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A Biblia a szövetség könyve

Szinopszis
Az eredetileg doktori disszertációnak készült mű végig-
vezet a probléma megoldásának történetiségén. Kiemel 
jelentős teológusokat, röviden közli ezek véleményét. Két 
nagy csoportban nyolc megoldási lehetőséget kínál fel. 
Két ószövetségi (van Ruler, Miskotte) és két újszövetségi 
(Bultmann, Baumgärtel) megoldás mellett négy biblikus 
megoldást mutat be (Vischer, tipológia, von Rad, kontinu-
itás és diszkontinuitás). 

Ószövetségi megoldások
1. Az Ószövetség a lényegi Biblia, az Újszövetség hoz-

zácsatolt értelmező jegyzet.
2. Az Ószövetség önálló tanúságtétel a „névről”, az Újszö-

vetség ennek keresztény folytatása.

Újszövetségi megoldások
1. Az Újszövetség a lényegi Biblia, az Ószövetség csupán 

annak nem keresztény előzetese.
2. Az Újszövetség megmutatja, hogy az Ószövetség tanú-

ságtétel a Krisztusról szóló ígéretről.

Biblikus megoldások keresése
1. Az Ószövetség és az Újszövetség egyformán keresztény 

írás.
2. Az Ó- és Újszövetség megfelelnek egymásnak.
3. Az Ó- és Újszövetség egy üdvtörténetet hirdet.
4. A két szövetség viszonya a kontinuitás és diszkontinui-

tás fogalmaival jellemezhető.

A téma nagyságát és szerteágazó voltát igazolja, hogy D. 
L. Baker száznál is több forrásmunkára hivatkozik köny-
ve függelékében. Továbbmenve munkámban nem kritikai 
megjegyzéseket kívánok tenni, hanem a problémán felül-
kerekedve kimondani azt, hogy a két szövetség elkülöní-
tése önkényes, emberi, talán technikai eszköz a könnyebb 
értelmezéshez. 

„A teljes írás Istentől ihletett,  
és hasznos…” (2Tim 3,16a)

Prológus
A probléma a két szövetség, az Ó- és Újszövetség kapcso-
latának kérdéskörében merült fel, hogyan és miként tar-
tozik össze a két szövetség, egyáltalán elkülöníthetőek-e 
bármilyen okból, vagy egységes egészként kell a Szentí-
rásra tekintenünk. Míg az apostoli atyák a legnagyobb 
természetességgel Szentírásnak tekintették mind az Ó-, 
mind az Újszövetséget, már a II. században Markión fel-
vetette a két szövetség összetartozásával kapcsolatos álta-
la generált problémát. Ezt követően számtalan teológiai 
munka született egészen napjainkig a két szövetség össze-
tartozásának tárgyában. Konszenzus a mai napig nincs, 
ahány kutató, szinte annyi vélemény és tanulmány foglal-
kozott és foglalkozik a kérdéskörrel. E tárgyban tanulsá-
gos munkát olvashatunk D. L. Baker tollából Két szövetség, 
egy Biblia1 címmel. 

1. D. L. Baker: Két szövetség, egy Biblia. (Budapest: Herme-
neutikai Kutatóközpont – Harmat, 1998).
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ő képmása és hasonlatossága. A romolhatatlanság érin-
tetlen marad(hatna). A Szentírás nyolc szövetséget foglal 
magában. Ezek:
1. édeni szövetség (1Móz 1,28–30; 2,15–17; Hós 6,7)
2. ádámi szövetség (1Móz 3,14–19)
3. Noé szövetsége (1Móz 9,1–17)
4. ábrahámi szövetség (1Móz 12,1–3; 12,7; 13,14–17; 15,18–21; 

22,15–18)
5. mózesi szövetség (2Móz 20,1 – 5Móz 26,18)
6. a földterület szövetsége (5Móz 29,1 – 30,20)
7. dávidi szövetség (2Sám 7,8–16; 1Krón 17,10b–14)
8. új szövetség (Jer 31,31–34)

Anélkül, hogy belebonyolódnánk e szövetségek tar-
talmi, hermeneutikai, exegetikai vizsgálatába, az egyes 
szövetségek néhány fontos elemét mégis ki kell emelnünk. 
Annak érdekében, hogy bizonyítsuk, minden szövetség-
ben Jahve az, aki egy folytonossági eseménysorra fűzi fel 
szövetségeit, ahol az ő akarata áldás és/vagy átok formájá-
ban manifesztálódik és megy teljesülésbe. („Jahve = Atya” 

– „Atyja leszek neki...” [1Krón 17,13a].)
Eléggé megdöbbentő az a felfedezés, hogy a szövetsé-

geket Jézus Krisztus felügyeli, amellett, hogy az Újszövet-
ségben saját földi életpályáján mutat irányt a beteljesülés 
felé. („Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn” 

Explikáció
Isten az ő kijelentéseit nem kategorizálta, nem függetle-
nítette egymástól, hanem elhelyezte az idők teljességében. 
Az idők teljességének élője, szemlélője, érzékelője, leképe-
zője maga az ember, függetlenül attól, hogy az ember ebbe 
a teljességbe mikor lép be (teremtés, születés) és meddig 
jut el benne. Isten az emberben az emberen, népben és 
népen, népekben, népeken cselekszik az ő céljának meg-
felelően, ami az ő titka, de ez olyan titok, melynek néhány 
elemét ismerjük kijelentése(i) szerint. 

Az intertestamentális kor több száz éve (kb. Kr. e. 400 
– Kr. e. 5) véleményem szerint nem indokolja a „két szö-
vetség” szétválasztását, hiszen ez alatt az idő alatt is mun-
kálkodott Isten, alakította és irányította a világot, annak 
történelmét, az ember életét. Itt kívánom megjegyezni, 
hogy a „váradalmak” és a próféciák átívelnek az intertest-
amentális koron, sőt Dán 10–12 tartalmaz erre a korra vo-
natkozó számos történelmi próféciát is, melyek félelmetes 
pontossággal be is teljesedtek.2 „A beteljesedett prófécia 
Isten pecsétje a Biblián.”3 Nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül, hogy az „intertestamentális irodalomból vett tényle-
ges idézetek ritkák, de a két szövetség közötti időszakban 
fölvetődött gondolatok döntő fontosságúak az Újszövet-
ség tanításának megértése szempontjából”.4

De ki kötött szövetséget kivel? A szövetségekben min-
dig Isten a kezdeményező, a kedvezményező, az ember az 
elfogadó, a kedvezményezett. Istent szánalma, könyörü-
lete, irgalmassága és szeretete indította arra, hogy szövet-
séget kössön az emberrel. Tette ezt többször is, annak el-
lenére, hogy legtöbbször az ember ezekre a szövetségekre 
méltatlan volt – „Mert megkövéredett e nép szíve…” (Mt 
13,15).

A SZÖVETSÉG

Istennek a kiválasztottakkal, emberekkel, embercsopor-
tokkal fenntartott kegyelmi viszonya, melyet Isten tart 
fenn, nem változik és nem változtatható. A szövetségben 
ismeretlen a vis major klauzula. Az ember, embercsoport, 
akár nép, megszegheti, ettől viszont Isten a szövetségben 
vállaltakat nem semmisíti meg, azokat mindenekfelett 
fenntartja. A szövetség kölcsönös előnyöket biztosít: az 
ember, a nép áldásokat élvez, Isten pedig örömét leli ab-
ban, hogy nem kell csalatkoznia teremtményében, aki az 

2. Roger Liebi: Világtörténelem Dániel próféta látomásá-
ban. (Budapest: Primo, [1989]), 103–119. o.
3. Uo., 120. o.
4. Grant R. Osborne: A hermeneutika spirálisa. (Budapest: 
KIA, 2001). 
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szövetség szorosan összetartozik, véleményem szerint egy 
szövetségnek tekinthető, mivel az ádámi szövetség az éde-
ni szövetség megszegésének következményeit tartalmazza 
átok formájában. 

2. Ádámi szövetség (1Móz 3,14–19)
„Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: Mivel ezt tetted, 
átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: ha-
sadon járj, és port egyél egész életedben! Ellenségeskedést 
támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő 
utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. 
Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed 
fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágya-
kozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az ember-
nek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, 
és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne 
egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle 
egész életedben! Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező 
növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg 
visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és 
vissza fogsz térni a porba!” (1Móz 3,14–19)
A halandóság és az emberi küszködés ma is érvényben 
van, a bűneset következménye egyelőre feloldatlan marad.

3. Noé szövetsége (1Móz 9,1–17)
„Isten megáldotta Noét és fiait, és ezt mondta nekik: Sza-
porodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet! Féljen 
és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi ma-
dár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és 
a tenger minden halával együtt. Minden, ami mozog, ami 
csak él, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt éppúgy, 
mint a zöld növényt. De húst az éltető vérrel együtt ne egye-
tek! A benneteket éltető vért pedig számonkérem. Minden 

[Kol 1,17] és „Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy 
benne lakjék…” [Kol 1,19]) Az is igaz, hogy a szövetségek 
energetizálása és szellemi irányítása a Szentlélek feladata. 
Itt el kell oszlatnunk azt a téves feltételezést, hogy a Szent-
lélek munkálkodása Jézus Krisztus megjelenésével egy 
időben történt, vagy az ő mennybemenetele után, hiszen 
még a mi Urunk fogantatása előtt angyali üzenet érkezik 
(Gábriel): „Az angyal így válaszolt neki (ti. Máriának): „A 
Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be 
téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten 
Fiának.” (Lk 1,35) Itt nyer bizonyítást az a megmásíthatat-
lan tény, hogy a Bibliában olvasható szövetségek a szent-
háromságos Isten által létrehozott szövetségek, melyek 
teljesülésének véghez vitelében a Szentháromságon belül 

„munkamegosztás” van. Itt fel kellene viszont oldanunk 
egy paradoxont. Ha igaz a „philioqe” dogma(?), akkor az 
a Szentlélek száll Máriára, aki a Fiútól is származik, ho-
gyan lehet, hogy a fogantatás olyantól származik, aki még 
meg sem született, azaz önmagától született. Ez a para-
doxon viszont csak látszólagos, mivel az Úr Jézus Krisz-
tus egyenlő az Atyával („Én és az Atya egy vagyunk” [Jn 
10,30]) és a Szentlélekkel, a fogantatás viszont földi síkon 
megy végbe, és célja a testté létel (Jn 10,30). A fogantatás 
Isten eszköze, a testet öltés ennek manifesztációja a végső 
cél érdekében.

1. Édeni szövetség (1Móz 1,28–30; 2,15–17; Hós 6,7)
„Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szapo-
rodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a 
földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a 
földön mozgó minden élőlényen! Azután ezt mondta Isten: 
Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, 
és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez 
legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden 
madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amely-
ben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy 
történt.” (1Móz 1,28–30)

Isten készen, „tálcán” nyújtotta az embernek mindazt, 
amire szüksége lehet az élethez. 

„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjé-
ben, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen 
az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a 
jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel 
róla, meg kell halnod.” (1Móz 2,15–17)

„…meg kell halnod”: Isten a halandóságot helyezi kilá-
tásba, hiszen a bűneset után nem azonnal hal meg az első 
emberpár, sőt el kell szenvednie mindazt, amit az Úr átok-
ként fogalmaz meg (vö. ádámi szövetség).

Ezt a szövetséget a Szentírás nem nevezi taxatíve szö-
vetségnek, de Hóseás ádámi szövetségnek nevezi (vö. Hós 
6,7). Itt vetődik fel, hogy az édeni szövetség és az ádámi 
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god közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok 
neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem 
nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s meg-
átkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld 
minden nemzetsége.” (1Móz 12,1–3)

„Az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta: A te utódaid-
nak fogom adni ezt a földet! Ő pedig oltárt épített ott az 
Úrnak, aki megjelent neki.” (1Móz 12,7)
„Az Úr ezt mondta Abrámnak azután, hogy Lót elvált tőle: 
Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol 
vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész föl-
det, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. 
Hasonlóvá teszem utódaidat a föld porához: aki meg tudja 
számolni a föld porát, az tudja megszámolni a te utódaidat 
is. Indulj, járd be ezt a földet széltében-hosszában, mert 
neked adom.” (1Móz 13,14–17)

„Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és azt 
mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom fo-
lyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, a kénieket, 
kenizzieket és kadmóniakat, a hettitákat, perizzieket és 
refáiakat, az emóriakat és kánaániakat, a girgásiakat és 
jebúsziakat.” (1Móz 15,18–21)

„Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a meny-
nyből, és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól az Úr, 
hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, 
a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy meg-
szaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég 
csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te 
utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod 
által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál 
szavamra.” (1Móz 22,15–18) 
Ez a szövetség megerősítést nyer az 1Móz 26,24-ben:

„Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta: 
Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én 
veled vagyok, megáldalak téged, megsokasítom utódaidat 
szolgámért, Ábrahámért!”
Újabb megerősítés az 1Móz 28,13–15-ben:

„Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr, 
atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a 
földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. 
Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz 
nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad 
meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled 
vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak 
erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, 
amit megígértem neked.”

5. Mózesi szövetség (2Móz 20,1 – 5Móz 26,18)
Ennek a szövetségnek terjedelmes volta miatt csak a szövet-
ség néhány elemét emelem ki a teljesség igénye nélkül.

élőlénytől számonkérem azt, az embertől is. Számonkérem 
az ember életét: egyik embertől a másikét. Aki ember vérét 
ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmá-
sára alkotta az embert. Ti azért szaporodjatok, sokasodja-
tok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta! Isten azt 
mondta Noénak és fiainak: Íme, szövetségre lépek veletek 
és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: 
madárral, állattal és minden földi élőlénnyel; mindennel, 
ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre 
lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, 
mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. Majd 
azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek 
veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden 
nemzedékkel, örökre: szivárványívemet helyezem a fel-
hőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal 
kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a 
felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kö-
töttem veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és 
nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. 
Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem 
az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, 
amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak: 
Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel 
kötöttem.” (1Móz 9,1–17)

Minden élőlénnyel kötött szövetség. Az élővilágot az 
ember uralma alá helyezte (vö. Zsolt 8,6–7).

4. Ábrahámi szövetség (1Móz 12,1–3; 12,7; 13,14–17; 
15,18–21; 22,15–18)
„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonsá-
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Ez a szövetség feltétel nélküli, a mai napig érvényben van. 
Nyolc súlyponti elemét emelem ki, úgymint:
1. Mózes próféciát mond Izrael eljövendő engedetlenségé-

ről és a nép szétszórattatásáról (29,2 – 30,1)
2. Izrael megtér (30,2.8)
3. Isten újra összegyűjti népét (30,3b–4)
4. Izraelé lesz az ígéret földje (30,5)
5. Izrael újjászületik (30,6)
6. Izrael ellenségei átok alá esnek (30,7)
7. Izrael áldást kap (30,8–20)
8. „nagyon is közel van hozzád az ige” (30,14)

9. Dávidi szövetség (2Sám 7,11b–16; 1Krón 17,10b–14)
„Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te 
házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni 
térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véred-
ből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő 
épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem kirá-
lyi trónját örökre. Atyja leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt 
követ el, meg fenyítem férfihoz illő bottal és embereknek 
kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretete-
met, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam 
előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, 
és trónod örökre szilárd lesz.” (2Sám 7,11b–16)

„Azt is kijelentettem neked, hogy házat fog neked építeni az 
Úr. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, föle-
melem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárddá teszem 
az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem 
a trónját örökre. Atyja leszek neki, és ő a fiam lesz. Nem vo-

„Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a 
hegyről: Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fi-
ainak: Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan 
hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hozta-
lak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok 
szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek 
az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az 
egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az 
igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, 
összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az 
igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy 
akarattal felelte: Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. 
Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak.” (2Móz 19,3–8)
A szövetség kizárólag Izraellel köttetett, mely 613 parancso-
latot tartalmaz. Ebből 365 „negatív” parancsolat (tiltások), és 
248 „pozitív” parancsolat, amelyeket meg kell cselekedni. A 
szövetség maga úgynevezett feltételes szövetség, mely áldás 
és átok formájában teremt egyensúlyt a teljesülés (teljesítés) 
és az engedetlenség között.
Fontos elem a véráldozat kapcsolódása: 

„Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt 
nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a 
benne levő lélek által szerez engesztelést.” (3Móz 17,11) 
A „véráldozat” nagy jelentőséget kap majd az Újszövetségben, 
ahol az áldozat felemeltetik az oltárról a keresztre. De erről 
majd később (vö. Ef 1,7).
A szövetség részletesen kitér az étrendre, a tisztátalan állatok 
húsának fogyasztási tilalmára (3Móz 11,2–47). Kiterjeszti a 
halálbüntetést házasságtörés, istenkáromlás, a szülők ká-
romlása, bálványimádás stb. eseteire. Rendelkezik az ünne-
pekről, a kultikus cselekedetekről, a megtisztulásról, az is-
tentiszteleti liturgiáról, a körülmetéltségről mint a szövetség 
testi jeléről. Míg az ábrahámi szövetségben a körülmetéltség 
testi jele a szövetség záloga, addig a mózesi szövetségben a 
körülmetéltség a törvényi alávetettség zálogát is jelenti. Ren-
delkezés van a szombat mint nyugalomnap megtartásáról 
(vö. 2Móz 16,23). A törvénnyel Istennek sokrétű és összetett 
célja volt. Csak néhányat kiemelve, és azzal kezdve, hogy 
megmutassa Isten szentségét, kizárólagosságát, folytatva a 
bűn felismerésének képessé tételével, deklarálja Izrael vá-
lasztott nép státuszát, végül pedig, hogy az embert hitre jut-
tassa.

6. A földterület szövetsége (5Móz 29,1 – 30,20)
Ebből a szövetségből csak egy igehelyet idézek, amely sum-
mázata ennek a szövetségnek.

„Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragasz-
kodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig 
azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda 
atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak.” (5Móz 
30,20)
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ÚJSZÖVETSÉG

Jézus Krisztus a szövetség(ek) beteljesítője, záloga és leté-
teményese. Sem Márk, sem Máté evangéliumában az utol-
só vacsorán nem mondja Jézus a szövetségre, hogy új („Ez 
az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik” – 
Mk 14,24; vö. Mt 26,28). Ennek az a magyarázata, hogy a 
szövetséget nem újnak tekintette, hanem érvényben lévő, 
folyamatos, atyai kinyilatkoztatásnak. De Lukács evan-
géliuma szinoptikus helyén már új szövetséget jegyez: „E 
pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek 
ontatik ki.” (Lk 22,20b) Ugyanígy ezt az elnevezést hasz-
nálja Pál apostol az úgynevezett „szereztetési” igékben 
(1Kor 11,25b), a Zsidókhoz írt levél szerzője (vö. Zsid. 9,15; 
12,24) és Pál apostol a 2Kor 3,6 igehelyen. Hogyan lehet 
feloldani ezt a látszólagos ellentmondást? Pál apostol nem 
volt szem- és fültanú, nem tartozott közvetlenül Jézus ta-
nítványi körébe. Hiszen amikor Pál apostolnak megjelent 
az Úr a damaszkuszi úton, Jézus Krisztus földi pályafutá-
sa a kereszthalállal, a feltámadással és a mennybemenet-
ellel már befejeződött. Lukács, Pál „szeretett orvosa”, az 
evangéliumi történetet Páltól (is) hallotta. Pál a szövetsé-
get újnak (lásd előbb) deklarálta, valószínűleg ez hatott 
Lukács megfogalmazására (vö. A Jézus-dosszié, 24–32. o.,5 
valamint az Akik látták Jézust c. film6).
Isten ígéretének beteljesítése: „Mert úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Ez Isten utolsó és az egész emberiséget érintő, hit által 
értelmezhető, a lélek legmélyére ható és a spirituális-szel-
lemi tartományba felemelő szövetsége. Az Újszövetséget 
(fogadjuk el ezt a nómenklatúrát a tradíció, és a tisztelet 
okán) az Atya adta az emberiségnek utolsó és megmásít-
hatatlan esélyként. Nincs más áldozat, csak egyszülött 
Fiáé, aki bűneinkért szenvedett és adta a megváltás örö-
mét és az örök élet reménységét személyválogatás nélkül 
(vö. ApCsel 10,10) minden emberi lénynek. 

„Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bű-
neink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, amelyet kiá-
rasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.” (Ef 1,7–8)

A teljes bölcsesség és értelem mögött szigorú és pon-
tosan végrehajtott terv van, amelyért Krisztus elhagyta a 
mennyei királyságban élvezett dicsőségét („és most te di-
csőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely 
már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett” 

– Jn 17,5), és nem tekintette zsákmánynak itt a földön, hogy 
egyenlő Istennel (vö. Fil 2,6).

5. Lee Strobel: A Jézus-dosszié. (Budapest: Harmat, 2016).
6. Akik látták Jézust www.youtu.be/MSnt_TeVfww.

nom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam elődödtől, 
hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, 
és trónja örökké szilárd lesz.” (1Krón 17,10b–14)
Ebből a szövetségből két fontos kiemelendő ígéret hangzik el 
(a többiek mellett):
1. Dávid magvából származik majd a Messiás (vö. Ézs 11,1: 

„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyöke-
reiről”), tudniillik Isai Dávid apja.

2. A Messiás a mennyei Királyság szolgálatában áll majd, 
és királysága örökké szilárd marad.

3. Új szövetség
„Eljön az az idő – így szól az Úr –, amikor új szövetséget 
kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, ami-
lyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki 
őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, 
pedig én voltam az Uruk – így szól az Úr. Hanem ilyen lesz 
az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön 
az ideje – így szól az Úr –: Törvényemet a belsejükbe helye-
zem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem 
lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, 
ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert 
mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok – így szól 
az Úr –, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok töb-
bé vétkeikre.” (Jer 31,31–34)
Ígéret Isten hatalmas és megdöbbentő tervéről. Ez az utol-
só szövetség az emberiség történetében. A megvalósulásban 
láthatjuk is ennek bizonyítékát, amely a krisztusi szövetség-
ben jelenik meg, Jn 3,16! De/és: „E pohár amaz új szövetség 
az én vérem által…” (1Kor 11,25b)
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A szövetségeket úgy kell tekinteni, mint egy teljes egész 
részeit, amelyek egy irányba mutatnak, a teremtéstől, a 
megígért föld, a választott nép státuszának rögzítésén, a 
népesség áldott elszaporodásán át a parancsolatokon ke-
resztül a végső megoldásig, ami nem más, mint az üdvös-
ség elérhetőségének kegyelmi ajándéka. Olyan ajándék ez, 
melyért nem tehetünk semmit, Isten adja az ő szeretetéből 
és irgalmából a kegyelem eszközével. 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez 
nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, 
hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8–9) Ez a kegyelem Jézus 
Krisztusban van, akit az Atya a világmindenség közép-
pontjába helyezett.9

„Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.” 
(Kol 1,17)

9. Csia Lajos: Bibliai lélektan. (Budapest: Százszorszép, 
1994).

Következtetések
Az Újszövetséget sok teológus feltétel nélküli szövetség-
nek tartja. Ezzel vitatkozom, mert a Szentírás szigorúan 
rendelkezik arról, hogy az üdvösséges örök életnek fel-
tétele van, mégpedig a hit, hit Jézus Krisztusban. „Aki 
hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, el-
kárhozik” (Mk. 16,16) és „Az pedig az örök élet, hogy is-
mernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a 
Jézus Krisztust” (Jn 17,3). Isten nem kínál fel harmadik 
lehetőséget. Mint annyi helyen a Szentírásban, Isten szi-
gorúan kettes számrendszerben gondolkodik és kínál fel 
választási lehetőséget: igen/nem. Az ember vagy elfogadja 
a felkínált jót, vagy elveti. Ezért is fontos és veszélyes is 
egyben a szabad akarat kérdése. A keresztény embernek a 
döntéseiben hatalmas felelőssége van. Isten törvényének, 
parancsolatainak nem megfelelni kell, hanem illeszkedni 
hozzá, ami nagy különbség. A megfelelésnek kényszermo-
tivációja van, az illeszkedésnek szívbéli indíttatása.7 Jézus 
Krisztus váltságművével lezárult a szövetség(ek) korszaka. 
A Jézussal kapcsolatos mintegy 330 prófécia bizonyítottan 
beteljesedett (vö. Roger Liebi: Beteljesedett prófécia. Mes-
siási prófécia, beteljesedése és történeti valódisága8). Ami 
a próféciákból még nem teljesedett be, az Jézus Krisztus 

„dicsőséges” másodszori eljövetele.

Epilógus
Miért a szövetség könyve a Biblia? Elméletem szerint azért, 
mert Jahve minden szövetségnek a megalkotója, folyama-
tos és logikai rendszer fogja át. Az összes szövetséget egy 
szövetségnek kell(ene) tekinteni, mivel az utolsó szövetség 
(Újszövetség) átkarolja a teljes isteni művet Jézus Krisztus 
által. „Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk 
az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők 
teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybe-
foglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a 
földön van.” (Ef 1,9–10)

Az ember mindenhol kedvezményezett még akkor is, 
ha engedetlensége okán átok sújtja. Jézus Krisztus betelje-
síti az isteni akaratot, elvégzi azt a munkát, amit az Atya 
rábízott. 

„Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégez-
tem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem…” 
(Jn 17,4)

7. Kelemen Szabolcs Alpár: A szív motivációs és döntési 
központ. Tanulmány.

8. Roger Liebi: Beteljesedett prófécia. Messiási prófécia, 
beteljesedése és történeti valódisága. (Budapest: Primo, 
[1989]).


