-
igazulástan megszokott fordulatával van dolgunk, vagyis a bûnöst Krisz-
tusért igaznak minôsítô iustitia alienával (idegen igazsággal).261 Itt 
magát az Istent érintô „minôsítés” forog kockán. Az ugyanis, hogy Isten 
igaznak bizonyuljon tetteiben, hû maradjon önmagához és ígéreteihez. 
Hasonlóképpen ahhoz, amit Róm 3,25—26-ban olvashatunk: (Krisztus 
Jézust) Isten „engesztelésül állította oda… az ô (Krisztus) vére által 
azért, hogy kimutassa igazságát a korábban elkövetett bûnök bocsána-
tával az ô békés szándékában. Annak érdekében, hogy kimutassa igaz-
ságát a mostani idôben, és így igaz legyen ô, és megigazítsa a Jézus hitébôl 
élôket.” Értelemszerûen tehát Isten ahelyett, hogy haragjának utat en-
gedne, a bûnösöket kegyelmébôl igaznak minôsítve bizonyul igaznak, 
hûnek önmagához.

Amikor Pál apostol az Isten és ember között létrejött kibékülés ese-
ményét összekapcsolja azzal a „csodálatos cserével” (Luther), amely 
Krisztus kereszthalálában közte és a bûnös ember között végbement, 
akkor szerinte — és most még fogalmazzunk nagyon általánosan — a 
békesség érdekében valamit el kellett távolítania az útból. Másképpen: 

259 Lásd Thrall 1994, 440. o.
260 Lásd uo. 443. o.
261 Vö. Bultmann 1976, 167. o.
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a kibékülésnek ára volt. Az ôskeresztyénség minden áramlata tudatában 
volt ennek, és különbözôképpen próbálta megvilágítani. Bultmann a 
levél magyarázatában ezeket „az interpretációs lehetôségeket” igyekszik 
bemutatni:262 1. Krisztus kereszthalála „helyettes elégtétel”, amelyet 
Krisztus vállal a bûnösért Isten bírói széke elôtt (2Kor 5,14.21). 2. 
„Engesztelô áldozat” az ô „vérében” a bûnök eltörlésének érdekében 
(Jn 1,29; 1Kor 11,24; Róm 3,25; 4,25; 5,9; 1Jn 2,2; 4,10). 3. „Pászka-
áldozat”, hogy Isten haragja elkerülje a bûnöst (1Kor 5,7; Jn 19,36). 4. 
„Megvétel, (rabszolga) kiváltása” a bûn szolgaságából (1Kor 6,20; 7,23; 
Gal 3,13; 4,4; 1Pt 1,18kk). 5. Értelemszerû fordításban: „Lényegi vál-
tozásban, a mennyei létformában való részesítés eszköze” (2Kor 4,7kk; 
Fil 3,10; Róm 6,3kk). Bultmann mindezt mitologikus magyarázatnak 
minôsíti, noha ezek csupán a bírói (forenzikus) gyakorlatból, a kultikus 
életbôl és az emberpiaci szokásokból merített megközelítési módok, 
amelyek nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Akárhogy vesszük 
is, a kibékülés útjában mindenképpen akadály tornyosul, amelynek el kell há-
rulnia, hogy a kibékülés létrejöhessen.

Krisztus halálának ez a nyilvánvalóan központi szerepe Isten és em-
ber kibékülésében rákényszerít minket arra, hogy mérlegre tegyük azo-
kat az egymásnak feszülô nézeteket, amelyek a teológiatörténet során 
Pál idevonatkozó kijelentéseinek értelmezése kapcsán keletkeztek. 
Ugyanis vizsgálva a szóban forgó levélrészlet „hatástörténetét” a „mi-
kor, kinek és miért kell kibékülnie” kérdésében az egyháztörténet ta-
núsága szerint nincs egyetértés. Nagy és nevezetes vitát váltott ki pél-
dául a reformáció idején Osiander königsbergi lelkész álláspontja, 
amelynek értelmében „a megigazulás nem nyugodhat Krisztus 1500 
év elôtt végbevitt kiengesztelô tettén, hanem az emberben lakozó Krisz-
tussal kell összefüggésben lennie, azaz azzal az isteni természettel, 
amelyben az evangélium elfogadása révén lesz részünk”.263 Követke-
zésképpen Osiander a kibékülés idôpontját a hirdetett evangélium el-
fogadásához köti. Bultmann is nagy hangsúlyt tesz „az igehirdetésre 
és az azt elfogadó hitre”, de ugyanakkor azt is mondja, hogy „az egyes 
ember számára így lesz valósággá Isten minden em  beri cselekvést meg-

262 Bultmann 1976, 161. k.
263 Hägglund 1983, 212. o.
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elôzô békekötése”.264 Viszont Pál minden kétséget kizáróan az Isten és 
ember viszonyában végbement fordulatot Krisztus kereszthalálában 
rögzíti, és ezért Hofi usnak kell igazat adnunk: „Krisztus halála a ki-
békülésnek nem az eszköze csupán, hanem megvalósítása, nemcsak 
lehetôvé teszi a kibékülést, hanem létre is hozza.”265

Isten és ember kibékülésének napjainkban különösen is kedvelt ér-
telmezése szerint a viszony rendezése érdekében csak az ember kerül 
„lépéskényszerbe”, Istennek magának pedig nem kell megváltoznia, 
hiszen ô szeretetébôl kifolyólag mindig békés szándékot táplált az em-
beriség iránt. Ezért teszi fel a kérdést Windisch: kinek kell a békesség 
helyreállása érdekében áthangolódnia? Istennek vagy az embernek?266 
Veöreös Imre 1Jn 2,2 magyarázatában vétkeink Krisztus által történt 
„kiengesztelésével” kapcsolatban — F. Büchselre hivatkozva — a követ-
kezôt szögezi le: „De nem arról szól a levélíró, hogy Jézus halála vál-
tozást idézett elô Istenben, és a haragvó Istent irgalmasra hangolta. 
(…) Istent nem kellett »kibékítenie«, hiszen Jézus egész küldetése Is-
ten szeretetén alapszik.”267 F. Büchsel mind az „engeszteléssel” (
),268mind a „kibéküléssel” () összefüggésben valóban 
mond olyasmit, amibôl ilyen következtetést lehet levonni. A már több-
ször is idézett Hofi usnál szintén találhatunk olyan kijelentést, amely 
szerint „semmiképpen sem lehet szó a bûn miatt támadt kölcsönös el-
lenségeskedésrôl Isten és ember között.”270 Álláspontjukban azonban 
nem következetesek, mert — csakúgy, mint Pál — mind Büchsel, mind 
Hofi us számol Isten haragjával.

Az ilyen és hasonló vélemények bármennyire jóhiszemûen is igye-
keznek Isten megingathatatlan szeretete mellett érvelni, nem fogják 
fel teljes mélységében Pál apostolnak a „kibékülésrôl” tett kijelenté-

264 Bultmann 1976, 162. o. Hasonló állásfoglalás olvasható Bultmann 1959 286. 
oldalán.

265 Hofi us 1994, 3. o. Hasonló állásponton van Bultmann is: Bultmann 1976, 
160. o. Lásd még Hübner 1990—1995, 227. k.

266 Windisch 1924, 191. k.
267 Veöreös 1998, 63. o.
268 ThWNT 3. 318. o.
269 ThWNT 1. 255. o.
270 Hofi us 1994, 4. o.
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seit. Szavainak megformálásából ugyanis Ch. Wolff helyesen arra kö-
vetkeztet, „hogy maga Isten az, akit ki kell békíteni; ô az alanya és a 
célja is () a kibékülésnek”.271 Van tehát valami Isten oldalán is, 
amit felad a kibékülés alkalmával, mégpedig, ahogyan Büchsel is utalt 
rá, a bûn miatti haragját (lásd Róm 1,18; 2,5.8; 3,5; 5,9). Elsôsorban 
azért kell önmagával is elintéznie valamit, mert Isten személy, akinek törté-
nete van, és nem a szeretetnek valamiféle elvont elve. Aminthogy Bult-
mann is tiltakozik az ellen, hogy valaki a kibékülés lényegét a haragvó 
Isten „korábbi téves istenfogalmának helyesbítésében lássa”.272 De azért 
is, mert Isten szeretete nem zárja ki a haragját mindaz ellen, ami az 
embert vesztébe sodorja.273 Ha haragszik, azt is értünk teszi, s nem 
ellenünk. A megrettent lelkiismeretû embernek múlhatatlanul szük-
sége is van arra a felismerésre, hogy Isten Krisztust, a „bûntelent bûnné 
tette” érte, hogy a bûnös viszont „Isten igazsága legyen ôbenne”.

Másfelôl viszont Pál szavainak mérlegére kell tennünk azokat a teo-
lógiai elképzeléseket is, amelyek Isten és ember kibékülésének feltéte-
leit elsôsorban az Isten oldaláról jelentkezô akadályok felszámolásában 
látják. Teológiatörténeti jelentôségûvé lett Canterbury Anselmus felfo-
gá sa a kiengesztelôdésrôl, amelyet a Cur deus homo? (Miért lett Isten 
emberré?) címû könyvében fejtett ki. Anselmus Isten és ember megha-
sonlását és ennek az áldatlan állapotnak lehetséges megoldását jogászi 
megvilágításba helyezi. Szerinte ugyanis az ember Isten iránti engedet-
len sége azon túlmenôen, hogy ezzel megbántja ôt, bûncselekmény, és 
„elengedhetetlen, hogy mint minden bûn elégtételt és büntetést vonjon 
maga után”.274 A bûnös pedig nem tud eleget tenni bûneiért, mert bár-
mivel is próbálná ellentételezni, azzal amúgy is tartozik Istennek. „Kö-
vetkezésképpen ezt az elégtételt egyedül Isten tudja biztosítani”, és 
„mivel senki más nem adós ezzel, mint az ember, feltétlenül egy isten-
em bernek kell megadnia azt.”275 Így hárult el az ember vétkes tartozása 

271 Ch. Wolff 1989, 128. k.
272 Bultmann 1976, 161. o.
273 Lásd Thrall 1994, 431. o.
274 Anselmus 1929 1. 15. Lásd Hägglund 1983, 131. kk.
275 Anselmus 1929 2. 6. Lásd Hägglund 1983, 131. kk.
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a kibékülés útjából, anélkül, hogy az igazságon és Isten üdvözítô jóaka-
ratán csorba esett volna.

Bár Anselmus rendszere következetesnek és ésszerûnek tûnik, azért 
az ô esetében is hiányérzete támad az embernek, mert Isten és ember 
kapcsolatát száraz jogi sémákba kényszeríti. Holott személyek összekü-
lönbözésérôl van szó, akiknek a megromlott viszonyát csak az önfeláldozó 
szeretet hozhatja helyre. Végül is Jézus halála csak nagyon áttételesen 
veti alá az emberiséget, tagjaiban és összességében, egy Isten színe 
elôtt lezajló bírósági eljárásnak. A kereszt valódi, történeti összeütkö-
zés eredménye volt, úgy, hogy abban Isten és ember szembenállása 
egyértelmûen és letagadhatatlanul mutatkozott meg, de ahol mégsem 
az a fél húzta a rövidebbet, aki rászolgált erre. Ezen a sokatmondó, 
egyoldalú összekülönbözésen alapszik a kibékülés szolgálata, amely 
erre hivatkozva hív az Istennel való kibékülésre személyválogatás nél-
kül mindenkit.

(6,1—2) Pál az apostoli tiszt, küldetés legfôbb feladatának tehát az 
Isten kibékülésérôl szóló örömhír tudtul adását és elfogadásának szor-
galmazását tekinti. Most pedig minden kétséget kizáróan a korinthusi 
gyülekezet tagjai felé fordul, hogy kötelezettségének irántuk is eleget te-
gyen. Könnyen lehet, hogy igaza van Ch. Wolffnak, aki szerint az apos-
tol nem véletlenül szólítja fel ôket az Istennel való kibékülésre, mielôtt 
a gyülekezet és közte támadt viszályt végleg rendezni szeretné (lásd 
2Kor 6,11kk és 7,2kk).276 Az Istennel létrejött békesség teremti meg 
ugyanis a kedvezô légkört az emberek között oly gyakori nézeteltérések 
elsimítására is.

Anélkül, hogy ezúttal is az apostoli tiszt méltóságának védelmére 
kelne, Pál a korinthusi gyülekezet tagjai számára is megfogalmazza azt 
az Istentôl kapott felhatalmazást, amelynek alapján most ôket hívja az 
Istennel való kibékülésre. Mint munkatárs szól hozzájuk. Nem írja 
körül ennek a munkatársi kapcsolatnak a mibenlétét, de az elôbb el-
mondottak alapján arra következtethetünk, hogy ebben az összefüg-
gésben Isten munkatársának tekinti magát, és nem a vele együtt fára-
dozó munkatársi gárda egyik tagjának vagy a munkát a gyülekezettel 
megosztó keresztyén testvérnek. Most a hangsúlyt kétségkívül a kö-

276 Ch. Wolff 1989, 138. o.
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vetkezôre kívánja tenni: ô a feladatát Istennel összhangban, azt vele meg-
osztva látja el. Sehogy sem boldogulna vele Isten nélkül, magára utalva, 
de Isten sem akarja céljait emberek közremûködése nélkül megvalósí-
tani (1Kor 3,9).

Ezért azután „Krisztus követségében, mint amikor Isten maga teszi 
ezt” (20. vers), kitartóan kérleli a korinthusi gyülekezet tagjait, hogy 
ne legyen hiábavalóvá az a kegyelem, amelyet elnyertek. Ez félre-
érthetetlen célzás arra az idôre, amikor a keresztség által betagolódtak 
Krisztus testébe, az egyházba. Ekkor fogadták el a maguk részérôl Is-
tennek Krisztusban szentesített békekötését. De hogy ez a mindkét 
felet érintô kibékülés létrejöhetett, Isten meg nem érdemelt kegyelmének 
volt köszönhetô. Ennek megfelelôen most azt kéri — soha bele nem fá-
radva — a gyülekezet tagjaitól, hogy ezt a kegyelmet kamatoztassák az 
életükben. Valahogy úgy, ahogy ezt Pál is tette küldetésének odaadó 
és eredményes teljesítésével annak idején, amikor Krisztus ellenségé-
bôl az ô kegyelmet nyert küldötte lett (1Kor 15,10). Ch. Wolff — Win-
disch nyomán — azt a nézetet képviseli, amelynek értelmében a korin-
thusiaknak nem kell már kibékülniük Istennel, hanem csupán a ki-
békülés következményeit kell levonniuk, mivel maga a fordulat már 
keresztyénségük kezdetén megtörtént. Bultmann kissé indulatos véle-
ménye ezzel szemben az — és mégis vele kell egyetértenünk —, hogy így 
értékelni Pál szavát „értelmetlen dolog” (Unsinn!), „mert a kibékülés 
elfogadása soha nem maradhat egy már letudott feladat”,277 azaz min-
dig idôszerû marad. Aminthogy Isten haragja alól sem mentesül egyszer 
s mindenkorra a már Istenhez tért, de ellene vétô ember.

A valamikor korábban Istennel egyszer már kibékült ember sürge-
tése hallható ki az apostol által közbeiktatott Ézs 49,8-ból vett idézet-
bôl is: „A várt idôben meghallgattalak, és a szabadítás napján kö-
nyörültem rajtad.” Itt úgy szól a próféta Isten ígéretérôl, mint amit 
már beteljesültnek lehet venni. Az idézetet követô páli magyarázatból 
(midrásból) kivehetô, hogy bár az ígéretet ô is megbízhatónak ítéli, a 
megvalósulását még függôben lévônek látja. Az Istennel való kapcsolat 
keresésének tulajdonképpeni értelme Pál szerint — amiképpen a Római 
levélben is (10,13) — Isten végsô, eszkatologikus szabadításának elnyeré-

277 Bultmann 1976, 165. o.
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sében van. Ebben a szabadításban pedig a szakasz gondolatmenetének 
megfelelôen azok részesülnek, akik „hagyják magukat kibékíteni Is-
tennel” (20. vers), mégpedig mindig, amikor ez idôszerûvé válik.

Tudni kell viszont, hogy az Istennel való kibékülés idôpontja nem 
áll mindig az ember rendelkezésére, mert az erre alkalmas idôpontot 
() Isten határozza meg. Ezért értelmezi így Pál az idézett prófé-
ciát: Íme, most van az igen várt idô, íme, most van a szabadulás 
nap ja. A döntô pillanat, amelyet ki kell használni, mindig akkor van, 
amikor a kibékülés szolgálatára rendelt igehirdetés révén Isten felszó-
lítása a kibékülésre elhangzik. Ne értsük félre! Isten egyszer s min-
denkorra felállította Jézus keresztjében az egész emberiséggel meg-
kötött békéjének jelét, s azt nem köti alkalmas idôhöz. De az ezt meg-
hirdetô szolgálat nem szól minden idôben, és mi sem vagyunk képe sek 
befogadni minden idôben. Luther éppen ezért az evangélium hirdetését 
„futó zápornak” (Platzregen)278 tartja, amely most még itt van, de 
gyor san el is távozhat. Addig kell tehát élnünk vele, amíg Isten fel kí-
nálja, amíg tart az eszkatologikus „most”, a „szabadulásnak” ez a ki-
tünte tett napja.

9. A kibékülés szolgálatához illô életforma 
(6,3—10)

(3) Semmiféle megütközést1 semmilyen tekintetben nem oko-
zunk,2 hogy ne érje gyalázat3 a szolgálatot, (4) hanem minden 
szempontból Isten szolgáiként4 ismertetjük meg magunkat,5 nagy 
tûrôképességgel,6 gyötrelmek közepette,7 kényszerhelyzetekben, 
szorongattatásokban,8 (5) ütlegelések elszenvedésében,9 börtönök 
elviselésében,10 rendbontásokban,

fárasztó tennivalókban,11 virrasztásokban, böjtölésekben,12 (6) 
tisztaságban, ismeretben,13 hosszútûrésben, jószívûségben, Szent-
lélekben,14 képmutatás nélküli szeretetben, (7) az igazság kimon-
dásában,15 Isten erejében;

az igaz magatartás16 jobb- és baloldali fegyverei17 által, (8) di-

278 WA 17/2,179.
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csôségben és gyalázatban részesülve, kétes hírnévvel megverve 
és jó hírnévnek örvendve: mint18 ámítók és igazmondók,19 (9) mint 
ismeretlenek és helyénvalóan felismertek,20 mint halállal vívódók, 
és íme, élünk, mint megfenyítettek és kivégzéstôl megkíméltek, 
(10) mint szomorkodók, mégis mindig örvendezôk, mint szegé-
nyek, mégis sokakat gazdaggá tevôk, mint semmivel sem rendel-
kezôk és mindennek birtokába jutók.

A SZÖVEG ÉRTELME Külön figyelmet érdemel a soron levô részlet felépí-
tése, amelyrôl alapos elemzést találhatunk M. Thrallnál.279 A 3—4a verseket 
Bultmannhoz280 és Martinhoz281 hasonlóan bevezetésnek tekinti a „nagy tûrô-
képességgel” együtt, s ez utóbbi fordulattal mintegy megelôlegezi a követ-
kezôkhöz szükséges lelki tulajdonságot. Ezután négy szakaszra bontja az 
apostoli szolgálatra jellemzô vonások felsorolását: a) A 4b—5 versekben ki-
lenc, hármas tagolású, görög  -ban, -ben) elöljáróval módosított „viszon-
tagság”. b) A 6—7a versekben nyolc, szintén  elöljáróval módosított jó tu-
lajdonság. c) A 7b—8a versekben három  (által) elöljárós kifejezés, amelyek 
„az apostoli munka eszközeire és körülményeire vonatkoznak”. d) A 8b—10 
versekben pedig ellentétpárokat találunk. Ez a Thrall által javasolt tagolás 
azonban következetlen, mert keveredik benne a nyelvtani és tartalmi szem-
pont. Míg az a) és b) változat az  elöljáróval bôvített szavakat két csoport-
ra osztja, mert tartalmilag különböznek egymástól, addig a 7b—8b versekben 
tartalmilag eltérô kifejezéseket egy szakaszba sorol, mert ezek  elöljáró-
val vannak ellátva. Ezért szerencsésebbnek tartom a három szakaszra tör-
ténô és a tartalmat követô felosztást úgy, ahogy az a fordításban is érzékel-
hetô. Így a felépítés is áttekinthetôbbé válik: a témát megadó sorok után: a) 
az apostoli szolgálat viszontagságai; b) a betöltéséhez elengedhetetlen jó 
tulajdonságok; c) a szolgálatok különös, ellentmondásos jellege.

A nehézségek és megpróbáltatások felsorolása (Peristasen-katalog), amit 
„viszontagságkatalógusnak” fordíthatunk, viszonylag gyakori mûfaji elem az 
ókori irodalomban, fôként pedig a sztoikus filozófiai írásokban. Pál többször 
is él vele, így például a levél 4,8k verseiben. Ezért a mûfajról tájékoztatást a 
megjelölt versek kibontásánál találhatunk. Ilyen felsorolással fogunk még 
találkozni 11,23kk-ben és 12,10-ben. Pálnak hasonló tartalmú felsorolásai 

279 Thrall 1994, 454. kk.
280 Bultmann 1976, 170. o.
281 Martin 1986, 161. o.
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azonban sohasem külsôdlegesek, hanem saját tapasztalataihoz és az éppen 
esedékes mondanivalóhoz igazodnak.

1megütközést: A  ún. hapax legomenon, vagyis az Újszövetségben 
csak egyetlen helyen elôforduló szó. A semleges nemû változata () 
már gyakoribb, de jelentés szempontjából nincs különbség a két szó között. 
A bibliai nyelvben mindkettô átvitt értelmet kap, amennyiben olyasmire mu-
tat, ami a hitre jutás elôtt akadályt vagy próbatételt jelent. Legyen ez az Isten 
szolgálatában állókkal kapcsolatos (1Kor 8,9; 2Kor 6,3; Róm 14,13.20) vagy 
akár a megváltás Krisztusban felkínált módjával összefüggô valamiféle ki-
fogásból eredô (Róm 9,32k; 1Pt 2,8) gátló tényezô. Noha a kifejezés hallatán 
az olvasó hajlamos arra, hogy erkölcsi érzékét sértô jelenségre gondoljon, 
nem feltétlenül ilyesmirôl van szó. „A megütközés hitbeli vagy lelkiismereti 
válságot kiváltó ok” — írja H. Balz.282 E tekintetben rokon értelmû szava a 
-nak, amit általában „botrány”-nak fordítanak (1Kor 1,23; 8,13). 

2nem okozunk: Az elsô, amit meg kell jegyeznünk, hogy a görög szöveg-
ben az ige imperfectumban áll, és ennek megfelelôen folyamatosan gyakorolt 
magatartásról van szó. Ugyanakkor azonban állítmányi helyzetben levô par-
ticipiummal van dolgunk. Egyes magyarázók feltételezik, hogy ez a fônévi 
igenév a 6,1-ben szereplô „kérlelünk” állítmányt egészíti ki.283 Ez azonban 
nem igazán meggyôzô, mert a 6,2-ben található idézet és ennek alkalmazá-
sa miatt a participium az említett állítmánytól túl messzire került. Inkább azt 
kell feltételeznünk, hogy a fogalmazás már itt az egész szakaszra jellemzô 
stíluselemhez igazodik, hiszen benne mindenütt hiányos (elliptikus) monda-
tokat találunk, ahol az állítmányok szerepét fônévi igenevek veszik át. Alig-
hanem e tekintetben igazat adhatunk M. Thrallnak, aki szerint a szóban 
forgó szakaszt mûfajilag ritmikus prózának tekinthetjük.284

3ne érje gyalázat: A „ne szidalmazzák szolgálatunkat”285 helyett jobbnak 
látszott ezt a fordítást elônyben részesíteni. A szidalmazás még nem hagy 
maradandó nyomot, amint azt a gyalázat teszi. Pedig Pál éppen ezt a meg-
bélyegzést akarja elkerülni. Mégpedig nem is csupán a saját szolgá la tát sze-
ret né megóvni ettôl — hiszen birtokos névmás nem módosítja a fônevet —, 
hanem az Isten által alapított „kibékítés szolgálatának” az egészét (vö. 2Kor 
5,19c).

4Isten szolgáiként: Ebben az esetben a „szolga” szó mögött az eredeti 

282 Balz: EWNT 3. 417. k. kol.
283 Lásd Thrall 1994, 455. o. 1850. jegyz.
284 Uo. 454. o. 1842. jegyz.
285 Új protestáns fordítás.
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szövegben  található, az elôzô mellékmondatban szereplô szolgálat-
nak () megfelelôen. A páli iratokban legtöbbször a  szóval ta-
lálkozunk, amely tulajdonképpen „rabszolgát” jelent. A két hasonló jelenté-
sû szó között levô különbséget A. Weiser találóan fogalmazza meg: „[Az 
utóbbi] a szolgának az urától való függô helyzetét és neki alárendelt voltát 
fejezi ki. [Az elôbbi] ezzel szemben a valaki javára végzett szolgálat moz-
zanatát juttatja kifejezésre.” Majd így folytatja: „A szó alapjelentését az asz-
tal körül végzett szolgálat adja.”286

5ismertetjük meg magunkat: Maga a görög szó () a levélben 
már többször is elôfordult, mégpedig a gondolatmenet szempontjából fon-
tos szerepkörben. 3,1-ben és 5,15-ben az apostol küldetése mellett szóló 
„ajánlás” a tét, és Pál ezzel kapcsolatban Istenre hivatkozik mint ajánlóra. 
4,2-ben viszont mégis ô maga ajánlja önmagát, de ezt „az igazság nyílt hir-
detésével” teszi. Következetesnek tûnnénk tehát, ha most is „ajánlani” érte-
lemben fordítanánk a szóban forgó görög igét, ahogy ezt az új protestáns 
fordítás is teszi. De ebben az esetben, amikor Pál az Isten szolgáinak élet-
körülményeit akarja bemutatni, megfelelôbbnek tûnik a szó másik jelentését 
elônyben részesíteni, és „odaállítani, bemutatni, megismertetni” értelemben 
fordítani.

6tûrôképességgel: A  szót általában „türelem”-nek fordítjuk, s az 
új protestáns fordítás most is ezt teszi. Itt azonban nem annyira a türelem 
erényérôl van szó, mint inkább egy súlyos helyzet elviselésérôl, anélkül, hogy 
az ember feladná küldetését.

7közepette: A görög  elöljárószó, éppen úgy, mint a héber  szócska, 
sokféle helyzetet kifejezhet. Itt most körülményhatározói szerepet tölt be.287 
A különféle nehézségek, de a jó tulajdonságok egy részének említésekor is 
ezt az elöljárót találjuk, jelen esetben mégis — a magyar nyelv igényeinek 
megfelelôen — eltérô módon kell fordítanunk.

8szorongattatásokban: A szó igei alakban már elôfordult a levélben (4,8), 
ahol „nem szorítanak sarokba minket” formában fordítottuk, mivel a szó 
alapjelentése: „valaki kevés hellyel rendelkezik”. Itt azonban fônevet találunk, 
ráadásul többes számban, ezért voltunk kénytelenek más, de az igei alakhoz 
közel álló megoldást választani.288

9ütlegelések elszenvedésében: Itt Pál nyilván nem a zsidó elôírások alap-
ján kiszabott „egy híján negyven botütés” büntetésére gondol, mert erre 2Kor 

286 Weiser: EWNT 1. 726. k. kol.
287 Lásd Furnish 1984, 343. o. („in the midst of”)
288 Lásd ThWNT 7. 607. k. EWNT 3. 653. kol. Valamint Gémes 1996.
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11,24-ben külön szava van. Ha a fordításban a „verés” szót alkalmaznánk, 
valamiféle büntetôeljárásra utalnánk. Pedig valószínûleg olyan önkényes 
bántalmazásról van szó, mint amilyen Filippiben érte ôt és kísérôit (ApCsel 
16,22k).

10börtönök elviselésében: Pál itt is, mint 2Kor 11,23-ban, többes számban 
említi bebörtönzéseit, és ezért a többszöri fogságára történô hivatkozást 
nem tekinthetjük pusztán hatásvadászó szónoki fogásnak. Viszont a Máso-
dik korinthusi levél megírásának idejéig, amit Kr. u. 55-re vagy 56-ra tehe-
tünk,289 csupán a Filippiben történt bebörtönzésérôl van tudomásunk (ApCsel 
16,23kk). Ezért sok kutató képviseli azt az álláspontot, hogy Pál többször 
szenvedett fogságot, talán éppen az efezusi hosszabb és bizonyára viszon-
tagságos tartózkodása alatt (1Kor 15,32; 16,8k; 2Kor 1,8kk), mint amennyi-
rôl az Újszövetség említést tesz.290 M. Thrall idézi Római Kelement, aki sze-
rint Pált élete során hétszer vetették börtönbe.291

11fárasztó tennivalókban: A  fáradozom)igét és fônévi alakját (
) Pál elsôsorban a missziói munka jellemzésére veszi igénybe (lásd pél-
dául 1Kor 15,10; 15,58; 2Kor 10,15; Gal 4,11; Fil 2,16; Róm 16,12).

12böjtölésekben: A  fônév és a belôle képzett ige az Újszövetségben 
általában ételrôl és italról vallásos indítékból vállalt önkéntes lemondást je-
lent (pl. Mt 4,2; 6,14; ApCsel 13,2). M. Thrall, igazat adva Plummernek, úgy 
gondolja, hogy Pál egy ilyen kegyes cselekedetet aligha sorolna az apostoli 
szolgálatból adódó nélkülözések közé. De a kényszerû éhezés sem illik bele 
a képbe, mert a 2Kor 11,23kk-ben található viszontagságkatalógusban erre 
külön szót használ (). Ezért M. Thrall azt tartja valószínûnek, hogy „Pál-
nak azok az esetek jutnak az eszébe, amikor az evangélium hirdetése miatt 
hanyagolta el az étkezést”.292

13ismeretben: Bultmann szerint „a  ebben az esetben nem a keresz-
tyén ismeret egészét jelenti, mint 2Kor 2,14-ben és 4,6-ban, hanem nyilván-
valóan, mint 2Kor 8,7-ben, 1Kor 1,5-ben és 12,8-ban is, azt a keresztyén 
karizmát, amelyben a keresztyén ismeret egyedi esetekben megnyilatko-
zik”.293 M. Thrall Barrett nyomán hozzáteszi: „Talán ugyanaz az értelem játszik 

289 Lásd az I. fejezet 2. alfejezetének b) pontja alatt.
290 Lásd még Cserháti 1976, 14. kk.
291 Thrall 1994, 458. o. 1877. jegyz.
292 Thrall 1994, 458. k.
293 Bultmann 1976, 173. o.

Korinthus_2_JAV.indd   215Korinthus_2_JAV.indd   215 2009.04.08.   14:46:282009.04.08.   14:46:28



216

IV. AZ APOSTOLI SZOLGÁLAT DICSÔSÉGE (2,12—6,10)  

itt szerepet, mint 1Pt 3,7-ben, vagyis a belátásnak az a fajtája, amely tapin-
tatot eredményez.”294

14Szentlélekben: Az  kifejezésnek ilyen módon megoldott 
fordításában már exegetikai döntés érvényesül. Nem egykönnyen eldönthe-
tô kérdés ugyanis, hogy Pál az Isten Lelkére utal-e, vagy pedig az apostoli 
szolgálatban állók megszentelt lelkére. Barrett végigelemzi a páli leveleknek 
azokat a verseit, amelyekben a  szó elôfordul, s kimutatja, hogy Pál 
gyakran alkalmazza a szót a saját lelkére is, csak természetesen ilyen eset-
ben a „szent” jelzô nélkül. Hivatkozik viszont 1Kor 7,34-re, ahol az apostol 
szerint az egyedülálló nô az Úrnak „szentelt” mind testében, mind „lelkében”. 
Itt tehát Pál emberi lelket minôsít szentnek. Barrett végül is a következôkép-
pen foglal állást: „Nem valószínû, hogy emberi etikai minôségek sorában a 
Szentháromság harmadik személyérôl kezdene beszélni az apostol. Ezért 
legalább esélyt kell adni annak a szemléletnek is, amely szerint a szóban 
forgó versben az emberi lélekkel van dolgunk, és akkor ez esetben a »szent« 
erkölcsi minôsítést jelent.”295 Ezzel szemben Ch. Wolff Isten Lelkére gondol, 
mondván, hogy „a hosszútûrésben és jószívûségben” az elôbbiekben olyan 
tulajdonságokat nevezett meg, amelyek a Lélek munkájának a gyümölcsei.296 
Bultmann is hasonlóképpen értelmezi Pál szavait, csakhogy ô 1Kor 2,4-re és 
2Kor 12,12-re hivatkozva a Lélek munkájában az apostoli szolgálat különle-
ges teljesítményeire gondol.297 A vitát eldöntheti az a körülmény, hogy Pál a 
felsorolásban a Szentlélek ajándékozásán kívül más, Isten közvetlen közbe-
avatkozására utaló mozzanatot is említ, amikor „Isten erejének” az apostoli 
szolgálatban álló életében történô megnyilatkozásáról szól.

15az igazság kimondásában: Ismét egy szó, amelyet egy másik birtokos 
esetben álló szó határoz meg (), és ezzel tág teret nyújt kü-
lönféle értelmezésnek. A birtokos raggal ellátott „igazság” lehet genitivus 
qualitatis, és akkor „igaz szónak” vagy „igaz igének” kellene fordítanunk. 
Bultmann azonban kétli, hogy az apostol csupán igazmondásról beszélne, 
és nem az evangéliumról, ahogyan Kol 1,5-ben és Ef 1,13-ban teszi. Hason-
lóan nem elégszik meg a genitivus explicationisszal, azaz az értelmezô bir-
tokos esettel sem, amely ebben az esetben így hangzana: „az ige, ami az 
igazság”.298 Bultmann végül is azt javasolja, hogy az „igét” ebben az esetben 

294 Thrall 1994, 459. o.
295 Barrett 1973, 186. k.
296 Ch. Wolff 1989, 141. o.
297 Bultmann 1976, 173. o.
298 De ezzel szemben foglal állást Thrall 1994, 460. o.
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tekintsük nomen actionisnak, azaz cselekvést jelentô fônévnek, a birtokos 
esetben álló „igazságot” pedig genitivus obiectivusnak, tárgyat megjelölô 
birtokos esetnek, és akkor a fordulatot értsük Zsolt 119,43-at is tekintetbe 
véve így: „az igazságot közvetítô igehirdetéssel”.299 Úgyszintén ezen a nyo-
mon halad Ch. Wolff is, aki szerint Pál itt „az apostoli megnyilatkozások 
szavahihetôségére” utal.300 Ebbe az irányba mutat — tehetjük hozzá — azoknak 
az ismételt bírálata is az apostol részérôl, akik felhígítják, meghamisítják 
Isten igéjét (vö. 2,17; 4,2).

16igaz magatartás: A 2Kor 5,21 kibontásában már szó volt arról, hogy a 
magyar fordítói hagyomány „igazságként” ad vissza két különbözô görög 
szót, és ami ennél súlyosabban esik a latba, két különbözô, teológiailag fon-
tos, meghatározó fogalmat. Ebbôl az egybemosásból azután sok félreértés 
származik. Az eredeti szövegnek ezen a helyén nem az  szót találjuk, 
amely a valóságot tévedéstôl és hazugságtól mentesen tolmácsoló igazságot 
jelenti, hanem a megigazulás gondolatkörébe vágó és a magatartást, élet-
vitelt igaznak minôsítô -t. Pál szóhasználatában az ilyen „életigaz-
ság” lehet az Istentôl Jézus Krisztusért kapott minôsítés (1Kor 1,30; Gal 3,6; 
Róm 4,3), de az életfolytatásban megmutatkozó minôség is (Fil 1,11; Róm 
14,17). Furnish lehetségesnek tartja, hogy a „fegyverzet”301 ebben az esetben 
„az, amirôl az Istentôl eredô igazság gondoskodik”.302 A legtöbb írásmagya-
rázó szerint, tekintettel a felsorolás többi tagjára, ez a fegyverzet mégis 
valamiképpen az ember igaz magatartásával van összefüggésben.

17jobb- és baloldali fegyverei: A fegyverzet Pál apostol által többször is 
alkalmazott toposz, közkeletû hasonlat, a lelki és szellemi téren folyó küz-
delem természetének megvilágítására (1Thessz 5,8; 2Kor 10,4; Róm 6,13; 
13,12; Ef 6,14kk).303 Erre ösztönözhette az Ószövetség,304 de a görög filo-
zófiai hagyomány is.305 A jobb- és baloldali fegyverek megkülönböztetésével 
Pál valószínûleg a fegyverzet jobb kézben tartott támadó és a balkézben 
tartott védô (pajzs) elemeire akar hivatkozni. Amint ennek a 15. jegyzetben 
is tanúi lehettünk, a birtokos esetben álló mondatrész sok gondot okoz a 
magyarázóknak. Így most is, amikor „az igaz magatartás jobb- és baloldali 
fegyvereirôl” van szó. A különbözô értelmezési lehetôségeket a legvilágo-

299 Bultmann 1976, 173. k.
300 Ch. Wolff 1989, 141. o.
301 Lásd a 162. számú szövegértelmezô jegyzetet.
302 Furnish 1984, 346. o.
303 EWNT 2. 1280. kol.
304 Vö. Ch. Wolff 1989, 195. o.
305 Vö. Thrall 1994, 462. o. 1919. jegyz.
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sabban Bultmann veszi számba.306 Elvileg a birtokos eset genitivus obiectivus 
is lehetne, és ebben az esetben Pál az igazságban a küzdelem tárgyára vilá-
gítana rá. Bultmann szerint ez a megoldás nem tekinthetô valószínûnek. 
Értelmezhetô genitivus qualitatisnak, és ekkor a fegyverek minôségére, ter-
mészetére utalna.307 Genitivus explicativusnak, értelmezô birtokos esetnek 
szintén elképzelhetô, és akkor a fegyveren magát az igaz magatartást kel-
lene értenünk.308 Végül pedig — és Bultmann efelé hajlik — a fegyver abban az 
értelemben „az igazságé”, hogy azt az igaz magatartás adja kézbe.309

18mint: A kötôszó értelmezésén múlik a magyarázat iránya. M. Thrall öt 
lehetôséget vázol fel:310 1. Az ellentétek elsô tagja a külsô látszatra, a má-
sodik pedig a belsô valóságra irányítja a figyelmet. 2. Az elsô tag a világi 
megítélést, a második viszont a keresztyénekét fogalmazza meg. 3. Az elsô, 
az elôbbihez hasonlóan a világ, a második azonban az Isten véleményét adja 
vissza. 4. Az elsô kimondja azt, aminek látszik, függetlenül attól, hogy igaz-e 
vagy sem. Míg a második azt, ami ô a valóságban, függetlenül a külsô meg-
erôsítéstôl. 5. Kivéve a „mint ámítók és igazmondók” kitételt, a többi „para-
dox módon megfogalmazott komplementer (ellentmondó, mégis egymást 
kiegészítô) igazság Pál apostoli mivoltáról”. M. Thrall szerint ez utóbbi a 
járható út. Lényegében így dönt Bultmann is.311

19igazmondók: Az új protestáns fordítás az  szót „igazak”-nak for-
dítja, de azt már a 16. szövegértelmezô jegyzetben láthattuk, hogy ez a 
melléknév az igazsághoz való hûséget, nem pedig az igaz magatartást jel-
lemzi.

20helyénvalóan felismertek: Az  ige a megismerésnek egy el-
mélyültebb formáját adja vissza. Barrett 1Kor 9,1-re és 15,8k-re hivatkozva 
úgy gondolja, hogy egyedül Isten az, aki igazán ismeri Pál apostoli mivoltát.312 
Furnish pedig 1Kor 13,12 alapján gondolja, hogy Pál Istenre céloz, aki már 
most úgy ismer minket, ahogy majd mi is ismerni fogunk. Viszont sokkal 
valószínûbb Bultmann és M. Thrall313 feltételezése, akik szerint ebben az 

ellentétpárban is az ember oldaláról létrejövô megnyilvánulásról van szó.

306 Bultmann 1976, 174. o.
307 Vö. „igazságnak megfelelô fegyverek” Ch. Wolffnál: 1989, 141. o.
308 Vö. Thrall 1994, 462. o.
309 Genitivus subiectivus in: Bultmann 1976, 174. o.
310 Thrall 1994, 463. k.
311 Bultmann 1976, 175. o.
312 Barrett 1973, 189. o.
313 Bultmann 1976, 175. o. és Thrall 1994, 465. o.

Korinthus_2_JAV.indd   218Korinthus_2_JAV.indd   218 2009.04.08.   14:46:282009.04.08.   14:46:28



219

9. A kibékülés szolgálatához illô életforma (6,3—10)

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (3—4a) Miután Pál szólt az Isten által 
létrehívott intézményrôl, az apostoli szolgálatról, és arról a feladatról, 
amely Isten és ember kibékülésében erre a szolgálatra hárul (2Kor 
5,16-tól 6,2-ig), sort kerít ennek a szolgálatnak a személyi feltételeire. A 
kibékülés eseményének hírét vivô küldött ugyanis nem cáfolhat rá éle-
tével a reá bízott üzenetre, különben Isten és ember egymásra találá-
sának eszközébôl akadályává válik a találkozásnak.314 A hit igényli a 
hitelességet. Az apostol, különösen ebben a levelében, mindent meg is 
tesz azért, hogy apostoli megbízatásának ellenfelei által megkérdôje-
lezett becsületét visszaszerezze a korinthusiak szemében. Most is siet 
leszögezni: Semmilyen tekintetben semmiféle megütközést nem 
okozunk, hogy ne érje gyalázat a szolgálatot. Fel kell fi gyelnünk a 
pontos fogalmazásra: amikor megbízatása becsületéért küzd, nemcsak 
magát akarja tisztázni. Magától a szolgálattól igyekszik távol tartani a 
gyalázatot, mert ha a szolgálattal megbízottak közül akárcsak egynek 
is rácáfol az élete küldetésére, a többiek hitelét is rontja. Tehát az egész 
szolgálat megsínyli.

De el lehet-e kerülni, hogy ez a szolgálat ne váltson ki megütközést 
és ellenállást? Pál már korábbi levelében is kifejtette, hogy az evangé-
lium hirdetôinek számolnia kell ilyen barátságtalan fogadtatással: „A 
megfeszített Krisztus ugyanis zsidóknak botránkozás, a pogányoknak 
pedig bolondság” (1Kor 1,23 — lásd még Gal 5,11). A Második korin-
thusi levélben szintén erre a megállapításra jut: vannak olyanok, akik-
nek az apostol szolgálata, amely lényege szerint „Krisztus jó illata”, 
„halált hozó illattá” válik (2,15k). Igen, Isten kibékülésre hívó szava 
állásfoglalásra sarkallja a megszólítottat, ám ez a körülmény magában 
rejti az elutasítás lehetôségét is.

Nem mindegy azonban, hogy ez a megütközés, hitbeli megtorpanás 
a hit igazságaival vagy pedig a képviselôinek alkalmatlanságával, gyar-
lóságaival való szembesülés miatt következik be. Hiszen ez utóbbi eset-
ben a megbotránkozás miatt már nem is kerülhet sor a kívánatos hit-
beli állásfoglalásra. Amikor Pál a kibékülés szolgálatában állóknak ilyen 
megütközést kiváltó magatartását szóba hozza, hajlamosak vagyunk 
azonnal az erkölcsi feddhetetlenséget, mint a hiteles szolgálat elsô 

314 Lásd Klauck 1988, 58. o.
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számú feltételét számon kérni a szolgálattevôkön. Nem mintha a tisz-
ta erkölcsre az apostolnak nem volna gondja, de még ennél is elôrébb 
valónak tartja az ügyek tisztességes intézését. Majd 7,2-ben minden ellen-
kezô feltételezéssel szemben határozottan kijelenti, hogy „senki ellen 
nem követett el igazságtalanságot, senkit nem tett tönkre, senkibôl 
nem húzott hasznot”.

De a jövôben megteendô lépésekre is kínosan akar ügyelni. Szeretné 
végre a jeruzsálemi gyülekezetnek szóló adakozást eredményesen be-
fejezni. Ennek érdekében ír a korinthusiaknak a levél 8. és 9. fejezeté-
ben. Tanulságos lesz megfi gyelni, hogy a közpénzek kezelésének rend-
kívül kényes területén milyen körültekintô „intézkedéseket hoz, nehogy 
a szolgálatuk gazdag eredményére a gyanú árnyéka vetôdjék” (8,20). 
Maga nem nyúl a pénzhez, Tituszt és egy gyülekezetek által kiválasztott 
„testvért” bíz meg a korinthusi gyûjtés lebonyolításával (8,16kk), és 
Jeruzsálembe is lepecsételve fogják vinni a végeredményt az adakozás-
ban részt vevô gyülekezetek egy-egy megbízottja kíséretében (2Kor 
9,3kk; ApCsel 20,4kk). De természetesen, ha „semmilyen tekintetben 
semmiféle megütközést nem akar okozni”, akkor nyilván erkölcsi téren 
sem akar foltot ejteni a szolgálaton.

Most azonban az elôbb említetteknél is többrôl van szó. Minden 
szempontból Isten szolgájaként akarja megismertetni magát azok-
kal, akikhez küldetése szól. Ha ugyanis Isten Krisztusban kibékült a 
világgal, akkor szolgájának is, akit ennek közhírré tételével megbízott, 
egyedül Urához kell igazodnia, és feladatát békés eszközökkel kell véghez-
vinnie, sôt egész életét ennek a szempontnak kell alárendelnie. Nem akarja 
tehát, hogy mindaz, amit tesz, rácáfoljon küldetése természetére. Ezért 
hordozza magán az apostoli sors azokat az ismertetôjegyeket, amelyek-
kel a következôkben be fogja mutatni a kibékülés szolgálatával megbí-
zottakat.

(4b—5) Annak, aki az Istentôl elfordultakat Istennel való kibékülés-
re szólítja fel (vö. 2Kor 5,20kk), számolnia kell ellenállással, méghoz-
zá nem egyszer ennek erôszakos formájával (2Kor 1,8kk). A kibékülés 
szolgálatában állónak azonban nincs módja védekezni az ellenséges 
megnyilvánulásokkal szemben, mert minden megtorlás megfosztja a 
rá bízott üzenetet a hitelétôl. Ha a kibékülés mellett Krisztusban hitet 
tevô Isten szolgája akar maradni, akkor nagy tûrôképességgel kell 
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rendelkeznie, próbatételt jelentô gyötrelmek közepette, terveket meg-
hiúsító kényszerhelyzetekben, kiúttalansággal fenyegetô szorongat-
tatásokban, ütlegelésig elfajuló tettlegességek elszenvedésében, 
börtönök elviselésében, mintha bûnözôk volnának, a felgyülemlô 
népharagból támadt rendbontásokban (ApCsel 18,12kk; 19,23kk), 
az evangélium hirdetésének testet-lelket igénybe vevô, fárasztó tenni-
valóiban, az éjszakába nyúló kétkezi munka, a lelkipásztori tennivalók 
vagy éppen kiadós levelek fogalmazása és diktálása miatt vállalt vir-
rasztásokban (2Kor 11,27k), rendszertelen táplálkozásból eredô kény-
szerû böjtölésekben.315 Mert „ha már akkor, amikor még ellenségei 
voltunk, megtörtént a kibékülés Istennel az ô Fia halála által” (Róm 
5,10), hogyan igényelhetne minden ellenséges megnyilvánulástól men-
tes, kivételezett helyzetet a kibékülés szolgálatában álló küldött? Nem-
hogy nem tarthat igényt kíméletre, sôt mi több, képesnek kell lennie egy 
kivételesen nehéz sors elviselésére.

(6—7) Amikor az apostol képes eltûrni mindenféle megpróbáltatást, 
akkor ez, még ha érthetô is volna, nem torzítja el lelkületét, nem for-
gatja ki önmagából. Nem az ôt ért sérelmek formálják, hanem meg-
marad annak, amivé Isten Lelke (Gal 5,22) Krisztus lényére tekintve formálja 
(2Kor 3,18). Megôrzi „szándékainak tisztaságát”,316 amikor igazság-
talan és tisztességtelen bánásmódban van része. Embertársai megíté-
lésében hû marad ahhoz a képhez, ahogyan Krisztusban ismerte meg 
ôket (2Kor 5,14; 1Kor 8,1).317 Hosszútûrôn, hosszú idôn keresztül 
elvisel embereket, és mindeközben nem keseredik meg, megmarad 
jószívûnek (Gal 5,22; Kol 3,12). Ügyét Istenre hagyja, aki támogatja 
Szentlelkével, amely Lélek azután áthatja meg nem játszott, ôszinte 
és képmutatás nélküli szeretettel (Róm 12,9; 1Tim 1,5), és bátor-
ságot ad neki, hogy kimondja az igazat (Mt 10,19; Lk 12,11; Ef 4,15). 
Szolgálatának hatékonyságában Isten ereje mutatkozik meg (1Kor 
1,18.24; 2,4; 2Kor 4,7; Róm 1,16), eredményesen vívja harcát minden 
rosszindulattal, ellenállással szemben (2Kor 10,3kk) az igaz maga-
tartásnak megfelelô, jobb- és baloldali, támadó és védô fegyverei 

315 Lásd a szakasz 12. számú szövegértelmezô jegyzetét.
316 Thrall 1994, 459. o.
317 Így látja Thrall 1994, 459. o.
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által. Ebbôl is kitûnik, hogy a kibékülés szolgálata elvtelen belenyugvás 
helyett kérlelhetetlen harci feladat, amelynek célja nem kevesebb, mint 
a visszás állapotok gyökeres megváltoztatása. Csakhogy ez a harc nem 
vívható nemtelen és embertelen fegyverekkel. Az apostoli szolgálatban álló-
nak bíznia kell abban, hogy tiszta eszközökkel folytatott, a szeretet 
szabályához igazodó küzdelemmel is elérheti célját.

(8—10) A védtelenség, kiszolgáltatottság, mulandóság azonban nem 
zárja ki, hogy ugyanakkor mégis át ne törjön mindezen, és át ne itassa 
mindezt Isten világának ellenállhatatlan életereje. Bár minden esély 
megvan rá, mégsem lehetetlenül el ez a szolgálat. Ezzel a „mégis”, il-
letve „mégsem” szavakkal kifejezhetô kettôsségben rejlik az apostoli 
létforma titka. Ez teszi a kibékülés szolgálatában állókat „bizakodóvá 
(2Kor 3,4), reménységben élôvé (2Kor 3,12), kincs birtokosává (2Kor 
4,7), bátorrá a hit megvallásában (2Kor 4,13), bizonyossá az örökké-
való épület elnyerésében (2Kor 5,1)”.318

Mert egyszerre van jelen életükben a dicsôség és gyalázat, kétes hírnév 
éppen úgy rájuk tapadhat, mint ahogy jó hírnévnek is örvendhetnek, 
tarthatják ôket ámítóknak is, pedig ôk mondják ki az igazságot. 
Keresztülnéznek rajtuk az emberek, mint jelentékteleneken, de azután 
mégis helyénvalóan fel kell ismerniük ôket, mert számolniuk kell 
velük az embereknek (1Kor 4,9; Gal 1,22). Szüntelenül a halállal kell 
megvívniuk, és íme mégis élnek, sôt életet adnak (1Kor 15,32; 2Kor 
4,11), keményen megfenyítik ôket, de a kivégzéstôl mégis meg-
kímélik ôket (1Kor 4,11; 2Kor 1,9; 6,5; 11,23). Szomorkodnak sok 
minden miatt (2Kor 7,5kk; 11,28k), de ezzel együtt mindig örvendez-
nek Isten jelenlétében (1Kor 13,6; 2Kor 7,4; 13,9; Fil 4,4; Kol 1,24). 
Szegények, mégis sokakat gazdaggá tevôk. Khrüszosztomosz szó 
szerint érti ezt a kijelentést, és arra gondol, hogy az apostol képes sok 
adomány mozgósítására a jeruzsálemi szegények érdekében.319 De in-
kább Krisztussal állítja párhuzamba magát az apostol, aki „gazdag lé-
té re szegénnyé lett értünk, hogy mi az ô szegénysége révén meggaz-
dagodjunk” (2Kor 8,9). Hiszen nem rendelkeznek semmi felett, 
mégis mindennek birtokába jutnak. A kor divatos fi lozófi ájában, a 

318 Lásd Klauck 1988, 60. o.
319 Idézi Klauck 1988, 60. o.
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sztoicizmusban is fellelhetôk hasonló gondolatok: „Jó hozzám a sors, 
mert bölcselkedésre sarkall” — mondta Zénón.320 Tehát a bölcs szegé-
nyen is gazdagnak tudhatja magát. Pál azonban bizonyára arra épít, 
hogy ô a mindenség urához, Istenhez tartozik, és ezért tud bôkezû 
lenni mindenkivel (1Kor 3,22k; Róm 8,28).

Ilyen kétarcú az apostoli sors. De ez illik a kibékítés szolgálatához. Ne-
hezen megfejthetô rejtély azok számára, akiket elér ez a szolgálat, és 
ezért nemigen tudnak mit kezdeni vele. De éppen az erôtlenségben 
megmutatkozó erô jelzi, hogy valami nem embertôl eredô keresztezi 
és veszi igénybe az emberi elesettséget és kiszolgáltatottságot.

320 Pais 1997, 54. o.
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Az apostoli iratnak ez a most sorra kerülô szakasza a levél egységének 
kérdését feszegetô kutatók legfôbb harci terepe, ahol a különbözô állás-
pontok frontvonalai húzódnak, ám ahol ezek a harcállások meglehetô-
sen kuszán keresztezik egymást. A Második korinthusi levél kommen-
tárja elé írt bevezetés (I. fejezet) 3. alfejezetében már szó esett a levél 
egységének nehéz, bonyolult kérdésérôl. Ezért aki errôl pontosabb 
képet akar alkotni magának, lapozza fel a könyvnek ezt a részét.

Most viszont, hogy valami benyomásunk legyen a szövegünket érin-
tô bánásmódról, csupán Bultmann idevágó véleményét kell idéznünk: 
„Az elsô hét fejezetben elkülönül a 2,14-tôl a 7,4-ig (!) terjedô rész. A 
7,5 a 2,13-hoz kapcsolódik; az pedig világos, hogy 1,1-tôl 2,13-ig és a 
7,5-tôl a 16. versig az utolsó írás a levélváltás során, tehát a D-vel jelzett irat, 
míg a 2,14-tôl a 7,4-ig terjedô rész a 10—13. fejezetekkel együtt a »köz-
bülsô levelet« (C) alkotja.”1 Ha valóban ez a helyzet, akkor reményte-
len vállalkozás lenne a következôkben egy összefüggô gondolatmene-
tet feltételezni és követni. De ha mégis sikerül kapcsolatot találni a 
Bultmann által szétszabdalt részek között, akkor elképzelése igencsak 
ingataggá válik.

A bevezetés 3. pontjában már szóba került, hogy egy-egy irat egységé-
nek kérdésében három szempont fi gyelembevételével tudunk tisztáb-
ban látni. Meg kell vizsgálni a kérdéses, eredetileg talán két különálló 
szöveget mondattani, jelentéstani és a történeti kapcsolópontok pragma-
tikai oldaláról.2 Nem nehéz belátni — bár kötôszavak ezt nem támaszt-

1 Bultmann 1976, 23. o.
2 Lásd Merklein 1984, 153. kk. és Merklein 1992, 47. o.
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ják alá —, hogy a 6,13 mondattanilag zökkenô nélkül folytatódik a 
7,2-nél, a 7,4 pedig a 7,5-nél. Jelentéstanilag is összefüggnek a Bult-
mann által két külön levélbe sorolt részek. Elég, ha csak az egyik kulcs-
szót, a „vigasztalást” vesszük. Megtalálható a 7,4-ben, a 7,6k-ben és a 
13. versben!3 Az apostolnak ebbôl a szakaszból kivehetô kezdeménye-
zô lépései a közte és a gyülekezet között támadt feszültség feloldása 
érdekében pedig összefüggnek a Titusz által hozott kedvezô hírekkel 
(7,6.13k versek). Nincs olyan kényszerítô ok tehát, amely miatt a szó-
ban forgó részben különbözô levelek határmezsgyéjét kellene meg-
húznunk.

Más a helyzet a hitetlenekkel ápolt kapcsolatoktól óvó 6,14-tôl kezdôdô és 
a 7,1-gyel bezáruló szakasszal. Ez a szakasz valóban a levél szövetébe 
került idegen test benyomását kelti, míg az elôtte levô és utána követ-
kezô versek simán kapcsolódnak egymáshoz. A szövegkörnyezettel 
sincs semminemû mondattani kapcsolata. Egy sereg olyan fogalom van 
benne, amely Pál leveleiben másutt nem fordul elô —  (közös 
dolga),  (valakinek része valamiben),  megtisztít), 
 Mindenható),  (tisztátalanság) stb. —, de ami a leg-
inkább elgondolkodtató, nem található egyetlen olyan jelentôsebb fo-
galom sem, amely rímelne a szakaszt megelôzô és azt követô versekben 
elôfordulókkal. Továbbá nincs szó a levél többi részében a hitetlenek-
tôl való elkülönülés ügyérôl sem, amely pedig annyira hangsúlyos eb-
ben a különös szakaszban. Mindenképpen az a benyomásunk, hogy ez 
a levélrészlet nincs az eredeti helyén.

A szakasz hovatartozását illetôen lényegében három álláspont alakult 
ki a magyarázók körében. Akadnak szép számmal olyanok is, különö-
sen az angolszász teológusok között, akik Pál gondolatvilágába bele-
illeszthetônek vélik, sôt a levél szerves részének tekintik, mégpedig 
ezen a helyen. Barrett arra gondol, hogy a korinthusiak hajlamosak 
voltak olyan apostolokkal kapcsolatot tartani, akik más Jézust hirdet-
nek (2Kor 11,4), és ez tarthatatlan. Szerinte tehát nem elképzelhetet-
len, hogy Pálban felmerül a következô gondolat: „Megmutattam az 
irántatok tanúsított szeretetemet, és kérem, hogy viszonozzátok sze-
retettel (2Kor 6,11—13), de ne gondoljátok, hogy ez engedékenység az 

3 Lásd Schnelle 1994, 106. o.
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én részemrôl. Ha visszatértek Istenhez és hozzám, az ô hírnökéhez, ez 
egyúttal szakítást is jelent a világgal.”4 Hasonlóképpen érvel Furnish5 
és M. Thrall.6 Ch. Wolff is így látja a levélrészlet helyzetét, azzal a kü-
lönbséggel, hogy exkurzusnak, gondolati kitérônek fogja fel.7

Bultmann viszont kétségbe vonja ezeknek a soroknak a páli jellegét, 
és zsidó eredetû szöveg betoldásának tekinti.8 U. Schnelle ezt az el-
képzelést módosítja azzal az elterjedt változattal, hogy ez a közbeikta-
tott töredék a qumráni szellemiség terméke, hiszen sok kifejezés, töb-
bek között a gonosznak Beliár nevezete, erre enged következtetni. Ezt 
a töredéket szerinte azután „egy zsidókeresztyén a Pált követô idô-
szakban a Második korinthusi levélbe betoldotta”.9

Egyik elképzelés sem túl meggyôzô. A próbálkozások a kérdéses 
levélrészletnek a szövegkörnyezettel történô összekapcsolására erôl-
tetettnek tûnnek. De azt is nehéz megindokolni, hogy miért iktattak 
volna egy Páltól teljesen idegen szellemiségû töredéket a levélbe és a 
levélnek éppen erre a helyére. Még leginkább a harmadik feltevés tû-
nik a legelfogadhatóbbnak, amely az 1Kor 5,9kk-ben említett legko-
rábbi, még a mi besorolásunk szerint Elsô korinthusi levélnek említett 
iratot megelôzôen Korinthusba küldött levélnek az erre a helyre történô 
betoldását tételezi fel. Ezt támasztaná alá az a jellemzés, amit Pál ad 
az Elsô korinthusi levélben a korábban írt levelérôl: „Írtam nektek a 
levélben arról, hogy ne kerüljetek kapcsolatba paráznákkal, nem álta-
lában e világ paráznáival vagy a telhetetlenekkel vagy a harácsolókkal 
vagy a bálványimádókkal, mert hát akkor ki kellene mennetek a világ-
ból. Most azt írom, hogy a keresztyén testvérrel ne tartsatok kapcso-
latot (ha ilyen)”.10

Az egyébként elveszettnek tûnô legkorábbi levél tehát a Második 

 4 Barrett 1973, 194. o.
 5 Furnish 1984, 378. kk.
 6 Thrall 1994, 472. o.
 7 Ch. Wolff 1989, 148. k. — Ch. Wolff továbbá tájékoztatást is nyújt az idevágó 

irodalomról.
 8 Bultmann 1976, 251. k.
 9 Schnelle 1994, 106. k.
10 Részletesebb irodalmi tájékoztatás errôl az álláspontról: Schenke—Fischer 1978, 

99. o.
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korinthusi levélben található betoldáshoz hasonlóan valóban az elkü-
lönülést és az elszakadást sürgette, de úgy, hogy a korinthusiak félre-
érthették, és a pogány világból egy lelki gettóba történô kivonulásra 
gondolhattak. Ilyen félreértéshez a 2Kor 6,14—7,1 szakasza adhat ala-
pot. Természetes, hogy még egy korai irat esetében is magyarázatot 
igényel az a sok kifejezés, amely szokatlannak tûnik Pál tollából. Vi-
szont nem tudhatjuk, hogy az apostol stílusát egy korábbi idôszakban 
milyen hatások érhették. Az Újszövetségben található legkorábbi leve-
lében, az Elsô thesszalonikai levélben ugyanis hasonló szellemiségû 
sorokat olvashatunk (4,3kk). A pogány világból nemrég Krisztus-hitre 
tért keresztyének bizony rászorultak arra, hogy az apostol határozott 
választásra és kemény döntések meghozatalára intse ôket. Majd a ma-
gyarázat során látni fogjuk, hogy mindez, bárki legyen is a betoldás 
szerzôje, páli teológiai alapállásból történik.

Ennek a rövid kis levélnek a betoldására pedig az késztethette a páli 
iratok ismeretlen gondozóját, hogy így ôrizze meg az elkallódástól. De 
ebben az esetben is magyarázatra szorul a betoldás helyének a kivá-
lasztása.11

(Hogy ne legyünk kénytelenek megszakítani az apostolnak a kibékülést sür-
getô gondolatmenetét, kerüljön a 6,14—7,1 verseket magában foglaló és egészen 
más gondolatkörben mozgó szakasznak a magyarázata a 7. fejezet végére.)

1. A kibékülés irányában tett lépések 
(6,11—13; 7,2—4)

(6,11) A mi szánk megnyílt irányotokban, korinthusiak,1 szívünk 
szélesre tárult; (12) nem szûk a hely számotokra2 bennünk, ti vi-
szont saját bensôtökben3 szûkében vagytok a helynek; (13) meg-
felelô viszonzásul,4 mint gyermekeimnek mondom, táruljatok ki 
szélesre ti is.

(6,14-tôl 7,1-ig lásd a 7. fejezet kibontása után!)

11 Részletes irodalmi tájékoztatást a különbözô állásfoglalásokról lásd Ch. Wolff 
1989, 147. o. 15—20. jegyzetekben.
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(7,2) Adjatok helyet számunkra! Senki ellen nem követtünk el 
igazságtalanságot,5 senkit nem tettünk tönkre,6 senkibôl nem húz-
tunk hasznot. (3) Nem elmarasztalásként mondom; ugyanis már 
megmondtam,7 hogy a szívünkben vagytok, hogy együtt haljunk, 
együtt éljünk.8 (4) Nagy bizalommal vagyok9 irántatok, bôséges 
a dicsekvésem veletek; csordultig vagyok vigasztalódással, minden 
nyomorúságunknál bôségesebb az én örömöm.10

A SZÖVEG ÉRTELME 1korinthusiak: A megszólítás természetesen nem a 
város lakóit, hanem a gyülekezet minden egyes tagját vagy még inkább a 
gyülekezet egészét illeti (2Kor 1,1). Pál a levelében egyedül itt szólítja meg 
ôket ezen a módon. Másutt is csupán egyetlen esetben szólítja meg olva-
sóit lakóhelyük említésével, amikor a filippi gyülekezet tagjaihoz szól így (Fil 
4,15). Hogy a jelen esetben mi indítja az apostolt erre a megszólításra, nehéz 
lenne megmondani. M. Thrall a következôre gondol: „Mindenesetre jelzi a 
múltra történô visszautalás tág határait, talán kifejezésre juttatja az apostol 
érzelmeinek a hôfokát (Gal 3,1), aki ezzel szándékozik jelezni ragaszkodását 
a címzettekhez.”12

2nem szûk a hely számotokra: A  igével volt már dolgunk 2Kor 
4,8-ban, ahol a „sarokba szorít” jelentés részesült elônyben. A szó fônévi 
alakja 2Kor 6,4-ben és 12,10-ben fordul elô „szorongattatás” értelemben. 
Látnivaló, hogy minden esetben a mozgástér hiányának valamilyen formája 
a nyomorúság forrása. Ezt kellett átvitt értelemben valamiképpen kifejezés-
re juttatni a fordításban, mégpedig a szenvedô formát is érvényesítve.

3bensôtökben: A  — az Újszövetségben csak többes számban 
található (!) — eredeti jelentésében a belsô szervekre utal (lásd ApCsel 
1,18-ban), de átvitt értelemben a gyengédebb érzelmek helyére (jelen eset-
ben is) vagy ószövetségi mintára magukra az ilyen érzelmekre is gondolha-
tunk (lásd 2Kor 7,15).13

4megfelelô viszonzásul: Pál a görög fordulattal () két 
dolgot kíván kifejezésre juttatni. Egyrészt azt, hogy a gyülekezet bensôjének 
szélesre tárulását viszonzásként14 várja, másrészt pedig szeretné, ha ennek 
mértéke ugyanaz lenne, mint az ô szeretetének.15

12 Thrall 1994, 469. o.
13 Walter: EWNT 3. 635. k. kol.
14 A valamire vonatkozást kifejezô tárgyeset: BD 160. §.
15 Lásd Thrall 1994, 471. o.

Korinthus_2_JAV.indd   231Korinthus_2_JAV.indd   231 2009.04.08.   14:46:292009.04.08.   14:46:29



232

V. AZ APOSTOL ÉS A GYÜLEKEZET KIBÉKÜLÉSE (6,11—7,16)  

5nem követtünk el igazságtalanságot: Nem lehetünk elégedettek ebben 
az esetben az új protestáns fordítással, amikor Pál szavait () 
„senkit nem bántottunk” formában adja vissza. A szóban a görög gondolko-
dás számára különösképpen is fontos  fogalom rejtôzik, amely elsôsorban 
méltányos bánásmódot jelent. A fosztóképzô pedig azt juttatja kifejezésre, 
hogy Pál fellépésével nem követett el olyan igazságtalanságot, amelybôl hi-
ányzott volna a méltányosság. „Megbántódás” ettôl függetlenül még mindkét 
fél részérôl eshetett (lásd még 2Kor 7,12).

6nem tettünk tönkre: Itt is, mint az elôzô megjegyzésnél, erôteljesebb 
tartalmú fordítás igényének kell engednünk. A  alapjelentése „tönkre-
tenni”, s nem csupán „kárt okozni”.16

7már megmondtam: Kérdéses, hogy az apostol melyik kijelentésére hi-
vatkozik. A  (elôbb) határozószó az  elôtt vonatkozhat 1,4kk-re vagy 
5,14-re is,17 de közelebb esô kijelentésre is (2Kor 6,11k). Nem mintha az 
lehetne a megítélés döntô szempontja, hogy a korábbi elôfordulások már 
más, különálló levelekre vallanak.18

8együtt haljunk, együtt éljünk: Az „életre, halálra” szólás gyakran elô-
fordul az ókori irodalomban is. A ThWNT 7. kötetének 787. oldalán találunk 
egy Athenaeus idézetet (6,54 [249b]), amely így hangzik: „A király testôrei 
együtt élnek és együtt halnak urukkal.” Ritkább a megfordítva fogalmazott 
mondás, pl. „Egy valakivel halálra, életre”. 2Sám 15,21-ben, ahol Ittaj fogad 
hûséget Dávidnak, az új protestáns fordítás szerint azt ígéri, hogy vele ma-
rad „akár élve, akár halva”. De mind a héber, mind pedig a Septuaginta görög 
szövege szerint elôbb a halált említi, s csak utána az életet. Bultmann pél-
daként a fordított sorrendre két Euripidész-idézetet is felhoz.19 A párhuzamok 
ellenére sem valószínû, hogy Pál ebben a fordított sorrendben20 csupán teo-
lógiailag súlytalan közhelyet alkalmaz. Az életet megelôzô halálnak, és a 
halált követô életnek Pál teológiájából adódó sorrendje gyakran jelentkezik 
nála (pl. Róm 4,25; 8,36k; 2Kor 4,11—12; Fil 3,10—11).

9minden nyomorúságunknál bôségesebb az örömöm: Ismét egy olyan 
kijelentés, amelyet nehéz szó szerint átültetni a magyar nyelvre. Ugyanis 

16 Lásd Soltész—Szinyei 1978, 700. o.
17 Thrall 1974, 482. o.
18 Vö. Bultmann 1976, 179. o.
19 Uo. 179. k.
20 Megjegyzendô: az új protestáns fordítás ezen a helyen (2Kor 7,3) sem követi 

hûen az eredeti szöveg sorrendjét.
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1. A kibékülés irányában tett lépések (6,11—13; 7,2—4) 

egyszerre szeretné kifejezni, hogy öröm tekintetében felettébb bôvelkedik, 
és azt is, hogy az öröme több, mint a nyomorúsága. A fordítás ennek az 
igénynek szeretne a középfokú „bôségesebb” határozószóval eleget tenni.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA Bármiképp vélekedünk is a levél egysé-
gérôl, nem nehéz belátnunk, hogy a levélnek ez az ôszinte és teljes 
kibékülést szorgalmazó szakasza szoros kapcsolatban van a kibékítés 
(2Kor 5,18) apostoli szolgálatáról szóló megelôzô fejezetekkel. Az apos-
tol és gyülekezete között bekövetkezett meghasonlás — mondhatnánk 
— „szívszûkületet” idézett elô (2Kor 6,12). Ez pedig zavart támasztott 
a számukra nélkülözhetetlen kapcsolatokban. Mert ha történetesen Pál 
elveszti a gyülekezetre gyakorolt befolyását, nem képes a reá bízott 
szolgálatot közöttük elvégezni, és a gyülekezet sem maradhat életképes, 
ha elutasítja Pál lelkipásztori igyekezetét.

A kapcsolat megszakadását okozó sérelmeket pedig nem könnyû 
orvosolni. Sebet ütni könnyebb, mint meggyógyítani. A visszautat min-
dig nehezebb megtenni, mint elmenni. Pál, szokásához híven, most is 
kész megmászni a teológia ormait (lásd pl. 1Kor 1,18kk; 2Kor 1,15kk), 
hogy a megromlott kapcsolatot helyreállíthassa. „A felhívás a Pállal 
való kibékülésre párhuzamos az Istennel való kibékülést sürgetô felhívással” 
(2Kor 5,20) — olvashatjuk Beverly R. Gaventa tanulmányában.21 Mert 
ha Isten kibékült a bûnös emberrel, és ennek kihirdetését bízta az apostoli szol-
gálatra, akkor meg lehet és meg is kell tenni mindent az apostol és gyülekeze-
te közötti kibékülésért. Az igazi teológia ugyanis mindig emberséges 
teológia.

Ugyanakkor egészséges teológiai látásra van szükség ahhoz is, hogy 
felismerjük az ehhez szükséges lépéseket. Ha Pálnak ezt a levelét nem 
teológiai értekezésnek tekintjük, hanem valóságos levélnek, akkor fel-
tételezhetjük, hogy az apostol általa valamit el akar intézni. Ez az ügy 
pedig kétségtelenül a békesség helyreállítása közte és a gyülekezet kö-
zött. Ennyiben ez a szakasz tekinthetô a levél csúcspontjának. Ismét 
igazat kell adnunk Beverly R. Gaventának, aki szerint „a Pál és a gyü-
lekezet között megnyílt szakadék olyan erôsen rányomja a bélyegét a 
levélre, hogy alig lehet nem észrevenni: Pál a kibékülés evangéliumát (5,20) 

21 Gaventa 1993, 195. k.
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is igénybe veszi a kibékülés érdekében”.22 Ez az igyekezete „a 6,11—12 és a 
7,2—4 részek közvetlen és egyenes felszólításában tetôzik”.23

(6,11—13) Miután Pál magával vitte a címzetteket az Isten dolgait 
érintô ismeretek magaslataira, és rámutatott az apostoli szolgálat ren-
deltetésére és ellentmondásos dicsôségére Isten békeajánlatának kép-
viseletében, visszatér a kiindulópontra, a korinthusi keresztyénekhez, 
pontosabban a közte és a gyülekezet között támadt feszültségre, hogy 
helyreálljon most már a békesség ember és ember között, és így semmi se 
akadályozza küldetésének betöltését közöttük. Végül is minden azokért 
történt, akikhez küldetett (2Kor 5,20k).

Nem egészen világos, hogy mi áll a viszony megromlásának hátte-
rében.24 Az úgynevezett „közbülsô látogatás” (vö. 2Kor 2,1kk) hirtelen 
megszakítása és az ezt követô, bizonyára nem minden indulattól men-
tes „könnyek között írt levél” (vö. 2,4) mutatja a bizalmi válság súlyos 
voltát. Ám a meg nem nevezett gyülekezeti tag sértô viselkedése és a 
gyülekezetnek az illetôvel szembeni elnézô magatartása (lásd 2Kor 
2,5.9kk) valószínûleg csak a gyújtózsinór szerepét töltötte be az apos-
tollal szemben felgyûlt kifogások fellobbanásában (vö. 2Kor 3,1kk). 
Arról nehéz valami bizonyosat mondani, hogy ezt az elégedetlenséget 
a kívülrôl jött keresztyén tekintélyek ébresztették-e, vagy ôk csak ki-
használták és tovább szították a már meglévô ellentétet (lásd 2Kor 
11,12kk.19—20).

Pál nem fordít hátat a korinthusiaknak, nem szakít a gyülekezettel, 
de nem is tesz úgy, mintha semmi sem történt volna. Nem maradhat-
nak elvarratlan szálak, mert a viszálynak csak így lehet a végére járni. 
De a legnehezebb kérdés, amin áll vagy bukik a kibékülés ügye, az az, 
hogy ki tegye meg az elsô lépést a másik felé. A viszony megromlásáért 
reájuk háruló felelôsség, de a gyülekezet alapítója iránti gyermeki (vö. 
1Thessz 2,11; 1Kor 4,14k; Gal 4,19) kötelesség alapján is az volna a 
rendjén való, ha ez a fél a gyülekezet volna. Az apostol azonban nem 
vár reájuk, mint ahogy Isten sem várt a kibéküléssel az ember kezde-
ményezésére (lásd 2Kor 5,18k), hanem ô indult meg feléjük.

22 Uo. 194. o.
23 Uo. 195. o.
24 Lásd az I. fejezet 2. alfejezetének a), b), c) és d) pontjait.
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Elsô lépésként megtöri a sértôdött hallgatás csendjét: A mi szánk 
megnyílt irányotokban — írja. Megszólalásáról olyan ünnepélyes for-
mában beszél, mint ahogy Máté is teszi a Hegyi beszéddel (5,2) és a 
példázatokkal kapcsolatban (13,35) Jézus megnyilatkozásáról vagy Lu-
kács Az apostolok cselekedeteirôl írt könyvben az ige hirdetôinek a 
tanúságtétele alkalmából (8,35; 10,34; 18,14). Szája megnyílását és 
ezzel a hallgatás megtörését Pál befejezett múlt idôben (perfectumban) 
mondja, ezzel is jelezve azt, hogy a maga részérôl máris felvette a párbeszéd 
fonalát. Ez a levél már önmagában is ennek bizonysága.

Viszont ahhoz, hogy valaki elmérgesedett helyzetben újra elkezdje 
a megszakadt párbeszédet, szívében befogadóképesnek kell lennie. Ha ez 
nem áll fenn, és szíve csak bizonyos emberek számára és azok számá-
ra is csak bizonyos feltételek között van nyitva, akkor reménytelen a 
kibékülés megbántott emberek között. Ezért biztosítja Pál a korinthu-
siakat arról, hogy az ô szíve szélesre tárult. M. Thrall úgy gondolja, 
hogy az apostol szavaiban a szétszórtságból hazatérôk „repesve táguló 
szívvel” történô visszafogadásáról mondott prófétai ígéret visszhangzik 
(Ézs 60,5).25 Lehetséges, de ha Pál nem is gondol és utal ilyen távoli 
összefüggésekre, nyitottságában kétségtelenül Istenhez igazodik.

Egy kapcsolat teljes helyreállásához, vagyis a most már ember és 
ember között megvalósuló kibéküléshez mégsem elég az egyik fél kez-
deményezése. Ahhoz kölcsönös feloldódásra van szükség. Ha a korin-
thusi keresztyének azt hiszik, hogy Pál nem tud megbocsátani nekik, 
és képtelen elfeledkezni a történtekrôl, tévednek. Nem szûk a hely 
számotokra bennünk — adja értésükre. Tehát nem szûkkeblû irányuk-
ban, beleférnek a szívébe. A viszony teljes rendezôdése most már csak 
azért késik, mert ôk viszont szûkében vannak a helynek saját ben-
sôjükben. Nem okolhatják ezek után az áldatlan helyzetért Pál sértett 
büszkeségét, engesztelhetetlenségét. Nekik kell sokkal inkább tágkeb-
lûvé, befogadóképessé válniuk. Nem kell mást tenniük, mint hogy az 
apostol megnyílásának megfelelô viszonzásul szélesre táruljanak 
ôk is, és a régi szeretettel fogadják vissza szívükbe ôt. Csak ez méltó 
ahhoz a különleges kapcsolathoz, amely összeköti ôket. Mint gyerme-
keinek mondja Pál mindezt. Mert úgy tekinthet rájuk, mint szülô, 

25 Thrall 1994, 470. o.
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akinek a szolgálata által Isten örök élettel ajándékozta meg ôket. Errôl 
a kapcsolatról lásd még: 1Thessz 2,11; 1Kor 4,14k; Gal 4,19. Tekint-
senek hát ôk is úgy reá, mint atyjukra, és viszonozzák a róluk lemondani 
nem hajlandó szeretetét.

(7,2) A szélesre tárulkozást tehát most a maga részére kéri az apos-
tol: Adjatok helyet számunkra! A korinthusi gyülekezet egyébként 
korántsem volt bezárkózó közösség. Megfordult náluk Apollós is, aki 
sok párthívet szerzett magának közülük (lásd 1Kor 3,4.23k). De a Má-
sodik korinthusi levél 10—13. fejezeteibôl az is kiderül, hogy különbö-
zô rendû és rangú keresztyén személyiségek otthonra találhattak náluk. 
Olyanok is, akik el akarják ôket tántorítani Páltól és az általa hirdetett 
evangéliumtól. Az apostol most tehát azt kéri, hogy fogadják be ôt. Ám 
ez nemcsak azt jelenti, hogy ne utasítsák ki, amikor elmegy majd hoz-
zájuk, hanem azt is, hogy szívükben és életükben adjanak neki helyet, 
mégpedig az ôt megilletô helyet biztosítsák számára, vagyis a gyülekezet 
alapító apostolának járó tekintélyt és mozgásteret.

Nincs okuk a gyülekezet tagjainak arra, hogy ezt megtagadják tôle. 
Nem vált méltatlanná ilyen nyitottságra, hiszen senki ellen nem kö-
vetett el igazságtalanságot, senkit nem tett tönkre, senkibôl nem 
húzott hasznot. Természetesen a gyülekezet ezt másképp is láthatta. 
Pálnak apostoli tisztébôl fakadóan nem egyszer határozottan kellett 
fellépnie a gyülekezetben, történetesen a mostohájával együtt élô fér-
fi  esetében (1Kor 5,1), az úrvacsorai alkalmakon szeretetlenül viselke-
dô tehetôsekkel szemben (1Kor 11,17kk), s mindez sértôdést válthatott 
ki. De szorgalmazta a jeruzsálemi gyülekezet megsegítésére indított 
gyûjtést is közöttük (1Kor 16,1kk; 2Kor 8—9). Nem egy magyarázó 
feltételezése szerint26 éppen e miatt az anyagi természetû ügy miatt 
érhette ôt könnyen a személyes haszonszerzésnek a vádja. Mindez azon-
ban csak abban az esetben válthatott ki bizalmi válságot a gyülekezet 
részérôl, ha kicsinyes szûkkeblûséggel ítélték meg az ô dolgait. Aki 
azonban tisztában van az ô Isten elôtt vállalt apostoli felelôsségével, 
az megértheti, hogy nem a saját önzô szempontjait követve és nem az 
ô kárukra tette mindezt, hanem mindössze jól felfogott érdekükben.

(3—4) Ha Pál elhárítja magától a gyanúsítást, sôt vádaskodást, akkor 

26 Vö. Thrall 1994, 481. o. 2063. kk. jegyz.
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1. A kibékülés irányában tett lépések (6,11—13; 7,2—4) 

nem kell-e a viszony megromlásáért a másik felet, a gyülekezetet fele-
lôssé tenni? Pál azonban semmiképpen nem akar ebbe a látszatba keve-
redni, hiszen a felelôsség kérdésének a feszegetése csak elmérgesítené 
a helyzetet. Ha olyasmit állít, amivel tisztázni kívánja magát, akkor azt 
nem azért mondja, hogy ugyanakkor elmarasztalja a gyülekezetet. 
Közöttük ugyanis nem olyan a viszony, hogy a maga igazolása érdeké-
ben ôket kellene befeketítenie. Kapcsolatukat olyan szorossá tette 
mindaz, amit Isten elvégzett közöttük, hogy sorsuk egybeforrott. Amit 
már az elôbb is megmondott, nem túlzás. A korinthusiak valóban a 
szívében vannak, hogy együtt haljanak és együtt éljenek.

Bultmann szerint Pál ezzel a gyakori fordulattal csupán szavát akar-
ja nyomatékosabbá tenni,27 mégis a halált követô életnek ez a különös 
sorrendje a levélnek annyira hangsúlyos helyein szólal meg (1,9; 4,10k; 
6,9; 13,4), hogy aligha tekinthetô üresen csengô szólamnak. Mert olyan 
sorsközösségben élnek, amelyben a Krisztus által a naponkénti meg-
haláson át vezetô, drágán elnyerhetô élet a tét, és mindeközben semmi 
sem történhet az egyik féllel, ami a másikat ne érintené.

Pál a kezdeményezô, ô lép rá a kibékülés rögös útjára. De számít 
arra, hogy a korinthusiak is megindulnak feléje. Azért van remény a 
közeledésükre, mert nagy bizalommal van irántuk, bôséges a di-
csekvése velük. Jót feltételez róluk, értékeli ôket, ami azután bátorítást 
jelenthet számukra. Amennyire nyugtalan volt addig, amíg Titusz nem 
érkezett vissza tôlük Makedóniába (vö. 2Kor 2,12k; 7,5kk), most az 
általa hozott jó hírektôl csordultig van vigasztalódással, s bár bajok 
veszik körül, és ezek ránehezednek a szívére, minden nyomorúságá-
nál bôségesebb az öröme. Isten kegyelme így olyan kedvezô légkört 
teremtett, amelyben azok, akik a kibékülés útján elindultak egymás 
felé, végül is egymásra találhatnak.

27 Bultmann 1976, 179. o.
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V. AZ APOSTOL ÉS A GYÜLEKEZET KIBÉKÜLÉSE (6,11—7,16)  

2. A Titusz által hozott vigasztaló hírek 
értékelése (7,5—16)

(5) Azért is, mert miután megérkeztünk Makedóniába, nem volt 
testünknek1 egy szemernyi nyugalma sem, hanem bôven kijutott 
nekünk mindenféle nyomorúságból: kívülrôl harcok, belülrôl fé-
lelmek.2 (6) De a porig sújtottak3 vigasztalója, Isten megvigasztalt 
minket Titusz megérkezésével;4 (7) de nem csupán az ô megér-
kezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ô vigasztaló-
dott meg felôletek, hírt adva nekünk a ti vágyódásotokról, a ti 
kesergésetekrôl, a ti odaadásotokról5 irántam, úgyhogy örömöm 
még nagyobb6 lett.

(8) Mert ha el is szomorítottalak titeket a levelemmel,7 nem 
bánom. Mert ha bántam is,8 mivel látom, hogy az a levél, ha csak 
kis idôre9 is, megszomorított titeket, (9) most örülök; nem annak, 
hogy szomorúak lettetek, hanem hogy megtérésre szomorodtatok 
el. Ugyanis Isten szerint szomorodtatok el, hogy10 részünkrôl sem-
mi kár ne érjen titeket. (10) Mert az Isten szerint való szomorúság 
üdvösségre vezetô megbánhatatlan megtérést11 eredményez; a 
világ12 szerinti szomorúság pedig halált szerez. (11) Mert lám ép-
pen ez13 az Isten szerint való elszomorodás mekkora igyekezetet 
váltott ki belôletek, mi több, mentegetôzést, mi több, méltatlan-
kodást, mi több, félelmet, mi több, vágyakozást, mi több, buzgól-
kodást,14 mi több, igazságtevést. Mindenképpen bebizonyítottátok 
magatokról, hogy tiszták vagytok a szóban forgó ügyben. (12) Nos 
tehát, ha írtam is nektek, nem az igazságtalan sértést elkövetô 
miatt, nem is az igazságtalanul megsértett miatt,15 hanem amiatt, 
hogy a részetekrôl irántunk tanúsított igyekezet megnyilvánuljon 
tirajtatok16 Isten színe elôtt. (13a) Ezért azután megvigasztalód-
tunk.17

(13b) A mi vigasztalásunkra pedig mindezen felül még18 örül-
hettünk Titusz örömének is, mert megnyugodhatott mindnyájatok 
felôl. (14) Mert ha rólatok neki valamivel eldicsekedtünk, nem 
vallottunk szégyent, hanem amint nektek is mindenben igazat 
szóltunk, úgy a mi dicsekvésünk Titusz elôtt is igaznak bizonyult. 
(15) De még inkább odavan egész bensôje értetek, mert vissza-
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2. A Titusz által hozott vigasztaló hírek értékelése (7,5—16) 

emlékezik a mindnyájatok részérôl tanúsított engedékenységre, 
amint „félelemmel és remegéssel”19 fogadtátok ôt. (16) Örülök, 
hogy minden tekintetben bízhatom bennetek.

A SZÖVEG ÉRTELME 1testünknek: Az eredeti szövegnek ezen a helyén 
található  szó Pálnál igen gyakran fontos teológiai tartalom hordozója, 
mert megromlott, bûnös emberi természetünk megjelölésére szolgál (lásd 
pl. 2Kor 10,2; Gal 5,13kk; Róm 6,19; 7,5kk). De a szó jelentheti lényünk 
esendô testi oldalát is minden rossz mellékíz, elmarasztalás nélkül. Jelen 
esetben is ez utóbbi értelmet kell elônyben részesítenünk (vö. 2Kor 4,11; 
12,7).

2kívülrôl harcok, belülrôl félelmek: Ezekbôl az utalásokból nehéz el-
dönteni, hogy milyen nehézségek érhették az apostolt Makedóniába ér ke-
zésekor. A magyarázók közül néhányan nem keresztyén zsidók és pogányok 
el len ségeskedésére gondolnak.28 Mintha 2Kor 8,2 is ilyen természetû meg-
próbáltatásra utalna. M. Thrall még hozzáteszi, hogy az apostolt a Kis-Ázsi-
ából az európai szárazföldre vezetô hajóút is megviselhette.29 D. Georgi a 
gyü lekezeten belül zajló és a törvényeskedô, „judaista” keresztyénekkel foly-
tatott viaskodásra gondol.30 Bizonyára hasonló helyzetet tételez fel V. P. 
Furnish is, amikor a „harcok” () kifejezésnek átvitt értelmet (figurativ 
sense) tulajdonít.31 A Filippi-levél 3. fejezetébôl tudjuk, hogy a páli gyüleke-
zeteket nyugtalanító judaista agitáció a makedóniai gyülekezeteket is elérte. 
Így a filippibeli keresztyéneket is.32 Pál a nehézségek valódi természetérôl 
nem sokat árul el, és könnyen lehet, hogy a felsorolt változatokból egyszerre 
több nehézséggel is meg kellett birkóznia.

3a porig sújtottak: A  (jelen esetben fônevesített) melléknév meg-
szokott fordítása: „alázatos”. Ez a változat csak abban az esetben szerencsés 
megoldás, ha a szöveg egy bizonyos, önteltséggel ellentétes lelkületre akar-
ja figyelmünket irányítani.33 A szócsalád legtöbbször azonban valamilyen 
helyzetre, mégpedig elnyomott, hátrányos helyzetre utal. Az új protestáns 
fordításban ezen a helyen éppen ezért „megalázottakról” van szó. Ez viszont 
azt sugallja, hogy valaki Pált és a vele lévôket megszégyenítette. Ez a felté-

28 Lang 1986, 312. o. Ch. Wolff 1989, 157. o. Thrall 1994, 487. k.
29 Thrall 1994, 487. o.
30 Georgi 1965, 52. o.
31 Furnish 1984, 386. o.
32 Lásd Cserháti 1976, 139. kk.
33 „Downcast” (letört) — írja Thrall 1994, 488. o.
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V. AZ APOSTOL ÉS A GYÜLEKEZET KIBÉKÜLÉSE (6,11—7,16)  

telezés azonban többet mond a kelleténél. Végül is legkifejezôbbnek az ál-
talam választott megoldás tûnik.

4Titusz megérkezésével: 2Kor 2,12k-ben Pál már írt arról a nyugtalan-
ságról, amely ôt Tróászból — ahol ô eredetileg meg akarta várni a Korinthus-
ba küldött Títusz híreit — Makedóniába ûzte, hogy mielôbb hallhasson a 
gyüle kezetrôl. Titusz megérkezését az érte magáért bizonyára átélt aggo-
dalmon túlmenôen ez a feszült várakozás teszi jelentôssé. Titusz küldetésé-
nek valódi célját meglehetôs homály fedi. A levél magyarázói közül sokan 
benne látják a „könnyek között írt levél” átadóját.34 Mások ezt bár lehetsé-
gesnek látják, de egyáltalán nem tartják bizonyítottnak.35 W.-H. Ollrog ugyanis 
a 2Kor 8,6.16 versekre hivatkozva amellett kardoskodik, hogy Titusz tu-
lajdonképpeni fel adata a kollekta, a jeruzsálemieknek szóló gyûjtés meg-
szervezése volt. Ebbôl a levélrészletbôl — írja — „sem az nem vehetô ki, hogy 
Pál Tituszt a békesség helyreállítására adott megbízással küldte Korinthusba 
(amint ezt Georgi 1965 a 42. és 51. oldalakon állítja), de az sem, hogy Titusz 
»különösen is ráter mettnek bizonyult az emberekkel való bánásban« — Con-
zelmann ugyanis így véli a Geschichte (Conzelmann 1978) 140. oldalán”. „A 
fordulatot Pál sokkal inkább a maga »könnyek között írt levelének« tulajdonítja 
és nem Titusznak” — állítja továbbá Ollrog.36 Az igazság viszont az, hogy a 
most soron lévô szakasz szól ugyan a gyülekezet „megtérésérôl” (10. vers), 
„engedelmességé rôl” (15. vers), de arról nem, hogy ez a gyûjtéssel lenne 
kapcsolatos. Ta gadhatat lan, hogy a 8,6.16. és 23. versek már Titusznak a 
gyûjtésben vállalt szerepérôl szólnak, de az megint csak nem világos, hogy 
ez ahhoz az úthoz kapcsolódik-e, amelyrôl a 7. fejezet közlésének értelmé-
ben Titusz „megérkezik”.37

5a ti odaadásotokról: Az eredeti szövegben a  szót találjuk, amelynek 
meglehetôsen széleskörû jelentéstartalma van, de mindegyik jelentés vala-
miféle túlfûtött, szenvedélyes, sôt szélsôséges lelkiállapottal függ össze, 
kezdve az elvakultságon, folytatva a rajongáson, irigységen, féltékenységen 
át egészen a szelídebb árnyalatot képviselô buzgóságig. Ebbôl a szótôbôl 
származik a „zelóta” megnevezés is, amellyel Jézus korában a zsidóságnak 
mindenre elszánt, harcos, Róma-ellenes irányzatát illették. Az új protestáns 
fordítás a levélnek ezen a helyén „ragaszkodást” fordít, ez azonban kevésnek 
tûnik, mert a hûség mozzanatát emeli ki, ami pedig a szó jellegére nem jel-

34 Lásd részletesen: Ch. Wolff 1989, 158. o. 101. jegyz.
35 Feine—Behm—Kümmel 1965, 211. o. Ollrog 1979, 35. o. 153. jegyz.
36 Ollrog 1979, 35. o. 153. jegyz.
37 Bôvebben lásd az I. fejezet 1. alfejezetének c) pontja alatt.
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2. A Titusz által hozott vigasztaló hírek értékelése (7,5—16) 

lemzô. Így esett a választás a nagyobb érzelmi töltéssel rendelkezô és az 
apostol, valamint a gyülekezet jó kapcsolatát inkább kifejezô „odaadás” vál-
tozatra.

6(örömöm) még nagyobb lett: Itt tulajdonképpen egy középfokú határozó-
szót találunk.38 A középfokú melléknév vagy határozó általában összehason-
lítást szolgál. Ebben az esetben azonban nem találunk olyan szót, amely 
megjelölné azt, amivel összehasonlítunk valamit. Ezért sok fordító úgy véli, 
hogy jelen esetben a görög nyelv „koiné” (a klasszikus görögöt felváltó) vál-
tozatának az a sajátossága jelentkezik, amely megengedi a felsôfoknak kö-
zépfokkal történô helyettesítését.39 Eszerint Pál itt „igen nagy örömrôl” írna. 
Az összefüggés azonban megengedi, hogy feltételezzük: Pál örömének fo-
kozódásáról akar beszámolni. Örült Titusz jövetelének (7,6), még jobban 
örült, amikor Titusz jó híreket hozott (7,7). Mindezt tetézte az afeletti öröm, 
hogy Titusz odaadása még csak erôsödött a korinthusi gyülekezet iránt 
(7,15).

7a levelemmel: Pál nyilvánvalóan a „könnyek között írt levélre” (lásd még 
2Kor 2,4-ben) emlékezteti a címzetteket. Tehát nem gondolhatunk az álta-
lunk Elsô korinthusi levélként emlegetett írásmûre. A magyarázók közül töb-
ben is feltételezik, hogy „a könnyek között írt levelet” a páli iratok utóélete 
során beleszerkesztették az általunk Második korinthusi levélnek nevezett 
„gyûjteménybe”. Abban már eltérnek a vélemények, hogy ennek a gyûjte-
ménynek melyik részét kell „a könnyek között írt levélnek” tartanunk.40

8Mert ha bántam is: Nehéz eldönteni ennek a feltételes mondatnak a 
mondattani helyét, ami egyébként a szövegkritikai helyzetben is tükrözôdik.41 
Az elôtte mondottakhoz tartozik? Akkor Pál szavait így kellene értenünk: 
„Mert ha el is szomorítottalak titeket a levelemmel, nem bánom, még ha 
bántam is.”42 De bevezetheti a következô kijelentést is. Ebben az esetben 
azért bánkódik a levél miatt, mert megszomorította a gyülekezetet. Így érti 
az eredeti szöveget a legtöbb magyarázó. Igaz, hogy az ekként felfogott 
változat bonyolultabbá teszi a mondanivalót. Talán éppen ez felel meg annak 
a lelkiállapotnak, amelyben az apostol van, amikor ezt az újabb levelét írja. 

38  — hasonlóan a 13. és 15. versben található  szóhoz.
39 Vö. BD 60. §. 3.
40 Olvassuk el újra az I. fejezet 3. alfejezetét!
41 Vö. NA27 kritikai apparátusának erre vonatkozó utalásaival.
42 Így az angol fordítások, a King James Version és a Revised Standard Version, 

valamint Thrall 1994, 486. és 491. o.
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V. AZ APOSTOL ÉS A GYÜLEKEZET KIBÉKÜLÉSE (6,11—7,16)  

Igaza lehet Barrettnek, aki szerint „a nehézkes fogalmazás feltehetôen Pál 
zavarát mutatja”.43

9kis idôre: A pontos fordítás a következô lenne: „egy órára” (). 
Pálnál, de Jánosnál is megfigyelhetô, hogy a kor szokása szerint az „óra” 
idôegységével fejezik ki azt a rövid idôt, amit mi, mai emberek a „pillanattal” 
adunk vissza (1Thessz 2,17; Gal 2,5; Filem 15; Jn 5,35).

10hogy (ti. részünkrôl semmi kár ne érjen titeket): A  tulajdonképpen 
célt meghatározó kötôszó, de „ez a célra irányított értelem gyakran elhomá-
lyosul vagy teljesen eltûnik”.44 Khrüszosztomosz mégis megtartja a célhatá-
rozói jelentést, és úgy érti a mondatot, hogy szükséges volt a korinthusiak-
nak szomorúságot okoznia, mert végeredményben lelki károsodást szenved-
tek volna, ha ô, mármint Pál, tartózkodott volna attól, hogy megintse és így 
megváltozásra késztesse ôket. Isten tehát a gyülekezet megszomorodásával 
ezt a célt akarta elérni.45 A magyarázók többsége viszont a kötôszónak kö-
vetkezményt kifejezésre juttató értelmet tulajdonít,46 amelyre fôként akkor 
kell számítanunk, „ha ez a következmény csupán elgondolható, és még nem 
következett be”.47 Ha ezt az utóbbi megoldást részesítjük elônyben, a gondo-
latmenet is érthetôbbé válik: mivel a gyülekezet a lelki válságát Isten szerint 
dolgozta fel, az, aki ezt elôidézte, fellépésével nem okozott kárt nekik.

11üdvösségre vezetô megbánhatatlan megtérést: Az eredeti szövegben 
található szórend azt ajánlaná, hogy a „megbánhatatlan” jelzôt (lásd 8. vers) 
az „üdvösség” szóhoz társítsuk, hiszen ehhez áll a legközelebb. A magyará-
zók szinte kivétel nélkül mégis a „megtéréshez” kapcsolják, részben azért, 
mert „az üdvösségre vivô megtérést” egyetlen fordulatnak tekintik, részben 
pedig mert „megbánható üdvösségrôl” aligha beszélhetünk. Bultmann a meg-
fogalmazásban szójátékot, sôt egyenesen oximoront48 vél fölfedezni.49 Olyan 
bánat tehát, amely megbánhatatlan.

12a világ (ti. szerinti szomorúság): A  az Újszövetségben is jelent-
heti a létezôk összességét, de most az Újszövetségre leginkább jellemzô 
szóhasználat szerint az embervilágról van szó. Ezen belül „jelölheti az em-

43 Barrett 1973, 208. o.
44 WbNT 745. kol.
45 Vö. PG 61. 503. kol.
46 Lásd BD 391. §. 5.
47 WbNT 747. kol.
48 Az Idegen szavak szótára szerint: „Egymást kizáró ellentéteknek összekapcsolá-

sával létrejött stilisztikai sajátosság”.
49 Bultmann 1976, 60. o. Hasonlóképpen Lang 1986, 314. o. Furnish 1984, 314. o. 

Thrall 1994, 492. o. 42. jegyz.
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bereket összességükben (Jn 3,16), de sajátos hangsúlyt is kaphat az „e világ” 
kifejezésben, mint Istentôl elidegenedett, istenellenes valóság. „A »világ« 
kifejezésen tehát mindannak a hatókörét érthetjük, amit az emberek gon-
dolnak, terveznek, akarnak gondjaik és kívánságaik közepette, kedvteléseik 
és ösztöneik hatására, büszkeségükben és elbizakodottságukban. Az a szel-
lemi hatókör ez, amely már eleve körülvesz minden embert ítéleteivel és 
elôítéleteivel, értékrendjével és törekvéseivel, amelytôl minden egyes ember 
hagyja sodortatni, befolyásolni magát”.50 Viszont nem érthetünk egyet Bult-
mannal éppen ezen a helyen abban, hogy a  annak az ember-
nek a szomorúsága, aki e világi jólétének vesztét és vágyai meghiúsulását 
siratja”.51 Most ugyanis nem kétféle szomorúságról van szó, hanem ugyan-
annak a szomorúságnak kétféle módon történô kezelésérôl.

13éppen ez: A görög szövegben , tehát egy semleges nemû vo-
natkozó és egy ugyancsak semleges nemû mutató névmás olvasható egymás 
mellett. Általában az érintett mondatrész kiemelését szolgálja: „éppen ez (és 
nem más)” (tudniillik az Isten szerint való elszomorodás) — adja meg az ér-
telmet a görög nyelvtan.52

14buzgólkodást: Ugyanaz a  szó található itt is, mint a 7. versben. A 
széles jelentésmezôvel rendelkezô szót ott „odaadással” fordítottuk, mert a 
szöveg azt is megadta, hogy a buzgóság kire irányul. Itt viszont nincs meg-
határozva. Ezért jobbnak látszott egy általánosabb értelmû jelentést válasz-
tani és „buzgólkodásnak” fordítani.

15nem az igazságtalan sértést elkövetô miatt, nem is az igazságtalanul 
megsértett miatt: Az apostol által használt görög kifejezések miatt (
 — ) van szükség a bonyolultabb fordításra. Ugyanis a néven nem 
nevezett, de a gyülekezet által jól ismert és valószínûleg a gyülekezethez 
tartozó keresztyén tag Pál ellen való igazságtalan fellépése váltotta ki a 
szóban forgó áldatlan helyzetet. Az egyházatyák — többek között Tertullia-
nusz53 és Khrüszosztomosz54 — a tettest az 1Kor 5,1kk-ben említett férfiban 
látják, aki apja feleségével élt együtt, és akinek kiközösítését Pál elvárta a 
gyülekezettôl. Luther is reá gondol az Elsô korinthusi levélhez 1530-ban írt 

50 Bultmann 1993 2. 68. o. Lásd még Sasse: ThWNT 3. 889. kk. Balz: EWNT 2. 
771. kol.

51 ThWNT 4. 322. o.
52 BD 290. §. 4.
53 De pudicitia 13—14., in: PL 2. 1029—1082. o.
54 PG 61. 503. kol.
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elôszavában.55 A kutatók többsége azonban ma már a két esetet nem kap-
csolja össze. Az indokokról már volt szó a 2Kor 2,5-höz írt 7. számú szö-
vegmagyarázatban.

16a részetekrôl irántunk tanúsított igyekezet megnyilvánuljon tirajta-
tok: A fordításból is kivehetô, hogy a többes szám elsô és második személy-
ben elôforduló személyes névmások halmozása milyen bonyolulttá teszi a 
mondanivalót. A Nestle—Aland kritikai kiadás apparátusa szerint a görög 
szöveg különbözô változatai igyekeznek is ezen segíteni. Néhány kevésbé 
jelentôs kézirat a legsimább megoldást ajánlja: „a mi irántatok tanúsított 
igyekezetünk”. Már több fejtörést okoz az a szöveg, amelyet két jelentôs 
kézirat, az  és a D∗ kódex hoz: „a ti irántatok tanúsított igyekezetetek”. Né-
hány kézirat (D1 és G stb.) pedig a következôt javasolja: „a mi igyekezetünk 
magunk iránt”. A Bengel-féle elv, amely az „érdesebb” változatnak adja az 
elônyt, a fôszöveg mellett van. A  fordulat „tirajtatok” formában 
történô fordítása már vitathatóbb. A  leginkább irányt jelzô elöljáró, de 
kifejezheti a valakire vagy valamire vonatkozást is.56

17Ezért azután megvigasztalódtunk: A mondatot M. Thrall a Titusz örö-
mével és megvigasztalódásával foglalkozó következô gondolatmenethez 
kapcsolja,57 míg a magyarázók többsége az elôzô lezárásának. A Pálnál meg-
figyelhetô retorikai fegyelem ez utóbbi feltételezést teszi valószínûbbé.

18mindezen felül még: Pál továbbra is a vigasztaló mozzanatokat sorolja 
fel. Az  elöljáró fokozást kíván érzékeltetni: ráadásul még az eddigi vi-
gasztalásra. Tehát amirôl írni kíván, nem a „megvigasztalódásukon túl” (új 
protestáns fordítás) van.

19„félelemmel és remegéssel”: A két lelkiállapot már az Ószövetségben 
összekapcsolódik (Zsolt 2,11; Ézs 19,16), és ez az összekapcsolás Pálnál is 
megfigyelhetô (1Kor 2,3; Fil 2,12; Ef 6,5). Túlzás volna a fordulat második 
tagját „rettegéssel” fordítani, mert nem valami bénító rémületrôl van szó, 
hanem szent komolyságról, a mysterium tremendumról.58

55 Lásd Faschernek a témához írt exkurzusát: Fascher 1980, 166. kk., különösen 
a 168. o.

56 Lásd BD 239. §. 6—7. WbNT 1409. kol.
57 Thrall 1994, 497. o. — „The opening sentence has a backward reference.”
58 Rudolf Otto kifejezése, in: Leeuw 2001, 401. k.
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A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (5) Határtalan megvigasztalódásról és 
az ezzel együtt járó mindent felülmúló örömrôl írt az elôzôekben az 
apostol. Mindez akkor válik teljessé, ha ezt a korinthusi gyülekezetnek 
is tudomására hozhatja, és így megoszthatja velük. Erre még szükség 
van, hogy végleg lezárulhasson az a feszültséggel teli, válságos idôszak, 
amely Pál és a gyülekezet között bekövetkezett. Most tehát lépésrôl 
lépésre feltárja az apostol a megvigasztalódást és örömöt kiváltó oko-
kat. Lehet valami a Bultmann által idézett59 Schnedermann feltétele-
zésében, aki szerint Titusz akkor érkezett Pálhoz a gyülekezetben vég-
bement kedvezô fejleményekrôl szóló jó hírekkel, amikor éppen ezeket 
a sorokat írta, hiszen 2Kor 7,2-ben még azt kéri a gyülekezettôl, hogy 
fogadják be ôk is Pált a szívükbe, mintha még nem volna tudomása a 
változásokról. Nem lehetetlen, hogy így volt, bár Bultmann határozot-
tan elveti ezt az elképzelést. A Titusz által hozott hírek fogadtatásáról 
beszámolni azonban mindenképpen szükséges volt, mert csak így bizo-
nyosodhatott meg a gyülekezet afelôl, hogy Pál is maradéktalanul túl-
tette már magát a történteken.

A kedvezô természetû fordulat híre azért is jött a legjobbkor, mert 
a helyzet különösen is nehézzé vált, miután Pálék Tróászt elhagyva 
(2Kor 2,12k) megérkeztek Makedóniába. A nehézségek természeté-
rôl nem ad pontos képet, csak a súlyos voltukat sejteti. Amíg 2Kor 
2,13-ban arról ír, hogy Tróászban „nem volt nyugalma a lelkének”, 
mert Titusz még mindig nem érkezett meg Korinthusból a várva várt 
hírekkel, addig Makedóniából arról tudósít, hogy itt testüknek sem 
találtak egy szemernyi nyugalmat sem, hanem bôven kijutott nekik 
mindenféle nyomorúságból. Ezek lehettek nélkülözésbôl fakadók, 
hiszen 2Kor 8,1k szerint a makedóniai gyülekezetek „mélységes sze-
génységben” éltek. De származhattak a zsidó eredetû keresztyének 
törvényeskedô, judaista ágának zaklatásaiból is, akiknek Makedóniában 
történt fellépésérôl a Filippi-levél 3. fejezetébôl értesülhetünk. A kí-
vülrôl jövô harcok kifejezés Pálék testi életét kívülrôl érô megpróbál-
tatásokra utal, szemben a belülrôl, saját lelkébôl eredô félelmekkel, 
mégsem kell feltétlenül a nem hívô környezet részérôl indított üldö-
zésre gondolnunk. Bár ez sem lehetetlen, tekintve, hogy nem is sokkal 

59 Bultmann 1976, 56. o.
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késôbb, amikor Korinthust elhagyva Jeruzsálembe készült, zsidók részé-
rôl szôtt összeesküvés miatt útitervének megváltoztatására kényszerült 
(ApCsel 20,3). A belülrôl fakadó félelmek gyökere pedig valószínûleg 
a korinthusi gyülekezet miatt érzett aggodalomban volt kereshetô, amit 
fokozhatott a hiábavalónak tûnô várakozás Tituszra.

(6) Ám minél kilátástalanabb és kétségbeejtôbb volt a helyzet a Ma-
kedóniába történt megérkezés után, annál felemelôbb volt a fordulat, 
amely Titusz megérkezésével következett be. Titusz végre jó híreket 
hozott, és ezek vigasztalást nyújthattak a gyülekezet sorsáért aggódó 
apostolnak. De a vigasztaló mozzanat nem csupán a dolgok jobbra for-
dulásában rejlett. Pál az események alakulásában Isten közbelépését lát-
ja. Bizonyos tehát abban, hogy valamiképpen Isten is jelen van a tör-
téntekben, és ô számíthat rá. Így a feszültség közötte és a gyülekezet 
között megszûnik pusztán emberi síkon megoldandó feladattá lenni. 
Személyes üggyé válik Isten és az ô küldötte között. A kapott vigasztalásnak 
éppen abban van az ereje, hogy mindaz, amirôl a hírek szólnak, Isten 
segítô szándékáról tanúskodik.

Újra megerôsödhet tehát Isten természetérôl szerzett korábbi ismere-
tében. Már levelének elején úgy jellemzi Istent, mint aki „az irgalom 
Atyja és minden vigasztalásnak Istene”, mert a benne bízónak a meg-
próbáltatások mellé megadja a szükséges vigasztalást is (2Kor 1,3kk). 
Most ezt a felismerést még pontosabbá teszi azzal a megjegyzéssel, 
hogy Isten a porig sújtottak vigasztalója. Tehát különös elôszeretet-
tel emeli fel azokat, akiket az emberi rosszindulat vagy a sorsuk for-
gandósága maga alá gyûrt. „Hatalmasokat döntött le trónjukról, és 
megalázottakat emelt fel” — hallhatjuk Mária énekében (Lk 1,52). To-
vábbá: „Sok elsôbôl lesz utolsó, és sok utolsóból elsô” (Mk 10,31). 
Nem gépiesen érvényesülô szabályról van szó, amellyel nehéz helyze-
tek elôidézésével az ember akár kísérthetné is Istent, hiszen mindig 
Isten marad az úr, aki soha nem kényszeríthetô semmire. De ez az Is-
ten munkájában rejlô lehetôség olyan fogódzót nyújthat a hit számára, 
amely segít kivárni Isten vigasztaló közbelépését.

(7) Ugyanakkor a közös hit és küldetés kötelékében Isten vigaszta-
lása többrétûvé válhat. Pál bonyolult mondata erre az összefüggésre akar 
rávilágítani. Mert az ôt ért vigasztalás nem merül ki Titusz megérke-
zésében. Isten azzal a vigasztalással is megajándékozta ôt, amellyel 
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Titusz is megvigasztalódott a korinthusi gyülekezet tagjai felôl. 
Titusznak ugyanis mérhetetlen megkönnyebbülést jelenthetett, hogy 
a gyülekezet apostolának az utána sóvárgó vágyódásukról, megbán-
tása miatt bánkódó kesergésükrôl, a történteket jóvátenni igyekvô, 
ôiránta való odaadásukról adhat hírt, nem pedig megátalkodott szem-
benállásukról vagy akár ellenérzésük erôsödésérôl.

Ez a mondat felfed valamit abból, hogy Pál miképpen gondolkodott 
munkatársairól. Kétségkívül elsôsorban a gyülekezet sorsa izgatta. De 
az sem volt mindegy a számára, hogy mi megy végbe munkatársában, Ti-
tuszban, akiben nemcsak akaratának végrehajtóját, hanem keresztyén 
testvérét is látja. Ezért ha Titusz sikerrel járt küldetésében, és ez neki 
örömöt szerzett, akkor ezt felismerve Pálnak a jó hírek miatt érzett 
öröme csak még nagyobb lett. De a mondat Titusz indítékaira is vi-
lágot vet. Ha ugyanis a gyülekezet magatartásában beállt fordulat „meg-
vigasztalta”, akkor nyilván a korábban tapasztalt állapotok mélyen el-
szomorították ôt magát is, és mindenképpen változtatni szeretett vol-
na azokon. Korinthusban Pál tehát nemcsak megoldandó feladatot, 
végzendô szolgálatot látott maga elôtt, hanem Isten ügyének fogta fel, 
akinek az ügyét ô maga is saját ügyének tekintette.

(8—9a) Most, hogy a Titusz által hozott hírek szerint a vihar elvonult, 
és a viszály elült, az apostol még le akarja vonni az eset tanulságait. Mert 
hiú ábránd volna azt hinni, hogy keresztyének között komoly össze-
ütközés nem fordulhat elô, vagy ha igen, másodszor már nem történhet 
meg. Ahol élet van, ott nagy valószínûséggel összekülönbözés is van, 
de a legsúlyosabb összekülönbözésnek sem kell végzetessé válnia. Pál 
éppen ezért számba kívánja venni mindazt, ami segít kihordani a konf-
liktusokat. Mégpedig lehetôleg úgy, hogy a korábbi viszony ne csak 
helyreálljon, hanem el is mélyüljön, mint olyan kapcsolat, amely ki-
állotta a szakítópróbát.

Az apostol és gyülekezet megromlott viszonyának meggyógyulása 
csak nehéz, kockázatos és hosszadalmas folyamat eredménye lehet. 
Ebben az esetben is igaz: aminek lerontásához elég egy pillanat, annak 
felépítéséhez évek kellenek. Pál elsô korinthusi tartózkodása után Efe-
zusból újra a gyülekezetben termett, nyilván azért, hogy elejét vegye 
valamilyen veszélyes fejleménynek. Egyvalaki szembeszállhatott vele, 
majd Pál mélyen megbántódva visszautazott Efezusba. Az eset sok 

Korinthus_2_JAV.indd   247Korinthus_2_JAV.indd   247 2009.04.08.   14:46:302009.04.08.   14:46:30



248

V. AZ APOSTOL ÉS A GYÜLEKEZET KIBÉKÜLÉSE (6,11—7,16)  

vonása homályban marad, de az azért kivehetô a sorokból, hogy a gyü-
lekezet ebben a nézeteltérésben nem állt az apostol mellé, amit azután 
ô különösképpen is zokon vett (2Kor 2,5kk; 7,8kk). Így vonhatta maga 
után az eredetileg kétszemélyes konfl iktus Pál és az egész gyülekezet 
viszonyának a megromlását. Ezért miután az apostol Korinthusból 
visszatért, „sok szívbeli gyötrelemmel és szorongással, sok könnyet 
hullatva” (2Kor 2,4), bizonyára kemény hangon és az egész gyüleke-
zetet elmarasztalóan írt nekik. Ez a levele azután ôket is elszomorí-
totta. Pál jogosan vette szívére a dolgot, de bizonyára a korinthusiak 
is nagyon fájlalhatták. Igazi bánatot azok tudnak egymásnak okozni, 
akik közel kerültek egymáshoz, akiktôl mást várna az ember. De a szo-
morúság egyúttal azt is jelzi, hogy minden nem veszett még el. Az 
igazi tragédia ugyanis a közömbösség lenne.

Nem valószínû azonban, hogy a gyülekezet szomorúsága kimerült a 
dolgok ilyetén alakulása feletti sajnálkozásban. A késôbbiekbôl (lásd 
11. vers) kitûnik, hogy a bánkódásukba bôven vegyült mentegetôzés, 
sôt méltatlankodás is az igazságtalannak érzett vádakkal szemben. Vég-
eredményben a „könnyek között írt levél” nemhogy áthidalta volna a 
szakadékot az apostol és gyülekezete között, hanem elmélyítette. Még-
is, bár ez a lépése ilyen következménnyel járt, Pál most már nem bán-
ja, hogy megtette. Mert ha valaha bánta is, mivel látja, hogy az a 
levél, ha csak kis idôre is, megszomorította ôket, most örül.

Nem hagyhatta ugyanis annyiban a dolgokat, de azzal, hogy szóvá 
tette, az összekülönbözés kimenetele legalább is kétesélyessé lett. Ki-
békülés helyett végzôdhetett volna végleges szakítással is. Mégsem ez 
történt, és ô ennek örül. Félreértés ne essék! Nem annak örül, hogy 
szomorúak lettek, és ezzel elismerik, hogy neki volt igaza, vagy leg-
alábbis azt, hogy nincs rendben a lelkiismeretük. Hanem annak, hogy 
megtérésre szomorodtak el. A válságból végül is „megtérés”, vagyis 
gondolkodásmódjuk megváltozása lett.

A „megtérés” () szó tartalmi hátterét az Ószövetség adja 
meg. „Az Ószövetségben nincs külön szakkifejezés a »bûnbánatra«. 
(…) Ez ugyanis a »megtérés, visszatérés« prófétai gondolatkörében 
fogalmazódik meg, ami az Isten és ember viszonyának Ószövetségre 
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jellemzô hangsúlyos voltát tükrözi” — írja Würthwein.60 A „megtérés” 
az Újszövetségben is gyökeres életfordulatot feltételez. Ez legtöbbször 
egyet jelent Isten országának elfogadásával (Mk 1,15 és párh.), Jézus 
követésének vállalásával (Lk 11,32 és párh.; ApCsel 2,38; 5,31), a po-
gányok Istenhez fordulásával (ApCsel 11,18; 20,21). Hogy a megtérés 
nem csak a hitre jutás alkalmával esedékes, az éppen a korinthusi gyü-
lekezet esetébôl tûnik ki. Hiszen már gyakorló keresztyéneknek kell 
megtérniük a Pállal való szembenállásukból!

(9b—11) Az apostol a Titusz által hozott hírekbôl arra a következ-
tetésre jut, hogy a gyülekezet magatartásában kedvezô változás követ-
kezett be. A lelküket emésztô válságos idôszak tehát ily módon a ja-
vukra vált. Ugyanis Isten szerint szomorodtak el, aminek következ-
tében Pál és munkatársai részérôl semmi kár nem érte ôket, pedig 
ez is megtörténhetett volna. Mert végsô soron a bánat vagy az elkese-
redés hatása nem az azt kiváltó okok természetétôl, illetve minôségé-
tôl függ, tehát lehet jogos vagy alaptalan, hanem a kezelésüktôl: Az Isten 
szerint való szomorúság üdvösségre vivô megbánhatatlan meg-
térést eredményez; a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. 
Vagyis ha valaki „Isten színe elôtt” (12. vers) teszi mérlegre sérelmeit, 
és saját magára nézve a maga igaza helyett Isten igazát keresi minde-
nekelôtt, akkor az fogja foglalkoztatni, ami saját magán múlik, és amin 
neki kell változtatni. Így a bánatából az üdvösség irányába mutató meg-
bánhatatlan megtérés fakad.

Ezzel szemben a sérelmek kezelésének az Istentôl elfordult világ-
ban (vö. 1Kor 1,20k; 2,12; 3,19; 2Kor 5,19; Gal 6,14 stb.) megszokott 
módja „halált szerez”. Ezt a kijelentést Pál apostol felfogása szerint 
kell értenünk. Mert ahogy Bornkamm is írja: „A halált Pál számára 
nemcsak a meghalás fi ziológiai mozzanata jelenti… Annál inkább átjár-
hatja a halál megsemmisítô erejével a megváltásra szoruló ember termé-
szetes életét, történjék ez akár a félelem (Róm 8,15), akár a szomorúság 
(2Kor 7,10) révén.”61 Mert még az indokolt elkeseredés is önigazságba 
merevíthet, s miközben a saját igazunkat hajszoljuk, a vádaskodás kap-

60 ThWNT 4. 976. o. Lásd még Merklein: EWNT 3. 1024. kol.
61 Bornkamm 1979, 144. o.
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csolatokat dúlhat szét, de mindenre kiterjedô „kozmikus sértettséggé”62 
is válhat.

Ezeket az összefüggéseket megfontolva Pál arra a következtetésre 
jut, hogy a gyülekezet a szomorúságát és elkeseredését Isten szerint 
dolgozta fel. Erre utalnak „a könnyek között írt levelet” követô fejle-
mények a gyülekezetben: Mert lám éppen ez az Isten szerint való 
elszomorodás — írja — mekkora igyekezetet váltott ki belôletek, sôt 
mentegetôzést, sôt méltatlankodást, sôt félelmet, sôt vágyakozást, 
sôt buzgólkodást, sôt igazságtevést. A nem éppen szelíd megnyil-
vánulások sora heves indulatok közepette végbemenô erjedési folya-
matot sejtet, amely végül is letisztult állapotot teremtett. Így mindenkép-
pen bebizonyították magukról, hogy tisztán állnak a szóban forgó 
ügyben. A végeredmény felôl összegezve tehát elmondható, hogy ha 
Pál valamit megbánt, akkor azt bánta meg, hogy korábban bánta, hogy 
megbántotta a gyülekezetet.

(12—13a) A Titusz által hozott jó hírek értékelésében még további 
következtetésekhez is el lehet jutni. Felszínesen ítéli meg a dolgokat 
az, aki a szerencsés véget ért válság hátterében két ember összetûzését 
látja. Pedig ha Pál írt is levelet nekik, nem az igazságtalan sértést 
elkövetô miatt, nem is az igazságtalanul megsértett miatt tette ezt, 
hanem amiatt, hogy a gyülekezet részérôl Pálék iránt tanúsított 
igyekezet megnyilvánuljon magatartásukban. Amint ezt már nem 
egyszer megfi gyelhettük, Pál meggyôzôdése szerint keresztyének kö-
zösségében semmi sem történik elszigetelten. Már a 2,9-ben kijelen-
tette, hogy levele megírásával bizonyságát kívánta látni az egész gyüleke-
zet helytállásának, teljes engedelmességének. Ennek megfelelôen a most 
tárgyalt fejezet 9. versében az egész gyülekezet megtérése felett örven-
dezik, és nem csak egyetlen izgága gyülekezeti tag magába szállása 
miatt. Nem is lehet fontosabb fejlemény annál, mint hogy helyreálljon 
az a bizalomra épülô kapcsolat az apostol és az egész gyülekezet között, 
amely nélkülözhetetlen az Isten által felkínált javak közvetítésében.

Pál a korábbi, „könnyek között írt” levelében tulajdonképpen azt kí-
vánta elérni, hogy az egész kínos ügy Isten színe elé kerüljön, és ott 
találjon megoldást. De tanúi lehetünk annak is, hogy a most leírt és 

62 Magyar 1969.
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2. A Titusz által hozott vigasztaló hírek értékelése (7,5—16) 

Titusz híreit értékelô sorait szintén ez az igyekezet hatja át. Mivel a 
hírekbôl kivehetôen a gyülekezet tagjai sokkal inkább Istenre voltak és 
vannak tekintettel, mint emberi szempontokra, azért azután a sok ag-
godalmat és szomorúságot követôen az apostol megvigasztalódott.

(13b) A továbbiakban a khiasztikus, ölelkezô szerkesztési elvet 
követve Pál visszatér a szakasz elejének témájához, és újra Tituszra 
fordítja a szót. Annak, aki sok ember életében vesz részt, sok alkalma 
van az örömre, és ennek megfelelôen az a vigasztalás is sokrétû, amely-
ben részesül. Ezért van még mit megemlítenie a Titusz által hozott 
hírek hatásáról szóló beszámolójában. A mi vigasztalásunkra pedig 
— egészíti ki az eddig mondottakat — mindezen felül még örülhettünk 
Titusz örömének is, mert megnyugodhatott mindnyájatok felôl. 
Már a 7. versbôl is kivehettük, hogy Titusz Isten ügyét és ezzel együtt 
a gyülekezet sorsának alakulását is a saját ügyének tekintette. Ezért 
az apostol és a gyülekezet viszonyának a megromlása ôt is nagyon 
nyugtalaníthatta. Most viszont, hogy az egyetértés újra helyreállt kö-
zöttük, újra öröm lehetett úrrá rajta. Ez pedig — mivel munkatársának 
a sorsa a szívén feküdt — csak tetézte Pálnak a dolgok állása felett ér-
zett örömét.

(14) Mindamellett szavának hitelét Pál Titusz elôtt is kockára tette, 
de nem esett csorba rajta. Mert ha a korinthusi gyülekezetrôl Ti-
tusznak valamivel eldicsekedett, nem vallott szégyent. Ha szava 
igaznak bizonyult, akkor az, amivel Titusznak dicsekedett, kapcsolat-
ban lehetett a kiélezett helyzettel. Talán bátorította ôt azzal, hogy vé-
gül is be fogják látni neheztelésük tarthatatlanságát. Most, hogy a fe-
szültség békében oldódott fel, nem vallott szégyent munkatársa, Titusz 
szemében, hanem amint nekik is mindenben igazat szólt, úgy az 
ô dicsekvése Titusz elôtt is igaznak bizonyult. Az a körülmény, 
hogy Titusz tapasztalatát is fel kell hoznia szava hitelének alátámasz-
tására, mutatja, hogy a gyülekezetben milyen gyakran vonhatták két-
ségbe azt (lásd még 2Kor 1,12kk.17kk; 2,17; 4,2; 6,7). De most a dol-
gok örvendetes alakulása igazolja szavának megbízhatóságát is.

(15) Pál lényegében azt a reménységét oszthatta meg Titusszal, hogy 
a gyülekezet túl fogja tenni magát az emberi szempontokon, és kész 
lesz Isten akaratához igazítani az életét. Amint soraiból egyértelmûen 
kitûnt, az egész válságos idôszakban azon volt, hogy Istent ki ne hagy-
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ja senki a számításból. Amikor pedig Titusz megérkezett Korinthusba, 
meglepôdve és örömmel tapasztalhatta, hogy Pál reménysége beigazo-
lódott. Még utólag is meg van rendülve, amikor felidézi az ott töltött 
napokat. Pál nem tudja nem észrevenni, hogy Titusz egészen a szíve 
mélyéig odáig van a korinthusi testvéreiért, mert visszaemlékezik 
a mindnyájuk részérôl tanúsított engedékenységre, amint Isten 
követének és rajta keresztül magának Istennek szóló „félelemmel és 
remegéssel” fogadták ôt.

(16) Mivel így van, megbízhat Tituszban, ezt a gyülekezet tudatába 
bele is vési, és ahogyan több magyarázó feltételezi,63 ezzel máris elô-
készíti a talajt Titusz késôbbi kényes megbízatásai számára (lásd 2Kor 
8,16k). De a nagy áttörést mégis az jelenti, ami a gyülekezet gondol-
kodásmódjában és viselkedésében ment végbe, és ennek következtében 
annyi aggodalom után öröm töltheti el, mert most már minden te-
kintetben bízhat bennük. A bizalom pedig minden ígéretes, elôrevivô 
kapcsolat létfeltétele.

3. Szakítás minden ártó befolyással (6,14—7,1)

(A magyarázat V. fejezetének bevezető soraiban, a levélrész szerkezeti elem-
zésénél olvashatjuk64 a most sorra kerülô szakasz kiemelésének és áthelyezésének 
indokait. Miután a 6,11—13 + 7,2—4 és az ehhez szorosan kap csolódó 7,5—16 
részek magyarázatán már túljutottunk, rátérhetünk a betoldásnak minôsített 
pár sor megvilágítására.)

(14) Ne keveredjetek1 hitetlenekkel2 felemás igába!3 Mert mi köze 
van egymáshoz az igazságnak4 és a törvényszegésnek, vagy milyen 
közössége lehet a világosságnak a sötétséggel?5 (15) Milyen össz-
hang lehetséges Krisztus és Beliár7 között, vagy mibôl részesedhet 
a hívô együtt a hitetlennel?8 (16) Hogyan férhet össze Isten temp-
loma9 bálványokkal? Mert mi az élô Isten temploma vagyunk, 
ami képpen megmondta Isten, hogy10

63 Pl. Ch. Wolff 1989, 161. o.
64 227—230. o.
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3. Szakítás minden ártó befolyással (6,14—7,1)

„közöttük fogok lakni, és közöttük fogok járni”,11

„és Istenük leszek, és ôk az én népem lesznek”.12

(17) „Ezért jöjjetek ki közülük,
és különüljetek el tôlük, így szól az Úr,
tisztátalant13 se érintsetek!”14

„Én meg majd befogadlak titeket”,15

(18) „és Atyátokká leszek,
ti pedig fi aimmá és leányaimmá lesztek”16 —
„így szól az Úr, a Mindenható”.17

(7,1) Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, testvéreim, tisztítsuk 
meg magunkat minden testi és lelki szennytôl,18 teljessé téve a 
megszentelôdést19 Isten félelmében.

A SZÖVEG ÉRTELME 1Ne keveredjetek: A  felszólítást hagyo-
mányosan „ne legyetek” vagy „ne éljetek” formában fordítják. A nyelvtanok,65 
valamint az újabb kommentárok66 azonban felhívják a figyelmünket arra, 
hogy ez a létige coniugatio periphrasticával, azaz összekapcsolva valamilyen 
jelen idejû vagy perfectumban álló melléknévi igenévvel (participiummal) 
jelentheti a cselekvés elkezdését vagy valamilyen helyzet vállalását, illetve 
elutasítását. A szóban forgó igét így kell értenünk 1Kor 14,20; Gal 4,12; Kol 
1,18 igehelyeken is. Az igealak értelmezésében megmutatkozó eltérés lénye-
ges különbséget takar. Ha ugyanis az intést úgy értjük, hogy hívôk ne bo-
nyolódjanak hitetlenekkel szoros kapcsolatba, akkor most sincs másról szó, 
mint 1Kor 7,13 és 7,39c egymásnak ellentmondani látszó intelmeinek ese-
tében. Pál útmutatása 1Kor 7,13-ban arra irányul, hogy a keresztyén házas-
társ ne váljon el a nem keresztyén féltôl, ha ez utóbbi maradni akar. 1Kor 
7,39c-ben viszont azt várja el az újra megházasodni kívánó keresztyén öz-
vegytôl, hogy ezt a lépést „az Úrban” tegye meg, tehát vele egy hiten lévôvel 
keljen egybe. Mert más dolog egy már adott állapotot elhordozni, és más 
egy kockázatos újba belebocsátkozni. A fordítás megválasztása végül is en-
nek az értelmezésnek kíván eleget tenni.

2hitetlenekkel: Az  melléknévnek, ugyanúgy, mint a fosztóképzô 
nélküli alakjának, kettôs értelme van: jelenthet „hûtlent”, de „hitetlent” is. Az 
apostol szóhasználatában „leggyakrabban a nem keresztyének, a kívülállók, 

65 BD 354. §.
66 Pl. Ch. Wolff 1989, 149. o. Furnish 1984, 361. o. Thrall 1994, 473. o. 2001. 

jegyz.
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a gyülekezethez nem tartozók állandósult megjelölésévé vált”67 (lásd még 
1Kor 6,6; 7,12kk; 14,22—23; 2Kor 4,4). Ch. Wolff viszont amellett érvel, hogy 
Pál ezzel a kifejezéssel a gyülekezetet bomlasztó ellenfeleit (vö. 2Kor 11,13) 
jellemzi, és tôlük akarja óvni a címzetteket.68 Mivel ezek az ellenfelek kétség-
kívül keresztyének, ôket hitetlenként megnevezni az apostol részérôl leg-
alábbis szokatlan eljárás volna. Ch. Wolff azért ragaszkodik mégis ehhez a 
feltételezéshez, mert így a 6,14—7,1-ig terjedô szakaszt bele tudja erôltetni 
a levél összefüggésébe, és nem kell betoldásnak minôsítenie. Ha viszont az 
intés valóban nem keresztyénekkel létrejövô függô viszonytól óv, akkor kény-
telenek vagyunk váratlan fordulattal számolni a szöveg jelenlegi szövetében 
(lásd a magyarázat V. fejezetének szerkezeti kérdésekkel foglalkozó beve-
zetôjét).

3felemás igába: A kép eredete a szántás egykori mûveletének körülmé-
nyeiben gyökerezik. Elôfordulhatott, hogy az ekét vonó iga egyik oldalába 
másfajta állatot nyûgöztek, mint a másik oldalába. Esetleg szamarat fogtak 
egybe ökörrel. Az ilyen, nem egy fajtából álló igavonó pár kialakítását tiltot-
ta az ószövetségi törvény (vö. 5Móz 22,10).69 A Septuagintában is ugyanazt 
a görög szót —  — találjuk ezen a helyen, mint a mi szövegünkben, 
és ugyanígy az igavonó párok elegyítésének tilalmát hallotta ki a szabályból 
a rabbinizmus is.70 Philón ennek az igehelynek átvitt értelmet ad, amikor a 
bálványimádás tilalmára érti.71 Maga a  görög szó minden olyan eszközt 
és kapcsolatot jelenthet, amely két felet párba foghat, esetleg kényszeríthet 
(így például evezôs gályán a középsô padsor).72 Említésre érdemes az ugyan-
ebbôl a tôbôl képzett  szó is, amely hím és nônemû társat egyaránt 
jelenthet (vö. Fil 4,3). Vannak is néhányan, akik szerint a szövegben meg-
szólaló tiltás a hívô és hitetlen között létesülô házastársi kapcsolatra vonat-
kozik. A magyarázók többsége azonban ideért minden szorosabb kötôdést, 
üzleti társulást is.73

4az igazságnak: Nem téveszthetjük szem elôl, hogy magyar fordításokban 
az „igazság” szóa görög eredeti szövegnek formájában és tartalmában két 
különbözô szavát próbálja meg visszaadni. Míg az  a valóság jelensé-

67 G. Barth: EWNT 1. 294. kol.
68 Ch. Wolff 1989, 148. o.
69 Valószínûleg ez a tilalom szólal meg 3Móz 19,19-ben is, noha a magyar fordí-

tásból — „állatodat más fajtával ne párosítsd!” — ez nem tûnik ki.
70 Bill 3. 521. o.
71 Spec 4. 203. o.
72 Soltész—Szinyei 1978, 276. o.
73 Vö. Thrall 1994, 473. o. és 2002. jegyz.
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3. Szakítás minden ártó befolyással (6,14—7,1)

geirôl tett állításokat minôsíti igaznak, addig a  a magatartást. Ez 
utóbbi jelentése is, fôként Pál teológiájában, kétfelé ágazhat: szólhat arról 
a minôsítésrôl, ami tulajdonképpen egyedül Jézus Krisztusra illik, de Isten 
kegyelmébôl a bûnös emberre alkalmazhatja, amint errôl 2Kor 5,21 alapján 
már olvashattunk (továbbá 1Kor 1,30). De kifejezheti a megigazult ember 
hitbôl fakadó, Isten által elfogadhatónak minôsített magatartását is. Abban 
az értelemben, ahogyan a szót Máté evangéliuma alkalmazza (pl. 5,20), és 
ahogyan olykor Pál is (lásd Róm 6,13). Az összefüggés kétségtelenné teszi, 
hogy most is errôl az utóbbi ritka alkalomról van szó.

5a világosságnak a sötétséggel: Ez az egymást kizáró és egymásnak fe-
szülô ellentétet kifejezô metafora, átvitt értelmû állandósult kép az egyik 
érve azoknak, akik a most vizsgált és betoldásnak ítélt levélrészletet erede-
tileg qumráni szellemiséget hordozó iratnak tekintik.74 Valóban, a világosság 
és sötétség kibékíthetetlen ellentétérôl gyakran van szó ezekben az írások-
ban, fôként az ún. Damaszkuszi (CD) és a Harci (1QM) tekercsekben. Az 
utóbbit úgy is emlegetik, mint „A világosság fiainak harca a sötétség fiai el-
len” címû iratot. Azt kell azonban mondanunk, hogy ennek a metaforikus 
ellentétnek a használata nem tekinthetô kizárólagos qumráni sajátosságnak. 
Nem egy ízben találkozunk vele Pál leveleinek más helyein is (2Kor 4,6; 
1Thessz 5,4k; 1Kor 4,5; Róm 2,19; 13,12; Kol 1,12k; Ef 5,8). Továbbá az 
Újszövetség többi iratában (pl. Mt 5,14kk; Jn 1,5.9; 3,19; 1Pt 2,9), sôt már 
az Ószövetségben is (pl. Zsolt 112,4; Ézs 9,1; 60,1). Inkább azt kell monda-
nunk, hogy egy ôsi, az egész emberiség alapélményét feldolgozó metaforá-
val van dolgunk.

6összhang: Szövegünkben az elfogadhatatlan összefonódásoknak külön-
bözô kifejezései találhatók, és ezt a sokszínûséget jó volna a fordításban is 
érvényesíteni. Amikor a párhuzamos kijelentések során Krisztus és Beliár 
kapcsolatának képtelenségérôl esik szó, szövegünk a kapcsolat kifejezésére 
a  megoldást veszi igénybe. Ennek a jelentése pedig távol áll az 
új protestáns fordításban található „azonosság” fogalmától. Ami Krisztussal 
és Beliárral kapcsolatban amúgy is képtelenség volna. A Károli által választott 
„egyezség” kifejezés még inkább elfogadható.

7Beliár: A névnek a kéziratok tanúsága szerint többféle változata volt: 
„Belian” (D, K,  és még néhány késôi kódex), „Beliab” (az F és G kódexek) 
és „Belial” (fôként a latin nyelvû szövegekben). Ezzel a névvel gyakran illették 
a két testamentum közötti korban a gonoszság fejedelmét. Ezek szerint az 

74 Fitzmyer 1961, 388. kk. Gnilka 1968, 54. o. Braun 1966, 201. kk.
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Ördög () vagy Sátán nevének egyik változatával van dolgunk.75 A név 
gyökere a héber  — belial szó lehet, amely az Ószövetségben szinte ki-
vétel nélkül melléknévként szerepel, és a haszontalan, gonosz emberek jel-
lemzésére szolgál.76 Egyedül Náh 2,1-ben jelenik meg személynévként, amit 
a fordítás „pusztítónak” ad vissza. A qumráni iratokban „Belial” Kísértôként 
és Megtévesztôként lép fel (1QS 3,20k), parancsol a démonoknak (1QS 3,23k; 
CD 12,2; 1QM 13,2.4.11k; 14,10) éppúgy, mint a tévelygô embereknek (1QS 
2,4k; 5,1k; 1QM 4,2 stb.), és ellensége a világosság fejedelmének (CD 5,18).77 
De ez a névhasználat sem korlátozódik a qumráni közösség irataira, hanem 
fellelhetô a Jézus születése elôtti apokrif irodalomban, fôként A tizenkét 
pátriárka testamentumában (TestJózs 7,4; TestLévi 18,12k; 19,1 stb.) vagy 
az Ézsaiás próféta felemeltetésében (1,8k; 2,4). Ez utóbbi magyar fordításában 
a név „Berial” formában szerepel.78 Érdemes megjegyezni, hogy a keresztyén 
apokaliptikában Belial olykor az Antikrisztus neve.79

8hívô a hitetlenekkel: Értelemszerûen a hitetleneken ebben az esetben 
sem keresztyéneket kell értenünk, úgy, mint a 14. versben, és ahogy azt a 
2. számú jegyzetben megindokoltuk. Az Újszövetségben azonban a  
melléknév az esetek többségében a „hûséges, megbízható” embert jelöli 
meg. Itt viszont az ellentétbôl következôen Krisztusban hívôre, keresztyén-
re kell gondolnunk.80

9Isten temploma: Isten templomának és a bálványoknak az összeférhe-
tetlensége szent iszonyatot keltô emlékeket idéz fel mindenekelôtt a zsidó 
olvasóban, de a görög nyelvû Szentírást, a Septuagintát forgató pogány ere-
detû keresztyénben is. Mert történelmük során nem egyszer elôfordult, hogy 
amikor idegen hódítók pogány kultuszt akartak ráerôltetni a zsidóságra, 
bálványok szobrait állíttatták fel a jeruzsálemi templomban. Természetesen 
egy ilyen durva eljárás lehetetlenné tette az igaz Isten tiszteletét. A szír ural-
kodó, Antiokhosz Epifánész Kr. e. 170-ben elfoglalta Jeruzsálemet, a temp-
lomot kifosztotta, és felállíttatta benne az olimposzi Zeusz szobrát, amely 
mindaddig megszentségtelenítette Isten házát, míg Júdás Makkabeus Kr. e. 
164-ben helyre nem állította Isten tiszteletét. Érthetô ezek után, hogy Dá-

75 Lásd még: Belzebub — Mk 3,22 és párh.
76 Az új protestáns fordításban általában „elvetemült”-ként találkozunk vele, pl. 

5Móz 13,14; Bír 19,22; 1Sám 1,16; 2,12; Zsolt 101,3 stb.
77 EWNT 1. 508. kol.
78 Apokalipszisek, 47. k.
79 Vö. ThWNT 1. 606. o. EWNT 1. 509. kol. — Beliar címszó alatt.
80 Ezzel a szóhasználattal többször is találkozhatunk a pásztorlevelekben — 1Tim 

4,3.10.12 —, és talán ilyen értelmû Ábrahám jellemzése is Gal 3,9-ben.

Korinthus_2_JAV.indd   256Korinthus_2_JAV.indd   256 2009.04.08.   14:46:312009.04.08.   14:46:31



257

3. Szakítás minden ártó befolyással (6,14—7,1)

niel próféta könyve ezt a Zeusz szobrot „pusztító vagy inkább pusztává tevô 
utálatosságnak” nevezi. Ezzel a különös, megbélyegzô fordulattal az Újszö-
vetségben is találkozunk. Az ún. szinoptikus apokalipszis él vele, amikor az 
utolsó idôk jeleit sorolja fel (Mk 13,14; Mt 24,15). Pál levelének címzettjei a 
„pusztító utálatosságról” egészen friss élményeket szerezhettek. A magát 
istenségnek képzelô Caligula császár ugyanis Kr. u. 40-ben a saját szobrát 
akarta felállítatni a jeruzsálemi templomban, de a zsidóság szívós ellenállása 
és a császár halála miatt ez a kísérlet nem sikerült.81 Pál azonban jelen 
esetben, ebben a levéltöredékben Isten templomáról átvitt értelemben beszél. 
A Krisztusban hívô gyülekezetet tekinti annak egy olyan idôben, amikor még 
áll a második jeruzsálemi templom, és ott változatlanul bemutatják az áldo-
zatokat. Azt a gondolatot, hogy emberek „élô köveibôl” (1Pt 2,5) felépülô 
közösség Isten templomává, tehát jelenlétének helyévé lehet, sok magyará-
zó szintén azok közé a jegyek közé sorolja, amelyek a betoldás qumráni 
eredetét támasztják alá. Valóban, a qumráni és velük együtt a különbözô 
esszénus közösségek elutasították a jeruzsálemi papságot és a templomban 
folyó kultuszt, „mert (ott) makacs szívvel járnak, és bálványok között keres-
gélik Istent”.82 Szerintük ezzel szemben az igaz istentisztelet az ô közössé-
geikben található, ahol a papi szolgálatra egyedül jogosult cádókita szárma-
zású papság végzi a „szellemi” áldozatok bemutatását.83 Ezért Isten igazi 
templomát az ô közösségeik testesítik meg: „Abban az idôben különítsék el 
a közösség emberei a szentség házát Áronnak, mint a legszentebbek közös-
ségét, valamint a közösség házát Izrael számára, a tökéletesen járókat” — szól 
a szekta regulája.84 I. D. Amuszin pedig 4QFlor I.6k-t idézi ebben az össze-
függésben: „És ô (Isten) azt kívánta, hogy emberekbôl álló szentélyt építsenek 
neki, melyben az ô színe elôtt a Törvény szerinti cselekedetek illatáldozatát 
mutatják be.”85 De hasonlóképpen ítéli meg Vermes is a közösség templom-
ról vallott felfogását: „A qumráni magyarázó, amikor Habakuk szövegét fej-
tegeti — »a Libanon ellen elkövetett erôszak miatt fog erôszak elborítani« —, 
abból a hitbôl indul ki, hogy a Közösség Tanácsa az egyetlen élô templom, 
hiszen a qumráni magyarázó szerint a Libanon egyenlô a templommal.”86 
Isten népét, de most már a Krisztusban hívô közösséget Pál apostol is Isten 

81 Bellum II,10. Ant XVIII,8.
82 1QH IV.15 in: Frôhlich 2000, 370. o. Lásd még 1QS II.11; IV.5.
83 Lásd Ant XVIII,1.
84 1QS IX.5k in: Frôhlich 2000, 136. o.
85 Amuszin 1986, 180. o.
86 Vermes 1998, 181. o.
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templomának tekinti (vö. 1Kor 3,16k). Hogy ezt az elgondolást a qumráni 
közösségtôl kölcsönözte-e, ma már nehéz eldönteni. Az azonban bizonyos, 
hogy ennek az „élô kövekbôl” felépülô istenházának a rendeltetését egészen 
másképp ítéli meg. Amíg a qumráni közösségben emberek mutatnak be ál-
dozatot, mégpedig Törvény szerinti cselekedeteket, addig a keresztyén gyü-
lekezetben maga Isten a cselekvô az ô Lelke által. Olyannyira ez jelenti a 
lényeget, hogy ha Isten Lelke akárcsak egyetlenegy emberben is dolgozik, 
már azt az embert is templomszámba kell venni (lásd 1Kor 6,19).

10amiképpen megmondta Isten, hogy: Mondanivalója alátámasztásául a 
szerzô különbözô helyekrôl származó ószövetségi idézetek sorát köti füzér-
be. Ilyen jellegû rövidebb-hosszabb idézetsort nem egyet találhatunk Pál 
leveleiben (1Kor 2,10; 15,54c—55; Róm 3,10kk; 9,25kk; 10,18kk; 15,9kk), 
bár Ch. Wolff — tegyük hozzá, kevés meggyôzô erôvel — azt tartja, hogy a 
többi ilyen betét sajátosságai eltérnek az itt találhatóétól.87 Mûfajilag katé-
nával, illetve florilegiummal van dolgunk. A kétféle mûfaj között nehéz kü-
lönbséget tenni. Frôhlich Ida a következôképpen különbözteti meg a kettôt 
egymástól: „A catena egy bizonyos bibliai idézetet magyaráz más bibliai 
szövegek segítségével.”88 Ezek szerint tehát közel áll a midrás jellegû ma-
gyarázati módszerhez. A florilegium alkalmazójáról viszont azt tartja, hogy 
az illetô szerzô „különbözô helyekrôl származó, azonos jelentésûként értel-
mezett szövegeket egybegyûjtve igazolja exegetikai mondanivalóját”.89 Ezek 
szerint a jelen esetben az utóbb említett változat tûnik valószínûbbnek.

11„közöttük fogok lakni, és közöttük fogok járni”: Az idézet 3Móz 
26,11k-bôl való.

12„és Istenük leszek, és ôk az én népem lesznek”: Ezt az ígéretet Ezé-
kiel prófétánál találjuk (37,27). De hasonlót olvashatunk Jeremiásnál is 
(31,33b). Tanácsos összevetnünk a válogatást a 3. fejezet 2—3. verseiben 
található gondolatmenettel.

13tisztátalant: Kétségtelenül olyasmirôl van szó, aminek a közelsége vagy 
érintése az ószövetségi felfogás szerint alkalmatlanná teszi az embert az 
Istennel való kapcsolatra. Tehát nem a mai értelemben vett szennyes vagy 
fertôzô dologról van szó. Az egész kérdéskörhöz lásd Jézus állásfoglalását 
Mk 7,17kk-ben.

14„Ezért jöjjetek ki közülük, és különüljetek el tôlük, így szól az Úr, 
tisztátalant se érintsetek!”: A szövegnek ezt a változatát Ézs 52,11-ben 

87 Ch. Wolff 1989, 146. o.
88 Frôhlich 2000, 363. o.
89 Uo. 358. o.
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találjuk, mégpedig az Ószövetség görög fordításából, a Septuagintából idéz-
ve. Az „így szól az Úr” kiegészítés a szerzôtôl származik. Valószínûleg tôle 
származik a mondatok sorrendjének a megváltoztatása is. Talán emlékezet-
bôl idézte az igehelyet.

15„Én meg majd befogadlak titeket”: Ez a mondás Ezékiel prófétánál 
hangzik el (20,34), kiegészítésül a világban szétszórt zsidóság összegyûjté-
sérôl szóló ígérethez. Az idézett sor azonban ebben a formában ismét csak 
a Septuagintából származik.

16„és Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek”: Az 
idézet 2Sám 7,14-bôl való, és eredetileg Dávid utódjára vonatkozott. A Nátán 
próféta által kijelentett ígéret a qumránban megtalált 4Q florilegium tanúsá-
ga szerint késôbb a messiási reménységet táplálta, amint erre O. Betz a fi-
gyelmünket felhívta.90 Az idézet megfogalmazója a nátháni mondást az al-
kalomhoz igazította, az érintetteket többes szám második személybe teszi 
át, és az ígéret hatályát a fiak mellett a leányokra is kiterjeszti.

17„így szól az Úr, a Mindenható”: A florilégiumnak ez a befejezése be-
vezetésül hangzik el Náthán ajkán (2Sám 7,8). A héber változatban még a 
„Seregek Ura” adja szájába a szót. A Septuaginta fogalmazza át ezt az isten-
nevet „Mindenhatóvá” (!).

18testi és lelki szennytôl: Furnish úgy látja, hogy az a szenny, amelyrôl 
itt szó van,91 a „tisztátalansággal” () rokon értelmû szó, amely a 
kultikus értelemben vett alkalmatlanságra utal.92 Ch. Wolff is a bálványimádás 
miatt bekövetkezett beszennyezôdésre gondol,93 de az ószövetségi párhu-
zamokra történô hivatkozása nem teljesen meggyôzô. Ézs 65,4-ben a 
 ige még valóban érthetô kultikus beszennyezôdésre, hiszen tisztátalan 
állat húsától megfertôzött edényrôl van szó, Jer 23,11-ben azonban már 
„köztörvényes” bûnökkel beszennyezett prófétákról és papokról. Pál szerint 
az a szenny, amelytôl óvja a gyülekezetet, „testi és lelki” jellegû.94 Ez a meg-
fogalmazás szemet szúrt Markionnak,95 ami érthetô is, mert gnosztikus fel-
fogásába nem illett a lélek () beszennyezôdése. Mások96 viszont arra 
hivatkoznak, hogy Pál nem beszélhet a „test” () megtisztításáról, hiszen 

90 O. Betz 1981, 39. kk. Lásd még Fitzmyer 1971, 120. o.
91 A görögben egyébként , amely Pálnál még egy helyen, 1Kor 8,7-ben 

fordul elô, ott is csupán igei alakban.
92 Furnish 1984, 365. o. Lásd még a 13. jegyzetet.
93 Ch. Wolff 1989, 152. o.
94 Uo.
95 Vö. Barrett 1973, 202. o.
96 Lásd uo.
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az a bûn foglalata, amit „megfeszíteni” kell, és nem elég csupán megtisztí-
tani (Gal 5,24). Pál azonban tud a „test”-rôl (vö. 2Kor 7,5) és „lélek”-rôl (vö. 
2Kor 2,13) súlyosabb teológiai összefüggések nélkül is csak mint lényünk 
külsô és belsô oldaláról beszélni.

19megszentelôdést: A német és angol fordítások „szentség”-rôl beszélnek. 
A görög  tartalmába ez is belefér. Mivel azonban a „teljessé tenni” 
igéhez kapcsolódik, inkább folyamatra, mint állapotra kell gondolnunk.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (14—16a) A Második korinthusi levél-
nek ezen a helyén található betoldás hangneme tagadhatatlanul türel-
metlennek tûnhet, mintha az a szándék fûtené, hogy a keresztyéneket 
a környezetük, a kívülállók ellen hangolja. Az apostol valóban megalku-
vás nélküli elhatárolódást vár el azoktól, akik Krisztushoz tartoznak. A 
kérdés csak az, hogy miben kell ennek az elhatárolódásnak megmutat-
koznia. Erre választ kaphatunk, ha a betoldásban az 1Kor 5,9k-ben 
említett legelsô levelet látjuk,97 amint ezt bízvást feltételezhetjük. Pál 
az általunk Elsô korinthusi levélként számon tartott írásában tisztázni 
törekszik valamit, amit a korábban írt levelében a korinthusiak kön-
nyen félreérthettek. Abban ugyanis arra intette ôket, hogy „ne elegyed-
jenek () a paráznák közé”. Az apostol szerint azon-
ban téved az, aki ebbôl „a jelen világ minden paráznájával vagy telhe-
tetlen és harácsoló emberével vagy bálványimádójával (!)” való minden 
kapcsolat megszakítását sürgetô felszólítást olvas ki. Ha ez volna az 
értelme — folytatja Pál —, „akkor ki kellene mennetek a világból”, vagy-
is valamiféle gettóba kellene vonulnotok.

A korábban írt levelében megfogalmazott intelmét (1Kor 5,9kk) Pál 
abban az irányban teszi egyértelmûvé, hogy „keresztyén testvérnek neve-
zettel ne elegyedjenek össze, ha az parázna vagy telhetetlen vagy bál-
ványimádó vagy gyalázkodó vagy részeges vagy harácsoló, az ilyennel 
még csak együtt se egyetek” — nyilvánvalóan a gyülekezet közös étke-
zésén, az agapén, illetve úrvacsoravétel alkalmával. Úgy tûnik, hogy a 
korábban írt levél intelmének ez az utólagos értelmezése nem vág egybe 
azzal, amit a 2Kor 6,14—7,1-ben találunk, hiszen itt az a felszólítás 
hangzik el, amely a hitetlenekkel és nem a keresztyén testvérrel való 

97 Vö. az V. fejezet elején található, szerkesztést megvilágító sorokkal, 227—230. o.
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közösködéstôl óv: Ne keveredjetek hitetlenekkel felemás igába! 
Értelemszerûen ezért a magyarázók többsége szerint nem lehetne a 
2Kor 6,14—7,1-ben található betoldást az 1Kor 5,9-ben említett levéllel 
azonosítani.

Egy körültekintô elemzés azonban könnyûszerrel nyilvánvalóvá te-
heti, hogy valami ilyesfélét kellett írnia abban a bizonyos legkorábbi 
levélben, mert különben nem érthették volna félre a korinthusiak, arra 
gondolva, hogy az intelem a hitetlen környezettel történô szakítást 
kívánja meg tôlük. Pál szavai akkor félreérthetôk, ha valaki nem a 
kapcsolat minôségére vonatkozó utalást lát bennük. Mert más dolog 
valakivel érintkezni az élet dolgainak intézése közben, és más valaki-
vel „felemás igában” élni. Az iga ugyanis olyan vonórúdra erôsített 
kétosztatú fakeret, amelyet egy igásállatpár nyakára illesztenek, hogy 
így húzzák az ekét vagy a szekeret. Az egyazon igába fogott állatok 
teljesítménye pedig az összhangon múlik, tehát függô viszonyban vannak 
egymással.

Különösen is nehézzé válik az együttmûködés, ha „felemás az iga”, 
ha különbözô fajtájú állatok vannak ugyanabba az igába nyûgözve. De 
ugyanez a helyzet a különbözô hiten lévô emberekkel, de még keresz-
tyénnek tartott testvérrel is, ha valamilyen bûn tartja rabságában. Kér-
désessé válik tehát az együttmûködés két ellentétes befolyás alatt élô 
ember között. Életük szekere csak nagy nehézségek árán haladhat elô-
re. „Senki nem képes két úrnak szolgálni” — fi gyelmeztette már Jézus 
az ô követôit (Mt 6,24; Lk 16,3). Ez a minôsített kapcsolat lebeg az apos-
tol szemei elôtt, amikor intelmeit megfogalmazza. Óv a paráznákhoz 
való csatlakozástól, mert akkor „egy testté” válik velük az a keresztyén, 
aki Krisztushoz tartozik (1Kor 6,16), és a bálványáldozati kultuszban 
való részvételtôl is, mert „senki nem ihat az Úr poharából és az ördö-
gök poharából, és senki nem részesülhet az Úr asztaláról és az ördögök 
asztaláról” (1Kor 10, 21).

De mégsem jelentheti ez az elszánt szakítás minden hitetlennel fenn-
álló szoros kapcsolat feladását. Van olyan helyzet, amely már adott, 
amikor valaki közösségre lép Krisztussal. Van olyan „iga”, amelynek 
viselése nem szabad választáson múlik. Ilyen eset az, és ez bizony 
gyakran elôfordult, amikor valaki keresztyén létére a kiszolgáltatott 
rabszolga állapotában él tovább. Ha módja volt felszabadulni a rab-
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szolgaságból, akkor nem habozhatott élni ezzel a lehetôséggel, de ha 
erre nem volt módja, Krisztushoz igazodva akkor is találhatott napon-
kénti megoldást nehéz, függô helyzetében (lásd 1Kor 7,20kk). De még 
ennél is tanulságosabb ebben az összefüggésben az, amit Pál a „vegyes 
házasságban” élôknek, tehát kifejezetten „igatársként” (Fil 4,3?), po-
gány házasféllel együtt élô keresztyénnek tanácsol. Ha a hitetlen házas-
fél a kapcsolatot tûrhetetlennek találja, és válni akar, a keresztyén fél 
ne tartsa vissza, de ha maradni kíván, ne küldje el. A keresztyén félnek 
nem kell szakítania, mert szabad reménységgel tekintenie az ilyen „fe-
lemás” kapcsolatra (lásd 1Kor 7,12kk). Az özvegyeknek viszont azt 
mondja, hogy szabadságukban áll újra házasságra lépniük, „de csak az 
Úrban” (1Kor 7,39). Értsd: az új házastárs legyen tudatos választás 
alapján vele egy hiten élô, vagyis vakmerôen „ne keveredjen” senki 
Istent kísértô, hitet próbáló „felemás igába”!

Ha tehát valakinek esélye van élete alakítására, ne vállalkozzék szo-
ros kötôdésre olyanokkal, akiknek hitük szempontjai számára idegenek. 
Mert számtalan különbséget, amely ember és ember között adódhat, 
el lehet viselni, de egymással szöges ellentétben álló és az élet egészét 
meghatározó befolyást nem. Tûz és víz nem fér meg egymással. Ezt az 
egymást kizáró ellentétet tudatosítja az apostol záporozó kérdéseivel 
(1Kor 6,15kk), kezdve azzal, ami a magatartást illeti, folytatva a gyö-
kerekig hatolókkal.

Mert mi köze van egymáshoz — írja most — az igazságnak és a 
törvényszegésnek? Isten törvénye, amely a szeretet parancsában fog-
lalható össze, megkívánja, hogy igaz emberként, kétszínûség és rossz-
indulat nélkül éljünk. Ez kizár minden öntörvényû, embertelen maga-
tartást. Vagy milyen közössége lehet a világosságnak a sötétséggel? 
A magatartást ritkán szüli az alkalom, az elsôsorban a beállítottságtól 
függ. Attól, hogy valaki Isten jelenlétének a világosságában van otthon, 
vagy pedig irtózik tôle, és az Istentôl való távolság sötétségébe mene-
kül. Ezt a hajlandóságot fejezi ki a sémi gondolkodás azzal, hogy a 
kérdéses személyt valaki, illetve valami „fi ának” mondja. A „világosság 
fi a” vonzódik az átláthatóhoz, a jóhoz, a „sötétség fi a” pedig értelem-
szerûen a zûrzavaroshoz, az ártalmashoz (vö. Jn 3,19kk; 12,36; Lk 16,8; 
1Thessz 5,5; Róm 13,11kk).

A beállítottság viszont attól függ, hogy kinek az uralma alatt él az 
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ember. Ha pedig így van, akkor egyáltalán milyen összhang lehetsé-
ges a két úr, Krisztus és Beliár között? Eltérô uralmak pedig mindig 
másfajta ígéreteket rejtenek magukban. Ha viszont így van, milyen jö-
vôbôl részesedhet hívô együtt a hitetlennel? De nem tûrheti el a 
kétkulacsosságot annak a közösségnek a rendeltetése sem, amelybe a 
címzettek is elhívást nyertek. Pál nem elôször szól a gyülekezethez a 
gyülekezetrôl, sôt az egyes Krisztusban hívôrôl is mint Isten templo-
máról (1Kor 3,16k + 1Kor 6,19), ahol Isten az ô Lelke által van jelen, 
és ahol az ô Lelke ébreszt tiszteletet Isten iránt az ôt keresôkben, hogy 
végül is ebben a találkozásban nyerjen értelmet minden templom léte. 
Isten tiszteletének helyébe, az emberi létnek erre a meghatározó pont-
jára nyilvánvalóan nem kerülhet semmi más. Hogyan férhetne össze 
Isten temploma bálványokkal? A felsorolt szenvedélyes kérdések 
mindegyike azt sugallja, hogy mindazt, ami egymás számára tûz és víz, 
határozottan el kell különíteni, és egymástól távol kell tartani, nehogy 
kioltsa a gonosz ereje a jó alighogy életre kelt kezdeményeit.

A pogány múlttal, beidegzôdésekkel való határozott szakításra, meg-
szentelt életre felszólító hasonló intelmekre a betérôkkel, a prozeliták-
kal foglalkozó zsidó hagyományban is találunk példát.98 Pál apostolnál 
sem egyedülálló jelenség (vö. 1Thessz 4,1kk; Ef 5,3kk). Mégsem valószínû, 
hogy kikristályosodott mûfajról lenne szó, vagy akár arról, hogy olyan, 
már a keresztyén missziói gyakorlatban megszilárdult hagyományról, 
„amelyet Pál úgy vett át mástól”.99 Az ilyen természetû levélrészletek-
ben ugyanis a sok hasonló vonás ellenére is bôven találunk eltérô hang-
súlyokra. A közös jelleg viszont nagy valószínûséggel a címzettek azo-
nos helyzetébôl adódik. Frissen Krisztus-hitre tért pogányokat kell ugyanis 
a címzettekben feltételeznünk, akiknek az esetében elengedhetetlen az 
életvitel határozott és gyökeres megváltoztatása. A múltból vissza-
maradt szokások, a környezet felôl érkezô nyomás, de az emberi ter-
mészet gyarlósága sem szûnik meg egy csapásra. A „szív körülmetélé-
se” (5Móz 30,6; Jer 4,4; Róm 2,29) a testénél nehezebb és fájdalmasabb 
mûtét. Minden bizonnyal ez az a Sitz im Leben, az a szükséghelyzet, 
amely az ilyen megalkuvás nélküli, határozott szakítást sürgetô sorokat 

98 Holtz 1986, 150. o.
99 Uo. 151. o. Lásd még Dibelius 1937, 17. k.
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indokolttá teszi. Ezért kaphatnak helyet ilyen jellegû intelmek abban 
a levélben, amely röviddel a gyülekezet alapítása után megy Thessza-
lonikába, és emiatt válik szükségessé egy ilyen tartalmú, Korinthusba 
címzett levél is, amelyrôl 1Kor 5,9-ben történik említés, és amelyet 
voltaképpen az „elsô” korinthusi levélnek kellene tekintenünk.

(16b—18) Amikor Pál az elôzôekben Isten templomának szentségé-
re és sérthetetlenségére hivatkozott, Isten házát nem puszta képnek 
tekintette. Istennek a Jézus Krisztusban hívô és hozzá tartozó népe 
valóban az ô temploma, hiszen templom ott van, ahol Isten jelen van. 
Ahogyan pedig ezt már az eddigiekben is láttuk, Isten az ô Lelke által 
jelen van az egyház közösségében (1Kor 3,16k). Hangsúly esik arra is, 
hogy aki így van jelen az „élô kövekbôl épült” (1Pt 2,5) templomában, 
élô Isten, és nem holt bálvány. Ha elengedhetetlen a teljes szakítás a 
pogány múlttal, akkor ez azért van, mert az élô és valóságos Isten arra 
méltatta ôket, hogy jelenlétének templomává tegye ôket. Tehát jelleg-
zetesen páli intelemmel van dolgunk, amely a rendkívüli elkötelezés, a 
kapott ajándék rendkívüliségébôl következik.

Mindebben Isten ígéreteinek megvalósulását csodálhatjuk, mert úgy 
történt minden, amiképpen megmondta Isten. Állítását Pál külön-
bözô ószövetségi igehelyekbôl összeállított fl orilegiummal, válogatás-
sal támasztja alá. Elôször Istennek arra az ígéretére emlékeztet, amely 
3Móz 26,11k-ben hangzik el: Közöttük fogok lakni, és közöttük 
fogok járni. Ugyanis, amint már említettük, templom ott van — még 
ha csak emberek templomfalakat nélkülözô közösségérôl van is szó —, 
ahol Isten jelen van. Sôt ez a jelenlét nem átmeneti, hanem tartós ott 
lakozás (vö. Jn 1,14). Egyúttal tevékeny jelenlét is ez, mert a „járás” a 
bibliai nyelvben többnyire az életfolytatásnak a képi kifejezése. De 
mindezeken túlmenôen a fogalmazás mintha az édenkertre is emlé-
keztetne, ahol 1Móz 3,8 szerint „az Úristen járt-kelt szellôs alkonyat-
kor”. Istennek ez a jelenléte, amint errôl Jeremiás (31,33b) és Ezékiel 
(37,27) próféták szólnak, szoros szövetséggé fog válni Isten és az ô népe 
között: Istenük leszek, és ôk az én népem lesznek. Ennélfogva aki 
abban az idôben Istenhez tartozik, számíthat ôreá, másfelôl pedig Isten 
is számon tartja azt.

A felidézett ígéret szoros és kizárólagos kapcsolatot tételez fel Isten 
és az ô népe között. Hogy ez fennállhasson, Isten népének minden más 
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meghatározó kapcsolatot fel kell számolnia. Erre szólít fel Pál egy olyan 
prófétai igével, amely eredetileg a babiloni fogságba hurcolt és végül 
szabaddá lett, de a hazatérés kérdésében bizonytalankodókat bátorí-
totta: Jöjjetek ki közülük! Ha ugyanis ott maradnak, elôbb-utóbb a 
pogány környezet magához idomítja, magába olvasztja ôket.

Mindenekelôtt azonban bensôleg kell felszabadulniuk: Különüljetek el 
tôlük, így szól az Úr, tisztátalant se érintsetek! (Ézs 52,11) Fel kell 
tehát számolniuk a fogság évtizedei alatt elkerülhetetlenül kiépült kap-
csolataikat az ôshonosokkal, és kerülniük kell mindent, ami a pogány 
vallásossághoz tartozik. „A tartózkodás minden tisztátalantól a végsô 
és teljes szakítást jelenti az idegen istenek uralma alatt élô tisztátalan 
országtól.”100 Amikor Pál ezt a felszólítást kiragadja eredeti történelmi 
összefüggésébôl, és a gyülekezeteiben élô keresztyénekre alkalmazza, 
minden bizonnyal nem gondol fi zikai elkülönülésre, de az élô Isten 
szolgálata kedvéért (16. vers) megteremtett belsô függetlenségre minden-
képp.

Az intelem után ismét ígéretek füzére következik, mintegy keretet 
adva a khiasztikus101 szerkesztés retorikai szabálya szerint a mondani-
való fô irányának. Ha Isten hívását meghallják, és elszakadnak a szá-
mukra idegenné vált környezettôl, lesz majd hely számukra: Én meg 
majd befogadlak titeket (Ez 20,34) — hangzik el az ígéret Isten részé-
rôl. Hogy ez milyen helyre vonatkozik, a gyülekezet élô kövekbôl épült 
földi „házára” (1Kor 3,9) vagy pedig a mennyei „városra” (: 
Fil 3,20),102 arról most — talán szándékosan — nem nyilatkozik az apos-
tol. De a menedékhelynél is fontosabb a megtartó kapcsolat Istennel. Már 
az elsô ószövetségi idézet ezt ígérte. De míg ott a hangsúly az uralom-
ra esett, most a kapcsolat familiáris jellege, a szeretetben fogant köte-
lék kerül elôtérbe: És Atyátokká leszek, ti pedig fi aimmá és leá-
nyaimmá lesztek (2Sám 7,14). Végül Pál az összeállítás nyomatékául 
az utóbbi idézet bevezetô mondatával megerôsíti: Így szól az Úr, a 
Mindenható. Ezzel pedig nem mond kevesebbet, mint hogy ebben az 

100 Westermann 1966, 204. o.
101 Ölelkezô — vö. 7,13b magyarázatával.
102 Vö. Cserháti 1976, 183. o.
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ószövetségi igékbôl összeállított szemelvényben Isten megfellebbez-
hetetlen szava szól az ô újszövetségi népéhez.

Az Isten igéjével való bánásmód szempontjából elgondolkodtató és 
tanulságos, aminek most tanúi lehettünk. Az apostol az Ószövetség 
különbözô helyeirôl válogatja össze az idézeteket, és miután az erede-
ti összefüggésbôl kiszakította, új mondanivaló szolgálatába állította 
azokat. Ez a módszer ismerôs a teológia történetébôl. Különösen a 
reformációt követô protestáns ortodoxia élt vele, amikor dicta proban-
tiával, különbözô, egymástól távol esô bibliai helyekre történô hivat-
kozással akart valamilyen teológiai tételt alátámasztani.103 Nem nehéz 
belátni, hogy egy ilyenféle módszer tág teret nyújt az emberi önkény-
nek, az eredetitôl eltérô és nem egy esetben vitatható szándéknak. A 
kérdés csak az, hogy egy ilyen tallózás az Írás mezején összhangban 
van-e a Gazda szándékával.

Pál a Szentírás szavának ilyesfajta használatát tetézi még szavak meg-
változtatásával, betoldásával. Jellemzô példa erre a 2Sám 7,14-bôl vett 
idézet átformálása. Ami eredetileg egyes számban hangzott el, és Dávid 
utódjára vonatkozott, azt Pál többes számban fogalmazza, hogy így a 
levél címzettjei, a keresztyén gyülekezet tagjai magukra érthessék. Még 
feltûnôbb a „fi akon” kívül a „leányok” említése is. Így az ígéretet már 
félreérthetetlenül a Krisztusban hívôkre alkalmazza, mert közöttük 
érvényes, hogy Krisztus felôl nézve nincs „sem férfi , sem nô” (Gal 3,28), 
hanem mindnyájan Isten gyermekei. Vitathatatlan, Pál nem szolgai 
módon idézi az Írást. Nem ragaszkodik „a betûhöz”, amely „megöl”, 
hanem Isten „Lelkére” fi gyel, amely „megelevenít” (vö. 2Kor 3,6). Tá-
volról sem tartja visszaélésnek az ilyen írásértelmezést, hanem a meg-
valósulás felôl elhangzó tanúságtételnek fogja fel mindarról, amirôl az 
Ószövetség mint összefüggô egész tanúskodik.

(7,1) A nyomatékul felidézett ószövetségi íráshelyek világossá teszik, 
hogy nem azért kell szembefordulni a pogány múltból eredô beideg-
zôdésekkel, mert az ilyen szakítás ígéretesnek tûnô erôfeszítés. Ellen-
kezôleg: Mivel ilyen ígéreteink vannak, testvéreim, Isten hozzánk 
hajló, irgalmas jelenléte felôl, amelyek Jézus Krisztusban meg is való-

103 Vö. Heussi 1957, 366. o.
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sultak, érlelôdik meg az emberben az elszántság, hogy minden testi 
és lelki szennytôl megtisztítsa magát.

Mégpedig megalkuvást nem tûrô igénnyel. Az egész embert kell te-
hát testestôl-lelkestôl megtisztítani az élô Istennek hátat fordító élet 
szégyenfoltjaitól, kitartó fáradozással teljessé téve a megszentelôdést. 
Ugyanis senkinek az élete nem lesz Istennek tetszô máról holnapra, 
senki nem tud egyetlen nekirugaszkodással méltóvá lenni ahhoz a szent-
séghez, amelyre Isten méltatta ôt. De éppen azért inti egykor pogány ke-
resztyén testvéreit az apostol, hogy elszántan törekedjenek „azzá len-
ni, amivé lettek”.104 Isten félelmében! Vagyis azzal a megilletôdött 
tisztelettel Isten iránt, amely annál is inkább kijár neki, mivel érdem-
telenül fogadott vissza szeretetébe minket, „távolra kerülteket” Jézus 
Krisztus által, hogy azután „közel valókká” lehessünk (Ef 2,13).

104 Thrall 1994, 479. o.

Korinthus_2_JAV.indd   267Korinthus_2_JAV.indd   267 2009.04.08.   14:46:322009.04.08.   14:46:32



Korinthus_2_JAV.indd   268Korinthus_2_JAV.indd   268 2009.04.08.   14:46:322009.04.08.   14:46:32



VI. GYÛJTÉS A JERUZSÁLEMI 

GYÜLEKEZETNEK 

(8,1—9,15)

Korinthus_2_JAV.indd   269Korinthus_2_JAV.indd   269 2009.04.08.   14:46:322009.04.08.   14:46:32



Korinthus_2_JAV.indd   270Korinthus_2_JAV.indd   270 2009.04.08.   14:46:322009.04.08.   14:46:32



271

Az apostol és a korinthusi gyülekezet kapcsolatát rendezni kívánó le-
vélrészletek után most már sor kerülhet a jeruzsálemi gyülekezet sze-
gényei számára indított és a Pál által már korábban is szorgalmazott 
(1Kor 16,1kk) gyûjtés, szaknyelven „kollekta” ügyére. A Második korin-
thusi levélben Pál ezt a kérdést eddig még nem érintette, talán abból 
a megfontolásból, hogy pénzügyekrôl csak a bizalom helyreállása után 
van értelme beszélni.

A levél magyarázata elé írt bevezetésben a levél egysége körül ki-
alakult vita ismertetése során1 röviden már említettük, hogy a magya-
rázók ezt a jeruzsálemi kollektával foglalkozó két fejezetet is olyan, 
eredetileg különálló két résznek tekintik, amelyek más és más Korin-
thusba írt levélhez tartoztak. A fejezetek hovatartozásával kapcsolatban 
alapjában véve négy lehetôség merült fel. a) A 8. fejezet a „könnyek 
között írt” levélhez, a 9. fejezet pedig a „kibékülés érdekében írt” le-
vélhez tartozott. b) Felvetôdött a fordított helyzet feltételezése is: a 8. 
fejezet a „kibékülô”, míg a 9. fejezet a „könnyek között írt” levélhez 
kapcsolódott. c) Mások lehetségesnek tartják, hogy egyik vagy másik 
fejezet, esetleg mind a kettô eredetileg önálló levél volt, s csak utólag 
került a levélgyûjteménybe. d) Végül olyan magyarázók is akadnak, 
akik szerint a két fejezet szerves és összetartozó része a jelenlegi for-
mában ismert levélnek. Az egyes vélemények képviselôirôl és azok 
álláspontjáról felvilágosítást és jó összefoglalást Bultmann,2 F. Lang,3 

1 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetét.
2 Bultmann 1976, 258. o.
3 Lang 1986, 316. k.
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Ch. Wolff,4 fôként pedig H. D. Betz5 idevágó magyarázatainál, valamint 
U. Schnelle bevezetésében6 találhatunk.

A megfontolásra érdemes érvek ellenére — ilyenek például: a 9. fe jezet 
bevezetô sora mintha új gondolatmenetet kezdene; vagy amíg 8,1kk-
ben a makedóniai keresztyének adakozó kedve a példakép, 9,2-ben 
viszont a Korinthusban és környékén élô keresztyének mutatnak jó 
példát a makedóniaiaknak — a legdöntôbb érvek mégis amellett szólnak, 
hogy a negyedik változatot kell valószínûnek tekintenünk. Mégpedig 
azt, amely szerint a két fejezet a jelenlegi összefüggésben van eredeti helyén.7 
A bevezetésben8 szó volt arról, hogy „ha kétely merül fel bennünk a 
vizsgált irodalmi alkotás egységét illetôen, akkor lelkiismeretesen meg 
kell vizsgálnunk a szövegét, hogy fennáll a mondattani, fogalmi és tar-
talmi összetartozás lehetôsége. Jelen esetben a 8. és 9. fejezet között, 
a 9,1-ben található „mert” kötôszó biztosítja a mondattani átmenetet. 
Még egyértelmûbb a fogalmi összetartozás a két fejezet között. Ezt két 
olyan fontos fogalom esetében is megfi gyelhetjük, mint a jeruzsálemi 
„szenteknek szóló szolgálat” (8,4 → 9,1.12) és az a „kegyelem”, amit 
az adakozásban való részvétel jelent. De következtethetünk a két feje-
zet megírásának egymástól nem túl távol esô idôpontjára abból is, hogy 
mindkét fejezet a Korinthusban megindított adakozás kezdetét a meg-
elôzô évre teszi (8,10 → 9,2). Még további érvek is felhozhatók a két 
fejezet összetartozása mellett, de legyen elég most még egy retorikai 
észrevétel. A két fejezetet ölelkezô, azaz khiasztikus szerkesztés is össze-
köti, amit képletben így írhatunk le: a—b—b—a. A lelki, teológiai meg-
alapozást (8,1—15) az összeg ellenôrizhetô kezelését biztosító intézke-
dések (8,16—24) követik, majd ismét lebonyolításra vonatkozó utasí-
tásokat közöl az apostol (9,1—5), hogy végül megint buzdító intelmeket 
intézzen az olvasókhoz (9,6—15).

4 Ch. Wolff 1989, 162. kk.
5 Betz 1985, 25—77. o.
6 Schnelle 1994, 107. kk.
7 Lásd Feine—Behm—Kümmel 1965, 215. k. Ch. Wolff 1989, 163. k. Schnelle 1994, 

107. k.
8 Az I. fejezet 3. alfejezetében.
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1. Az adakozás indítékai (8,1—15)

(1) Beszámolunk1 pedig nektek, testvéreim, Istennek arról a ke-
gyelmérôl,2 amely osztályrészül jutott a makedóniai gyülekezetek-
nek,3 (2) hogy a nyomorúság sokféle próbatétele között bôséges 
az örömük,4 és az ô mélységes nyomorúságuk nagylelkûségük 
gazdagságának bôségévé változott:5 (3) mert erejükhöz mérten, s 
tanú vagyok rá, még erejükön felül is, önként, (4) több ízben is 
esdekelve kérték tôlünk a szenteknek6 végzendô szolgálat7 ke-
gyelmét és az abban való részvétel lehetôségét;8 (5) és nemcsak 
reménységünknek megfelelôen adtak,9 hanem Isten akaratából 
önmagukat is odaadták, mindenekelôtt az Úrnak és nekünk. (6) 
Amire fel mi megkértük Tituszt, hogy amiképpen már korábban 
elkezdte, úgy vigye is végbe tinálatok10 a kegyelemnek ezt a mû-
vét11 is.

(7) Nos hát, amint mindenben részetek van bôségesen, hitben, 
igében, ismeretben,12 odaadó igyekezetben és a felétek áradó, ben-
netek élô szeretetünkben,13 úgy vegyétek ki14 részeteket bôven 
ebbôl a kegyelembôl is. (8) Nem parancsként mondom ezt, hanem 
mások igyekezetére hivatkozva és a ti szeretetetek valódiságát 
próbára téve. (9) Ismeritek ugyanis a mi Urunk, Jézus Krisztus 
kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az 
ô szegénysége révén meggazdagodjatok. (10) Tanácsot is adnék15 
ebben az ügyben: ez ugyanis hasznotokra válik, nektek, akik már 
elôbb, azaz tavaly óta belefogtatok nemcsak a cselekvésbe, hanem 
még a jó szándék is felébredt bennetek, (11) most viszont vigyé-
tek is végbe, amit tenni kell, hogy amilyen az elhatározott segítô-
készség mértéke,16 olyan legyen a teljesítés is abból, ami rendel-
kezésre áll. (12) Ha ugyanis a segítôkészség már megvan, a szerint 
elfogadható, ami van, és nem a szerint, ami nincs. (13) Mert hogy 
másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúsá-
gotok, ezzel szemben kiegyenlítôdés jöjjön létre. (14) Ami jelen-
leg a ti többletetek, pótolja az ô hiányukat, hogy az ô többletük 
is legyen a ti hiányotok pótlására, hogy így legyen egyenlôség, 
(15) amiképpen meg van írva: „Aki sokat szedett, annak nem lett 
többje, és aki kevesebbet, annak nem lett kevesebb.”17
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A SZÖVEG ÉRTELME 1Beszámolunk: A  ige Pál leveleiben megta-
lálható még: 1Kor 12,3-ban, 15,1-ben és Gal 1,11-ben, és az összefüggésbôl 
kikövetkeztethetôen mindhárom helyen valamilyen már ismert dologra „em-
lékeztetni” értelemben. Jelen esetben viszont nem látszik valószínûnek, hogy 
az apostol valamilyen módon már beszámolt volna a korinthusi gyülekezetnek 
a Makedóniában folytatott gyûjtés állásáról, és most erre a tájékoztatásra 
hivatkozna.

2Istennek arról a kegyelmérôl: A „kegyelem” a 8. és 9. fejezetben nyolc 
ízben fordul elô, és már ebbôl is arra következtethetünk, hogy a levél soron 
következô részében kulcsszerepet betöltô és teológiailag is fontos jelentést 
hordozó fogalommal van dolgunk. A „kegyelem” a páli szóhasználatban min-
denekelôtt Isten meg nem érdemelt jóságának megnyilatkozása. Elôfordul 
olykor Istennek szóló „hálaadás” jelentéssel is (pl. 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”.9 Ez az Istentôl eredô kegyelem elsôsorban a 
megigazulás során érvényesül Isten és ember helyreállt kapcsolatában (1Kor 
1,4; Róm 3,24; 5,2.21), de kifejezést nyerhet Istennek valamiféle különleges 
ajándékában is, mint például a Pálnak szóló apostoli megbízatásban (1Kor 
3,10; 15,10; Gal 2,9; Róm 12,6). A kegyelemnek hasonló megnyilvánulásai 
közé tartozik a szóban forgó igeszakaszban az adakozásban való részvétel 
lehetôsége. Mivel az apostol „Isten kegyelmérôl” beszél, ez semmiképpen 
sem érthetô a pogány eredetû keresztyén gyülekezetek jeruzsálemi keresz-
tyének iránt érzett „hálája” kifejezésének, vagy még ennél is egyszerûbben: 
„adománynak”, illetve „adakozásnak”.10 Ahogy a gyûjtéssel összefüggésben 
1Kor 16,3-ban szóba kerülô  szó szintén többet jelent emberi jótékony-
kodásra nyíló alkalomnál.11

3makedóniai gyülekezeteknek: Makedónia Pál apostol korában az Akhaia 
tartománytól északra fekvô római tartomány neve. Itt feküdt Filippi és Thesz-
szalonika városa, ahol Pál az ún. „második missziói útján” gyülekezeteket 
alapíthatott. Nevüket nekik írt levelek is ôrzik. Hogy a Thesszalonikától nyu-
gatra esô Béreában is alakult gyülekezet, az Az apostolok cselekedeteirôl 
írott könyv híradása alapján (17,10kk) valószínûnek látszik. Magáról a gyü-
lekezetrôl ezután nem hallunk, de ApCsel 20,4-ben szó van egy bizonyos, 

 9 Conzelmann: ThWNT 9. 384. k. Lásd még Berger: EWNT 3. 1095. kk. kol.
10 Lásd az új protestáns fordítást a 8,4.6.19-ben.
11 Vö. Thrall 1994, 549. o.
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Béreából származó Szópatroszról, aki a Jeruzsálembe igyekvô Pál kíséretébe 
tartozik.12

4bôséges az örömük: Amivel tele van valami, ami bôséges — jelen esetben 
az öröm —, a görög nyelvben birtokos esetben áll.

5nagylelkûségük gazdagságának bôségévé változott: A kissé körülmé-
nyes fordítás Pál szándékához igazodik, mert ô a mélységes nyomorúságot 
kívánja ellentételezni. A , amelynek alapjelentése „egyszerûség”, 
„ôszinteség”, legmegfelelôbb fordításának az adakozásra való tekintettel a 
„nagylelkûség” látszik. A „változott” ige a görög szövegben nem található, 
de a  bôségben lenni) igealakja (aorisztosz) megkívánja ezt a ki-
egészítést.

6szenteknek: Az Újszövetségben emberekkel kapcsolatban ez a szó még 
nem tartalmazza a késôbb hozzátapadt jelentést, és így nem utal olyan va-
lakire, aki rendkívüli lelki tulajdonságok hordozója. De nem is feltétlenül 
erkölcsi értelemben feddhetetlen emberekrôl van szó. Szentek azok, akiket 
a szent Isten lefoglal magának. Így már az Ószövetségben szent Izrael népe 
(2Móz 19,6) és a templomba felsereglô gyülekezet (Zsolt 89,6). Különösen 
a qumráni közösség nevezte elôszeretettel önmagát az „Isten népe szent-
jeinek”, azaz Isten kiválasztottjainak, elkülönítettjeinek.13 Ezt a hagyományos 
elnevezést alkalmazzák magukra azután azok is, akik „Isten elhívása és Krisz-
tus váltságmûve alapján hívôkké lettek”.14 Úgy tûnik, hogy amikor Pál minden 
körülírás nélkül említi a „szenteket”, akkor a jeruzsálemi gyülekezetre gon-
dol, akiknek tagjai bizonyára így nevezték önmagukat, mint Istennek új, 
eszkatologikus népét (vö. 1Kor 16,1; 2Kor 9,1.12; Róm 15, 25.31; vagy mint 
a szóban forgó részben is.). Pál azonban elôszeretettel nevezi a pogány ere-
detû keresztyén gyülekezeteket is „szenteknek” (lásd különösen a levélkez-
detek szóhasználatát, de másutt is, például 1Kor 6,1; 14,33; Róm 8,27; 12,13 
stb.), és ezzel „azt a meggyôzôdését fejezi ki, hogy megvalósult a prófétai 
ígéret, amely szerint az üdvösség szétfeszíti Izrael népének kereteit, és a 
föld széléig terjed.”15

7a szenteknek végzendô szolgálat: Gal 2,10 szerint Pál apostol a jeru-
zsálemi apostoli gyûlésen csupán azt a kötelezettséget vállalta, hogy a 
jeruzsá lemi gyülekezet „szegényeirôl (a pogány eredetû gyülekezetek) meg-
emlé keznek, amit azután igyekezett is keresztülvinni”. A gyûjtés vagy — a 

12 Lásd BHH 1. 222. kol.
13 Vö. Balz: EWNT 1. 43. k. kol.
14 Lásd uo. 46. kol.
15 Lásd Cserháti 1976, 28. o.
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szakiro dalom elnevezésével — a kollekta körülményei közül sok minden a 
titokzatosság ködébe burkolódzik. Fôként az, hogy miért csak több mint hat 
év után lett valamilyen eredménye, holott Pál szinte minden levelében teljes 
tekintélyét latba vetve szorgalmazza a nagy vállalkozás (2Kor 8,20) véghez-
vitelét. Rövid áttekintést olvashatunk az ügyrôl Cserháti Galata-kommentár-
jának a 81., 98. k., 273. k. és 276. k. oldalain.16 Ehhez még hozzátehetjük, 
hogy elgondolkodtató Lukács hallgatása a gyûjtésrôl Az apostolok cseleke-
deteirôl írt könyvében. 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 azo-
kat a küldötteit, akikrôl Pál is ír mint ôt és az adományt Jeruzsálembe kísé-
rôkrôl 1Kor 16,3-ban, 2Kor 8,23-ban és 9,4k-ben. Mintha a „kollektáról” 
árulkodna Pálnak Félix helytartó elôtt tett és Lukács által megôrzött kijelen-
tése is, hogy „több év után újra megjelentem (Jeruzsálemben) népemnek 
alamizsnát adni és áldozatokat bemutatni” (ApCsel 24,17).17 Ezenkívül Lukács 
ApCsel 24,26-ban egy még rejtélyesebb megjegyzést tesz: „Egyúttal (ti. a 
helytartó, Félix) azt is remélte, hogy Pál pénzt fog juttatni neki.” Honnan le-
hetett Pálnak olyan pénze, amelyrôl a helytartó is tudomást szerezhetett? 
Talán még nem sikerült átadnia a kollekta összegét a jeruzsálemi testvé-
reknek? Vagy ôk azt már nem fogadták el, és az apostol balsejtelme (Róm 
15,30kk) valóra vált? Nem azért hallgat-e Lukács errôl a nagy vállalkozásról, 
mert végül is balul ütött ki, és ô mint a zsidó és pogány eredetû keresztyén-
ség kibékítésén fáradozó 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 nélkü-
lözô jeruzsálemi gyülekezet megsegítésére szánták, tehát a keresztyén test-
vérek javára végzett diakónia egyik korai és jelentôs megnyilvánulásának 
tekinthetjük. De ha csak ez volna a cél, akkor aligha tölthette be feladatát, 
hiszen a segítség felajánlása (Gal 2,10) és a teljesítése között legkevesebb 
hat év telt el. b) A Jeruzsálembe elküldött pénzösszeg megfelelhetett a zsi-
dók által a világ minden tájékáról teljesített templomadónak, és ennek megfe-
lelôen kifejezné a pogány eredetû keresztyén gyülekezetek alárendelt hely-
zetét a jeruzsálemi gyülekezettel szemben. Mintha ezt tételezné fel H. D. 

16 A kollektával összefüggô kérdések további vizsgálatához és a szakirodalomban 
történô tájékozódáshoz jó segítséget nyújtanak Georgi 1965, valamint Betz 1985 
munkái.

17 Vö. Roloff 1981, 338. o.
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Betz, amikor azt állítja, hogy „egy olyan pénzbeli juttatásban, amelynél görö-
gök az adományozók és palesztinai zsidók a kedvezményezettek, abban az 
idôben minden bizonnyal politikai, de ebben az esetben mindenképpen egy-
házpolitikai szándék rejtôzött”.18 Egy ilyen feltevés már csak azért is sántít, 
mert míg a zsidók évente folyamatosan elküldték a templomadót, méghoz zá 
kötelezôen,19 addig a páli gyülekezetek ilyen természetû vállalkozása egy szeri 
és önkéntes alkalom volt. c) Végül a „kollekta” kifejezésre juttathatja a zsidó 
eredetû és pogány eredetû keresztyénség összetartozását és ennek a közös-
ségnek a vállalását, vagyis „Krisztus testének” (1Kor 1,13; 1Kor 12,12kk; Róm 
12,5; Kol 1,18) egységét. Valószínûleg ezért nevezi Pál ezt az anyagi termé-
szetû ügyet „liturgiának”, végsô soron istentiszteletnek (2Kor 9,12; Róm 15, 
27). Ennek az „ökumenikus” kapcsolatnak Pál szerint még egy sajátos tartal-
ma is van: a pogányokból lett keresztyének „adósai” (Róm 15,27) jeruzsále-
mi testvéreiknek, hiszen az evangélium tôlük érkezett hozzájuk. Méltó hát, 
hogy „az ige tanulója részesítse tanítóját minden javából” (Gal,6,6). Egy ilyen 
teológiai érdek valóban megérhette az apostolnak, hogy annyit fáradozzon 
az adakozás tetô alá hozásáért és eredményességéért. Annál is inkább, mert 
így elkerülhette a szakítást a keresztyénség két alapvetô típusa között anél-
kül, hogy a zsidó szokások vállalása kérdésében megalkudott volna. Hogy 
ez lehetett az igazi tét, azt jelzi Pál aggodalma az adomány jeruzsálemi fo-
gadtatását illetôen (Róm 15,30kk). Mindez azonban nem zárja ki más szem-
pontok érvényesülését, történetesen a nélkülözés enyhítésének szándékát.20

8(szenteknek végzendô szolgálat) kegyelmét és az abban való részvétel 
lehetôségét: Furnish úgy véli, hogy a görög szövegben található két szó, a 
 és a  tulajdonképpen hendiadion, vagyis egyetlen fogalomnak 
két kifejezéssel történô meghatározása, és ebben az esetben a „részvétel 
jótéteményérôl” (the benefit of participation) kellene beszélnünk.21 Az új 
protestáns fordítás is ezt a megoldást részesíti elônyben, amikor „adakozás-
ban részt venni” értelemben igyekszik visszaadni az eredeti szöveg monda-
nivalóját. Viszont mind a „kegyelem” (8,1.4.6.7.9.19 és 9,8), mind pedig a 
„részvétel”, ill. „közösség” (9,13)22 más-más oldalról világítja meg az adako-

18 Betz 1985, 129. o.
19 Vö. Thrall 1994, 512. o.
20 A kérdéshez lásd még Ch. Wolff 1989, 165. k., valamint Thrall 1994, 503. kk.
21 Furnish 1984, 401. o.
22 A  gazdag és az Újszövetség számára fontos jelentéstartalmáról lásd 

EWNT 2. 749. kk. kol. és ThWNT 3. 789. kk.
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zást, és ezért ajánlatos a fordításban mind a két szót önálló jelentésével 
megôrizni.

9nemcsak reménységünknek megfelelôen adtak: Az „adtak” fordulat az 
eredeti szöveghez képest értelemszerû fordítói többlet, mert a folytatásból 
— „önmagukat is odaadták” — kikövetkeztethetôen a reménység tárgya szint-
úgy az „adás” valamilyen formában.

10vigye is végbe (ti. Titusz) tinálatok: A „tinálatok” fordítás jobb híján 
választott megoldás az  visszaadására. Az apostol levele szerint Ti-
tusz három ízben járt Korinthusban.

Elôször amikor „elkezdte” náluk a gyûjtést (2Kor 8,6), majd amikor elviszi 
hozzájuk az apostol „könnyek között írt levelét” (2Kor 2,13; 7,6.13), harma-
dik útját pedig most készíti elô Pál (8,6.16; 12,18).23 Titusz útjainak sor-
rendje függ attól, hogy a levelet különbözô alkalmakkor írt levelek gyûjte-
ményének tekintjük-e, s ha igen, akkor ezek idôrendjét miként állapítjuk 
meg.24

11a kegyelemnek ezt a mûvét is: A  jelentéstartalmába jól beleillik 
az a szívesség, amit teszünk, sôt az ajándék is, amit adunk.25 Ennek meg-
felelôen nem kifogásolható, ha a szót az új protestáns fordítás „adománynak” 
fordítja. Amikor azonban az apostol a szakasz elején a makedóniai gyûjtésrôl 
úgy beszél, mint Istennek az ott élô gyülekezeteknek adott kegyelmérôl, 
nyilvánvalóan a következôkben is ez a szempont vezeti, és a „kegyelemnek 
a mûve” fordítási megoldás ehhez kíván igazodni.26

12hitben, igében, ismeretben: Pál már 1Kor 1,5-ben a korinthusi gyüleke-
zet erôsségének tartja az igehirdetés és az istenismeret kegyelmi ajándé-
kaiban megmutatkozó gazdagságát. A „hitrôl” ott nem beszél, hacsak az 
1Kor 1,6-ban a „Krisztus tanúságtételének megerôsödésérôl” olvasható ki-
jelentést nem tekintjük erre történô utalásnak. F. Lang szerint itt a nagy 
teljesítményekre képes hitrôl (vö. Mk 11,23 és párh; Mt 17,20; Lk 17,6; 1Kor 
12,9; 13,2) van szó, és az apostol azért hivatkozik erre, hogy a korinthusi 
keresztyének a hit tekintetében se hagyják magukat „lekörözni”.27 M. Thrall 
is számol ezzel a lehetôséggel.28 Mások viszont29 a szónak a jelentéstartal-
mából — utalva Pálnak a gyülekezet részérôl történô megkövetésére (2Kor 

23 Vö. Klauck 1988, 66. k.
24 Lásd Betz 1985, 108. o. és Thrall 1994, 528. o.
25 Soltész—Szinyei 1978, 716. o.
26 Lásd még a 2. számú jegyzetet.
27 Lang 1986, 319. o.
28 Thrall 1994, 529. o.
29 Pl. Betz 1985, 110. k.
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7,9kk) — a hûség mozzanatát emelik ki, vagy éppen a bizalomét, amely újból 
megnyilvánult iránta.

13a felétek áradó, bennetek élô szeretetünkben: A görög szövegbôl nem 
egészen világos, hogy kinek a szeretetérôl is van szó. A másolók is zavarban 
voltak, amint ezt a szövegváltozatok tanúsítják. Nem egy jelentôs kéziratban 
(, C, D, valamint a latin fordítások) a textus a korinthusiak szeretetérôl be-
szél, amely az apostolékban van a gyülekezet iránt. A „korinthusiak szerete-
te” azonban kétértelmû megfogalmazás, mert lehet genitivus subiectivus, 
ami kor a szeretet alanyai a korinthusiak, szeretetük tárgya pedig Pál és mun-
katársai. Viszont lehet genitivus obiectivus is, ebben az esetben azonban a 
korinthusiak a szeretet tárgyai, akiket Pál és munkatársai szeretnek. Néhány 
késôbbi minusculus (kisbetûs kézirat, 326., 629. stb.) „tôletek jövô és ben-
netek élô szeretet” formában igazítja ki a szöveget. Az a fordítás, amely 
éppen a bonyolultsága miatt látszik eredetinek (lectio ardua), és a magyará-
zat alapjául is szolgál, szintén jelentôs kéziratokra támaszkodik (46, B), és 
az apostolék részérôl a korinthusiak iránt megnyilvánuló és nem visszhang 
nélkül maradt szeretetérôl szól.30

14 úgy vegyétek ki (ti. bôven a részeteket ebbôl a kegyelembôl is): A „ve-
gyétek ki” a felszólítás magyar fordításban szükséges bôvítménye. Ugyanaz 
a görög ige () áll itt is, mint a vers elején, csak felszólító módban. 
Mivel a szakasz 2., 8. és 11. jegyzetében említett okok miatt meg kell ôriz-
nünk a  szó alapjelentését (kegyelem), nem követhetjük az új protestáns 
fordítást, amely ezen a helyen „az ebben az adakozásban is legyetek bôke-
zûek” megoldást kínálja. Ez utóbbi fordítás nem adja vissza úgy a párhuzamot 
a kegyelmi ajándékok () — hit, ige, ismeret — és az adakozásban 
való részvétel lehetôségének a kegyelme között, ahogy ezt az eredeti szándék 
megkívánná.

15Tanácsot is adnék: A feltételes módban fogalmazott „adnék” megfelel 
a befejezetlen állapotú (imperfectumi) igealak adta lehetôségeknek,31 és en-
nélfogva bátran élhetünk vele, mert Pál „tanácsot ad”, ami nem engedelmessé-
get, hanem inkább belátást igényel attól, aki kapja. Ez tehát megfelel annak, 
amit a 8. versben jelentett ki: „Nem parancsként mondom…” A „tanács” () 
az ókori szónoklattan (retorika) egyik fontos eleme, amely az ember józan 
ítélôképességére számít. H. D. Betz feltételezi, hogy Pál teológiai érvek he-
lyett most ezt a retorikai eszközt veszi igénybe.32 Betzcel ellentétben viszont 

30 Lásd még Thrall 1994, 529. k.
31 Lásd BD 328. §.
32 Betz 1985, 121. o.
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az a valószínû, hogy a tanács a 12. versben található „erôn felüli adakozásra” 
vonatkozik. Az elôtte levô mondatok tulajdonképpen még a tanács idôsze-
rûségét indokolják.

16az elhatározott segítôkészség mértéke: Az eredeti szövegben egy rend-
kívül tömör kifejezés található:    . A névelôvel ellátott fô-
névi igenév (infinitivus) cselekvést vagy történést fejez ki. Ha ezt figyelembe 
vesszük, akkor a szó szerinti fordítás így hangzik: az akarás készsége. Az 
új protestáns fordításban így is találjuk. Ezt a szókapcsolatot azonban nehéz 
értelmezni. M. Thrall nem is tekinti másnak, mint pleonazmusnak, vagyis 
szószaporításnak.33 A BD grammatikája a birtokos esetbe tett fônévi igenevet 
a következményt kifejezésre juttató szónak veszi. Eszerint a tömör kifejezés 
arról az akarásról beszél, amelyre megvan a készség.34 Ebben az irányban 
igyekszik feloldani a kifejezést H. D. Betz35 és Furnish36 is. A kifejezést azon-
ban az írói szándéknak megfelelôen kell értelmeznünk, és ez csak az össze-
függés alapján ismerhetô fel. Az összefüggésben pedig mindkét szóra hang-
súly esik. A 10. versbôl kiderül, hogy a korinthusi gyülekezetben megkez-
dôdött ugyan az adakozás, de az elhatározás még nem érett meg. A 12. 
versben viszont a belsô késztetésre mint az adakozás mértékére kerül a 
hangsúly. A választott fordítás ezeket az összefüggésbôl származó szem-
pontokat igyekezett érvényre juttatni.

17„Aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki kevesebbet, annak 
nem lett kevesebb”: A bibliai párhuzam az Egyiptomból történt kivonulás 
eseményei közül való (2Móz 16,18). Pál itt nem követi szó szerint a görög 
nyelvû Ószövetség, a Septuaginta fordítását. Úgy tûnik, hogy Pál vette észre 
a párhuzamot, és adott neki allegorikus értelmet. Billerbeck legalábbis nem 
bukkan hasonló esetre a talmudi irodalomban.37

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1—2) Miután Pál kifejezte afeletti örö-
mét, hogy az összhang közte és a gyülekezet között helyreállt (2Kor 
7,12—13), rátér a jeruzsálemi gyülekezet számára megindított gyûjtés-
re, a „kollektára”, amely levelei tanúsága szerint állhatatosan szorgal-
mazott „szívügye”,38 hiszen oly sok múlik ennek a kezdeményezésnek a si-

33 Thrall 1994, 537. o
34 BD 400. §. 2.
35 Betz 1985, 125. o.
36 Furnish 1984, 406. o.
37 Bill 3. 523. o.
38 Klauck 1988, 66. o.
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kerén (vö. Gal 2,10; Róm 15,31). Azon túlmenôen, hogy ez a segítô 
szeretet alkalma, egyúttal kifejezi a zsidó és pogány eredetû keresztyén-
ség egységét a Krisztus testének közösségében (lásd 2Kor 9,13). M. Thrall 
szerint ehhez még azt is fi gyelembe kell venni, hogy a jeruzsálemi gyü-
lekezet szemében Pál helyzete különösen is kényes volt.39 Azok az el-
lenfelei ugyanis, akik a korinthusi gyülekezetben ellene áskálódtak, 
minden valószínûség szerint szoros kapcsolatban álltak a jeruzsálemi 
gyülekezettel (vö. 2Kor 11,18.21kk). Úgy kellett tehát fellépnie ellenük, 
hogy ez ne tûnjék a közös gyökérrel való szakításnak.

Bizonyára különösen is kényes feladattá vált az apostol számára en-
nek az ügynek a képviselete éppen abban a gyülekezetben, amellyel 
összekülönbözött. 1Kor 16,1kk-bôl tudjuk, hogy még az ellentét ki-
pattanása elôtt felkérte a korinthusiakat a gyûjtésben való részvételre. 
A viszony elmérgesedése — érthetôen — nem tett jót ennek az ügynek 
sem. Barrettnek ezért igaza lehet, amikor úgy véli, hogy ez a magyará-
zata annak a körülményességnek, amellyel rátér a gyûjtés szorgalma-
zására.40 De gondolatai már az összhang helyreállása felett örvendezô 
sorainak írása közben is a kollekta ügyével foglalkozhatnak, mert a 
korinthusiak iránta megnyilvánuló viselkedésébôl azt az igyekezetet 
() emeli ki, amelyhez hasonlót vár tôlük az adakozás tekinteté-
ben is (2Kor 7,11.12; 2Kor 8,7.8). De ugyanígy meleg hangon beszél 
annak a Titusznak a gyülekezethez való ragaszkodásáról (2Kor 7,13kk), 
akit majd szeretne megbízni a korinthusiak adakozásának lebonyolí-
tásával (2Kor 8,16kk).

Pál az ügy sikerre vitele érdekében minden megengedhetô eszközt 
mozgósít. Igénybe veszi a kor alapmûveltségéhez tartozó retorika (szó-
noklattan) fegyvertárát is. A gyûjtésben való részvételt ugyanis nem 
akarja megparancsolni a gyülekezetnek, hanem inkább rábeszélni sze-
ret né ôket. Kényszer a szeretet ügyeiben amúgy sem célravezetô. Min-
den valamirevaló szónok pedig abban az idôben igyekezett monda-
nivalóját megfelelôen bevezetni, szaknyelven exordiummal ellátni, 
„amiben viszont általában hasznosnak tartottak valamilyen példát, 

39 Thrall 1994, 518. o.
40 Barrett 1973, 218. o.
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»exemplum«-ot igénybe venni”.41 Ösztönzésül az apostol is példát állít 
a gyülekezet elé, mégpedig azokét, akik között a levélírás idején felte-
hetôen tartózkodik: Beszámolunk nektek, testvéreim, Istennek 
arról a kegyelmérôl, amely osztályrészül jutott a makedóniai gyü-
le kezeteknek.

Mielôtt tehát a makedóniai keresztyéneknek az adakozásban tanú-
sított helytállásáról szólna az apostol, a jeruzsálemi gyülekezet javára 
szorgalmazott gyûjtésben való részvételt Isten különleges kegyelmé-
nek,42 irgalmas szeretete mellé ráadásul felkínált ajándékának minôsíti. 
Olyan megmozdulásnak, amelybôl talán több jó származik annak, aki ad, 
mint annak, aki kap (ApCsel 20,35). Mindenekelôtt újra tapasztalatot 
szerezhet az illetô Istennek arról a bánásmódjáról, amely éppen az 
emberileg reménytelen helyzetbôl hoz ki jót, a halálból teremt életet 
(vö. 1Kor 1,25; 2Kor 1,9—10; 4,11—12; 6,9—10). Mert lám, a makedón 
testvéreknek nem várt módon a nyomorúság sokféle próbatételében 
lett bôséges az örömük, és az ô mélységes nyomorúságuk nagy-
lelkûségük gazdagságának bôségévé változott. Emberileg érthetô 
volna, ha ôk szorult helyzetükre (vö. 1Thessz 1,6; 2,14—15; 2Kor 7,5), 
súlyos megélhetési gondjaikra hivatkozva vonakodnának részt venni 
az adakozásban. De nekik ez örömöt okozott, ami feltehetôen abból a 
jó érzésbôl eredt, amely mindig együtt jár a szûkkeblûség feloldódásával.

(3—5) Errôl a felszabadult örömrôl árulkodik az a mód, ahogyan fo-
gadták az adakozásra szóló felhívást. Minden a kényszerûség rossz 
szájíze nélkül történt. Ugyanis erejükhöz mérten, bár szûkös lehetô-
ségeik határain belül, mégsem fukarul, de egyes esetekben — és erre 
maga az apostol a tanú — még erejükön felül is, önként, vonakodás 
nélkül, sôt többször is esdekelve kérték tôlük a szenteknek vég-
zendô szolgálat kegyelmét (lásd 1. vers) és az abban való részvétel 
lehetôségét. Ez az ügyhöz méltó beállítottság és jó kezdet pedig az 
eredményben is megmutatkozott: Nemcsak Pál reménységének meg-
felelôen adtak adományt, hanem reményeit meghaladóan Isten aka-
ratából önmagukat is odaadták, mindenekelôtt az Úrnak. A make-
dón testvérek nekibuzdulásának tehát meglett az anyagi eredménye, 

41 Betz 1985, 86. o.
42 Lásd fentebb a 2. számú jegyzetet.
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és ez nem okozott csalódást Pálnak. Az igazi eredmény azonban mégis 
az lett, hogy amit adtak, Jézus Krisztus kedvéért adták, mert a hozzá 
tartozás minden kapcsolatot megelôz a számukra. Az adakozás a hit 
próbája, és egyúttal eredménye is. Aki egészen rábízza magát Urára, a sze-
gény özvegyasszonyhoz hasonlóan (Mk 12,41kk és párh.) képes lesz 
erején felül is juttatni másnak a magáéból, anélkül, hogy a szíve meg-
szakadna. Ezzel Pálnak is, illetve az általa képviselt ügynek is odaadják 
magukat, mert benne az Isten által elhívott apostolt látják.

Így jellemzi az apostol a gyülekezeteiben indított nagy vállalkozás 
fogadtatását a makedón keresztyének körében. Mi volt a célja ezzel? 
Talán nemes versengésre akarta kihívni a korinthusi gyülekezetet, sôt 
esetleg a kétségtelenül meglévô gyülekezeti öntudatukra, becsvágyukra 
rájátszani?43 Ha odafi gyelünk arra, amit kiemel a makedón gyülekezetek 
magatartásából, nem fogunk ilyen hátsó szándékot feltételezni nála. 
Kétségtelen, hogy gyülekezeteket dicsérôleg említ egy-egy testvér gyü-
lekezet elôtt. De ezt abban a meggyôzôdésben teszi, hogy Krisztus 
testének tagjai kölcsönhatásban vannak egymással. Hiszen „ha szenved 
az egyik tag, vele együtt szenved minden tag, s ha dicsôségben részesül 
az egyik tag, vele együtt örül minden tag” (1Kor 12,26). A következô 
fejezetbôl majd megtudhatjuk: a makedónok elôtt a korinthusiak „kész-
ségével dicsekszik” (2Kor 9,2). De többrôl van szó annál is, mint hogy 
egyik gyülekezet a másik példáján buzduljon fel. A makedón testvérek 
nemcsak követendô példát nyújtanak a korinthusiaknak az adakozásra, 
hanem ízelítôt adnak abból, amibôl a korinthusiaknak is osztályrészük 
lehet. Pál errôl szóló beszámolója az adakozás örömére hívja meg a 
korinthusiakat is.

(6) A makedóniai testvéreknek az önzetlen és lendületes részvétele 
az adakozásban reménységet ébreszt Pálban afelôl, hogy az ügyet a korin-
thusiak között is sikerre lehet vinni. Erre fel, mivel ô maga — ahogy 
errôl a Római levél közlésébôl következtethetünk (15,25—26) — majd 
csak akkor akar újra Korinthusba menni, amikor a gyûjtés közöttük 
lezárul, és magával viheti Júdeába (vö. 2Kor 1,15—16.23; 13,1), meg-
kérte Tituszt, hogy amiképpen már korábban elkezdte, úgy vigye 
is végbe a korinthusiak között a kegyelemnek ezt a mûvét is. Ezek 

43 Így gondolja Betz 1985, 98. o.
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szerint Titusz, az ügynek elkötelezetten (lásd 16. vers), már szorgal-
mazta a gyülekezetben a jeruzsálemi keresztyének számára megindított 
adakozást, ami talán éppen a gyülekezet és az apostola között támadt 
súlyos feszültség miatt (2Kor 2,5kk; 7,8kk) halasztást szenvedett.44 
Egyesek viszont feltételezik, hogy Titusz még korábban, akkor, amikor 
az Elsô korinthusi levelet vitte,45 megindította az adakozást. Ilyen ko-
rai idôpontra helyezni Titusznak a kollekta szorgalmazására szóló meg-
bízatását csak abban az esetben szükséges, ha a Második korinthusi 
levelet több levélbôl összetoldott iratgyûjteménynek tekintjük, és a 
gyûjtést szorgalmazó részeket az idôrendet felcserélô46 utolsó tagjának 
vesszük. Ha azonban a levelet összefüggô egységnek, vagy legalábbis 
idôrendben összeállított levélgyûjteménynek ítéljük, akkor elképzel-
hetô, hogy Titusz annak a látogatásnak az alkalmából fogott bele a 
gyûjtés szervezésébe, amelyen a gyülekezet és az apostol viszályát is 
elsimította.47

Ha Titusz küldetésében a két feladat összekapcsolódott, akkor meg 
kell kérdôjeleznünk W.-H. Ollrog véleményét, aki azt állítja, hogy Ti-
tusz már az apostoli gyûlésen elkötelezte magát az egyház zsidó és 
pogány eredetû ága egységét kifejezô kollekta ügyének, és annak egye-
dülálló mozgatójává („promotor”-ává) vált. Pál ezért bízza rá az ada-
kozás szorgalmazását Korinthusban, és emiatt azután bizalmasabb 
megbízatásokra nem is ôt, hanem másokat, esetleg Timóteust kéri fel.48 
Titusz munkatársi erényeinek ez az egyoldalú beállítása azonban nem 
felel meg annak a képnek, ami Pál közléseibôl kiolvasható. Ahhoz, hogy 
a korinthusi keresztyének makedón testvéreikhez hasonlóan „odaadják 
magukat” Pál szándékainak az adakozásban, az összhangnak közöttük 
feltétlenül helyre kellett állnia. Azért lehet Tituszra bízni „a kegyelem-

44 Erre gondol többek között: Ch. Wolff 1989, 169. o. és Thrall 1994, 528. o. 
Harris 2005, 572. o. és Matera 2003, 188. o. a kérdést nem tartja eldönthetônek.

45 Plummer 1915, 237. o. Conzelmann 1969, 353. o. Sôt esetleg még ez elôtt 
megindíthatta Betz 1985, 107. k. és Hughes 1962, 293. k. szerint. Idézi Thrall 1994, 
528. o. 148. jegyz.

46 Lásd az 1,1—2,13-ban és 7,5kk-ben az ún. „kibékülô” levelet az I. fejezet 3. 
alfejezetében.

47 Ch. Wolff, 1989, 169. o. Thrall 1994, 528. o.
48 Ollrog 1979, 35. k. és 153. jegyz.
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nek a kollektában megtestesülô mûvét”, illetve annak befejezését »is«, 
mert „ô már elvégezte az apostol és gyülekezete között meglévô ko-
rábbi jó viszonyának helyreállítását is”.49 Remélhetôen Titusz eddig 
végzett és ezután végzendô szolgálata révén az adakozásban való rész-
vételt a korinthusiak most már nem általuk tanúsított kegynek, hanem 
Isten irántuk megnyilvánuló kegyelmének (vö. az 1., a 4. és a 6. ver-
sekkel) fogják tekinteni.

(7) Nem könnyû önként lemondani valamirôl, ami a miénk. Fôként 
akkor nem, ha arra, amit odaad valaki, neki magának is szüksége van. 
De nem lehetetlen ez annak, aki valamilyen tekintetben meggazdago-
dott, mert bôkezû bánásmódban részesült. A korinthusi keresztyéneket is 
elhalmozta Isten kegyelmének gazdagságával. Mindenekelôtt azokra 
az ajándékokra hivatkozik Pál, amelyekben a Krisztushoz fûzôdô kap-
csolatuk révén van részük bôségesen: az Istenben gyökerezô meg-
tartó hitben, a Lélektôl ihletett igében, az általuk különösen is nagy-
ra becsült, Isten dolgaiban eligazodni segítô ismeretben (1Kor 8,7.10), 
a más téren már bizonyított, odaadó igyekezetben (2Kor 7,7.11—12) 
és az apostol feléjük áradó, bennük élô szeretetében, amelyet meg-
tapasztalhattak az önmagát felemésztô és mégis életet adó szolgálatá-
ban (2Kor 4,12), de különösen a sérelmek elszenvedésében (lásd 2Kor 
6,11kk). Tehát amint mindebben részük van bôségesen (…), úgy 
vegyék ki bôven a részüket az adakozásban való részvételnek Isten 
által felkínált és sok jót ígérô kegyelmébôl is.

(8) A felszólítást az adakozásban való részvételre Pál nem parancs-
ként mondja. Saját elvárásait inkább tanácsként fogalmazza meg (vö. 
1Kor 7,6.25.40 szemben 1Kor 11,17-tel és 1Thessz 4,11-gyel). Ha va-
lamit kötelezô erôvel jelent ki, azt többnyire Isten akaratára (1Thessz 
4,3; 5,18; Róm 12,2) vagy Jézus rendelkezésére vezeti vissza (1Kor 
7,10.25). Most viszont apostoli tekintélyének latba vetése helyett meg-
nyerni akarja az ügynek a korinthusiakat azzal, hogy mások igyeke-
zetére hivatkozik, és ezzel a szeretetük valódiságát teszi próbára. 
Pál szerint tehát mások adakozó kedve kihívást jelent számukra, s ha 
van igazi szeretet bennük, ami csak a kihívásokra adott válaszokból 
derülhet ki, ôk is magukévá teszik a kollekta ügyét. Pál levelének a 

49 Thrall 1994, 528. o.
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gyûjtéssel foglalkozó szakaszában láthatóan kínosan kerüli a kényszer-
nek még csak a látszatát is. Bizonyára abban a meggyôzôdésben, hogy 
szeretetet kikényszeríteni nem lehet. Az csak belátásból és belsô indíttatás-
ból fakadhat. Ha pedig a gyûjtés nem szeretetrôl árulkodik, akkor nem 
is éri el a célját. A közösség építése helyett mind a megajándékozottban, 
mind az ajándékozóban keserû szájízt hagy maga után.

(9) Az viszont nem lehetetlen, hogy abban, aki Krisztushoz tartozik, 
éppen azáltal, hogy hozzá tartozik, a próbára tevô kihívások valódi 
szeretetre találjanak. Pál apostolra jellemzô az a mód, ahogy állásfog-
lalásaiban, teológiai döntéseiben a legapróbb és a hit dolgaitól igen 
távol esônek látszó kérdéseket, így az anyagiakkal való gazdálkodást is 
Krisztussal és a vele történtekkel hozza összefüggésbe, és innen kiindulva 
igyekszik megoldani. Krisztus ismeretében pedig szerinte hatékony 
ösztönzés rejlik megosztani anyagi javainkat másokkal.

Pál számít arra, hogy a gyülekezet számára nem idegen az, amire 
most Krisztussal kapcsolatban hivatkozni akar: Ismeritek a mi Urunk, 
Jézus Krisztus kegyelmét. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy szá-
mukra már ismerôs kijelentést fog idézni. Az ismeretrôl ugyanis itt 
abban a bibliai értelemben van szó, amelyre az ember a találkozás és 
a megtapasztalás révén tehet szert. „Kezdetben van a viszony” — mond-
ja errôl Buber.50 „A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmérôl” sem csupán 
tudomást szerezhetünk, hanem részesülünk is benne, mert kegyelme 
a jóindulaton túlmenôen elsôsorban ajándékaiban nyilvánul meg. Eb-
ben az értelemben a korinthusi keresztyéneknek feltétlenül ismerôs 
az, amit az apostol az adakozás érdekében most felhoz: A mi Urunk, 
Jézus Krisztus gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ô 
szegénysége révén meggazdagodjatok.

Úgy hangzik ez a kijelentés, mint egy tömören megfogalmazott, a 
hagyományozás és a gyülekezeti használat során lecsiszolódott hit-
vallás, amely Krisztus történetét és jelentôségét a vagyoni helyzet ellen-
tétes párhuzamaival világítja meg. Nem egészen világos azonban, hogy 
a gazdagság és a szegénység mennyiben veendô valóságos és mennyi-
ben átvitt értelemben. A kétféle értelmezési lehetôség sok vitára adott 
okot. Van, akinek a véleménye szerint Jézus földi sorsával és pedig 

50 Buber 1994, 23. o.
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szûkös anyagi helyzetével van itt dolgunk. Ô a felsô tízezerhez tartoz-
hatott valójában, de mint az esszénusok, önként vállalta azt a szegény-
séget, amelyrôl Mk 10,28kk-ben, valamint Lk 9,58 és párhuzamosaiban 
beszél.51 Legtöbben itt mégis hasonló teológiai szerkezetet vélnek fel-
fedezni, mint amilyen a Filippi-levélben található nevezetes himnusz-
ban (2,6—11) fi gyelhetô meg. Ebben az esetben a Jézus Krisztus gaz-
dagságára történô utalás azt a helyzetet jellemzi, amelyet ô preegzisztens 
módon, születése elôtt, a földi élet határán túl Istennél „élvezett”.52 Ezt 
a gazdagságot adta fel önként, amikor a földi életet vállalva töltötte be 
küldetését értünk.53 Amint ezt Luther Márton szép karácsonyi éneké-
ben megfogalmazta: „Úgy jött a földre szegényen, / Hogy minket gaz-
daggá tegyen, / Hogy mint mennyben angyalok, / Már itt lehessünk 
boldogok.”54

J. D. G. Dunn fenntartással fogadja ennek a súlyos krisztológiai ki-
jelentésnek ezt a megközelítését és feloldását. Két kifogása is van ezzel 
kapcsolatban. A szegénység hasonlatának alkalmazását a földi lét jel-
lemzésére gnosztikus elhajlásnak kellene minôsítenünk. Ám Krisztus 
megtestesülésének, az inkarnációnak az egyoldalú hangsúlyozása hát-
térbe szorítja Krisztus halálának üdvösségszerzô jelentôségét is, pedig 
a mondat erre is utal, amikor az ô másokat gazdaggá tevô szegénysé-
gérôl beszél. Dunn ezért azt javasolja, hogy a kijelentés kulcsát inkább 
Mk 15,34-ben keressük, ahol Jézusnak a kereszten elhangzó és Istentôl 
való elhagyatottságát panaszoló felkiáltását találjuk. Itt lesz ugyanis 
nyilvánvalóvá, hogy mit vállalt ô akkor, amikor feladta az Atyával való 
bensôséges közösség gazdagságát. De elképzelhetônek tartja a Pálnál 
kétségtelenül meglévô Ádám-krisztológia (Róm 5,14kk; 1Kor 15,22kk) 
befolyását is. Eszerint Ádám elvesztette az eredeti állapot gazdagságát, 
és szegénnyé lett a bûn miatt. Krisztus viszont helyébe lépett, hogy az 

51 Buchanant idézi Thrall 1994, 533. o. 182. jegyz.
52 Lásd Cserháti 1976, 95. kk.
53 Így látják többek között: Meyer 1870, 350. o. Plummer 1915, 241. o. Barrett 

1973, 223. o. Ch. Wolff 1989, 171. k. Klauck 1988, 68. o. Betz 1985, 119. k. Thrall 
1994, 533. k.

54 EÉ 154,5
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ádámi emberiség ismét elnyerje az Istennel való közösség gazdagságát 
(vö. 2Kor 5,21).55

Dunn észrevételei megszívlelendôk. Kijelentésével Pál ugyanis elsô-
sorban azt kívánja tudatosítani a gyülekezetben, hogy Krisztusban gaz-
dagokká lettek, s ha így van, akkor nem elég a mennyei gazdagságról 
való lemondásról beszélni, hanem azt is meg kell világítani, hogy Krisz-
tus szegénysége miképpen válik mások meggazdagodásának alkalmává. 
Igaza lehet H. D. Betznek, amikor ezt a velôs mondatot Pál „ad hoc”, 
tehát a gyûjtés szorgalmazása érdekében fogant megfogalmazásának tekinti.56 
Nem zárható ki természetesen, hogy a megformálásában szerepet kap-
tak hagyományos vagy himnikus elemek is, de ami az apostol számára 
ebben az összefüggésben leginkább fontos, azt már az apostoli szolgá-
latról is elmondta: „Mint szegények, mégis sokakat gazdaggá tevôk, 
mint semmivel sem rendelkezôk és mindennek birtokába jutók.” (2Kor 
6,10)

A Krisztus szolgálatában állók ezen a téren is csak uruk sorsában 
osztoznak, aki az áldozatos szereteten kívül minden más, embereket 
befolyásoló eszközt, köztük a vagyon által biztosított hatalmat is, el-
utasított magától.

Hogyan ösztönzi az adakozást Krisztusnak ez a mások gazdagságáért 
vállalt szegénysége? A legtöbb magyarázó szerint Pál itt példát állít a 
gyülekezet elé,57 „a hívôk prototípusát”,58 „a kegyes cselekedet ôstípu-
sát”59 mutatja meg benne. De amit Jézus tett a benne hívôkkel, az sok-
kal több a törvény rendjébe tartozó példamutatásnál, hiszen ha csak 
ezt tenné, nem jelentene többet nehezen követhetô követelménynél. 
Sokkal többet tett ennél: önfeláldozóan vállalt szegénysége árán meg-
ajándékozta ôket azzal, aminek híjával voltak, és amirôl már az elôzô 
versekben szó volt. Aki pedig ilyen gazdagságnak van birtokában, nem 
lesz szegényebb, ha anyagi javaiból lemond mások javára, sôt így válik 
lelki javakban még gazdagabbá (lásd 2Kor 9,8—9).60

55 Dunn 1996, 121. kk.
56 Betz 1985, 120. o.
57 Uo. 118., 120. o. Harris 2005, 580. o.
58 Furnish 1984, 418. o.
59 Thrall 1994, 532. o.
60 Vö. Bultmann 1976, 256. o.
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(10—11) A Krisztussal való közösség ajándékaiban tehát elegendô 
ösztönzés rejlik a jókedvû adakozásra. A gyakorlati kivitel és az ügyhöz 
méltó eredmény elérése azonban még nagy körültekintést igényel. Ezért 
Pál tanácsot is adna ebben az ügyben. Ahogy ezt már a 8. versben 
is tisztázta, a kollektával kapcsolatban nem hoz rendelkezéseket. Ez a 
kezdeményezés ugyanis nem érné el a célját, az egyház különbözô 
irányzatainak mint Krisztus teste tagjainak egymásért való helytállását, 
ha ez külsô kényszerbôl és nem belsô indíttatásból fakadna. Megfon-
tolásra érdemes tanácsot azonban szívesen ad, mert a korinthusi gyü-
lekezetben folyó gyûjtés jelenlegi állapotában ez hasznukra válik.

Az adakozás ugyanis nem új keletû megmozdulás a korinthusi ke-
resztyének körében. Már elôbb, azaz tavaly óta belefogtak nemcsak 
a cselekvésbe, hanem a jó szándék is felébredt bennük. Nem egé-
szen világos, hogy mi az, ami elôtt már megindult a gyûjtés Korinthus-
ban. M. Thrall említ néhány magyarázót, akik szerint ez a megjegyzés 
arra vonatkozik, hogy a korinthusiak már a makedónokat megelôzve 
elkezdték az adakozást.61 A makedónok odaadásáról szóló beszámoló 
(1—2. vers) óta azonban már másról is szó esett, és ha újra velük akarná 
párhuzamba állítani a korinthusiakat, akkor az apostolnak ezt valamivel 
jeleznie kellene. Ezért inkább a levél megírásának az idejét kell annak 
az idôpontnak tekintenünk, amelyhez mérten a korinthusiak között 
„már korábban” megindult az adakozás.

Pál a gyûjtés megkezdésének idôpontját — legalábbis a levél elsô olvasói 
számára — pontosabban is megadja: már „tavaly óta” folyamatban van. 
De számunkra, akik a körülményeket részleteiben nem ismerjük, ez a 
meghatározás meglehetôsen tág idôhatárok között mozog, attól füg-
gôen, hogy az újév napja az évnek melyik idôszakára esett, és a gyûjtés 
kezdete a tavalyi évben, valamint a levél megírása a folyó évben mikor-
ra tehetô. Barrett közlésének értelmében a római naptári év január 
1-jén, a zsidó és a keleti Juliánus-féle naptári év az ôsz folyamán kez-
dôdött. Szerinte Pál valószínûleg az ôszi idôponthoz igazodott. Továb-
bi számításokba bocsátkozva úgy gondolja, hogy az Elsô korinthusi 
levél a Kr. u. 54. esztendô korai szakaszában íródott, míg a második 

61 Thrall 1994, 536. o. 204. jegyz.
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valamivel ugyanennek az évnek októbere után.62 Ha ezek az adatok 
helytállóak, akkor a gyûjtésnek az 53. év második felében kellett el-
kezdôdnie. M. Thrall is amellett foglal állást, hogy Pál a zsidó naptárhoz 
igazodott, és akkor az a bizonyos tavalyi év az 54-ik volt. Viszont a 
jelenlegi levél megírásának idejét 56 tavaszára teszi.63 Abban az eset-
ben, ha neki van igaza, akkor Korinthusban a jeruzsálemi testvéreknek 
szóló adakozás már legalább másfél éve folyik. Azonban ezt a feltevést 
sem lehet meggyôzôen alátámasztani. Pálnak ebbôl az idôszakából két 
alkalommal esik szó pünkösdrôl, amely abban az idôben is késô tavasz-
ra esett. Az Elsô korinthusi levélben maga ír arról, hogy pünkösdig 
marad Efezusban (16,8). Ezt a levelét tehát kora tavasszal írhatta. Az 
apostolok cselekedeteirôl írt könyv 20. fejezetének 16. versében pedig 
azt olvashatjuk, hogy a gyülekezetek gyûjtésének eredményével szeret-
ne még pünkösd elôtt Jeruzsálembe érni. A két pünkösd között azon-
ban még sok minden történt. Többek között az apostol és a korinthu-
si gyülekezet közötti viszony megromlása, a békesség helyreállása, a 
második levél megírása, újabb korinthusi tartózkodása, miközben meg-
írja a Római levelet is. H. D. Betz éppen ezért nem is próbálkozik a 
közben eltelt idô pontosabb meghatározásával. „Az idôköz — írja egy 
kis túlzással — egy vagy huszonhárom hónap között is húzódhat, de 
valószínû, hogy legkevesebb három hónap, de tizennyolcnál nem több 
telhetett el.”64 Mindenesetre azzal kell számolnunk, hogy a kérdéses 
idôben az apostol és a gyülekezet viszonyában beállt feszültség miatt 
az adakozás akadozhatott, Titusznak is el kellett mennie Korinthusba, 
hogy mind a megromlott viszonyt, mind pedig a kollekta ügyét egye-
nesbe hozza. Ezért egy évnél aligha lehet kevesebb a gyûjtés megkez-
dése óta eltelt idô. Ez a késedelem a kollekta sorsáról sokat elárul. 
Pálnak és munkatársainak bizonyára sok belsô ellenállást kellett le-
gyôzniük a pogány eredetû keresztyének szívében.

Erre enged következtetni az a szokatlan sorrend, amelybe az apostol 
a korinthusi keresztyének szándékát és cselekvését az adakozást ille-
tôen állítja. Az ókorban is általános volt az a nézet, hogy az elhatározás 

62 Barrett 1973, 225. o. 
63 Thrall 1994, 537. o.
64 Betz 1985, 123. o.
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megelôzi a végrehajtást, vagy éppen ellentét feszül szándék és meg-
valósítás között.65 Így találjuk nem egy helyen Pál leveleiben is (Fil 
2,13; Róm 7,15kk). De miért kellene éppen most „a jó szándék felébredésének” 
követnie a cselekvés megkezdését?

A magyarázók különbözô megoldásokat ajánlanak. Általában elvetik 
Lietzmann feltételezését, aki ebben a sorrendben akaratlan melléfogást 
lát.66 Barrett tudatos fogalmazásnak veszi, és úgy érti a mondatot, hogy 
a jó szándék már korábban, mielôtt a valóra váltását tavaly megkezdték 
volna, megvolt a gyülekezetben.67 M. Thrall is hasonlóképpen véleke-
dik: Pál azt akarja kifejezésre juttatni, hogy a korinthusiak „önként 
egyeztek bele a részvételbe”.68 Az ilyesféle elképzelésekkel szemben a 
mondatban található „nemcsak, hanem… is” fordulat viszont „arra 
utal, hogy Pál kevesebbre becsüli a puszta cselekvést, mint a megfele-
lô ösztönzést”.69 Furnish véleménye szerint is az apostol a jó szándék 
megújulását látja szükségesnek, „mert az eddig kevés eredménnyel 
járt, vagy teljesen eredménytelen volt”.70 Végeredményben Bultmann 
tömör kijelentése tûnik a legtalálóbbnak: Pál „a megfelelô szándékot 
tartja leglényegesebbnek — lásd a fejezet 3., 8. és 11. verseit!”.71 Ez pe-
dig teljesen érthetô, ha meggondoljuk, hogy a gyûjtés elsôdleges cél-
jának Pál a zsidó és pogány eredetû keresztyénség egységének megje-
lenítését tekinti. A korinthusi gyülekezetben pedig feltehetôen a gyûj-
tés úgy indult meg (lásd 1Kor 16,1kk), hogy a szempontjaival vagy nem 
voltak tisztában, vagy nem értettek egyet azokkal. A szándéknak ugyan-
is méltónak kell lennie ahhoz az ügyhöz, amelyre irányul.

Nem egészen világos, hogy Pál tanácsa pontosan mit tartalmaz. H. 
D. Betz szerint a mielôbbi befejezés ésszerûségére kíván rámutatni, és ezért 
mondja az apostol: Most viszont vigyétek is végbe, amit tenni kell, 
hogy amilyen az elhatározott segítôkészség mértéke, olyan legyen 
a teljesítés is abból, ami rendelkezésre áll. Betz a javaslat lényegét 

65 Vö. Betz 1985, 122. o. 191. jegyz.
66 Lietzmann 1969, 135. o. 
67 Barrett 1973, 225. o.
68 Thrall 1994, 536. o.
69 Betz 1985, 123. o.
70 Furnish 1984, 418. o. 
71 Bultmann 1976, 256. o.
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ebben a mondatban véli felfedezni, és azt a következôkben látja: „(1) 
Ha már a feladat nagy részét elvégezték, okosabb a gyûjtést befejezni, 
mint befejezetlenül hagyni. (2) A feladat hátralevô részét befejezetlenül 
hagyni egyet jelentene az egész ügy sikerének a kockáztatásával. (3) A 
kezdeti lelkesedés dicséretes, de hiábavalóvá lesz, amennyiben a végsô 
célt nem éri el.”72 Pál kétségtelenül az újjáéledt elhatározás valóra vál-
tását sürgeti ebben a mondatban. De ez még nem hangzik tanácsként. 
Inkább még azt a feladatot írja körül, amely tanácsát idôszerûvé teszi. 
Az apostol tanácsa ugyanis arra a mértékre vonatkozik, amely az ado-
mány nagyságát megszabja.

(12) Az adomány összegét ugyanis sem az apostol, sem pedig a meg-
bízottai nem rótták ki. Az önkéntesség elvét ebben is következetesen 
érvényesítették. Ezért az egyik legfontosabb kérdés az adakozásban 
résztvevôk számára az lehetett, hogy mekkora legyen az összeg, amely 
méltányos az ô részükrôl. Már az elôzô versben érintette Pál, hogy a tel-
jesítés ahhoz mért legyen, ami rendelkezésükre áll, tehát az adomány 
ne múlja felül a gazdasági erejüket. Szó szerint azt írta ott, hogy abból 
adjanak, amijük van. Egy ilyen tanács azonban értelmetlen volna, hiszen 
máséból úgysem adhatnának. Nyilván nem az adomány forrásáról, ha-
nem a mértékérôl esik szó az anyagi lehetôségek említésével,73 amint 
majd a 13. versben az anyagi különbségek kiegyenlítésének szempont-
ja is a mérték kedvért merül fel hasonló megfogalmazásban. Az apostol 
ugyanis döntônek a jó szándék meglétét tartja, mert ha már a segítô-
készség megvan, a szerint elfogadható, ami van, és nem a szerint, 
ami nincs. Elképzelhetô, amint ezt Bultmann feltételezi, hogy ez a ta-
nács azokat akarja meggondolásra késztetni, akik az övékétôl eltérô 
anyagi helyzetben levôk adományához akarják mérni a magukét.74

Úgy tûnik, ez a józan hang nehezen egyeztethetô össze a makedón 
keresztyének már említett (8,3) példájával, akik „erejükön felül is 
adakoztak”.75 Furnish lehetségesnek tartja, hogy ez a korlátozás a ko-

72 Betz 1985, 122. o.
73 Vö. Betz 1985, 125. o.
74 Bultmann 1976, 256. o.
75 Lásd Windisch 1924, 256. o. magyarázatát az igehelyhez, valamint Thrall 1994, 

537. k.
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rinthusiaknál azért vált szükségessé, mert ôk az adakozástól való vo-
nakodásukat anyagi nehézségeikkel mentegették.76 Klauck ezt a véle-
ményt megtoldja azzal, hogy az apostol túl jól ismerte a korinthusia-
kat ahhoz, hogy csodát várhatna tôlük.77 De 1Kor 16,1kk-re gondolva 
inkább egy olyan feltételezés látszik elfogadhatóbbnak, amely ebben 
a tanácsban Pál tapintatát látja érvényesülni, hiszen a hetente meg-
takarított fi llérek félretételében már a korábbi levelében is egy nincs-
teleneket is tekintetbe vevô módszert ajánl a gyülekezet tagjainak a fi gyel-
mébe.78 Mert bizonyára nem hagyta fi gyelmen kívül, hogy nem egy 
olyan rabszolga is lehetett közöttük (lásd 1Kor 1,28; 7,21—22), akik 
saját vagyonnal nem rendelkeztek, legfeljebb rabszolgatartóikat rövi-
díthették meg. Anyagi erejüket meghaladó áldozatkészséget már csak 
ezért sem írhatott elô számukra.

(13—15) Az adomány nagyságának mérlegelésénél szem elôtt tar-
tandó továbbá a kiegyenlítôdés szempontja is. Pál nem tartja kívánatos-
nak az aránytalanságot úgy sem, hogy mások könnyebbsége kedvé-
ért a korinthusiaknak legyen nyomorúsága. Ezzel szemben Pál szán-
déka, hogy kiegyenlítôdés jöjjön létre a jeruzsálemi keresztyének és 
közöttük. Nem volna jó, ha újabb szükséghelyzet jönne létre.79 Egy 
kisebbfajta tanulmányt rögtönöz az egyenlôség () eszméjének 
jelentôségérôl, sôt a görög gondolkodásban és szónoki gyakorlatban 
meglévô isteni jellegérôl.80 Valószínûleg Pált ebben az összefüggésben 
nem ilyen meggondolások vezették. Csupán a helyzetbôl adódik, hogy 
a közösség gyakorlása keresztyének között most nem egyoldalú teher-
vállalást, hanem kölcsönösséget igényel.

Ezért teszi hozzá az apostol: Ami jelenleg a korinthusi testvérek 
többlete, pótolja a jeruzsálemiek hiányát, hogy az ô többletük is 
legyen a korinthusiak hiányának pótlására, és így legyen egyen-
lôség. Nyitva marad viszont a kérdés, hogy mikor lehet számítani erre 
a kiegyenlítôdésre; ez már most megtörténik-e valamilyen módon, 

76 Furnish 1984, 419. o.
77 Klauck 1988, 69. o.
78 Vö. Klauck 1988, 69. o.
79 Klauck 1988, 69. o.
80 Betz 1985, 127. k. Lásd még Stählin: ThWNT 3. 343—356. o.
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vagy majd csak akkor, amikor a jeruzsálemiek anyagilag megerôsödnek. 
Fôképp pedig az a kérdés, hogy ez az ellentételezés anyagilag vagy 
lelkiekben történik. A legtöbb magyarázó szerint Pál erre az utóbbi 
módra gondol. Ezt támasztanák alá azok a kijelentései is, amelyek 
értelmében a pogány eredetû keresztyének máris adósok azért, amit 
lelki javakban kaptak a jeruzsálemi ôsgyülekezettôl (Gal 6,6; Róm 
15,27). Így érti Khrüszosztomosz is.81 De számításba veheti azt is, 
hogy az az öröm, hála és imádság, amit az adomány ki fog váltani a 
jeruzsálemiekbôl, a korinthusiaknak is javukra fog válni, és így is ki-
egyenlítôdik az áldo zatuk.82 Amire viszont M. Thrall Martinra hivat-
kozva gondol, tetszetôs, de ebben az összefüggésben nem sok alapja 
van. Eszerint a korinthusi keresztyéneknek osztályrészül jutó bôség 
Istennek az a kiválasztó kegyelme lenne, amely a zsidóságtól a pogá-
nyok felé fordult (Róm 11,11—12), de ami az utolsó idôben kiegyen-
lítôdik Isten népének két ága között.83 Az egész tetszetôs gondolati 
építmény azonban összeomlik azon az egyszerû tényen, hogy a kol-
lekta nem a zsidóság egészének, hanem a már Krisztushoz tért zsidó 
eredetû keresztyénségnek szól.

Ám az adakozás mégsem történhet számításból.84 Nem olyan össze-
függésekrôl van szó, amelyek gépiesen érvényesülnek. Ezek a folyama-
tok „semmiképpen sem követik a hajszálcsövesség, a közlekedési edé-
nyek törvényeit”.85 Ahol végsô, eszkatologikus valóságokkal, Isten 
köz beavatkozásával van dolgunk, ott emberi számításnak nincs helye. 
Amiképpen ez az Isten népének pusztai vándorlása során égbôl hulló 
mannáról is meg van írva: Aki sokat szedett, annak nem lett több-
je, és aki kevesebbet, annak nem lett kevesebb. Ez a kiegyenlítôdés 
Isten csodája. Aki tehát a keresztyén testvéri együvé tartozás alapján 
kész az áldozathozatalra, Isten csodáinak a területére lép.

81 PG 61. 519. kol.
82 Vö. Bultmann 1976, 257. o.
83 Thrall 1994, 541. o.
84 Bultmann 1976, 257. o.
85 Klauck 1988, 69. o.
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2. Gondoskodás a gyûjtés tisztaságáról (8,16—24)

(16) Hála1 legyen pedig az Istennek, aki irántatok ugyanazt az 
igyekezetet2 plántálta Titusz szívébe, (17) mert csakugyan, ami-
kor a megbízatást átvette,3 ôszinte igyekezetében4 kész volt ön-
szántából útra kelni5 hozzátok. (18) De vele küldjük el6 azt a 
testvért,7 akinek az evangélium ügyében8 szerzett jó híre bejárta 
valamennyi gyülekezetet. (19) De nemcsak errôl van szó, hanem 
a gyülekezetek meg is választották9 ôt kísérônkül a kegyelemnek 
ebben a mûvében,10 amelynek szolgálatát végezzük magának11 az 
Úrnak a dicsôségére és segítôkészségünk kinyilvánítására.12 (20) 
Ilyen óvintézkedéseket tettünk,13 nehogy valaki megsértse a mi 
becsületünket ebben a nagy vállalkozásban,14 amelynek szolgá-
latában állunk. (21) Gondunk van ugyanis mindarra, ami jó, nem-
csak az Úr elôtt, hanem az emberek elôtt is.15 (22) Velük együtt 
küldöm el a mi testvérünket16 is, akit sok tekintetben és sok eset-
ben igyekvônek ismertünk meg,17 most viszont, amikor bizalma 
megnôtt irántatok, még nagyobb igyekezet tölti el. (23) Legyen 
szó Tituszról,18 ô az én sorstársam19 és munkatárs tiközöttetek; 
legyen szó a mi testvéreinkrôl, ôk a gyülekezetek küldöttei,20 
Krisztus di csôsége.21 (24) A ti szeretetetek és a mi veletek való 
dicsekvésünk bizonyos voltáról tegyetek bizonyságot22 a gyüle-
kezetek színe elôtt!

A SZÖVEG ÉRTELME 1Hála: A görög szövegben ugyanaz a  szó áll, 
amely a levélnek a kollektával foglalkozó részeiben több hangsúlyos helyen 
is megjelenik (8,1.4.6.7.19), ahol Pál magát a gyûjtést jellemzi ezzel a szó-
val,86 valamint ott (8,9; 9,8.14), ahol Isten átfogó szabadulást és üdvösséget 
szerzô jóindulatára akarja emlékeztetni a címzetteket. Most a  szó gaz-
dag fogalomtárának egy új oldalával találkozunk, amely az elôzô jelentések-
kel szemben egy az embertôl eredô megnyilvánulásra utal, a hálára.87

2irántatok ugyanazt az igyekezetet: A görög  szót igyekezettel 
fordítottuk, bár megfelelt volna a „buzgóság” is. Többször is találkozhatunk 

86 Lásd a 8,1-hez írt 2. számú szövegértelmezô jegyzetet.
87 Lásd még 1Kor 15,57; 2Kor 2,14; 9,15 — Conzelmann: ThWNT 9. 363. kk. 

Berger: EWNT 3. 1095. kk. kol.
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vele a szövegkörnyezetben (vö. a 7., 8., 17. és 22. versekkel!). H. D. Betz 
szerint a szó gyakran fordul elô hivatalos ajánló sorokban.88 Nem valószínû 
azonban, hogy Pál csupán formai megszokásból él vele. Nyilván ez is az ügy 
szorgalmazásához tartozik, és így az apostolnak a megvalósulás ütemével 
kapcsolatos elégedetlenségérôl árulkodik. Külön kérdés, hogy Pál kinek az 
igyekezetéhez méri Tituszét. Szó volt ugyanis már a makedón keresztyének 
(8,4—5), sôt a korinthusiak buzgalmáról is (8,7). Mivel azonban kifejezetten 
a korinthusiak felé irányul a most említett igyekezet, az összehasonlításnak 
az elôbb említett lehetôségeire nem gondolhatunk. Nem marad más hátra, 
mint feltételezni, hogy Pál Titusz ügyszeretetét a magáéhoz hasonlíthatónak 
tartja.

3a megbízatást átvette:  — olvashatjuk az eredeti szö-
vegben. A  szintén sokrétû jelentéstartalommal rendelkezik a vi-
gasztalástól az intésig bezárólag.89 Most, ebben az összefüggésben a meg-
szokott jelentéstartalmak nem illeszkednek simán a gondolatmenetbe. A 
legjobb megoldásnak az tûnik, ha a szó eredeti értelmét vesszük figyelembe: 
„odahívás, odaszólítás”. Igaza lehet tehát H. D. Betznek, aki ebben az esetben 
is a hivatalos ajánlólevél szókészletére gyanakszik.90

4ôszinte igyekezetében: A  középfokban álló melléknév 
(igyekvôbb) a klasszikus görögöt felváltó koiné görög nyelvben már nemcsak 
az összehasonlítást szolgálja, hanem ún. elativus is lehet,91 tehát a mellék-
névben jelzett tulajdonság erôteljesebb megnyilvánulására utalhat.

5kész volt (…) útra kelni: A görög ige aorisztoszban áll, tehát ingresszív, 
beálló értelme van, s mint ilyen — hacsak egy pillanattal is korábban — már 
megtörtént eseményt jelez. Ha az igealakot így értelmezzük, akkor Titusznak 
már korábban el kellett mennie, és az ôt ajánló levelet utána küldi az apos-
tol. Szó lehet azonban ún. „levélírói aorisztoszról” is, amikor a cselekvés 
állapota az olvasó szemszögébôl értelmezhetô, azaz a levél kézhezvételét 
feltételezve, amikor Titusz elmenetele valóban már megtörtént esemény, de 
a levél megírásakor — bár az elhatározás már megszületett — még nem került 
rá sor. A magyarázók közül sokan ezt az értelmezést részesítik elônyben.92 
A levélben ugyanis semmi sem kelt olyan benyomást, mintha Tituszék elin-

88 Betz 1985, 112. k., 133. o.
89 Schmitz: ThWNT 5. különösen 797. k. Thomas: EWNT 3. 54. kk. kol.
90 Betz 1985, 133. o.
91 Vö. BD 60. §.
92 Vö. Thrall 1994, 547. o.
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dulása után az apostol utólag még szükségesnek tartaná küldetésüket egy 
levéllel is megerôsíteni.

6vele küldjük el: A fordítást ismét jelen idôbe kell tennünk, de erre is az 
áll, amit az 5. számú jegyzetben megvilágítottunk.

7azt a testvért: Sok fejtörést okoz a magyarázóknak, hogy Pál miért hagy-
ja homályban Titusz kísérôjének kilétét. Ugyanez vonatkozik a 8,22-ben 
sorra kerülô másik keresztyén testvérre is, akit Lietzmann93 és Windisch94 a 
2Kor 12,18-ban említettel azonosít. Ugyanis Pál megnevezi Tituszt, más 
esetben Timótheust (1Kor 4,17; 16,10) vagy Fébét (Róm 16,1) is, amikor 
valamivel megbízza ôket, de azok nevét, akiket megró vagy ellenfeleinek 
tart, elhallgatja (lásd 1Kor 3,10kk; 5,1.5; 2Kor 2,5kk; 7,12; 11,12). M. Thrall 
egy kisebb tanulmányt kitevô kitérôben teszi mérlegre a különbözô feltéte-
lezéseket.95 Egyesek feltételezik, hogy eredetileg a nevek benne voltak a 
levélben, de valamilyen oknál fogva késôbb kitörölték azokat. Talán maguk 
a korinthusiak, mert összeütközésbe kerültek velük. Esetleg a páli levelek 
összeállítói, mert késôbb tévtanító hírébe keveredtek, és Ignatiushoz hason-
lóan (Szmirn 5,3) nem tartották érdemesnek ôket arra, hogy nevüket meg-
ôrizzék. De oka lehetett Pálnak is nevük elhallgatására. M. Thrall Nickle-re 
hivatkozva Júdást és Szilászt, a két zsidó eredetû jeruzsálemi keresztyént 
(ApCsel 15,22.27; 17,10; 18,5; 2Kor 1,19) említi, akiket éppen jeruzsálemi 
kapcsolataik miatt Pál nem akar elôtérbe tolni.96 Egy ilyen elképzelést aligha 
tarthatunk valószínûnek, hiszen olyan testvérnek a néven nevezése, aki a 
gyülekezet alapításánál is Pál munkatársa volt, csak használt volna az ügy-
nek. Még a legelfogadhatóbb — és M. Thrall is erre a végeredményre jut — Beck 
elgondolása, aki úgy véli, hogy az illetékesség körül felmerülô esetleges vita 
elkerülése érdekében az apostol a nevek elhallgatásával akarja jelezni a ko-
rinthusiaknak: a két testvér csupán Titusznak alárendelt kísérô.97

Még ingoványosabb talajra lépünk, ha a két testvért név szerint szeretnénk 
azonosítani. Már szó esett Júdásról és Szilászról, mint olyanokról, akik ebben 
az összefüggésben névtelenségben maradtak. Vannak, akik az elôször em-
lített esetében Titusz vér szerinti testvérére gondolnak.98 A fogalmazás ezt 
a lehetôséget nem zárja ki, de ha a kettôt a közös származás kötné össze, 

93 Lietzmann 1969, 137. o.
94 Windisch 1924, 262. o.
95 Thrall 1994, 557. kk.
96 Uo. 558. o. 369. jegyz.
97 Betz 1985, 138. k.
98 Thrall 1994, 561. o.
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Pál ezt bizonyára valamiképpen jelezte volna. Barnabás is a szóba jöhetô 
személyek között van, már ami az elsô testvért illeti. De már Khrüszoszto-
mosz Lukácsot látja benne,99 és ebben többen is egyetértenek vele. Nem 
elképzelhetetlen ez utóbbi feltételezés, mert ApCsel 20,6 közlésébôl arra 
következtethetünk, hogy a kollektát Jeruzsálembe kísérô küldöttségben Lu-
kács is jelen van. Feltételezve természetesen, hogy a többes szám elsô sze-
mélyben írt, ún. „mi-forrás” tôle származik. A másik testvér pedig valószínû-
leg egyike lehet a küldöttség tagjainak.100

8az evangélium ügyében: A  leggyakrabban az örömhír tar-
talmát jelenti (pl. Gal 1,6kk), de kifejezheti az evangélium hirdetését is (no-
men actionis). Ezért a legtöbb magyarázó arra gondol, hogy az illetô testvér 
mint az evangélium hirdetôje volt ismert a gyülekezetekben.101 De a szó to-
vábbá összefoglalhatja mindazt, ami az evangélium ügyével összefügg (vö. 
Fil 1,5; 2,22; 4,3). A fogalom valószínûleg most is ebben az általánosabb 
értelemben veendô.

9a gyülekezetek meg is választották: A  ige elsô jelentése: kéz 
felemelésével szavazni.102 De a szó elveszthette eredeti színét, és általában 
a szavazás eseményének megjelölésére szolgálhatott. Ezért a szavazás mód-
járól bizonyosat nem állíthatunk. Ahhoz viszont nem férhet kétség, hogy a 
testvérek megbízatásában a közakarat és nem Pál döntése volt a mérvadó. 
Mégpedig több gyülekezet akarata. Hogy ez miként érvényesülhetett, nem 
tudni. Valószínûleg egymáshoz földrajzilag közel esô gyülekezetekrôl lehet 
szó, talán Ázsia vagy Makedónia tartományban.

10a kegyelemnek ebben a mûvében: Az 1. számú szövegértelmezésben 
olvashattunk arról, hogy a  jelentkezhet az ember oldaláról is, és akkor 
legfeljebb háláról beszélhetünk, és nem kegyelemrôl. Ha ezt a körülményt 
figyelembe vesszük, akkor „adomány”-nak is fordíthatjuk, mint a hála meg-
nyilvánulását. Azonban most is tartanunk kell magunkat ahhoz az értelme-
zéshez, amely a 8,6-hoz fûzött 11. értelmezô jegyzetben kapott hangot.

11magának: Az  személyes névmás a Nestle—Aland-szövegben szög-
letes zárójelben van, és ez azt jelzi, hogy a szövegkritikai helyzete bizony-
talan. Mivel az alkalmazása a szöveget nehézkesebbé teszi, a mondat vele 
együtt eredetibbnek tûnik.

12segítôkészségünk kinyilvánítására: A „kinyilvánítására” fordulat tulaj-

 99 PG 61. 523. kol.
100 Vö. Thrall 1994, 562. o.
101 Khrüszosztomosz, in: PG 61. 524. kol. Thrall 1994, 548. o.
102 Soltész—Szinyei 1978, 718. o.
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donképpen szükségmegoldás, mert az eredeti szövegben nem található olyan 
szó, amely megfelelne neki. Viszont a  igekötô, amelynek itt célhatározó 
szerepe van, a „segítôkészségre” is vonatkozik. Ezt az összefüggést valami-
képpen a fordításban is érvényesíteni kell.

13Ilyen óvintézkedéseket tettünk: Az eredeti szövegben a  ige vis-
szaható, mediális melléknévi igenevét (participiumát) találjuk. A gond ezzel 
az igével az, hogy több olyan jelentése is van, amelyeknek vajmi kevés közük 
van egymáshoz, és ez a körülmény különbözô fordításokat, és ennek meg-
felelôen egymástól eltérô magyarázatokat eredményezett. A szó jelentése 
tehát lehet: a) „elkerülni valamit” — a fordítások többsége emellett tör lán-
dzsát;103 b) Az elôzô értelem változata: „visszahúzódni, óvakodni, félni”;104 
c) „felállít, elôkészületet tesz, felszerel, intézkedik”.105 Végül is a görög szó-
nak ez utóbbi jelentése simul bele legtermészetesebben az összefüggésbe, 
a gondolatmenetbe.

14a nagy vállalkozásban: A  az Újszövetségben csak egyszer, itt 
fordul elô (hapax legomenon), és a  melléknévbôl képzett fônév. Valami 
olyasmit jelent, ami érett, erôs, teljes. A legtöbb magyarázó az adakozás 
eredményére utaló célzásnak tekinti. Ebben az esetben a mondat azt jelen-
tené, hogy Pál tart az adakozás megszégyenítô eredményétôl. Ez viszont 
nem vág össze a folytatással. Az összefüggés inkább az „erôfeszítés” jelen-
téstartalom mellett szól.

15„Gondunk van ugyanis mindarra, ami jó, nemcsak az Úr elôtt, hanem 
az emberek elôtt is”: Pálnak, amikor a tisztességes pénzkezelést szorgal-
mazza, eszébe ötlik a Példabeszédek könyvének 3. fejezetébôl a 4. vers, 
amely a Septuagintában, a héber szöveg hûséges görög fordításában így 
hangzik:       (Legyen gondod a jóra az Úr 
színe elôtt és az emberek elôtt!). A különbség az ószövetségi igehely és a 
felelevenítése között, hogy Pál ugyanazt a mondanivalót még sarkosabban 

103 Vulgata (devitare); WbNT 1517. kol. EWNT 3. 650. kol. Wendland, Bultmann, 
Lang, Klauck, Barrett, Wolff, Betz kommentárjaikban a szöveg fordításánál.

104 Mal 2,5; új protestáns fordítás a 2Kor 8,20-hoz; Varga 1992, 880. kol. Luther: 
Die Heilige Schrift. Windisch 1924, 265. o.

105 Az  igekötôvel megtoldva a szónak ez a jelentése jelentkezik az „apostol” 
szóban is! Ez az értelem kerül elôtérbe SalBölcs 14,1-ben. Így él vele Philo (Legat 
216.), Josephus Flavius (Ant V,141.; CXIV,469.; XVIII,19.). Ezt javasolja hosszas 
megfontolás után Rengstorf: ThWNT 7. 590. o. Emellett foglal állást kommentár-
jában Furnish 1984, 423. o. („We are taking this action”) és Thrall 1994, 543. o. 
(„We are making this preparation”).
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fogalmazza meg. Hasonló áthallást találhatunk még: Lk 2,52; ApCsel 24,16; 
Róm 12,17.

16a mi testvérünket: Itt szól az apostol Titusz másik kísérôjérôl, akit szin-
tén nem nevez meg. Róla is szó volt már a 7. jegyzetben (lásd még 9,3-ban).

17ismertünk meg: Tulajdonképpen: „tettünk próbára, vizsgáltunk meg” 
(). Mivel ezen a helyen a próbára tétel eredményérôl van szó, a 
magyar nyelv igényét figyelembe véve az „ismertünk meg” fordítás mellett 
kellett döntenünk.

18Tituszról: A szövegben  van. A  elöljárószó birtokos esetet 
vonzva „valakiért, valamiért, valakinek érdekében” jelentést hordoz. De ös-
szekeveredhet a  értelmével, és ebben az esetben „valakirôl, valamirôl, 
valaki felôl” van szó.106

19sorstársam: A  azokat jelöli meg, akik részestársak egy ügyben, 
voltaképpen üzlettársak. Mivel egy ilyen fordítás ebben az összefüggésben 
furcsán hatna, a „sorstárs” szó tûnik a legmegfelelôbbnek, hiszen Titusz az 
apostoli sorsban társa Pálnak.

20a gyülekezetek küldöttei: A görög szövegben az  szó találha-
tó. Ebbôl kitûnhet, hogy — szemben a sajátos fogalommal, a Jézus Krisztus 
elhívásán alapuló apostoli tisztséggel (lásd pl. 1Kor 4,9; 9,1; 12,28; 15,7; 
Gal 1,17.19; 1Thessz 2,7) — volt egy általánosabb, technikai értelme, amikor 
valamilyen testület megbízottját jelölte (lásd még Fil 2,25).

21Krisztus dicsôsége: A birtokos eset, mint már annyiszor, most is bizony-
talanságban hagy minket. Mert a birtokos esetben álló névszó lehet genitivus 
subiectivus, azaz létrehozója annak, ami mellett áll. Ha ez az eset áll fenn, 
akkor a kifejezés arról a dicsôségrôl szól, amit Krisztus sugároz a benne 
hívôre (2Kor 3,18).107 Ugyanakkor a birtokos esetben álló névszó geni tivus 
obiectivus is lehet. Ha így fogjuk fel a nyelvtani szerkezetet, akkor a cselek-
vés arra irányul, akit vagy amit a névszó képvisel. A mi esetünkben akkor 
Krisztust éri, reá háramlik a dicsôség. Mivel Titusz és a két keresztyén test-
vér megbízható munkájáról van szó, inkább ez az utóbbi eset állhat fenn.108 
Emellett az értelmezés mellett szól a 19. versben található fordulat is.

22bizonyos voltáról tegyetek bizonyságot: A szöveg olvasatában némi 

106 Lásd BD 231. §.
107 Így érti Bachmann 1909, 326. o., Windisch 1924, 267.o., Bultmann 1976, 257. 

o., Klauck 1988, 71. o.
108 Lásd még Khrüszosztomosz, in: PG 61. 526. kol. Lang 1986, 322. o. Barrett 1973, 

230. o. Betz 1985, 153. o. Furnish 1984, 425. o. — hivatkozva 2Kor 2,15-re. Thrall 
1994, 555. o.
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bizonytalanság mutatkozik. A „tegyetek bizonyságot” parancsoló módban 
van, és a Nestle—Aland tanúsága szerint akad is olyan kézirat, amely így hoz-
za a szöveget (). De a szövegkritikusok nyomatékosabbnak találják 
a B, D∗ és más kódexek nyomán a melléknévi igenévvel szereplô változatot 
(), még ha így nincs is verbum finituma, vagyis idôfokkal rendel-
kezô állítmánya a mondatnak. BD 468. §. 2. szerint Pálnál ez többször is 
elôfordul, és ilyenkor parancsoló módot is helyettesíthet.109 A jegyzetben 
felhozott fordításban a „bizonyíték” és a „bizonyságot tenni” ugyanabból a 
tôbôl képzett szavak. Ezt a stilisztikai jelenséget szaknyelven figura etimo-
logicának nevezik, vagyis azonos tövû szavakból létesült stilisztikai alakzat-
nak.110

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (16—17) Miután az elôzô részben Pál a 
tôle megszokott alapossággal és körültekintéssel világította meg a je-
ruzsálemi gyülekezet javára indított nagyarányú gyûjtés szükséges vol-
tát és teológiai indítékait, most legalább ilyen gondossággal szervezi 
meg annak kivitelezését is, mert nem kevésbé fontos a megmozdulásnak 
ez az oldala.

Elgondolkodtató, hogy az az apostol, aki egész életét az evangélium 
hirdetésére tette fel, és a rábízott üzenetet mindenáron el akarta jut-
tatni az akkor ismert világ határáig, „Herkules oszlopaiig”, a mai Gib-
raltárig, a gyûjtésnek idôt és erôt rabló feladatát ennyire magáévá tette. 
A Római levélbôl tudjuk, hogy a nagy terv — eljutni Hispániába — ha-
lasz tást szenved, mert Pál elôbb még küldöttség élén maga szeretné 
elvinni a jeruzsálemi testvéreknek a gyûjtés eredményét (Róm 15,22kk). 
Bizonyára azért vállalta a késedelmet, mert a gyûjtést és az eredmény 
eljuttatását a segélyezendôkhöz az evangélium hirdetése szempontjából 
elengedhetetlennek tartotta. A 2Kor 8,4-hez fûzött 7. számú jegyzetben 
már szóba került, hogy a kollekta célja nem annyira a nélkülözés eny-
hí tése, mint inkább a zsidókból és pogányokból elhívottak együvé tartozásának 
ki nyilvánítása és megerôsítése volt. Azért kell az evangéliumot mindenhová 
elvinni, mert Isten és ember kibékülése és egymásra találása (2Kor 
5,18—19) egyetemes emberi ügy. Ezt viszont nem lehet hitelesen kép-
viselni, hogyha akár zsidó, akár pogány ki van rekesztve belôle. A kol-

109 Lásd még 2Kor 9,11-ben: .
110 Pl. „halálnak halálával halsz”, in: Idegen szavak szótára, 260. o.
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lekta tétje tehát igen nagy. Ám bármilyen szent ügyrôl legyen is szó, 
értelemszerûen minden megbukhat a hûtlen vagy az átláthatatlan pénz-
kezelésen.

Megnyilatkozásaiból kivehetôen Pál számára a gyûjtés szorgalmazása 
valóban jóval több becsületbeli kérdésnél. Igaz, az apostoli gyûlésen 
tett ígéretének (Gal 2,10) is eleget akart tenni. De ezen túlmenôen 
legbensôbb szívügyévé is vált, amit teljes odaadással igyekezett sikerre 
vinni. Mégis magát jó okkal távol akarta tartani a gyakorlati megvalósí-
tástól, mint ahogy más tekintetben is kínosan vigyázott, nehogy szol-
gálatát anyagiakkal hozzák összefüggésbe (lásd 1Kor 9,15kk; 2Kor 
11,7kk; 12,11kk). Így sem kerülhette el a gyûjtés ürügyén ôt ért vádas-
kodást és hitelrontást (vö. 2Kor 12,14kk).

Az adakozás lebonyolítása érdekében legfontosabb tennivalója volt 
a feladatra megbízható munkatársakat kiválasztani. Mivel gyülekezetek 
sorának részvételére számító kezdeményezésnek tekintette, jónak lát-
ta, hogy kisebb küldöttséget menesszen Korinthusba. A küldöttek ve-
zetésére Titusz látszott legalkalmasabbnak. Nemcsak Krisztusban hívô 
emberként, hanem olyan munkatársként, aki régtôl fogva szoros kap-
csolatban állt az apostollal, és bizonyságát adta rátermettségének. Már 
az apostoli zsinatra is vele ment, „mint a minden emberi feltételtôl 
mentes kegyelem evangéliumának eleven bizonyítéka és a jeruzsálemi 
vezetôk álláspontjának kikerülhetetlen próbaköve”.111 Emellett nemrég 
tért vissza Korinthusból, ahol sikeresen feloldotta a Pál és a gyülekezet 
viszonyában támadt feszültséget (2Kor 7,6.13kk).

Rátermettségénél azonban nyomatékosabban esett a latba mellette 
szólóan mindaz, amit Isten végzett el benne. Vele kapcsolatban is igaz, amit 
Pál önmagáról így vall meg: „Nem állítom, hogy önmagunknak köszön-
hetôen alkalmasak vagyunk valamit is számítani mintegy önmagunktól, 
ellenben a mi alkalmas voltunk Istentôl van.” (2Kor 3,5) Ezért Istennek 
köszöni meg, hogy a gyûjtés kivitelezését, amelytôl magát távol kíván-
ja tartani, nyugodtan Tituszra bízhatja: Hála legyen pedig az Istennek, 
aki irántatok ugyanazt az igyekezetet plántálta Titusz szívébe — 
értsd: mint az enyémbe —, és ennélfogva ugyanúgy megérti és magáévá 
teszi a nagy vállalkozás szempontjait, mint maga az apostol.

111 Lásd a Gal 2,1.3 versekhez: Cserháti 1982, 88. o.
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A hálaadásból kitûnik, hogy az ügy számára legfontosabb tulaj donság 
a kiválasztott munkatársban ugyanannak az igyekezetnek a megléte, amel-
lyel Pál is kezeli az egészet. Titusz ugyanis magáévá tette az adakozás 
sikeres lebonyolításának ügyét, s ezért nem kell állandóan a sarkában 
lenni és külsô kényszert alkalmazni, mert személyesen vállal felelôs-
séget érte Isten és az emberek elôtt. Ugyanakkor sürgetni sem kell, 
hiszen maga is azon van, hogy mielôbb eredménnyel záruljon a meg-
mozdulás. Ennek a beállítottságnak csalhatatlan jele az, hogy amikor 
Titusz a megbízatást átvette, ôszinte igyekezetében kész volt ön-
szántából útra kelni Korinthusba. Holott nemrég tért vissza onnan 
(2Kor 7,6.13kk), és egy-egy ilyen út bizony igen kockázatos volt, mert 
„folyók által támadt veszélyek, rablók miatt fenyegetô veszélyek (…), 
városban és pusztaságban leselkedô veszélyek” (2Kor 11,26) között 
vezetett. Mégsem kellett rábeszélni, hanem amikor Pál megbízta a fel-
adattal, kész volt haladék nélkül útra kelni. Valóban hálás lehetett az 
apostol Istennek egy ilyen készséges munkatársért. Ha a Római levélben 
azt olvashatjuk, hogy „Makedónia és Akhaia közösséget vállalt a Je-
ruzsálemben élô szentek szegényeivel (…), és miután a gyûjtés befe-
jezôdött, és az eredményt lepecsételték”, Pálék elviszik Jeruzsálembe 
(15,25kk), biztosra vehetjük, hogy Titusz a rábízott feladatot sikeresen 
meg is oldotta.

(18—19) Titusz az adakozás lebonyolítására szervezett küldöttségnek 
az a tagja, aki Pál bizalmából ôt és az ô szempontjait képviseli. De az 
apostol arról is gondoskodik, hogy a megbízottak között olyanok is 
legyenek, akiket bár ô maga is megbízható embereknek ismer, mégis 
elsôsorban a gyülekezeteket képviselik, és nekik tartoznak számadással. Ezért 
Titusszal küldi el azt a testvért, akinek az evangélium ügyében 
szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet. Tituszhoz hason-
lóan tehát olyan valakirôl van szó, aki kipróbált ember, és már eddig is 
szívós helytállással bizonyította megbízhatóságát. Így szerzett tekintélyt 
több gyülekezetben is, mégpedig azáltal, hogy az evangélium ügyét, 
annak terjedését mindennél elôbbre valónak tekintette.

De az ô esetében nemcsak a személyes alkalmasságról van szó, ha-
nem a gyülekezetek meg is választották Pál és munkatársai kísérô-
jéül. Az ô megbízatása tehát demokratikus választás útján kinyilvání-
tott közakaraton nyugszik, az apostol azon törekvésének megfelelôen, 
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hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek szóló gyûjtés a lehetô legszélesebb 
alapon és egyetértéssel történjék. Az apostolok cselekedeteirôl írt könyv 
felsorolja a kollekta eredményével Jeruzsálembe tartó Pál kísérôit, még-
pedig kettôt-kettôt Makedónia és Ázsia római tartományok gyüle keze-
teibôl (20,3—4). Minden bizonnyal ôk is választott képviselôk voltak, 
s közéjük tartozhatott a neves, de a levélben meg nem nevezett ke resz-
tyén testvér is.112

Pál ennek a testvérnek a küldetésével kapcsolatban is aláhúzza a 
képviselt ügy rendkívüli jelentôségét. Amint ezt már korábban is említet-
te,113 amiben részt vehetnek és fáradozhatnak, Isten kegyelmének az 
a mûve, amelynek szolgálatát végzi maga az apostol is. Ha sikerrel 
zárul ez a nagy vállalkozás, az Úr Jézus Krisztus dicsôségét fogja elô-
mozdítani, mert az ô emberek ellentéteit áthidaló hatalmának lesz a bizony-
sága. Ugyanakkor nyilvánvalóvá teszi a pogány eredetû páli gyüleke-
zetek segítôkészségét azok iránt, akik „megosztották lelki javaikat a 
pogányokkal”. Kimondhatatlanul sokat jelentene, ha Krisztus népének 
zsidó és pogány eredetû ága ennek a gyülekezeteket átfogó kezdemé-
nyezésnek következtében a kölcsönös gyanakvás helyett megnyílna egy-
más számára.

(20—21) Éppen azért, mert rendkívül nagy jelentôségû ügyrôl van 
szó, kellett Pálnak ilyen óvóintézkedéseket tennie. Különben kön-
nyûszerrel megsérthetné valaki az evangélium hirdetôinek a becsü-
letét (vö. 2Kor 2,17; 6,3) ebben a nagy vállalkozásban, amelynek a 
szolgálatában állnak. Kétségkívül nem mondható nagyon jóhiszemû-
nek, ha keresztyének részérôl vagy éppen egy-egy gyülekezet közvéle-
ményérôl ilyen rosszindulatot feltételez. Azon nincs mit csodálkoz-
nunk, hogy a fejlett római közigazgatás igyekezett elejét venni minden 
pénzügyi visszaélésnek, amelyek nyilván gyakran elôfordultak. Nem 
ok nélkül írja Cicero: „Az ügyintézésben és közszolgálatban legfôbb 
dolog a legapróbb részletekig elmenô fösvénységgel (avaritiae) elke-
rülni a legkisebb gyanú lehetôségét is.”114 Pál viszont józanul számol 
azzal is, hogy a keresztyének sem tökéletesek. A szolgálatot végzôk is 

112 Vö. Thrall 1994, 549. o.
113 Vö. 8,1.6—7-tel és a szövegértelmezés 2. jegyzetével.
114 Cicero: De offi ciis 2. 21,75. Idézi Bultmann 1976, 257. o.
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véthetnek, és a szolgálatukkal élôkben is hamar feltámadhat a nem 
feltétlenül alaptalan gyanú irányukban. Errôl elég sok keserû tapasz-
talatot szerezhetett az apostol éppen a korinthusi keresztyének körében 
(lásd 2Kor 7,12k).

Következésképpen nem elég, ha a meggyanúsítottnak Isten elôtt 
tiszta a lelkiismerete. Amikor emberek vádolják meg, elôttük is tudnia kell 
tisztázni magát. Ezért idézi Pál kisarkítva a mondást a Példabeszédek 
könyvébôl: Gondunk van mindarra, ami jó, nemcsak az Úr elôtt, 
hanem az emberek elôtt is. Különösen is áll ez a pénzkezelésre. Gon-
doskodik is az apostol, mégpedig nagyon körültekintôen, hogy legyen, 
aki átlátja és ellenôrzi az adakozás lefolyását, és szükség esetén tanú-
sítja az adományok átvevôinek becsületességét. Mert amilyen nagy 
áldást hozhat ez a célját betöltô megmozdulás az egész egyház számá-
ra, olyan súlyos kárt és meghasonlást okozhat, ha a gyanú árnyéka 
vetül rá.

(22) Talán a vitás esetek tisztázásának szempontja indítja arra az 
apostolt, hogy még egy keresztyén testvért kérjen fel a küldöttség tag-
jául: Titusszal és a már említett testvérrel együtt — írja Pál — küldi el 
a másik testvért is, akit sok tekintetben és sok esetben szintén 
igyekvônek ismert meg. A bizonyítási eljárásnak ugyanis az egyik 
alappillére a római jogban az elv: „egy tanú nem tanú”.115 Hasonló sza-
bály érvényesült a zsidó eljárásjogban is.116 Ha tehát valami gyanú me-
rülne fel a kollekta körül, a két keresztyén testvér egyezô tanúságté tele 
bizonyító erôvel fog bírni. Ez a testvér is rendelkezik a feladata betöl-
téséhez szükséges legfontosabb feltétellel: mindent megtesz az adako-
zás sikere érdekében, mert a többiekhez hasonlóan szintén magáénak 
vallja ezt az ügyet. Sôt most, amikor bizalma megnôtt irántatok — 
teszi hozzá Pál —, még nagyobb igyekezet tölti el. Néhány magyará-
zó feltételezi, hogy ennek a testvérnek a bizalma a korinthusiakban 
akkor nôtt meg, amikor Titusz hírül hozta, hogy a gyülekezet kész a 
megbántásért megkövetni az apostolt (2Kor 7,13bkk). Mindenesetre 
Pál számára fontos, hogy az általa felkért közremûködôk jó remény-
séggel lássanak hozzá feladatuk teljesítéséhez.

115 Unus testis, nullus testis — lásd Brósz—Pólay 1974, 238. pont.
116 Lásd Mt 26,59kk; Bill 1. 1001. k.
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(23—24) Az eddigiekbôl megtudhatták a levél címzettjei, hogy az 
apostol milyen intézkedéseket tett a közöttük elindított gyûjtés zavar-
talan lebonyolítása és eredményes befejezése érdekében. Most még pár 
szót kell szólnia a megfelelô hozzáállásról, amelyet nekik kell tanúsítaniuk 
azért, hogy ez valóban így is legyen. Mindenekelôtt a feladat végre-
hajtásával megbízottakkal az ôket megilletô tisztelettel kell bánniuk. 
Mert legyen szó Tituszról, ô az életformáját megosztó sorstársa az 
apostolnak, és az a munkatársa, aki ebben a minôségben már nem 
egyszer megfordult közöttük; vagy legyen szó a két testvérrôl, ôk 
pedig a gyülekezetek küldöttei. Tehát ne csupán személyes jó tulaj-
donságaik vagy tekintélyük miatt hallgassanak rájuk, hanem vegyék 
fi gyelembe azt is, aki mögöttük áll, az apostoli szolgálatra elhívó és 
alkalmassá tevô Istent és a nevükben eljáró képviselôket küldô gyüle-
kezeteket. Nem téveszthetik ugyanis szem elôl, hogy mindez nem jö-
hetett volna létre Jézus Krisztus közremûködése nélkül. Ezért ha rájuk 
tekintenek, észre kell venniük mindazt, amit az Úr tett velük, meg kell 
látniuk rajtuk Krisztus dicsôségét.

A küldöttség iránt tanúsítandó magatartás tekintetében azonban Pál 
az elvárható tiszteletnél is többet vár a gyülekezettôl. Azt kívánja, hogy 
az ô szeretetüknek és az apostol velük kapcsolatban elhangzott (vö. 
2Kor 9,2kk) dicsekvésének bizonyos voltáról tegyenek bizonyságot. 
Tetteket vár tôlük, mégpedig készséges részvételt az adakozásban és 
annak sikeres befejezésében, valamint azt, hogy ezekkel a tettekkel 
bizonyítsák egyrészt, hogy amit csak mondanak és cselekszenek, az 
apostol és a jeruzsálemi testvérek iránt megnyilvánuló „szeretet által 
munkálkodó hitbôl” (Gal 5,6) fakad, másrészt pedig igazolják, hogy 
nem volt alaptalan, amivel az ô adakozásban mutatott buzgóságukkal 
kapcsolatban Pál más gyülekezetek tagjainak eldicsekedett. Pál ugyan-
is nem engedi, hogy a kollekta ügyét bárki is néhány buzgó lélek helyi 
kezdeményezésévé fokozza le. Krisztus egész népének önértelmezését, sorsát 
és szolgálatát érintô megmozdulásról van ugyanis szó. Ezért a korinthusi 
gyülekezet tagjainak tudniuk kell: amit a küldöttség elôtt bizonyítani 
fognak, azzal nemcsak önmaguk lelkiismeretének tartoznak, hanem 
arról a gyülekezetek színe elôtt tanúskodnak, ami ennélfogva az egész 
egyházat érinteni fogja.
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3. Teendôk az eredményes gyûjtés érdekében 
(9,1—5)

(1) Mert1 a szenteknek teendô szolgálatról2 bizonyára felesleges 
írnom nektek.3 (2) Tudok ugyanis a ti segítôkészségetekrôl,4 amely-
lyel dicsekedtem veletek kapcsolatban a makedónoknak,5 hogy 
Akhaia tavaly óta hozzákészült,6 és a ti buzgóságotok ösztönzôleg 
hatott7 többekre.8 (3) Mégis9 elküldöm a testvéreket,10 hogy a mi 
veletek kapcsolatos dicsekvésünk ezen a téren alaptalannak ne 
bizonyuljon,11 hogy amint azt hangoztattam, felkészültek legyetek, 
(4) nehogy valamiképp, amikor velem együtt makedónok érkez-
nek,12 és felkészületlennek találnak titeket, szégyent valljunk — 
hogy ne mondjam, ti — ebben a kezdeményezésben.13 (5) Szüksé-
ges nek tartottuk tehát megkérni a testvéreket, hogy menjenek 
elôre hozzátok, és készítsék elô a ti már korábban megígért hála-
áldozatotokat,14 hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat és 
nem, mint szûkmarkú adomány.15

A SZÖVEG ÉRTELME 1Mert: Az eredeti szövegben egy olyan kötôszó () 
található, amely összekapcsolja a mondatot az elôzô kijelentésekkel, tehát 
a 8. fejezet végével, és így a mondat mintegy indoklását adja az elôzôeknek. 
Ha a feltételezés helyes, akkor a két szakasz irodalmilag összetartozik. A 
magyarázók többsége azonban a 8. és 9. fejezetben két különálló levelet lát. 
Ebben az esetben a „mert” kötôszót vagy késôbbi betoldásnak tekinti, vagy 
egy a levélkezdetre abban a korban jellemzô elemnek.117 Klauck még azt is 
elképzelhetônek tartja, hogy a 9. fejezetben írt sorok elôbb keletkeztek a 
8-ban írtaknál.118 A kérdéssel már foglalkoztunk a 8. fejezet magyarázata elé 
írt irodalomkritikai bevezetésben, ahol az a vélemény olvasható, hogy a 9. 
fejezetben található levél kis idôbeli eltolódással követi a 8. fejezet meg-
írását.119 Ha így van, akkor miért volt szükség rövid idôn belül egy újabb 
levél megírására? A 9. fejezet magyarázata során ki fog derülni, hogy Pál az 
ügy szempontjából elengedhetetlennek tartja a gyûjtés jóindulatot tükrözô 
számottevô eredménnyel történô lezárását, és ezt kívánja elérni ebben a 

117 Hivatkozásokat lásd Betz 1985, 166. o. 7. jegyz. 
118 Klauck 1988, 9. és 72. o.
119 Vö. Thrall 1994, 564. o. és 5. jegyz.
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levélrészletben. Ez különösen is fontos a többi gyülekezet képviselôiként 
Korinthusba elküldött testvérek szempontjából (vö. 2Kor 8,24), és valószí-
nûleg ennek tudható be, hogy a 9. fejezetben az ô megbízatásukat hozza 
szóba, míg Tituszéról hallgat (2Kor 9,3).

2a szenteknek teendô szolgálatról: A kollektának ezzel a megjelölésével 
találkoztunk 8,4-ben, és ezért a kifejezés feloldását és magyarázatát lásd az 
ehhez a vershez tartozó szövegértelmezés 6. és 7. jegyzetében.

3bizonyára felesleges írnom nektek: Pál tehát biztosítja olvasóit arról, 
hogy számára már éppen elégnek tûnik (), amennyit a kollektával 
foglalkozott. Feltehetnénk a kérdést: ha így van, miért írja meg mégis ezeket 
a sorokat? Bizonyára nem tévedünk, ha a legtöbb magyarázóval együtt a 
praeteritiónak vagy taediumnak a megszokott szónoki fordulatát, mester-
fogását látjuk benne, amellyel a szerzô mondanivalóját látszólag mellékesnek, 
jelentéktelennek beharangozva sokat feltétezhessen olvasóiról, és így jóin-
dulatukat megnyerje.

4a ti segítôkészségetekrôl: Ennek a tulajdonságnak, amelynek az adako-
zásban indítékul kell szolgálnia, Pál fontos szerepet tulajdonít az egész kez-
deményezésben. Erre utal az a körülmény, hogy már a 8. fejezetben is három 
ízben szóba hozta (a 11., 12. és 19. versekben). Bôvebben lásd a megjelölt 
igehelyeknél!

5a makedónoknak: A makedón keresztyéneket az elôzô fejezetben is 
em líti az apostol. A gondot éppen az okozza, hogy a két hivatkozás ellentmon-
dani látszik egymásnak. 8,1—6-ban a makedónok önzetlen áldozatkészségét 
dicséri Pál a korinthusiak okulására. Most viszont arról ír, hogy a korinthusi 
testvérek adakozókedvét dicsérte a makedónok elôtt. Talán Pál nem volt 
be csületes, és kinek-kinek a másik példájával hozakodott elô? Az ellentmon-
dást a két fejezet helyzetrajza között a magyarázók különféleképpen próbálják 
feloldani. Bruce121 és Barrett122 Pálnak arra a szokására gondol, amellyel az 
éppen távol levô testvért igyekszik kedvezôbb megvilágításba helyezni. H. 
D. Betz a címzetteknek Akhaia tartománybeli hovatartozásába (1,1) fogódzik, 
és feltételezi, hogy a 9. fejezetben található levél nem is a Korinthusban, 
hanem a város környékén élô keresztyénekhez szól. Velük kapcsolatban 
pedig valóban lehetett dicsekednivalója az apostolnak.123 Egyik megoldási 

120 Lásd bôvebben Betz 1985, 166. kk. Thrall 1994, 564. o. Siegert 1985, 225. és 
228. o.

121 Bruce 1971, 226. o.
122 Barrett 1973, 233. k.
123 Betz 1985, 169. k.
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kísérlet sem túl meggyôzô. A „tavalyi év” említése a Korinthusban megindított 
adakozás kezdô idôpontjaként mindkét fejezetben megtalálható (8,10 és 
9,2). Ez a körülmény nem hagy kétséget afelôl, hogy amikor a makedónok 
elôtt dicsekedve beszél a korinthusi adakozásról, nem állít valótlant, hiszen 
már az Elsô korinthusi levélben is szó van az adakozás beindításáról (16,1kk). 
De fordítva is igaz: Az idôközben támadt feszültség az apostol és a gyülekezet 
között bizonyára kihatott a gyûjtésre is. Ezért azután szükségesnek látszott 
a makedónok odaadásával feléleszteni a már elkezdett megmozdulást.124

6Akhaia tavaly óta hozzákészült: Nem valószínû, hogy a címzettek idô-
közben mások, vagyis egyazon tartományban, de a városon kívül élô ke resz-
tyének lettek, mint ahogy azt H. D. Betz állítja. Egyrészt mert az Akhaia 
tar tományban élô testvérek — a korinthusiakkal együtt — a levél címzettjei 
között is szerepelnek (2Kor 1,1). Másrészt ahogy ezt a makedónok esetében 
is teszi Pál, a korinthusiakat is tartományi hovatartozásuk alapján szólítja 
meg. A „tavaly óta” idôhatározó nagy valószínûséggel mindkét helyen (8,10 
-ben és 9,2-ben) ugyanazt az idôpontot jelöli meg. De a 9,2-ben található 
görög ige ( = mediális perfectum) korántsem azt jelenti, hogy 
valaki elkészült valamivel, befejezett valamit, jelen esetben az adakozást (új 
protestáns fordítás), hanem hogy felkészült valamire, vagy ahogy az érthe-
tôség kedvéért fordítottuk, hozzákészült valamihez. Ebben az értelemben 
szerepel még a szó 1Kor 14,8-ban.125

7ösztönzôleg hatott: Az ige jelentésébe belefér az „ingerelni”, „beleköt-
ni” értelem is (vö. Kol 3,21). Itt azonban mégsem ilyen kihívó magatartásról 
van szó.

8többekre: Nem könnyû megmondani, hogy a  kifejezés pontosan 
mit takar. Utalhat a többségre vagy a még hátralevôkre, de meghatározatlan 
számú emberek kisebb csoportjára is. A levél összefüggésének ismeretében 
nem tartható valószínûnek, hogy a korinthusiak buzgósága indította volna 
a makedónok többségét az adakozásban való részvételre. Az viszont igen, 
hogy voltak többen olyanok is, akikre hatott a Pál által említett korinthusi 
példa.

9Mégis: Több fordító szerint itt is a két különálló mondatba kerülô …

 kötôszópárral van dolgunk, amely a szóban forgó mondatoknak ellentétes 
értelmet ad. A  kötôszó az 1. vers mondatának az elején található, a  

124 Így látja a kérdést Ch. Wolff 1989, 181. o. és Thrall 1994, 564. k. Lásd még a 
következô jegyzetet.

125 Ez a véleménye a dolgok állásáról többek között Ch. Wolffnak (1989, 181. o.) 
és Thrallnak (1994, 565. k.) is, szemben Langgal (1986, 323. o.)
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pedig elég távol, a 3. vers mondatának elején. A magyar fordításban a még-
is kötôszó kapcsol vissza arra a szónoki fordulatra, amely szerint a gyûjtés-
rôl már „felesleges írni a korinthusiaknak”.

10elküldöm a testvéreket: Nincs kétségbevonhatatlan biztosíték arra néz-
ve, hogy ugyanazokról a megbízottakról van szó, akiknek elküldésérôl Pál 
már a 8. fejezetben hírt adott. A fogalmazás és a testvérek nevének nem 
említése megegyezik mindkét helyen, és ez a körülmény nagyon valószínû-
vé teszi, hogy a kilétük is megegyezik. 

11alaptalannak ne bizonyuljon: A görög szövegben a  ige található, 
amely „megüresedni”, „meghiúsulni” jelentést hordoz (vö. Fil 2,7). Bár „üres 
dicsekedést” a magyar nyelv is ismer, itt mégsem annyira hencegésrôl be-
szélhetünk, mint inkább alapot nélkülözô hivatkozásról.

12velem együtt makedónok érkeznek: Itt minden bizonnyal azokat a 
ma ke dónokat említi az apostol, akikrôl ApCsel 20,4 mint a Pált és az össze-
gyûjtött adományt Jeruzsálembe kísérô küldöttség béreai és thesszalonikai 
tagjairól szól.

13ebben a kezdeményezésben: A  szóról elsôként a filozófiai 
jelentés jut eszünkbe: „önmagában is fennálló létezô, lényeg” (lásd Zsid 1,3). 
De jelenthet ezen kívül még „helyzetet”, „lelkiállapotot” (2Kor 11,17?; Zsid 
3,14), továbbá „meggyôzôdést”, „megerôsítést”, „állhatatosságot” is (Zsid 
11,1). Ez utóbbi értelem beleillenék a 2Kor 9,4 gondolatmenetébe is. Kös-
ter126 és Hollander127 antik példákra hivatkozva elképzelhetônek tartja a szó 
„terv”, „vállalkozás” jelentését is ezen a helyen. Ezt a megoldást választja H. 
D. Betz,128 Ch. Wolff129 és M. Thrall is.130

14hálaáldozatotokat: Klauck lehetségesnek tartja, hogy a gyûjtésnek 
-ként (áldásként) történô megnevezése rímel a  (gyûjtés, vö. 1Kor 
16,1) szóra.131 Ezért jó volna olyan magyar kifejezést találni, amely össze-
kapcsolja az „áldás” szó tartalmát az „adakozás”- sal. Pál ugyanis olyan ada-
kozásról beszél, amely Isten áldásából fakad, és azt közvetíti. Jobb híján meg 
kell maradnunk az új protestáns fordítás által kínált lehetôségnél.

15szûkmarkú adomány: Kénytelenek vagyunk kisegíteni magunkat az 
adomány szóval, mivel az az eredeti szövegben nem található ugyan, de a 

126 ThWNT 8. 582. kk.
127 EWNT 3. 972. k. kol.
128 Betz 1985, 174. o.
129 Ch. Wolff 1989, 182. o.
130 Thrall 1994, 568. o.
131 Klauck 1988, 73. o.
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szöveg kétségtelenül vele van összefüggésben. Pál ugyanis az  el-
lentéteként a -t említi, amely nem jelenséget (történetesen ada-
kozást), hanem tulajdonságot, mégpedig mohóságot, kapzsiságot, pénz-
sóvárságot jelent. Ha jótékonykodást jellemzünk vele, akkor nyilván ilyen 
lelkületbôl fakadó szûkmarkú segélyrôl van szó. Az ebben a formában történô 
fordítás azért is szerencsés, mert már itt megüti a következô szakasz alap-
hangját. 

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1—2) Úgy gondolhatná valaki, hogy Pál 
az elôzô fejezetben minden fontosat elmondott a jeruzsálemi keresz-
tyének javára indított gyûjtéssel kapcsolatban. Mindamellett valami 
még ezek után is nyugtalaníthatja, mert nem sokkal késôbb egy újabb le-
velet ír ez ügyben a korinthusi gyülekezetnek. Ha most aggódik amiatt, 
hogy a túl sok buzdítás a visszájára fordul, és kevesebbnek fog bizo-
nyulni a szerényebb mértékûnél, nagyon is érthetô. Ezért minden bi-
zonnyal nem csak megszokott hízelgô szónoki fogás részérôl, amikor 
mentegetôdzéssel kezdi levelét: A szenteknek teendô szolgálatról 
bizonyára felesleges írnom nektek.

Nem vetheti ugyanis az apostol a korinthusiak szemére, hogy vona-
kodnának részt venni a gyûjtésben, de azt sem, hogy az vontatottan 
haladna. Nem panaszkodhat részükrôl megnyilvánuló ellenérzésre sem. 
Tud ugyanis az ô segítôkészségükrôl, meg arról is, hogy ennek bi-
zonyságául nemcsak maga a korinthusi gyülekezet, hanem a környék, 
Akhaia római tartomány keresztyén lakosai is hozzákészültek már 
tavaly óta az adakozás lebonyolításához. Úgy látszik, ennek ellenére 
van még valami, amit szükségesnek lát a lelkükre helyezni.

Az apostol, aki a levélírás közben valamelyik makedón gyülekezetben, 
talán éppen Filippiben132 tartózkodott, nem hallgatta el a korinthu-
siakról alkotott kedvezô véleményét, és eldicsekedett a velük kap-
csolatos fejleményekrôl a makedón testvéreknek. Korábban azt írta 
Korinthusba, hogy a makedón gyülekezetek „mélységes nyomorúságuk 
ellenére” „nagylelkûen”, „erejükön felül” vettek részt az adakozásban 
(8,1kk). Ez a makedónok között szerzett tapasztalat aztán felbátorította 
ôt és Tituszt, hogy Korinthusban is szorgalmazzák az ügyet. Most vi-

132 Lásd NA27 kritikai kiadásában a levél végén közölt utóiratot, „subscriptiót”.
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szont arról számol be, hogy a korinthusi testvérek buzgóságáról érkezô 
hírek ösztönzôleg hatottak többekre a makedón gyülekezetekben. 
Nyilván szükség is volt erre a biztatásra, hiszen közülük sem lehetett 
mindenki olyan önfeláldozó, hogy „erején felül” hozzon áldozatot. Ér-
vényesült tehát az az életrend, amit Pál a korábbi levelében tett vi-
lágossá: Krisztus egyháza az ô teste, amelyben a kölcsönösség uralkodik, 
és az egyik tag révén gazdagodik a másik (1Kor 12,24kk). Ennek viszont 
feltétele a tagok nyitottsága és eleven kapcsolattartása.

(3—4) Amint az az elôzôekbôl kivehetô, ez a sok buktatót magában 
rejtô megmozdulás nem jutott a korinthusiaknál sem holtpontra, sôt 
dicséretes módon halad elôre. Mégis az apostol elküldi hozzájuk a 
testvéreket, valószínûleg ugyanazokat a keresztyéneket, akikrôl már 
írt (2Kor 8,18.22), hogy Isten Lelkének segítségével ébren tartsák bennük 
az odaszánást, és így a gyûjtés eredményesen záruljon náluk, nehogy az 
ô velük kapcsolatos dicsekvése a gyûjtésben tanúsított magatartásuk 
terén alaptalannak bizonyuljon.

Ezen a ponton is jól érzékelhetô, hogy milyen nagy a tétje az apostol 
számára az egész vállalkozásnak. Nemcsak a szavának hitele múlik az 
apostoli zsinaton tett ígéretének megtartásán (Gal 2,10; 2Kor 1,17kk), 
hanem fontos mozzanat a kollekta a zsidó és pogány eredetû keresz-
tyének testvéri viszonyának szempontjából is. Most pedig a makedónok 
között forog kockán az apostoli tekintélye. Hogy mindez ne következzék 
be, igénybe veszi a hozzájuk küldött testvérek segítségét.

Nem lenne elônyösebb, ha maga Pál személyesen venné kezébe a 
gyülekezet felkészítését? Már többször is hangot kapott az a feltevés, 
hogy Pál általában nem kívánt pénzügyekbe bonyolódni, mivel ez ürü-
gyet kínálna ellene irányuló gyanúsítgatásoknak (vö. 2Kor 11,16kk!). 
Most viszont ennél is többrôl van szó. Bizonyára nem szeretné azt a 
látszatot kelteni, hogy Krisztus zsidó és pogány eredetû népének egy-
sége csak neki fontos, de az általa alapított gyülekezeteknek nem szív-
ügyük.

Pál csak akkor akar Korinthusba menni, amikor már a gyülekezetek 
küldötteinek kíséretében (ApCsel 20,4) Jeruzsálem felé veheti útját, 
és a lepecsételt adományokat eljuttathatják rendeltetési helyükre (Róm 
15,25kk). Már az Elsô korinthusi levélben is lelkére köti a gyülekezet-
nek, hogy ne akkorra hagyják a gyûjtést, amikor már megérkezik (16,2). 
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3. Teendôk az eredményes gyûjtés érdekében (9,1—5)

Az említett testvéreknek az a feladata — amint azt a makedónok között 
gyakorta dicsekedve hangoztatta —, hogy az Akhaia tartományban élô 
gyülekezetek odaérkezésükig valóban felkészültek legyenek, nehogy 
valamiképp amikor vele együtt makedónok is érkeznek, és felké-
szü letlenül találják ôket, az apostol és munkatársai szégyent vall-
janak, mivel dicsekedésük így meggondolatlannak bizonyulna. Rend-
kívül kínos lenne, ha akkor kellene kapkodni és a gyûjtést befejezetlenül 
lepecsételni (Róm 15,28), amikor a küldöttség már beállít. De egy ilyen 
helyzet, és ezt mondani sem kell, elsôsorban a korinthusi gyülekezetre 
lenne szégyen, mert nyilvánvalóvá lenne a gyülekezetek küldöttei elôtt, 
hogy ebben a kezdeményezésben nem szívesen vesznek részt, és nem 
hajlandók közösséget vállalni (Róm 15,26) a jeruzsálemi testvérekkel, 
de a többi adakozó gyülekezettel sem.

(5) Hogy mindez be ne következzék, Pál tehát szükségesnek tar-
totta megkérni a szóban forgó testvéreket, hogy menjenek elôre az 
akhaiabeli gyülekezetekhez, és készítsék elô az ô korábban megígért 
hálaáldozatukat. Ha jól értjük az apostolt, akkor a testvérek feladata 
nem merül ki a lebonyolítás gyakorlati tennivalóiban. A lelki elôké-
születre is súlyt kell helyezniük. Múlhatatlanul fontosnak tartja ugyan-
is az apostol, hogy a hosszú fáradozás eredménye úgy legyen készen, 
mint hálaáldozat és nem, mint szûkmarkú adomány.

Az összegyûlt adomány lényegét tehát most egy eddig még nem 
használt körülírással próbálja a címzettekkel megértetni. Amint a jegy-
zetbôl kiderül, az adományt kifejezô görög szót csak jobb híján fordí-
tottuk „hálaáldozat”-nak. Valójában „áldás”-ként kellene magyarra 
átültetni. Mert ezzel Pál arra a sok áldásra akar emlékeztetni, amellyel 
Isten elhalmozza az embert, sok más mellett anyagiakkal is. Ha ezekbôl 
másnak is juttatunk, azt osztjuk meg vele, amiért Istennek lehetünk 
hálásak. Ha továbbadtunk valamit, ami Isten áldása nyomán lett a mi-
énk, az áldást átszármaztatjuk arra, akivel javainkat megosztottuk, és 
aki áldja ezért minden áldás forrását. Ha valaki szûkmarkúan ad, mert 
nem szívbôl, hanem valamiféle külsô vagy belsô kényszerbôl adakozik, 
és ezért igyekszik minél kisebb veszteséggel túlélni az ilyen kezdemé-
nyezéseket, megakadályozza, hogy anyagi javai áldássá lényegüljenek át 
az áldásnak ebben a körforgásában.

Aligha vonhatjuk kétségbe: amikor Pál azzal bízza meg a küldötteket, 
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hogy mire ô megérkezik Korinthusba, készítsék elô az adományt, akkor 
tisztes adományt szeretne magával vinni. Erre következtethetünk az Elsô 
korinthusi levélben olvasható egyik kijelentése alapján: „Ha (a korin-
thusiak adománya) méltó lesz arra, hogy én is elmenjek (Jeruzsálembe), 
azok (akiket a korinthusiak erre méltónak találnak) vele együtt fognak 
menni.” (16,4) Az eredmény nagysága tehát ez alkalommal nem kö-
zömbös, mert a mennyiség ebben az esetben a minôségrôl is árulkodik. 
A lehetôségek szintje alatt maradó végösszeg a fösvénység kellemetlen 
szagát árasztja, ez pedig a szeretet erôtlenségérôl vall. Ha viszont va-
laki könnyû szívvel kész megosztani javait másokkal arra érdemes cé-
lokért, és ezt az adománya is kifejezésre juttatja, neki magának is bôséges 
áldásban térül meg az adakozásban való részvétel.

4. A készséges adakozás különféle áldásai 
(9,6—15)

(6) Errôl pedig annyit:1 Aki szûken vet, szûken is arat,2 és aki a 
bô áldásra tekintettel3 vet, bô áldás reményében is arat. (7) Ki-ki, 
amint már korábban elhatározta4 szívében, ne keservesen vagy 
kényszeredetten, mert „a jókedvvel5 adakozót szereti az Isten”.6 
(8) Az Istennek pedig van hatalma reátok árasztani minden ke-
gyelmét bôségesen, hogy nektek, mint akik mindenben, min denkor 
teljes mértékben önfenntartók7 vagytok, bôven jusson8 minden jó 
cselekedetre. (9) Amint meg van írva: „Szórt, adott a szegények-
nek, az ô igazsága megmarad örökre.”9 (10) Aki „vetômagról gon-
doskodik a magvetô számára, és kenyérrôl táplálékul”,10 gondos-
kodni fog a ti vetômagotokról, és megsokasítja azt, és igazságotok 
hajtásait11 felneveli,12 (11) miközben minden tekintetben meg-
gazdagodtok mindenre kész nagylelkûségre,13 amely Istennek szó-
ló14 hálaadást kelt életre általunk. (12) Mert ennek a szent fel-
adatnak a szolgálata15 nemcsak a szentek16 szükségleteinek ki-
elégítéséhez járul hozzá,17 hanem ki is bôvül18 sok ember Istennek 
szóló hálaadása által. (13) Az ebbôl a szolgálatból levonható ta-
nulságra tekintettel19 dicsôítik20 Istent a Krisztus evangéliuma 
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mellett vallást tevô21 engedelmességetekért22 és velük, valamint 
mindenkivel23 közösséget24 vállaló nagylelkûségetekért.25 (14) Egy-
szersmind az értetek mondott imádságukkal26 juttatják kifejezés-
re utánatok való vágyódásukat az Isten minden mértéket megha-
ladó, rátok árasztott kegyelméért.27 (15) Hála legyen az Istennek 
teljes egészében soha ki nem fejthetô28 ajándékáért!

A SZÖVEG ÉRTELME 1Errôl pedig annyit: A mutató névmás () mellôl 
hiányzik az állítmány. Magát a névmást Pál gyakran igénybe veszi a gon  do-
latmenet fordulópontjain (1Kor 1,12; 7,6.29.35; Gal 3,17), de a , illetve 
a  igékkel összekapcsolva. A fordítások általában ezek segítségül véte-
lével hidalják át a hiányos mondat nehézkességét. A magyar nyelvben ez 
nem feltétlenül szükséges. A választott megoldás elônye még az is, hogy az 
apostol feltételezett szándékának megfelelôen a mutató névmás egyszerre 
irányul a megelôzô és a következô kijelentésre.

2Aki szûken vet, szûken is arat: Pál teológiai felismeréseit nem egyszer 
a földmûves életbôl vett párhuzamokkal hozza közel olvasóihoz (1Kor 
3,6—7.9; 9,11; 15,36kk; Róm 11,16kk). Külön is fel kell figyelnünk Gal 
6,7kk-  re, ahol egy ehhez nagyon hasonló és egyúttal hasonló összefüggésre 
is utaló mondatot találunk. Nagy a valószínûsége annak, hogy a Galata-
levélnek ezen a helyén is a jeruzsálemieknek szóló kollekta ügyérôl van 
szó.133 A vetés és aratás összefüggését felidézô mondat kétségkívül olyan 
szentencia, köz mondás, amely már az ókorban széles körben elterjedt volt. 
H. D. Betz széles körû bizonyító anyaggal támasztja alá ennek a megálla-
pí tásnak az igazsá gát.134 Ér demes ebbôl a gyûjteménybôl Cicero egy mon-
da tát idéznünk: „Ahogy vetsz, úgy is aratsz.” (Ut sementem feceris, ita 
metes.) De nem egy hasonló tartalmú és szintén közmondás jellegû meg-
fogalmazásra találhatunk az ószövetségi bölcsességirodalomban is (Jób 
4,8; Zsolt 126,5; Péld 11,18; 22,8; Hós 8,7; BárApok 15,2). Tekintettel arra, 
hogy a páli életmûbôl a földmûves élet körébôl származó képek és moz-
zanatok gazdag példatárát állíthatjuk össze, H. D. Betz egy egész ex kurzust, 
külön tanulmányt, szentel Pál „agrár teo lógiájának”.135 A szokatlan elnevezés 
nem tûnik túl szerencsésnek, mert azt sugallja, hogy Pál olyan teológiát 
mûvel, amelyet a földmûves ember látásmódja határoz meg. Ennél jobb 

133 Lásd Cserháti 1982, 273. k.
134 Betz 1985, 186. k.
135 Uo. 179. o.
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megközelítés az, amely Isten ismeretének következményeit fejti ki a ter-
mészet és a földmûvelés viszonyaira (lásd Mt 5,45; 6,28kk; Mt 13,8 és 
párh.). Amikor azonban Pál hivatkozik az életnek errôl a területérôl vett 
jelenségekre, akkor már többnyire átvitt értelmû kép ként, metaforaként 
világít meg velük Isten által kezdeményezett és kézben tartott folyamatokat. 
Természetesen anélkül, hogy tagadná Isten közremû ködését a természet 
világában. Ezek után mindenesetre nehéz volna ezekbôl egy önálló teológiai 
rendszert, akár egy „agrárteológiát” kihámozni.

3a bô áldásra tekintettel: Ez a mondat nyilvánvalóan ellentétes párhu-
zamban van az elôzôvel. Bizonyára ez indítja a legtöbb fordítót arra, hogy a 
„szûkmarkú” vetéssel szemben most a „bôséges” vetést (vö. új protestáns 
fordítás) hangsúlyozza. M. Thrall pedig „jótékony” vetésrôl beszél, de már a 
kép alkalmazására gondolva.136 Nem szabad azonban figyelmen kívül hagy-
nunk, hogy minden párhuzamosság ellenére is eltérô fogalmazással van 
dolgunk. Itt a görög szövegben a vetés  (az áldás kedvéért) tör-
ténik. Az  (áldás) pedig visszautal az elôzô versre, ahol ugyan kény-
szerûségbôl „hálaáldozat”-nak fordítottuk, de ugyanez a görög szó található. 
Az  elöljárószót sem szabad elsikkasztanunk. Ha részeshatározót (dativust) 
vonz, akkor arra az alapra mutat rá, amelyre a cselekmény támaszkodik.137 
Az „áldás”-sal kapcsolatban a többes számról sem feledkezhetünk el. Mivel 
az áldás a magyarban sután hangzana többes számban, értelemszerûen a 
„bô” jelzôvel törekedtünk kifejezni ugyanazt a tartalmat.

4már korábban elhatározta: A legtöbb jelentôs görög szövegvariánsban 
(, B, C stb.) , azaz befejezett múltú igealak áll. Ezért olyan elhatá-
rozásra utal, amelyet valaki már meghozott, és amellett ki is tart. Az ige 
jelentését viszont a  határozószó is módosíthatja. Vajon ezzel Pál ismét 
azt kívánja megjegyezni, hogy a korinthusiak már korábban, „tavaly” döntöt-
tek adományuk felôl (8,10; 9,2)?138 Vagy inkább arra akarja tenni a hangsúlyt, 
hogy még mielôtt adnak, belsô indításból jussanak dûlôre adományuk mér-
tékét illetôen (vö. 1Kor 16,2)? A legtöbb magyarázó, tekintettel a „szívében” 
kiegészítésre, az utóbbi értelmezés mellett foglal állást.

5jókedvvel: A hagyományos és megszokott magyar fordítás így hangzik: 
a „jókedvû” (ti. adakozót). A görög szöveg alapján nem is lehet kifogásunk 
ez ellen a fordítói megoldás ellen. Mivel azonban nyilvánvaló, hogy Pál ebben 
az esetben nem az adakozó jókedvû természetét látja fontosnak, hanem az 

136 Thrall 1994, 563. o.
137 BD 235. §. 2.
138 Vö. Ch. Wolff 1989, 185. o. Klauck 1988, 74. o. (?)
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adakozásban megnyilvánuló nagylelkûségét, a megadott fordítási változat 
pontosabban igazodik magához a mondanivalóhoz.

6„a jókedvvel adakozót szereti az Isten”: Az idézet Péld 22,8a-ból való. 
Pál bibliahasználatáról sokat elárul, hogy a héber szövegben ez a mondat 
nem található meg, csak a görög fordításban, a Septuagintában. Igaz, a hé-
ber Bibliában, ugyanebben a versben olvasunk arról, hogy kenyerébôl a nincs-
telent segítô, jóságos tekintetû ember áldott lesz. Ez tartalmilag ugyan meg-
felel Pál mondanivalójának, mégsem szó szerint ugyanaz, és a gondolat-
menetbe sem illik bele igazán. Ugyanakkor azonban az apostol változtat is 
az idézet eredeti formáján. A Septuagintában „férfi” az, aki adakozik. Pál 
viszont nem tesz különbséget a nemek között. Ezen túlmenôen a Septuagin-
tában található betoldásban Isten megáldja a jókedvvel adakozót, Pálnál 
pedig Isten „szereti” ôt. Erre az eltérésre tekintettel a magyarázók közül 
egyesek lehetségesnek tartják, hogy Pál emlékezetbôl idéz.139 Hogy görög 
Ószövetségét fellapozva teszi ezt, vagy emlékezetét hívja segítségül, nehéz 
eldönteni. De az, hogy a változtatás szándékos, aligha vonható kétségbe. 
Nem ez volna az elsô eset nála (lásd 2Kor 3,15; 6,18).

7teljes mértékben önfenntartók: A fordulat () 
fordítása vitatott. Ugyanis aki -val rendelkezik, az lehet anyagilag 
független, önálló döntésre képes, de megelégedett is azzal, ami van, amint 
ezt belsô szabadsága érdekében a sztoikus filozófus is elengedhetetlennek 
tartja (vö. Fil 4,11).140 A szövegösszefüggés azonban inkább az anyagi füg-
getlenség, mintsem a filozofikus önuralom egyik változata mellett szól.

8bôven jusson: Pál gyakran él a  igével (pl. 2Kor 8,2.7; 9,12), 
amikor azt akarja kifejezni, hogy valamibôl a túlcsordulásig bôven van. A 
megfelelô forma kiválasztását a magyar nyelv bô tárházából a szövegössze-
függés határozza meg. Most a 7. jegyzetben megtámogatott fordítás és a 
most tárgyalt kölcsönösen feltételezik egymást.

9„Szórt, adott a szegényeknek, az ô igazsága megmarad mindörökre”: 
Itt is ószövetségi igehellyel van dolgunk. Az apostol a Septuaginta szövege 
alapján idézi a 111. zsoltár 9. versét, amely az ún. maszoréta szöveget kö-
vetô szokásos számozás szerint a 112. zsoltár 9. verse. Az „igazság” itt 
természetesen a , amely ebben az esetben értelemszerûen az em-
ber által felmutatható érdemre utal.141

10„vetômagról gondoskodik a magvetô számára, és kenyérrôl táplá-

139 Lásd Thrall 1994, 576. o. 90. jegyz.
140 Lásd Cserháti 1976, 219. o. 3. jegyz. Lásd még Betz 1985, 198. o.
141 Lásd a 11. szövegértelmezô jegyzetet.
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lékul”: Az idézet ismét az Ószövetségbôl származik. Jelen esetben Ézs 55,10- 
bôl. Két ponton vált szükségessé a fordítást az eredeti szöveghez közelíteni. 
A Septuagintában a „vetômag” helyén az általánosabb jelentéssel bíró  
(mag) található. Néhány kézirat a levélnek ezen a helyén a szót szintén ebben 
a formában hozza.142 A Nestle—Aland 27. kiadásában már a  került a 
fôszövegbe, ami jelenthet „mag”-ot is, de „magvetés”-t is. Pál az idézet ma-
gyarázatában ezt a szót idézi, és itt félreérthetetlenül az utóbbi értelemben 
veszi. A  tûnik eredetibbnek a kétféle szövegváltozat közül, mert va-
lószínûleg késôbbi másolók igazították a szöveget a Septuagintához. A for-
dított eljárást nehezebb elképzelni. Jó megoldásnak látszik a  szót 
„vetômag”-ként ültetni át magyarra, mert mindkét jelentést magába foglalja. 
Különben is az ókorban a mezôgazdasággal foglalkozó könyvek megkülön-
böztetett fontosságot tulajdonítottak a vetômagnak.143

11igazságotok hajtásait: Elôször is: az „igazság”-gal most is144 a  
görög fogalmat fordítjuk. A magyarázók között heves vita folyik arról, hogy 
Pál milyen teológiai tartalommal él most ezzel a teológiájában kulcsfontosságú 
fogalommal. Lényegében három értelmezéssel számolhatunk. a) Tekinthetjük 
ezt az „igazságot” Istentôl Jézus Krisztusért kapott igazságnak, amely révén 
a vele ingyen kegyelembôl megajándékozott bûnös igazzá lesz. Pálra a fo-
galomnak ez a használata a legjellemzôbb (pl. 1Kor 1,30; 2Kor 5,21;145 Gal 
3,6; Fil 3,6; Róm 4,5). b) Kifejezheti az elôbb leírt módon megigazult ember 
magatartásának és cselekedeteinek értékelését Isten vagy emberek részérôl. 
Sokan vitatják, hogy Pálnál egyáltalán elôfordul-e ebben az értelemben, s ha 
erre fennáll a gyanú, akkor is nem az a) pont alatt körülírt tartalomból kell-e 
kiindulnunk. Igazság szerint azonban nem egy kijelentése akad, amelyben 
kézenfekvôbb az „igazságot” a megigazult ember teljesítményeként felfogni 
(pl. 2Kor 6,7.14; 9,9; 11,15; Ef 4,24; 5,9; Róm 14,17). Szó lehet tehát Isten 
igazsága által létrehozott, de az ember cselekvésében megnyilvánuló igaz-
ságról is. Így érti ezt a most vizsgált igehelyet többek között Georgi146 és 
Furnish.147 c) Az adakozással összefüggésben lehetne az igazságot tisztán 
az ember kegyes erôfeszítésének is tekinteni, amelyre hivatkozva azután 
megállhat az Isten elôtt (lásd Lk 18,9kk). Az ilyen értelemben vett „igazságot” 

142 , C, D stb.
143 Vö. Betz 1985, 179. kk., 205. o.
144 Lásd a 9. verset és a 9. jegyzetet.
145 Lásd a magyarázatot ott.
146 Georgi 1965, 71. k.
147 Furnish 1984, 448. k.
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viszont már nehéz lenne Pál teológiájába beleilleszteni. A magyarázatok 
irányának megválasztása az említett lehetôségek között nagymértékben attól 
függ, hogy miképp értjük az „igazságotok hajtásait” kifejezésben jelentkezô 
birtokos viszonyt. Tekinthetjük értelmezô viszonynak (genitivus appositi-
vus).148 Ebben az esetben az adakozás mint gyümölcs értendô „igazságnak”. 
Ez a jelentés a harmadik lehetôség irányába mutatna. A birtokos eset megje-
lölheti az eredetet, a kiváltó okot (genitivus originis)149 is. Az „igazság” létre-
hozhat valamit (), tehát — gondolva a vetésnek az apostol által 
alkalmazott képére — lehetnek olyan „hajtásai”, amelyeket Isten azután felne-
vel. A választott fordítás elárulja, hogy az igazság teológiai tartalma tekin-
tetében a második lehetôség mellett foglaltunk állást.150

12gondoskodni fog (…) megsokasítja azt (…) felneveli: Az egyes szöveg-
tanúk eltérnek egymástól ezeket az igealakokat illetôen. Több kódex felszólító 
módban adja ôket. A „felneveli” esetében a megbízhatónak tartott 46 is ezt 
teszi. Ha ennek alapján akarnánk az eredeti szöveget megállapítani, akkor 
a mondatot imádságnak kellene felfognunk. A jelentôsebb szövegváltozatok 
többsége azonban jövô idôben hozza az említett igéket.151 Ebben az esetben 
azonban a mondatot ígéretnek érthetjük.

13mindenre kész nagylelkûségre: A  szóval már találkoztunk 8,2-
ben, ahol az apostol a makedónoknak az adakozás iránt tanúsított beállí-
tottságát jellemzi a segítségével. A szó tulajdonképpen „egyszerûség”-et, 
„közvetlenség”-et, „nyitottság”-ot jelent. Ezt fordítottuk az adakozásra való 
tekintettel „nagylelkûség”-nek.152

14Istennek szóló: A BD 187. §. 4. pontja értelmében a görög nyelv részes-
határozóval (dativusszal) jelöli meg azt, aki számára egy szóbeli esemény 
megtörténik. Nemcsak arról van tehát jelen esetben szó, hogy valaki hálás 
Istennek, hanem arról, hogy ez a hálaadás szóban is elhangzik, mondhat-
nánk: liturgikus eseménnyé válik.

15ennek a szent feladatnak a szolgálata: Nem könnyû feloldani és ért-
hetôvé tenni ezt a birtokos viszonyt tartalmazó fordulatot. A „szolgálat” 
() ebben az esetben cselekvést jelentô fônév (nomen actionis). A „szent 
feladat” pedig  (liturgia!), ami csak az egyházi szóhasználatban vált 
istentiszteleti cselekmény megjelölésévé, Pál korában azonban jelenthette 

148 BD 167. §.
149 BD 162. §.
150 Az egész kérdéskörhöz lásd Thrall 1994, 580. kk.
151 ∗, B, C, D∗ és mások.
152 Lásd a 8,2-höz fûzött 5. számú jegyzetet.
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világi tisztséggel együtt járó feladat elvégzését is (vö. Fil 2,25.30; Róm 13,6). 
Az Újszövetségben viszont többnyire szent cselekményekkel összefüggésben 
fordul elô (vö. Lk 1,23; Fil 2,17; Róm 15,16; Zsid 1,7.14; 8,2.6). De nem le-
hetünk teljesen bizonyosak afelôl sem, hogy a „liturgia”-ként fémjelzett vi-
lági tevékenységnek nem volt-e valamiféle vallásos jellege. Ezért nem feltét-
lenül meggyôzô az a feltételezés, amely a birtokos viszonyt a két fogalom 
között értelmezô jellegûnek tekinti (genitivus explicativus), amikor is a „szol-
gálat” és a „feladat” szó jelentéstartalma lényegében ugyanaz volna.153

16szentek: Általában minden keresztyén (pl. 1Kor 6,1—2; 2Kor 13,12; Fil 
4,21—22; Róm 16,15), de sok esetben a jeruzsálemi keresztyén gyülekezet 
tagjainak megtisztelô jelzôje. Egy bizonyos: az újszövetségi korban még nem 
csak a rendkívüli szentséggel rendelkezô keresztyéneket illette meg.154

17szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá: A  ige jelen-
tését két igekötô is meghatározza. A  azt jelenti, hogy valaki „megtölt” 
valamit. Az  igekötô viszont azt, hogy az illetô „feltölti”, illetve „újra meg-
tölti” azt, amirôl szó van. A  pedig, hogy a feltöltést nem egyedül végzi, 
hanem hozzájárul ahhoz. Ezért az eredeti szöveg szándékának a megadott 
fordítás látszik leginkább megfelelni.

18ki is bôvül: A  ige fordításánál nehéz a konkordantivitás elvét 
következetesen keresztülvinni, vagyis ugyanazt az idegen szót mindig egy-
azon magyar szóval visszaadni. A két utolsó fejezetben már eddig is több 
íz ben találkoztunk a szóval és származékaival, és minden egyes esetben a 
„bôvében lenni”, „megsokasodni” igének különbözô változataira kellett esnie 
a választásnak, hogy a fordítás visszaadja az eredeti értelmet, és egyúttal a 
magyar nyelvérzéknek is megfeleljen. Míg például 9,8-ban a „bôven jusson” 
forma látszott a legmegfelelôbbnek, 8,14-ben meg éppen a „többlet” kifejezés 
jelentette a megoldást. Pedig ezekben a kollektával foglalkozó fejezetekben 
a szócsaládnak a stilisztikai szerepen túl tartalmi feladata is van. A gyûjtés 
során sem a szándékban, sem az eredményben nincs helye a visszafogottság-
nak. A zsugoriság ugyanis súlyos károkat okozna az adakozónak és a megse-
gí tett nek egyaránt. Tartsuk szem elôtt az abundanciának, a bôség hangsúlyo-
zásának ezt az írói szándékát, még ha a magyar fordításban ezt nem is tudjuk 
minden esetben érzékeltetni!

19Az ebbôl a szolgálatból levonható tanulságra tekintettel: Ebben az 
esetben is sûrítetten gazdag tartalmú szöveget kell lehetôleg hiánytalanul 
visszaadnunk magyarul. A  elôtt  elöljárószó (prepozíció) áll. A 

153 Thrall 1994, 586. o. 152. jegyz.
154 Lásd még a 2Kor 8,4-et értelmezô 6. jegyzetet.
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görög nyelvtan szerint ez az elöljáró birtokos esettel az általa meghatározott 
szót a cselekvés kiváltó okává teszi.155 A mi esetünkben az Istennek szóló 
dicséret alapját nevezi meg. A  valamilyen próba, vizsgálat eredményét 
jelenti. A „szolgálat”, jelen esetben az adakozás, lesz az a próba, amelynek 
nyomán sok minden kiderül. Tehát ha mindezt magyar nyelven is elfogad-
hatóan akarjuk kifejezni, akkor így ajánlatos fordítanunk: „Az ebbôl a szol-
gálatból levonható (a következôkbôl majd nyilvánvaló) tanulságra tekintettel 
dicsôítik Istent.”

20dicsôítik: A görög szövegben melléknévi igenevet találunk. A mellék-
névi igenévnek pedig, mint ismeretes, állapota (pl. aorisztosza) ugyan van, 
de idôfoka nincs. Mégis a befejezetlen állapotú (imperfectum) melléknév jövô 
idejû értelmet is kaphat.156

21a Krisztus evangéliuma mellett vallást tevô: A  szó jelentése 
ezen a helyen kulcsfontosságú a kollekta tulajdonképpeni szándéka tekin-
tetében. H. D. Betz ugyanis egy sereg hivatkozással megtámogatva igyekszik 
bebizonyítani, hogy a kifejezés „szerzôdéses megegyezést” is jelenthet,157 
és ha így van, akkor Pál szerint a kollekta értelme a jeruzsálemi gyülekezet 
vezetô szerepének elismerése. A  és a vele összefüggô szócsalád 
azonban a páli szóhasználatban hitvallást, a hit mellett történô elkötelezést 
is jelent (Róm 10,9—10; 1Tim 6,12—13). A magyarázók többsége így is érti a 
kifejezést, fôként mert a vallástétel a szöveg szerint „Krisztus evangéliuma 
mellett történik”.

22engedelmességetekért: A  valóban jelentheti „az alárendelést, 
a függô viszony vállalását” (vö. 1Kor 14,32.34; 15,27—28; Gal 2,5; Fil 3,21; 
Róm 13,1.5). Ez alátámaszthatná H. D. Betznek az elôbbi jegyzetben említett 
elképzelését. A szó azonban nemcsak egy helyzetet, illetve állapotot jelölhet, 
hanem magatartást is, tehát: engedelmességet.

23mindenkivel: Meglepô, hogy Pál szerint az adakozással a korinthusi 
gyülekezet nemcsak a jeruzsálemiekkel vállal közösséget, hanem minden 
keresztyénnel. Ezzel bizonyára nemcsak a gyûjtés egész egyházra kiterjedô 
hatását akarja kifejezésre juttatni, hanem azt a látszatot is el akarja kerülni, 
hogy az a jeruzsálemi gyülekezet minden gyülekezet fölé emelt vezetô sze-
repének lenne az elismerése.

24közösséget: A „közösség” () az Újszövetség nyelvében még nem 
valamiféle összetartó csoportot jelent, hanem eseményt, amelynek során 

155 BD 223. §. 2.
156 Lásd BD 468. §. 2.
157 Betz 1985, 219. k.
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valaki együtt részesedik valamiben másokkal, mondhatnánk „közösködik” 
valakivel, és ezáltal kapcsolat létesül az érintettek között.

26nagylelkûségetekért: Lásd a 13. jegyzetet.
26imádságukkal: A részeshatározó (dativus) ebben az esetben eszközha-

tározói szerepet (instrumentalis) tölt be. Tehát maga az értük mondott imád-
ság ténye fejezi ki a jeruzsálemiek korinthusiak utáni vágyódását.

27minden mértéket meghaladó (…) kegyelméért: A „kegyelem” ebben az 
esetben az adakozásban való részvétel lehetôsége, amint azt a 8,1-hez írt 
2. jegyzetben is megvilágítottuk. A kegyelem jelzôje, a  pedig 
egyike Pál kedvelt túlzó, hiperbolikus kifejezéseinek (pl. 1Kor 12,31b; 2Kor 
3,10; 12,7; Gal 1,13; Róm 7,13).

28teljes egészében soha ki nem fejthetô: A „kimondhatatlan” (új protes-
táns fordítás) nem felel meg a görög  melléknévnek. Az akadály 
ugyanis nem kommunikációs természetû.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (6) Amíg Pál az elôzô fejezetben ezt az 
általa alapított gyülekezeteket átfogó megmozdulást, a jeruzsálemi 
testvéreknek szóló adakozást a Jézus Krisztus szegénysége árán elnyert 
gazdagságra hivatkozva (8,9), krisztológiailag alapozta meg, most az 
adakozásból gazdagon áradó üdvös hatásokra hivatkozik, tehát — mondhat-
nánk így is — szoteriológiai érvekkel hozakodik elô. Mindehhez igény-
be veszi az ószövetségi prófétáknál és a bölcsességirodalomban, sôt az 
egyetemes emberi hagyományban felhalmozott életismeretet.

Amint a 9,1—5 kibontásánál megfi gyelhettük, az apostol ahhoz, hogy 
az adakozás a rendeltetését betöltse, és Krisztus népének együvé tar-
tozását erôsítse, adakozókedvrôl árulkodó tisztességes eredményt tart 
szükségesnek. Ám az adakozást befolyásoló lelkület visszahat az adakozóra is, 
és nyomot hagy az adakozó életében is. Errôl az összefüggésrôl Pál most 
egy közmondásnak ható állítással ennyit mond: Aki szûken vet, szû-
ken is arat, és aki a bô áldásra tekintettel vet, bô áldás reményében 
is arat.

A mondásból elsô hallásra is kivehetô az a mindennapos tapasztalat, 
hogy az ember cselekedetei és azok természete következményeket vonnak 
maguk után. Ahogy a magyar közmondás is állítja: ki mint veti ágyát, 
úgy alussza álmát. Áttéve ezt az összefüggést az adakozás viszonyaira: 
a szûkmarkú adomány a maga idején ínséges helyzettel fi zet a fösvény 
adakozónak. Mivel az aratás hagyományos képe az eljövendô ítéletnek 
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(Mk 4,29; Mt 13,30.39; fôként Gal 6,7—8), nem egy magyarázó véli úgy, 
hogy Pál erre a távlatra fi gyelmezteti az áldozatot hozót.158 Megtaláljuk 
azonban ugyanezt a fordulatot az Elsô korinthusi levélben is, de ott 
egyértelmûen földi viszonyokra, az Isten Lelkének dolgaiban fáradozó 
munkás anyagi fi zetségére értendô (9,11). A következô kijelentések és 
az áldásra hivatkozó párhuzam is amellett szólnak, hogy a második 
levélnek ez a helye szintén olyan következményre hívja fel az ember 
fi gyelmét, amelyre még földi életében sor kerülhet.

Pál láthatóan — akárcsak Jézus — az emberi kapcsolatok összefüggé-
sében szívesen von párhuzamot a föld mûvelése során megfi gyelhetô 
jelenségekkel. De ezt nem tekinthetjük felszínes, erôltetett egybeve-
tésnek, mert a vetés sorsát megragadó hasonlat és a megvilágítani kí-
vánt jelenség között a hasonlítási pont, vagyis a példázatok sajátossá-
gai között számon tartott ún. tertium comparationis, ebben az esetben 
Isten közbeavatkozásában van. Az ókorban élô ember számára ugyanis a 
szántóföld nem annyira biológiai események, mint inkább Isten cso-
dáinak színtere, hiszen az elvetett mag az ô áldása nyomán termi a sok-
szorosát. Úgyannyira, hogy jut belôle a megélhetésre és az új vetésre 
(10. vers). Pál szerint ugyanez az összefüggés érvényesül az adakozás 
területén is. Mert ha igaz, hogy aki a bô áldásra tekintettel vet, bô 
áldás reményében is arat, akkor az sem vonható kétségbe, hogy aki 
Isten áldásaiért hálás szívvel segítôkészen adakozik, annak Isten to-
vábbi áldásaiban lesz osztályrésze.

Azt hihetnénk, hogy amikor az apostol az adakozásban tanúsított 
magatartás és a remélt viszonzás között ilyen szoros kapcsolatot té-
telez fel, akkor letér a kegyelembôl történô megigazulás fundamentu-
máról, hogy rálépjen az érdemszerzô cselekedetek régi ösvényére, és 
az adakozásban tanúsított magatartástól tegye függôvé Isten maga-
tartását az adakozó iránt. Ha viszont odafi gyelünk a görög szövegre, 
akkor nem egyszerûsíthetjük le ilyen nyersen Pál álláspontját. Mert 
szerinte, amikor az adakozó nagylelkûséget tanúsít az adakozásban, 
vállalja a hit kockázatát, amire Istennek az a sokféle áldása indítja, 

158 Meyer 1870, 374. k. Plummer 1915, 258. o.
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amelyben osztályrésze van.159 Viszont a továbbadott áldás feltétlenül áldást 
hoz az adakozóra is.

(7) Hogy az adakozás áldás forrásává válhasson úgy az adományban 
részesülô, mind pedig az adakozó számára, ki-ki amint már korábban 
elhatározta szívében, ne keservesen vagy kényszeredetten vegyen 
részt benne. Megválni ugyanis attól, amit kemény munkával szerzett 
valaki, és amire neki is szüksége lehet, nem könnyû. Különösen nem 
könnyû — és errôl már többször volt szó — távol élôk ügyével azonosul-
ni, fôként ha ôk a zsidósághoz tartoznak, ami — ismerve az ókorban is 
meglévô zsidóellenességet — felvilágosult lelkületet kívánt az adakozó-
tól. Nem keservesen vagy kényszeredetten — esetleg a puszta látszat 
kedvéért —, hanem szívesen részt venni ebben a megmozdulásban az 
tud, aki Krisztusért testvérének tudja fogadni a távolit és a más kultúr-
körben élôt is. Mielôtt tehát valaki kinyitja a ládáját, ahová vagyonát 
rejtette, szívében kell elôkészülnie, és szívét kell megnyitnia, hogy az 
adakozás a célját betölthesse.

Mert mint minden, úgy az adakozás és az adakozó lelkülete is Isten-
re tartozik. Isten pedig a jókedvvel adakozót szereti. A szöveget 
értelmezô jegyzetbôl tudható, hogy a Példabeszédek könyvében az idé-
zett helyen nem Isten szeretetérôl van szó (22,8a — LXX). Ott Isten az 
ô áldásával halmozza el a jókedvû és adakozó férfi t. A változtatás min-
den valószínûség szerint Pálra megy vissza, aki „Isten áldása” helyébe 
„Isten irántunk való szeretetét” illeszti. Bizonyára nem véletlenül, mert 
minden ajándéknál többre tartja azt, hogy maga Isten fordul szeretettel 
felénk, önmagával ajándékozva meg minket (vö. 2Kor 5,14; Róm 5,5; 
8,31kk). Ez a legnagyobb áldás, ami az embert érheti.

Ám ismét ellenvetéssel élhetünk: Pál a sorrendet általában másként 
ítéli meg (vö. 2Kor 5,14; Gal 2,20; Róm 5,6kk), mint ebben az esetben. 
Szerinte ugyanis Istennek ez a felénk forduló szeretete elôzménye a 
vele való kapcsolatnak, nem pedig az ember magatartásának, történe-
tesen adakozókedvének a következménye. Kétségtelenül Istené a kez-
deményezés, de a Szentírás másként is szólhat Isten szeretetérôl. Nem 
egyszer arra irányul Isten szeretete, amivel egyetért, ami tetszésével talál-
kozik, éppen azért, mert az válik az ember javára (vö. pl. Mk 1,11 és 

159 Lásd ezt az összefüggést Thrallnál is, 1994, 576. o.
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párh.; 10,21; Jn 10,17). Most pedig az apostol meggyôzôdése szerint a 
könnyû szívvel adakozóra tekint Isten elégedetten. Arra, aki Isten sze-
retetébôl él, erre fel viszontszereti ôt, és éppen ezért örömmel teszi 
azt, amit Isten szeret.

(8—9) Lehet tehát felszabadultan, nagylelkûen bánni a keservesen 
megszerzett javakkal akkor is, amikor valaki adakozik, és így nem a 
saját érdekében ad túl rajtuk. Mert még a fösvény is, akinek a szíve 
egyébként azt súgná, hogy a másnak jutó adomány „ablakon kidobott” 
pénz, meg tudna változni, ha jól ismerné Istent, és rá merne hagyat-
kozni. Az Istennek ugyanis van hatalma az emberre árasztani min-
den kegyelmét bôségesen, hogy neki, mint aki mindenben, min-
denkor teljes mértékben önfenntartó, bôven jusson minden jó 
cselekedetre.

Ez a már megfogalmazásában is a bôség benyomását keltô, vagyis az 
abundancia stílusjegyét magán viselô mondat a földhözragadt gazda-
sági megfontolások helyett Isten gazdagságára és bôkezûségére irányítja a 
fi gyelmünket. Számolhatunk az általa teremtett lehetôségekkel emberi-
leg reménytelen helyzetekben is (lásd többek között 2Kor 1,9; Róm 
4,18; 8,28kk), mert hatalmának kegyelembôl és nem érdemeink alap-
ján szerez érvényt. Pál Istennek „minden kegyelmét” kilátásba helyezi. 
Bár a kegyelem az ő számára túlnyomórészt Isten bûnbocsátó szerete-
tében nyilvánul meg (pl. 1Kor 1,4; 15,10; 2Kor 1,12; 8,9; Róm 3,24), 
mégis Isten meg nem érdemelt jóindulata hite szerint sokféle formában, 
különféle ajándékokban is testet ölthet, legyen az az apostoli megbízatás, 
az igehirdetés eredményessége (pl. 1Kor 15,10; 2Kor 1,15; Gal 2,9), 
vagy akár az adakozásban való részvétel lehetôsége (2Kor 8,4.6—7). 
Részesítheti Isten a reá hagyatkozót abban a kegyelemben is, hogy 
mindenbôl legyen neki elegendô, és ne kelljen rászorulnia másra. Isten 
gondoskodása révén tehát az adakozó megôrizheti anyagi függetlensé-
gét még akkor is, ha bôkezûen adakozik. Mert „Pál bizonyára úgy gon-
dolja, hogy ha az adakozók most még nem is rendelkeznek fölösleggel, 
ennek ellenére felszabadultan adhatnak abban a bizonyosságban, hogy 
Isten kegyelme késôbb majd kipótolja hiányukat” — fogalmazza meg 
találóan M. Thrall az apostol gondolatmenetének irányát.160

160 Thrall 1994, 580. o.
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Isten viszont nem azért ajándékozza meg kegyelmesen az övéit tes-
ti-lelki javakkal, hogy azokat, mint a példázatbeli bolond gazdag (Lk 
12,13kk), önzô módon a saját kényelmükre és biztonságukra fordítsák. 
Ha Isten megáldotta az ember fáradozását bôségesen, akkor egyúttal 
lehetôséget teremtett a jócselekedetekre is, hogy az ember betölthesse ren-
deltetését: áldás legyen mások számára, nem pedig tehertétel (vö. Lk 
13,6kk; 2Kor 5,10; Ef 2,10).

Isten minden jócselekedetre alkalmassá akarja tenni az övéit, tehát a 
jócselekedetek teljes körére. Ennek feltétele, hogy ráhangolódjanak a 
jóra, és kapva kapjanak minden alkalmon a jó cselekvésére. A jeruzsá-
lemi testvérek számára megindított gyûjtés, ha nem is az egyetlen, de 
igen fontos alkalom a jóra fogékony és nyitott hívek számára. Módot 
ad arra, hogy — a zsoltár szavaival — nagylelkûen szórjanak, adjanak a 
szegényeknek, és igazságuk megmaradjon örökre (Zsolt 112,9). 
Végül is, hogy javaikon tékozló módon túladjanak, de nem önmaguk-
ra pazarolva, hanem a nélkülözônek jó szívvel juttatva, mint akik „Isten 
tenyerébôl élnek”, és „Istenben gazdagok” (Lk 12,21).

Plummerben felmerül az a gondolat, hogy a zsoltáridézet cselekvô 
alanya nem is az istenfélô kegyes, hanem maga Isten.161 Valóban, nyelv-
tanilag ez lehetséges, de az összefüggés nem szól egy ilyen feltevés 
mellett. Isten ugyan mindenképpen jelen van a folyamatban, hiszen 
az ô áldásán múlik minden, de a cselekvô mégis az, aki ezt az áldást 
Isten akarata szerint használja fel. Abban sem kételkedhetünk, hogy 
Isten igaz volta is megmarad örökké, de most arról az „igazságról” van 
szó, amely mennyei kincsként halmozódik fel (vö. Mt 6,20; 19,21; Lk 
12,33—34) azokból a jócselekedetekbôl, amelyek követik a kegyest a 
földi lét után is (Jel 14,8—9.13).

(10—12) Pál a következôkben újra párhuzamot von Istennek a ga-
bonaföldön és az adakozás területén végzett áldásos tevékenysége kö-
zött. Csakhogy míg az elôbbiekben az adakozóra magára visszaháram-
ló áldásra tette a hangsúlyt, most egy ennél még jelentôsebb következ-
ményre mutat rá: Isten — ahogyan ezt Ézsaiás prófétánál olvashatjuk 
(55,10) —, aki „vetômagról gondoskodik a magvetô számára, és 
kenyérrôl az éhezônek” — ezúttal az emberi tevékenység egy másik, 

161 Plummer 1915, 261. o.
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az adakozás területére átvitt értelmében —, gondoskodni fog az ado-
mányt adó „vetômagjáról”, vagyis jócselekedetének ígéretes kezde-
ményérôl, majd megsokasítja azt, és így igazságának hajtásait mint 
sarjadó vetést felneveli. Isten bôséget elôidézô csodás közbeavatko-
zása tehát a jócselekedetek tovagyûrûzô hatásában éppúgy tetten ér-
hetô, mint a vetômag termékenységében. Ilyen módon az értô tekintet 
felemelkedik az áldott eredményrôl annak foganatosítójára.

Mert Istennek köszönhetô, hogy az adakozó miközben adakozik, és 
mást gazdagít, maga is minden tekintetben meggazdagodik, még-
pedig mindenre kész nagylelkûségre. Az adakozás bonyolult folya-
matában ugyanis a legnagyobb nyertes az, aki fel tud szabadulni az 
önzés görcse alól. Ha pedig valakinek az adakozókedve és általában a 
magának élô ember mindenki irányában való megnyílása végsô soron 
Istennek köszönhetô, akkor ez magától értetôdôen Istennek szóló 
hálaadást kelt életre az apostol és munkatársai által, akik erre a há-
laadásra ösztökélik a reájuk bízottakat.

Az Istennek szóló hálaadás pedig az ajándéktól az ajándékozó felé 
fordítja a megajándékozottat, és összeköti vele a hála örömmel vállalt 
köteléke által. „Az egész folyamat lendülete egy kör alakú mozgást 
követve törekszik visszatérni a kiindulópontra, mint 2Kor 1,11-ben is 
láthattuk” — fogalmazza meg ugyanezt másképp Klauck.162 Végül is így 
válik az adakozás istentiszteleti alkalommá, a „piszkos anyagiak” így esnek át 
egy csodálatos metamorfózison, átváltozáson, és lesznek „lelki javakká”. Mert 
ebben az esetben ennek a szent feladatnak a szolgálata nemcsak a 
jeruzsálemi szentek szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá, 
hanem ki is bôvül népes istentiszteletté sok ember Istennek szóló 
hálaadása által. Pál számára tehát nem az a legfontosabb, hogy a je-
ruzsálemiek hálásak legyenek a pogány eredetû keresztyéneknek az 
értük hozott anyagi áldozatukért, hanem sokkal inkább az, hogy mind-
ebben felfedezzék Isten mûvét, és Istennek adjanak hálát érte. Ha pe-
dig Istennek adnak hálát, akkor ezzel egyúttal a Krisztus népébe tagolódott 
egykori pogányokat is Isten kezébôl fogják elfogadni, és neki fogják meg-
köszönni.

(13) Az Istennek szóló hálaadás magában rejt még egy további és 

162 Klauck 1988, 75. o.
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jelentôségében mindent felülmúló áldásos következményt. Valóban 
nagy szó az is, ha valaki hálás Istennek, mert ebben az esetben a kapott 
ajándéktól odafordul annak ajándékozójához, és így személyes kapcso-
lat jön létre közöttük. De ez még önmagában nem dönti el, hogy Isten 
mit fog jelenteni az adakozó számára, milyen helyet fog elfoglalni az 
életében. Amikor a hálaadás Isten dicsôítésévé magasztosul, akkor 
kerül Isten az ôt megilletô elsô helyre, és szûnik meg ezáltal az emberi 
élet alapvetô hiánya, „a szûkölködés Isten dicsôségében” (Róm 3,23).

Amint láttuk, a jókedvvel vállalt részvétel a jeruzsálemieknek szóló 
gyûjtésben pedig elegendô okot szolgáltat Isten dicsôítésére. A keresz-
tyén testvéreknek jó lélekkel végzett szolgálatból ugyanis sokféle ta-
nulság vonható le. Mert ha a pogány eredetû keresztyének készek az 
önzetlen adakozásra, akkor ezt csak az a hívô engedelmesség teszi 
lehetôvé, amellyel a Krisztus evangéliumát fogadták, és amellyel val-
lást is tettek e mellett az evangélium mellett. Mindez pedig egyedül 
Isten szeretetének és Lelke hatalmának köszönhetô. Ugyancsak Istent 
magasztalja az adakozás, ha abban a korinthusiak bôkezû nagylelkû-
sége fog megnyilatkozni, mert ez arról tanúskodik majd, hogy közös-
séget vállalnak a jeruzsálemi testvérekkel és általában Krisztus né-
pének tagjaival. A testvéri közösségnek anyagiakban is megmutatko-
zó vállalása az egymás számára korábban vadidegen emberek között 
egyáltalán nem természetes. Megszületését és megmaradását egyedül 
Isten Lelkének munkája teszi lehetôvé. Ezért a csodáért is egyedül Is-
tent illesse a dicsôség.

(14) Amiképpen pedig a korinthusi keresztyéneknek az adakozásban 
megmutatkozó önzetlensége és nagylelkûsége túlmutat önmagán, és 
Istent magasztalja, úgy irányítják az ilyen Isten dicsôségére váló csele-
kedetek a fi gyelmet viszont azokra is, akiknek javát szolgálják az ilyen 
tettek. Pál feltételezi, hogy az adomány el fogja mélyíteni az össze-
tartozás tudatát a jeruzsálemi gyülekezet és a páli gyülekezetek között, 
és ez a jeruzsálemiek részérôl abban is kifejezésre fog jutni, hogy hála-
adó és Istent dicsôítô imádságaikban jelen lesznek a pogányok közül 
hitre jutottak is.

Ha pedig imádkozni tudnak értük, akkor ez az apostol számára jelzés 
lesz: Így juttatják kifejezésre vágyódásukat nem zsidó hittestvéreik 
után. Kétségkívül szeretné érzelmileg is egymásra hangolni a korai keresz-
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tyénségnek eltérô vallási és kulturális múlttal rendelkezô két ágát. A 
másfajta keresztyén elfogadását pedig mindenképpen indokolttá teszi 
az, hogy Isten elfogadta ôket. Pál reménysége szerint a jeruzsálemi 
testvérek fel fogják ismerni Isten minden mértéket meghaladó ke-
gyelmét pogány eredetû testvéreiken, ebben az esetben különöskép-
pen abban, hogy képesek lettek az adakozásra (vö. 2Kor 8,1.4.6—7.19). 
Istennek ez az odafordulása a pogányokhoz kezdettôl fogva hozzájárult 
a zsidó múltból eredô fenntartások lefaragásához (lásd Gal 2,7kk; Ap-
Csel 10,45—46; 15,12kk).

M. Thrall feltevése ezen a ponton fi gyelmet érdemel. Pálnak ez utób-
bi megjegyzésébôl arra következtet, hogy az apostol a levél megírásának 
idején még derûlátó volt az adomány jeruzsálemi fogadtatását illetôen. 
A Római levélbôl viszont, amelyet akkor írt, amikor az adakozás befe-
jeztével pár hónappal késôbb Korinthusba érkezett, már mélységes 
aggodalmának ad hangot e tekintetben: „Kérlek titeket, testvéreim, a 
Jézus Krisztus által és a Lélektôl eredô szeretet nevében, hogy küzdje-
tek velem az értem mondott imádságaitokban az Istennél, hogy meg-
meneküljek a Júdeáben élô hitetlenektôl, és az én Jeruzsálemnek szó-
ló szolgálatomat kedvezôen fogadják a »szentek«.” (Róm 15,30—31) 
„Valószínûleg — írja M. Thrall — Korinthusban Pál kedvezôtlen híreket 
kapott a jeruzsálemi helyzetrôl, és a korábbi beállítottsága némileg 
megváltozott.” M. Thrall a jeruzsálemi gyülekezet Pállal kapcsolatos 
véleményének megváltozását annak tulajdonítja, hogy a körülbelül eb-
ben az idôben írt Galata-levélrôl szerzett értesüléseik rossz visszhangot 
váltottak ki közöttük.163

Elképzelhetô, hogy valóban így volt. A különbözô adatokból össze-
álló összkép azonban bonyolultabbnak tûnik. Ami ugyanis Pált a Római 
levélben elsôsorban aggasztja, nem a jeruzsálemi gyülekezet válasza 
a páli gyülekezetek közeledésére, hanem a nem keresztyén zsidók el-
lenséges magatartása. Hogy ezzel ebben az idôben számolnia kellett, 
azt Az apostolok cselekedeteirôl írt könyv két adata is alátámasztja. 
Amikor az adományokkal együtt Korinthusból Szíriába akartak hajóz-
ni, a zsidók közül valók merényletet terveztek ellene, és ezért száraz-
földön, Makedónián keresztül kellett kerülôutat tennie néhányad-

163 Thrall 1994, 593. o.
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magával (20,3). De miután Jeruzsálembe érkezett, szintén hasonló 
veszély fenyegette. Több mint negyven elszánt zsidó fi atalember eskü-
dött össze ellene, hogy eltegye láb alól (23,12kk). A jeruzsálemi keresz-
tyéneknek valószínûleg amellett, hogy teológiai fenntartásaik voltak 
Pál evangéliumértelmezésével szemben, számolniuk kellett Pál miatt 
zsidó kortársaik megtorló intézkedéseivel is, és ezért valószínûleg nem 
lelkesedtek túlzottan Pál látogatásáért. Akárhogy is alakultak a dolgok, 
nem mondható, hogy a gyûjtésrôl Korinthusba írt levelében Pál még 
gyanútlannak tûnik. Soraiból már kiérzôdik a szorongás amiatt, hogy 
valami félresikerülhet, akár az adakozók, akár az adományt fogadók 
lelkülete, magatartása miatt.164 Ennek ellenére reménységgel néz az 
ügyre, mert szilárd meggyôzôdése szerint az egész kezdeményezés 
Isten akaratából van, és ennélfogva Isten meg is fogja áldani azt. Ezért 
is kel majd útra Jeruzsálembe a gyûjtés eredményét vivô küldöttséggel 
minden kedvezôtlen elôjel ellenére is.

(15) Pál lelkiállapotának ezzel az elemzésével messzemenôen össz-
hangban van a jeruzsálemi keresztyéneknek szóló gyûjtés ügyében írt 
levelének végsô kicsengése, a köszönet szava: Hála legyen az Isten-
nek! Mert szavait teljes joggal könyörgésre is foghatná, hiszen az ered-
mény átadásáig még sok minden megtörténhet. De a hálaadás szem-
pontja már a megelôzô gondolatmenetben meghatározóvá vált (2Kor 
9,11—12), annak a felismerésnek megfelelôen, hogy az adakozás nem 
keserves kötelesség, hanem az adakozó számára is sok áldással járó 
örvendetes alkalom (7. vers).

Az adakozó ugyanis gazdagon megajándékozott ember. Ennek meg-
felelôen az apostol hálaadó záradéka a neki jutó javakért mond köszö-
netet: Hála legyen az Istennek egészen soha ki nem fejthetô ajándé-
káért. Mi az az ajándék, amit hálaadásába foglal Pál? A legtöbb ma-
gyarázó165 egyetért Khrüszosztomosszal, aki 2Kor 8,9-re utalva magát 
Jézust nevezi meg, mint legfôbb ajándékot.166 Valóban, minden más 
üdvös következmény gyökere benne keresendô, de ebben az esetben 
valószínûleg mégis azoknak van igazuk, akik vagy magára az adakozás-

164 Lásd az 5. vers kibontását.
165 Pl. Lang 1986, 325. o. Thrall 1994, 594. o.
166 PG 61. 538. kol.
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ra — 2Kor 8,1.4.6k versekre hivatkozva167 —, vagy az adakozás imént 
„kifejtett”, többirányú kedvezô hatására gondolnak, mint például a ke-
resztyén egységtudat megerôsödésére.168

Minden valószínûség szerint éppen az adakozás áldásainak számba-
vétele után jut Pál arra a megállapításra, hogy Isten ajándékának kimerí-
tô és teljes felsorolása lehetetlen. Nem fellengzôs, kegyes túlzás ez részérôl. 
Máskor is megtörténik vele, hogy amikor Isten cselekvésének és bánás-
módjának titkait kutatja, egy ponton meg kell állnia, mert Istennek 
„megmagyarázhatatlanok az ítéletei, és kikutathatatlanok az útjai” 
(Róm 11,33 és Ef 3,8). S különben is hol akad olyan ember, aki „át-
láthatná és érthetné az Úr elgondolásait” (1Kor 2,16; Róm 11,34), 
hiszen a földi viszonyok között csak „rész szerint való” lehet az isme-
rete Istenrôl (1Kor 13,12)? Mert végeredményben az is, aki Istennek 
kedves célokért vállalja önzô érdekeivel szemben az adakozás kocká-
zatát, az Istennek teljesen soha ki nem ismerhetô, sokoldalú és találé-
kony szeretetére teszi fel életét.

167 Vö. Furnish 1984, 452. o.
168 Ch. Wolff 1989, 189. o.
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Az elôzô két fejezet egyetlen téma, a jeruzsálemi gyülekezet részére 
indított adakozás körül forgott. Ehhez képest most vitathatatlanul egy 
merôben más jellegû levélrészlet kezdôdik. Ha önmagában vizsgáljuk 
a soron következô négy fejezetet, azt kell mondanunk, hogy tartalmilag 
és formailag egynemû és összefüggô levélrészlettel lesz dolgunk. Ha 
tehát a magyarázat valami tisztáznivalóval találkozik, akkor elsôsorban 
e négy fejezeten belül kell keresnünk a megoldást.

A levélrészletnek ez a feltûnô egysége abból adódik, hogy elejétôl 
végéig egyetlen kérdés foglalkoztatja, mégpedig Pál apostoli tiszte, vagy 
ahogy ô fogalmaz, az -ja, fordításunk szerint „felhatalmazása” 
(2Kor 10,8; 13,10) és annak hitele. Mûfaja szerint tehát apológiáról, 
védekezésrôl lesz szó. Eddig ebben semmi újdonság nincsen, hiszen 
az egész levél jellegét ez határozza meg. Csak míg a levél elsô felében 
magából a gyülekezetbôl lépett fel egyvalaki Pállal szemben (2,5kk; 
7,12), s az apostol ez esetben az egész gyülekezetet elmarasztalja, mert 
nem állt ki mellette (2,9; 7,12), addig az utolsó négy fejezetbôl kive-
hetôen egy egész csoport, mégpedig kívülrôl a gyülekezetbe beóva-
kodott keresztyén igehirdetôk csapata igyekszik Pál apostoli hitelét 
megingatni. A megváltozott helyzetnek megfelelôen megváltozik véde-
kezésének kiindulópontja is. A levél megelôzô részében apostoli fára-
dozását az Úrtól kapott megbízatáshoz mérte, a levél utolsó fejezeteiben pedig 
kénytelen a többi apostoli igénnyel fellépô ellenfél felfogását és teljesítményét 
is tekintetbe venni.

Arra pedig, hogy kikbôl állhatott ez a társaság, csak Pál megjegyzé-
seibôl következtethetünk. A kérdéssel foglalkozók egymástól megle-
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hetôsen eltérô véleményeirôl a magyarázat elé írt bevezetô I. fejezet 2. 
alfejezetének d) pontja alatt olvashatunk.

Pál küldetését sokoldalú retorikai fegyverzet alkalmazásával védi 
meg. A személyes hangvétel és képi szemléletesség mellett meghökken-
tô és hatásos szónoki fogás az ún. „megfontolatlan beszéd”1 a 11. fe-
jezetben. Az apostol, bár nem szívesen teszi, ezekben a sorokban ver-
senyre kel ellenfeleivel az apostoli teljesítményre hivatkozó dicsekvés-
ben, hogy egyszerre beszélhessen a maga erôfeszítéseirôl, s ugyanakkor 
kétes értékûvé tehessen minden dicsekvést Isten szolgálatában. De 
még itt sem áll meg, hanem kudarcaival, betegségeivel és meg nem 
hallgatott imádságaival is elôhozakodik, hogy így tegye nyilvánvalóvá az 
apostoli lét és szolgálat valódi fedezetét és támaszát, Isten kegyelmes 
jelenlétét és együtt munkálkodását (12. fejezet). Mindez bizonyossá 
teszi küldetésében, és ezért határozott fellépést ígér újabb Korinthus-
ba tervezett látogatása alkalmából.

Az elôttünk álló négy fejezet magyarázatát nagymértékben befolyá-
solja, hogy miként foglalunk állást a levél egységének kérdésében. Ezen a 
ponton újra a levél magyarázatának elején található bevezetésre (I. fe-
jezet) kell utalnunk,2 ahol igyekeztünk az ezzel kapcsolatos bonyolult 
és mindmáig vitatott helyzetet bemutatni. Most röviden csak a leglé-
nyegesebb állásfoglalások álljanak itt. A magyarázók többsége a tár-
gyalandó szakaszt önálló levélnek tekinti, amelyet késôbb az általunk 
Második korinthusi levélnek nevezett levélgyûjteménybe iktattak. Ezt 
az álláspontot erôsíti meg M. Thrall is az idôközben megismert kom-
mentárjában.3 Az I. fejezet 3. alfejezete alatt arról is szó esik, hogy 
egyesek a 10—13. fejezeteket magába foglaló szakaszt akár az ún. „kön-
nyek között írt levél” részeként, akár pedig önálló levélként, de min-
denképpen a szöveg fennmaradó alkotóelemeinél korábban keletke-
zettnek, és ennek megfelelôen egy korábbi helyzetet tükrözônek tekin-
tik. Mint ugyanott olvasható, meggyôzô érv ezt a feltételezést nem 

1 Lásd többek között Ch. Wolff 1989, 210. o. Siegert 1985, 241. o. Thrall 1994, 
654. kk.

2 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetét.
3 „A 10,1—11 és a 13,1—10 között felismerhetô megfelelés a négy fejezetet külön-

álló és önálló felépítésû egységnek mutatja be (…), ami azt a nézetet támasztja alá, 
hogy önálló levéllel van dolgunk.” Thrall 1994, 596. o.
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támasztja alá. A kérdéses levélrészletben kétségtelenül fordulat áll be 
a gondolatmenetben, de emiatt nem szükséges túl nagy idôbeli és tartal-
mi távolságot képzelni a számunkra rendelkezésre álló Második ko-
rinthusi levél egyes alkotóelemei közé.

1. Szelíd, de megalkuvás nélküli küzdelem 
(10,1—11)

(1) Én pedig magam, Pál, intelek1 titeket Krisztus szelídségével 
és nagylelkûségével,2 aki ugyan „szemtôl szemben alázatos vagyok 
közöttetek, távollétemben viszont bátran nektek rontok”.3 (2) 
Kérlek azonban titeket, hogy ottlétemkor ne kelljen bátran fel-
lépni4 azzal az eltökéltséggel,5 amellyel kiállni gondolok6 azokkal 
szemben, akik úgy gondolnak ránk, mint akik testi módon7 élünk. 
(3) Amikor ugyanis testben éljük életünket,8 nem testi módon 
hadakozunk. (4) Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, 
hanem elég hatékonyak Isten számára9 erôdítmények lerombolá-
sára, rommá téve okoskodásokat (5) és minden Isten ismerete 
ellen tornyosuló bástyát, foglyul ejtve minden szándékot a Krisz-
tus iránti engedelmességre, (6) és készen állva igazságot tenni10 
minden engedetlenséggel szemben, amikor teljessé válik a ti en-
gedelmességetek.

(7) Arra legyetek tekintettel,11 ami a szemetek elôtt van. Ha 
valakinek az a meggyôzôdése önmaga felôl, hogy ô Krisztusé, gon-
dolja meg szintén önnönmagától, hogy amint ô Krisztusé, úgy mi 
is. (8) Ha ugyanis valamivel bôségesebben fogok is dicsekedni a 
mi felhatalmazásunkkal,12 amelyet az Úr adott nekünk építése-
tekre, nem pedig romba döntésetekre, nem fogok szégyent valla-
ni. (9) Nehogy13 abba a látszatba keveredjem, mintha leveleimmel 
meg akarnálak félemlíteni titeket. (10) Mert bár levelei — mondják 
— súlyosak és erôteljesek, de a testi jelenléte erôtlen, és beszéde 
semmibe vehetô. (11) Gondolja meg azt az ilyen, hogy amilyenek 
vagyunk szóban, levél útján távollétünkben, olyanok leszünk tett-
ben is ottlétünkkor.
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A SZÖVEG ÉRTELME 1intelek: Az eredeti szövegben a  ige áll, 
amelynek gazdag jelentéstartalma van, kezdve a híváson, a kérésen és vi-
gasztaláson át egészen az intelemig.4 Mindegyik jelentésre bôven hozhatunk 
példát az Újszövetségbôl, de különösen a páli iratokból. Hogy adott esetben 
melyiket részesítsük elônyben, azt a szövegösszefüggés dönti el. Ezen a 
helyen — legalábbis úgy tûnik — a kérés mellett a figyelmeztetés szándéka is 
jelen van, s ezért helyesebbnek látszik a szót „intelem” tartalommal fordíta-
ni, mint 2Kor 6,1-ben vagy 1Thessz 4,1-ben.

2Krisztus szelídségével és nagylelkûségével: Krisztus említett jellem-
vonásai közül különösen a második, az  kínál lehetôséget többféle 
fordításra. Jelenthet ugyanis többek között méltányosságot, mértékletessé-
get, jószívûséget, engedékenységet stb.5 Általában a magasabb rangú fél 
jóindulatát jelzi az alacsonyabb rangú iránt. Ezt a jóindulatot kéri Félix hely-
tartótól Tertullusz ügyvéd Pál elleni vádjai meghallgatásához ApCsel 24,4 
szerint. Vita tárgyát képezheti az a kérdés, hogy Pál szerint ki az, akinek 
részérôl ezt a Krisztushoz igazodó magatartást várja. A gyülekezettôl az ô 
irányában, vagy pedig önmagától a gyülekezet iránt? M. Thrall számol ugyan 
az elsôként említett lehetôsséggel is, de az egész szakasz összefüggésébe 
szerinte mégis inkább a második illik. Tehát Pál ezzel a krisztusi viselkedés-
móddal akarja intelmeit a gyülekezet szívére helyezni. Teológiailag viszont 
nagyobb súlya van annak a kérdésnek, hogy Pál milyen alapon hivatkozik 
ezekre a Krisztusra jellemzô vonásokra. Kézenfekvô lenne feltételezni, hogy 
Jézusnak a földi életére vonatkozó hagyományból merít, vagyis a „történeti 
Jézusra” hivatkozik. A Mt 11,29-ben található jézusi kijelentés — „szelíd va-
gyok és alázatos szívû” — ezt látszik alátámasztani.6 Bultmann ezzel szemben 
Fil 2,6kk-re, Róm 8,9-re és 15,3-ra utal, ahol véleménye szerint Pál a „pre-
exisztens Krisztus” nagylelkû felénk fordulásáról beszél.7 Más megközelítés-
ben ugyanerre az eredményre jut V. P. Furnish is, aki a Mt 11,29-ben talál-
ható jellemzést a zsidó bölcsességirodalom hatására megformált hagyomány-
nak tulajdonítja.8 Az igazság azonban az, hogy a húsvét elôtti Jézus és a 
húsvét utáni Krisztus szembeállítása és azonosságának megkérdôjelezése 
huszadik századi szemléletmód, amelynek visszavetítése a kezdeti idôszak-
ra történetietlen és mesterkélt. Az elsô tanúk, bár Jézus létformájának vál-

4 Lásd Soltész—Szinyei 1978, 482. o.
5 Lásd uo. 226. o.
6 Lásd Thrall 1994, 600. o. 32. jegyzetében felsorolt szerzôket.
7 Bultmann 1976, 184. o.
8 Furnish 1984, 455. o.
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tozását tapasztalták, személyiségének megváltozásáról nem tudósítanak. 
Barrettre kell hallgatnunk, aki a kérdéssel kapcsolatban ezt mondja: „Nem 
lehetne ilyet állítani (ti. mint amivel Pál érvel) (…), ha nem lett volna olyan 
hagyomány, amely Jézust szelídnek és nagylelkûnek mutatja be. Pál alkalom-
adtán közöl olyan anyagot, amely többé-kevésbé emlékeztet az evangéliumi 
hagyományra.”9, 10

3aki ugyan „szemtôl szemben alázatos vagyok közöttetek, távollétem-
ben viszont bátran nektek rontok”: Az idézôjel érzékelteti a kijelentés 
kesernyés, ironikus11 jellegét. Hogy az idézôjelbe tett állítás nem Pál vélemé-
nye önmagáról, hanem mások beszélnek így róla, kiderül a szakasz végén 
írottakból (11. vers).

4bátran fellépni: Szemben az új protestáns fordításban található „erélyes-
nek lennem” megoldással érvényesíteni lehetett a  ige alapjelentését. 
Így a fordítás „bátran fellépni” változata összhangba hozható volt a görög 
szónak az 1. versben található magyarra történt átültetésével    
= „bátran reátok támadok”.

5eltökéltséggel: A görög szövegben található  a  (rábeszél, 
rávesz) ige perfectumának a levélben többször is elôforduló (1,15; 3,4; 8,22) 
visszaható értelmû fônévi alakja. Ha ugyanis „rábeszélem” magam valamire, 
akkor „meggyôzôdés” alakul ki bennem valamirôl. Jelen esetben az „eltökélt-
ség” simábban illeszkedik bele az összefüggésbe, mint a meggyôzôdés.

6kiállni gondolok: Az eredeti szövegnek az új protestáns fordításban ta-
lálható átültetése (merészen akarok fellépni) nem egészen pontos. A fordu-
lat a görög szövegben így hangzik:    . A  
nem az akarást, hanem a meggondolást, megfontolást fejezi ki. A  
viszont rokon értelmû a  („bátornak lenni”) igével. Ha ezt a jelentést 
összekapcsoljuk az  elöljáróval, akkor az egész fordulatot leginkább „ki-
állni gondolok azokkal szemben” formában adhatjuk hûen vissza.

7testi módon: A  fordulat többször elôfordul a levélben, de gya-
kori Pál más leveleiben is. A  szó, amelynek módosításával van dolgunk, 
tulajdonképpen „húst”, illetôleg az emberi test anyagi oldalát jelenti. A  
elöljáróval viszont Pál az Istentôl elfordult ember gondolkodásmódját és élet-

 9 Barrett 1973, 246. o.
10 Lásd még Stanton 1974, 108. o. Továbbá Berger 1995, 337. kk., 358. kk. Nem 

utolsósorban Cserháti 1996, 98. kk.
11 Bultmann 1976, 185. o. Thrall 1994, 598. o.
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vitelét jellemzi.12 A különbözô elöljárók alkalmazásával az apostol finom teo-
lógiai megkülönböztetést tud elérni. A következô versben (3. vers) már az 
 fordulatot találjuk. Ebben azonban már nincs elítélô mozzanat, mint a 
-ban. Egyszerûen a „földhözragadt” emberi létre céloz.

8éljük életünket: Az eredeti szövegben a  ige áll, amelynek alap-
jelentése: járni-kelni. Ez azonban átvitt értelemben az életfolytatást, élet-
módot megjelölô szóvá lett. A magyar „járni” ige ilyen átvitt értelmet nem 
kapott, s ezért ebben az esetben a szolgai fordítás erôltetettnek hatna.

9Isten számára: Az eredeti szövegben dativuszos szerkezetet találunk, 
elöljárószó nélkül (), s ez sokféle értelmezésre nyújt lehetôséget. Te-
kinthetô például dativus causaenak, amikor az okot, respectivusnak, amikor 
a szempontot jelöli meg. Jelen esetben azonban valószínûleg dativus com-
modinak kell vennünk13 (mint 2Kor 5,13-ban), amely egy cselekmény ked-
vezményezettjét jelöli meg.

10igazságot tenni: Az eredeti szöveg  szavát a magyarázók álta-
lában a bosszúállás fogalomkörében maradva adják vissza. Ezt teszi a Káro-
li-fordítás is, de tulajdonképpen ezt teszi az új protestáns fordítás is, amikor 
„büntetésrôl” beszél. Mivel Pál kijelentése szoros kapcsolatban van a követ-
kezô idôhatározói mellékmondattal, amelyben a gyülekezet engedelmessé-
gének teljessé válásáról beszél, nem látszik valószínûnek, hogy az apostol 
egy ilyen végkifejlet esetén bosszúállásra vagy éppen büntetésre gondolna. 
Ezzel szemben inkább a dolgok tisztázásáról, az igazság érvényesítésérôl 
lehet szó. A görög szó jelentéstartalmába ez az értelem is belefér.

11Arra legyetek tekintettel: Mivel alakilag nincs különbség a két lehetôség 
között, nehéz eldönteni, hogy a  (nézni, figyelni, tekintettel lenni va-
lakire) kijelentô vagy felszólító módban áll-e. Ha kijelentô módot tételezünk 
fel, akkor szemrehányás rejlik az apostol szavaiban: „Arra vagytok tekintet-
tel, ami a szemetek elôtt van.”14 Bultmann is efelé hajlik, amikor kérdô mon-
datnak tekinti. A legtöbb magyarázó azonban felszólításnak értelmezi a 
mondatot. Tehát valamit meg kell szívlelnie a gyülekezetnek, nem pedig 
felhagynia egy helytelen gyakorlattal. A következô gondolatmenet is ezt az 
értelmezést támasztja alá.

12felhatalmazásunkkal: Az  ha nem is túl gyakori fogalom az Új-
szövetségben, mégis, ahol elôfordul, fontos szerepet kap. Lényegében három 

12 Lásd még a 2Kor 1,12-höz fûzött 4. számú, az 1,17-hez fûzött 6. számú és az 
5,16-hoz fûzött 4. számú szövegértelmezô jegyzeteket.

13 Vö. BD 188. §. 2.
14 Lásd Khrüszosztomosz, in: PG 61. 547. kol.
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jelentésárnyalatot figyelhetünk meg a szó használatában. a) Hatalom, amel-
lyel valaki vagy valami képes keresztülvinni a szándékát. Látható, hogy ez 
a jelentéstartalom rokon értelmû a  (erô) szóval. Ilyen értelemben a 
legfôbb hatalom Isten (Mk 2,10 és párh.; Lk 12,5; 1Kor 15,28; Róm 9,21 stb.) 
vagy az, akinek hatalmat ad, legyen az Jézus (Mk 6,7; Mt 28,18; Jn 17,2 stb.) 
vagy emberek fölé rendelt földi, esetleg mennyei hatalmak (Róm 13,1kk; 
1Kor 15,24; Kol 1,16). A hatalom mint képesség természetesen gonosz is 
lehet (lásd Lk 22,53; ApCsel 26,18; Jel 13,2). b) Megbízáshoz társuló felha-
talmazás. Bizonyos esetekben felmerül az illetékesség és ennek megfele-
lôen az érvényesség kérdése. Amikor Jézus Isten bocsánatát hirdeti a bûnö-
söknek, a zsidóság akkori vezetôi megkérdezik tôle, hogy „milyen hatalom-
mal teszed ezt, és ki adta neked ezt a hatalmat?” (Mk 11,28—29.33). Mivel 
jelen összefüggésben nyilvánvalóan Pál apostoli megbízatása és az ezzel 
összefüggô jogosítványai a vita tárgya, az  szót most e felôl a jelentés 
felôl kell megközelítenünk (lásd még 2Kor 13,10). c) A felhatalmazásból 
eredô cselekvési szabadság. Szabadság, amellyel valaki ura önmagának (1Kor 
7,37), szabadság a hús fogyasztására és az arról való lemondásra (1Kor 8,9) 
és szabadság arra, hogy a gyülekezetekben szolgálatot végzôk elfogadják a 
gyülekezeteknek az ô létfenntartásukról való gondoskodását (1Kor 9,4kk; 
2Thessz 3,8—9).15

13Nehogy: A mondat célhatározói értelmû kötôszóval kezdôdik, de a ma-
gyarázók többségének véleménye szerint anélkül, hogy szoros kapcsolatban 
állna a mondatot megelôzô kijelentéssel. Vagyis az ellipszis — szó vagy mon-
dat kihagyása — nyelvtani jelenségével van dolgunk. Akkor valahogy így kel-
lene kiegészíteni az apostol mondanivalóját: „De most lemondok arról, hogy 
dicsekedjem, nehogy… stb.” Fel lehet azonban fogni a 10. verset közbevetett 
mondatnak, és a 9. verset a 11. vers elôzményének lehet tekinteni. Bultmann, 
Ch. Wolff és mások viszont amellett érvelnek, hogy van értelme a megelôzô 
8. vershez kapcsolni a 9. vers mondanivalóját.16

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1—2) Miután a jeruzsálemi keresztyé-
nek javára indított gyûjtés szempontjait és tennivalóit körüljárta, a 
levél szerzôje egészen más ügyet hoz szóba. Hogy pedig szavainak nyo-
matékot adjon, a maga személyét igen nagy hangsúllyal említi: Én ma-
gam, Pál (   ) akarok most valamit szívetekre he-

15 Irodalom: Foerster: ThWNT 2. 563. kk. Broer: EWNT 2. 23. kk. kol.
16 Ch. Wolff 1989, 202. o. és 65. jegyz.
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lyezni. M. Thrall szerint ez a bemutatkozás egy külön levél címzésének 
a maradványa.17 De Pál másutt is beszél magáról hasonló hangsúllyal, 
s minden esetben akkor, amikor kijelentését vagy kérését a maga sze-
mélyének latba vetésével akarja nyomatékossá tenni (Gal 5,2; Filem 
19). Valószínûleg most is ez történik. Annál is inkább, mert az, amirôl 
szólnia kell, az ô saját személyét, pontosabban apostoli tisztét, felha-
talmazását érinti.

Aki soraiban a gyülekezethez fordul, nem magánszemély. Krisztus 
küldötte és a gyülekezet alapítója. Amikor tehát a saját nevét említi, 
olvasóiban ennek kell tudatosulnia. Ha valami vagy valaki kikezdi az 
ô apostoli hitelét, akkor az azt az alapot is megingatja, amelyet ô vetett 
a gyülekezet számára (1Kor 3,10—11). Magának a gyülekezetnek a pusz-
ta léte teszi tehát nyomatékossá apostolának intelmeit, amelyeket a 
következôkben fog lelkükre kötni, és amelyek elsôsorban a gyüleke-
zetnek és a gyülekezet apostolának a kapcsolatában elôállt bonyodal-
makat fogják érinteni.

Amikor Pál most a gyülekezethez fordul, nem kíván bármit is erô-
szakos eszközökkel kikényszeríteni részükrôl, hanem Krisztus sze-
lídségével és nagylelkûségével18 igyekszik közeledni hozzájuk. Vagy-
is nemcsak utal Jézus magatartásának erre a jellemzô vonására, hanem 
maga is követni akarja ôt ebben.19 Nemcsak úgy követi, mint egy múltból 
fennmaradt tiszteletreméltó példát, hanem mint a gyülekezet élô Urá-
ra változatlanul jellemzô mintát is. Ahogy Ch. Wolff megfogalmazza: 
„Ami Krisztust jellemzi, az a Testbe Öltözöttnek szeretetbôl fakadó 
visszafogottsága (Niedrigkeit), amely elment egészen a kereszthalálig, 
de jelen van a Megdicsôültben is, és hathatóssá válik a Megdicsôült 
által.”20

Az apostol levelében hasonló visszafogottságot akar tanúsítani a 
gyülekezet iránt, és így akarja helyzetét közöttük megszilárdítani, noha 
a körükben fellépô és ellene áskálódó rosszakarói szerint ô, amikor 
náluk van, szemtôl szemben ugyan alázatos, tôlük távol viszont 

17 Thrall 1994, 599. o.
18 Lásd a 2. számú szövegértelmezô jegyzetet.
19 Vö. Barrett 1973, 246. o.
20 Ch. Wolff 1989, 196. o.
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— leveleiben — bátran nekik ront. Vagyis gyávasággal és kétszínûséggel 
rágalmazzák meg, mintha alázatot színlelve akarna a gyülekezet ke-
gyeibe férkôzni, de egyúttal biztos távolságból akarná megôrizni rájuk 
gyakorolt befolyását. Pál nem akarja, hogy igazuk legyen. Szelíden és 
minden hatalmaskodás nélkül fordul hozzájuk levelében, és így szeret-
né helyreállítani az összhangot közte és az ellenfelek által megzavart gyü-
lekezet között.

Pál nem hagy kétséget afelôl, hogy — ellentétben a rosszindulatú 
feltételezéssel — szemtôl szemben, a gyülekezet körében is kész hatá-
rozott lenni, ha ez szükséges. Kéri azonban ôket, hogy ottlétekor, 
tervezett látogatása alkalmával (2Kor 13,1kk) ne kelljen bátran fel-
lépnie azzal az eltökéltséggel, amellyel kiállni gondol némelyekkel 
szemben. Ezekben a szavakban érhetô tetten az apostolnak a helyzet 
megoldásában követett módszere. Teljesen meg van gyôzôdve aposto-
li elhivatottsága felôl, és ezt kész megalkuvás nélkül képviselni és ér-
vényesíteni a gyülekezetben ellene áskálódókkal szemben. Csak azt 
nem szeretné, ha hasonló magatartásra kényszerülne gyülekezeti ta-
gokkal szemben is. Világosan különbséget tesz tehát a megkísértettek 
és a megkísértôk között. Sok kemény szót kell majd a következô so-
rokban leírnia, de egyetlen egy sem fog vonatkozni korinthusi gyüle-
kezeti tagra, amennyiben nem ad helyt a Pál ellen áskálódók hitelron-
tásának.

Az apostol azokat az ellenfeleit, akiknek megálljt akar parancsolni, 
azzal jellemezheti, hogy ôk úgy gondolnak reá és a vele tartókra, mint 
akik testi módon élnek. A vád igen súlyos, de megfogalmazása talán 
mégsem a szembenálló féltôl származik, hiszen Pál szavajárása (2Kor 
1,17; 5,16) ismerhetô fel benne. A gáncsoskodó vélemények lényegén 
azonban ez a körülmény mit sem változtat.

Mi fogalmazódhat meg ilyen módon abból, amit az ellenfelek az 
apos tol szemére vetnek? M. Thrall több lehetôséggel is számol: a) Pál 
dolgait nem a Szentlélek vezérli. b) Az elôbbi kifogás még pontosabban 
körvonalazható abban, hogy Pál sok „erôtlensége” miatt (vö. 10. vers; 
2Kor 12,6kk) nem tekinthetô igazán „isteni embernek” vagy „Isten 
emberének” ( ), tehát olyan rendkívüli valakinek, aki csodá-
latos képességekkel rendelkezik, és sikerrel vesz minden akadályt. c) 
Pál hajlamos olyan gyarló emberi félelmekre és érzésekre, amelyeknek 
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tanújelét adta a fejezet elsô versében vagy a 2Kor 1,12—17-ben tetten 
érhetô következetlen magatartásában. d) De lehet a vád még az elô-
zôeknél is elmarasztalóbb, amennyiben a gáncsoskodók szerint Pál úgy 
bûvészkedik a szavakkal, hogy még a gyengeségeit is az apostolsága 
mellett szóló érvekké változtatja (2Kor 1,12; 2,17; 4,2; 11,24kk). e) 
Hivatkozhatnak az ellenfelek arra, amiben Pál a Sátán angyalának mû-
vét véli felfedezni (2Kor 12,7), ôk viszont gyógyíthatatlan betegséget 
és ennélfogva az apostoli szolgálatra való alkalmatlanságot látnak. f) 
Valószínûleg azt is felhozzák ellene, hogy nem mer Krisztusra hagyat-
kozni, és az ô rendelkezése szerint a gyülekezetek gondoskodásából 
élni. Ehelyett saját keze munkájával akarja biztosítani magának a lét-
feltételeket (1Kor 9,13kk; 2Kor 12,13kk). g) De lehetséges az is, hogy 
említett kudarcai miatt maguk a korinthusiak olvassák az apostol fe-
jére azt, amit korábban róluk állított: „Nem tudtam úgy szólni hozzá-
tok, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint kiskorú-
akhoz a Krisztusban.” (1Kor 3,1) De a felsorolt lehetôségeken kívül 
számításba vehetünk még egy terhére rótt vádpontot. Különösen ha 
ellenfelei, mint ahogy a jelek erre utalnak, valóban a zsidó eredetû 
keresztyének közül kerültek ki, akik a pogány eredetû hívôknek a zsidó 
elôírások igája alól való felmentését nagy valószínûséggel szintén „testi 
módon” kiagyalt engedménynek értékelték.21

M. Thrall a „test” () és az „Isten Lelke” () egymást kizá-
ró ellentétére tekintettel az a) pont alatt megfogalmazott vád emlege-
tését tartja a legvalószínûbbnek.22 De szerintünk egyáltalán nem tart-
ható kizártnak, hogy a kifogások egész tárházát vonultatták fel Pál 
ellen. Ha ugyanis hitelrontásról van szó, akkor bármi jól jöhet, ami 
rossz színben tüntetheti fel az áldozatot.

(3—6) Pál a „testi módon folytatott élet” vádját nem azzal hárítja el, 
hogy ô az esendô emberi létet régen maga mögött tudhatja. Elismeri, 
hogy a testhez kötött földi élet feltételei reá is vonatkoznak, de nem 
ez a kötelék határozza meg gondolkodásmódját és életvitelét. Amikor 
ugyanis testben éli életét, nem testi módon hadakozik. Jewett sze-
rint ebben a szembeállításban az a páli eszkatologikus szemlélet jelent-

21 Thrall 1994, 605—607. o.
22 Uo. 607. o.

Korinthus_2_JAV.indd   344Korinthus_2_JAV.indd   344 2009.04.08.   14:46:392009.04.08.   14:46:39



345

1. Szelíd, de megalkuvás nélküli küzdelem (10,1—11) 

kezik, amely az eljövendô világ erôit a Lélek munkája révén már „e 
testi életben” jelenvalónak ismeri fel.23 Ha fi gyelembe vesszük Pálnak 
az 1Kor 7,29kk-ben és Róm 13,11kk-ben írt szavait, akkor ezt az ész-
revételt valóban megszívlelendônek kell tekintenünk. Jelen összefüg-
gésben azonban a hangsúly minden valószínûség szerint mégiscsak az 
apostoli szolgálat testi, e világi feltételeire esik. Bár Pál valóban nem egy-
szer szól a Szentlélek ajándékáról úgy, mint az eljövendô élet „elôle-
gérôl”, „foglalójáról” (: 2Kor 1,22; 5,5; Ef 1,14) — és nem zá-
logáról (!) —, amely már e világi létünkben megteremti az Istennel való 
kapcsolat lehetôségét, mégsem tételezhetô fel, hogy egy rajongásra 
hajlamos gyülekezetben (1Kor 4,8) egyoldalúan az apostoli létforma 
lelki oldalát állítaná elôtérbe.

Pál éppen az apostoli létforma emberi oldalának hangsúlyozásával 
teszi fi gyelemre méltóvá azt a kijelentését, hogy nem testi módon ha-
dakozik. Mert az apostoli szolgálatban mindig van, amivel meg kell küz-
deni, amit nem hagyhat annyiban. Most például el kell hárítania a gyü-
lekezetbe beóvakodott és ott zavart keltô elemeket. De ezt nem teheti 
meg azokkal az eszközökkel, amelyeket emberek vesznek igénybe, hogy 
ellentéteiket velük intézzék el. Ezért hadakozásának fegyverei nem 
testiek. Isten ügyében ezek nem lennének célravezetôk. Nem hatalmi 
szóval, hanem a meggyôzés szellemi eszközeivel törekszik a gyülekezet 
életében támadt visszásságokat rendezni.

Pál az általa igénybe venni kívánt fegyvereket nem nevezi meg. Bi-
zonyára azokra gondol, amelyeket a továbbiakban be fog vetni: szavá-
nak, igazának súlyát és életmûvébôl származó fedezetét. Ezek elég 
hatékonyak lehetnek Isten számára, aki felhasználhatja mindezeket 
erôdítmények lerombolására. A kép ismét háborús helyzetet idéz, 
és valószínûleg a Példabeszédek könyvének hatását tükrözi (21,22).24 
Mert az apostol elôtt nem titok, hogy különféle módon ugyan, de min-
den emberben makacs ellenállás épül ki Istennel szemben, aminek véget 
vetni egyedül Istennek van hatalma (vö. Róm 3,10—11.23; 5,12). Az 
apostol helyzetét azonban nem teszi könnyûvé, hogy ellenfelei is Is-
tenre hivatkozva lépnek fel a gyülekezetben. Mégsem látja eleve kilá-

23 Lásd Thrall 1994, 608. o. 79. jegyz.
24 Idézi Bultmann 1976, 186. o. Thrall 1994, 610. o.
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tástalannak a küzdelmet, mert meggyôzôdése szerint az ô és az ellen-
felek között kialakuló küzdelem során Isten majd helytáll önmagáért.

Pál ennek a szellemi harcnak a természetét néhány vonással rajzolja 
meg. A jellemzés vonatkozhat általában az apostoli igehirdetés küzdel-
meire, hiszen „okoskodásra”, szofi sta csûrés-csavarásra, megszerzett 
„ismeretekbôl” fakadó értelmi ellenvetésekre görög mûveltséggel ren-
delkezôk között mindenütt számítani lehetett. De a gondolatmenet 
végsô kicsengése miatt sokkal valószínûbbnek látszik, hogy a gyüleke-
zetben fellépô ellenfelek érveire kell gondolnunk. Az ô okoskodásai-
kat fogja rommá tenni Isten, és velük együtt minden Isten ismere-
te ellen tornyosuló bástyát az apostol érveinek ereje által.

A  szó az Újszövetségben csak egyetlen helyen fordul még 
elô (Róm 2,15), ahol teológiailag semleges jelentéssel szerepel. Itt, a 
Második korinthusi levélben azonban kétségtelenül olyan értelmi te-
vékenységet jelöl, amely Isten igaz ismeretét akarja ellehetetleníteni. 
Az „okoskodással” történô fordítás már tekintettel kíván lenni erre a 
rosszalló értelemre. A következô fejezetekben majd tanúi lehetünk 
annak, hogy az apostol ellenfelei nem voltak restek apostolsága ellen 
Istenre hivatkozó érvekkel elôhozakodni.

Ezzel szemben a helytálló „ismeret” () ebben az összefüggés-
ben megvédendô érték, még akkor is, ha a korinthusi gyülekezetben egye-
sek túl is becsülték (1Kor 8,1.10—11; 13,2). Természetesen itt Istennel 
összefüggô ismeretrôl van szó, és nem az emberi megismerés eredmé-
nyeirôl általában. De még így, leszûkített értelemben sem egyértelmû 
a kifejezés. Az Isten szó ugyanis a görög szövegben birtokos esetben 
áll, s mint minden ilyen esetben, most is fel kell tennünk a kérdést, 
hogy a birtokos esetben álló szó az adott kifejezésben az alany (geni-
tivus subiectivus) vagy a tárgy (genitivus obiectivus) megjelölését szol-
gálja. Az elôbbi esetben olyan ismeretre utalunk, amellyel Isten ren-
delkezik felôlünk. Az utóbbival pedig arra az ismeretre, amelyet mi, 
emberek szereztünk Istenrôl. Pálnál mind a két esetre találunk példát, 
méghozzá olyat is, amelyben a két esetet egymással egybeveti: az em-
ber ismerete Istenrôl „töredékes”, míg Isten ismerete rólunk, vagyis 
az embert kiválasztó szeretete maradéktalan és feltétlen (1Kor 8,3; 13,12; 
Gal 4,9). Elképzelhetô, hogy Pál az apostoli hitelét aláásni igyekvô 
ellenfeleiben fogyatékos istenismeretet tételez fel, de az sem lehetetlen, 
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hogy „bástyát”, kiépített ellenállást lát bennük Isten munkájával és 
igényével, a felôle érkezô hatásokkal szemben, egyszóval Istennek ró-
lunk, emberekrôl alkotott ismeretével szemben.

Olyan „fegyverekkel” akar élni tehát az apostol, amelyekkel az ellen-
feleinek és a korinthusi gyülekezet befolyásuk alá került tagjainak hely-
telen gondolkodását legyôzheti és helyes irányba terelheti. De nem elég 
a fejekben rendet raknia, hanem foglyul kell ejtenie minden szándé-
kot a Krisztus iránti engedelmességre. Az eredeti szöveg  sza-
va szándékká érett gondolatot jelent, amelynél nem lehet tudni, hogy 
mi volt elôbb, a szándék vagy az elgondolás. Mert valószínûleg a Pál 
ellen emelt kifogások mögött nem pusztán értelmi megfontolások áll-
tak. Bizonyára olyan törekvések is sarkallhatták az ellenfeleket, ame-
lyeknek jóformán maguk sem voltak tudatában. Az ellenfelek szívesen 
mérték össze magukat Pállal (2Kor 11,12). E mögött pedig az a lelkü-
let húzódhat meg, amely jellemzô volt Filippiben is néhány igehirde-
tôre, akik „irigységbôl és összeférhetetlenségbôl hirdették az igét” (Fil 
1,15).

Az apostolnak tehát — ismét katonai kifejezéssel élve — foglyul kell 
ejtenie minden ellene irányuló nemtelen szándékot, hogy gyökerében 
oldhassa meg a nyugtalanító helyzetet. Megint nem embereket akar 
térdre kényszeríteni, hanem rossz irányba tartó törekvéseket és fejle-
ményeket igyekszik visszafordítani, s ezt sem erôszakos módon, hanem 
a meggyôzés eszközeivel. Nem kívánja a maga akaratát senkire rá-
kényszeríteni. Engedelmességet sem magának követel. Arra törekszik, 
hogy az áldatlan helyzet minden szereplôje Krisztus alá rendelje magát, és 
engedje magatartásában és életvitelében az ô igényét érvényesülni. A Római 
levél tanúsága szerint a Krisztusba vetett hit, valamint a neki való oda-
szánás és engedelmesség Pál teológiájában váltófogalom, vagy még 
inkább ugyanannak az éremnek két oldala (1,5; 6,16; 10,16; 15,18; 
16,19).25

A korinthusi gyülekezet békés fejlôdésének érdekében folytatott küz-
delem végsô szakasza az áldatlan helyzetért felelôsséggel tartozók, az 
engedetlenségben elmarasztalhatók megnevezése és a visszásságok 
megszüntetéséért teendô lépések megtétele. A magyarázók többségé-

25 Lásd Käsemann 1974, 12. o.
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nek véleménye szerint Pál itt olyan szót használ (), amely a 
leszámolást helyezi kilátásba. Valószínûbbnek látszik azonban, hogy 
inkább a helyzet rendezésére gondol, ami természetesen nem történhet 
meg a következmények érvényesítése nélkül. Feltehetôen nem ellen-
felei fegyverletételére számít. A levél címzettjeit, a gyülekezetet akarja 
jobb belátásra bírni és ellenfelei befolyása alól kivonni. A gyülekezet 
apostola iránti hûségtôl eltántorítottakkal kell rendezni a dolgot.

Ezért amennyiben az értük vívott hadakozás eredményeképpen a 
helyzet megérik, Pál készen áll igazságot tenni minden engedetlen-
séggel kapcsolatban. Távolról sem kíván „bosszút állni”, de sor fog 
kerülni kinek-kinek a szerepére az áldatlan állapotok eluralkodásában, 
amikor teljessé válik a gyülekezet tagjainak engedelmessége. Az 
apostol nem megalázkodó behódolást vár tôlük. A kiteljesedésre váró 
engedelmesség az elôzôek értelmében nem lehet más, mint készség 
Krisztus szándékainak érvényesítésére. Hasonló fordulatra számít Pál, 
mint egy korábbi esetnél, amikor a gyülekezetbôl egyvalaki megbán-
totta ôt, de a gyülekezet ennek ellenére nem marasztalta el az illetôt. 
Akkor küldte el Korinthusba az apostol a „könnyek között írt levelét”, 
mint írja, azzal a céllal, „hogy megtapasztalhassa helytállásukat, vajon 
minden tekintetben engedelmesek-e” (2Kor 2,9). Amikor pedig errôl 
meggyôzôdhetett, mert a gyülekezet szembefordult megbántójával, 
akkor kéri ôket, hogy részesítsék ugyan feddésben, de „bocsássanak 
meg neki, és vigasztalják meg ôt, nehogy valamiképpen a túl nagy szo-
morúság megeméssze az ilyet!” (2Kor 2,7). Már ott megtalálhatunk 
tehát minden olyan elemet, amelyet most az ellenfelei által okozott 
áldatlan helyzet orvoslásában is alkalmazni szándékozik. Mert ahogyan 
pár mondattal késôbb megfogalmazza: „Az Úrtól származó apostoli 
felhatalmazást a gyülekezet építésére, nem pedig romba döntésére kap-
ta.” (8. vers)26

(7—8) Az elôzôekben Pál azt állította magáról, hogy a rendelkezésé-
re álló sajátos fegyverekkel Isten harcát vívja a gyülekezetért a kívülrôl 
jövô ártó befolyással szemben. Nem a saját szándékainak érvényesíté-
se érdekében száll síkra, hanem a Krisztus iránti engedelmességre akar-

26 Ugyancsak a gyülekezet élô Urával, Krisztussal szembesíti olvasóit a levél utol-
só soraiban is (2Kor 13,5).
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ja megnyerni a korinthusi híveket. De kinek higgyen a gyülekezet, hi-
szen Pál ellenfelei is hasonló igénnyel lépnek fel? Ilyen ellenvetésekre 
az apostol csak azt felelheti, hogy a megbolydult gyülekezetnek nem-
csak a szavakra kell fi gyelnie, hanem sokkal inkább arra legyen tekin-
tettel, ami a szeme elôtt van. Vegye tehát észre Pállal kapcsolatban 
a nyilvánvaló igazságot.

A korinthusi hívek nem veszíthetik szem elôl mindenekelôtt azt a 
tényt, hogy Pálban egy Krisztusnak elkötelezett apostolt ismerhettek 
meg. Ezért ha valakinek az ellenfelek közül az a meggyôzôdése ön-
magáról, hogy ô Krisztusé, gondolja meg szintén önnönmagától, 
hogy amint ô Krisztusé, úgy mi is. Pál ezek szerint nem vonja két-
ségbe, hogy ellenfelei is — mert a harmadik személyben fogalmazott 
határozatlan névmás () nyilván reájuk utal — Krisztushoz tartoznak, 
csak azt várja el tôlük, hogy legyenek elfogulatlanok, és ne vonják két-
ségbe az ô Krisztus iránti elkötelezettségét. Szenteljenek hát legalább 
annyi fi gyelmet neki is, mint a közéjük belopódzott vándor igehirde-
tôknek. Jussanak el tehát a maguk jószántából arra a belátásra, hogy ô 
nemkülönben Krisztushoz tartozik. Legalábbis a gyülekezetnek ezt a tényt 
el kell ismernie, és ebbôl kell kiindulnia.

Minthogy az ember többféle minôségben is Krisztushoz tartozhat, 
vajon mit akar ez az önvallomás errôl a hozzátartozásról kifejezésre 
juttatni? M. Thrall mérlegeli a különféle lehetôségeket, s ezek közül 
hárommal kell komolyan számolni. Lehet valaki Krisztusé, mint min-
den megkeresztelt hívô. De miért is emelné így ki önmagát egy keresz-
tyén közösségben, ahol mindenki más hozzá hasonlóan Krisztushoz 
tartozik? Továbbá vallhatná magát valaki Krisztusénak, mint a gyüle-
kezet Krisztus-párti csoportjának tagja. Az elsô levél alapján tudjuk, 
vagy inkább feltételezzük, hogy a pártokra szakadt gyülekezetben olya-
nok is akadtak, akik a többiekkel szemben állították magukat Krisztu-
sénak.27 Ha viszont az ehhez a csoporthoz tartozásról lenne szó, akkor 
Pál nem állítaná, hogy ô is Krisztusé, már tudniillik ebben a másokat 
kizáró értelemben. Végül is az a feltételezés tûnik leginkább elfogad-
hatónak, hogy Pál ellenfelei magukat Krisztus apostolaiként (2Kor 11,13), 
illetve Krisztus szolgáiként (2Kor 11,23) emlegetik, és ennek megfele-

27 Lásd Cserháti 2008-ban az 1Kor 1,12 magyarázatánál.
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lôen Pál is ebben az értelemben igényli Krisztushoz tartozásának el-
ismerését.28

Mert ha valami szemébe tûnhet a korinthusi gyülekezet tagjainak, 
akkor az Pál apostoli fáradozásának (: 1Kor 15,10; 2Kor 6,5; 10,15; 
11,23.27) eredménye, amelyrôl magának a gyülekezetnek a léte tanús-
kodhat a legmeggyôzôbben. Kétségkívül Pál Krisztushoz tartozásának 
errôl a következményérôl lehet szó, mert a továbbiakban azt a meg-
bízást, pontosabban felhatalmazást () említi, amelyet Ura 
adott neki, és amellyel élve a korinthusiak közé is eljutott. A megfo-
galmazás kétségtelenné teszi, hogy apostollá nem lehet senki önjelölt-
ként, de a gyülekezet akaratából sem. E felett a tisztség felett egyes-
egyedül Krisztus rendelkezik. Ki nem mondva ugyan, de bizonyára a 
damaszkuszi úton történtekre utal, amikor is a feltámadott Jézus meg-
jelent neki, és „a pogányok közé küldte, hogy az evangéliumot hirdes-
se közöttük” (Gal 1,16), és Istennek új, minden nép közül egybesereg-
lô népébe gyûjtse ôket (Gal 3,8.14) az ô nevében.

A küldés egyúttal felhatalmazást is jelent a szükséges intézkedések 
megtételére, hiszen a zsidó „shaliach-törvény” értelmében a „küldött 
— a küldô által meghatározott megszorításokkal — olyan, mint a küldô-
je”.29 Az apostoli feladatra szóló megbízáshoz hozzátartozik a felhatal-
mazás azzal a hatalommal, amely eredményessé teheti a küldetést. Ezért 
írhatja Pál 1Kor 2,4-ben: „Az én szavam és igehirdetésem nem merült 
ki megejtô bölcs szavakban, hanem Lélek és erô megnyilatkozásává 
lettek” (lásd még 2Kor 3,3kk; 6,4kk). Az ilyen értelemben vett külde-
tésnek a teljesítése az a terület, amellyel a késôbbiekben (11—12. feje-
zet) majd valamivel bôségesebben fog dicsekedni, összemérve ma-
gát az ôt becsmérlô ellenfelekkel. Abban is bízik, hogy ebben a meg-
méretésben nem fog szégyent vallani. Talán itt még nem a végsô 
megméretésre esik a hangsúly, mint Fil 1,20-ban, hanem a gyülekezet 
ítéletére, amelyre Pál és az ô ellenfelei egybevetése során el fog jutni.

Az apostoli küldetés célja megfelel az evangéliumnak. Azt a felha-
talmazást — írja Pál —, amelyet az Úr adott nekünk, építésetekre, az 
egyes hívô és az egész gyülekezet javának elômozdítására (1Kor 3,9), 

28 Thrall 1994, 620. kk.
29 Bill 3. 2. kk.
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nem pedig romba döntésetekre kaptuk. A magyarázókat élénken 
foglalkoztatja az a kérdés, hogy miért tartja Pál lehetséges apostoli 
feladatnak a rombolást is. Szinte kivétel nélkül ószövetségi hátteret gya-
nítanak a megfogalmazás mögött, mert Jeremiás prófétának szól így 
az elhívás: „Ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom az én 
igéimet! Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy 
gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!” (Jer 1,9—10; Jer 
31,27—28).

Ám ha valóban ez a jeremiási feladat áll Pál szavainak hátterében, 
amit az Elsô korinthusi levélnek az apostoli szolgálatot megrajzoló 3. 
fejezetének több képe is valószínûvé tesz, akkor szó lehet egy általa 
tudatosan alkalmazott szembeállításról is. Vagyis míg az ószövetségi 
küldöttre a rombolás és építés kettôs feladata hárul, addig az aposto-
lokra egyedül az építés szolgálata vár. Ezt a meggyôzôdést hallhatjuk ki 
Pál más kijelentéseibôl is: „Azért írtam nektek távollétemben ezeket, 
hogy amikor majd jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem a nekem 
szóló felhatalmazás alapján, amelyet az Úr adott nekem építésre és 
nem romba döntésetekre.” (2Kor 13,10) De már levele elején a külde-
tésének ezzel az értelmezésével ad magyarázatot arra, hogy ígéretével 
ellentétben miért nem kereste fel újra a korinthusi gyülekezetet. „Irán-
tatok való kíméletbôl nem mentem el mindeddig Korinthusba” — mond-
ja ott. „Mert nem urai vagyunk a ti hiteteknek, hanem munkatársai a 
ti örömötöknek.” (2Kor 1,23—24)

Mindamellett apostoli küldetésének ezen a mindent meghatározó, 
átfogó értelmezésén kívül bizonyára a korinthusi gyülekezetben ki-
alakult helyzet is indokolta, hogy felhatalmazásának ezt a sajátosságát 
ennyire hangsúlyozza. Wolff több magyarázó véleményét foglalja össze, 
amikor a rombolás említésében a gyülekezetben tevékenykedô ellen-
felekre mért „oldalvágást” lát, hiszen ôk azok, akik veszélyeztetik Pál 
apostoli fáradozásának eredményeit.30

Még valószínûbb azonban, hogy ellenfelei — és az ô hatásuk alatt a 
gyülekezetbôl is egyesek31 — minôsítették rombolónak Pál tevékenysé-
gét, és ez ellen kel ki az apostol. Már a fejezet elsô versében ironikusan 

30 Ch. Wolff 1989, 201. o.
31 Furnish 1984, 477. o.
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céloz azokra, akik szerint ô „ráront” a más véleményen lévôkre. De 
akkor is nagyon harciasnak mutatkozik, amikor „hadakozása fegyve-
reirôl” beszél, amelyekkel „rommá tesz okoskodásokat és minden Isten 
ismerete ellen tornyosuló bástyát” (4—5. versek). Nem szabad azonban 
fi gyelmen kívül hagyni, hogy az apostol nem emberek, hanem bomlasztó 
gondolatok ellen veszi fel a harcot, éppen a gyülekezet tagjainak érdekében. 
Ha ezen a téren határozott és elszánt marad, akkor nem a gyülekezet 
rombolásának, hanem éppen építésének a szándéka vezeti.

(9—11) Amikor Pál elszánja magát az apostoli fáradozásának ered-
ményeivel való „valamivel bôségesebb dicsekvésre”, azt reméli, hogy 
„nem fog szégyent vallani”. De nem szeretne abba a látszatba keve-
redni, mintha leveleivel rájuk akarna ijeszteni. Ezt a gyanút már a 
mondanivaló elején is felemlítette, most a gondolatmenet lezárásánál 
is megemlíti, mintegy „inklúziót”, keretet adva az alaphang megüté-
sének. Az ijesztgetésnek a látszatát akarják ráfogni, amiért azután nem 
is kell igazán komolyan venni ôt. Mert bár levelei — mondják — sú-
lyosak és erôteljesek, de a testi jelenléte erôtlen, és beszéde sem-
mibe vehetô. A Második korinthusi levélben szó van az úgynevezett 
„könnyek között írt levélrôl” (2,4), amelyrôl maga az apostol állapítja 
meg, hogy levelével „megszomorította” a gyülekezetet (7,8). A levél 
hangja feltehetôen kemény lehetett, mert a gyülekezetbôl „igyekezetet, 
sôt mentegetôdzést, sôt méltatlankodást, sôt félelmet (!), sôt vágya-
kozást, sôt buzgólkodást, sôt igazságtevést” váltott ki (7,11). Van tehát 
valami igazság a leveleinek bírálatában.

A testi jelenlétérôl és beszédérôl mondottak sem állhatnak nagyon 
messze a valóságtól. Ha túlzásnak is tekinthetô, amit egy késôbbi apok-
rif, Biblián kívüli iratban, a Pál és Tekla cselekedeteiben ôrzött meg a kegyes 
hagyomány, hogy tudniillik az apostol „alacsony termetû, gyér hajú, 
görbe lábú, jó erôben levô, összeérô szemöldökû, enyhén sasorrú, ke-
gyelemtôl sugárzó férfi ú volt, akinek arca hol embert, hol angyalt sej-
tetett”,32 tagbaszakadt ember benyomását valóban nem kelthette.

Meg kell azonban hagynunk, hogy nem egyszer maga Pál is „erôt-
lennek” () vallja magát (1Kor 4,10; 9,22), akinek számolnia 
kell az „erôtlenség” () állapotának tehertételével (1Kor 2,3—4; 

32 Az apostolok csodálatos cselekedetei, 79. o.
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2Kor 11,30; 12,5), amely nála nemcsak testi, hanem anyagi, társadalmi 
hátrányt is takarhat. Mégsem ezek az elônytelen adottságok a meg-
határozóak küldetésének teljesítésében. Ezek csupán az érem egyik 
oldalát jelentik, sôt egyenesen a feltételét teremtik meg annak, hogy 
szolgálatában „Isten ereje érvényesülhessen” (2Kor 12,9—10; 13,3.9). 
Nem hiú szónoki teljesítményére sem. Nem tartja magát kiváló beszéd-
készséggel rendelkezônek. De erre nincs is szüksége, mert nem a le-
hengerlô beszéd és bölcsesség, a szavak ügyes forgatásában fellelhetô 
megejtô jártasság szerez érvényt az evangéliumnak. Ha így volna, a hit 
emberi bölcsességen és nem Isten erején nyugodna (1Kor 2,1.4—5). 
Lehet tehát, hogy van némi igazság az ellenfelek Pálról alkotott leke-
zelô véleményében, de ez korántsem ingathatja meg apostoli hitelét és 
tekintélyét.

Az ellenfelek szerint az apostol ellen szól a levelei és a gyülekezetben 
olykor „testileg is létrejövô” jelenléte között feltételezett ellentét. Pál 
azonban fi gyelmezteti a magukat ilyen reményekben ringatókat: Gon-
dolja meg azt az ilyen, hogy amilyenek vagyunk szóban, levél út-
ján távollétünkben, olyanok leszünk tettben is ottlétünkkor. Amit 
levelében képvisel, azt fogja keresztülvinni, amikor majd újra a gyüle-
kezetben lesz (lásd 2Kor 12,20; 13,1kk; 13,10). Lehet, hogy nem erô-
szakosan, de apostoli küldetésének tudatából táplálkozó határozott-
sággal. Levelének következô soraiban bôségesebben fog hivatkozni 
apostoli mivoltának tanújeleire, de reménysége szerint „nem fog szé-
gyent vallani” (8. vers) akkor sem, amikor majd teljes testi mivoltában 
ismét megjelenik a gyülekezetben.

2. Az apostoli szolgálat zsinórmértéke 
(10,12—18)

(12) Nincs bátorságunk ugyanis1 magunkat némelyekhez azok 
közül sorolni és velük összevetni,2 akik önmagukat ajánlják.3 El-
lenben ôk, amikor önmagukkal mérik önmagukat, és önmagukat 
önmagukkal vetik össze, nem lesznek bölcsebbek.4 (13) Mi pedig 
nem megmérhetetlen dolgokkal5 fogunk dicsekedni, hanem annak 
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a szabályozásnak a mértéke szerint,6 amelyet Isten szabott ki ne-
künk mértékül,7 hogy eljussunk még hozzátok is. (14) Mert nem 
becsüljük túl magunkat, mintha el sem értünk volna hozzátok, 
hiszen eljutottunk, mégpedig elsôként,8 hozzátok is9 a Krisztus 
evangéliumával. (15) Miközben10 nem dicsekszünk megmérhe-
tetlenül mások fáradozásával,11 de reménységünk van arra, hogy 
miután hitetek megnövekszik, és véleményetekben számottevô 
mértékben megnô jelentôségünk12 a minket érintô szabályozás13 
értelmében, (16) rajtatok túl is hirdethetjük az evangéliumot, 
nehogy mást érintô szabályozáshoz igazodva már elvégzett mun-
kával dicsekedjünk.14 (17) „Aki pedig dicsekszik, az Úrral15 dicse-
kedjék!”16 (18) Mert nem az a megfelelô,17 aki magát ajánlja, hanem 
akit az Úr ajánl.

A SZÖVEG ÉRTELME 1Nincs bátorságunk ugyanis: Pál itt is azt a keser-
nyés, ironikus hangot üti meg,33 amelyet már 10,1-ben is megfigyelhettünk.34 
Mintha azt akarná kifejezni, hogy belôle hiányszik azoknak a merészsége, 
akik nem restellik „önmagukat ajánlani”.

2némelyekhez azok közül sorolni és velük összevetni: A görög szöve-
get akár szójátéknak is vehetnénk. Mind a két igének a  (ítélni, meg-
ítélni) szó az alapja, csak az értelmet módosító igekötô más. Az  = 
valakinek vagy valaminek a helyét egy bizonyos sorrendben megítélni, tehát: 
„besorolni”. A  pedig = valakit vagy valamit máshoz képest megítél-
ni, vagyis: „összevetni”.

3némelyekhez…, akik önmagukat ajánlják: A „némelyekhez” () ha-
tározatlan névmás, amellyel Pál itt is, mint a fejezet 7. versében, a gyüleke-
zetbe beóvakodott ellenfeleire céloz. Nem nevezi meg ôket név szerint. Ta-
pintatosan hagyja, hogy magára ismerjen, és magára vegye a jellemzést az, 
akit illet. Az „önmagukat ajánlók” fordulat birtokos esetben áll, lévén geniti-
vus partitivusról, azaz az egésznek egy részét megjelölô nyelvtani alakzatról 
van szó. A soron lévô szakasz kulcsszava az „ajánlás”. Hogy az inkluzió nyel-
vi alakzatával van dolgunk, mint az elôzô szakaszban is,35 az kitûnik az 
utolsó, 18. versbôl, amelyben szintén az ajánlás fogalmával találkozunk, de 

33 Vö. Bultmann 1976, 194. o. Furnish 1984, 480. o. Ch. Wolff 1989, 204. o. 
Thrall 1994, 640. o.

34 Lásd ott, a 3. számú szövegértelmezô jegyzetben.
35 Lásd a 9. vers kibontásánál.
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most már az Isten által biztosított ajánlásról, nem pedig a valakinek önma-
gáról kiállított ajánlásáról beszél az apostol. Az ajánlás — legtöbbször ajánló-
levél formájában — nélkülözhetetlen volt egy olyan korban, amikor messzirôl 
jött ember kilétét és személyazonosságát másként nem lehetett megállapí-
tani.36

4amikor… önmagukat önmagukkal vetik össze, nem lesznek bölcseb-
bek: Pál itt gyaníthatóan figyelemre méltó és lényeget érintô bírálatot gya-
korol ellenfelei gondolkodásmódján. A baj csak az, hogy a mondat az ere-
deti szövegben is sokféleképpen értelmezhetô. Vitatható mindenekelôtt a 
 (önmagáé) visszaható névmás jelentése. Kifejezheti ugyanis azt, amit 
valaki önmagára vonatkoztat. A jelen esetben például azt, hogy az apostol 
ellenfelei önértékelésükben önmaguk által felállított mértékhez igazodnak. 
De állhat néha a  a kölcsönösséget kifejezô  (egymásé) helyett 
is.37 Ebben az esetben az ellenfelek egymáshoz vagy esetleg Pálhoz (2Kor 
11,12) mérik magukat. Az elsô esetben az önértékelés önkényesnek, az utób-
biban viszonylagosnak, a mértékül választott személytôl függônek tekinthe-
tô. Az apostol gondolatmenete inkább az elôbbi értelmezés mellett szól, 
hiszen a következôkben azt fogja hangsúlyozni, hogy ô Isten „kánonával” 
méri meg apostoli tevékenységét, és nem a maga által önkényesen felállított 
mércével. A mondat értelmezését még nehezebbé teszi egy szövegkritikai 
bonyodalom. Egyes — fôként nyugati típusú — kéziratokban38 hiányzik a 12. 
vers vége és a 13. vers eleje (), vagyis „nem lesznek böl-
csebbek. Mi pedig” stb. Ez a görög szöveget érintô kihagyás nagymértékben 
megváltoztatja a gondolatmenetet, és ennek megfelelôen az értelmezést is. 
Ez esetben ugyanis az  a 12. vers közepén Pálra vonatkozna, és akkor 
ô az, aki önmagával méri magát, és nem mással, s szintén ô az, aki önmagá-
val veti össze magát, és nem mással. Látszólag errôl beszél Pál 1Kor 2,15-ben. 
Ha viszont a kihagyott mondatrészt az eredeti szöveg részének tekintjük, 
akkor a kijelentés értelme az, hogy míg az ellenfelek emberi mértéket hasz-
nálnak, és emiatt nem is lesznek bölcsebbek, addig Pál és követôi az Isten 
által nekik kiszabott mérték alapján beszélnek teljesítményükrôl.39 Mivel 
azonban a legrégibb szövegek a hosszabb változat mellett szólnak, és azt 

36 Az ezzel kapcsolatos kérdésekrôl bôvebben lásd a 2Kor 3,1-hez fûzött 3. számú 
értelmezô jegyzetnél.

37 Lásd Soltész—Szinyei 1978, 168. o. BD 287. §.
38 D∗, F, G és latin fordítások.
39 A kihagyással olvasott szöveget tekinti eredetinek többek között Bultmann 

1976, 193. o. és Käsemann 1942, 56. k.
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is nehéz elképzelni, hogy a másolók bonyolultabbá és nehezebben érthetô-
vé tették volna a szöveget, a magyarázók többsége40 nem hagyja figyelmen 
kívül a kérdéses részt.

5nem megmérhetetlen dolgokkal: Mind a revideált Károli-fordítás — szem-
ben a régi Károli-fordításban található megoldással (!) —, mind pedig az új 
protestáns fordítás félreérti az apostolt, mintha a maga részérôl a mérték-
telen dicsekvés helyett szerényebb dicsekvésre, a túlzás elkerülésére tenne 
ígéretet.41 A Bauer-szótár is ezt az értelmezést sugallja.42 Pedig a görög szö-
vegben szereplô  fosztóképzôvel ellátott, többes számban álló 
semleges szó, vagyis csoportfogalom: megmérhetetlen dolgok. Ez a fordítás 
simul bele a gondolatmenetbe. Míg ugyanis az ellenfelek a saját mértéküket 
használják, s ennek megfelelôen a mérés eredménye is ellenôrizhetetlen, 
addig Pál fáradozását az Isten által felállított mérték hitelesítheti.43

6annak a szabályozásnak a mértéke szerint: Az eredeti szövegben a  
   szókapcsolatot találjuk. A  (kánon) „nádvesszô → 
mérôvesszô → mérték → norma → zsinórmérték az Újszövetségben”.44 Mivel 
mindkét szó jelentése közel azonos, nem egy magyarázó hendiadionnak, 
azaz egyazon fogalom két szó által történô jellemzésének véli.45 A „kánon” 
szó azonban birtokos esetben áll, s ez minden bizonnyal a genitivus quali-
tatis nyelvtani jelenségére utal. Ennek megfelelôen olyan mértékrôl van szó, 
amelyet egy bizonyos „kánon” határoz meg. A  a Soltész—Szinyei-szótár 
szerint lehet „szabály, szabályozás” is. Ez a jelentés illeszkedik bele legsi-
mábban az apostol érvelésébe. A kérdés csupán az, hogy milyen szabályo-
zásra gondol. Beyer nem látja indokoltnak területi szabályozásnak tartani, 
„hanem a (pogányokhoz szóló) küldetésének meghatározását és a neki aján-
dékozott kegyelmet (Gal 2,9; Róm 15,15kk)” kell benne feltételezni.46 A 
magyarázók többsége azonban47 a pogányok között végzett misszióban 
Pálra váró földrajzi térség kimérésére gondol. Ha azonban figyelünk arra, 
amit ebben a szakaszban Pál mond, a tartalmi és földrajzi „kánont” nem 

40 Furnish 1984, 470. k. Metzger 1971, 514. o. Barrett 1973, 255., 263. o. Ch. 
Wolff 1989, 204. o. Thrall 1994, 639. o.

41 Betz 1972, 130. k.
42 WbNT 90. kol.
43 Vö. Meyer 1870, 408. o. Barrett 1973, 263. o.
44 Lásd Varga 1992, 503. kol.
45 Lásd Thrall 1994, 644. o.
46 Beyer: ThWNT 3. 603. o. Lásd még Lietzmann—Kümmel 1969, 209. o. Sand: 

EWNT 2. 614. k. kol.
47 Pl. Bultmann, Barrett, Klauck, Ch. Wolff, Thrall a 13. vers magyarázatánál.
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állíthatjuk szembe egymással. A pogányokhoz szóló küldetése Palesztinán 
kívül esô területekre szól, hogy lehetôleg minél nagyobb ölelésû legyen, 
mégpedig olyan helyeket érjen el, ahol az evangélium még nem szólalt meg 
(16. vers).

7amelyet (Isten szabott ki nekünk) mértékül: Az eredeti szövegben mind 
a mondat kötôszava, mind pedig a „mérték” birtokos esetben van, de csupán 
azért, mert az ún. „attrakció” jelenségével van dolgunk. A görög nyelvben 
ugyanis a mellékmondat kötôszava gyakran követi annak a fômondatbeli 
szónak az esetét, amelyre vonatkozik.48 Az attrakció megismétlôdik a vonat-
kozó névmáshoz kapcsolódó „mértékül” szó esetében.49

8mégpedig elsôként: Ez a fordulat a szó szoros értelmében véve nem 
található meg a görög szövegben. A mondat állítmányául szolgáló ige () 
azonban magában hordozza ezt a jelentést. A Soltész—Szinyei-szótár szerint 
is a szó elsôdleges értelme: megelôz, elôbb érkezik, korábban tesz stb.

9hozzátok is: Az  határozószó azt a határt jelzi, ameddig a cselekvés 
elér. A „tihozzátokig” () a magyarban nehézkes. Ezért volt szükség 
a fordításba került körülírásra.

10miközben: A 15. és 16. versekben az egyes állításokat a szöveg személy-
ragos igék (verbum finitum) helyett melléknévi (participium) és fônévi ige-
nevekkel (infinitum) hozza. Ez a fordítás és értelmezés szempontjából azt 
jelenti, hogy a mondanivalót az „eljutottunk, mégpedig elsôként hozzátok 
is a Krisztus evangéliumával” fômondat alá rendelt megfelelô mellékmonda-
tokkal adhatjuk vissza. Mivel a  participium imperfectumi, folya-
matos állapotú, ezért a „miközben” kötôszó látszik legmegfelelôbbnek.

11fáradozásával: A  az a görög szó, amellyel az apostol a korinthusi 
levelekben különösen is elôszeretettel jelöli meg missziói erôfeszítéseit (1Kor 
3,8; 15,58; 2Kor 6,5; 11,23.27).

12véleményetekben számottevô mértékben megnô jelentôségünk: Az 
eredeti szövegben is körülményes a fogalmazás, a fordításban pedig külö-
nösen nehéz visszaadni a gondolatmenetbe simuló értelmet. A görögben ezt 
olvassuk:   . Mivel a  (naggyá tesz, magasztal) ige 
szenvedô alakban szerepel, a szó szerinti fordítás így hangozhat: naggyá 
leszünk bennetek. Ezzel viszont nem sokat tudunk kezdeni a szövegössze-
függésben, ahol is Pál azt kívánja tudatni, hogy amikor majd a korinthusiak 
is kellô mértékben () értékelni tudják apostoli küldetését, úgy, 
ahogy Isten azt reá kiszabta, akkor továbblép, és rajtuk túl is hirdetni fogja 

48 BD 294. §.
49 BD 294. §. 5∗
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az evangéliumot. Ennek a mondanivalónak megfelelô körülírással kell a szó-
ban forgó mondattöredéket visszaadni.

13minket érintô szabályozás: A  szóval és a szó által ebben az ös-
szefüggésben kifejezett fogalommal már találkoztunk a 13. versben.50

14már elvégzett munkával dicsekedjünk: Az elôzôekben Pál kifejezésre 
juttatja, hogy Korinthus számára nem a végcélt jelenti, hanem túl akar menni 
rajtuk nyugat felé, ahol még nem munkálkodott keresztyén igehirdetô. Tehát 
nem akar beállni mások által már elvégzett munkába és osztozni abban. Úgy 
látszik ez is az általa követett irányelvekhez, „szabályozáshoz” tartozott, 
amit a Római levélben is szükségesnek látott felemlíteni (15,19kk).

15az Úrral ():Szorosan véve a kifejezést érthetnénk úgy is, hogy 
valaki mintegy az Úrban élve, tehát keresztyén módon dicsekszik. Az  
azonban — követve a hébernek, az Ószövetség nyelvének példáját — lehet 
eszközhatározó elöljáró (-val, -vel), és akkor a tárgyat, ebben az esetben a 
dicsekvés tárgyát nevezi meg. A kifejezés egy Jeremiás próféta könyvébôl 
származó idézetben jelenik meg. Az eredeti helyen minden kétséget kizá-
róan az Úristen tettei azok, amelyekre az embernek bizakodással kell tekin-
tenie.

16„Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék!”: Az idézet az Ószövet-
ségbôl, Jer 9,22k-bôl származik. Pál már az Elsô korinthusi levélben is idéz-
te (1,31) ugyanebben a formában. Nem pontos idézet, hanem az ott mon-
dottak összefoglalása. Az apostol által megfogalmazott mondat azonban 
egy lényeges ponton eltér az idézett igehelytôl. Amíg Jeremiásnál az a fel-
szólítás olvasható, hogy ha dicsekszik valaki, akkor azzal a helyes isten-
ismerettel dicsekedjék, amelyre szert tett, addig Pál viszont a dicsekedés 
tárgyá nak nem olyasmit tekint, amivel az ember rendelkezik, hanem olyan 
valamire tekint bizakodással, amit az Úr vitt végbe. Az is valószínû, hogy az 
Úr megnevezéssel ez esetben Jézus Krisztusra kíván utalni.

17megfelelô: A görög szövegben a  melléknevet találjuk, amely a 
 ige (kipróbálni) származéka. A szócsalád különbözô változatai az 
Újszövetségben fôként Pál apostol írásaiban bukkannak fel. A szó jelentés-
tartalma feltehetôen abból a mûveletbôl származik, amellyel a nemesfém, 
arany vagy ezüst minôségét — fôként izzítással — megvizsgálják (1Kor 3,13; 
1Pt 1,7; Jel 3,18). Ez a kép azután gyakran szerepel átvitt értelemben is. Így 
mondhatja Platón, hogy a tisztviselôknek, mielôtt hivatalba lépnek, kivizs-
gáláson kell átesniük (). A jeruzsálemi templomban szolgálatot 

50 Lásd a 6. számú szövegértelmezô jegyzetet.
51 Törvények 754d in: Platón 1984 3. 666. o.
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teljesítô papokat és lévitákat, sôt a házastársaikat is mind a származás, mind 
a testi alkalmasság tekintetében alaposan megvizsgálták.52 Ugyanígy meg 
kell állniuk a próbát a keresztyén gyülekezetben tevékenykedô diakónusok-
nak is (1Tim 3,10). Az embernek magát is meg kell vizsgálnia (1Kor 11,28; 
2Kor 13,5; Gal 6,4), de az igazi próbának maga Isten veti alá az embert 
(1Thessz 2,4; Róm 16,10). A próbatétel állhat nyomorúságból () Róm 
5,3—4) vagy kísértésbôl (1Kor 10,12kk), vagy éppen elôállhat a gyülekezetben 
keletkezett szakadások révén (1Kor 11,19). A Krisztus-hitre tért embernek 
tehát „kipróbáltnak”53 kell lennie, hogy „megfelelô” legyen valamilyen szol-
gálatra, mert  az, aki a próbatételt jó eredménnyel megállta, aki már 
bizonyított.54

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (12) Amint az elôzô levélrészletbôl is 
kiderülhetett, a korinthusi gyülekezetbe olyan vándor igehirdetôk fu-
rakodtak be, akik helyre akarták igazítani Pálnak — szerintük — a Krisz-
tus ügye szempontjából rossz irányba tartó, térítô fáradozását.55 Minden 
jel arra mutat, hogy céljaik elérésére a könnyebbik utat választották. 
Nem kívántak Pállal kétes kimenetelû teológiai csatározásba bonyo-
lódni, hanem személyében támadták meg. Kétségbe igyekeztek vonni 
apostoli küldetését, és alá akarták ásni tekintélyét, hogy így gyengítsék 
meg az evangélium általa képviselt igazát és a gyülekezetre gyakorolt 
befolyását.56

Pál nem akar személyeskedésbe bonyolódni, vagyis áldatlan vitába 
bocsátkozni arról, hogy ô maga és ellenfelei közül melyikük a különb 
(Mk 9,34 és párh.). Nem akarja magát némelyekhez azok közül so-
rolni és azokkal összevetni, akik önmagukat ajánlják. Úgy tesz, mint 
aki fél egy ilyen megméretéstôl: Nincs bátorságunk vállalni egy ilyen 
összehasonlítást. Szavaiból egyrészt szelíd gúny érezhetô ki, hiszen 
más alkalommal nem egyszer kész minden álszerénység nélkül az evan-
gélium ügyében elért sikereirôl is számot adni (pl. 1Kor 15,10; 2Kor 
2,12; 1,12kk; Róm 15,17kk). Ugyanakkor azonban hiábavalónak is lát 

52 Bill 1. 2. kk.
53 A Bauer szótár szerint „teszteltnek”: WbNT 402. kol.
54 Vö. Grundmann: ThWNT 2. 258. kk. Schunack: EWNT 1. 826. kk.
55 A kilétükrôl folytatott vitát és a róluk megállapítható tényállást lásd az I. feje-

zet 2. alfejezetének d) pontja alatt.
56 Lásd a 10,2 kibontásánál.
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bármiféle összehasonlítgatást abban az esetben, ha a felek csökönyösen 
a maguk szempontját és értékrendjét tartják szem elôtt, és nem egy kül-
sô mérték alá helyezik magukat. Az apostol ellenfelei, amikor önma-
gukkal mérik önmagukat, és önmagukat önmagukkal vetik össze, 
nem lesznek bölcsebbek, tehát nem jutnak megbízható önismerethez. 
Félszemmel ugyan Pálhoz méregetik magukat, de önmagukról a maguk 
mértéke alapján alkotnak véleményt, ami viszont sohasem lehet tár-
gyilagos.

Különösképpen így van ez, ha a térítô munkáról van szó. Ebben az 
esetben ugyanis az eredmény nem annyira az emberi képességeken és 
rátermettségen múlik, mint inkább az evangéliumhoz való hûségen és 
az Isten Lelkének tanúságtételén, vagyis azon, hogy az illetô mennyire 
képes teret engedni Istennek a szolgálatában (1Kor 2,4.13—14). Ezért meg-
mosolyognivaló gyarló kísérlet az ember magamutogatása, önmaga 
ajánlgatása ott, ahol egyedül Isten közremûködése hozhat eredményt. 
Végül is nem gyávaságból tér ki az összehasonlítgatás elôl. Egy ilyen 
próbálkozás az apostoli munkával összefüggésben egyszerûen nem 
vezetne sehová sem.

(13—15a) Pál és ellenfelei vitájában kétségtelenül az apostoli szol-
gálat minôsítése a tét. Milyen alapon igényli Pál, hogy a gyülekezet és 
a közéjük férkôzött vándor igehirdetô csoport elismerje és méltányol-
ja apostoli tekintélyét? Pál saját meggyôzôdése szerint betölti az apos-
toliság mértékét, és ezt, amennyiben tárgyilagos az ítélete, másnak is 
be kell látnia. Akkor tehát minden a helyes mértéken múlik. Az elôbb 
kifejtette, hogy ezt a mértéket nem állíthatja fel az, akit éppen meg kell 
mérni. De ugyancsak nem mérvadó e tekintetben a gyülekezet vélemé-
nye sem, hiszen a gyülekezet eredménye az apostoli fáradozásnak, és 
nem döntôbírája. Éppen ezért hangsúlyozza Pál, hogy ô és munkatársai 
nem megmérhetetlen dolgokkal fognak dicsekedni, hanem annak 
a szabályozásnak a mértéke szerint, amelyet Isten szabott ki nekik 
mértékül.

Eszerint tehát az apostoli szolgálatban álló személy teljesítményét 
megítélni csak olyan mérték alapján lehet, amelyet maga Isten állított 
fel. Így lehet az eredményt valódi értékén elbírálni. De milyen mér-
tékre gondolhat Pál? Nyilván arra a megbízatásra, amely az evangélium 
hirdetésére szól, méghozzá azok között, akik azt eddig nem hallották. 
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Ehhez a feladathoz kell ôt mérni, és neki errôl kell számot adnia, aho-
gyan az Elsô korinthusi levélben írja: „Jaj volna nekem, ha az evangé-
liumot nem hirdetném!” (9,16). De tud egy olyan „szabályozásról” 
(kánonról) is, amely a kizárólagosan neki szóló feladatot határozza meg: 
El kellett jutnia az evangéliummal még hozzájuk, levele korinthusi 
olvasóihoz is.

Nem kétséges, itt Istentôl kapott megbízatásának arra az összetevô-
jére utal, amely ôt elsôsorban az evangéliumnak az emberiség nem zsidó 
része között történô hirdetéséért teszi felelôssé (Gal 1,16; 2,8—9; ApCsel 
9,15; 22,21; 26,17; Róm 1,5; 15,16kk). Az ilyen értelemben vállalt fel-
adat következtében lépett szorongva annak idején Korinthusba (1Kor 
2,3), az ismeretlen, nyüzsgô kikötôvárosba. Ez minden elfogultság 
nélkül megállapítható, nyilvánvaló tény, s ha Pál erre apostolsága mel-
lett szóló érvként hivatkozik, nem becsüli túl magát, mintha olyan 
ember volna, aki soha el nem ért hozzájuk.

Pedig eljutott hozzájuk is a Krisztus evangéliumával, mégpedig 
elsôként. Abban a megjegyzésben, hogy az evangélium hirdetôi közül 
ô, Pál járt elsôként Korinthusban, félreérthetetlen célzás rejtôzik mind 
a gyülekezet, mind pedig az apostoli igénnyel fellépô vándor igehirde-
tôk számára arra nézve, hogy a gyülekezetnek ô az alapító apostola. De 
ezen túlmenôen benne van a megjegyzésben az is, hogy az elsô lépés 
megtétele, az úttörés feladata szintén hozzátartozik az apostoli szolgálat 
reá érvényes „szabályozásához”. Ezért tekinti a gyülekezeti munkaágak 
közül reá várónak a „palántázást” (1Kor 3,6) vagy más képpel az „alap 
lerakását” a gyülekezet, Isten épülete számára (1Kor 3,10). Ebben az 
értelemben fejti ki alapelvét a római gyülekezet tagjainak is: „Becsvá-
gyam az, hogy ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus neve még 
nem hangzott el.” És hozzáteszi: „Nehogy más által vetett alapra épít-
sek.” (Róm 15,20)

Csaknem azonos tartalmú a fentebb idézettekkel az a kijelentés is, 
amellyel most a korinthusiakhoz fordul: Nem dicsekszünk megmér-
hetetlenül mások fáradozásával. Az, hogy nem akar már valaki más 
által létrehozott gyülekezet életébe beleavatkozni, szembeszökôen vis-
szatérô eleme az apostoli szolgálatáról vallott felfogásának és gyakor-
latának. Ez tûnik ki abból is, amit a római gyülekezetnek ír: „Görög 
földön nincs már hely számomra” (Róm 15,23). Értsd: nincs töretlen 
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ugar, amely reá várna. Nem egy magyarázó szerint Pál elvi kijelentésé-
ben ellenfeleinek szánt oldalvágás is megbújik. Ôk akarnak — és nem 
az apostol — „ott aratni, ahol nem vetettek” (Mt 25,24.26 és párh.). 
Más munkáját pedig nem lehet mérlegelés alapjává tenni a saját apos-
toli igény alátámasztása érdekében.

(15b—16) De Pál még mindig nem merítette ki egészen az apostoli 
szolgálatnak a személy szerint reá vonatkozó szabályozásába foglalt 
irányelveket, kivételes küldetésének zsinórmértékét. Elmondhatta, hogy 
eljutott, mégpedig elsôként, Korinthusba, és ezt sem a gyülekezet, sem 
ellenfelei nem hagyhatják fi gyelmen kívül. De ne higgyék azt sem, hogy 
Korinthus végállomást jelent számára, mivel reménysége van arra, hogy 
miután a korinthusiak hite megnövekszik, tehát hitük fölébe kere-
kedik a vándor igehirdetôk által gerjesztett válságon, és véleményük-
ben számottevô mértékben megnövekszik Pál és munkatársainak 
jelentôsége, vagyis újra apostolnak tekintve elfogadják irányítását, és 
megbízottai is kellô tekintélyt élveznek körükben, akkor a reá vonat-
kozó szabályozás értelmében rajtuk túl is hirdethetik az evangé-
liumot.

Nem kétséges tehát, hogy a már nem egyszer említett „szabályozás-
nak” földrajzi eleme is van. Pál küldetéstudata nemcsak vallási, illetve 
antropológiai szempontból egyetemes, az emberiség egészére kiterjedô, 
hanem földrajzilag is univerzális. El akar jutni Korinthuson túlra is, 
tehát tôlük nyugatra, feltehetôen a Föld végsô határáig, azaz Hispáni-
áig, a mai Spanyolországig,57 az Atlanti-óceán partjáig, ahol állítólag 
egy oszlopra ki volt írva: non plus ultra, magyarul: „nincs tovább”. Az 
erre a tervre vonatkozó szándékát megint csak a Római levélben közli 
(Róm 15,24). A színtérnek ebben a kiterjedésében szeretné — mégpedig 
másokat megelôzve — hirdetni az evangéliumot, nehogy mást érin-
tô szabályozáshoz igazodva már elvégzett munkával dicsekedjen. 
Szándékát valószínûleg sikerült megvalósítania, amint errôl a Kr. u. 
elsô század végén Római Kelemen a korinthusi gyülekezethez írt leve-
lében megemlékezik.58

57 Lásd Thrall 1994, 652. o. 401. jegyz.
58 Pál , azaz „elérkezett nyugat határáig” (1Kel 

5,76).
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Ebben a korinthusiakhoz írt levelében kifejezetten nem említi Pál 
Hispániát mint evangéliumot hirdetô fáradozásának általa szem elôtt 
tartott végsô célját, de amint már említettük, az érv, amellyel alátá-
masztja nagyra törô tervét, nagyon hasonló ahhoz, amit a késôbb írt 
Római levélben is felhoz. Ezért ennek a lankadatlan, megállást nem 
ismerô munkának a hátterét az adja meg, hogy Pál szemei előtt már a 
Második korinthusi levél megírásakor is nagy valószínûséggel a végcél, 
az általa ismert világ nyugat felé esô utolsó állomása, a mai Spanyol-
ország lebeg.59 A magyarázók közül viszont nem kevesen Római Kele-
mennek a már említett megjegyzését a legendateremtô képzelet ter-
mékének tekintve kétségbe vonják, hogy Pál eljutott a mai Spanyol-
ország területére.60 Ez utóbbiak arra hivatkoznak, hogy Az apostolok 
cselekedeteirôl írt könyvben említett római fogsága (28,16) után Pál-
nak aligha juthatott ideje ilyen távol esô vidék felkeresésére.

Végeredményben azt kell mondanunk: ha eljutott, ha nem, a szándék 
mindenképpen élt benne, és ami igazán meglepô, ez a szándék megfért 
benne azzal a szilárd meggyôzôdéssel, hogy Krisztus még az ô földi 
életében visszatér (1Thessz 4,15.17; 5,10; 1Kor 15,52; 2Kor 5,4). Bi-
zonyára még Krisztus eljövetele elôtt mindenképpen el akart jutni a Föld 
végsô határáig. Hogyan férhetett el egy ilyen nagy igényû munka az igen 
várt és „összetorlódott” (1Kor 7,29), rövid lejáratú végsô idôben? Ta-
lán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy ebbôl a 
kettôs szorításból adódó feszültség sarkallhatja Pált, ez magyarázhatja 
útitervét, a központi fekvésû helyek kiválasztását és azt a lázas sietsé-
get, amellyel terve végrehajtására törekedett.

De miért nem hagyja a világtávlatú térítô munkát az utókorra? Re-
mélhetôleg nem következtetünk elhamarkodottan, és nem illesztjük 
össze felelôtlenül az összkép egyes elemeit, ha feltételezzük, hogy Pál 
a reá érvényes „szabályozást” az utolsó idôkrôl szóló, Márk evangéliu-
mában található jézusi beszéd egyik kijelentésében ismerte fel: mielôtt 
a bekövetkezô események megtörténnének, minden nép számára hirdet-
tetnie kell az evangéliumnak. (13,10; 14,9; Mt 28,19; Lk 24,47—48; Kol 

59 Vö. Barrett 1973, 268. o. Thrall 1994, 652. o.
60 Így: Käsemann 1974, 383. o. Bornkamm 1979, 73. o. Goppelt 1962, 72. o. Az 

errôl szóló irodalmat lásd WbNT 1506. k. kol.
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1,23). Nem nehéz belátni, hogy amennyiben az apostol még az életében 
részese kívánt lenni Krisztus dicsôséges eljövetelének áldásaiban, akkor 
ennek feltételét a maga részérôl teljesítenie kellett. Hogy az „idôk és 
alkalmak” (ApCsel 1,7) nem az ô számítása szerint alakultak, nem 
rajta múlott. A történelem alakulását „a mennyei Atya a saját hatalma 
alá rendelte” (szintén ApCsel 1,7).

(17—18) Amint láttuk, Pál a maga apostoli mivoltát az Isten által 
felállított és reá szabott „szabályozás” mértéke alá állítja. Így, eredmé-
nyeire építve állítja szembe saját apostoli tekintélyének súlyát a gyü-
lekezetben fellépô ellenfelei hivalkodásával. Amikor azonban ezekrôl 
szól, az Úr munkájára hivatkozik, hiszen mindezt egyedül ô tette lehe-
tôvé, még ha az apostol fáradozásának igénybevételével is. Ebben az 
esetben is igaznak bizonyul az ószövetségi intelem: „Aki pedig di-
csekszik, az Úrral dicsekedjék!”

Ha viszont valaki a teljesítményét az Úrnak és nem önmagának kö-
szönheti, akkor a gyülekezet megbízhat benne, mert maga Isten, aki 
segítségére van, aki ajánlja ôt. Ugyanis nem az a megfelelô az Úr mun-
kájában, aki magát ajánlja, mint a gyülekezetbe befurakodó ellenfelek 
(12. vers), hanem akit az Úr ajánl. Már a levél korábbi soraiban is 
(3,3) a hitnek Isten Lelke által emberi szívekbe vésett betûire hivatko-
zik, mint számára kiállított ajánlólevélre. A gyülekezetnek tehát ön-
magára nézve kell tudnia, hogy kicsoda is számukra Pál. Levelének 
most szemügyre vett részében viszont apostoli mivoltának mértékéül 
az egész emberiség léptékével mérhetô eredményeket teszi.

Mivel mindkét esetben Isten emberileg megfoghatatlan közremûkö-
dése szól a küldött mellett, igazat kell adnunk Bultmannak, aki ebben 
az összefüggésben felhívja a fi gyelmünket arra, hogy a Pál által ajánlott 
mértékek elfogadása az Isten közbelépését felismerni képes hittôl függ. 
A hit ismerheti fel azt, akit Isten ajánl, akit ô talál megfelelônek.61 A 
hit pedig végsô soron ismét nem az ember belátásán múlik, hiszen 
Isten ajándékozza azt. Ezért az apostoli szolgálatban álló küldött teljes 
mértékben rá van utalva küldôjére, küldôjének elismerésére. Ez a sajátos hely-
zet ad magyarázatot védtelenségére, egyszersmind azonban rendíthe-
tetlenségére is.

61 Vö. Bultmann 1976, 199. k.
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3. Pál ellenfeleit megszégyenítô dicsekvése 
(11,1—15)

(1) Bárcsak elviselnétek tôlem1 némi csekély meggondolatlan-
ságot!2 Sôt talán még engem is elviseltek.3 (2) Féltôn szeretlek 
ugyanis titeket Istennek féltô szeretetével,4 mert eljegyeztelek 
titeket egyetlen férfi nak, hogy tiszta szûzként állítsalak titeket 
Krisztus elé.5 (3) Félek azonban, nehogy valamiképp, amint Évát 
becsapta a kígyó alattomosságában, szándékaitok eltántorodjanak 
a Krisztus iránti nyíltszívûségtôl6 és tisztaságtól. (4) Mert bizony, 
ha valaki jön, és más Jézust hirdet,7 akit mi nem hirdettünk, vagy 
más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot 
hirdet,8 nem azt, amit befogadtatok, szépen elviselitek.9

(5) Úgy gondolom ugyanis, hogy semmiben sem vagyok keve-
sebb10 a fô-fô apostoloknál.11 (6) Ha pedig járatlan12 vagyok is a 
beszédben, de nem az ismeretben,13 de hát minden tekintetben 
mindenben nyíltan álltunk elétek. (7) Vagy bûnt követtem el, 
amikor önmagam megaláztam, hogy ti felmagasztaltassatok, mivel 
ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát? (8) Más gyüle-
kezeteket fosztottam ki zsoldot14 fogadva el a közöttetek végzett 
szolgálatra, (9) és amikor nálatok voltam, nélkülözve sem terhel-
telek meg titeket. Ugyanis ami hiányzott, kipótolták a testvérek, 
amikor Makedóniából eljöttek,15 és én visszafogtam magam, hogy 
semmilyen tekintetben ne legyek a terhetekre, sôt a jövôben is 
visszafogom magam. (10) Úgy igaz Krisztus énbennem,16 hogy 
ebben a dicsekvésben senki sem fog határt szabni nekem Akhaia 
térségein. (11) Miért? Mert talán nem szeretlek titeket? Az Isten 
a tudója!

(12) De amit teszek, azt tenni is fogom,17 hogy megfosszam a 
lehetôségtôl azokat, akik lehetôséget keresnek arra, hogy min-
dabban, amivel dicsekszenek, olyanoknak bizonyuljanak,18 mint 
mi. (13) Ugyanis az ilyenek álapostolok, fondorlatos munkások,19 
akik Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. (14) Ez nem is 
csoda. Hiszen maga a Sátán is a világosság angyalának álcázza 
magát.20 (15) Nem nagy dolog tehát, ha az ô szolgái is átváltoz-
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tatják magukat mintegy az igazság szolgáivá; akiknek a vége cse-
lekedeteik szerint fog bekövetkezni.

A SZÖVEG ÉRTELME 1Bárcsak elviselnétek tôlem: Pál már az elôzô feje-
zetben is nem egyszer élt az irónia, sôt az önirónia vagy éppen az öngúnyba 
öltöztetett szelíd gúny eszközével, s így teszi ezt most is.62 Ez a szónoki 
fogás gyakori jelenség volt az ô korában is. A szót kérô tüntetôen alábecsül-
te magát, hogy így férkôzzék be hallgatói kegyébe (insinuatio),63 akik ekko-
ra szerénységet már elfogadhatatlan túlzásnak ítéltek. De a korabeli retorika 
ismerte a prodiorthozis fortélyát is, amikor a szónok azzal kívánta biztosí-
tani hallgatósága elnézését, hogy már elôre beharangozta valamilyen bal-
lépését.64

2némi csekély meggondolatlanságot!: Az elôzô (1. számú) jegyzetben 
tett megállapításra mindjárt szemléletes példát kapunk. Pál bejelenti, hogy 
olyasmit készül elfogadtatni a gyülekezettel, ami nem válik díszére. Igaz, 
nem valami eget verô, hanem csupán csekély mértékû lesz ez. Amit meg-
kísérel, azt az  szóval fejezi ki. A fônév a görög szövegben birtokos 
esetben áll, mert az ige (), amelyhez kapcsolódik, így kívánja meg 
(genitivus partitivus). Az -nek a görögben éppúgy, mint a magyarban 
is, számos rokon értelmû szót magában foglaló, kiterjedt jelentéstartalma 
van. A Károli-fordítás „balgatagság”-nak, az új protestáns fordítás „esztelen-
ség”-nek fordítja. A kezdô sorra tekintettel divatos dolog a magyarázók kö-
zött a 11. és 12. fejezetet egyenesen „bolond beszédnek” nevezni,65 mintha 
Pál középkori udvari bolondhoz hasonló lenne, aki „nevetve mondja ki az 
igazságot” a hatalmasoknak. De ha a levélnek ezekben a fejezeteiben valóban 
sok ironikus oldalvágást és célzást is találhatunk, mégsem minôsíthetjük 
„bolondságnak”, amit mond. „Végül is semmi nincs a szavaiban, ami ne fe-
lelne meg az igazságnak” — jegyzi meg Ch. Wolff.66 Ha gondolatmenetébôl 
valami idézôjelbe kívánkozik, ha valamit túlzásnak ítél, akkor az ellenfelei 
által kikényszerített „dicsekedés” az, hiszen amint azt az elôzô fejezet végén 
világossá tette: „Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.” (10,17) Ez legfeljebb 
a „meggondolatlanság” körébe sorolható. De ez a visszafogottabb jelentés 

62 Siegert 1985, 241. o.
63 Insinuatio: uo. 249. o.
64 Prodiorthozis: BD 495. §. 3. Siegert 1985, 124. o. 36. jegyz.
65 Lásd Furnish 1984, 484. kk. Ch. Wolff 1989, 208. kk. Klauck 1988, 82. o. 

Schnelle 2003, 278. kk. Thrall 1994, 654. kk. stb.
66 Ch. Wolff 1989, 209. o.
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felel meg szerintem leginkább a görög szónak is, mert ha a  elsôd-
legesen a józanságot jelenti, akkor a szó fosztóképzôs alakja joggal adható 
vissza „meggondolatlanság”-ként.

3Sôt talán engem is elviseltek: A mondat erôs ellentétet kifejezô kötô-
szava () nem illeszkedik pontosan az elôzô kijelentéshez (anakolu-
tia67). De gondot okoz az állítmány is, mert a görög igealak lehet felszólítás 
— így érti a Károli- és az új protestáns fordítás is —, de lehet kijelentô mód is. 
Ha a 4. versben a gondolatmenet végére tekintünk, ahol az „elviselni” ige 
megismételve inklúziót (foglalatot) képez, tehát keretbe foglalja a mondani-
valót, akkor mindkét helyen a kijelentô módban történô értelmezés látszik 
helyénvalónak.

4Isten féltô szeretetével: Ez a fordítás az eredeti szöveghez képest szó-
szaporítónak és önkényesnek tûnik, mert a görögben igei és névszói formá-
ban a gazdag jelentéstartalmú  fogalom található, amely egyformán 
jelenthet erôs érzelmi töltéssel járó buzgóságot, odaadást (zelóták!), de in-
dulatot, irigységet és féltékenységet is. Az írói szándéknak, tekintettel a 
jegyesség viszonyaira utaló hasonlatra, a „féltô szeretet” felel meg leginkább. 
De emellett szól az ószövetségi fordítói hagyomány is. Igaz, hogy a vizsolyi 
Biblia a Tízparancsolat bevezetésében (2Móz 20,5; 34,14; Ézs 9,7) még Isten 
„bosszúállásáról” beszél, de már a revideált Károli- és az új protestáns for-
dítás Isten „féltô szeretetérôl” hajlandó tudni. De így tanácsos fordítani Jé-
zusnak az Ószövetségbôl vett szavát is, amikor a templomtisztítás után arról 
szól, hogy „az Isten háza iránti féltô szeretet megemészti ôt” (Jn 2,17).

5hogy tiszta szûzként állítsalak titeket Krisztus elé: A hierosz gamosz, 
a szent házasság régi vallástörténeti toposz (közhely) az istenség és az imá-
dója egyesülésének megjelenítésére. Az Ószövetségben is találkozhatunk a 
képpel, amikor Istennek és népének a frigyérôl szól az ígéret (Hós 2,21—22; 
Ézs 54,6; 62,5; Ez 16,60). A rabbinizmus a „messiás napjait” is gyakran me-
nyegzôként képzelte el.68 Az Újszövetségnek nem egy helyén szintén talál-
kozunk a képpel (Mk 2,19kk és párh.; Mt 22,2; 25,1kk; Jn 3,29; Jel 19,7.9; 
21,9). Természetesen a szentírási példák esetében a menyegzôrôl, ellentét-
ben a vallástörténeti párhuzamokkal, szigorúan átvitt értelemben esik szó. 
Ebben a hagyományvonalban szerepet kap olykor a két fél között közvetítô 
személy (vôfély?) is. Így írja le például a Mózesre háruló feladatot a 2Móz 
19,17-tel és 34,1-gyel foglalkozó rabbinista midrás (igemagyarázat) ExRab-
ba 46,1 szerint. Valószínûleg hasonló tisztségre gondol János evangéliuma 

67 Nyelvi következetlenség.
68 Bill 1. 517. o.
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szerint (3,28kk) Keresztelô János is, amikor önmagáról mint a „vôlegény ba-
rátjáról” beszél.69

6nyíltszívûségtôl:  — olvassuk az eredeti szövegben. A 
latin fordításban a „simplicitas”-t találjuk, s talán ezzel magyarázható, hogy 
Károli a szót „együgyûség”-gel adja vissza. Ez viszont a mai nyelvérzék szá-
mára — sajnos — már nem a szó eredeti értelmében „egy ügyet szem elôtt 
tartó felfogás”, hanem szerény értelmi képességekkel rendelkezô, bárgyú 
embert jellemez. A revideált Károli-fordításban ezért nem is ezt a kifejezést, 
hanem az „egyenesség”-et találjuk. Itt viszont hiányzik a szópár második 
tagja, a „tisztaság” (). Ugyanis a Károli- és nyomában a revideált for-
dítás is az Erasmus-féle Textus receptus görög szövegén alapul, ez pedig 
egy késôbbi szövegtípust képvisel, amelybôl viszont a „tisztaság”-nak meg-
felelô görög szó hiányzik.70 Az új protestáns fordítás által kínált megoldással 
sem lehetünk teljesen elégedettek, mert a két fogalmat hendiadionnak, azaz 
egy fogalmat két szó által kifejezô fordulatnak tekintve — kissé szabad for-
dítással — „ôszinte és tiszta hûség”-gel próbálja visszaadni. Ezek után, mivel 
a  elsôsorban fenntartások és hátsó gondolatok nélküli lelkületet je-
lent, ebben az összefüggésben a „nyíltszívûség” látszik a legmegfelelôbb 
megoldásnak.

7más Jézust hirdet: Ebben a levélrészletben találjuk tömör jellemzését 
mindannak, amit Pálnak a korinthusi gyülekezetbe máshonnét érkezô (
) ellenfelei a tanítás terén képviselnek. Tanításuknak mindhárom szóba 
kerülô eleme jellegzetesen keresztyén sajátosság, és ezért keresztyén mi-
voltát azoknak, akik mindezt képviselik, nem vonhatjuk kétségbe. Továbbá 
ennek a tanításnak megemlített vonásai bizonyára szorosan összefüggnek, 
de a meghatározó tényezônek mégis a Jézusról vallott nézetüket kell tekin-
tenünk. Errôl mondja az apostol, hogy ez a nézet más Jézust képvisel, mint 
amit ô hirdetett, amikor közéjük jött, és ennek megfelelôen más az a lélek 
is, amit ígérnek, s az általuk hirdetett és felkínált evangélium úgyszintén. De 
hogy mit vallottak Jézusról, arra csak a levél különbözô helyein szétszórt 
utalásokból következtethetünk. Ennek megfelelôen a magyarázók között tág 
tere nyílik a találgatásnak. A lényeget tekintve azonban kétféle irányzat hí-
veit próbálják felfedezni bennük. Sokan feltételezik, hogy zsidó eredetû ke-
resztyénekrôl van szó. Esetleg már ebionita jellegû Jézus-képük van, vagyis 

69 Vö. Bolyki 2001, 123. o.
70 Lásd a 3. vershez tartozó szövegkritikai apparátust.
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Jézusban csak az embert látják, és legfeljebb az eljövendô messiást várják,71 
de ha ez volna a helyzet, Pál nem hivatkozna rájuk mint a feltámadott és élô 
Krisztus híveire (2Kor 10,7; 11,23). Kézenfekvô viszont az ellenfelekben 
olyan judaista, a zsidó törvényes elôírások betartását a pogány eredetû ke-
resztyénektôl is számon kérô keresztyén vándorprédikátorokra gondolni, 
akiknek a felfogását Pál már a Gal 1,6kk-ben és Fil 3,2kk-ben is a Második 
korinthusi levélnek e helyén megtalálható szavakkal ítéli el. Késôbb hasonló 
veszélyekre figyelmezteti az olvasóit a harmadik korinthusi tartózkodása 
alatt írt Római levél 16,17kk-ben. Jól nyomon követhetô tehát egy keletrôl 
nyugat felé haladó aknamunka a páli gyülekezetekben. Nem lehetetlen, hogy 
ez a felforgató tevékenység Korinthusba is elért.72 Viszont a szóban forgó 
igehely magyarázata kapcsán Bultmann és ôt követve sokan mások nem ér-
tenek egyet ezzel a feltételezéssel,73 mondván, hogy a Második korinthusi 
levélben nyoma sincs a körülmetélkedéssel kapcsolatos kérdéseknek. Figye-
lemre méltónak tarthatjuk még M. Thrall javaslatát, aki az ellenfelek által 
képviselt nézetekben a mátéi zsidókeresztyén és közvetve Péterre vissza-
menô hatást próbál nem túl nagy meggyôzô erôvel kimutatni.74 Az eddigiek-
kel szemben Bultmann inkább egy másik típusú irányzat képviselôit látja 
bennük, és „pneumatikus gnosztikusokra” gyanakszik,75 hasonlóképpen 
Schmithals is.76 Georgi néhányadmagával pedig olyan hellenisztikus zsidó 
eredetû keresztyéneket vél felfedezni bennük, akik Jézusban a -t, 
az isteni erôkkel teljes csodatevôt tisztelik.77 Az ellenfelek felfogásában mu-
tatkozó gnosztikus hatás azonban nehezen egyeztethetô össze azzal a tör-
zsökös palesztinai eredetre utaló jellemzéssel, amelyet Pál ad róluk 2Kor 
11,21kk-ben. Végeredményben a 10—13. fejezetekbôl kivehetô összkép alap-
ján nagy valószínûséggel állítható, hogy a Korinthusban fellépô vándor-ige-
hirdetôk kapcsolatban állhattak a többi páli gyülekezetben is Pál munkáját 
helyreigazítani akaró judaistákkal. Hivatkozhattak Jézussal már az ô földi 
életében kialakult kapcsolatukra. Igehirdetésükben háttérbe szorulhatott a 
megfeszített Jézusról szóló tanúságtétel, és hangsúlyosabbá válhatott a meg-

71 Ch. Wolff szerint a magyarázók közül Windisch és Héring mérlegelik ezt a 
lehetôséget: Ch. Wolff 1989, 214. o.

72 Judaista izgatókra gyanakszik többek között Windisch 1924, 328. o. Schneider: 
ThWNT 7. 958. o. Barrett 1973, 276. o.

73 Pl. Furnish, Ch. Wolff, Thrall.
74 Thrall 1994, 667. kk. (Excursus IX.)
75 Bultmann 1976, 203. o.
76 Schmithals 1956, 134. k.
77 Georgi 1964, 274. o.
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dicsôült Úrról szóló beszéd. A Krisztussal való kapcsolat jelének a Szentlélek 
rendkívüli megnyilvánulásait, és általában a sikerekben gazdag életet tekint-
hették. Röviden: a „dicsôség teológiáját” képviselhették.78

8más evangéliumot hirdet: Az evangélium fogalma az eredeti szövegben 
kétszer is szerepel: igei alakban és fônévi alakban egyaránt. Mivel a magyar 
fordításban a „más evangéliumot evangélizálni” forma szokatlanul hatna, 
meg kellett elégedni a szövegben található megoldással.

9szépen elviselitek: a „szépen” határozószó ebben az összefüggésben 
semmiképpen sem jelenthet dicséretet, hanem egyértelmûen gúnyos éllel 
rendelkezik. Ebbôl a ténybôl kiindulva bátran állíthatjuk, hogy Pálnak az 1. 
versben olvasható kijelentései is ironikus töltésûek.

10semmiben sem vagyok kevesebb: A görög szövegben található 
 alak a  igének a perfectuma (befejezett múltú formája), annak 
is fônévi igeneve (infinitivusa), amely a  névmás tárgyesetével accusa-
tivus cum infinitivo szerkezetet alkotva tárgyi mellékmondatot helyettesít. 
Maga a  szó a  (késôbbi, utóbbi, rákövetkezô, alábbvaló) igei 
formája, és ennek megfelelôen lehet „elmulaszt”, „nélkülöz”, „elkésik”, „hát-
rányban van”, „alábbvaló” jelentésû.79 A szó tehát gazdag jelentéstartalommal 
rendelkezik. Ezek közül azt a jelentést kell elônyben részesítenünk, amely 
megfelel a „fô-fô apostolok” kifejezéssel kapcsolatos exegetikai döntésnek. 
A perfectumi igealak egy maradandó következménnyel járó múltbeli ese-
ményre irányítja a figyelmünket. Nem lehetetlen, hogy az esemény, amelyre 
a perfectumban fogalmazott ige utal, Pál apostoli elhívása. Vélhetôen errôl 
állítja az apostol, hogy bár a többiéhez képest rendkívüli volt, az mégsem 
teszi ôt másodosztályú apostollá (1Kor 15,9—10).

11a fô-fô apostoloknál: A „fô” jelzô megkettôzve kétségtelenül túlzó ki-
fejezés. A magyar nyelvben ez felel meg az eredeti  szó-
kapcsolatnak.80 A  szóösszetétel mindkét tagja, a  és a  kü-
lön-külön is valami szerfelettit, túl nagyot akar kifejezni. Kétségtelenül ez a 
túlzás is egyike azoknak a kesernyés gúnyt hordozó felhangoknak, amelyek 
az apostol gondolatmenetét a levélnek ebben a szakaszában jellemzik. A 
vita fôként akörül forog a magyarázók között, hogy kik azok a „fô-fô apos-
tolok”, akikkel Pál itt összeméri magát. Lényegében két álláspont között 
oszlanak meg a vélemények. Vannak, akik szerint Pál szavai a Korinthusba 

78 Ch. Wolff 1989, 336. o. Lásd még Theißen 2006.
79 Amihez képest pedig valaki hátrányban van, azt a görög nyelv birtokos esetbe 

teszi, lásd Soltész—Szinyei 1978, 693. k.
80 Ugyanezt a sajátos szókapcsolatot találjuk 12,11-ben is.
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beóvakodott álapostolokra (11,13), vándor-igehirdetôkre vonatkoznak, má-
sok viszont az apostoli körre, illetve ennek a körnek vezetô tekintélyeire 
gondolnak. Már Khrüszosztomosz Pétert, Jakabot, az Úr testvérét és Jánost 
véli felfedezni a példálózás mögött, akiket Pál Gal 2,9-ben „oszlopoknak” 
nevez.81 Az idôben hozzánk közelebb álló exegéták között Schlatter,82 Kä-
semann83 és fôként Barrett84 érvelnek az utóbbi álláspont mellett. Elsôsorban 
arra hivatkoznak, hogy ha Pál valakihez méri magát, akkor az csak az apos-
toli kör tagja lehet. Míg Bultmann, aki szerint Pál ezt a túlzó, gúnyos célzást 
„gnosztikus pneumatikusoknak” nevezi,85 Furnish,86 Lang,87 Ch. Wolff,88 Kla-
uck89 és M. Thrall90 pedig a Korinthusba „benyomuló misszionáriusok” jel-
lemzését látják a túlzó kifejezésben. Fô érvüket e mellett az álláspont mellett 
Ch. Wolff fogalmazza meg találóan: a vitatott kifejezés szoros kapcsolatban 
van az elôzô verssel (4.), ahol Pál „minden más evangéliumot” elutasít. „A 
jeruzsálemi apostolokról viszont — amennyiben a »fô-fô apostolok« kitételen 
ôket kell érteni — nem nyilatkozott volna olyan negatívan, mint az a 4. vers 
esetében történik.”91 Bármennyire meggyôzônek tûnik azonban ennek a tá-
bornak az álláspontja,92 nyomatékosabb érvek szólnak amellett, hogy a „fô-fô 
apostolokon” mégiscsak az elsô renden apostoloknak tekintett vezetô szemé-
lyiségekre kell gondolnunk. Ugyanis közvetlenül a vitatott kijelentés után a 
7. versben Pál arra a gyakorlatára fordítja a szót, hogy kétkezi munkájával 
tartja el magát, és nem fogadja el a gyülekezet támogatását. Nem elôször 
kifogásolták ezt nála. Már az Elsô korinthusi levél megírása elôtt is felrótták 
neki, hogy míg a többi apostol, többek között Péter, de Jézus testvérei is az 
Úr akarata szerint az ige hallgatóinak adományaiból élnek (1Kor 9,3kk), ô 
maga tartja el magát. Bizonyára ez a vele szemben emelt kifogás azóta sem 
némult el, és az idôközben Korinthusba érkezô ellenfelek is kihasználták 
ezt, amikor összehasonlították ôt a „fô apostolokkal”, hogy apostoli tekinté-

81 PG 61. 556. kol.
82 Schlatter 1969, 639. o.
83 Käsemann 1942, 42. kk.
84 Barrett 1973, 30. kk.
85 Bultmann 1976, 205. o.
86 Furnish 1984, 505. o.
87 Lang 1986, 337. o.
88 Ch. Wolff 1989, 218. o.
89 Klauck 1988, 83. o.
90 Thrall 1994, 675. o.
91 Ch. Wolff 1989, 218. o.
92 Összefoglalóan lásd Thrall 1994, 671. kk.
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lyét ekképpen is lejárassák. Nem véletlenül veti tehát Pál egybe önmagát 
apostoltársaival. Egyébként ezt teszi 1Kor 15,9kk-ben is. Hogy a „fô-fô apos-
tolok” kiszólásba gúnyos felhang vegyül? Ez feltehetôen nem az apostoli 
elhívatással rendelkezôknek szól, hanem azoknak, akik embereket túlzott 
tekintéllyel öveznek. Ez a csipetnyi gúny kihallható Pálnak már a jeruzsálemi 
apostoli gyûlésrôl Gal 2,1—10-ben közölt beszámolójából is, amikor azokról 
a tekintélyesekrôl beszél, akik „valaminek számítanak”, holott (…) „Isten az 
ember személyét nem válogatja”. Sôt a három „nagyról”, Péterrôl, Jakabról, 
az Úr testvérérôl és Jánosról is úgy beszél, mint akik „oszlopoknak számíta-
nak”, tudniillik az emberek szemében.

12járatlan (a beszédben): Az  szó tartalmát nem szabad a magyar 
nyelvben is meghonosodott „idióta” kifejezés alapján megközelíteni. Olyan 
embert jellemez a görög nyelvben, aki valamilyen területen (dativus respec-
tivus) — ebben az esetben , azaz a szónoki iskolázottság terén — já-
ratlan, avatatlan (1Kor 14,16), laikus, nem szakértô.93 A beszédben való 
jártasság hiányát nyilván ellenfelei vetik szemére Pálnak, hiszen ezt a szó-
beszédet már az elôzô fejezetben is felemlegeti: „Testi jelenléte — úgymond 
— erôtlen, és beszéde semmibe vehetô” (10,10). Az Elsô korinthusi levélbôl 
tudjuk (2,4.13), hogy bár levelei bizonyos szónoki jártasságról tanúskodnak,94 
a szónoki fortélyokat mégis mellôzni akarja, nehogy a formai elem a tartalom 
rovására menjen. Nem valószínû tehát, hogy ellenfelei — ahogyan Bultmann 
gondolja95 — a Lélek által ihletett kötetlen, extatikus beszédet hiányolják nála. 
Különben is maga az apostol is gyakorolta a nyelveken szólást (1Kor 14,18).

13nem az ismeretben: Az elôzô megjegyzésben említett tartalom a , 
az ismeret. Az ismeret — természetesen elsôsorban az Isten dolgait illetô is-
meretrôl van szó — nagy becsben állt a korinthusi hívôk szemében. Olyannyi-
ra, hogy az gyakran a testvéri szeretet rovására is mehetett (1Kor 8,1—2.10kk). 
Pál a korinthusiakat megkörnyékezô kísértés ellenére sem bánik elutasítóan 
az ismerettel. Az evangélium hirdetéséhez elengedhetetlenül hozzátartozik 
a helyes ismeret közlése Jézusról és ezáltal Istenrôl (4. vers), még ha ez az 
ismeret itt, a földön csak „rész szerint való” is (1Kor 13,12).

14zsoldot: Az  jelentheti az élelmet, az ellátmányt, a zsoldot, ame-
lyet katonai szolgálatért kaphat valaki. Tekintettel arra, hogy a 10. fejezet 
elején Pál a katonáskodásból meríti az apostoli szolgálatát szemléltetô kép-
anyagot, valószínûleg most is ezt teszi, és a katonák zsoldjára gondol.

93 Soltész—Szinyei 1978, 300. o. WbNT 732. kol. Schlier: ThWNT 3. 215. kk.
94 Siegert 1985, 248. o.
95 Bultmann 1976, 205. o.
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15kipótolták a testvérek, akik Makedóniából eljöttek: A fordítás is érzé-
keltetni kívánja, hogy Pál minden bizonnyal Szilászról és Timóteusról szól, 
akik ApCsel 18,5 szerint akkor jöttek Makedóniából, pontosabban Béreából 
Korinthusba, miután Pál már ott volt, és elkezdte a missziói munkát. Ha nem 
róluk volna szó, hanem makedónokról, akkor szokása szerint (2Kor 9,2.4) 
úgy fogalmazna, hogy makedónok jöttek el, nem pedig úgy, hogy „a testvérek, 
akik Makedóniából eljöttek”. M. Thrall ugyan azon a véleményen van, hogy 
amennyiben így lenne, akkor Pál meg is nevezné két munkatársát, hiszen a 
korinthusi gyülekezet ismerte ôket, ez az érv azonban nem eléggé meggyôzô, 
mert a 9. fejezetben még csak kilátásba helyezi makedón testvérek érkezését, 
és nem a múlt eseményeként említi, feltételezve, hogy — amint azt M. Thrall 
véli — valóban makedón illetôségû támogatást hozó testvérekre akar hivatkozni 
a jelen esetben vitatott szövegben.96

16Úgy igaz Krisztus énbennem: Ebben a kijelentésben a magyarázók 
szinte kivétel nélkül egy állítást nyomatékosító esküformát látnak.97 Ezt su-
gallja a mondat elejére kiemelt létige () és az a tény, hogy fogadkozása 
a jövôben is követendô vezérfonalat érinti. Pálnál, mint egykori rabbinöven-
déknél, ez a gyakorlat másutt is megfigyelhetô (1Thessz 2,5; 2Kor 1,18.23; 
Fil 1,8; Róm 1,9; 9,1). M. Thrall ugyan lehetségesnek tartja, hogy a Krisztus-
ra történô hivatkozás teológiailag fontos mondanivalót jelez.98 Ez azonban 
nem valószínû, mert Pál az önfenntartás igényét éppen nem egy általános 
érvényû elôírásnak, hanem csak reá érvényes vállalásnak tekinti.

17De amit teszek, azt tenni is fogom: A két állítást egy  kötôszó kap-
csolja össze. Ebben az esetben azonban a mondat logikája szerint a  
határozószó, és nyomatékosító „is” értelemben fordítandó.

18olyanoknak bizonyuljanak: A görög  ige alapjelentése: „talál, 
felfedez”. De ebbôl kiindulva jelenthet valamit kitalálni, kipuhatolni, valami-
nek a végére járni,99 tehát tulajdonképpen valamit alaposan megvizsgálni. 
Ha az igealak szenvedô képzésû, és ráadásul aorisztoszban áll, akkor érte-
lemszerûen valami „találtatik”, azaz kiderül, hogy valaki valamilyennek bizo-
nyul (lásd még 2Kor 5,3; 9,4).

19fondorlatos munkások: Az  ebben az esetben már nem kétkezi 
dolgozót, napszámost jelent, hanem a térítô munkában részt vevô, Krisz-

96 Thrall 1994, 701. kk. (Excursus XII.)
97 Pl. Bultmann 1976, 208. o. Barrett 1973, 283. o. Furnish 1984, 493. o. Ch. 

Wolff 1989, 222. o. Klauck 1988, 85. o. Thrall 1994, 687. o.
98 Thrall 1994, 688. o.
99 Soltész—Szinyei 1978, 265. o.
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tusban hívô embert. Elképzelhetô, hogy a szónak ez az utóbbi értelme Jézus 
szavára megy vissza, aki így kapcsolta össze a mezei munkát végzôvel az 
Isten országa hirdetésében fáradozót: „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön 
munkásokat az ô aratásába!” (Mt 9,38) Talán igaza van Theißennek, aki sze-
rint a gyülekezetrôl gyülekezetre vándorló igehirdetôk nevezték elôszeretet-
tel így magukat.100 Ha Pál is ezzel a kifejezéssel céloz reájuk, akkor ez a 
körülmény is azt a feltételezést támasztja alá, hogy valóban ilyen típusú 
csoporttal akad gondja Korinthusban is. „Alattomos” munkásokként jellemzi 
ôket, akiknél a küldetés és a szándék nem fedi egymást. Hasonló lehetett a 
helyzet Filippiben is, csakhogy az ott fellépô rosszakaróit egyenesen „gonosz 
munkásoknak” nevezi.101

20a Sátán is a világosság angyalának álcázza magát: A zsidó és keresz-
tyén irodalomban a Sátán és olykor az evangéliumi elbeszélésekben a Beel-
dzeboul vagy másként Belzebub (Mt 10,25; Mk 3,22 és párh.), a kumráni 
körökben pedig Beliál — esetleg Beliárnak ejtve — (2Kor 6,15) annak a gonosz 
lénynek az elnevezése, aki kizárólag egyes számban kerül szóba, tehát egyet-
len a maga nemében, és a gonosz erôk hierarchiájának csúcsán áll. Elôfordul, 
hogy a görög Ószövetség, a Septuaginta nyomán (Jób 1,6kk) a Diabolosz — a 
magyar fordítói hagyományban az „ördög” — névvel illetik (Pl. Mt 4,1-ben), 
mégpedig így, kisbetûvel, holott ott a személyes fôgonosz neve. De ez a 
megnevezés már nemcsak kizárólag egyetlen személyre vonatkozhat (Jn 
6,70; ApCsel 13,10; 1Tim 3,11; 2Tim 3,2; Tit 2,3). Nem szólva a „démonok-
ról”, a gonosz lelkekrôl, amelyek rendszerint többedmagukkal ártanak az 
embereknek. A Sátán név már az Ószövetségben is felbukkan.102 A fogság 
elôtti irodalomban jobbára még mint emberek közül adódó ellenfél, ellenség 
megjelölésére (1Sám 29,4; 1Kir 5,18; 11,14.23).103 A fogság utáni bibliai 
irodalomban (Zak 3,1k; Jób 1,6kk; 2,1kk; Sir 21,27; valamint az apokrif apo-
kaliptikában: TestDan 3,6; 5,6; 6,1; TestGad 4,7; TestAs 6,4) a Sátán már 
Isten mennyei udvartartásába tartozó lény, aki Isten ellenlábasa, és az ember 
vádlója Isten színe elôtt. A korai ószövetségi hitvilágban a fenyegetô és félel-
met keltô vonások még nem különülnek el Isten személyétôl (1Móz 32,23kk), 
késôbb azonban ezek már a Sátán önálló személyében testesülnek meg. Az 
Újszövetség gondolatvilágában azután Isten és a Sátán szembenállása ki-
teljesedik, és az ellentét kibékíthetetlenné válik. De engesztelhetetlen ellen-

100 Theißen 1983, 220. k.
101 Lásd Cserháti 1976, 146. k.
102 Sajnálatos módon Foerster a ThWNT 7. 151. kk. oldalain erre nem tér ki.
103 Lásd Lisowsky—Rost 1993, 1368. o.
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ségnek bizonyul az ember számára is (Mk 1,13 párh.; 3,23kk párh.; Lk 22,3; 
Jn 8,44; 13,27 stb.). A rabbinizmus is tudott arról, hogy a Sátán képes magát 
ravasz módon álcázni, és különbözô emberi alakot ölteni, sôt még jó be-
nyomást is keltve megtéveszteni az embert.104 Tovább élt a rabbinizmusban 
az a szemlélet is — amely az Újszövetségre is hatással volt —, mely szerint a 
Sátán Istenhez hasonlóan saját udvartartással rendelkezik, angyalai (2Kor 
12,7), adott esetben „szolgái” (2Kor 11,15) vannak, akik emberek vagy bizo-
nyos körülmények fedezetében szándékait végrehajtják. A rabbinista érvelés 
egyik elemét, a nagyobbról a kisebb jelentôségûre következtetést105 alkal-
mazva pedig nem nehéz belátni, hogy ha a gazda képes magát a „világosság 
angyalának álcázni”, akkor az ô szolgái is az „igazság szolgáinak” maszkí-
rozhatják magukat. Az Újszövetség tehát józanul számol a Sátán kártevésé-
vel, de azt is tudja, hogy hatalmával nem kerekedhet Isten fölé, sôt végsô 
soron rejtélyes módon közre kell mûködnie Isten szándékainak megvalósí-
tásában.106

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1) Az elôzô gondolatmenet végered-
ményeként Pál arra a lényeget érintô megállapításra jut, hogy az apos-
toli szolgálatra nem az a megfelelô ember, aki magát ajánlja, hanem 
akit az Úr ajánl. Viszont akkor, amikor ellenfelei a gyülekezetnek vele 
szemben magukat ajánlják, mégis meg kell kísérelnie, hogy megrajzol-
ja annak az embernek a vonásait, akit az Úr tart méltónak az apostoli 
tisztre. Amikor Pál elfogadja ezt a kihívást, és kedve ellenére rászánja 
magát erre az öndicséret határát súroló kísérletre, mondanivalója hang-
nemét ironikusra fogja, egy csipetnyi öngúnnyal vegyíti. Ez gyakori „fogás” 
volt a korabeli szónokok eszköztárában. Alkalmasnak is tûnhetett az 
apostol szemében ellenfelei lejáratására. Sokkal valószínûbb azonban, 
hogy maga a feladat, apostoli küldetésének igazolása kívánja meg ezt az iro-
nikus megközelítést. Olyan dolgokra kell hivatkoznia ugyanis egy rákény-
szerített, de emberi síkon történô megméretésben, amelyek csak Isten 
mércéjével mérhetôk, és Isten ajánlására fogadhatók el.

Dicsekvéssel szembehelyezni dicsekvést, felhozni olyasmit, ami nem 
az embertôl telik, valóban meggondolatlanság. Pál, amikor mégis ezt 

104 Lásd Bill 1. 140. k., 3. 526. o.
105 Az a maiore ad minus elve.
106 A témához lásd még Foerster: ThWNT 7. 151. kk. Böcher: EWNT 3. 558. k. kol.
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teszi, nem az apostoli hitelét rontó ellenfeleivel készül csatázni, hanem 
a gyülekezethez fordul, mert ôket akarja visszatartani egy végzetes lé-
péstôl, amikor tôle szokatlan kéréssel áll elô: Bárcsak elviselnétek 
tôlem némi csekély meggondolatlanságot! A gyülekezetnek már a 
kérés megfogalmazásából ki kell hallania, hogy ami következik, embe-
rileg ugyan érthetô, de Isten dolgaiban idézôjelbe teendô, nem rendjén 
való. De hát a gyülekezet olyan óvatlan, olyan könnyen hitelt ad min-
denféle furfangnak, hogy talán még ôt magát, a gyülekezet alapító 
apostolát is el fogják viselni, ha a közöttük végzett munkájának né-
hány meghatározó elemére emlékezteti ôket.

(2) Az elsô, amit felhoz apostoli tisztének hitele mellett, a gyüleke-
zet iránt megnyilvánuló szeretete. Ez a szeretete azonban nem elnézô, 
veszélyt rejtô fejlemények felett szemet hunyó szeretet, hanem féltô 
szeretet. Elsôsorban a gyülekezetet félti, és nem az apostoli tekinté-
lyét, mégpedig Istennek azzal a féltô szeretetével, amely a hûséges 
házastárshoz hasonlóan nem hajlandó lemondani arról, akit szeret, és 
kiszolgáltatni másnak azt, aki csak vele lehet boldog.107 Istennek ez a 
mentô és megtartó szeretete Krisztus által éri el az embert. Éppen ezért 
az apostol a reá bízottakat nem magához akarja kapcsolni. Krisztussal 
jegyezte el ôket. Közvetítôként azon fáradozott, hogy azok, akik egy-
másnak vannak rendelve, Krisztus és az övéi, önként és szabadon, köl-
csönös odaadásban éljenek megtartó közösségben egymással. Ez a 
kapcsolat is kizárólagos, mint ahogy a mennyasszony is egyetlen fér-
fi nak van eljegyezve, és ezért nem is állhat senki más közéjük. Kezdet-
tôl fogva azon volt, hogy a gyülekezetet semmit nem takargató, minden 
gyanú felett álló, osztatlan szívû tiszta szûzként állítsa Krisztus elé. 
Ha ez forog kockán, akkor Pál részérôl nincs helye elnézésnek vagy 
megalkuvásnak.

(3) Megvan ugyanis a veszélye annak, hogy a gyülekezet meginog 
Krisztus iránti hûségében. Talán nem nyílt szakításról van még szó, 
hanem elbizonytalanodásról, rosszabb esetben eltévelyedésrôl. A Krisz-
tussal való megtartó közösségre valóban nem elég eljutni, abban meg 
is kell maradni. Az elbukáshoz vezetô kísértéssel mindig számolhat az 
ember. Érthetô, ha Pál fél, nehogy valamiképp, amint a kígyó csa-

107 Lásd a 4. számú szövegértelmezô jegyzetet.
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lárdságában becsapta Évát, szándékaitok eltántorodjanak a Krisz-
tus iránti nyíltszívûségtôl és tisztaságtól. Az apostol a bûneset tör-
ténetére emlékezteti olvasóit, amelyet bizonyára jól ismernek a Sep-
tuagintából, a görög nyelvû Ószövetségbôl. A kísértô kígyó képében 
elhitette Évával, hogy ha az ember Isten parancsát vágyai szerint értel-
mezi és megszegi, egy szintre kerül Istennel. Olyan történet ez, amely 
újra és újra megesik az emberrel. Most a korinthusi gyülekezet tagjait 
fenyegeti az a veszély, hogy engedjen a csábításnak, és felhagyva Krisz-
tus szavának minden hátsó gondolattól mentes, készséges elfogadásá-
val saját szándékaik és elképzeléseik szerint „gyûjtsenek tanítókat ma-
guknak” (2Tim 4,3).

(4) A kísértés a levél olvasói esetében most kívülrôl érkezik. Vándor-
igehirdetôk jöttek közéjük, akiket érdeklôdéssel hallgat a gyülekezet. 
Ez önmagában még nem volna baj. A különféle kegyelmi ajándékokkal 
rendelkezôk mozgását a gyülekezetek között maga Pál is üdvösnek 
találja (1Kor 3,5—6; Fil 2,29; Róm 16,1—2). Egészen más azonban a 
helyzet, ha a jövevény ahelyett, hogy hozzájárulna a gyülekezet hitének 
erôsödéséhez és életének gazdagodásához, a már meglévô, kipróbált ala-
pot ingatja meg. Ha a gyülekezet tagjai gyanútlanságukban ilyeneknek 
esnek áldozatul, rászolgálnak az apostol szemrehányó szavaira: Mert 
bizony, ha valaki jön, és más Jézust hirdet, akit mi nem hirdettünk, 
vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliu-
mot hirdet, nem azt, amit befogadtatok, szépen elviselitek.

Az ellenfelek felfogásának ebbôl a tömör jellemzésébôl nyilvánvaló, 
hogy az nem homlokegyenest ellentétes azzal, amit Pál képvisel, ugyan-
akkor azonban mégis más. De amiben más, az a lényeget érinti. Nem 
könnyû az ellenfelek által képviselt keresztyén irányzat jellegét a sorok 
mögül kiolvasni. A levél magyarázóinak feltételezéseirôl összefoglalót 
találhatunk a 7., a 8. és a 9. számú szövegértelmezô jegyzetnél. A leg-
jobb, amit egy elfogadható „fantomkép” megrajzolása érdekében tehe-
tünk, ha az apostol szavaiból indulunk ki. Ô pedig nyomatékosan ál-
lítja, hogy a kérdéses vándortanítók igehirdetése eltér attól az igétôl, 
amelyet ô annak idején a gyülekezet alapításakor hirdetett. 1Kor 2,2-bôl 
tudjuk, hogy Korinthusba érkezve Pál megingás nélkül ragaszkodott 
„a Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettrôl” tanúskodó igehirde-
téshez. Az ellenfelek által hirdetett Jézus, annyiban lehetett más, hogy 
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a hangsúlyt a kereszt botrányáról a gyôzelmes feltámadásra helyezték 
át, ami azután alapjául szolgált valamiféle korai „dicsôségteológiának” 
vagy „sikerteológiának”. Ami pedig a Szentlelket illeti, az Pál számára 
mindenekelôtt az „Úr Lelke” (2Kor 3,17), amely a Krisztusba vetett 
hitet (2Kor 4,6), az ebbôl fakadó szeretetet (Gal 5,22) munkálja az 
emberben. Míg a vele szemben fellépôk a Lélek látványos megjelenési 
formáira tehették a hangsúlyt, amelyekre a korinthusiak egyébként is 
„vevôk” lehettek (vö. 1Kor14,18—19). Ha viszont Pál az ellenfelek által 
hirdetett üzenetet „más evangélium”-ként emlegeti, akkor a megfo-
galmazást tanácsos Gal 1,6 alapján értelmezni. A Pál által hirdetett 
evangélium szerint Isten mindenkinek, aki Jézus Krisztusban hisz, in-
gyen, minden feltétel nélkül felkínálja kegyelmét. Ezzel szemben a 
„más evangélium hirdetôi” bizonyára szükségesnek látják még a zsi-
dóságba tagolódás kerülô útjára is meghívni a pogányok közül valókat. 
De bármi legyen is az általuk felkínált lelki eledel, nem változtat azon 
a tényen, hogy a gyülekezet „szépen elviseli”, gyanútlanul elfogadja. 
Most már érthetô Pálnak a gondolatmenet elején tett epés megjegyzé-
se (1. vers): ha már a gyülekezet ilyen nagyvonalú az ôt lejáratni kész 
ellenfeleivel szemben, talán ô is remélheti, hogy kész lesz valamelyest 
ôt is elviselni.

(5—6) Pál ugyanis továbbra sem hajlandó lemondani apostoli tekin-
télyének érvényesítésérôl, legalábbis az általa alapított gyülekezetekben, 
mert úgy gondolja, hogy semmiben sem kevesebb a fô-fô aposto-
loknál. Már eddig is nem egyszer kényszerült igazolni és elfogadtatni 
helyét az apostoli körben (1Kor 9,1—2; 15,9—10; Gal 1,15kk; 2,9; 2Kor 
10,8; Róm 1,1—2), mégpedig a legtekintélyesebbnek számító Péter, az 
Úr testvére, Jakab és János (Gal 2,9) között. Még ha nem is velük egy 
idôben, de ô is, mint a fôbb apostolok, magától a feltámadott és élô Úr 
Jézus Krisztustól kapta felhatalmazását az evangélium egész világot 
átfogó szolgálatára, a gyülekezetek gondozására (2Kor 11,28). Úgy-
szintén közöttük elfoglalt helyét igazolják vissza fáradozásának ered-
ményei is.

Pál nem vonja kétségbe, hogy apostoli tevékenységében találhat az 
ember kifogásolnivalót is, ami azonban nem érinti a lényeget. Ha pe-
dig járatlan vagyok is a beszédben, de nem az ismeretben. Szá-
munkra meglepô ez a vallomás, mert a levelei alapján nem ez a benyo-
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másunk. Pál jól bánik a szavakkal, van bennük kifejezôerô, s gyakran 
él a saját korában nagyra becsült szónoklás mûvészetének eszközeivel 
is. Mégis elképzelhetô, hogy vetélytársai túlszárnyalták szónoki telje-
sítményben. Valójában azonban — legalábbis leveleinek néhány kijelen-
tésébôl erre következtethetünk (1Kor 2,4.13; 2Kor 10,10) — nem olyan 
igehirdetô volt, aki beszédének formai elemeire tette volna a hangsúlyt 
a tartalmi helyett. Számára a helyes istenismeret továbbadása volt iga-
zán fontos, mégpedig az a fajta ismeret, amely Krisztusban és a vele történ-
tekben tárul fel (1Kor 1,18.23—24; 2,6kk), nem pedig az, amelyre embe-
ri okoskodás révén tehetünk szert. Küldetésének ilyen módon történô 
értelmezését nem rejtette véka alá a korinthusiak között, mivel egyéb-
ként is minden tekintetben mindenben nyíltan állt elôttük.

(7—9a) Ha már a fô apostolok és Pál között fellelhetô különbsé-
gekre terelôdött a szó, nem hagyható fi gyelmen kívül Pálnak az az 
erôfeszítése, amellyel saját és munkatársai megélhetését kétkezi munká-
jával, pontosabban sátorkészítéssel (ApCsel 18,3) igyekszik biztosítani. Az 
apostol életének ez a mozzanata feltûnôen sokszor kerül elô levelei-
ben (1Thessz 2,9; 2Thessz 3,8; 1Kor 4,12; 9. fejezet; Fil 4,12; 2Kor 
12,13; ApCsel 20,34—35), ami már önmagában jelzi azt a tényt, hogy 
ez a törekvés az önfenntartásra nem találkozott általános helyesléssel.

Feltehetôen Pálnak a gyülekezetbe beóvakodott ellenfelei is kifogást 
emeltek emiatt ellene, és ez érvül szolgálhatott apostoli mivoltával 
szemben (10. vers).108 Az Elsô korinthusi levél 9. fejezetében olvasha-
tók alapján okunk van feltételezni, hogy még a legjelentôsebb aposto-
lok is elfogadták a gyülekezetek anyagi támogatását. Abban a korban 
a kétkezi munka megalázó volt szellemi dolgokkal foglalkozó ember 
számára. De ez a szempont aligha játszhatott közre az ige hallgatóinak 
tehervállalásában. Sokkal inkább magának Jézusnak az a meghagyása 
volt a perdöntô, amely szerint „akik az evangéliumot hirdetik, éljenek 
meg az evangéliumból” (1Kor 9,14; Lk 10,7 és párh.). Ha Pál nem él 
ezzel a jogával, akkor bizonyára nem is teljes értékû apostol, aki nem 
bízik eléggé a gyülekezetben (11. vers), és nem mer hittel támaszkod-
ni a Gondviselésre sem — mondhatták az ellenfelek. Az iránta való bi-
zalmatlanság elhintése ezzel az ürüggyel kedvezô talajt találhatott ma-

108 Vö. Thrall 1994, 683. o.
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gában a korinthusi gyülekezetben is, hiszen az Elsô korinthusi levél 
idézett helyébôl látható, hogy a kérdés már akkor felvetôdött közöttük, 
amikor a késôbb érkezô vándor-igehirdetôk azt még nem tehették vita 
tárgyává. Furnish feltételezi, hogy a korinthusiak közül némelyek sze-
rették volna, ha „az apostol ôket mintegy a gyülekezet védnökeinek 
tekinti”,109 akik többek között az ô ellátásáról is gondoskodnak.

Pál az ellene emelt kifogást — az általa követett gyakorlat rosszallását 
ismét eltúlozva — egy csipetnyi gúnnyal fûszerezett szónoki kérdésbe 
öltöztetve utasítja el: Vagy bûnt követtem el, amikor önmagam meg-
aláztam, hogy ti felmagasztaltassatok, mivel ingyen hirdettem 
nektek az Isten evangéliumát? Aki szemére veti, hogy nem fogad el 
ellenszolgáltatást apostoli fáradozásáért, úgy tesz, mintha ez valami  kö-
zösség elleni bûn lenne, holott magát alázza meg, önként mond le olyas-
mirôl, ami járna neki, csakhogy azoknak kedvezzen, akiket meg akar 
nyerni az evangéliumnak. Talán Jézus szava és magatartása hallatszik 
át az apostol által megformált kérdésben: „Aki megalázza magát, fel-
magasztaltatik” (Lk 14,11; 18,14 és párh.; Fil 2,8—9). A hallgatói javát 
tartja szem elôtt, amikor ingyen hirdeti nekik az Isten evangéliumát.

Sok kutató szerint Pál azért mond le az anyagi ellenszolgáltatásról, 
mert tart attól, hogy ôt is azok közé a szellemi javakkal házaló és üz-
letelô (2Kor 2,17), fôként künikus vagy szofi sta irányzatú, olykor ke-
resztyéneket is kihasználó piaci fi lozófusok közé sorolják, akikrôl maró 
gúnnyal ír többek között Lukianosz a Peregrinus (csavargó) halála címû 
mûvében. Így fogalmazza meg véleményét a keresztyénekrôl: „Ha kö-
zéjük keveredik egy szélhámos vagy csaló, aki képes kihasználni a le-
hetôségeket, hamarosan meggazdagszik, átjátszva ezeket az együgyû 
embereket.”110 De félhet Pál attól is, hogy amennyiben anyagi támoga-
tást fogad el, elveszíti az evangélium hirdetéséhez nélkülözhetetlen 
függetlenséget (1Kor 4,1kk).111

Másként is meg lehet azonban közelíteni a szellemi javakért nyújtott 
anyagi ellenszolgáltatás kérdését. Xenophón emlékezik vissza arra az 
esetre, amikor egy bizonyos Antiphón arra fi gyelmezteti Szókratészt, 

109 Furnish 1984, 508. o.
110 Lukianosz 1974, 486. o.
111 Furnish 1984, 508. o.
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hogy tudása értéktelennek fog tûnni, ha nem szabja meg az érte járó 
méltányos árat.112 Nem fér hozzá kétség, Pál „Isten dicsôségének Krisz-
tus lényén tükrözôdô ismeretét” felbecsülhetetlen „kincsnek” tartja, 
még ha az emberi lét törékeny „cserépedénye” hordozza is azt (2Kor 
4,6—7). Tehát semmiképpen sem tekinthetô olcsó tucatárunak a külön-
féle vélekedések tarka piacán. Mégis „ingyen”, ajándékként (!) 
kínálja fel Pál hallgatóinak az evangélium üzenetét, hiszen mivel is 
lehetne megfi zetni Isten ingyen kegyelmének örömüzenetét?! „Ingyen 
kaptátok, ingyen adjátok” — hangzik Jézus szájából többek között az 
apostoli küldetés betöltésének egyik irányelveként (Mt 10,8).

Pál a gyülekezetek részérôl megnyilvánuló készséget anyagi szükség-
leteinek fedezésére nem minden esetben utasította el (vö. Fil 4,10kk). 
Más gyülekezeteket fosztottam ki — írja most — zsoldot fogadva el 
a közöttetek végzett szolgálatra. Természetesen nem mintha mar-
kát tartotta volna, mielôtt elkezdte térítô munkáját az említettek kö-
zött. Csak utólag már mint hitük gyümölcsét volt hajlandó elfogadni. 
A ko rinthusiaktól viszont semmit sem fogadott el. Amikor náluk volt, nél-
külözve sem terhelte meg ôket. Apostoli munkája mégsem vált le-
hetetlenné megélhetési gondok miatt. Ugyanis ami hiányzott, kipó-
tolták a testvérek, amikor Makedóniából eljöttek — nagy való szí nû-
séggel a hátrahagyott munkatársak (1Thessz 3,6; ApCsel 18,5). Pe  dig 
a korinthusi gyülekezet tagjai közül nem egy bizonyára szívesen támo-
gatta volna ôt anyagilag is. Talán az is közrejátszhatott a felkínált segít-
ség elutasításában, hogy a pártoskodásra hajlamos gyülekezetben (1Kor 
1,10kk) egy-egy tehetôsebb gyülekezeti tag támogatásának elfogadá-
sával, a kor szokásától tartva, Pál nem kívánt az illetô „kliensévé”, 
lekötelezettjévé lenni.

(9b—11) Bár az, amit Pál kétkezi munkájával keresett, csak szûkösen 
volt elég saját maga és munkatársai számára (ApCsel 20,34), mégis 
visszafogta magát, hogy semmilyen tekintetben ne legyen a ter-
hükre. Sôt a jövôben is visszafogja magát. Azokra a kifogásokra, 
amelyeket akár a gyülekezetbe érkezett ellenfelei, akár maga a gyüle-
kezet támaszt a megélhetését érintô gyakorlatával szemben, továbbra 
sem lesz tekintettel. Mert belsô világának sokkal érzékenyebb pontját 

112 Mem 1,6,12.
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érintik, mint bárki gondolná. Ezt mutatja az a heves felindulás, amelyet 
a kérdés feszegetése kivált. Már 1Kor 9,15-ben jelentkezik ez a követ-
kezetlen mondatszerkesztést elôidézô indulat, ahol inkább a halált 
választja, mintsem az evangélium ellenszolgáltatás nélküli hirdetésének 
feladását.113 Most eskü jellegû kijelentéssel erôsíti meg azt a szándékát, 
hogy ezután sem fog engedni ezen a téren: Úgy igaz Krisztus énben-
nem, hogy ebben a dicsekvésben senki sem fog határt szabni ne-
kem Akhaia tartomány térségein. Nagy valószínûséggel, mint 1Kor 
9,15kk esetében, a dicsekvés ez alkalommal sem egyszerûen emberek 
között zajló vetélkedés része, hanem magának Istennek szól. Az ô ked-
vét igyekszik keresni az apostol azzal, hogy többet akar tenni annál, amen-
nyit Ura tôle elvár.

Az apostol tehát saját bevallása szerint is különbséget tesz gyülekezet 
és gyülekezet között. A makedón gyülekezetektôl például elfogad „zsol-
dot”, szolgálatát segítô anyagi természetû juttatást, de az ôsi görög 
földön, Akhaia római tartomány területén alakult gyülekezetektôl nem. 
Nem csoda, ha ebbôl a ténybôl a korinthusi hívek részrehajlásra, irántuk 
érzett szeretetének fogyatékosságára következtetnek. Pál olvas gondola-
taikban, és nem hagyja a ki nem mondott kérdést megválaszolatlanul. 
A kérdésre kérdéssel felel: Miért nem engedem, hogy Akhaia térségein 
megélhetésem dolgában bárki változtatásra kényszeríthessen? Mert 
talán nem szeretlek titeket? A szeretet valaki iránt nincs senkinek a 
homlokára írva. Nem is mindig a kedvezésben nyilvánul meg. Végsô 
soron Isten a tudója, hogy az Isten küldötte olykor népszerûtlen meg-
nyilvánulásaiban is a reá bízottak javát tartja szem elôtt.

(12) Pál minden félreértést elkerülendô még egyszer nyomatékosan 
kijelenti, hogy az ellenfelei és talán a gyülekezet egyes tagjai által is 
kifogásolt magatartásán a jövôben sem fog változtatni: Amit teszek, 
azt tenni is fogom — írja. Ígéretét ugyan nem szûkíti le az önfenn-
tartás kérdéskörére, mivel azonban — legalább is úgy tûnik — ez áll az 
apostol és ellenfelei között parázsló vita homlokterében (10. vers), 
szavai elsôsorban erre vonatkozhatnak. Elképzelhetô, hogy a gyüleke-
zetbe férkôzött vándor-igehirdetôk szerették volna a megélhetés dol-

113 Lásd az 1Kor 9,15-höz fûzött 3. számú szövegértelmezô jegyzetet Cserháti 
2008-ban.

Korinthus_2_JAV.indd   382Korinthus_2_JAV.indd   382 2009.04.08.   14:46:422009.04.08.   14:46:42



383

3. Pál ellenfeleit megszégyenítô dicsekvése (11,1—15)

gában eltérô megoldást választó apostolt a saját gyakorlatukhoz igazíta-
ni, hogy ilyenformán is megpróbáljanak a gyülekezet megnyerése ér-
dekében vele megmérkôzni. De Pál változatlanul továbbra is saját keze 
munkájából akarja eltartani magát és munkatársait (ApCsel 20,34), 
hogy megfossza a lehetôségtôl azokat, akik lehetôséget keresnek 
arra, hogy mindabban, amivel dicsekszenek, olyanoknak bizonyul-
janak, mint mi.

(13—15) Pedig szó sem lehet arról, hogy a kívülrôl érkezett kétes 
illetékességû igehirdetôk Pállal egy szintre helyezzék magukat, és fô-
ként, hogy a gyülekezet szemében vele azonos tekintélyt igényeljenek 
maguknak. Fellépésüket az apostol kimondottan károsnak tartja, és 
ezért nem is fukarkodik az éles kifejezésekkel, amikor jellemezni akar-
ja ôket. Ugyanis szerinte az olyanok, mint ôk, álapostolok, alattomos 
munkások, akik álcázzák igazi lényüket, és Krisztus apostolaivá 
változtatják át magukat. Úgy tûnik, Krisztus ügyében fáradoznak, 
valójában azonban Krisztus ellenlábasának szolgálatában állnak. Ez a je-
lenség nem is csoda, ezzel Krisztus híveinek józanul számolniuk kell. 
Hiszen — ahogy errôl a rabbinizmus is tudni vél114 — maga a hazugság 
(Jn 8,44; 1Pt 5,8) fejedelme (Mk 3,22; Jn 12,31; 16,11), a Sátán is a 
világosság angyalává változtatja át magát. Nem nagy dolog tehát, 
ha az ô szolgái is átváltoztatják magukat mintegy az igazság szol-
gáivá.

Pálnak ezeket a szavait, melyekkel ellenfeleit a Sátán „cimboraságá-
val” vádolja, egyesek türelmetlennek és összeférhetetlennek tarthatják. 
Különösen, ha tekintetbe veszik, hogy az egyháztörténet során hány 
másképpen gondolkodót, újat akarót írtak a Sátán rovására, és bántak 
velük ennek megfelelôen. Bár az apostolt sem tekinthetjük minden 
kritika felett állónak, néhány szempontot azonban nem árt megfontol-
nunk. Pál nem vádolja rosszindulattal, tudatos károkozással ellenfeleit. 
Lehet, hogy valóban „az igazság szolgáinak” hitték magukat. Mit sem 
változtat azonban ez a tudat fellépésük következményein. Kártevésük pedig 
elsôsorban nem abban áll, hogy sok kifogást támasztanak Pállal szem-
ben. Az igazi veszedelmet az jelenti, hogy az alapokat ingatják meg, 
„más Jézust”, „más evangéliumot” hirdetnek, mint amelynek révén a 

114 Lásd Bill 3. 526. o.
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gyülekezet tagjai Krisztuséi lettek (4. vers). Pál és munkatársai a Krisz-
tus keresztjének igéjével (1Kor 1,18) vetettek alapot a gyülekezetnek 
(1Kor 3,10—11). Márpedig ez már nem részletkérdés, hanem üdvösség-
be vágó momentum. Ha ilyen természetû aknamunkáról van szó, az 
méltán írható a Sátán rovására. De Pál mentségére szolgálhat az a kö-
rül mény is, hogy ellenfeleivel szemben nem lép fel erôszakos eszkö-
zökkel. „Ha testben él is, nem test szerint hadakozik.” (10,3) A gon-
dolatokat és szándékokat akarja, mégpedig Isten ismeretével „foglyul 
ejteni a Krisztus iránti engedelmességre” (10,5). A többit Pál Isten 
ítéletére bízza: Azoknak a végük, akik az alapokhoz nyúlnak, nem 
önmaguk megítélése alapján, hanem cselekedeteik szerint fog be kö-
vetkezni. Csakhogy amennyiben nem hagynak fel áldatlan tevékenysé-
gükkel, a gyülekezetet is magukkal ránthatják.

4. Pál dicsekvése apostoli viszontagságaival 
(11,16—33)

(16) Ismételten mondom,1 nehogy valaki azt gondolja rólam, hogy 
meggondolatlan2 vagyok. De ha mégis,3 viselnétek el engem mint 
meggondolatlant is, hogy valami keveset én is dicsekedhessem.4 
(17) Amirôl szólok, nem az Úr szerint fogom szólni, hanem mint-
egy meggondolatlanul, a dicsekvésnek ebben a tervbe vett formá-
jában.5 (18) Mivel sokan dicsekszenek gyarló testi módon,6 én is 
dicsekedni fogok. (19) Ugyanis ti szívesen elviselitek a meggon-
dolatlanokat, hiszen ti olyan meggondoltak vagytok!7 (20) Mert 
elviselitek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki elemészt titeket, ha 
valaki fölétek kerekedik,8 ha valaki arcul vág titeket. (21a) Szé-
gyenkezve mondom, mintha mi erôtlenekké lettünk volna.9

(21b) Amennyiben pedig ha valaki veszi magának a bátorságot, 
meggondolatlanul mondom, veszem magamnak én is. (22) Hébe-
rek ôk? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám magvából valók? Én is. 
(23) Krisztus szolgái? Esztelenül szólok: én még inkább. Fárado-
zásban10 részemet bôvebben kivéve, bebörtönzésben bôvebben 
részesülve, ütlegelést többször elszenvedve, gyakran halálos ve-
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szélyben.11 (24) Zsidóktól ötször kaptam negyven korbácsütést 
egy híján,12 (25) háromszor megvesszôztek,13 egyszer megkövez-
tek;14 háromszor szenvedtem hajótörést, éjt s napot töltöttem el 
a mély vízben;15 (26) gyakran voltam úton, sok veszélyben folya-
mokon, sok veszélyben rablók között, sok veszélyben népem ré-
szérôl, sok veszélyben pogányok részérôl, veszélyekben városban, 
veszélyekben sivatagban, veszélyekben tengeren, veszélyekben 
áltestvérek között; (27) fáradozásban és kínlódásban16 (gyötrô-
désben), gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gya-
kori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben;17 (28) az említet-
teken kívül még az engem érô naponkénti zaklatás és az összes 
gyülekezet gondja. (29) Ki gyengélkedik, hogy én ne lennék erôt-
len? Kivel történik botrány,18 hogy én ne égnék?

(30) Ha dicsekednem kell, az erôtlenségembôl eredô19 dolgok-
kal fogok20 dicsekedni. (31) Az Isten és az Úr Jézus Atyja, aki 
áldott mindörökké, tudja, hogy nem hazudom.21

(32) Damaszkuszban az Aretász király által megbízott hely-
tartó22 ôriztette a damaszkusziak városát, hogy elfoghasson engem, 
(33) és ablakon át23 kosárban eresztettek le a kôfalon keresztül, 
és megmenekültem a kezébôl.

A SZÖVEG ÉRTELME 1Ismételten mondom: Az állítmány () imperfec-
tumban áll, tehát még be nem fejezett folyamatos cselekvést sugall. Pál újra 
emlékezteti a levél olvasóit 11,1-re, ahol elôre felmentést kér a tervbe vett 
„meggondolatlan” dicsekedése miatt.

2meggondolatlan: Lásd 11,1-nél a 2. szövegértelmezô jegyzetben meg-
található  ilyen módon történô fordításának indoklását.

3De ha mégis: A görög nyelvben állandósult fordulattal van dolgunk:   
  = „máskülönben”, „ha mégis”.115

4dicsekedhessem: : a  kötôszó miatt kötômódról (coniunc-
tivus) van szó, mégpedig mozzanatos (aorisztoszi) értelemben. Egyúttal 
azonban jövô idejû cselekvésre is utal.

5ebben a tervbe vett formájában: A  régtôl fogva fontos fogalom 
a filozófiában. Igaz, inkább a latin kifejezést ismerjük: szubsztancia. Minden 

115 Lásd BD 376. §., 439. §. 1.
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létezô maradandó lényegét jelenti.116 Pál azonban kevésbé elvont értelemben 
veszi igénybe a szót, és amit ki akar fejezni vele, közelebb áll az alapjelen-
téshez. Mert szó szerint „feltevést”, „felállítást” jelent. Elôfordult már 2Kor 
9,4-ben is, ahol „kezdeményezésnek” fordítottuk, mert a jeruzsálemi test-
vérek számára indított gyûjtésre utalt vele. Jelen esetben is valami hasonló 
értelem illik az összefüggésbe. Az apostol „feltette” magában, hogy „gyarló 
módon” versenyre kel ellenfeleivel a dicsekvésben.

6gyarló testi módon: Pál, mint már nem egy ízben, a  (test) szót hasz-
nálja, és a  elöljárószóval juttatja kifejezésre, hogy a „testi” gondolkodás 
szab irányt ellenfelei dicsekvésének. A  kifejezheti ugyan a bûnös em-
beri természetet,117 de lehet kevésbé elmarasztaló jelentése is. Itt is meg-
elégedhetünk egy szelídebb kifejezéssel, mert inkább valamiféle földhözra-
gadt gondolkodásmódot akar most az apostol tollhegyre tûzni.

7hiszen ti olyan meggondoltak vagytok!: Már 11,1-ben eldöntöttük, hogy 
az  szót az „ostobaságnál” valamivel enyhébb kifejezéssel adjuk 
vissza. Így döntöttünk a „meggondolatlanság” mellett. Most, a szóban forgó 
igeversben Pál vitathatatlanul a korábbi fonalat veszi fel. Amikor a korin-
thusi híveket ironikusan minden meggondolatlanságtól mentesnek jelenti ki, 
akkor ugyanabból a szócsaládból választja a kifejezést, és -oknak 
nevezi ôket. Ha csak egy mód is van rá, a finom szójátékot a fordításban is 
érvényre kell juttatnunk.

8ha valaki fölétek kerekedik: A korinthusiakat Pál részérôl sorozatban 
érô szemrehányás egyik részletével van dolgunk. Magyar nyelvre történô 
fordítása sok nehézséget okoz, mert három szempontnak is eleget kell ten-
nie. Az eredeti szövegben szereplô állítmány () ugyanis az erôszakos 
ráhatások sorába illeszkedik, és ezt valamilyen módon kifejezésre kell jut-
tatnunk. Ugyanakkor az ige neme mediális, azaz a cselekvés annak alanyá-
ra irányul (visszaható vagy bennható118). Tehát az apostol ellenfeleinek ma-
gatartását jellemzi, de az  ige elé illesztett  elöljárószóból arra követ-
keztethetünk, hogy a kérdéses cselekvés a korinthusi gyülekezet rovására 
történik. A választott fordítás ennek a hármas követelménynek kíván eleget 
tenni.

9mintha mi erôtlenekké lettünk volna: A levél szövege itt két nyelvtani 
észrevételt igényel. A legfeltûnôbb az a tény, hogy a nyomatékosabb szö-
vegtanúk (46, , B, H, pc) szerint értelmezett állítmány () per fec-

116 Idegen szavak szótára, 826. o.
117 Lásd a 2Kor 10,2-höz fûzött 7. számú jegyzetet.
118 Magyar értelmezô kéziszótár, 1506. o.
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tumban, vagyis befejezett múltat kifejezô formában található. Az apostol 
tehát elejétôl fogva fennálló „erôtlenségre” céloz, nem pedig egy bizonyos 
idôre korlátozott gyenge pillanatra, ahogyan a szövegváltozat aorisztosza 
azt sugallná. A mondatot bevezetô  kötôszó értelmezése viszont a tekin-
tet ben perdöntô, hogy valós vagy feltételezett állapotra utaló célzásnak te-
kinthetô. A nyelvtani érvek — utalva a 17. versre is — ez esetben az utóbbi 
változat mellett szólnak: „mintha mi erôtlenekké lettünk volna”. A nyelvtan 
megjegyzi, hogy jellemzô módon a latin nyelvû Vulgata is „quasi”-nak veszi 
a  kötôszót.119

10Fáradozásban: A görög szövegben a  szót találjuk, amely Pál szó-
használatában fôként az evangélium hirdetése érdekében kifejtett erôfeszítést 
és veszôdséget jelenti (2Kor 6,5; 10,15; 11,27; 1Thessz 2,9; 3,5; 2Thessz 
3,8; 1Kor 3,8; 15,10; 15,58).120

11gyakran halálos veszélyben: Furcsa módon az apostol a halál () 
szóval többes számban él. Természetesen nem azt akarja állítani, hogy több-
ször is utolérte a halál. Nyilván halállal fenyegetô helyzetekre céloz (1Kor 
15,32; 2Kor 1,10; Fil 1,20; ApCsel 14,19). Megismétlôdô halálról más össze-
függésben is beszél, de ott a naponkénti halálban ôrlôdô apostoli létet jel-
lemzi ezen a módon, és nem a halálos veszélyekre gondol (vö. 1Kor 15,31; 
2Kor 4,11; 6,9, Fil 3,10). Természetesen jelen esetben nem lehet szó a ha-
lálról úgy sem, mint a bûn által meghatározott állapotról (pl. 1Kor 15,21; 
Róm 6,16).

12negyven korbácsütést egy híján: A zsinagógai elôírás121 5Móz 25,2k 
alapján negyven csapással rendelte sújtani mindazokat, akik a törvényt, kü-
lönösen a kultikus és nemi tisztaság parancsait megszegték. Az ószövet ségi 
hely nem nevezi meg az eszközt, amellyel a „negyvenet” végre kell hajtani. 
A rabbinista hagyomány viszont korbácsolást említ.122 Harminckilenc csapás 
volt a kiszabott mérték, tehát egy híján negyven. Mivel 5Móz 25,3 szerint 
negyvennél semmiképpen sem lehet több, a büntetés végrehajtójának harminc-
kilencnél meg kellett állnia, hogy még véletlenül se lépje túl a negyvenet.

13háromszor megvesszôztek: A megvesszôzést inkább a rómaiak alkal-
mazták. Egy ilyen büntetésrôl, amelyet Pálnak és Szilásznak a filippi hatósá-
gok részérôl kellett elszenvednie, Az apostolok cselekedeteibôl is tudomá-
sunk van (16,22). Akik az apostol római polgárjogáról szóló közlést (ApCsel 

119 Vö. BD 396. §.
120 Lásd még a 10,15-höz írt 11. számú szövegértelmezô jegyzetet.
121 Makkot 3,1—15 — idézi Bill 3. 527. kk.
122 Uo. 527. o.
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22,25kk; 23,27; 25,11; 26,32) hitelesnek tekintik, azokat zavarba ejtik Pál-
nak a rómaiak által történt megvesszôzésérôl olvasható tudósítások, hiszen 
római polgárt nem volt szabad ilyen magalázó kínszenvedésnek kitenni. Vi-
szont ezen az alapon nem lehet azt sem kétségbe vonni, hogy az apostol 
birtokában volt a római polgárjognak, mert nem egy adatról tudunk, amely 
olyan római polgár nyilvános megvesszôzésérôl szól, aki hiába hivatkozott 
polgárjogára.123 Josephus Flavius Florus helytartó embertelenségének érzé-
keltetéséül említi, hogy zsidó származású római polgárokat „bírói széke elôtt 
megkorbácsoltatott, aztán keresztre feszíttetett.124

14egyszer megköveztek: Az apostolok cselekedeteirôl írt könyv is meg-
említ egy hasonló esetet, amikor Lisztra városában a felbujtott tömeg meg-
kövezte Pált (ApCsel 14,19). Valószínûleg ez az emlék merül fel benne vi-
szontagságainak számbavételekor.

15éjt s napot töltöttem el a mély vízben: A görög szöveg csak annyit 
mond, hogy Pál egy éjt és egy napot töltött el a mélyben. Mivel hajótörések-
rôl beszél az elôzôekben, valószínûleg az ezúttal felidézet esemény is hajó-
töréssel függ össze. Az nehezen képzelhetô el, hogy egy egész napot a 
tenger mélyén töltött el. A leírás inkább a mély víz felett elszenvedett hányó-
dásra vonatkozhat. Érdemes megemlíteni, hogy Pál a levélírás idôpontjáig 
már három hajótörésrôl tud beszámolni. Egy olyan idôszakra vonatkozóan, 
amikor az ApCsel 27. fejezetében leírt eset még hátra van. Igaz, ez a hajó-
törésrôl szóló beszámoló sok újszövetséges kutató álláspontja szerint az 
ókorban közkedvelt hasonló témájú történetek vonásait viseli magán, és 
ezért vajmi kevés történeti hitele van.125 Ha viszont megbízunk Pálban, és 
hitelesnek fogadjuk el a már korábban átélt három hajótörésrôl szóló vissza-
emlékezését, nem fog olyan légbôl kapottnak tûnni az ApCsel 27. fejezeté-
ben leírt kalandos, Rómába tartó hajóút sem. Mindenesetre tanulságos rész-
let, amit tengeri útjairól megemlít: mennyi fontos mozzanat maradt homály-
ban az apostol életébôl!

16fáradozásban és gyötrôdésben: A két kifejezés, a  és  pá-
rosával fordul elô (lásd még 1Thessz 2,9; 2Thessz 3,8), és így voltaképpen 
hendiadiont képez, ami ugyanannak a jelenségnek két hasonló tartalmú szó-
val történô visszaadását jelenti. A  jelentéstartalmában hangsúlyos a 

123 Cicero: Ad Verrem, in: Cicero gesammelte Werke, 62. o.
124 Bellum II,14.
125 Lásd összefoglalva Feine—Behm—Kümmel 1965, 123. k.
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szenvedés mozzanata,126 és ezért jónak látszott a megadott formában for-
dítani.

17mezítelenségben: Nem szó szerint értendô, hiszen Pál zsidóként meg-
alázónak tartott volna egy ilyen helyzetet, és ezért nem lett volna képes 
valahol is mezítelenül megjelenni. Bizonyára azt szeretné kifejezni, hogy 
ruházata sok kívánnivalót hagyott maga után.

18botrány: A  ige alapjelentése: „tôrt vetni valakinek”. Az újszö-
vetségi értelme mindenekelôtt „kárt okozni valakinek a hitében”, és nem 
csupán erkölcsi felháborodást kiváltani belôle, pedig a mai nyelvhasználat 
szerint elôször erre gondolunk. Ebben az összefüggésben azonban az ige 
mediális, visszaható alakban jelentkezik, és akkor nem úgy kell értenünk, 
hogy másvalakinek a magatartása vált ki botránkozást belôlünk (az új pro-
testáns fordítás megoldása így is érthetô!), hanem hogy valamilyen módon 
magunkat keverjük botrányba.

19erôtlenségembôl eredô: Pál ebben a mondatban most már nyíltan be-
harangozza azt a szándékát, amely a levél következô részletében mondani-
valóját meg fogja határozni. Ha már nem térhet ki az elôl, hogy apostoli 
szolgálatát összemérje ellenfelei teljesítményével, akkor azt hozza fel, ami 
„erôtlenségébôl” adódik. „Erôtlensége” birtokos esetben áll. Ez indokolja a 
megadott fordítást, mivel a genitivus jelen esetben feltehetôen originis, azaz 
az eredetet adja meg.127

20dolgokkal fogok: Az eredeti szöveg többes számú személytelen név-
mással — amely ráadásul semleges nemben is áll () — adja meg a dicsekvés 
gyengeségbôl eredô tárgyát. Így jelöli meg a görög nyelv összefoglalóan 
személyek vagy tárgyak és fogalmak csoportját.128

21Az Isten és az Úr Jézus Atyja, aki áldott mindörökké, tudja, hogy nem 
hazudom: Bárhogy is szépítjük a dolgot, Pál itt, ezen a ponton Istent hívja 
tanúul állításának igaza mellett. Máskor is megteszi ezt (1Thessz 2,5.10; 
2Kor 1,23; Fil 1,8; Róm 1,9).129 A korabeli zsidóságban nem áll ezzel egye-
dül.130 Aligha vitatható, hogy az apostolnak ez a szokása nem vág egybe 
Jézus szavával (Mt 5,33kk).

22Damaszkuszban az Aretász király által megbízott helytartó: Pál föld-
rajzilag és történelmileg azonosítható adatokat közöl ebben a rövid vissza-

126 Soltész—Szinyei 1978, 422. o.
127 BD 162. §. 7.
128 BD 263. §. 3. (1Kor 1,27k; 4,5; 14,25; 2Kor 4,2).
129 Lásd még a 2Kor 1,23-hoz írt 8. számú megjegyzést.
130 Bill 3. 64. o.
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emlékezésben. Damaszkusz már az egyiptomi Óbirodalom idején is említett 
és mind a mai napig virágzó nagyváros Galileától északkeletre. Az apostol 
legalább kétszer felkereste. Elôször közvetlenül megtérése után, majd Ará-
biában megtett missziói útja végén (Gal 1,17). Ma már nem tudjuk megálla-
pítani, hogy az általa felidézett menekülés melyik tartózkodására esett. Az 
eset idején Damaszkusz minden bizonnyal IV. Aretász nabateus király ural-
ma alatt élt, aki Petrában, a Jordánon túl székelt, és befolyását a városra egy 
általa kinevezett törzsfô által gyakorolta. A király háborúba keveredett He-
ródes Antipással, aki Heródiás kedvéért eltaszította feleségét, Aretász leányát. 
A háború Heródes Antipás vereségével zárult.131 Caligula császársága idején 
az adatok szerint pár évig viszonylagos függetlenségben élt Rómától.132 Va-
lószínûleg erre az idôre esett (Kr. u. 37—39) az apostol által felidézett ese-
mény. Errôl a különös menekülésrôl szó esik Az apostolok cselekedeteirôl 
írt könyvben is (9,23—25). A két elbeszélés fôbb vonásaiban megegyezik, 
azzal a különbséggel, hogy Pál a levelében nem említi a zsidókat a felbujtók 
között.

23ablakon át: A görög szó () tulajdonképpen kis ajtó. A ház a várfalnak 
támaszkodhatott, s onnan nyílhatott egy ablaknyi rés. Talán ezen keresztül 
szórták ki a ház lakói a szemetet.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (16—18) Pált a korinthusi gyülekezetbe 
belopakodott „áltestvérek” (11,26), sôt „álapostolok” (11,13) kínos 
helyzetbe sodorták, amelyben sehogy sem érezte jól magát. Kik voltak 
ôk? Bár felfogásukat nehéz az apostol célzásaiból kihámozni, nagy való-
színûséggel judaistákra kell gyanakodnunk, akik a pogányságból Krisz-
tushoz tért híveket is rá akarták bírni a zsidó törvényértelmezés és az 
ennek megfelelô életvitel elfogadására. Pál nem volt képes egy jottányit 
sem engedni a minden feltételt nélkülözô és egyedül a Krisztusban 
felkínált kegyelemre támaszkodó hit dolgában, ezért ellenfeleinek ér-
telemszerûen az ô apostoli tekintélyét és hitelét kellett megingatni az ál-
tala alapított gyülekezetekben. Ezt egyrészt azzal próbálták elérni, hogy 
dicsekvésükkel nála különbnek igyekeztek feltüntetni magukat, más-
részt pedig különbözô kifogásaikkal meg akarták rendíteni a gyüleke-
zetek iránta tanúsított bizalmát.

131 Ant XVIII,5.
132 BHH 1. 126. kol. és 313. k. kol.
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Ebben a helyzetben kénytelen volt kedve ellenére is magáról beszél-
ni és saját teljesítményeivel elôhozakodni. Szavaiból lehetetlen nem 
kiérezni a neheztelést, amelyet ellenfelein kívül a gyülekezet iránt is 
érez. Amit most ô kényszerül megtenni, azt a gyülekezet tagjainak 
vállalniuk kellett volna, és Pál ellenfeleivel szemben mellé kellett vol-
na állniuk (13,2kk; 7,10kk). Ezért annak, amire készül, elsôsorban a 
gyülekezet meggyôzését kell szolgálnia, és nem ellenfelei legyôzését. 
Igen, kénytelen lesz dicsekedni, de ahogyan már az elôzôekben is meg-
tette, most ismételten mondja, nehogy valaki azt gondolja róla, 
hogy meggondolatlan, amikor dicsekszik, hiszen ô tudja a legjobban 
a kissé átformált prófétai kijelentésbôl (Jer 9,22—23), hogy senki nem 
dicsekedhet magával, hanem csak „az Úrral” (10,17; 1Kor 1,31).

De ha most mégis meggondolatlannak tûnne valaki számára, hiszen 
kénytelen lesz magáról beszélni, viselnék el ôt mint meggondolatlant 
is, hogy valami keveset ô is dicsekedhessen. Ahogyan már az elôb-
bi mondatban is benne rejlett, a dicsekvés, tehát a saját érdemek fel-
emlegetése egyáltalán nem helyénvaló, ha valaki Isten kegyelmébôl él. 
Ezért amirôl szólni fog, nem az Úr szerint fogja mondani, hanem 
ellenfeleihez igazodva, mintegy meggondolatlanul, a dicsekvésnek 
általa tervbe vett formájában. Ha nem helyénvaló, amit tesz, akkor 
ez azokra vet rossz fényt, akik ôt erre kényszerítik. Mivel sokan di-
csekszenek gyarló testi módon, azért fog ô is dicsekedni a maga 
viselt dolgaival. De hogy ellenfeleinek dicsekvését a visszájára fordítsa, 
és így ôket még inkább megszégyenítse, dicsekvésének „tervbe vett 
formája” végül is Istennek fog dicsôségére válni, és nem az ô páratlan-
ságát fogja kiemelni.

(19—21a) Amint ez már az elôzôekben is szóba került, az apostol 
visszavágásának éle elsôsorban a gyülekezet ellen fordul. Tôlük várja 
az iránta való hûséget, kellô éberséget és határozott helytállást. A baj 
fô oka ugyanis abban van, hogy a gyülekezet is elbizonytalanodott. Azért 
kénytelen Pál is a teljesítményeivel elôhozakodni, mert gyanútlanul 
nyitottak azok iránt, akik meggondolatlanul a maguk javára írják, amit 
egyedül Istennek köszönhetnek. Ez a hajlandóság még szánalmasabb-
nak bizonyul azáltal, hogy mindeközben Isten dolgaiban rendkívül ér-
telmesnek hiszik magukat.

Valójában azonban érthetetlenül jóhiszemûek a közéjük furakodott 
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áltestvérekkel szemben. Ôk, akik egyre több fenntartással tekintenek 
saját apostolukra, nemcsak elnézôek a meggondolatlanul dicsekvôkkel 
szemben, hanem elviselik, ha valaki leigázza ôket, ha valaki el-
emészti ôket, ha valaki fölébük kerekedik, ha valaki arcul vágja 
ôket. Még a büszkén vallott és féltve ôrzött, Krisztusban gyökerezô 
szabadságukat is (1Kor 3,22—23; 6,12; 10,23; Gal 5,1) készek odadob-
ni önmagukat kelletô jövevények miatt. Szégyenkezve állapítja meg 
mindezt Pál, mert amit mond, úgy tünteti fel a helyzetet, mintha ô 
ellenfeleihez mérten erôtlenné lett volna, és az a hatás, amelyet mind-
ezidáig ô rájuk gyakorolt, elhalványult volna.

(21b) Pál tehát az önteltségnek és magakelletésnek ebben a meg-
romlott légkörében felveszi a kesztyût, és elôhozakodik a maga telje-
sítményeivel. Amennyiben valaki veszi magának a bátorságot a 
dicsekvéshez, ha meggondolatlanul mondja is, ô, Pál is veszi ma-
gának a bátorságot. Csakhogy amit fel fog hozni maga mellett, em-
beri megítélés szerint nem válik egy apostol díszére.

(22) Mindenekelôtt le kell szögeznie, hogy ha ellenfeleinek van ön-
becsülése, az ehhez való jogot tôle sem vitathatják el. Származása te-
kintetében nincs mit szemére vetniük. Ereiben zsidó vér folyik. Ha ôk 
héberek, akkor ô is. A választott nép, Izrael közösségébe tartozók? 
Ô nemkülönben. Az ígéreteknek Ábrahám magvából való örökösei 
közé számítanak? Az apostol maga is. Sôt, ha valaki, akkor ô, a „pogá-
nyok apostola” Ábrahám vonalának igaz képviselôje, hiszen ez a „sok 
nép atyjává” (Róm 4,17) tett ôsatya jelent biztatást a „prozelitának”, 
vagyis a választott néphez csatlakozni kívánó pogánynak.133

(23—29) De a dolog természeténél fogva a származáson túlmenôen 
sokkal fontosabb Pálnak az Urától kapott megbízatás tekintetében egy-
bevetnie magát az ôt lejáratni kívánó ellenfeleivel. Krisztus szolgái 
ôk? — teszi fel a kérdést. Nem vitatja el tôlük ezt a tisztséget, de ha 
ebben a feladatkörben esztelenség is fokozást alkalmazni, ô még ná-
luk is inkább az. Talán mégsem pusztán oktalanság egy ilyenfajta 
megkülönböztetés, mert ha a küldetés nem is más, nem bizonyos, hogy 
a teherbíró képesség is ugyanaz.

Pál dicsekedésében azokat a nehézségeket sorolja fel, amelyeket Krisz-

133 Bill 1. 119. o.
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tus szolgálatában el kellett viselnie. A szakirodalom viszontagságkata-
lógus névvel illeti a mûfajt, amely hasonló természetû megpróbáltatások 
felsorolását tartalmazza. Lehet, hogy tudat alatt az apostolra olyan 
vígjátéki elemek hatnak, amilyenekkel Plautus Hetvenkedô katonájában 
találkozhatunk. Talán mégis közelebb áll hozzá a jelentôs ókori nagy-
ságok tetteit dicsôítô feliratok stílusa — pl. „Monumentum Ancyra-
num”134 —, hiszen ô is dicsekszik, még ha bizonyos iróniával, vonakod-
va és kedvetlenül teszi is ezt.135 Pálnál nem egy ízben találkozhatunk 
ilyen felsorolással (1Kor 4,11—13; 2Kor 4,7—10; 2Kor 6,3—10; Róm 
8,35—37). Érdemes ezek közül kiemelni a 2Kor 6,3—10-ben írtakat, és 
összevetni a most elôttünk levôvel. Míg az elôbbi leltár az apostoli sors 
kétarcúságát, a kiszolgáltatottságon felülkerekedô helytállást mutatja 
be, a most soron következôben a nehézségek ellentételezés nélkül, szinte 
halmozódva törnek felszínre.

A felsorolásban aligha vehetô ki valamiféle következetes rendszer. 
Mégis érdemes Murray J. Harris csoportosítását követni.136 Pál elôször 
általánosságban szól a Krisztus szolgálatában vállalt és ellenfeleiét fe-
lülmúló önfeláldozásról: Az apostoli fáradozásból bôvebben kivette 
a részét, bôvebben részesült bebörtönzésben is, többször kellett 
ütlegelést is elszenvednie, és gyakran került halálos veszélybe.

Nem egyszer érte igazságtalan büntetés: zsidóktól ötször kapott 
negyven korbácsütést egy híján — ahogy ez a zsinagógai törvényke-
zésben szokásos volt. Háromszor megvesszôzték a polgári hatóságok, 
és egyszer a népharag megkövezéssel akarta meglincselni. Bár a római 
polgárjog birtokában nem lett volna szabad megszégyenítô büntetéssel 
sújtani, ezt a szabályt gyakran fi gyelmen kívül hagyták az ô esetében 
is nemtörôdöm hivatalnokok.137

Ahhoz, hogy az apostol küldetését betölthesse, és az evangéliumot 
elvigye a „föld végsô határáig” (Róm 15,24), nyakába kellett vennie az 
egész világot, és életének nagy részét úton töltenie, többnyire „az apos-
tolok lován”, tehát gyalogosan vagy olykor tengereket átszelve hajón. 

134 CIL 3. 69. o.
135 Lásd Bultmann 1976, 218. o., aki Fridrichsenre hivatkozik.
136 Harris 2005, 789. k.
137 Lásd a szakasz 13. számú szövegértelmezô jegyzetét.
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Az útviszonyok a Római Birodalomban a maguk korában megfelelôek 
voltak, de ugyanez az utazás biztonságáról már sokkal kevésbé mond-
ható el. Ezért azután csupáncsak a második makedóniai tartózkodásáig, 
ahonnan minden valószínûség szerint a levelet írja (2Kor 2,12k), há-
rom szor szenvedett hajótörést. Elôfordult, hogy a baleset a parttól 
távolabb következett be, és éjt s napot töltött el a mély vízben. De 
az utazás a szárazföldön sem volt veszélytelen. Gyakran volt úton, 
sok veszélyben folyamokon, sok veszélyben rablók között, sok 
veszélyben saját népe részérôl, sok veszélyben pogányok részérôl, 
veszélyekben városban, veszélyekben sivatagban, veszélyekben 
tengeren, s mindezek közül a legfenyegetôbbekben, veszélyekben 
áltestvérek között. Bizonyára azért teszi szóvá utoljára ezt a ve szély-
forrást, mert az áltestvérek aknamunkája romba döntheti kockázatos 
utazásainak minden eredményét.

A mostoha körülményekbôl vagy emberi rosszindulatból fakadó 
megpróbáltatások után Pál rátér személyes élete testi és lelki tehertéte-
leire. Az apostoli küldetésének csak lankadatlan fáradozás és kínlódás 
árán tehetett eleget. Testi erônlétének alapvetô feltételeit sem tudta 
mindig biztosítani, mert gyakori virrasztásban, éhezésben és szom-
jazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben volt 
osztályrésze.

De az említetteken kívül a lelki teherbôl is bôven kijutott neki. 
Ott volt az ôt érô naponkénti zaklatás és az összes gyülekezet 
gondja. Leveleibôl kivehetô, hogy a nemrég hitre jutottakból össze-
verôdött gyülekezetekben mennyi tanácstalanság és kisiklás akadá-
lyozta az egészséges fejlôdést. Ezeken a gondokon nem tudta egy-
könnyen túltenni magát, mert egy testté forrott össze velük a Krisztus 
által (1Kor 12,12k), és ezért mások bajai ôt is megviselték: Ki gyen-
gélkedik, hogy ô ne lenne erôtlen? Kivel történik botrány, hogy 
ô szégyentôl ne égne?

A felsorolt viszontagságoknak külön-külön is megvan a maguk súlya 
és terhe, mégis van egy közös vonásuk: egyik sem írható az egyetemes 
emberi sors számlájára, mert egyik sem születési, társadalmi vagy gaz-
dasági okokból ered, hanem az apostoli lét feltételeibôl következik. 
Mindaz, amirôl Pál beszámol, elkerülhetô lett volna, ha otthon marad, ha 
nem védtelenül járja a világot, és ha képes lett volna megalkudni és az 
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emberek kedvére szólni és cselekedni. Ha viszont így cselekedett volna, 
lehet, hogy sok „erôtlenséget” megtakarít magának, de akkor magát 
az evangéliumot erôtlenítette volna meg.

(30—31) Mindezek után, ha már dicsekednie kell, mert az ellen-
felek lesújtó véleménye és a gyülekezet jóhiszemûsége irányukban 
rákényszeríti ôt erre, akkor az erôtlenségébôl eredô dolgokkal fog 
dicsekedni. Talán hatásosabb lenne a sikereivel túltenni ellenfelein. 
De Isten nagysága éppen ott tûnik elô, ahol a legreménytelenebbnek 
látszik a helyzet. Jézus kereszthalála ennek a különös összefüggésnek 
a legmeggyôzôbb bizonyítéka (1Kor 1,25). Ugyanakkor ez a titok an-
nyira megfoghatatlan az emberi tapasztalás számára, hogy Pálnak Istent 
kell segítségül hívnia szavának hitele érdekében: Az Isten és az Úr 
Jézus Atyja, aki áldott mindörökké, tudja, hogy nem hazudik. Nem 
is arról van csupán szó, hogy minden, amit életébôl felhozott, meg-
felel a valóságnak. Annyiban sem hazudik, hogy szükségbôl kovácsol-
na erényt, és az erôtlenséget alaptalanul magasztalná fel.

(32—33) Mindannak a hátterében, amit összefoglalóan megemlített, 
valóban megtörtént események vannak. Úgy látszik, Pál jónak látja, 
hogy szemléltetésül a végén még egy jellemzô esetet is szóba hozzon. 
Damaszkuszban egykor az Aretász király által megbízott helytar-
tó ôriztette a damaszkusziak városát, hogy elfoghassa ôt, és ab-
lakon át kosárban eresztették le a kôfalon keresztül, és megme-
nekült a kezébôl. Ez a kalandosnak tûnô esemény sok mindent elárul. 
Pálnak az evangélium hirdetése miatt nyilván forróvá lett lába alatt a 
talaj, és menekülnie kellett. Mivel a város kapuit bezárták elôtte, csak 
egy szemét kidobására szolgáló ablakon keresztül meglehetôsen dics-
telenül kellett ôt a városfalon kosárban leereszteni. Ki volt tehát szol-
gáltatva az ellenséges indulatnak, élete csupán egy hajszálon múlott, 
de voltak leleményes segítôi, és az Isten is vele volt. Egyszerre volt jelen 
életében az erôtlenség és Isten ereje. Ez az, amit fel tud hozni ellenfelei 
fennhéjázásával szemben és a gyülekezet elbizonytalanodásának meg-
akadályozása érdekében.
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5. Pál dicsekvése erôtlenségével (12,1—10)

(1) Dicsekedni kell, bár nincs haszna, mégis rátérek az Úrtól ere-
dô1 látomásokra és kinyilatkoztatásokra.2 (2) Tudok egy emberrôl 
a Krisztusban,3 tizennégy évvel ezelôtt,4 vagy testben, nem tudom, 
vagy testen kívül, nem tudom, az Isten tudja, felragadtatott5 ez az 
illetô6 a harmadik égig.7 (3) És tudok errôl az illetô emberrôl, vagy 
testben, vagy test nélkül,8 nem tudom, az Isten tudja, (4) hogy 
felragadtatott a paradicsomba,9 és hallott kimondhatatlan beszé-
deket, amelyeket nem szabad az embernek elmondania. (5) Ezzel 
az illetôvel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, hacsak 
nem erôtlenségekkel.

(6) Ha ugyanis dicsekedni akarnék, nem lennék meggondolatlan, 
mert igazat szólok. De visszafogom magam, nehogy valaki többet 
gondoljon rólam annál, amit lát bennem,10 és amit hall tôlem, (7) 
még a kinyilatkoztatások rendkívüli volta miatt sem.11 Azért hogy 
túlzottan el ne bízzam magam, valóságos nyárs12 adatott13 nekem 
a testbe, a Sátán angyala,14 hogy csapásokat mérjen rám, nehogy 
elbízzam magam. (8) Emiatt háromszor kértem az Urat,15 hogy az 
távozzék tôlem. (9a) És azt mondta nekem: „Elég neked az én 
kegyelmem, mert az én erôm erôtlenség által éri el célját.16

(9b) Tehát szívesebben dicsekszem az én erôtlenségeimmel, 
hogy szállást vegyen rajtam Krisztus ereje. (10) Ezért kedvem 
telik az erôtlenségekben, a megaláztatásokban, a nélkülözésekben, 
az üldöztetésekben és szorult helyzetekben Krisztusért. Mert ami-
kor erôtlen vagyok, akkor vagyok erôs.

A SZÖVEG ÉRTELME 1az Úrtól eredô: Az „Úr” () szó ezen a helyen 
birtokos esetben áll. De ez a szerkezet aligha értendô úgy, hogy azoknak a 
látomásoknak és kinyilatkoztatásoknak, amelyekben az apostol részesült, 
az alanya az Úr Krisztus volt, tehát maga az Úr jelent meg azokban.138 Min-
den bizonnyal genitivus originisszel van dolgunk, s ebben az esetben az Úr 
a szerzôje, kiindulópontja, kútfôje a rendkívüli jelenségeknek.

2látomásokra és kinyilatkoztatásokra: A látomások természete élénk 

138 Lásd Bultmann 1976, 220. o.
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vita tárgya a magyarázók körében. Ch. Wolff külön aláhúzza, hogy Pál ebben 
az esetben nem a damaszkuszi úton történtekre céloz. Ami ott esett meg 
vele, azt nem „látomásnak” () nevezi. Ott az Úr Jézus „jelent meg” 
(— 1Kor 15,8) neki, vagyis maga az Úr láttatta meg magát vele.139 De 
nem lehet mindazt, ami Pállal történt, vizionálásnak, puszta képzelôdésnek, 
érzékcsalódásnak sem minôsíteni. Rendkívüli élmény lehetett a számára, 
amelynek az idôpontja megmaradt emlékezetében, noha már sok idô eltelt 
azóta, és az általa adott leírás is megôrizte a látottaknak a földi, hétköznapi 
viszonyoktól való gyökeresen eltérô jellegét. Mondhatnánk így is: bepillantást 
nyert egy olyan világba, amely el van zárva a köznapi tekintet elôl. A „kinyi-
latkoztatásokat” is ezen a síkon kell értelmeznünk. Mert olyan kinyilatkoz-
tatásokban részesült, amelyeket nem lehet elmondani, „nyilvánossá tenni”, 
mint ahogy különben ez a tevékenység feladata volna Pálnak (1Kor 2,10; 
14,6.30; Gal 1,16).

3Krisztusban: Ez a helyhatározó elöljáróval ellátott kifejezés nem valami-
féle misztikus kapcsolatot fejez ki. Nem tévedünk talán, ha Pál itt is, mint 
nem egy esetben (pl. 2Kor 5,17; Gal 1,22), csupán azt akarja kifejezni, hogy 
valaki Krisztus egyházához tartozik. Ha így értjük a szavait, akkor elragad-
tatására minden kétséget kizáróan már megtérése után került sor.

4tizennégy évvel ezelôtt: Ha feltételezzük, hogy Pál ezt a levelét Kr. u. 
58 táján írhatta Filippibôl, akkor az említett rendkívüli események az apos-
toli gyûlés elôtt (Gal 2,1—10), talán a Szíriában, illetve Kilikiában eltöltött 
idôben (Gal 1,21) vagy az ún. elsô missziói útján (ApCsel 13,4kk) történtek 
meg vele.

5felragadtatott: Pál azt, ami látomása során vele történt, szenvedô szer-
kezettel fejezi ki (). Vagyis nem ô maga hajszolta bele magát vala-
miféle praktikával, hanem szándékától függetlenül kellett részt vennie ben-
ne. Fordíthattuk volna „elragadtatás”-sal (új protestáns fordítás), de ez a szó 
a magyar nyelvben ma már inkább valamiféle lelki felindulást jelent. A „fel-
ragadtatott” változat azért tûnik szerencsésnek, mert a Pállal történtek moz-
gásirányát is kifejezésre juttatja.

6ez az illetô: Az a mutató névmás, amellyel önmagát önmagától elvonat-
koztatva illeti (  ), pontosan így adható vissza: „az ilyen-
forma ember”. A magyar nyelvben ez erôltetettnek hatna. Még a legköltôibb 
volna: „ez a különös szerzet”. De azért túlzásba se essen a fordító! Elégedjen 
meg az „illetô” fordulattal.

7a harmadik égig: Az ókori közember világképe „háromemeletes” volt. A 

139 Lásd Ch. Wolff 1989, 242. o. és Lang 1986, 346. o.
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talpa alatt rejtôzött az „alvilág”, a föld színén húzódott az emberlakta látha-
tó világ, míg fölé borult a levegôég, a csillagok világa. Ez utóbbi a „mennyek 
országa”, amelyet viszont többrétegûnek, több szférából összetettnek kép-
zeltek el. Az egek száma tekintetében több feltevés is lábra kapott. Az új-
szövetségi szerzôkre nem jellemzô az égi szférák számának latolgatása. 
Elegendônek látják „a megkülönböztetést a látható és láthatatlan, a teremtett 
és nem teremtett világ vagy az anyagi és szellemi világ között”.140 Ezen a 
helyen Pál is csak megemlíti a hármas tagozódást, anélkül, hogy részletesen 
foglalkozna vele. A rabbik szintén három égrôl tudtak a Kr. u. 2. század kö-
zepéig. Utóbb azonban általában hétszintes égrôl beszéltek, sôt a Henoch 
apokalipszisének szláv változatában már tízszintesrôl van szó.141 Az Ézsaiás 
mártíriumáról és mennybemenetelérôl szóló apokrif iratnak egy késôbbi ki-
egészítése142 szerint a prófétának szintén hét eget kell megjárnia143 Van egy 
gnosztikus jellegû, ún. Pál apokalipszise is a Kr. u. 4. századból, s ebben 
nyilván az apostolnak a 2Kor 12,2-ben olvasható közléséhez kapcsolódva 
esik szó az ô mennyei utazásáról, de ebben az iratban már hét égen keresztül 
kell a legfelsôbb szférát elérnie.144 Ebbôl a futólagos vallástörténeti áttekin-
tésbôl is megállapítható, hogy az egek számának mindhárom változata ún. 
szent szám, s önmagában mindegyik a teljességet hangsúlyozza. Ha Pál a 
felragadtatásáról szóló beszámolóban a „harmadik eget” említette, az már a 
legmagasabbnak tekinthetô, vagyis Isten „lakóhelyének”.

8vagy test nélkül: Ebben az esetben is el kellett térnünk az új protestáns 
fordítástól, mert az alapul szolgáló Nestle—Aland 27. kiadású kritikai görög 
szövege ezt megkívánja. Míg egyes kéziratok — és nem is a legjelentéktele-
nebbek (, D2, F, G, H,  stb.) — követve a 2. versben található megfogalma-
zást,    formában hozzák a szöveget, és ez a magyar nyelven 
valóban „testen kívül” értelemben adható vissza, addig a fôszövegbe került 
változat mellett (   = „test nélkül”) szólnak a tekintélyes ,
B és D* kódexek. A „testen kívül” kifejezés a testbôl történô kilépést sugall-
ja, míg a „test nélkül” megfogalmazott forma testetlen állapotra utal. A néhány 

140 Lásd Hughes 1962, 433. o.
141 Bill 3. 532. k.
142 BHH 2. 857. kol.
143 Apokalipszisek, 57. o. Pecsuk Ottó: Seven? Three? How Many Heavens Do We Know? 

A Brief Study on the Concept of the Plurality of Heavens and Its Role in the Inter pretation 
of the Ascensio Isaiae. A KGRE Hittudományi Karán 2001 októberében elhangzott 
előadás a KGRE, az ELTE és a Groningeni Egyetem által közösen szervezett konfe-
rencián. A konferencia témája Ézsaiás apokrif jelenései volt.

144 Uo. 73. kk. Lásd Adamik 2007 és Pesthy 2007.
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soron belül észlelhetô eltérés a szókapcsolatban csak még inkább érzékel-
teti Pál zavarát, amikor rendkívüli tapasztalatokról akar beszámolni.

9felragadtatott a paradicsomba: Bár a paradicsomnak mint mondabeli 
kertnek a megnevezése perzsa gyökerekre vall, és eredetileg királyi vadas-
kertet jelentett,145 az elnevezés a zsidó gondolatvilágban is helyet kapott, és 
a „Gan éden”-nek, az édenkertnek lett a megjelölésévé. Tudvalevô, hogy 1Móz 
2,15 szerint Isten az éden kertjét jelölte ki az elsô emberpár tartózkodási 
helyéül. De a rabbinizmus gondolkodásában a paradicsom nem csak a ködös 
múlt emléke. A mennyei paradicsom ott van Isten láthatatlan világában a 
templom és a törvény mennyei elôképével együtt. Platón azt mondaná, hogy 
az ideák világának valóságai ezek. De a paradicsom egyúttal a messiási idô 
ajándéka is, hogy otthona legyen az üdvözülôknek.146 Pál tehát közlése sze-
rint nem a múltba tett utazást, hanem a mennyben örökké létezô paradicso-
mi helyre ragadtatott fel.

10amit lát bennem: Ha pontosak akarunk lenni, akkor az eredeti szöveget 
„aminek lát engem” formában fordítjuk. Csak ez így félreérthetô, mert Pál 
nem a külsejére utal, hanem belsô értékeire, apostoli minôségére.

11rendkívüli volta miatt sem: A görög szövegben  van, ami szó 
szerint „túlhajítást”, átvitt értelemben túlzást jelent. A szónoklattannak is 
egyik fontos fogalma.

12valóságos nyárs: A görög szövegben a  szót találjuk, amely sok-
kal kíméletlenebb szúróeszköz a „tövisnél”, pedig magyarban ez a megszo-
kott fordítása. Nehéz olyan fából levô szúróeszközt megnevezni, amely be-
lesimulna a mondanivalóba. Talán még a „valóságos nyárs” fordítás érzékel-
teti leginkább a Pálnak fájdalmat okozó testi kínt.

13adatott: Minden bizonnyal ezúttal is passivum divinumról van szó, tehát 
a ki nem mondott alany Isten. Ezt a rejtôzködést tiszteletben tartjuk, még 
ha a passzívum a mai magyar nyelvben már régiesnek is hat.

14a Sátán angyala: A Sátán, aki már az Ószövetségben Isten ellenlábasaként 
megjelenô személyes gonosz, jelentôs helyet foglal el Pál hitvilágában is. 
Magában a Második korinthusi levélben még két ízben kerül elô. 2,11-ben 
az a láthatatlan emberfeletti hatalom, amely igyekszik kelepcébe csalni a 
híveket, mégpedig azáltal, hogy nem tudják sérelmeiket békésen rendezni. 
De a Sátán lép fel Pál ellenfeleinek köntösében is 11,14 szerint, mégpedig 
magát a világosság képviselôjének álcázva (Lucifer?). A vershez fûzött 20. 
értelmezô jegyzetben bôséges vallástörténeti anyag igyekszik megvilágítani 

145 Magyar szótörténeti szótár, 393. o.
146 Bill 3. 533. k.
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a Sátán szerepének bonyolult kérdését. Jelen esetben, a levélnek ezen a he-
lyén a Sátán „udvartartásának” mozzanata kerül elôtérbe. Ahogyan Istent is 
körülveszik angyalai, a szolgáló lelkek, úgy használ fel eszközül embereket, 
eseményeket ártó szándékkal a Sátán is.

15háromszor kértem az Urat: Élénken foglalkoztatja a magyarázókat, 
hogy Pál miért korlátozza könyörgését három alkalomra. Többen nem is tu-
lajdonítanak különös jelentôséget a hármas számnak. Kálvin szerint Pál nem 
akar másról szólni, mint Urának többszöri kérlelésérôl.147 Többek véleményét 
foglalja össze Delling, amikor kijelenti: a hangsúlyos „háromszor” az apostol 
kérésének bensôséges voltát juttatja kifejezésre.148 Vannak azonban néhá-
nyan, akik párhuzamot vélnek felfedezni Pál háromszori könyörgése és Jé-
zusnak a Gecsemáné-kertben három menetben vívott tusakodása között (Mk 
16,34—41).149 A két eset valóban kísértetiesen hasonlít egymáshoz, nem is 
annyira a számszerûség miatt, hanem az imádság küzdelmének kimenetele 
miatt. Persze ezzel együtt fel kell tételeznünk, hogy Pál bizonyos mértékben 
ismerhette a Jézus-hagyományt.150

16éri el célját: A  (passzívum!) ige lényegében két jelentést hordoz: 
befejezôdik vagy célhoz ér. A gondolatmenet feltétlenül az utóbbi értelem 
mellett szól.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1) Dicsekedni kell — fogalmazza meg 
Pál már nem elôször (11,18.30) azt a helyzetet, amelybe a gyülekezet-
ben fellépô ellenlábasai belekényszerítették. Mivel ezek meg akarták in-
gatni apostoli tekintélyét és hitelét, hogy a gyülekezetet szembefordít-
hassák vele, önmagukat feldicsérték, Pált pedig különbözô vádakkal 
illették (11,12). Az apostol tehát nem tehetett mást, mint hogy bebi-
zonyítsa: „Semmivel sem kevesebb a fô-fô apostoloknál” (11,5). „Az 
ellenfeleit saját pályájukon kell legyôznie”— állapítja meg találóan M. 
Thrall.151 De ha beszélnie is kell rendkívüli apostoli teljesítményeirôl, 

147 Kálvin 1920, 133. o.
148 Delling: ThWNT 8. 221. o. Hasonlóképpen foglal állást Barrett 1973, 316. o. 

Ch. Wolff 1989, 248. o. Harris 2005, 861. o.
149 Többek között Windisch 1924, 389. k. Bultmann 1976, 227. o. Klauck 1988, 

94. o.
150 Vö. Cserháti 1996.
151 „He must beat his opponents at their own game.” Thrall 1994, 772. o.
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jól tudja, hogy az ilyen dicsekvésnek nincs haszna, mert mit ér, ha a 
hit dolgaiban az ember kerül elôtérbe Isten helyett (10,17).

Az elôzô fejezetben az apostoli szolgálat viszontagságaival állt elô 
(11,21b—33). Nem jutott osztályrészül számára kivételes sors. Sôt a 
legmostohább emberi életet kellett vállalnia apostoli küldetésének be-
töltése érdekében. Amivel mégis eldicsekedhetett, az a helytállás, amely-
re Isten az embert próbáló viszontagságok közepette is képessé tette. 
Most viszont rátér az Úrtól eredô látomásokra és kinyilatkoztatá-
sokra. Abban, amit helytállásáról elmondott, ô maga is közremûköd-
hetett, a látomások és kinyilatkoztatások azonban az „Úrtól eredtek”, 
azokban váratlanul, ajándékképpen részesült, anélkül, hogy része lett 
volna bennük, azaz valamiképpen belehajszolta volna magát azokba.

Talán egyetérthetünk M. Thrall észrevételével, amely szerint az ellen-
feleknek és magának a gyülekezetnek is része lehet abban, hogy Pál 
dicsekvésében sort kerít a rendkívüli élményekrôl szóló beszámolóra. 
A „korinthusiak az ilyen tapasztalatokat az apostoli mivolt ismertetô-
jegyének tekintették”, és „az ôket felkeresô igehirdetôk is súlyt helyez-
tek az ilyen természetû mély benyomást keltô jelenségekre”.152 Ha Pál 
tizennégy év óta most szól elôször ilyesféle tapasztalatairól, bizonyára 
ez az igény kényszeríti ki belôle. Valóban, a nyelveken szólás népsze-
rûsége is árulkodik arról, hogy a korinthusi légkörben érzékelhetô volt 
bizonyos szenzációéhség (1Kor 14,1k). Az sem lehet véletlen, hogy Pál 
az önkívületbe esés eseteit, a nyelveken szóláséval hasonló módon ke-
zeli. Nem tagadja ugyanis, hogy az önkívülettel járó élmények elôtte 
sem ismeretlenek, mint ahogyan a nyelveken szólásban is járatos volt 
(1Kor 14,18), de mind a kettôt másodlagosnak tekinti, és nem sorolja a 
hit alapjai közé.

(2—5) Pál a tizennégy évvel ezelôtt történt rendkívüli eseményt egyes 
szám harmadik személyben mondja el, mintha csak külsô szemlélôje 
len ne olyan eseménynek, amely nem vele magával történt meg. M. 
Thrallnak ezért kell hangsúlyoznia Goulderrel szemben, hogy nem Pál 
egy ismerôsérôl, illetve barátjáról van szó.153 Tudok egy emberrôl — 
kezdi tétovázva beszámolóját az apostol — a Krisztusban, tizennégy 

152 Thrall 1994, 773. o.
153 Uo. 779. o.
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évvel ezelôtt, vagy testben, nem tudom, vagy testen kívül, nem 
tudom, az Isten tudja, felragadtatott ez az illetô a harmadik égig. 
Olyan állapotba került tehát, ahol a földi viszonyok, a megszokott tu-
datállapot jellemzôi már nem érvényesek, olyannyira, hogy nem ismert 
magára sem. A legdöntôbb azonban, hogy Isten közvetlen közelébe került, 
miután a látható világot Isten világától elválasztó kárpit szertefoszlott 
a szeme elôl.

De az élménynek egy újabb oldala is feltárul elôtte. A látomást most 
„hallomás” váltja fel. És tudok errôl az illetô emberrôl — folytatódik 
a titkok feltárása —, vagy testben, vagy test nélkül, nem tudom, az 
Isten tudja, hogy felragadtatott a paradicsomba, Isten boldog vi-
lágába, ahol egymásba ér kezdet és vég az örökkévaló jelenben, és hal-
lott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek 
elmondania. A vallásos irodalom, köztük apokrif bibliai könyvek is 
számtalan „mennyei utazásról” számolnak be, amelyekben a rendsze-
rint álnéven jelentkezô szerzô minél részletesebb beszámolót igyekszik 
adni Isten láthatatlan világáról. Ezzel szemben Pál egyrészt nem tudja 
az egészen más valóságról e világi adottságokhoz szokott érzékek szá-
mára felfoghatóvá tenni, amit elragadtatásában tapasztalt, másrészt 
meg is van tiltva számára, hogy olyan titkokat adjon tovább, amelyek-
nek kinyilatkoztatásában ott részesült. Ahogy 1Kor 13,12-bôl tudhat-
juk, míg itt a földön élünk, töredékes, ami alapján ismerünk. Most még 
lényegében csak arról kaptunk kinyilatkoztatást, hogy Isten ismer és 
szeret minket Jézus Krisztusban, és ez elég is az üdvösséghez. De arra, 
hogy mi fog körülvenni, és mit fogunk megtudni, amikor mi is úgy 
fogunk ismerni, ahogy Isten ismer minket, a földön élô ember még 
nincs felkészülve.

Ha tehát Pálnak dicsekednie kell, mert vetélytársai erre rákénysze-
rítik, akkor ezzel az illetôvel dicsekszik, nem pedig önmagával. 
Kétségkívül ô maga ez a bizonyos illetô, aki az említett rendkívüli ese-
ményben részesült, de olyannyira nem volt része vagy érdeme mind-
ebben, hogy nem azonosítja vele magát. Ha magával akar dicsekedni, 
akkor erôtlenségeivel teszi ezt. Végeredményben, az Isten szolgála-
tában csak ennyi, ami tôle magától telik.

(6—7a) Ha Pál nem is könyveli el rendkívülisége bizonyítékául az 
eddig elhallgatott különös eseményeket, ez nem jelenti azt, hogy el-

Korinthus_2_JAV.indd   402Korinthus_2_JAV.indd   402 2009.04.08.   14:46:432009.04.08.   14:46:43



403

5. Pál dicsekvése erôtlenségével (12,1—10)

túlozná vagy elferdítené a beszámolót. Ha ugyanis dicsekedni akar-
na vele, nem lenne meggondolatlan, mert igazat szól. De vissza-
fogja magát, nehogy valaki többet gondoljon róla annál, amit lát 
ôbenne, és amit hall tôle, még a kinyilatkoztatások rendkívüli 
volta miatt sem. Nem állítja, hogy nem tiltakozik akkor, ha valaki 
apostoli megbízatását kétségbe vonja (1Kor 4,1kk; 9,2; 2Kor 11,5k; 
11,23), de nem igényli, hogy a theiosz anért, a közönséget isteni cso-
dákkal elkápráztató embert lássák benne. Lássák azt, aki önmagában 
nem több náluk, de akit Isten mégis felhasznál a javukra, és így túllép és 
túlmutat önmagán.

(7b—9a) Ha az ember rendkívüli teljesítményeket visz végbe, és rend-
kívüli élményekben részesül, olyanokban, amelyekben csak keveseknek 
lesz osztályrészük az életben, akkor hajlamos elbízni önmagát, és azt 
hinni, hogy számára nem létezik akadály. Pál elismeri, hogy ez a kísér-
tés tôle sem áll távol, de Isten gondoskodott arról, hogy túlzottan el 
ne bízza magát, és ezért valóságos nyársat adott a testébe. A ma-
gyarázók egyetértenek abban, hogy valami idônként súlyos fájdalommal 
járó betegségrôl lehet szó, esetleg fejfájásról vagy talán epilepsziáról. 
Mindenesetre a fájdalom olyan kínzó, mintha hegyes nyársat forgatná-
nak a testében.

A fájdalom mögött személyes erôt lát, az ôsellenségnek, a Sátánnak 
az angyalát, akinek az a dolga, hogy csapásokat mérjen rá, nehogy 
elbízza magát. Különös, hogy szerinte a Sátán, aki testi nyomorúsá-
gával az apostoli szolgálatban akarja ôt akadályozni, végsô soron Isten 
megbízásából gyötri ôt, és kénytelen Istennek vele kapcsolatos szándékait 
elômozdítani. Nehéz helyzetében ez nem teljesen világos elôtte, és ezért 
— érthetôen — az Úr Jézushoz fordul imádságban, és kéri tôle hogy a 
Sátán távozzék el tôle. Háromszor kérte az Urat, amint Jézus is 
tette a Gecsemáné-kertben kereszthalála elôtt. Pál ismételt kérése is 
egyike a meg nem hallgatott imádságoknak. De ha nem is talált meg-
hallgatásra, feleletet mégis kapott rá. Isten világa ez alkalommal sem zá-
rult be elôtte, és legalább olyan méretû csodában részesült, mint a 
harmadik égig történt elragadtatásakor. Valamilyen módon eljutott 
hozzá a személyes mennyei üzenet, amely ezt mondta neki: Elég ne-
ked az én kegyelmem, mert az én erôm erôtlenség által éri el cél-
ját. Néhány magyarázó általános érvényû, gnomikus jellegû mondást 
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lát a kijelentésben.154 Valóban lehetséges, hogy érvényes más körül-
ményre is, de nem vitatható, hogy egészen Pál személyére és helyze-
tére szabott. Be kell érnie azzal a „fogyatékkal”, amelyet a betegsége 
jelent, de ez nem jelenti azt, hogy Isten elfordult tôle, és nem viszi 
végbe általa, amit eltervezett vele.

(9b—10) Pálnak is meg kellett tanulnia, hogy nem az önbizalom, 
hanem az Istenbe vetett bizalom segít a nagy célok elérésében. Az Is-
tenbe vetett bizalom pedig nem rendülhet meg, ha valami emberileg 
kilátástalannak és kudarcra ítéltnek látszik. Ott nyílik meg ugyanis igazán 
Isten elôtt a terep, ahol az emberi lehetôségek véget érnek. Ezért végül is 
szívesebben dicsekszik az erôtlenségeivel, hogy szállást vegyen 
rajta Krisztus ereje. Sôt mi több: kedve telik az erôtlenségekben, 
a megaláztatásokban, a nélkülözésekben, az üldöztetésekben és 
szorult helyzetekben Krisztusért.155 Ez a kedv bizonyára nem a szen-
vedés beteges szeretetébôl fakad, hanem abból a felismerésbôl, hogy 
éppen amikor erôtlen, akkor igazán erôs.

6. A gyülekezet felzárkózása apostola mögé 
(12,11—21)

(11) Meggondolatlanná lettem; ti kényszerítettetek rá engem. 
Nektek kellett volna1 ugyanis ajánlani engem. Mert semmiben 
sem bizonyultam kevesebbnek a fô-fô apostoloknál,2 még ha sem-
mi vagyok is.3 (12) Az apostolság ismertetôjegyei igenis megestek4 
közöttetek sok baj elviselése közepette,5 jelekkel csakúgy,6 mint 
csodatételekkel és erôk megnyilvánulásaival.7 (13) Mert mi az, 
amiben kevesebb jutott nektek a többi gyülekezetnél, kivéve, hogy 
én magam nem terheltelek meg titeket? Bocsássátok meg nekem 
ezt a méltánytalanságot!

(14) Íme, ezúttal harmadszor vagyok kész elmenni hozzátok,8 
és nem leszek tehertétel;9 ugyanis nem azt igyekszem megnyerni, 

154 Ch. Wolff 1989, 249. o.
155 Vö. Gémes 1996.
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ami a tietek, hanem titeket, magatokat. Mert nem a gyermekek 
tartoznak gyûjteni a szülôknek, hanem a szülôk a gyermekeknek. 
(15) Én pedig legszívesebben eltékozolnám és hagynám kifosz tani 
magam a ti lelketekért.10 Ha jobban szeretlek titeket, talán kevés-
bé tölt el szeretet irántatok? (16) Ám legyen, én nem terheltelek 
meg titeket; ellenben szélhámos létemre csellel hálóztalak be ti-
teket. (17) Csak nem11 valaki által azok közül, akiket hozzátok 
küldtem, húztam hasznot belôletek? (18) Megkértem Tituszt, és 
elküldtem vele a testvért.12 Talán csak nem Titusz használt ki ti-
teket? Hát nem13 egyazon lélekkel vállaltuk életutunkat? Nem 
ugyanazokba a nyomokba léptünk?

(19) Régóta14 azt hiszitek, hogy mentegetjük magunkat elôttetek. 
Isten színe elôtt a Krisztusban mondjuk: mindez, testvéreim, a ti 
épüléseteket szolgálja. (20) Aggodalom tölt el ugyanis, nehogy 
amikor megérkezem, olyanoknak találjalak titeket, amilye neknek 
nem szeretném, és én is olyannak bizonyuljak szá motokra, ami-
lyennek nem szeretnétek látni. Nehogy valamiképp marakodás, 
törtetés, indulatosság, vesztegetés,15 rágalmazás, megszólás, fel-
fuvalkodottság, rendbontás16 fogadjon.17 (21) Amikor odamegyek, 
ne hogy megalázzon engem újra tinálatok az én Istenem, és el si ras-
sak sok már megtévedtet, aki még nem tért meg mindabból a tisz-
tátalanságból, paráznaságból, kicsapongásból, amelyet elkö ve tett.

A SZÖVEG ÉRTELME 1Nektek kellett volna: A görögben elôfordul, hogy 
a befejezetlen cselekvést kifejezô imperfectumi alak feltételes kötôszó () 
nélkül is „kifejezi, ami valóban szükséges, vagy szükséges volt, de nem tör-
ténik meg, illetve nem történt meg”.156

2fô-fô apostoloknál: Lásd a 2Kor 11,5-höz fûzött 11. számú szövegértel-
mezô jegyzetnél.

3még ha semmi vagyok is: Az  fordulatnak megengedô értelme is 
van: „még ha”, „abban az esetben is, ha”.157 A kérdés csak az, hogy valóban 
prodiorthosisról, azaz egy kedvezôtlen vélemény megelôzésének ironikus 
szónoki fogásáról, vagy epidiorthosisról, helyreigazításról van-e szó.158 Bult-

156 BD 358. §. 1.
157 BD 374. §.
158 BD 495. §. 3. Siegert 1985, 124. o.
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mann például az elsô feltételezés mellett kötelezi el magát, amikor ezt írja: 
„A legélesebb iróniáról van szó: még ha én a ti szemetekben semmi is va-
gyok.”159 Hasonlóképpen ellenfeleit idézi Pál a magyarázók jelentôs tábora 
szerint is.160 Mégis megfontolandó, hogy 2Kor 12,9 után, ahol az apostol az 
„erôtlenségével” dicsekszik, vagy 1Kor 15,9-re tekintettel, ahol pedig az „apos-
tolok közül legkisebbnek” minôsíti magát, nem kell-e a mostani kijelentést 
is valós önértékelésnek felfogni. Sok minden múlik azon, hogy kiket vélünk 
látni a „fô-fô apostolokként” jellemzett keresztyén személyiségekben. Ha 
ezek valóban a korinthusi gyülekezetbe befurakodott ellenfelei Pálnak, akkor 
a „még ha semmi vagyok is” kijelentést joggal tekintjük ironikus, mintegy 
idézôjelbe tett megnyilvánulásnak. Amennyiben viszont tekintélyes jeruzsá-
lemi apostolokra történô utalásnak fogjuk fel, akkor ez az álszerénynek tûnô 
mondat ôszintén vállalt visszája Isten meg nem érdemelt kegyelmének (1Kor 
15,10; 2Kor 12,9; Gal 1,15).161

4megestek: Érvényesíteni kellett a  szenvedô formában történô 
megfogalmazását.

5sok baj elviselése közepette: Az    betölthet eszközhatá-
rozói szerepet, és akkor az apostoli ismertetôjegyek szívós képviseletérôl 
beszélne Pál. De az elôzmények ismeretében valószínûbb, hogy körülmény-
határozónak szánja, és akkor a „türelem” a „testében megforgatott nyárs” 
(2Kor 12,7) és más terhek elhordozásának készségét juttatja kifejezésre.

6csakúgy: Az eredeti szövegben a  után a  összetételû mellé-
rendelô kötôszót találjuk, amelynek nyelvtani jelentôsége, „hogy szorosabb 
kapcsolatot létesít, mint az egyszerû ; ennek megfelelôen az Újszövetség-
ben csak fogalmakat köt össze, nem pedig mondatokat”.162

7erômegnyilvánulásokkal: A  (erô) sokféle feltûnô jelenségre utal-
hat (2Kor 12,9—10), de az apostoli tevékenységgel összefüggésben, mint 
jelen esetben is, valószínûleg — 1Kor 12,10.28k-nek megfelelôen — a kegyel-
mi ajándékok sorába tartozik.

8harmadszor vagyok kész elmenni hozzátok: Pálnak a korinthusi gyü-
lekezethez írt levelei egybehangzóan tanúskodnak arról, hogy három ízben 
kereste fel ôket, egyúttal azonban a másodikként számon tartott levél egyes 

159 Bultmann 1976, 233. o.
160 Ch. Wolff 1989, 251. o. Lang 1986, 352. o. Barrett 1973, 320. o. Furnish 1984, 

550. o. Harris 2005, 872. k. Matera 2003, 288. o.
161 Lásd még a 2Kor 11,5-höz mellékelt 11. számú szövegértelmezô jegyzetet.
162 BD 444. §. 2.

Korinthus_2_JAV.indd   406Korinthus_2_JAV.indd   406 2009.04.08.   14:46:442009.04.08.   14:46:44



407

6. A gyülekezet felzárkózása apostola mögé (12,11—21)

részletei jelenlegi sorrendjének megbízhatósága mellett is szólnak.163 Az 
elsô ott-tartózkodása alatt jött létre a gyülekezet. Másodszor Efezusból rán-
dult át hozzájuk, amely rövidre sikerült, és eredménytelenül zárult. Kétség-
telenül ezt a második látogatását említi 2Kor 2,1-ben és 13,2-ben. De köz-
vetve 2Kor 12,21 is erre a látogatásra utal, amikor Pál azt a reményét fejezi 
ki, hogy harmadik látogatása nem lesz megalázó számára — nyilván olyan, 
mint amilyen a második volt (2Kor 2,1). A harmadik látogatására pedig, ame-
lyet ebben a levélben (12,14-ben és 13,1-ben) harangoz be, útban Jeruzsálem 
felé kerül majd sor, amikor az ôsgyülekezet javára lefolytatott gyûjtés ered-
ményét viszi oda egy küldöttség élén (Róm 15,25kk) — már amennyiben az 
adomány méltó lesz céljához (1Kor 16,4).

9nem leszek tehertétel: A  ige már elôfordult 2Kor 11,9-ben 
és 12,13-ban, és mindkét helyen az apostolnak kétkezi munkájával megte-
remtett anyagi függetlenségével kapcsolatban. Nyilvánvalóan a harmadik 
látogatásakor is ragaszkodni akar a korábbi gyakorlathoz. A „tehertétel” ki-
fejezés jól adja vissza az apostolnak a szavai mögött meghúzódó árnyalatnyi 
neheztelést.

10a ti lelketekért: A görög szövegben itt a  található, amely az Új-
szövetségben gyakran az „élet” jelentését hordozza (pl. Jn 12,25; 13,37—38; 
1Thessz 2,8?; 1Kor 15,45). Ez itt, ebben az esetben is elképzelhetô, mégis 
úgy tûnik, Pál most inkább a lelkük javáról szól, mint az életükrôl.

11Csak nem (?): Szónoki kérdésrôl van szó. A görög nyelvtan szabálya 
szerint, ha a kérdezô a hallgató nemleges válaszát akarja kiváltani, akkor a 
 tagadószóval vagy ennek valamiféle változatával fogalmaz, mint a jelen 
esetben is, és akkor a fordításban olyan szót kell keresni, amely a magyar 
nyelvben ugyanezt éri el. Ha pedig a szónok igenlô választ vár, akkor az  
tagadószót vagy ennek származékait veszi igénybe.

12a testvért: Valószínûleg Titusznak arról az útitársáról van szó, akit az 
apostol meleg ajánlással a jeruzsálemi gyülekezet javára indított gyûjtéssel 
kapcsolatban már korábban is említett (2Kor 8,18.22). Hogy a nevét miért 
hallgatja el, nem tudjuk.

13Hát nem (?): A szónoki kérdés most igenlô választ vár, hiszen a szerzô 
-val fogalmaz.164

14Régóta: A  idôhatározószót több kézirat  formában hozza (2, 
D, , ). Ha az utóbbi az eredeti fogalmazás, akkor az apostol szerint a gyü-
lekezet egy korábbi megnyilvánulásának megismétlésérôl van szó (1Kor 9,3). 

163 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetét.
164 Lásd a 11. számú szövegértelmezô jegyzetben.
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Amennyiben viszont a  változatnak szavazunk bizalmat, akkor Pál újra 
és újra felelevenített gyanakvás miatt tesz szemrehányást a korinthusiaknak. 
Mindenesetre a legjelentôsebb kódexek a korai latin fordításokkal együtt ezt 
az olvasatot támasztják alá.

15marakodás, törtetés, indulatosság, vesztegetés: Ezek a káros maga-
tartási formák ugyanebben a sorrendben a Galata-levélben olvasható bûn-
katalógusban is megtalálhatók, talán jeléül annak, hogy a két levél közel egy 
idôben keletkezhetett. Ott — jellemzô módon — a gyülekezeti tagok együtt-
élését is megnehezítô bûnök felsorolása között kapnak helyet. Megjegy zendô 
még, hogy a görögben az együttélés mindegyik kóros tünete többes szám-
ban áll. A többes szám alkalmazása ilyen esetben nem hangzik jól a magyar 
nyelvben, és ezért ismétlôdô magatartást kifejezô fogalmakkal próbálunk a 
fordításban megfelelni az eredeti szövegnek.

16rendbontás: Ugyancsak az  szót találjuk 1Kor 14,33-ban is, 
ahol a gyülekezeti összejövetelen egymás szavába vágó próféták által oko-
zott rendetlenséget „felfordulás”-nak neveztük. De ugyanezt a szót már 2Kor 
6,5-ben „rendbontások”-nak fordítottuk, amely a városi csôcselék viselkedé-
sét találóbban fejezi ki. Ez utóbbi választás mellett kellett döntenünk ezúttal 
is, mert így a szó a szándékosság mozzanatát is magában foglalja.

17fogadjon: Az eredeti szövegben hiányos mondattal van dolgunk. A ma-
gyar fordítás viszont igényli a hiányzó állítmányt, amit a szövegösszefüggés 
alapján igyekszünk pótolni.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (11—13) Mivel Pál korinthusi hívei közé 
befurakodott ellenfeleinek legfôbb törekvése kiragadni a gyülekezetet 
az ô befolyása alól, mindenekelôtt alá kellett ásniuk apostoli tekinté-
lyét. Ezzel rákényszerítették arra, hogy összemérje magát velük, de 
még inkább a jeruzsálemi ôsgyülekezet legfôbb tekintélyeivel. Láttuk, 
hogy miközben ennek a kihívásnak eleget tesz, elkerüli mind az öndicsô-
ítés, mind pedig az álszerénység csapdáját. Nem tagadja le apostoli szolgá-
latának rendkívüli teljesítményeit, de nem is tulajdonítja saját magának. 
Ô önmagában ehhez kevés és erre alkalmatlan volna (2Kor 12,9k), de 
az Úr kegyelmesen keresztülvitte szándékait általa (1Kor 15,10; 2Kor 
12,9). Az egész összehasonlításban ez a perdöntô. Ki lehet inkább apos-
tol, mint az, akit ebben a tisztében maga Isten támogat, és ezáltal maga 
az Úr ajánl (2Kor 3,1kk; 5,12; 10,18).

Mégis amikor Pál meggondolatlanná lett azzal, hogy ebbe az em-
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berileg alig hitelesíthetô vetélkedésbe beszállt, tulajdonképpen nem az 
ellenfelek kihívásának engedett, hanem az övéi, a korinthusi gyüleke-
zet tagjai kényszerítették rá azzal, hogy nem álltak ki határozottan 
mellette. Nekik kellett volna ugyanis ajánlaniuk ôt, hiszen amint 
már korábban is kifejtette, az ô apostoli „ajánlólevelei” (2Kor 3,1kk) 
maguk az általa alapított gyülekezetek. Ha valaki, akkor ôk azok, akik 
nem kételkedhetnek abban, hogy semmiben sem bizonyult keve-
sebbnek a fô-fô apostoloknál, akiknek a tekintélye egyébként Krisz-
tus népében vitathatatlan. Akkor is egyenrangú velük, ha ô különben 
semmi önmagában, mert bár ô eredménytelenségre lenne kárhoztatva, 
a kegyelmes Isten ereje apostoli szolgálata révén minden alkalmatlan-
sága ellenére is eléri célját (2Kor 12,9).

Amikor Pál fel akarja hívni a gyülekezet fi gyelmét mindarra, amiben 
nem bizonyul kevesebbnek a fô-fô apostoloknál, meglepô dolgokra 
hivatkozik. Nem a kereszt igéjének hitet teremtô erejére (1Kor 1,18 
vagy 2Kor 2,12kk), hanem az apostolság látványosabb ismertetôje-
gyeire emlékezteti ôket, amelyek igenis megestek a korinthusiak 
között, különbözô jelekkel csakúgy, mint csodatételekkel és erôk 
megnyilvánulásaival. Vajon miért állítja elôtérbe munkásságának ezt 
az oldalát, amikor pár sorral feljebb szívesebben dicsekszik „az erôt-
lenségeivel” (12,9b)? Talán nem tévedünk, ha az okot elsôsorban a 
belopódzó ellenlábasai által hangoztatott elvárásban keressük. De az 
apostoli szolgálat csodás elemei iránti igény, amint ez a kegyelmi aján-
dékok értékelésében is megnyilvánult (1Kor 14,1kk), magában a gyü-
lekezetben is teret kaphatott. Pál pedig nem szívesen maradna alul egy 
ilyen szempontból elvégzett összehasonlításban sem.

Különben is sohasem tagadta, hogy olykor csodás elemek az ô szol-
gálatában is jelentkeztek (pl. 1Kor 14,18; 2Kor 1,8k; 12,1kk), csak nem 
becsülte túl ôket. Ezek megléte közben sem mulasztotta el semminek 
tudni magát, akinek apostoli szolgálata csak Isten ingyen kegyelmébôl 
nem lett hiábavalóvá (1Kor 15,10; 15,58; Fil 2,16). Hiszen miközben 
csodás események kísérték apostoli tevékenységét, saját helyzete nem 
lett könnyebbé. Ezért, amint nem egy ízben írja, munkáját csak rend-
kívüli türelemmel (   — Kor 6,4; 1,6) képes elvégezni. 
A magyarázók véleménye megoszlik a tekintetben, hogy mi az, amit az 
apostolnak el kell viselnie. Vannak, akik szerint a gyülekezet szûnni 
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nem akaró gáncsoskodását. M. Thrall ezt azért nem tartja valószínûnek, 
mert az említett feltûnô jelek bizonyára a gyülekezet alapításakor estek 
meg, amikor a frissen megtértek kifogásaikat még nem fogalmazták 
meg Pállal szemben.165 Inkább Furnishsel ért egyet, és arra a „türelem-
re” gondol, amely a sok baj (2Kor 11,24kk; 12,10) elviseléséhez szük-
séges.166 Amint Jézusnál (Mk 15,31k), úgy Pál esetében is különös ket-
tôsség fi gyelhetô meg: míg mások érdekében képes mozgósítani Isten 
világának erôforrásait, önmaga számára mindebbôl csupán a helytál-
láshoz szükségeset veszi igénybe.

Amint láttuk, Pált elsôsorban a közte és a gyülekezet között hûvö-
sebb re fordult viszony nyugtalanítja, és ezt igyekszik helyreállítani. 
Nem tartja lehetetlennek egy olyasfajta érzés eluralkodását közöttük, 
amely szerint ô a többi gyülekezethez képest velük mostohán bánik. 
Lehetett ennek valami alapja, hiszen nem egyszer szól elismerôen 
kü lö nösképpen is a makedóniai gyülekezetekrôl (2Kor 8,1; 11,9). Még-
is, bár a korinthusi egyike volt azoknak a gyülekezeteknek, ame lyek 
jófor mán szakadatlanul „gondot” jelentettek Pálnak, nem szûnt meg 
szere tettel törôdni velük. A nekik küldött és reánk maradt két ki adós 
levél mindennél hívebben tanúsítja ezt. Ezek után jogos a hozzájuk 
intézett kérdés: Mi az, amiben kevesebb jutott nekik a többi gyü-
lekezet nél? Kivéve azt a körülményt, hogy ô maga nem terhelte 
meg ôket eltar tásának nyûgével — toldja meg az apostol a kér dését 
letagadha tatlan éllel. Az általa gyakorolt önfenntartás ugyanis inkább 
felmentést jelen tett egy terhes szolgáltatás alól, de ôk még ezért is 
neheztelnek reá. Ha ezt magukra nézve hátrányos megkülön bözte-
tésnek fogják fel, kéri ôket, hogy bocsássák meg neki ezt a méltány-
talanságot.

(14—15) Miközben tehát az apostol a közte és a gyülekezet között 
kialakult bizalmi válság feloldásán fáradozik, újból szóba kell hoznia 
anyagi függetlenségének makacsul visszatérô kérdését. Legutóbb az 
adott alkalmat idevágó álláspontjának a kifejtésére, hogy kénytelen volt 
a maga apostoli ténykedését összevetni a fô-fô apostolokéval. Ezért a 
kérdésrôl bôvebb tájékoztatást 2Kor 11,7—11 levélrészletének kibon-

165 Thrall 1994, 840. o.
166 Lásd uo., valamint Ch. Wolff 1989, 252. o.
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tásánál találhatunk. Most a gyülekezet tervezett meglátogatása indo-
kolja a téma felelevenítését. Íme, ezúttal harmadszor vagyok kész 
elmenni hozzátok — jelenti be olvasóinak. A 14. vershez mellékelt 8. 
számú megjegyzésben számba vettük, amit ezekrôl a látogatásokról 
kideríthettünk. Most valahol Makedóniában, talán éppen Filippiben 
tartózkodik, mert nyugtalanul várja Tituszt, akit elôre küldött Korin-
thusba a gyülekezetben kialakult visszás helyzet elsimítására (2Kor 
2,12k; 7,5; 12,18) és a jeruzsálemi testvérek részére rendezett gyûjtés 
tetô alá hozására (2Kor 8,16k). Ha már Titusz visszatért, és az általa 
remélt jó híreket is meghozta (7,13k), ô is elindul, hogy „munkatársa 
legyen örömüknek” (2Kor 1,24).

Hangsúlyozni szeretné azonban, hogy ha el is megy hozzájuk, nem 
akar „tehertétel lenni” számukra. Meglepô ez az útitervéhez fûzött 
kiegészítés. Nem elôször hozza szóba ebben a levelében anyagi függet-
lenségérôl vallott és gyakorolt álláspontját (2Kor 11,7kk; 1Kor 9,15kk). 
Eddig az a benyomás támadhatott bennünk, hogy a korinthusi gyüle-
kezet, fôként kívülrôl eredô áskálódás hatására, nehezményezte ezt a 
beállítottságot. Most pedig mintha gondot okozna nekik ôt eltartani, 
már jó elôre igyekszik eloszlatni aggodalmukat: ne féljenek, nem lesz 
a terhükre. Az emberi természet korántsem egysíkú, és ezért nem zár-
ható ki a gyülekezet részérôl ez az ilyen irányú áldozathozataltól való 
húzódozás sem. De az eddig tapasztalt kesernyés felhang alapján azt 
is feltételezhetjük, hogy Pálnak ez a kijelentése is csipetnyi gúnyt hordoz 
magában, mintha gyülekezetének tagjai nem volnának teljesen meg-
gyôzôdve apostoluk önzetlenségérôl.167

Pál az anyagiasságnak még a leghalványabb gyanúját is elutasítja 
magától: Nem azt igyekszem megnyerni, ami a tietek, hanem tite-
ket, magatokat. Az apostoli feladat annyival több puszta kenyérkere-
sô foglalkozásnál, amennyivel több maga az ember annál, amit birtokol 
(1Kor 10,24; 2Kor 6,12; 8,5; Fil 4,17). Ha pedig emberek megnyerése 
a célja, akkor talán magának szeretne követôket toborozni? Voltak va-
lóban a korinthusi gyülekezetben, akik szívesen sorakoztak Pál mögé 
(1Kor 1,12). De ô még a gondolatát is elutasítja az ilyen pártoskodásnak, 
hiszen nem ô feszíttetett meg értük (1Kor 1,13), s az evangé lium sem 

167 Vö. Bultmann 1976, 235. o.
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az övé, amelynek hirdetésére megbízatást kapott (Gal 1,8). A Krisz tus 
által létrejött tulajdonviszonyok a leghatározottabban mégis 1Kor 3,21—22-
ben fogalmazódnak meg. Nem a gyülekezet tagjai vannak Pálért vagy 
bárki másért, hanem fordítva: Isten szolgái vannak értük. A hívôk ki-
zárólag Krisztuséi, az ô megváltottai, Krisztus pedig Istené. Bizonyára 
az így ábrázolt uralmi viszonyok nem változtak meg azóta sem. Most 
a hangsúly mégis arra esik, hogy Pál, bár nem akarja a vagyonukból 
kiforgatni ôket, de maga mögé akarja sorakoztatni a ko rinthusi gyüle-
kezet tagjait. Ami ugyanis a második levél megírásakor kockán forog, 
az az ô apostoli tekintélye. Tulajdonképpen változatlanul Krisztus egyed-
uralmáról van szó. Csakhogy ez az apostoli tekintély és szolgálat lejá-
ra tásával nem jöhet létre.

Az anyagi függetlenséget érintô álláspontját Pál egy közismert el-
várás említésével is alátámasztja: Nem a gyermekek tartoznak gyûj-
teni a szülôknek, hanem a szülôk a gyermekeknek. Hasonló alap-
elvet Philónnál és Plutarkhosznál is találunk, amit azután „természeti 
törvényként” kezelnek,168 és ilyen jelentôséget tulajdonít a mondásnak 
Khrüszosztomosz egyházatya is.169 Ám ha Pál is valóban ilyen, minden 
szülôre kötelezô, általános érvényû életszabályra akar hivatkozni, akkor 
szembekerül egy szintén kimutatható követelménnyel a gyermekek 
elaggott szüleik iránti felelôsségét illetôen. Thalésznek, a „hét görög 
bölcs” egyikének tulajdonítják a mondást: „Amennyi támogatást te 
nyújtottál a szüleidnek, ugyanannyit várj el a gyermekeidtôl is!”170 Mi 
több, maga Jézus is hasonlóan foglal állást, amikor megrója a lelketlen 
kegyeseket: „Ti ezt mondjátok: Ha valaki apjának, vagy anyjának azt 
mondja: Korbán, azaz áldozati ajándék, amivel megsegíteni tartoznék 
titeket, akkor már nem engeditek, hogy valamit tegyen apjáért vagy 
anyjáért. Így teszitek érvénytelenné az Isten igéjét.” (Mk 7,11—12).

De meggondolandó továbbá: a gyülekezet felelôsségét az ige szol-
gáinak eltartásáért — mert hiszen lényegében e körül forog a vita — Pál 
szintén a szokásjoggal, sôt magának az Úr Jézusnak a parancsával tá-
masztja alá (1Kor 9,13—14). Nem is valószínû, hogy az apostol a fel-

168 Lásd Zeller: EWNT 2. 371. kol.
169 PG 61. 586. kol.
170 Diogenész Laertiosz közlését idézi Pais 1997, 146. o.
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hozott parancsot a gyermekek jövôje iránti gondoskodásról szóló elô-
írásnak szánta. Kálvinnak igaza lehet, amikor „hasonlatnak”, párhu-
zamnak véli: „Természetesen nem kell ezt a példázatot, amely csak 
általánosságban fogadható el, olyan értelemben erôltetni, hogy a vén-
ségükre magukat gyermekeikre terhelô szülôket nem tartjuk tisztes-
ségeseknek. Nem szabad arra a következtetésre sem jutnunk, hogy a 
többi apostol, akik megélhetésüket a gyülekezettôl kapják, nem lehet 
igazi atyja a hívôknek.”171 Valóban, csupán Pál anyagi kérdésekben el-
foglalt álláspontját megvilágító hasonlattal van dolgunk, amelyben az 
összehasonlítási pont (tertium comparationis) a híveknek az apostol 
által létrejött „gyermeki állapota”. Mert ha az evangélium által újjá-
születik valaki, az ebben közremûködô joggal tekintheti magát az ille-
tô „szülôjének” (1Thessz 2,11; 1Kor 4,14k; 2Kor 6,13; Gal 4,19).

Ez a szülôi odaadás az apostol részérôl alaptalan költôi túlzásnak 
tûnhet. Annyira a gyermekek — értsd: a gyülekezet tagjainak — java le-
beg a szeme elôtt, hogy legszívesebben eltékozolná és hagyná ki-
fosztani magát az ô lelkük javáért. Nemhogy az ô javaikra pályázna, 
hanem amije lehetne, azt is rájuk pazarolná. De ha az apostol „javait” 
nem csak pénzeszközökkel mérjük, akkor a szülôk gyermekeik iránti 
kötelességeire építô hasonlatát nem fogjuk szertelennek tartani. Elég, 
ha csak a 11,24—33-ban található viszontagságkatalógust idézzük fel 
szavai nyomatékául. Mivel pedig Pál és a gyülekezet viszonyára ez áll, 
a korinthusi hívek róla kialakított véleménye legalábbis ellentmondá-
sos. Szeretetlenségnek tartanák, ha igényt támasztana az eltartására, 
de az elutasítást is barátságtalan lépésnek tekintik a részérôl.

Ezért jogos az apostol által feltett kérdés: Ha jobban szeretlek ti-
teket, mert nem akarok terhetekre lenni a jövôben sem, akkor kevés-
bé tölt el szeretet irántatok? Ugyanis már akkor, amikor a közte és 
a gyülekezet közötti kívánatos kapcsolatról mint apa és gyermeke kö-
zötti viszonyról beszél, és nem rideg, hivatali ügykezelésnek tekinti, 
világossá teszi, hogy egyedül a kölcsönös szeretet lehet az összefor-
rasztó erô közöttük. Az önfenntartáshoz való makacs ragaszkodásának 
talán lelkének mélyebb rétegeibôl fakadó indokai is vannak,172 de min-

171 Kálvin 1920, 137. k.
172 Lásd Cserháti 2008-ban az 1Kor 9,15kk magyarázatánál.
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den kétséget kizáróan köze van hozzá a reá bízottak iránti meggondolt 
és célratörô szeretetnek is (19. vers). Hogyan lehet akkor ebbôl szere-
tetlenségre következtetni (2Kor 11,10k)?

(16—18) A gyülekezetben tapasztalt bizalmatlanságot illetôen azon-
ban Pál számol még egy magyarázat lehetôségével. Ám legyen, ô sze-
mély szerint nem terhelte meg a korinthusi gyülekezetet. De szél-
hámos létére, közvetve, csellel hálózta be ôket. A hozzá fûzött szó-
noki kérdéssel el is árulja, hogy mire gondol: Csak nem valaki által 
azok közül, akiket hozzájuk küldött, húzott hasznot belôlük? Ha 
ez a vád igaz, akkor az feneketlen képmutatásra vall, és veszélyezteti 
Pál maradék apostoli hitelét is.

Feltehetôen nem légbôl kapott feltételezés ez. Ilyen gyanúsítás láb-
ra kaphatott a gyülekezetben. Különösen, ha arra gondolunk, hogy a 
jeruzsálemi gyülekezet javára indított gyûjtés tetô alá hozása volt az 
egyik ok, amiért megkérte Tituszt a gyülekezet meglátogatására, és 
elküldte vele azt a testvért is, akit nem nevez meg. A pénzügyek még 
az egyházban is maguk után vonják a tisztességtelen kezelés gyanúját, 
kiváltképpen egy olyan anyagi áldozatokat kívánó megmozdulás, amely 
gyülekezeten kívüli célokat szolgál. Csak nem Titusz — akire az ada-
kozás szervezését bízta (2Kor 8,16kk) — használt ki titeket? — teszi 
fel Pál hitetlenkedve a képtelennek tûnô kérdést. Titusz azonban kipró-
bált munkatársa, és teljes bizalmát élvezi (2Kor 2,13; 7,6.13k; 8,6.16.23), 
akirôl nem tételezi fel, hogy a háta mögött a maga kontójára dolgozik. 
Úgy ismeri ôt, mint saját magát. Hát nem ugyanazzal a lélekkel vál-
laltuk életutunkat? — emlékezteti a gyülekezet tagjait a Tituszról szer-
zett saját tapasztalataikra. Ha ô, Pál nem a maga hasznát keresi, akkor 
Tituszról is feltételezhetik ezt. De az apostol munkatársa lelkületének 
még ennél is nyomatékosabb vonására hívja fel olva sói fi gyelmét: Nem 
ugyanazokba a nyomokba léptünk? Leheletfi nom utalás ez arra, hogy 
egyikük sem a másik követôje, hanem mindketten Jézus nyomában 
járnak, illetve együtt járják életük útját Uruk irányításával (1Thessz 1,6; 
1Kor 4,16; 11,1; Fil 3,17).

(19—21) Amint ezt a levélnek szinte minden sora alátámaszthatja, 
Pál elsôsorban önmagáról beszél, és a saját magatartását igyekszik iga-
zolni. Ezt a körülményt fi gyelembe véve a gyülekezet már régóta azt 
hiheti, az apostol mást sem tesz, mint magát mentegeti. Akik így 
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gondolják, tévesen ítélik meg a helyzetet. Ha kénytelen is az apostol a 
maga szerepét tisztázni, korántsem csupán az ô saját érdekében tör ténik 
ez. Mindez, testvéreim, a ti épüléseteket szolgálja — állítja nyomaték-
kal. Pál a gyülekezet közösségében és az egyes hívô életében reá váró 
feladatot nem elôször hasonlítja egy épület létrehozásához (1Thessz 
5,11; 1Kor 3,9kk; 8,1; 10,23; 14,3kk.12.17.26; Róm 14,19; 15,2.20). 
Mert fontos a megbízható alap, vagyis Jézus Krisztus, mégpedig a meg-
feszített, de ennek következményeit le kell vonni, hozzá igazodó életet 
kell az alapra építeni, kialakítani, élhetôvé tenni, ami sok és soha véget 
nem érô fáradozást igényel. De nem elôször alkalmazza az építésnek 
ezt az átvitt értelmét. Levelében nem egy helyen, ahol az ô sajátos kül-
detését értelmezi, szintén az „építés” mozzanata kerül elôtérbe, még-
pedig azzal a hangsúllyal, hogy építésre és nem a rombolásra kapott 
megbízatást (2Kor 10,8; 13,10).

Pál számít arra, hogy a korinthusi hívek épülése érdekében tervezett 
látogatásakor is rengeteg tennivaló vár rá. Aggodalom tölti el ugyan-
is, nehogy amikor megérkezik, olyanoknak találja ôket, amilye-
neknek nem szeretné, és ô is olyannak bizonyuljon, amilyennek 
ôk nem szeretnék látni. A tulajdonképpeni feladatot nem a befura-
kodott „álapostolok” fogják jelenteni számára. Ha a gyülekezet tagjait 
sikerül leválasztani róluk, az ügy méregfoga már hatástalanítva van. A 
gondja igazából azzal van, hogy függetlenül a kívülrôl érkezô hatástól, 
maguk a korinthusi hívek sem feddhetetlenek.

Ezért némi szorongás is van benne, nehogy amikor megérkezik hoz-
zájuk, valamiképp marakodás, törtetés, indulatosság, vesztegetés, 
rágalmazás, megszólás, felfuvalkodás, rendbontás fogadja. Ne té-
vesszük szem elôl, hogy olyan bûnöket sorol fel az apostol, amelyekhez 
legalább két ember kell, és amelyek bomlasztják a közösséget, ellehe-
tetlenítik az együttélést (Gal 5,19kk; Róm 1,28kk). Már az Elsô korin-
thusi levél nem egy megjegyzésébôl kivehetô, hogy az egyébként moz-
galmas életet élô gyülekezet jobbára öntudatos, sôt önzô és másokra 
nem igazán tekintettel lévô tagokból tevôdik össze (1,12—13; 6,12; 
8,12—13; 11,16; 11,33; 14,30kk stb.). Ezért ha majd közöttük lesz, saj-
nos bôven lesz még gyomlálnivaló az életükben.

Pál szerint nincs kizárva, hogy a küszöbönálló találkozás a korábbi-
hoz hasonlóan (2Kor 2,1kk; 7,2kk) megint csak nem lesz szerencsés. 
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Ezért nagyon reméli, hogy amikor odamegy, nem alázza meg náluk 
ôt újra az „ô Istene”, és nem kell elsiratnia sok már megtévedtet, 
aki még nem tért meg mindabból a tisztátalanságból, paráznaság-
ból és kicsapongásból, amelyet elkövetett. Pál tehát számol azzal, 
hogy ismét lehangoló lesz, amit a gyülekezetben tapasztalni fog. Sôt 
talán meg is kell majd gyászolnia ôket. Az igazán elkeserítô számára 
nem az, hogy lépten-nyomon megtévednek, és Krisztushoz méltatla-
nokká válnak, hanem ha megátalkodottak maradnak valami bûnben, és 
nem akarnak megtérni belôle. Ez volna a legrosszabb, de talán ettôl 
megóvja ôt Isten, mint tette ezt nem egy esetben korábban is (7,9kk).

7. Az apostol harmadik útjának elôkészítése 
(13,1—10)

(1) Most harmadszor megyek hozzátok.1 „Két vagy három tanú 
által igazolódik minden kijelentés.”2 (2) Már megmondtam, és 
most elôre is mondom azoknak, akik korábban bûnt követtek el, 
és a többieknek is, mindenkinek, hogy amint azt második ottlé-
temkor3 tettem, és most távollétemben teszem,4 amikor majd meg-
érkezem, nem leszek kíméletes, (3) miután bizonyítékot5 kerestek 
az általam szóló Krisztus felôl, aki nem erôtlen irányotokban, ha-
nem hatékony6 közöttetek.7 (4) Mert ha8 meg is feszíttetett erôt-
lenségbôl, ám él Isten hatalmából. Mert mi is erôtlenek vagyunk 
ôbenne,9 ám vele együtt élni is fogunk számotokra Isten hatalmá-
ból.10

(5) Önmagatokat tegyétek próbára, vajon hitben vagytok-e. Ön-
magatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem veszitek észre,11 hogy Jé-
zus Krisztus közöttetek van? Hacsak nem bizonyultok még alkal-
matlanoknak.12 (6) De remélem, belátjátok, hogy mi nem vagyunk 
alkalmatlanok. (7) Imádkozunk azonban Istenhez, hogy semmi 
rosszat ne cselekedjetek, nem azért, hogy a mi rátermettségünk13 
kitûnjön, hanem hogy ti azt tegyétek, ami jó, mi pedig mintegy 
alkalmatlanoknak14 bizonyulnánk. (8) Ugyanis nem vagyunk ké-
pesek bármit is tenni az igazság15 ellenében, hanem csakis az igaz-
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ságért. (9) Mert örülünk, ha mi vagyunk erôtlenek, ti pedig erôsek 
vagytok. Amiért imádkozunk is, az a ti dolgaitok rendezôdése. 
(10) Azért írom ezeket nektek, míg távol vagyok, hogy ne kelljen 
majd jelenlétemben keményen élnem azzal a felhatalmazással,16 
amelyet az Úr adott nekem építésre és nem rombolásra.17

A SZÖVEG ÉRTELME 1harmadszor megyek hozzátok: Ez a kijelentés csak 
úgy érthetô, ha figyelembe vesszük, hogy Pál a gyülekezet megalapítása után 
újra megjelent Korinthusban, hogy bizonyos visszás dolgokat rendbe hoz-
zon. Ez az igyekezete balul sikerülhetett, mert sietve visszatért Efezusba. 
Ahogy most írja, harmadszor is meg akarja ôket látogatni, és ezért már Ma-
ke dóniában van, készen arra, hogy Titusz megérkezésekor elinduljon hoz-
zájuk (2Kor 2,12—13; 7,5kk).173

2„Két vagy három tanú által igazolódik minden kijelentés.”: A törvény-
nek 5Móz 19,15-ben található rendelkezése ez a követelmény, mégpedig 
peres eljárásokra vonatkozóan. Lásd még Mt 18,16-ban. A rabbinizmus az 
Újszövetség korában is tartotta magát ehhez a szabályhoz. Jézus perében is 
legalább két tanúra volt szükség, hogy igazolhassák az ellene felhozott vádat 
(Mt 26,60). A magyarázók álláspontja nem egységes az idézet szerepét ille-
tôen. Vannak, akik szerint az ószövetségi hivatkozással Pál már a Korin-
thusba érkezését követô számonkéréskor (2Kor 12,21; 13,2) követendô el-
járást harangozza be. Mások viszont a harmadik látogatás súlyát érzékelte-
tô átvitt értelmû utalást látnak benne.174 M. Thrall egyébként a hármas szám 
megemlítésére hivatkozva a második értelmezési lehetôség mellett foglal 
állást.

3amint második ottlétemkor: Ennek a korinthusi tartózkodásnak a körül-
ményeirôl lásd az 1. szövegértelmezô jegyzetet.

4teszem: A „teszem” ige nincs az eredeti szövegben, de a fordításban 
szükség van rá, hogy Pál meghagyásának és rendelkezésének idôpontjai ne 
váljanak félreérthetôvé a mai olvasó számára.

5bizonyítékot: A , valamint a  és az igei alak, a  tu-
lajdonképpen a kipróbálást vagy a kipróbálás eredményét juttatja kifejezés-
re. A magyar nyelvben azonban a megfelelô szó kiválasztásánál a szöveg-
összefüggésre kell figyelnünk. A jelen esetben a -t valamilyen meg-
vizsgált ténynek kell tekinteni, tehát „bizonyítéknak”.

173 Lásd még az I. fejezet 2. alfejezetét.
174 Bôvebben lásd Thrall 1994, 874. o.
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6hatékony: Az eredeti szövegben található  igei forma a Soltész—
Szinyei-szótár szerint csak az Újszövetségben található, és azt jelenti, hogy 
„valaki sokat tehet”, tehát „hatékony”.

7közöttetek: Az  kifejezés értelmezése mindig gondot jelent. Mert 
érthetô úgy is, hogy kinek-kinek a bensôjében, de úgy is, hogy valamilyen 
emberi közösségben történik valami. A jelen esetben ez utóbbi változat lát-
szik valószínûbbnek.

8mert ha: A  fordulatra a nyelvtan a „mert ha” fordítást javasolja,175 
és hozzáteszi, hogy az a valószínûbb szövegváltozat, amely az  feltételes 
kötôszót is hozza.176

9ôbenne (ti. Krisztusban): A különös határozó () másként nem ért-
hetô, csak ebben a formában, vagyis a jelentése: hatáskörében. Az  lehet 
még társhatározó értelmû elöljárószó, de ennek figyelembevételével sem 
kapunk simább fordítást.

10élni is fogunk számotokra: A  (…)   aligha értelmezhetô 
másként, hiszen jelen esetben az apostolban támasztott és a gyülekezet 
érdekében mozgósított életrôl van szó. Bár a jövô idejû fogalmazást a halál 
utáni életre történô utalásnak is értelmezhetnénk, a szövegösszefüggés most 
mégsem emellett szól.

11vagy nem veszitek-e észre (ti. hogy Jézus Krisztus közöttetek van): 
Mivel a szónoki kérdés tagadószava az , aki a kérdést felteszi, igenlô vá-
laszt vár,177 és ennek a megadott fordítással tehetünk eleget.

12alkalmatlanoknak: Itt a  szó áll fosztóképzôvel. Már az 5. számú 
szövegértelmezô jegyzetben felhívtuk a figyelmet, hogy az alapjelentést csak 
az összefüggéshez igazítva fordíthatjuk helyesen. Most történetesen a meg-
adott formában.

13rátermettnek: Hasonló a feladat az elôzô megjegyzésben találhatóval, 
csakhogy most a fosztóképzô hiányzik. Azt mondhatjuk, hogy aki bizonyít, 
az „rátermett” egy feladatra.

14alkalmatlanok: Ugyanazt a fosztóképzôs kifejezést, az  szót 
találjuk itt is, mint a 12. számú jegyzet alatt. Úgy látszik, a szakasz kulcs-
szavával van dolgunk, és ennek a körülménynek a magyar fordításban is 
igyekszünk érvényt szerezni.

15az igazság (ti. ellenében): Az eredetiben az  található, amely a 

175 BD 457.* §.
176 2, A, D1 stb.
177 BD 440. §.
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magyar nyelvben az „igazság” fogalmával, de mint a hazugság ellentétével 
adható vissza.

16felhatalmazással: Az  szóval már találkoztunk 2Kor 10,8-ban, és 
ott is így volt tanácsos fordítanunk, és nem a félreérthetô „hatalommal” for-
mában.

17az Úr adott nekem építésre, és nem rombolásra: Nyilvánvaló utalás ez 
Jeremiás próféta megbízatására, akinek Isten nevében pusztítania és építenie 
kell. Csakhogy Pálnak csupán az utóbbi a feladata. Az apostol már hivatko-
zott erre 2Kor 10,8-ban is.

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA (1—4) Pál a levelében már többször is 
jelezte,178 hogy harmadszor is elmegy a korinthusi gyülekezethez. 
Bár már régebben tervbe vette ezt a látogatását, szándéka más felada-
tok közbejötte miatt mégis halasztást szenvedett (2Kor 1,11kk). Most 
viszont — bár az eredeti tervtôl eltérô útvonalon, Makedónián keresztül 
— mindenképpen el akar jutni hozzájuk. Viszontagságos életének egyik 
fontos mozzanataként már említette „az ôt érô naponkénti zaklatást 
és az összes gyülekezet gondját” (2Kor 11,28). Bár küldetéstudata arra 
sarkallta, hogy az evangélium jó hírét elvigye a lakott föld végsô hatá-
ráig (Mk 13,10 → Róm 15,24), az általa alapított gyülekezeteket még-
sem hagyta „ebek harmincadjára”, hanem magára vette „az összes 
gyülekezet gondját”, és minden lehetôséget magragadott további gon-
dozásukra. Ha ez másként nem volt lehetséges, levelet írt nekik, de 
elônyben részesítette a látogatást, a személyes találkozást. „Pál tisztában 
van azzal, hogy a levél nem alkalmas eszköz az említett cél — mondhat-
nánk: az utógondozás — elérésére. A személyes jelenlétet nem pótolhat-
ja. Távolból nehéz nyomon kísérni és megítélni az eseményeket, de 
még nehezebb lassan járó levél útján még idôben a helyzetnek meg-
felelô választ és útmutatást megadni” — olvashatjuk Cserháti megjegy-
zését.179 Ha valamelyik gyülekezetrôl elmondható, akkor a korinthusi-
ról mindenképpen, hogy alaposan hozzájárult az apostol gondjaihoz, 
és esetükben valóban megérett a helyzet a helyszíni lelkigondozásra.

A tervezett látogatás lesz az apostol harmadik tartózkodása Korin-

178 Lásd az 1. számú szövegértelmezô jegyzetet.
179 Cserháti 1982, 213. o.
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thusban. A hármas szám eszébe juttatja a bibliai alapelvet: Két vagy 
három tanú által igazolódik minden kijelentés. Egy tanúvallomás 
a kor jogi felfogása szerint még nem bizonyító erejû. Legalább két — de 
még jobb, ha három — egybehangzó tanúvallomás szükséges valamely 
állítás megerôsítéséhez. Pál a második, egyébként szerencsétlenül 
alakult látogatásakor sem képviselt mást, mint amit a gyülekezetet 
ala pító elsô ottjártakor. A kereszt igéjét és az abból fakadó következ-
mé nyeket kötötte a lelkükre. De ez fogja meghatározni náluk történô 
fellépését harmadízben is. Nem fog ingadozni sem az ellenfelei által 
létrehozott, sem a gyülekezet saját gyarlósága miatt elôállt helyzet 
megítélésében.

Ennek megfelelôen, miképpen már megmondtam (2Kor 10,1—6) 
— írja —, és most elôre is mondom azoknak, akik korábban bûnt 
követtek el, és a többieknek is, mindenkinek, hogy amint második 
ottlétemkor tettem, és távollétemben most teszem, amikor majd 
megérkezem, nem leszek kíméletes. Tévednek tehát, akik arra szá-
mítanak, „hogy bár az ô levelei súlyosak és erôteljesek, de a testi jelen-
léte erôtlen, és beszéde semmibe vehetô” (2Kor 10,10). Nem valószí-
nû, hogy fellépését ridegnek és könyörtelennek szánja, de ha valami 
Isten akarata ellenére van közöttük, nem fogja elnézni, nem fog bele-
törôdni. Figyelmeztetése nemcsak a fôkolomposoknak szól, hanem 
„mindenkinek”, mert a gyülekezet nagyvonalúsága a közöttük tenyészô 
bûnökkel szemben hozzájárulhatott a visszás helyzet kialakulásához 
(2Kor 2,5kk; 7,8kk). Éppen az ô érdekükben szánta el magát arra, hogy 
megújulásukat gyökerekig hatolóan keresztülvigye.

Ha tehát Pál újra ott lesz közöttük, nem fogja majd tapintatosan 
visszafogni magát, hanem nyíltan, ráadásul elszántan fog fellépni és a 
szükséges helyreigazításokat dûlôre vinni. A tervezett harmadik talál-
kozás sokkal szívélyesebb formát ölthetne, ha a gyülekezet annyi év és 
annyi jó tapasztalat után nem keresne bizonyítékot az apostol szol-
gálatában az általa szóló Krisztus felôl. Egy ilyen elvárással szemben 
önmagában véve nincs kifogása. Majd a továbbiakban meggyôzôdhe-
tünk arról, hogy Pál valóban az élô Úr Krisztus iránti engedelmességet 
várja el tôlük, és nem a saját akarata alá akarja hajlítani ôket (5. vers). 
De az élô Úr jelenléte és igénye nem új fejlemény a gyülekezet életében, 
hiszen Pál és társai munkássága révén már eddig sem volt irányukban 
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erôtlen, hanem hatékonyan érvényesült közöttük. A gyülekezet lét-
rejötte és fennmaradása szól e mellett a tény mellett. Nem Pálnak kell 
tehát valamilyen fordulatot végrehajtania, hanem a gyülekezetnek kell 
más irányzatokkal való kacérkodás helyett újra Pál mögé rendezôdnie.

Amit Pál elvégzett, azért történhetett meg, mert Isten mentô sze-
retetének „diadalmenetében” (2Kor 2,14), Krisztushoz hasonlóan, az 
ô nyomában járó küldöttek is részt vehetnek. Ha osztoznak Jézus sorsá-
ban, akkor vele azonos módon ôk is eredményes szolgálatot végezhetnek. Le-
veleiben Pál lépten-nyomon kitér erre a sorsközösségre (1Kor 15,31; 
2Kor 1,7; 4,10k.16; Gal 2,19k; Fil 3,10; Róm 6,8; 8,17), és most is 
erre kíván rávilágítani: mert amiképpen Krisztus, ha meg is feszítte-
tett erôtlenségbôl, ám él Isten hatalmából, úgy mi is erôtlenek 
vagyunk ôbenne, ám vele együtt élni is fogunk számotokra Isten 
hatalmából.

Pál meggyôzôdése szerint tehát Krisztus kereszthalála és feltámadá-
sa meghatározó a benne hívô ember életében. Krisztus feltámadása 
nem teszi túlhaladottá és érdektelenné halálát és annak következmé-
nyeit. Ezért kívánja meg az apostol, hogy minden úrvacsora alkalmával 
„Krisztus halála hirdettessék, míg el nem jön” (1Kor 11,26). A Krisz-
tussal sorsközösségben végzett apostoli szolgálat osztozik is vele az 
„erôtlenségben”, vagyis a kiszolgáltatottságban. Most mégis arra kerül a 
hangsúly, hogy amint Isten hatalma életre támasztotta Krisztust a ha-
lál állapotából, úgy az általa megbízottak szolgálatát hozzá hasonlóan 
Isten hatalmának megnyilvánulásai fogják kísérni. Amikor Pál a korinthusi 
gyülekezetbe készül menni, ebben bizakodik. Ha „erôtlenségében” nem 
is áll majd módjában bármire is kényszeríteni ôket, Isten az ô hatal-
mával mellé fog állni, és „akkor ki lehet ellene?” (Róm 8,31).

(5—10) A küszöbönálló találkozás alkalmával bizonyára sok minden 
fog múlni az apostol fellépésén. De legalább ilyen mértékben kell meg-
tennie a gyülekezetnek is mindazt, ami rájuk, a közösség tagjaira vár, 
és elsôsorban rájuk tartozik. A korinthusi hívek közül sokan gondol-
hatták, hogy a kívülrôl beóvakodott bírálókkal szemben Pálnak kell 
bizonyítania az apostoli tisztre való rátermettségét. A bírálat Jézus ál-
tal szentesített sorrendje azonban a következô: „Képmutató, vesd ki 
elôször a gerendát a saját szemedbôl, és akkor láss hozzá, hogy kivesd 
a szálkát a testvéred szemébôl!” (Lk 6,42) A gyülekezetnek is ehhez 
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kellene tartania magát: Önmagatokat tegyétek próbára — inti ôket az 
apostol —, vajon hitben vagytok-e! Önmagatokat vizsgáljátok meg!

Milyen értelemben kell a korinthusi híveknek ezt a hitükre kiterjedô 
önvizsgálatot elvégezniük? Erre nézve megoszlik a magyarázók véle-
ménye. Egyesek szerint hitük tartalmát kellene felülvizsgálniuk, mert 
hitelre találhatott közöttük a „más Krisztusról” és „más evangéliumról” 
szóló igehirdetés (2Kor 11,4).180 Bultmann181 és nyomában Furnish182 
úgy gondolják, hogy a hívô helytállás átfogóbb értelmében (1Kor 16,13; 
2Kor 1,24) a hitbôl fakadó döntéseket (Gal 5,16.25; 6,16; Róm 8,4.12k; 
12,1k) kell következetesebben vállalniuk. M. Thrall is hajlik e felé az 
értelmezés felé.183 Tekintettel azonban a következô intelemre (5b vers), 
legelfogadhatóbbnak Wendland184 és Barrett185 állásfoglalása tûnik, akik 
szerint Pál ebben az esetben a Krisztussal való személyes kapcsolat és az 
iránta való személyes elkötelezés megvizsgálását sürgeti.

A gyülekezetnek fel kell végre fognia, hogy valójában kivel van dol-
ga. Végsô soron nem emberekkel, nem vendég igehirdetôkkel, de még 
csak nem is a gyülekezetet alapító apostolukkal kell zöldágra vergôd-
niük, hanem magával az élô Úr Krisztussal. Mintha nem vennék észre, 
hogy esetükben többrôl van szó azonos nézetet vallók vallási közös-
ségénél. Ezért kell Pálnak rákérdeznie: Vagy nem veszitek észre, 
hogy Jézus Krisztus közöttetek van? Hacsak nem bizonyultok még 
mindig alkalmatlanoknak, vagyis kezdôknek a hit útján, holott Jézus 
Krisztus új életet teremtô jelenlétérôl kezdettôl fogva meggyôzôdhet-
tetek volna. Minthogy a levél címzettjei kétségkívül olyan közösség 
tagjaivá lehettek, amelyet Isten nevében a feltámadott Úr pásztorol. 
A közöttük jelen levô Úrtól tanácsot és útbaigazítást kérhetnek.

Igaz, Pál nem rendelkezik majd közöttük semmilyen kényszerítô 
eszközzel, de számíthat arra, hogy mindenki személyesen, Krisztushoz kö-
tött lelkiismerettel fogja mérlegelni és megtenni a szükséges lépéseket. Ha ez a 
kapcsolat mûködni fog, akkor Pál reménysége szerint a korinthusi 

180 Lásd még Martin 1986, 478. o. és WbNT 1317. kol.
181 Bultmann 1976, 247. o. ThWNT 6. 212., 218. o.
182 Furnish 1984, 577. o.
183 Thrall 1994, 889. o.
184 Wendland 1978, 356. o.
185 Barrett 1973, 338. o.
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hívek be fogják látni, hogy ô és munkatársai nem alkalmatlanok 
Krisztus szándékának képviseletére. Ez a tapasztalat pedig a dolgok 
rendbetételéhez nélkülözhetetlen tekintélyt is meg fogja szerezni a 
számukra. Tulajdonképpen azt reméli, hogy amit megérkezése után 
közöttük tenni kíván, a gyülekezet Urának jóváhagyásával fog találkozni, 
és éppen ezért intézkedéseit a gyülekezet is magáévá fogja tenni.

Ô maga tehát kényszerítô eszközök híján nem lesz képes rendbe 
hozni a gyülekezet életének káros jelenségeit, de Isten hatalma ebben 
segítségére lehet. Azért imádkozik Istenhez, hogy a gyülekezet tag-
jai semmi rosszat ne cselekedjenek. Már korábban is kifejezte ag-
godalmát azok miatt a joggal kifogásolható, sanyarú erkölcsi állapotok 
miatt (2Kor 12,20k), amelyek megérkezésekor feltehetôen várni fogják 
ôt a gyülekezetben. De pillanatnyilag talán az a „rossz”, aminek elhá-
rítását Istentôl kéri, legfôképp az „áltestvérek” (2Kor 11,26; Gal 2,1) 
befolyása. Nem is azért kéri imádsága meghallgatását, hogy az ô és 
munkatársai rátermettsége kitûnjön, hanem hogy ôk, a korinthu-
si hívek azt tegyék, ami jó. Ha kell, inkább Pál és munkatársai bizo-
nyulnának mintegy alkalmatlanoknak, mint akik tévesen ítélték 
meg a helyzetet.

Mert Pál és a vele egy ügyben fáradozók semmiképpen nem szeret-
nék, ha az ô aggodalmuk igazolódna be, és a gyülekezet letérne a Krisz-
tus által megjelölt útról, vagy meghasonlásba sodródna. Ugyanis nem 
vagyunk képesek — szögezi le az apostol — bármit is tenni az igazság 
ellenében, hanem csakis az igazságért. Mintha azt mondaná: bárcsak 
ne nekünk lenne igazunk, és amikor Korinthusba érkezünk, mindent 
rendben találnánk! Akkor az erélyesebb fellépésbôl eredô sok keserû-
séget takaríthatnánk meg a magunk és a gyülekezet számára. Mert 
örülünk — viszi végig a gondolatot —, ha mi vagyunk erôtlenek, ti 
pedig erôsek vagytok. Értsd: inkább tûnjünk engedékenyebbnek, csak 
ebben az esetben ti, „erôsek” a helyeteken legyetek, és Krisztus aka-
ratához igazodjatok.

Örömét tehát az apostol, ha eljut közéjük, nem a rendreutasításban 
és a fegyelmezésben fogja lelni. Amikor Isten színe elé áll, ahelyett, 
hogy megszégyenülésüket szorgalmazná, imádságaiban az ô dolgaik 
rendezôdését kéri. Ilyenformán bepillantást enged lényének legrej-
tettebb zugába is, hogy a fogadására készülô gyülekezet tisztában legyen 
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azzal a lelkülettel, amellyel felkészül a reá váró feladatokra. Minderrôl 
azért ír nekik jó elôre, míg távol van, hogy ne kelljen majd jelen-
létében keményen élnie azzal a felhatalmazással, amelyet az Úr 
adott neki. Kérdezhetnék a korinthusi hívek vagy akár az apostol ellen-
felei is, hogy Pál milyen alapon avatkozik bele az életükbe, hiszen ôk 
nem adtak erre neki felhatalmazást. Ha így gondolkodnak, fi gyelmen 
kívül hagyják a gyülekezet létrejöttének titkát. Azért lehettek az élô 
Isten népévé, mert Isten megtette az elsô lépést, és Krisztus által ki-
békült velük, ôk pedig éltek a kibékülés lehetôségével (2Kor 5,18k). 
Hogy ez az egymásra találás létrejöhessen, maga Isten adott felhatal-
mazást „a kibékítés igéjének” képviseletére az erre kiszemelt szol-
gáinak.

Isten pedig nem adott ezeknek a küldötteknek szabad kezet. Amint 
ezt Pál már korábban is említette (2Kor 10,8), míg annak idején Jere-
miás próféta feladatai közé tartozott a rombolás csakúgy, mint az épí-
tés (Jer 1,10; 18,7k), addig az apostol építésre és nem rombolásra 
kapott felhatalmazást. Ha a korinthusi gyülekezet különösen is sok 
gondot okozott neki, ez semmiképpen nem jelentheti azt, hogy le-
mondjon róluk, és hagyja ôket széthullani. Levelének ezek a záró sorai 
is azzal a céllal íródtak, hogy a gyülekezet állapota az apostol tervezett 
látogatása következtében ne forduljon rosszabbra, ahelyett, hogy ren-
dezôdne. De ez az építô szándék nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy 
csak hízelgô megállapításokat lehet a gyülekezettel közölni. Az építés 
feltételezi a hibák kiigazítását is.
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(11) Végül is, testvéreim, töltsön el öröm titeket,1 rendezzétek 
soraitokat,2 biztassátok egymást,3 törekedjetek ugyanarra,4 békes-
ség igazgasson titeket,5 és a szeretet és békesség Istene veletek 
lesz.

(12) Köszöntsétek egymást szent csókkal!6 Köszöntenek titeket 
a szentek7 mindnyájan.

(13) Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-
lélek közössége8 mindnyájatokkal!9

A SZÖVEG ÉRTELME 1töltsön el öröm titeket: A  és vele együtt a 
többi levél végi felszólítás befejezetlen (imperfectumi) cselekvést juttat ki-
fejezésre, „tehát a cselekvés végére nincs tekintettel”.1 Ezt a lényeges körül-
ményt kellett a magyar fordításban különbözô körülírásokkal visszaadni. 
Hasonló levél végi intelmeket az elsô levél záradékában is találunk (16,13—14). 
Mégsem pontosan ugyanazokat, s ezért bár formailag rokon irodalmi jelen-
ségrôl beszélhetünk, mindamellett tartalmilag a levél szerzôje a mondani-
valójához igazítja.

A szó fônévi igenévi (infinitivusi) alakja () megszokott ókori levélírói 
forma is lehet: puszta jókívánság, fôként a levél elején,2 amelyben a szó 
eredeti értelme már bizonyára elkopott. Ezért a Barrett által használt angol 
kifejezés így hangzik: „goodbye” (Isten veletek).3 M. Thrall sem zárja ki egé-
szen ezt a lehetôséget, de az ô javaslata: „farewell” (istenhozzád).4 Az in te-

1 Steyer 1962, 54. o.
2 Vö. a 2Kor 1,2-höz fûzött 7. számú szövegértelmezô jegyzettel.
3 Barrett 1973, 342. o.
4 Thrall 1994, 906. o.
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lemsorozat többi tagja miatt viszont nem valószínû, hogy csupán udvariassági 
szólásmóddal van dolgunk.

2rendezzétek soraitokat: A  szó fônévi alakban a 9. versben is 
elôfordult, és ott a magyar fordítása „dolgaitok rendezôdése” formában hang-
zik. Itt ugyanezt a jelentéstartalmat kell kifejezésre juttatnunk, értelemszerû 
módosítással. Figyelembe kell vennünk ugyanis, hogy a görög szövegben 
„mediális” alakot találunk, tehát az ige visszaható értelmû.

3biztassátok egymást: A  igének igen sokrétû jelentése van a 
„vigasztalástól” a „segítségül híváson” át egészen az „intésig” (1Kor 1,10; 
4,13; 14,21; 16,15; 2Kor 2,8; 5,20; 6,1; 8,6; 9,5; 10,1; 12,8). A fordításnál 
itt is tekintettel voltunk a visszaható értelemre.

4törekedjetek ugyanarra:    — olvassuk a levél eredeti szö-
vegében. A  alapjelentése: valamin gondolkodni, valamit megfontolni. 
Nem annyira elméleti okoskodásra, mint inkább alapállásra, beállítottságra 
utal. Különösen, ha valamilyen cél megvalósítására törekszik az ember (Fil 
2,5; 3,15.19; Kol 3,2; Róm 8,5; 11,20). Ha ezt a célt a  névmás adja 
vissza (Fil 2,2; 4,2; Róm 12,16; 15,5), akkor gondolhatunk valamiféle egység 
megvalósítására. De a „törekedjetek ugyanarra” fordulat feltehetôen ponto-
sabb fogalmazás az elôzô fordítási változatnál, mert az egység még lehet 
felszínes is, míg ugyanarra törekedni több, minthogy egy irányba tartó közös 
erôfeszítést feltételez.

5békesség igazgasson titeket: Mint az elôzô intések, ez is folyamatos 
állapot megvalósítására szólít fel. Ugyanakkor nem valamiféle semmit nem 
bolygató tétlenséget tételez fel, hanem a békesség elômozdítását az embe-
ri együttélésben, amit maga Jézus is szorgalmaz mondván: „Boldogok a bé-
kességszerzôk!” (Mt 5,9).

6Köszöntsétek egymást szent csókkal: A közeli hozzátartozók csókkal 
történô köszöntése, különösen megérkezéskor vagy elváláskor mind a zsi-
dóságban,5 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 bá-
torította a hódolatnak ezt a formáját.6 Jézus maga sem utasította el a ragasz-
kodásnak ily módon történô megnyilatkozását (Lk 7,45). Már maga a csókot 
kifejezô görög szó, a  is magában hordozza ezt az indulati elemet, 
mert a  (szeretni, vonzódni) igének a származéka. A „szent csók” össze-
tétel Pálnál — éspedig leveleinek a végén (1Thessz 5,26; 2Kor 13,12; Róm 

5 Bill 1. 295. kk.
6 ThWNT 9. 118. k.
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16,16 + 1Pt 5,14) — fordul elô. A „szent” jelzô nem a csóknak valamiféle mi-
nôsítése, hanem azt juttatja kifejezésre, hogy a „szentek”,7 vagyis a gyüleke-
zet tagjai adják egymásnak testvéri kapcsolatuk kifejezésére és megerôsíté-
sére. Stählin és hasonlóképpen Bornkamm is azt feltételezi, hogy az úrva-
csorához járulók gyakorolták ezt a szokást a kölcsönös megbocsátás „jeléül 
és megpecsételéséül”.8

7a szentek (): Az így megjelölt emberek csoportját korántsem csak 
a makulátlan életû egyháztagok alkotják. Minden Krisztusban hívô, akit Isten 
kiválaszt az ô népébe, szent, vagyis Istenhez tartozó, az ô tulajdona (1Thessz 
3,13; 1Kor 1,2; 2Kor 1,1; Fil 1,1; Kol 1,2; Róm 8,27 stb.). Gyakran a jeru-
zsálemi ôsgyülekezetet emlegetik így (1Kor 16,1; 2Kor 8,4; 9,1.12; Róm 
15,25k.31).9

8a Szentlélek közössége: A  (közös, részes, mindenkit érintô) és a 
belôle képzett szócsalád teológiailag jelentôs szó az Újszövetségben. Elsô-
sorban arra hívja fel a figyelmünket, hogy valaki vagy valami részes egy 
ügyben vagy dologban. A fônévi formában () is a valamiben történô 
részesedés, illetve részt vállalás az alapjelentés, és csak ezután származtat-
ható ebbôl a közösségnek mint emberek együtt élô csoportjának a megne-
vezése. „A két jelentés kapcsolata logikus: aki közösen részesedik valamibôl, 
az egymással is kapcsolatba lép” — olvashatjuk a 2Kor 1,7-hez írt 7. számú 
szövegértelmezô jegyzetben.10 Továbbá visszatérô gond az ehhez hasonló 
birtokviszonyt kifejezô szókapcsolatoknál, hogy a birtokos esetben álló tag 
a szóban forgó kijelentés alanyát vagy tárgyát képviseli-e. Nyelvtani fogal-
makkal kifejezve: genitivus subiectivusszal vagy genitivus obiectivusszal 
van-e dolgunk. Az elsô esetben a szöveg azt a kívánságot fejezi ki, hogy a 
gyülekezet legyen Isten Lelke által összekovácsolt közösség. Ha viszont a 
birtokos estben álló szó a tárgya annak, amiben részesedik valaki, akkor az 
apostoli áldás szerint legyen a címzettnek osztályrésze az Isten Lelkének 
ajándékában. A páli levelekben bôven található, az Isten Lelkérôl szóló ki-

 7 Lásd az 1Kor 16,1-hez fûzött 1. számú és a 16,15-höz fûzött 7. számú szöveg-
magyarázatokat.

 8 ThWNT 9. 138. o. Legalábbis ilyen értelemben vált már az óegyházban a litur-
gia szerves részévé (i. m. 138. o. 336. jegyz.). Más véleményen van Barrett 1973, 
397. o. Vö. Schrage 1991—2001 4. 471. o. 261. jegyz.

 9 Bôvebben lásd a 2Kor 1,1-hez kapcsolt 5. számú és az elôzô (13,12) vershez 
tartozó 6. számú szövegértelmezô jegyzetekben.

10 A levélben szereplô jelentésárnyalatokra nézve lásd az 1,7-hez megadott 7. 
számú, a 8,4 alá tartozó 8. számú, a 8,23-hoz fûzött 19. számú és a 9,13-hoz kapcsolt 
szövegértelmezô jegyzeteket.
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jelentések inkább az utóbbi értelmezés mellett szólnak. Ch. Wolff szerint 
már a fogalmazás is ezt támasztja alá, hiszen a „mindnyájatokkal” fordulat 
nehezen hozható össze a „közösség” mint emberi társulás fogalmával.11

9Ámen: A késôbbi görög kéziratok többsége a levél szövegét az „ámen” 
megerôsítô szóval fejezi be. Valószínûleg a késôbbi istentiszteleti használat 
következtében érezték szükségesnek a másolók így befejezni a levelet.12

A LEVÉLRÉSZLET KIBONTÁSA Az irodalomkritikai megfontolások a le-
vél egységét illetôen13 mindmáig nem vezettek megnyugtató eredmény-
re, és ennek megfelelôen a kutatók a most soron következô záró mon-
datokat is különbözô feltételezett levéltöredékekhez kapcsolják.14 Nyel-
vi és tartalmi szempontok mindazonáltal nem kívánják meg, hogy a 
záradékot más összefüggésbe helyezzük el. A záradék lényeges voná-
saiban megegyezik az Elsô korinthusi levelet lezáró résszel, azzal a 
különbséggel, hogy a megfogalmazás sokkal szûkszavúbb annál. Pél-
dául a levelet író apostolt körülvevô hívek — feltehetôen a fi lippi gyüle-
kezet tagjai — szintén üdvözlik a korinthusi testvéreket, de nevek em-
lítése nélkül. Talán nem tévedünk, ha a visszafogottság okát a 13,10-ben 
is említett közeli viszontlátás reményében látjuk.15 Amit még el kelle-
ne mondania, hamarosan majd szóban is megteheti.

(11) Az Elsô korinthusi levélhez hasonlóan levelét Pál itt is intelmek 
sorával zárja. Evangéliumi intelmeknek nevezhetjük ezeket, mert elôzmé-
nyük Istennek a bûnös emberrel való, Krisztus által közvetített kibé-
külésében (2Kor 5,17kk) van. Ha Isten irgalmas szeretettel visszafo-
gadta tôle elszakadt és neki hátat fordító gyermekeit, akkor nem talál-
hat süket fülekre az intés: Töltse el öröm ôket minden élethelyzetben 
(Fil 4,4), hiszen „semmi sem szakíthatja el ôket az Isten szeretetétôl, 

11 Ch. Wolff 1989, 269. o.
12 Vö. NA27 492. o.
13 Lásd az I. fejezet 3. alfejezetét.
14 A kérdés összefoglalását lásd Bultmann 1976, 251. o. Thrall 1994, 900. kk.
15 Vö. Thrall 1994, 904. o. Harris (2005, 937. o.) és Matera (2003, 313. o.) el-

képzelhetônek tartja, hogy Pál „a szentek mindnyájan” kifejezésbe belefoglal minden 
Krisztusban hívôt.
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amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van adva számukra” (Róm 
8,39). Rendezzék soraikat, mert Isten igazságának fényében jobb be-
látásra juthat az ember, és megtalálhatja a neki rendelt helyet a gyüle-
kezet közösségében (2Kor 13,5). Biztassák egymást, vagyis ha kell, 
tartsák vissza, ha kell, bátorítsák egymást, mert senki sem reménytelen 
eset, aki Krisztus hatókörébe került (2Kor 1,7.13; 13,6). Törekedjenek 
ugyanarra, mert Krisztusban adva van minden igyekezet közös iránya. 
A békesség igazgassa eleve a kapcsolataikat és törekvéseiket, mert 
Istenre is az a jellemzô, hogy már akkor kimutatta békés szándékát 
Krisztus kereszthalálában, amikor ezt a bûnös ember még nem méltá-
nyolhatta (2Kor 5,18; Róm 5,8). Ha pedig ezek az intelmek kedvezô 
talajra találnak, és megfogannak az életükben, bizonyosak lehetnek 
abban, hogy a szeretet és békesség Istene velük lesz. Nem mintha 
az Istennel való harmonikus közösséget ki lehetne érdemelni. Elját-
szani azonban igen. Isten ugyanis nem hajlandó cinkossá válni és meg-
maradni számára elfogadhatatlan kapcsolatban.

(12) Levelének záradékában Pál, mielôtt a jelenlegi tartózkodási 
helyén ôt körülvevô keresztyén testvérek üdvözletét továbbítaná, a 
levél címzettjeit szólítja fel egymás köszöntésére. Ugyanis az egymás 
köszöntésének közösséget erôsítô áldásaira az egy gyülekezeten belül élôk 
közösségének is szüksége van. Ezért köti Pál korinthusi olvasói lelkére, 
hogy köszöntsék egymást szent csókkal (1Kor 16,20). Az elsô levél-
nek ehhez a verséhez írt 5. számú16 és a 2Kor 13,12-höz írt 6. számú 
szövegértelmezésben már szó esett arról, hogy az arc megcsókolása 
már az ókorban is velejárója volt a köszöntésnek, nemcsak különne-
mûek vagy rokoni kapcsolatokban levôk között, hanem egymást köl-
csönösen tisztelôk között is. Mégsem olyan szokás betartására inti az 
apostol a korinthusi gyülekezetet, amely a hétköznapi találkozások 
során esedékes szívélyes üdvözlési formára vonatkozik. Sokkal inkább 
az óegyházban még a késôbbi korokban is gyakorolt istentiszteleti ese-
ménynek tekinthetô, amely a résztvevôk testvéri kapcsolatának megerôsíté-

16 Lásd Cserháti 2008, 784. o.
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sét szolgálhatta.17 Ellentétben az elsô levél szóban forgó részével, a 
második levél végén semmi nem utal úrvacsorai alkalomra. Viszont a 
felszólítás „a szent csók” váltására azt a feltételezést még ebben az 
esetben is alátámaszthatja, hogy az apostol levelét gyülekezeti össze-
jövetelen történô felolvasásra szánta (Kol 4,16).

Mint leveleinek záró soraiban általában, ez alkalommal is fontosnak 
tartja az apostol, hogy az ôt körülvevô makedóniai „szentek” köszön-
tését is továbbítsa a korinthusi hívekhez, hogy így tudatosodjon bennük 
a tôlük távol élô hívek irántuk táplált testvéri jóindulata és érdeklôdése. 
Hadd tudja meg az önmagával meglehetôsen elfoglalt korinthusi közös-
ség, hogy a nagyvilágban testvérei vannak rajtuk kívül is a közös hitben. 
Ha a Krisztusban hívô gyülekezetek együvé tartozását (1Kor 12,12; 
Róm 12,4) a földrajzi távolság sem teheti kérdésessé, mennyivel nyil-
ván valóbb ez az egybefonódás egymást meglátogató keresztyének kö-
zött (2Kor 11,9), akik mindamellett még ösztönzôen is hathatnak egymásra 
(2Kor 8,1k; 9,2). Az apostol nem is fogja sajnálni a fáradságot, hogy 
néhány keresztyén testvér élén felkeresse a címzetteket (9,4).

(13) Végezetül pedig hátravan még az a liturgikus hagyományban 
is meggyökeresedett „apostoli áldás”, amely ebben a formában csak itt 
található: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a 
Szentlélek közössége mindnyájatokkal! Pál korában a levélíró álta-
lában a szenvedô alakú, befejezett múltban (perfectum passivum) fo-
galmazott  (légy erôs, élj jól!), vagy több olvasóra számítva 
 (legyetek erôsek, éljetek jól!) kívánsággal zárta levelét (ApCsel 
15,29; 23,3018). Pál apostol, bizonyára tudatosan, kerülve a megürese-
dett szokást, olyan jókívánságot választ levelei végén, amely a valódi, 
életszerû jó ígéretét hordozza, és amelyet Isten valóban meg is akar adni 
annak, aki kéri tôle.

A valódi boldogulást elômozdító, Istentôl eredô hatások érthetôen 
az általa választott módon formálják az áldásban részesülô életét. 

17 Vö. Stählin: ThWNT 9. 140. o.
18 Lásd a megjelölt helyen NA27 apparátusát. WbNT 1464. kol.
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Amikor pedig az apostol szeretne mindent felülmúló jót kívánni a 
levél címzettjeinek, olyasmit kér, ami az ajándékon túlmenôen magá-
val az ajándékozóval való közösséget erôsíti és mélyíti el. Ez az a cél, 
amelyet egyedül Istennek minden emberi érdemtôl független kegyel-
mes közbelépése valósíthat meg. Kegyelme mindenekelôtt a bûnösnek 
szóló bûnbocsánatban (pl. 1Kor 15,2; 2Kor 5,21; Gal 2,21; Kol 2,13; 
Róm 3,24; 6,14k) nyilvánul meg, de minden olyan isteni közbeavat-
kozásban is, amely módosítja a kegyelmet nyert ember életét, többek 
között elhivatását és munkájának eredményét (pl. 1Kor 1,4; 3,10; 
15,10.57; 2Kor 2,14; 4,15; 12,9; Gal 1,15; 2,9). Az apostoli áldás ta-
golása viszont ahhoz a módhoz igazodik, ahogy Isten az ember javát 
elômozdítani akarja. Krisztus uralma alá helyezi, és Lelkének ajándé-
kaival segíti ôt.

Amíg Pál többi levelének lezárásánál megelégszik az Úr Jézus Krisz-
tus kegyelmét óhajtó jókívánsággal, addig ez egyszer egy teljesebb, 
triadikus, hármas tagozódású formát alkalmaz, mégpedig az üdvösség 
érdekében végzett fáradozás három fôszereplôjének megfelelôen. Ez az 
áldás egyike azon kevés újszövetségi igehelynek, amelyben a késôbbi 
századokban kiérlelt szentháromságtan mindhárom személye szóba 
kerül. Viszont elhamarkodott dolog volna ebbôl arra következtetni, 
hogy utólag, amikor a levél különbözô részeit összetoldották, csatol-
hatták a szöveghez.19 De nem kérhetjük számon az apostolon a szent-
háromságtanban bekövetkezett hitvallásos fejlôdést sem.20 Habár Pál 
az üdvösség érdekében tett erôfeszítés mindhárom közremûködôjével 
lépten-nyomon számol, sôt 1Kor 12,4—6-ban a három már együtt is 
szerepel, és egymással szoros összhangban cselekszik, mégis a hit-
ágazatok sorrendje és kiegyensúlyozottsága az apostoli áldás esetében 
még korántsem az, amit az Újszövetség fi atalabb rétege (Ef 4,4—6; 1Pt 
1,2; Mt 28,19; valamint lásd 1Jn 5,7—8 kritikai apparátusát) már elô-
készít, és a késôbbi zsinati atyák kidolgoznak.

Az apostol kívánságában a három közremûködô úgy és abban a sor-
rendben jelenik meg, ahogyan azt a bûn és halál rabságában vergôdô 

19 Vö. Barrett 1973, 341. o. Furnish 1984, 587. o.
20 Vö. Bultmann 1976, 254. o.
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emberiség üdvössége megkívánja. Isten mentô szeretete Krisztus mûvében 
és országlásában siet segítségünkre, és a Szentlélek ajándékai révén viszi végbe 
a szükséges változásokat. Mondhatnánk így is: az apostoli áldásban még 
nem ontológiai, hanem funkcionális szentháromságtannal van dolgunk. 
Olyannal, amely a három szereplô egymáshoz való viszonya helyett az 
egymást feltételezô és segítô tevékenységét feszegeti. Mondhatnánk 
így is: ez a megfogalmazás a Szentháromság szereplôinek az önmaguk-
ban való léte helyett az értünk való létére teszi a hangsúlyt.
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FELHASZNÁLT IRODALOM

Bár megtehetném, de szükségtelennek tartom, hogy a két korinthusi levél és 
a vele kapcsolatos kérdéskör szinte kimeríthetetlenül gazdag bibliográfi áját 
hiánytalanul megadjam. Ehelyett azokat a kiadványokat sorolom fel, amelyeket 
munkám során fel is használtam és idéztem. Ha valakinek kutatási célból tel-
jesebb, naprakész irodalomjegyzékre van szüksége, annak jó lelkiismerettel 
tudom ajánlani Wolfgang Schragénak az Első korinthusi levélről írt négyköte-
tes kommentárjában az első kötet elején található irodalomjegyzéket (1—24. 
o.), de az egyes fejezetek és szakaszok elé írt bibliográfi át is. Hasznos útmuta-
tásra találhatunk a TRE teológiai lexikon „Korintherbriefe” szócikkében is.
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188, 193, 196, 198, 210—211, 
275, 294, 344

esszénusok 257, 287
evangélium (más) 24, 26, 96, 365, 

370—371, 377—378, 384, 422
evangéliumi intelmek 263, 272, 427, 

430—431
exemplum 282
exkurzus 12, 229, 244, 315
exordium 281
extra nos 124, 202

felhatalmazás () 38, 73, 182, 
209, 335, 337, 340—342, 348, 
350—351, 378, 417, 419, 424

fi gura etimologica 301
Filippi 20, 26, 27, 38, 55, 69, 74, 88, 

215, 274, 311, 347, 374, 387, 
394, 411, 430

Filippi-levél 36, 51, 52, 141, 154, 
172, 173, 239, 245, 287

fl orilegium 258, 259, 264
foglaló (Szentléleké) 67, 72, 80, 163, 

166, 171—172, 345
futurum coniunctivum 119

Galata-levél 35, 52, 126, 129, 154, 
204, 315, 329, 408

genitivus absolutus 97, 195
genitivus appositivus 319
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genitivus auctoris 39
genitivus epexegetivus 163
genitivus explicativus 134, 218, 320
genitivus obiectivus 116, 145, 178, 

180, 217, 218, 279, 300, 346, 429
genitivus originis 62, 319, 389, 396
genitivus partitivus 354, 366
genitivus qualitatis 44, 62, 134, 163, 

216, 218, 356
genitivus subiectivus 116, 134, 145, 

178, 180, 218, 279, 300, 346
gnomikus mondás 403
gnosztikusok 19, 25, 103, 138, 139, 

147, 165, 259, 287, 369, 371, 398
gyülekezet (jeruzsálemi) 19—21, 

23—26, 37, 42, 68, 73—74, 98, 
108, 141, 220, 222, 236, 240, 
271—272, 274—277, 280—282, 284, 
290, 293—294, 297, 301—302, 
304, 306, 311, 313, 315, 
320—322, 326—330, 335, 341, 
386, 407—408, 411, 414, 429

Hádész 170, 174
haggada 151
hálaáldozat 307, 310, 313, 316
hapax legomenon 70, 99, 213, 299
harmadik ég 396, 397, 398, 402, 403
háznál lévő gyülekezetek 38
héberek 384, 392
hellenista zsidókeresztyén 25
hendiadion 277, 356, 368, 388
hermeneutikai kör 18
hermetikus misztika 147
hierosz gamosz 367
hiperbolikus 322
hitvallás 84, 141, 142, 286, 321, 433

idő () 196
időpont (alkalom) (
iga (felemás) 252, 254, 261—262

igazság () 123, 216—217, 218, 
222, 254, 418—419, 423

igazság ()117, 123—124, 
128, 195, 205, 208, 217—218, 
255, 262, 317, 318—319, 326—327, 
431

imperfectum 84, 213, 279, 321, 357, 
385, 405, 427
~ de conatu 178, 179

infi nitivus 280, 370, 427
ingresszív értelem 296
inkarnáció 194, 287
inklúzió 352, 354, 367
intransitiv 180
ismeret (Krisztusé) 96, 98, 102—104, 

112, 127, 133, 139, 142, 
150—151, 162—168, 172, 176, 
189—191, 197—198, 200, 286

iustitia aliena 205
judaista 27, 129, 239, 369
judaisták 26, 55, 239, 245, 369, 390

kánon 355, 356, 361
karizma (kegyelmi ajándék) 103, 

184, 377, 406, 409
katéna 258
kegyelem 67—68, 69, 73, 352
kegyelem (Istené) 38, 39, 43, 48, 51, 

55, 60, 62—63, 64, 66, 73, 79, 83, 
97, 101, 102, 104, 123, 124, 125, 
127, 139, 159—160, 173, 176—177, 
197, 198, 205, 210, 237, 255, 
272, 274, 277, 278, 279, 282, 
283, 284—285, 286, 294, 298, 
302, 304, 318, 322, 323, 
325—326, 329, 336, 356, 378, 
381, 390, 391, 403, 406, 409, 433

khiazmus (khiasztikus szerkesztés) 
36, 44, 251, 265, 272

kinyilatkoztatás 100, 175, 396—397, 
401—403
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kipróbált (alkalmas) 21, 83, 90, 303, 
359, 377, 414

kliens 381
koiné görög 82, 241, 296
kollekta 37, 73—74, 240, 271, 

276—277, 280—281, 284—285, 
289—290, 294, 295, 298, 301—302, 
304—306, 308, 312, 315, 320, 321

komplementer (igazság) 106, 218
konkordantivitás 118, 320
körülmetélkedés 26—27, 72, 199, 

369
közömbösség 248
krisztológia 131, 189, 287, 322
Krisztus (preexistens) 338
künikusok 380

látomás 139, 396—397, 401—402
lectio ardua (érdesebb változat) 62, 

179, 244, 279
lélek () (emberé) 216, 

259—260
lélek () 81, 146—147, 407
lelkiismeret 12, 59, 61, 64, 65, 92, 

111, 134, 137, 153, 179, 248, 
305, 306, 422

Léthé 174

Makedónia 19, 20, 21, 38, 55, 67, 
68, 69, 74, 75, 83, 88, 95, 97, 98, 
101, 237, 239, 240, 245, 246, 
272, 274, 278, 282, 283, 298, 
303, 304, 329, 373, 381, 394, 
410, 411, 417, 419, 432

maszoréta szöveg 317
mediális 120, 194, 299, 309, 386, 

389, 428
mediopasszív 67
meghátrálás 46
megszentelődés 132, 253, 260, 267

megtérés 66, 97, 189, 238, 240, 242, 
248—249, 250, 390, 397

megütközés (botránkozás) 151, 211, 
213, 219—220, 389

messiás napjai 367
metafora 72, 164, 255, 316
metonímia 205
metropolisz 38
Messiás 36, 72, 145, 189, 259, 367, 

369, 399
midrás 120, 210, 258, 367
Monumentum Ancyranum 393
mysterium tremendum 244
mi-forrás 298
„most” (eszkatologikus) 188—189, 

197—198, 211
munkatársak (apostoli) 20, 21, 35, 

37, 40—41, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 
65, 66, 72, 73, 76, 77, 79, 85, 98, 
101, 103, 106, 108, 110, 111, 
134, 137, 157, 195, 197, 209, 
247, 249, 251, 279, 284, 290, 
297, 302—303, 306, 313, 327, 
351, 360, 362, 373, 379, 381, 
383, 384, 411, 414, 423

nagylelkűség 275, 282, 314, 315, 
317, 319, 322, 323, 327, 328, 
338, 342

nomen actionis 97, 135, 194, 217, 
298, 319

nyárs 48, 399, 403, 406
nyelveken szólás 184, 372, 401,

oximoron 242

ördög 139, 261, 374
örökélet „zsengéje” 169
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paráznák, paráznaság 229, 260, 261, 
405, 416

participium 99, 181, 194, 213, 253, 
299, 357

passivum divinum 156, 399
perfectum 71, 81, 98, 193, 235, 253, 

309, 339, 370,
perfectum passivum 432
pleonazmus 280
pogányok 39, 52, 97, 219, 239, 249, 

263, 277, 294, 301, 304, 327, 
328—329, 350, 356—357, 378, 
385, 392, 394

praeteritio 308
pragma 95
prepozíció (elöljárószó) 164, 167, 

180, 192, 214, 300, 316, 320, 
340, 386, 418

presbiter 194
prodiorthozis 366
prófétaság (prófétai ígéret) 72, 172, 

193, 210, 235, 275
protologikus (kijelentés) 142
prozelita 263, 392
pusztító utálatosság 257

qal vahomer 116
qumrán 30, 42, 195, 229, 255, 256, 

257—258, 259, 275

rabbinisztikus irat 195
rabbinizmus 26, 36, 71, 97, 120, 

121, 122, 123, 151, 161, 195, 
200, 203, 254, 367, 375, 383, 
387, 399, 417

(rab)szolga () 39, 72, 129, 
141, 206, 214, 261, 239

restitutio ad integrum 143
részesedés 45, 47, 48, 101, 152, 154, 

263, 322, 429

részvétel 124, 195, 261, 272, 274, 
277, 279, 281, 282, 283, 285, 
291, 302, 306, 309, 414, 422, 
425, 428

retorika 244, 265, 272, 279, 281, 
336, 366

Róma 37, 50, 52, 61, 74, 108, 150, 
240, 274, 289, 304, 305, 311, 
363, 382, 387—388, 390, 393—394

Római levél 20, 61, 74, 114, 126, 
210, 283, 290, 301, 303, 329, 
347, 358, 361, 362, 363, 369

Sátán 83, 92, 138, 256, 344, 365, 
374—375, 383—384, 399—400, 403

Septuaginta 42, 119, 145, 196, 232, 
254, 256, 259, 280, 299, 317, 
318, 374, 377

shaliach-törvény 36, 203, 350
Sitz im Leben 263
stigmatizáció 47
sub contraria specie 150, 173

szabadulás () 48, 49, 102, 
105, 111, 185, 196, 211, 295

szegénység 222, 245, 273, 286—288, 
322

szentek 34, 74, 272, 275, 277, 282, 
303, 308, 311, 320, 327, 329, 
430, 432

szentháromságtan (ontológai) 
433—434

szentháromságtan (funkcionális) 
433—434

szinedrium 108
Szíria 98, 329, 397
szofi sták 99, 346, 380
szolga () 213—214
szomorúság 45, 46, 48, 81—82, 83, 

86—87, 89, 90, 242—243, 248, 
249—250, 251, 348
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szorongattatás 44, 46, 50, 52, 214, 
221, 231

taedium 308
Tanak 114
targum 118, 145
templom 256—258, 275, 358, 357
templom (Istené) 164, 166, 199, 

256, 263—264, 399
teremtés 141—143, 193, 198—200, 

202
tertium comparationis 103, 323, 413
test () 62, 148, 156, 239, 

259—260, 339—340, 344, 386
test () 167
testi módon () 70, 71, 

75, 339, 343, 344, 345, 386, 391
tévtanítók 24, 297
textus receptus 368
theiosz anér () 26, 189, 

369, 403
theologia gloriae 26, 53, 149, 370, 

378
Thesszalonika 74, 112, 264, 274, 

310
thesszalonikai levelek 36, 52, 230
tisztátalanság 228, 259, 416
Tízparancsolat 109, 113, 114, 116, 

121, 367
toposz 217, 367
tökéletesség 73
törvény 12, 36, 61, 77, 104, 

112—113, 114—115, 116, 117, 
118, 121, 122—123, 125—126, 
127—129, 139, 187, 200, 254, 
257, 258, 262, 288, 350, 369, 
387, 399, 417
 ~ kerítése 121, 125

törvényeskedés 26, 239, 245
transitiv 180
treuga dei 201
triadikus tagozódás 433

új élet 47, 132, 158, 161, 169, 188, 
197, 199, 422

új szövetség 78, 110, 112, 113—114, 
120, 122, 124, 127, 128, 130, 
136, 142, 149, 162

úrvacsora 91, 110, 236, 260, 421, 
429, 432

utolsó ítélet 117

üdvösség () 39, 49, 77, 85, 
99, 105, 111, 112, 126, 132, 
139—140, 141, 159, 165, 188, 
196, 242, 249, 275, 287, 295, 
384, 402, 433—434

vándorkarizmatikusok 24
varrat 27—28, 30
végidők (utolsó idők) 39, 42, 113, 

132, 142—143, 193, 196, 198
verbum fi nitum 301, 357
vigasztalás 12, 35, 44, 45—46, 48—50, 

52, 228, 244, 246, 251, 296, 338, 
428

világkorszak () 135, 138, 139, 
148

viszontagságkatalógus (Peristasen- 
katalog) 46, 51, 74, 96, 152, 212, 
215, 393, 413

zelóta 240, 367
Zeusz (olimposzi) 256, 257
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1Móz
1,3 142
1,26—27 131
2,15 399
3,8 264
4,1.25 189
28,10kk 151
32,23kk 374

2Móz
4,21 127
7,3—4 127
9,35 127
16,18 280
19,6 275
19,17 367
20,5 367
24,1kk 114
31,18 109
34,1 367
34,14 367
34,29kk 116, 118, 122, 

125, 128
34,30—31 119

3Móz
19,19 254
26,11k 258, 264

4Móz
4,21.25.32.34 205

5Móz
7,7kk 151
13,14 256
19,15 417
22,10 254
25,2k 387
25,3 387
30,6 263

Józs
22,27 71

Bír
19,22 256

1Sám
1,16 256
2,12 256
12,5 71
29,4 374

2Sám
7,8 259
7,14 259, 265, 266
15,21 232

1Kir
5,18 374
11,14.23 374

Jób
1,6kk 374, 374
2,1kk 374
4,8 315
4,19 164
16,1kk 46
28,28 178

Zsolt
2,11 244
51,12 48
89,6 275
89,38 71
101,3 256
111,9 (LXX) 317
112,4 255
112,9 317, 326
116,10 145, 145, 158
119 122
119,43 217
126,5 315

Péld
3,4 299
9,10 178

IGEHELYMUTATÓ

Kanonikus szentírási könyvek
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11,18 315
21,22 345
22,8a 317; LXX: 324
22,8 315

Préd
12,13 178

Ézs
6,1kk 121
6,5 182
9,7 367
9,1 255
19,16 244
42,9 198
43,18 198
49,1 40
49,8 196, 210
51,16 193, 198
52,11 258, 265
53. fejezet 186
53,5k 204
53,7 199
54,6 367
55,10 318, 326
60,1 255
60,5 235
62,5 367
64,7 149
65,4 259
65,17 193, 198
66,22 193, 198

Jer
1,5 40
1,9—10 351
1,10 73, 424
4,4 263
9,22—23 391
9,22k 358
18,7k 424

23,11 259
31,27—28 351
31,31 110
31,31kk 113
31,33 78
31,33b 258, 264
31,34 189
32,40 78
36,12 164
42,5 71

JerSir
4,2 149

Ez
11,19 109, 112
16,60 367
20,34 259, 265
36,26 109, 142, 172
36,26—27 112
36,27 258, 264

Dán
6,2kk 51

Hós
2,21—22 367
8,7 315

Náh
2,1 256

Zak
3,1k 374

Mal
2,5 299
Mt
1,25 189
4,1 374
4,2, 215

5,2 235
5,4 44
5,9 428
5,14kk 255
5,17 118
5,20 255
5,23kk 201
5,33kk 389
5,37 70
5,45 316
6,1—18 61
6,14 215
6,20 326
6,24 261
6,28kk 316
7,12 118
9,38 374
10,8 381
10,19 221
10,25 374
11,29 338, 338
12,30 92
13,8 316
13,30.39 323
13,35 235
17,20 278
18,16 417
19,21 326
20,11k 204
22,40 118
22,2 367
24,15 257
25,1kk 367
25,24.26 362
25,31kk 175
26,59kk 305
26,60 417
28,18 341
28,19 363
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Mk
1,11 324
1,13 375
1,15 249
2,10 341
2,12 180
2,19kk 367
3,2 180
3,22 256, 374, 383
3,23kk 375
4,29 323
6,7 341
7,11—12 412
7,17kk 258
8,35kk 81
9,2kk 121
9.31 156
9,34 359
10,21 325
10,28kk 287
10,31 246
10,33 156
11,23 278
11,28—29.33 341
12,41kk 283
13,10 363, 419
13,14 257
14,9 363
14,22kk 186
14,24 185
14,58 164
15,31k 410
15,34 287
16,34—41 400

Lk
1,23 320
1,52 246
2,47 180
2,49 62
2,52 300

5,8k 182
6,42 421
7,45 428
8,56 180
9,58 287
10,7 379
11,32 249
12,11 221
12,5 341
12,13kk 326
12,21 326
12,33—34 326
13,6kk 326
14,11 380
15,25k 204
16,3 261
16,8 262
16,10 91
16,29 118
17,6 278
18,9kk 318
18,13 182
18,14 380
22,3 375
22,20 110
22,44 118
22,53 341
24,47—48 363

Jn
1,5.9 255
1,14 264
1,29 206
2,17 367
2,25 204
3,5.7 199
3,8 172
3,16 243
3,19 255
3,19kk 262
3,28kk 368

3,29 367
4,24 119
5,25 188
5,35 242
6,70 374 
7,18 204
8,44 375, 383
8,46 204
10,11 81
10,17 325
12,24 155
12,25 407
12,31 135, 383
12,36 262
13,27 375
13,37—38 407
14,2 164
14,30 135
16,11 135, 383
16,20c 45
17,2 341
19,36 206

ApCsel
1,7 364, 364
1,18 231
2,38 249
5,31 249
8,35 235
9,2 108
9,15 361
9,23—25 390
9,31 178
9,35.40 119
10,34 235
11,18 249
13,1kk 39
13,4kk 397
13,10 374
13,12 215
14,19 387, 388
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14,27 97
15,22.27 297
15,23kk 35
15,29 432
16,6kk 100
16,8.11 97
16,11—17,15 74
16,22 387
16,23kk 215
17,10 274, 297
17,22kk 139
18,3 379
18,5 21, 76, 297, 373, 

381
18,12kk 221
18,14 235
18,18 38
18,27 108
19,23kk 51, 221
20,1—2 20
20,3 55, 246, 330
20,3—4 304
20,4 274, 276, 310, 312
20,4kk 220
20,6 298
20,7kk 101
20,16 290
20,21 249
20,34 381, 383
20,34—35 379
20,35 282
22,21 361
22,25kk 388
23,1 61
23,12kk 330
23,26 35
23,27 388
23,30 432
24,4 338
24,16 61, 300
24,17 276

24,26 276
25,11 388
26,17 361
26,18 341
26,32 388
27. fejezet 388
28,16 363

Róm
1,1 39
1,1—2 378
1,5 39, 63, 199, 347, 

361
1,5.13 186
1,9 71, 373, 389
1,13 50
1,16 103, 117, 134, 221
1,16—17 63
1,16k 176
1,16kk 59
1,17 117
1,18 208
1,25 193
1,28kk 415
2,5.8 208
2,15 61, 346
2,16 176
2,17 61
2,17.23 61
2,19 255
2,27.29 114
2,29 263
3,5 208
3,10—11.23 345
3,10kk 258
3,18 178
3,21kk 176
3,23 121, 131, 159, 328
3,24 274, 325, 433
3,25 206
3,25—26 205

3,25k 195
3,27 61, 64
4,3 217
4,3.5—6.9 123
4,3,5.9.22 109
4,3.6 117
4,5 318
4,7 43
4,11 72
4,13kk 77
4,17 142, 392
4,18 325
4,25 124, 185, 187, 

206, 232
5,2.21 274
5,3 158
5,3—4 359
5,5 324
5,5.8 180
5,6.8 155
5,6kk 324
5,8 431
5,9 206, 208
5,10 144, 221
5,12 345
5,12kk 186
5,14kk 287
5,15k 51
6,1kk 192
6,2.8 155
6,3kk 172, 206
6,6 147
6,8 132, 186, 421
6,9 158
6,13 217, 255
6,13.16.18kk 124
6,13.16.19 146
6,14k 433
6,16 347, 387
6,19 239
6,23 51
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7. fejezet 114
7,4k 187
7,5kk 239
7,6 114
7,10 114, 123
7,13 322
7,14—15 146
7,15kk 291
7,22 146
8,3—4 62
8,4.12k 422
8,5 428
8,9 338
8,10 132
8,11 159
8,13 176
8,15 80, 129, 249
8,17 77, 154, 421
8,23 169
8,27 37, 275, 429
8,28 48, 159, 161, 180, 

204, 223
8,28kk 325
8,28.31kk 199
8,29 131, 132
8,31 204, 421
8,31kk 129, 324
8,32 117
8,35 152
8,35—37 393
8,35.39 180
8,36k 232
8,39 193, 431
9,1 373
9,17—18 127
9,21 341
9,22 144
9,25kk 258
9,32k 213
10,4 116, 125
10,9 141, 158

10,9—10 321
10,13 210
10,16 347
10,17 158
10,18kk 258
11,11—12 294
11,16kk 315
11,17kk 126
11,20 428
11,25 50
11,29 51
11,33 331
11,34 331
12,1 44
12,1k 422
12,2 285
12,3 63
12,4 432
12,5 277
12,6 274
12,9 221
12,16 428
12,17 300
13,1.5 321
13,1kk 341
13,5 61
13,11 158
13,11k 171
13,11kk 166, 262, 345
13,12 217, 255
12,13 275
13,6 320
14,10 146, 175
14,12 176
14,12kk 175
14,13.20 213
14,15 155
14,17 217, 318
14,19 415
15,2.20 415
15,3 338

15,5 428
15,6k 159
15,9kk 258
15,14kk 20, 20
15,15 63
15,15kk 356
15,16 39, 320
15,16kk 361
15,17kk 359
15,18 347
15,19 358
15,20 361
15,22kk 102, 300
15,23 361
15,24 74, 362, 393, 419
15,25—26 283
15,25.31 275
15,25k.31 429
15,25kk 37, 303, 312, 

407
15,26 313
15,27 277, 294
15,28 313
15,30kk 74, 276, 277
15,31 281
16,1 38, 297
16,1—2 108, 377
16,5 38, 51
16,10 359
16,12 215
16,15 320
16,16 429
16,17kk 369
16,19 347
16,21 37, 40

1Kor
1,1 36
1,2 35, 37, 37, 429
1,4 274, 325, 433
1,5 103, 215, 278
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1,6 278
1,8 63
1,10 428
1,10kk 381
1,12 315, 411
1,12—13 415
1,13 41, 277, 411
1,18 103, 384, 409
1,18kk 61, 107, 186, 

233
1,18.23—24 379
1,18.24 221
1,20k 249
1,23 213, 219
1,23—24 151
1,25 282, 395
1,26kk 150
1,27k 389
1,28 142, 293
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2,9 387
2,12 176
3,3 71
3,5 180
3,8 379, 387, 388
3,8—9 341

1Tim
1,3 51
1,5 221
3,10 359
3,11 374
4,3.10.12 256
6,12—13 321

2Tim
1,18 51
3,2 374
4,3 377
4,12 51
4,17 51

Tit
2,3 374

Filem
1 37, 40
2 38, 103
15 242
19 342

Zsid
1,3 310
1,7.14 320
3,14 310
4,15 204
8,2.6 320
10,23 71
10,39 46
11,1 310
11,1.3 148
12,2 117

Jak
1,1 35
1,23 130
3,20kk 176
5,12 70
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1Pt
1,2 433
1,7 358
1,18kk 206
2,5 257, 264
2,8 213
2,9 255
2,22 204
3,7 144
3,7 216
3,18 204

5,8 383
5,14 429

2Pt
1,13—14 164

1Jn
2,2 206
2,20.27 72
4,10 206
4,16—21 176

5,7—8 433

Jel
3,7—8,20 97
3,18 358
13,2 341
14,8—9.13 326
19,7.9 367
21,8 367
21,9kk 164

Deuterokanonikus könyvek

SalBölcs
7,26 130
9,15 164
14,1 299

JSirák
1,18 178
17,11 122
21,27 374
24,12kk 104

Qumráni szövegek

1QS 2,4k 256
1QS II.11 256
1QS IV.5. 256
1QS IX.5k 256
1QS 3,20k 256

1QS 3,23k 256
1QS 5,1k 256
1QM 4,2 256
1QM 4,10 42

CD 5,18 256
CD 12,2 256
1QH IV.15 257
4QFlor 1,6k 257

Apostoli atyák

1Kel
5,76 362
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Apokrif iratok

A tizenkét pátriárka testamentuma

TestJózs
7,4 256

TestLévi
18,12k 256
19,1 256

TestDan
3,6 374
5,6 374
6,1 374

TestGad
4,7 374

TestAs
6,4 374

Egyéb apokrifek

Ézs felem
1,8k 256
2,4 256

Bár apok
15,2 315

Tam akt
111—113 130
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