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Tanulmányok

Peres Imre

Az újszövetségi eszkatológia rendszere
Székfoglaló előadás az egyetemi tanári kinevezés alkalmából. Debrecen, 2008. szeptember 23.

á

Resümee

In der Studie Das System der neutestamentlichen Eschatologie ist untersucht worden, ob es in der 
neutestamentlichen Eschatologie ein eindeutiges System gibt. Es wird bestätigt, dass die neutestamentliche 
Eschatologie inhaltlich und bezüglich der Reihenfolge der eschatologischen Szenarien nicht systematisch sein 
kann. Die Beschreibungen der Eschatologie im Neuen Testament sind ein Produkt mehrerer Autoren. Einige 
ihrer Teilkomponenten entstammen nicht nur derselben Zeit, sondern auch aus den jüdisch, eschatologisch-
apokalyptischen Quellen. Obwohl die neutestamentliche Eschatologie vielfältig ist, bedeutet dies aber nicht, 
dass sie uneinheitlich wäre. Allein die Person Jesu gibt ihr eine feste Einheit(lichkeit), wie sie auch den ganzen 
neutestamentlichen eschatologischen Erwartungen eine Signifikanz gibt. In der heutigen Forschung geht es nicht 
darum, eine Priorität, einen „Schlüssel” oder ein System zur neutestamentlichen Eschatologie zu finden. Die 
Forscher beobachten immer mehr das Wesen und die Schemata der neutestamentlichen Eschatologie, um sie 
genauer zu definieren und ihren eigenen Teil- oder Detailfragen zu untersuchen. Die Entdeckung und Erklärung 
dieser kann zum besseren und komplexeren Verstehen und zu genaueren Bestimmung der neutestamentlichen 
Eschatologie beitragen.

Rezümé

Az újszövetségi eszkatológia rendszere című tanulmányban vizsgálat tárgyává tettük, hogy vajon a mai kutatás-
ban mennyire rendszerezhető az újszövetségi eszkatológia. Megállapítást nyert, hogy mind sorrendi, mind tartal-
mi szempontból nehezen rendszerezhető. Ugyanis az újszövetségi eszkatológia nem egy szerzőnek az alkotása, 
egyes részletei nem egy időben keletkeztek, és nem is csak a zsidóság eszkatológiai előforrásaiból táplálkozott. 
Azonban ha sokrétű és sok szempontú is, még nem jelenti azt, hogy nem egységes. Egységét ugyanis Jézus sze-
mélye adja, aki egyedül ad értemet az egész újszövetségi eszkatológiai váradalomnak. A mai kutatásban ezért 
nem arra összpontosul a figyelem, hogy megtalálják az újszövetségi eszkatológia rendszerét, hanem hogy pon-
tosabban meghatározzák az eszkatológia lényegét, definiálják az eszkatológiai sémákat, és behatóan kutassák 
az egyes részkérdéseket. Ezek feltárása és tisztázása segíthet az újszövetségi eszkatológia komplexebb megérté-
sében és pontosabb meghatározásában.

 1 Johannes WeIss: Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. (Hrsg. Ferdinad Hahn), Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 3. kiadás, 1964 (1892, 1900.).

ltalában az újszövetségi eszkatológiát kutatók írásaikat Johannes Weiss1 híres 
könyvével kezdik Jézusnak Isten országa igehirdetéséről, vagy térnek hozzá visz-
sza, mint az újszövetségi eszkatológia felélesztésének egy lényeges határpontjá-
hoz. Tény és való, hogy Johannes Weiss ébresztette fel a teológiai közérdeklődést 

az eszkatológia, mint az újszövetségi teológia fontos részfenoménje iránt – anélkül azon-
ban, hogy behatóbban foglalkozott volna vele és kompakt módon rendezte volna egyes 
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tételeit.2 A kis kezdeményezés túlnőtte a szerzőt, és azóta is viharzik hol erősebben, hol 
csendesebben az újszövetségi eszkatológia körüli vita, és az ezt kísérő kutatás.

Ha innen számítjuk a növekvő érdeklődést az újszövetségi eszkatológia iránt – persze 
kihagyva a visszanyúlást a 19. század végi és 20. század eleji történetkritikai iskolához3 és 
a tübingeni iskolához4 –, akkor napjainkig definiálni tudunk néhány korszakot vagy inkább 
hullámot, amelyeket nem lehet ugyan pontos dátumokhoz kötni, mégis bizonyos időzóná-
ba tehetők, még ha néha ezek fedik is egymást.
1. A vallástörténeti korszak, amely az antik hagyomány és a zsidó apokaliptika felől vizs-

gálta az eszkatológiát, a múlt század húszas-negyvenes éveiig tehető. Az eszkatológia 
szempontjából nézve Otto Pfleiderer (1839–1908), Johannes Weiss (1863–1914) és Albert 
Schweitzer (1875–1965) voltak ennek az irányzatnak az úttörői.

2. A dialektikus teológia eszkatológiai vonatkozásait a negyvenes és hatvanas években volt 
divatban kutatni. Jelesebb képviselői Rudolf Bultmann (1884–1976) és Walter Künneth 
(1901–1997) voltak, akik nagy vehemenciával keresték a biblicizmus és az exisztenciális 
filozófia közti feszültség megoldását, amibe úgymond beleszólt pl. Karl Barth is (1886–
1968).

3. Az üdvtörténeti korszakot, amely főleg a múlt század ötvenes és hatvanas éveire volt jel-
lemző, elsősorban Oscar Cullmann (1902–1999) és Werner Georg Kümmel (1905–1995) 
prezentálta.

4. Az újszövetségi eszkatológia, ill. az apostoli egyház entuziasztikus-prófétai korszakát 
Ernst Käsemann (1906–1998) határozta meg a leginkább, amiről a hatvanas-hetvenes 
években íródtak tanulmányok. 

5. Úgy tűnik, hogy a nyolcvanas-kilencvenes évekre illik legjobban a revideáló korszak 
megnevezés. A posztmodern kor hatása felülbírálatok és revideálások sorozatát indítot-
ta el az újszövetségi teológiában is.

6. A kilencvenes évek közepétől bizonyos parciáló (=részkérdésekre figyelő) korszak tanúi 
lehetünk, amelyben a szerzők egy-egy bibliai könyv vagy apostoli iskola eszkatológiáját, 
illetve részkérdéseket és kisebb témákat vizsgálnak.5 Ebben úttörő szerepet Ferdinand 
Hahn6 (1926–), Ulrich Wilckens7 (1928–), de főleg Jörg Frey8 tölt be, aki napjainkban már 
a 4. kötetét írja a jánosi iratok eszkatológiájához.

Mostani előadásunkban külön figyelmet szentelünk annak, vajon milyen keretben mozog 
a kutatás. Elsősorban arra a kérdésre keresünk választ, vajon létezik-e rendszer, vagy rend-
szerezés az újszövetségi eszkatológiában? Ebből kifolyólag érintenünk kell azt a kérdést is, 
hogy az eszkatológiai események mennyire tehetők lineáris sorrendbe és mennyire menet-
rendszerűek? És egyáltalán szükséges-e egy zárt rendszert alkotnunk az eszkatológiának, 

 2 Valójában ő csak a jézusi eszkatológia újbóli aktualizálására hívta fel a figyelmet anélkül, hogy az eszkatológiával 
ténylegesen és programszerűen akart volna foglalkozni.

 3 Ide sorolhatunk olyan személyeket, mint amilyen volt pl. J. S. Semler, G. E. Lessing, C. W. F. Hegel, F. 
Schleiermacher, de mint újszövetséges főleg Ferdinand Christian Baur (1792–1860).

 4 Ide tartoznak főleg David Friedrich Strauss (1808–1874), Albrecht Ritsch (1822–1889) és Heinrich Julius 
Holtzmann (1810–1877).

 5 Persze, ez máskor is volt divatban, és mint menedék megfelelően szolgált nagyobb témák híján, de – úgy tűnik 
– igazi ideje ennek most jött el. Sőt a kis problémáknak tűnő kérdésekből nagy teológiai témákat állítanak elő.

 6 Ferdinand Hahn: Theologie des Neuen Testaments. Die Vielfalt des Neuen Testaments. Die Einheit des Neuen 
Testaments, 2 Bände. WUNT, Mohr Siebeck, Tübingen, 2003.

 7 Ulrich WIlckens: Theologie des Neuen Testaments I–V. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 2002–2008.
 8 Jörg Frey: Die johanneische Eschatologie I–III. Mohr Siebeck, WUNT 96–110–117. Tübingen, 1997–2000.
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vagy az eszkatológiai kérügma jelentősége mennyire nő vagy csökken, ill. mennyire függ a 
rendszer lététől? Befolyásolja-e a rendszer léte vagy nem léte az újszövetségi eszkatológia 
egységét? És napjainkban milyen irányban történik többségében a kutatás az újszövetségi 
eszkatológiát illetően? 

ezek a kérdések lényegében meg is határozzák gondolatmenetünk irányát, és az egyes 
problémaköröket, amelyeket folyamatosan érintünk.

1. Az újszövetségi eszkatológia besorolása 

Az újszövetségi eszkatológia olyan fenomén, amely az újszövetségi teológiának része. 
Gyakran előfordul, hogy az eszkatológia kutatását elszigetelten, minden összefüggés és 
kontextus nélkül vizsgálják. Azonban az eszkatológia feltárása igazán akkor megalapozott 
és szerencsés, ha mind az újszövetségi tudományok között, mind más rokon teológiai tudo-
mányok között kontextuálisan, illetve interdiszciplinárisan vizsgálandó. Így érthető, hogy az 
újszövetségi eszkatológia elemzéséhez elengedhetetlenül szükségesek mind a kortörténeti, 
vallástörténeti, szövegtörténeti, mind az exegetikai vizsgálódások eredményei. És az sincs 
az eszkatológia kutatásának kárára, ha nemcsak teológiai, hanem profán tudományok ide-
vágó vizsgálódásai is szolgáltathatják a felhasználható eredményeket. Így hát az újszövet-
ségi eszkatológia elsősorban az újszövetségi teológia csoportjába sorolható, ugyanakkor, 
ahogy láttuk, számtalan egyéb tudománnyal és segédtudománnyal van kapcsolatban.

Ez a meghatározás eddig még érthető, áttekinthető, és nyomon követhető, ill. rendsze-
rezhető. Sokkal nagyobb problémával állunk szemben azonban ott, illetve akkor, amikor 
az újszövetségi eszkatológiát próbáljuk kezelni a megértés és rendszerezés szempontjából. 
Ugyanis hamar rá kell jönnünk arra, hogy az újszövetségi eszkatológia amolyan sokágú 
teológiai „tünemény”, amely – eddigi ismereteink szerint – önmagában igencsak nehezen 
rendszerezhető és kategorizálható. Az elmúlt száz évben erre a rendszerezésre több próbál-
kozás is történt, ám annak ellenére, hogy minden kísérlet érdekes, és bizonyos szempont-
ból érthető is, mégis csak azt mutatja, hogy az ilyen törekvés mennyire nem egyszerű. 

Ennek illusztrálására elég utalni arra, hogyan próbálják az eszkatológiát rendszerezni 
nemcsak a legújabb, hanem a régebbi kutatók is, birkózva a felvállalt feladattal. Például 
Steward D. F. Salmond9 (1839–1905) az újszövetségi eszkatológiát csak két pontban tudja 
„rendszerezni”, éspedig: Jézus eszkatológiája, és az apostoli eszkatológia. Ezen belül folya-
matosan tárgyalja az egyik és a másik kategóriában a témákat, amelyek keresztezik a bibliai 
könyvek sorrendjét és a bennük található főbb eszkatológiai tanítást. Hasonló gondban van-
nak más rendszerezők is. Andreas Lindemann10 a következőképpen próbálja tárgyalni az 
eszkatológia vezérfonalát: Jézus, őskeresztyénség Pál előtt és Pálon kívül, Pál, deuteropáli 
levelek, szinoptikus evangéliumok, Corpus Johanneum és az Újszövetség további iratai. 
Hasonló sémát követ Günter Klein11 is, aki az eszkatológia leírását Jézussal kezdi, aztán az 
őskeresztyén eszkatológia korai történetével foglalkozik, azután a Pál előtti és melletti őske-
resztyénség eszkatológiájának típusaival, ezután tér rá Pál és iskolájának eszkatológiájára, 
majd a jánosi körrel foglalkozik, ezután a szinoptikusoknak szentel figyelmet, majd a Zsidók-
hoz írt levél és 2Péter elemzését végzi. Sokkal egyszerűbb változatot követ Klaus Thraede12, 
aki elemző cikkében egyszerűen csak felsorolja az újszövetségi eszkatológia problémáit, és 

 9 Steward D. F. salmond: Eschatology. In: A Dictionary of the Bible I. (1898–1904), 749–757.
10 Andreas lIndemann: Eschatologie III: Neues Testament. In: RGG 2 (1999.), 4. kiad., 1553–1560.
11 Günter kleIn: Eschatologie IV: Neues Testament. In: TRE 10, 270–299.
12 Klaus thraede: Eschatologie. In: RAC 6 (1966), 562.
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utal az egyes témákra, amelyek az eszkatológia, illetve apokaliptika tárgykörébe tartoznak.  
Az ő vizsgálódásai nagyon sajátos eredményt mutatnak, amely szerint az Újszövetségben 
nem található egységes, vagy rendszerezett eszkatológia, hanem csak eszkatológiai elképze-
léseket fedezhetünk fel, amelyek az adott szituációból, az apokaliptikából és krisztológiából 
erednek. ugyanúgy említi, hogy kronológiailag is nagyon nehezen rakható össze az újszö-
vetségi eszkatológiai folyamatkép.

Ezzel a véleménnyel nehezen lehet ellenkezni, mert valójában feltárja az újszövetségi 
eszkatológia alapvető problémáját: a rendszerezés körüli nehézségeket. Ugyanis a felsorolt 
kutatók abban a helyzetben voltak – főleg a szótári anyagok rövid és átfogó írásánál –, 
hogy áttekinthető és rendszerezett formában fejtsék ki az újszövetségi eszkatológia lénye-
gét. Éppen ők voltak azok, akik konfrontálódtak a feladat nehézségével, s érezzük, hogy 
az általuk feldolgozott anyag, illetve a rendszerezésjavaslatuk mennyire hiányos, és nem 
kevés gonddal küszködik. 
1. Az első gond az újszövetségi eszkatológia tulajdonképpeni eredetének a megragadá-

sa. Érthető, hogy a kutatók Jézushoz nyúlnak legelőször. Ugyanakkor tudvalevő, hogy 
Jézus eszkatológiai tanítását, amelyet ő Kr. u. 30 körül tarthatott, csak másodkézből, 
vagyis a szinoptikus hagyományból ismerhetjük, részben pedig János evangéliumából. 
Viszont ezek az iratok már az akkor létező egyház teológiai szemléletét mutatják, amely  
Kr. u. 70 és 90 között „hivatalosodott”. Mivel Jézus semmilyen tanítását nem írta le, kény-
telenek vagyunk Jézus eszkatológiai beszédeit az evangélisták tollából és az egyházi 
hagyományból hitelesnek venni, éspedig akkor is, ha tudjuk, hogy az egyes evangéliumi 
híradások között különbségek vannak, és Jézus szavai már az evangélisták reprodukci-
ójának a jelét viselik magukon. 

2. A további gond a rendszerezéssel abból ered, hogy a rendszerező teológusok az új-
szövetségi iratok sorrendjét és azok eszkatológiai képleteit a saját időrendi felfogásuk 
szerint ismertetik. Tudjuk pedig, hogy az iratok keletkezési ideje ma még néhány ponton 
vita tárgyát képezi. 

3. A következő gond a besorolásokkal és rendszerezéssel amiatt támad, hogy mennyire 
köthetjük a különböző szerzőket vagy tanítványaikat egy csoporthoz, pl. Pálhoz az ún. 
páli iskolát,13 ill. az ún. deuteropáli leveleket, vagy mennyire lehet egy teológiai vonalnak 
venni az ún. Corpus Johanneum iratait, és így eszkatológiai kijelentéseiket összeolvasz-
tani. 

4. ehhez az egészhez még hozzájön az úgymond sehová nem tartozó iratok eszkatológiai 
definíciójával való gond, mint amilyen pl. a Zsidókhoz írt levél besorolása, illetve a péteri 
levelek (1–2Pt) egysége vagy oszthatósága, illetve a Júdás levelének eszkatológiai látás-
módja, amely szorosan összefügg Péter második levelével. 

5. Pedig még nem beszéltünk arról, hogy egyes mozzanataiban maga az újszövetségi 
eszkatológia – úgymond – eléggé képlékeny. Ugyanis egyes újszövetségi szerzőknél az 
eszkatológiai látásmód időnként bizonyos fejlődést mutat. Úgy tűnik, hogy ebben a fej-
lődésben egyfajta fokozatosság, vagy pontosítás, hogy ne mondjuk: bizonyos korrekció 
is felfedezhető. Ilyennek számíthat pl. Pál korábbi intenzív parúziavárása, majd az a 
véleménye, hogy ha az Úr nem jön el érte, ő megy hozzá. Vagy az is ilyen jelenség, hogy 
a kezdeti páli eszkatológia türelmes, aránylag csendes, majd később, ahogy ezt főleg 
a páli iskola eszkatológiájában láthatjuk (pl. a 2Thessz 2-ben), az apostoli eszkatológia 
dramatizálódik, sőt vulgarizálódik és apokaliptizálódik (vö. tűz, örök elvettetés, bosszú 
az isten ellenségei felett stb.).

13 Paul metzger: Eine apokalyptische Paulusschule? Zum Ort des zweiten Thessalonicherbriefs, In: Michael 
Becker–Markus oehler: Apokalyptik als Herausforderung neutestamentlichen Eschatologie. WUNT II/214, 
Mohr Siebeck, Tübingen, 2006, 145–165.
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ahogy látjuk, a sorrendi rendszerezés nincs gond nélkül, és ugyanilyen gondot jelent 
az újszövetségi eszkatológia tartalmi rendszerezése is. Hiszen szem előtt kell tartani, hogy 
az egyes újszövetségi iratok nem egy mű vagy egy nagy probléma alfejezetei gyanánt ke-
letkeztek, hanem a különböző eszkatológiai tanítások, leírások, intelmek és buzdítások 
különféle gondok, kilengések, félelmek, és olykor elhajlások szorításában születtek, mint 
reflexiók és eligazítások a keletkező vagy már kibontakozófélben levő egyház számára. 
Annak ellenére, hogy két apostoli levélen kívül (Filem, 3Jn)14 minden újszövetségi könyv 
tartalmaz eszkatológiai utalásokat, mégis nagyon kevés olyan anyagunk van, amely hosz-
szadalmasabban és szisztematikusan tárgyalná az egész eszkatológiát, annak komplexebb 
részleteit. Talán egyedül az 1Kor 15 jelent kivételt, amely megint csak nagy vonalban tár-
gyalja a halál és a feltámadás problémáját. A többi újszövetségi textus nem egységes olyan 
szempontból, hogy egy kontextuális folyamat gyümölcse lenne, hanem különböző reflexi-
ók összeállítása, vagy az egyes problémákra felhozott összetett válasz. Ilyen például a kis 
apokalipszis, vagy éppen a Jelenések könyvének anyaga. A többi újszövetségi textus kis 
részleteket mutat a különböző eszkatológiai folyamatból. Ilyen a 2Kor 5 (mennyei hajlékok), 
1Thessz 4,13–18 (az elragadtatás), 2Thessz 2,1–10 (a katechon problémája), vagy éppen Jé-
zus egyes példázatai.15 A textusok körüli problémát növeli az is, hogy az eszkatológiai taní-
tás nem kompakt, nem is egy gyülekezetnek íródott, és nem is egy időben keletkezett, sőt 
nem is egy szerzőtől származik. Nem csoda tehát, hogy túlságosan egyedi, pluralisztikus, 
és hangsúlyaiban, mondanivalójában összetett.

A külső besorolás és a belső rendszerezés akadályaihoz más problémák is társulnak, 
amelyek nehezítik az áttekinthetőséget és a rendszerezést. Ezt pedig a következő megfi-
gyelésünkkel támaszthatjuk alá: 
1. Az újszövetségi eszkatológia nem egy síkon mozog. Megfigyelhető, hogy egy képen belül 

több kép jelentkezik, az események nem kronologikusan követik egymást, lokalizálásuk 
váltakozva jön elő (akárcsak Homérosznál vagy a görög mitológiában), és különbözősé-
geket mutat. 

2. ehhez társul még a szimbolikus-metaforikus nyelv,16 amely erősen mitikus, képes kifeje-
zésmódokat közvetít, amiben a szimbólumok és tényleges beszédek keverednek, ahogy 
erre már karl kertelge17 társaival vagy Rudolf Halver18 is utalt. 

3. Ugyanakkor a különböző könyvek és szerzők között frazeológiai különbségek mutatha-
tók ki. Mivel néha ugyanarra a képre kifejezések sokaságát használják, máskor meg egy 
kifejezés több értelmet hordoz, nehéz eldönteni, hogy mikor milyen igazságot kell az 
adott kifejezés alatt pontosan érteni (pl. test, pszüché, új teremtés stb.).

4. De talán mindezeken túl a legnagyobb problémát – és úgy hiszem, hogy a mai olva-
sónak és igehirdetőnek is – az jelenti, hogy az eszkatológiai kijelentéseket mennyire 
szabad verbális pontossággal, tehát szó szerint venni, vagy mennyire csak képletesen, 
vagyis lelki-teológiai bizonyságtételként. Ezek a problémák főleg az eszkatológia és 
apokaliptika határterületein nyomulnak előre. Hogy legalább egy példát mondjak: ho-
gyan értendő „az új ég és új föld” kijelentés: verbálisan (szó szerint: tehát hogy Isten 
újra megteremti a földet), vagy teológiailag, tehát mint teológiai kategória, amely nem a 

14 Frank stagg: Újszövetségi teológia. TCM, Budapest 2007, 241.
15 Rudolf halVer: Der Mythos im letzten Buch der Bibel. Evangelische Verlag, Hamburg, 1964.
16 Vö. pl. Karl kertelge (Hrsg.): Metaphorik und Mythos im Neuen Testament. Q D123, Herder, Freiburg-Basel-

Wien, 1990.
17 Karl kertelge (Hrsg.): Metaphorik und Mythos im Neuen Testament. I. m.
18 Rudolf halVer: Der Mythos im letzten Buch der Bibel. I. m.
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földről, mint valamilyen új, nekünk eddig ismeretlen tartós anyagról szólna, hanem mint 
új üdvállapotról és új életdimenzióról, amely a régi világ mintáját használja, de csak 
kifejezésmódban, nem materiális vonatkozásában? 

Ezek mind olyan problémák, amelyeket egy lineáris síkra, vagy rendszerbe tömöríteni 
nagyon nehéz. Mindez tehát arra utal, hogy az újszövetségi eszkatológiában nehéz megálla-
pítani, illetve felfedezni egy olyan rendszert, amely tételesen egymásra épülne, és áttekint-
hető folyamatosságot tenne lehetővé.

2. Az újszövetségi eszkatológia területei

Az újszövetségi eszkatológiát kutatva a már ismert okoknál fogva, s ha nem akarjuk erősza-
kosan kezelni az újszövetségi eszkatológiai kijelentéseket, kénytelenek vagyunk lemondani 
a rendszeralkotásról. Ez azonban egyáltalán nem jelenti munkánk és feladatunk végét.

Ma leginkább arra bátorkodhatunk, hogy meghatározzuk az újszövetségi eszkatológia 
főbb területeit. A mi felosztásunk szerint ez hét kategóriát jelenthet, amelyeket a kutatási 
metódusok és szférák szerint lehet definiálni. Most legalább a legfontosabbakat említsük:
1. Az újszövetségi eszkatológiát elsősorban az ún. globális eszkatológiai problémák szerint 

lehet definiálni, amelyek magukban foglalják az eszkatológia egészét, az eszkatológia 
bibliai kontextusát, az eszkatológia és az antik világ kapcsolatát, az eszkatológia és 
judaizmus, illetve az eszkatológia és az apokaliptika kölcsönhatásait. Ebben az értelem-
ben vizsgálja az eszkatológiát és a történelmet pl. Rudolf Bultmann19, az eszkatológia tör-
ténelmi és üdvtörténeti vonatkozásait kutatja Ulrich Luz20, az eszkatológia és üdvtörténet 
jelentőségét Oscar Cullmann21, Werner Georg kümmel22, az apokaliptikát Gerhard Koch23, 
Fodor György24 az eszkatológiát és apokaliptikát25, az eszkatológiát és az entuziazmust 
ernst käsemann26, rugási Gyula27 pedig az eszkatológiát és történetteológiát stb.

2. A tulajdonképpeni eszkatológia nagyobb területeit és szféráit már sajátosabb értelemben 
kell érteni. Ezeknek a területeknek vizsgálatával foglalkozott pl. Hans Bietenhard, aki 
a mennyei világ üdvállapotát és történéseit vizsgálta28, különös tekintettel az ezeréves 

19 Vö. pl. Rudolf bultmann: Geschichte und Eschatologie. Mohr Siebeck, Tübingen, 1979.
20 Ulrich luz: Das Geschichtverständnis des Paulus. BEvTh 49, Kaiser Verlag, München, 1968.
21 Oscar cullmann: Hails als Geschicht. Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament I–II. Mohr Siebeck, 

Tübingen, 1967.
22 Werner George kümmel: Heilgeschehen und Geschichte. Bd. 2, Gesammelte Aufsätze 1965–1977. Hrsg. von Erich 

Grässer-Otto Merk, MThS 16, Marburg, 1978.
23 Gerhard koch: Die Auferstehung Jesu Christi. BHTh 27, Mohr Siebeck, Tübingen, 1959.
24 Fodor György: Az apokaliptikus eszkatológia. In: Kránitz Mihály (ed.): Az atyák dicsérete. A 60 éves Vanyó 

László köszöntése. Szent István Társulat, Budapest, 2002, 73–116.
25 Michael becker-Markus oehler: Apokalyptik als Herausforderung neutestamentlicher Eschatologie. WUNT 

II/214. Mohr Siebeck, Tübingen, 2006.
26 Vö. Ernst käsemann: Theologische Versuche und Besinnungen I–II. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1986.
27 rugásI Gyula: Eszkatológia és történet-teológia, Zétémata, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2004.
28 Hans bIetenhard: Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum. WUNT 2. Mohr Siebeck, Tübingen, 

1951.
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29 Hans bIetenhard: Das tausendjährige Reich. Zwingli Verlag, Zürich, 1955.
30 Hanna roose: Eschatologische Mitherrschaft. Entwicklungslinien einer urchristlichen Erwartung. NTOA-SUNT 

54, V-G Göttingen, Academic Press Fribourg, 2004.
31 Gerhard dellIng: Zeit und Endzeit. BS 58, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1970.
32 Charles Harold dodd: The Background of the New Testament and its eschatology. 1956.
33 Hans-Josef klauck: Weltgericht und Weltvollendung: Zukunftsbilder im Neuen Testament. QD 150, Herder, 

Freiburg im Breisgau, 1994.
34 Oscar cullman: Die Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten. Quell-Verlag, Stuttgart, 1986.
35 Gerhard sellIn: Der Streit um die Auferstehung der Toten, FRLANT 138. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 

1986.
36 Jürgen becker: Die Auferstehung Jesu Christi nach dem Neuen Testament. Ostererfahrung und Osterverständnis 

im Urchristentum. Mohr Siebeck, Tübingen, 2007.
37 Eduard schWeIzer: Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern. AThANT 28. Zwingli Verlag, 

Zürich, 1962.
38 Hans conzelmann: Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas. BHTh 17. Mohr Siebeck, Tübingen, 1954.
39 Gottfried schImanoWskI: Die himmlische Liturgie in der Apokalypse des Johannes. WUNT II/154. Mohr Siebeck, 

Tübingen, 2002.
40 Kurt erlemann: Naherwartung und Parusieverzögerung im Neuen Testament. TANZ 17. Francke Verlag, 

Tübingen, 1995.
41 Erich grässer: Das Problem der Parusieverzögerung in den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte. 

BH ZNW 22. Töpelmann, Berlin 1957. Erich grässer: Die Naherwartung Jesu. SBS 61. Stuttgart, 1973. 
42 Walter radl: Ankunft des Herrn: zur Bedeutung und Funktion der Parusieaussagen bei Paulus. BBETh 15. Peter 

Lang, Frankfurt-Bern, 1981. 
43 Tashio aono: Die Entwicklung des paulinischen Gerichtsgedankens bei den Apostolischen Vätern. EHSchS 

23/137, Petr Lang, Frankfurt-Bern, 1979.
44 Johan Christiaan becker: Der Sieg Gottes: eine Untersuchung zur Struktur des paulinischen Denkens, SBS 132. 

Stuttgart, 1988.
45 Matthias rIssI: Die Taufe für die Toten: Ein Beitrag zur paulinischen Tauflehre. AThANT 42. Zwingli Verlag, 

Zürich-Stuttgart, 1962.
46 David aune: Apocalypticism, prophecy and magic in early christianity. WUNT 199. Mohr Siebeck, Tübingen 

2006. Vö. Prophecy in early Christianity and the ancient Mediterranean world, Eerdmans, Grand Rapids,1983. 
The cultic setting of realized eschatology in early christianity, NT Suppl. 28, Brill, Leiden, 1972.

47 Gerhard koch: Die Auferstehung Jesu Christi. BHTh 27. Siebeck Mohr, Tübingen, 1959 (2. kiad. 1965). 

birodalomra29. Az üdvözültek eszkatológiai uralkodásáról Hanna Roose30 értekezik. az 
idő nagy kérdésével foglalkozott Gerhard Delling31 és charles Harold Dodd32. A jövővel 
általában Hans-Josef Klauck33.

3. az egyes eszkatológiai folyamatok és történések iránti érdeklődést helyezte vizsgála-
ta középpontjába pl. Oscar Cullmann,34 Gerhard Sellin35, vagy Jürgen Becker36, akik a 
feltámadás kérdésével foglalkoztak. Az elragadtatást és felemeltetést vizsgálta Eduard 
Schweizer37 és Hans conzellmann38. Gottfried Schimanowski39 a mennyei liturgiát ku-
tatja. A parúziát és a közeli végvárást tette vizsgálat tárgyává Kurt Erlemann40, erich 
Grässer41, Walter radl42. Az ítélet kérdésével foglalkozott Tashio Aono43, az Isten végidei 
győzelmével pedig Johan Christiaan Becker44.

4. a végidőkkel és történésekkel kapcsolatos ismeretek, illetve sajátosságok és speciális kér-
dések vizsgálatát végezte pl. Matthias Rissi45 (a halottakért való keresztség), David Aune46 
(a prófétai és eszkatológiai víziók), Gerhard Koch47 (az eszkatológiai feltámadott test), 
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reiner Stuhlmann48 az eszkatológiai közösségről értekezik, Darrel D. Hannah49 krisztus-
ról és mihály angyalról, ill. kora keresztyén eszkatológiai és krisztológiai angelológiáról 
tárgyal. William W. reader50 és Pilchan lee51 a mennyei Jeruzsálemet, mint üdvhelyet 
elemzi, Wolfgang Harnisch52 pedig a keresztyének eszkatológiai exisztenciáját latolgatja 
stb.

5. A kutatás ma egyre inkább abba az irányba vonzza az érdeklődőket, hogy pontosabban 
definiálják az eszkatológiai történések és tartozékaik egyes sajátos kifejezéseit. Így pl. 
Gottfried nebe53 egy egész könyvet szentel a remény vizsgálatának, a végső megpihe-
nésnek, ill. a megpihenés helyének (Katapausis) pedig Otfried Hofius54.

6. Nem mellékes kutatási szféra az újszövetségi eszkatológia határterületeit, és ezzel tulaj-
donképpeni forrásait is vizsgálni, aminek kiemelkedő figyelmet szentelt John Joseph 
collins55 az újszövetségi eszkatológia ószövetségi gyökereit kutatva. H. H. Rowley56 szá-
mára érdekesek voltak a kapcsolatok a zsidó eszkatológiával, Peres Imre57 kereste a 
pozitív és negatív eszkatológiát a görögségben (kapcsolatok a görög eszkatológiával), a 
párszizmus58 (zoroasztrizmus) hatására az újszövetségi eszkatológia alakulásánál pedig 
több kutató is felfigyelt.

7. Ebbe a csoportba tartozik, mint önálló kutatási terület, az eszkatológiai kutatás érté-
ke, illetve értékrendje, amiben a kutatók azt vizsgálják, mi a jelentősége az újszövetségi 
eszkatológiának, pl. az etika, a dogmatika, a liturgika, vagy éppen a szépirodalom, illetve 
a biológia, vagy akár a fizika számára.

Mindezek az eszkatológiai területek nem képeznek ugyan rendszert, de egymás mellé 
rakva őket, bizonyos folytonosságot jelenthetnek, ugyanakkor önmagukban egyen-egyen-
ként szabadon vizsgálhatók, és rendszerezhetők.

48 Reiner stuhlmann: Das eschatologische Mass im Neuen Testament. FRLANT 132. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1985.

49 Darrel D. hannah: Michael and Christ: Michael Tradition and Angel Christology in Early Christianity. WUNT 
II/109. Mohr Siebeck, Tübingen, 1999.

50 William W. reader: Die Stadt Gottes in der Johannesapokalypse. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1971.
51 Pilchen lee: The New Jerusalem in the Book of Revelation. WUNT II/129, Mohr Siebeck, Tübingen, 2001.
52 Wolfgang harnIsch: Eschatologische Existenz. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1973.
53 Gottfried nebe: Hoffnung bei Paulus: Elpis und ihre Synonyme in Zusammenhang der Eschatologie. SUNT 16, 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1983.
54 Otfried hoFIus: Katapausis. Die Vorstellung vom endzeitlichen Ruheort im Hebräerbrief. WUNT 11, Mohr 

Siebeck, Tübigen, 1970.
55 John J. collIns: The apocalyptic vision of the book of Daniel. HSM 16, Scholars press, Missoula, 1977.
56 H. H. roWley: Apokalyptik. Ihre Form und Bedeutung zur biblischen Zeit, Benziger Verlag, Zürich-Köln, 1965.
57 Peres Imre: Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie. WUNT 157. Mohr Siebeck, 

Tübingen 2003. Peres Imre: Positive griechische Eschatologie. In: Michael becker-Markus oehler: Apokalyptik 
als Herausforderung neutestamentlicher Eschatologie. WUNT II/214. Mohr Siebeck, Tübingen, 2006. 267–282. 
Peres Imre: Eszkatológiai asztalközösség. In: békésI Sándor (ed.): Ostium in Caelo. Jubileumi kötet dr. Bolyki 
János teológiaprofesszor 75. születésnapjára. Budapest, 2006. KGRE HTK, 75–82. Peres Imre: Kerberosz. In: 
Vallástudományi szemle. 4. (2008/1), 75–92.

58 Vö. pl. Ernst böklen: Die Verwandschaft der jüdisch-christlichen mit der parsischen Eschatologie. Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 1902.
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59 Vö. pl. Michael becker: Apokalyptisches nach dem Fall Jerusalems. Anmerkungen zum frührabbinischen 
Verständnis. In: Michael becker-Markus oehler: Apokalyptik als Herausforderung neutestamentlicher 
Eschatologie. I. m. 283–360.

60 Walter kreck: Die Zukunft des Gekommenen. Grundprobleme der Eschatologie. Evangelische Verlagsanstalt, 
Berlin, 1961.

3. Az eszkatológia kutatási kategóriái

az eszkatológia kutatási területei és módjai – ha nem is rendszerbe, de – olyan sorrendbe 
is állíthatók, hogy meghatározhatjuk számukra a kutatási folyamatot.
1. Kézenfekvőnek tűnik az újszövetségi eszkatológia korszakok szerinti vizsgálata, vagyis a 

történelmi időszakok és a hozzájuk kötődő eszkatológiai képzetek szerint (pl. a Krisztus 
előtti 1. század, a jeruzsálemi templom pusztulása előtti időszak, a templompusztulás 
utáni időszak59, Bar-Kochba és a felkelés leverése utáni korszak, illetve az egyes császá-
rok uralkodásának az idejét is figyelembe lehet venni: pl. Néró vagy éppen Domicianus 
uralkodását).

2. Némelyik kutató az újszövetségi eszkatológiát nagyon egyszerűsítve, a bibliai könyvek 
szerinti osztást követve tárgyalja.

3. Ma előtérbe nyomul az a szemlélet, hogy az újszövetségi eszkatológiát a fő szereplők, 
illetve a fellépésükkel és tanításokkal kapcsolatos írások keletkezése szerint kellene 
kutatni.

4. Előfordul az is, hogy néhány kutató, pl. Walter Kreck60 az újszövetségi eszkatológiai 
leírásokat aszerint a csoportosítás szerint végzi, ahogyan az eszkatológia definiálását 
feltételezi. Vagyis a konzekvens eszkatológia, az üdvtörténeti eszkatológia, és az „itt és 
most” eszkatológia. Persze, ezek az eszkatológiai kategóriák logikusak ugyan, de ezekbe 
is nehezen préselhető bele minden eszkatológiai motívum, illetve az egyes motívumok 
többszörösen ismétlődnek akár több kategóriában is, ami nehezíti az egyszerűsítést és a 
rendszerezést.

5. Egy sajátosabb eszkatológiai vizsgálódási kategória az ún. dualisztikus szemléletű 
séma, amely az eszkatológiában előforduló dualisztikus feszültségek szerint haladt a 
vizsgálódásban. A dualisztikus ellenpontok a következők: individuális és kollektív 
eszkatológia, felfelé orientált (menny), lefelé orientált (pokol) eszkatológia, pozitív és 
negatív eszkatológia, antropológiai és univerzális (kozmikus) eszkatológia, prezentális 
és futurális eszkatológia, időbe zárt, vagy térbe szorított (lokális) eszkatológia.

Mindezek a vizsgálódási folyamatok bizonyos próbálkozások arra, hogy az újszövetségi 
eszkatológiát minél jobban meg lehessen ragadni, és minél sokoldalúbban fel lehessen tár-
ni. Azonban nehéz kimondani, hogy ezek a próbálkozások mennyire segítenek a rendszere-
zésben, vagy inkább csak szemelvények ahhoz, hogyan lehet az újszövetségi eszkatológiát 
egyes vonalaiban feltárni.
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4. Kitekintés

Az eddigi kutatás és a mai tényállás szempontjából a következőket állapíthatjuk meg, ill. 
foglalhatjuk össze:
1. Az újszövetségi eszkatológia vizsgálódásánál nem lehet beszélni rendszerről, nem le-

het táblázatba zárni, sorrendet szabályozni, „menetrendet” megszabni. John A. Th. 
robinson61 szerint az Újszövetség „nem térképet nyújt a jövendőre, hanem kritériummal 
látja el a jelent”.

2. Az újszövetségi eszkatológia tehát nem rendszeres, hanem típusokat és eszkatológiai 
sémákat ad, sőt azok egész pluralitását.

3. Pluralitásában és egyes tételeiben is az újszövetségi eszkatológia nem mond önmagának 
ellent, az egyes képek és kijelentések – ha úgymond keresztezik is egymást – nem zár-
ják ki egymást, sőt egyes témakörök csoportosíthatók is.

4. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az újszövetségi eszkatológia magába zárt, kerek, és bár 
szűknyelvű, mégis elégséges a jövendő megértéséhez és a hitben-reménységben való 
felkészüléshez. Nem kell hozzá további titkokat feltárni, meg(ki)találni, firtatni, ahogy 
erre az apokrifus vagy pszeudepigráf irodalom törekszik.

5. A belső teológiai tartalom szempontjából az újszövetségi eszkatológia egységes, a végső 
dolgok pozitív és negatív szemléletében egységes kritériumokat követ, és úgy, ahogy 
van – a maga pluralitásában –, egységes abban is, hogy jól beleillik az egész újszövetségi 
teológia rendszerébe.

6. Ez talán azért lehetséges, mert az újszövetségi eszkatológia egységét Krisztus személye 
adja. Krisztus halálával, feltámadásával és parúziájával az újszövetségi eszkatológiának 
olyan fókuszt adott, amely köré minden más téma a maga rendje és aránya szerint cso-
portosul, és amely csak innen kaphat igazán értelmet.

7. Az újszövetségi eszkatológia fejlődésének irányát tekintve lineárisnak mondható, vagyis 
hogy fokozatosan egy végső eszkaton felé halad, és hogy az egész történelem e felé a 
végső cél felé mozog.62

8. A további kutatás szempontjából elmondható, hogy az újszövetségi eszkatológiához 
nem a rendszert kell megtalálni vagy kulcsot a titkokhoz, hanem az egyes részkérdé-
sek komplexebb, mélyebb, kontextuálisabb és filológiailag-kortörténetileg hűbb kutatása 
szükséges. A legtöbb esetben ebben az irányban történik a mai kutatás is, és – úgy tűnik 
– ebben kell majd tovább haladnunk. Talán itt már nagy felfedezések nem várhatók, de 
az egyes részkérdések pontosabb definiálása, mélyebb vizsgálata, és ebből kifolyólag új 
összefüggések feltárása igen. Hogy mennyi új dolog kerül ebből még elő, vagy netán 
meglepetés is, ez a jövő titka és izgalma, amire várunk, és amihez – egyetemünkön – mi 
is kutatásunkkal némileg hozzájárulhatunk.

61 John Arthur Thomas robInson: Jesus and His Coming. SCM Press, London 1957. 94. Idézi: Frank stagg: Újszövet-
ségi teológia. TCM, Budapest, 2007, 241.

62 Frank stagg: Újszövetségi teológia, 241.


