
Jakab apostol theologiája és ethikája. 

Jakab apostol, mint a jeruzsálemi anyaegyház első püs-
pöke és az apostoli konvent elnöke, főképpen meg mint az 
Úr atyafia, nagy tekintélyű egyéniség volt az őskeresztyén 
korszakban. Evangéliomi gondolkozásának, elveinek, lelkü-
letének, egész valójának hű tűköre az a levél, amelyet köz-
vetlenebbül a lelki gondozására bízott jeruzsálemi és palaes-
tinai, tehát zsidókból lett hívők, közvetve pedig az egész 
keresztyénség számára írt. Am, miként a többi kánoni irat-
nak, úgy ennek a levélnek ihletett ós teljes hitelre méltó 
voltát is idejekorán elismerte az ősegyház és ezen okból azt. 
kritikailag megállapítható christologiai és pneumatologiai 
szűkszavúsága ellenére, a hit- és erkölcsszabályozó kánon 
gyűjteményébe beiktat ta . És méltán. Mert, bár a tagadó 
kritika körmönfont érveléssel, te tszetős hangzatos dialek-
tikával és diadalérzettel vitatja, hogy ezt a levelet nem Jakab 
apostol, de még nem is az apostoli korban élt egyén, hanem 
a második század közepe táján valamely zsidós irányzatú 
szerző írta, még pedig azért, hogy az egymással versengő 
páli és péteri, vagyis pogányias és zsidós keresztyén irány-
zatot egymással kiengesztelje, egyszersmind pedig a Pál 
theologiájával ellentétben az evangéliomi morál fölényes 
érvényét bebizonyítsa: mindamellett idáig még nem sikerült 
igazolni azt, hogy az az állítólag ismeretlen levélíró honnan 
merítette azokat az eredeti, üde, t isz ta vallási gondolatokat 
és a Jézus hegyi beszédének közvetlen hallásáról és ismeré-
séről tanúskodó erkölcsi óletelveket, amelyek az ihletett 
kánoni iratok szellemével és szövegével tel jesen azonos 
eredetre vallanak; továbbá miképpen juthatot t az a névtelen 
író annak a szellemi képességnek birtokába, amellyel ő az 
evangéliomi keresztyénség, az élő hit és munkás szeretet 
lényegét oly találóan, gyakorlat iasan és építőén tudta elő-
terjeszteni, hogy tanításában az ősapostolokat ihlető Szent-
lélek megnyilatkozására ismerünk rá. 

Theologiai elemzésnél nem szoktunk az egyes kánont 
iratok keletkezése okának, czél jának s korviszonyainak fej-
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temetésével és megállapításával foglalkozni, mindamellett a 
Jakab levelére vonatkozólag megérinthetünk legalább annyit, 
hogy azt némelyek1) a Pál levelei ellen irányuló vitatkozás-
nak, mások2) a zsidóság ós keresztyénség között már mind-
jár t kezdetben kiélesedett elvi és gyakorlati ellentétek el-
simítását czélzó okmánynak, viszont mások békés szándékú 
ebionita vitának, illetőleg a páli tételek kevésbbé szerencsés 
vitatásának3), szóval a Pál apostol tanától egyben-másban 
eltérő és különleges tanalakzatot képviselő, amellett egészen 
gyakorlati jellegű előterjesztésnek tartották. Még a pozitiv 
alapon álló róni. katli. Hug is4) hajlott némileg a közvetítés 
felé, amennyiben úgy vélekedett, hogy a levél írásakor már, 
a Pál tanításával kapcsolatban olyan veszedelmes jelenségek 
mutatkoztak, amelyek ellenében a levélíró indíttatva érezte 
magát a gyakorlati keresztyénség követésének ajánlására, 
mi végből a Pál téves értelmezésének czáfolatáúl igazolni 
igyekezett a helyes tanfelfogást. Neander meg5) a levélírót 
a többi apostollal bár azonos gondolkozású és elvű, de 
azért mégis a mózesi törvény hatása alatt levő egyénnek 
vélte. 

Átalában véve a Jakab vallási gondolatait és erkölcsi 
elveit a gyakorlati, azaz tényekben nyilvánuló keresztyénség 
kánonául szokták tekinteni, mintha csakugyan ő volt volna 
az az apostol, aki a legtalálóbban fejezte volna ki a Krisztus 
tanításának lényegét. Ez azonban egyoldalú és czélzatos véle-
kedés, mert a Jakab gondolatai teljesen egyeznek úgy az 
evangéliomi mint az apostoli tanigazságokkal és ő szintén 
azt a hitet hirdeti és azt a morált vallja, amelyet Idvezítőnk 
evangélioma szerint az összes apostolok hirdettek és vallottak. 
Hogy pedig egyfelől levelének szerény terjedelme miatt, 
másfelől közvetlen olvasóközönségének lelki ós erkölcsi szük-
ségleteire való tekintetből több olyan sarkalatos dogmatikai 
tételt nem érintett, amit Pál apostol részletesen és megczáfol-
hatatlan érvekkel igazolva kifejtett, azt egészen természetes-
nek es igazoltnak találjuk. Amikor tehát ennek a sokféle-
képpen magyarázott és felreértett kánonírónak eszméit, 
gondolatait, elveit elemzőleg föltárni kívánom: tárgyalok 
elsőben a theologiai, azután az ethikai nézleteiről. 

') De Wette, Stud. u. Krit. 1830. Weizsäcker, Das apostol. Zeitalter der 
christl. Kirche. Göttingen, 3. Aufl. 1901. Baur, Vorlesungen über neutesta-
mentliche Theologie in den Jahren 1852—60. Leipzig, 1864. 

'') Igy Schneckenburger, Annotatio ad epistolam Jacobi perpetua. Stutt-
gart, 1832. 

a) Feine, Theologie des N. Test. Leipzig, 1910. 
4) Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. 4. Aufl. 1847. 
δ) Neander, Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichen Kir-

che durch die Apostel. Hamburg, 1832. 5. Aufl. 1862. II. Abschnitt 6. 
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A trinitásról. 
Isten örök, tökéletes létezésének igazságáról annyira 

meg· van győződve az író, hogy ebben a tekintetben, olvasóiról 
szintén eképpen vélekedvén, semminemű metaphysikai vagy 
tapasztalati bizonyítgatásba nem bocsátkozik; mindamellett 
előterjesztése folyamán, külömböző vonatkozásokban szól 
Istennek tényeiről, amelyek az 0 szeretetéről és világkor-
mányzói munkájáról tanúskodnak. Isten egy és nem is lehet 
több egynél, akinek feltétlen egyedüliségét, — ha ugyan e 
tekintetben a pogányok hiedelmére szintén lehet hivatkozni —, 
még a^képzelt szellemek, a daemonok. is hiszik és vallják 
(1 19). 0 az emberiségnek Atyja (127 39), nem csupán abban 
a különleges értelemben, amiről egyébiránt Jakab közvet-
lenebb kapcsolatban nem is szól, hogy tudniillik az elválasztás 
ténye révén a Krisztusban hívőknek, mint gyermekeinek 
Atyjává lett: hanem egészen átalános jelentésben, ami azt 
teszi, hogy Isten áldó szeretete az egyetemes ember világra 
kiárad és őt ez okból a mindenség részéről imádás illeti meg. 
Ezt az egyetemes jellegű gondolatot fejezi ki az író köze-
lebbről azzal, hogy Isten az embert a maga hasonlatosságára 
teremtette (3 9), tehát az emberek egyen-egyen és összesen 
az Isten tökéletes lényének vonásait tükrözik vissza olyan 
formán, mint ahogy a földi apák ismertető tulajdonságai a 
fiaik jellemén és lényén fölismerhetők. Ez a közös eredet 
ú ta l ja az embereket, főképpen pedig a keresztyén Ihívőket 
arra, hogy egymást testvéreknek, atyafiaknak tekintsék (1 2 l f i) 
és az idvesség napjának elközelgését békességes türelemmel 
vár ják (57). Isten atyai szeretete nyilvánul meg a világkor-
mányzás terén mint gondviselés, amennyiben Ο tőle származik 
minden jó adomány és minden tökéletes ajándék, amellyel 
onnét felülről megáldja teremtményeit ( l j 7 ) . Kiválóan meg-
bizonyította szeretetét azok iránt, akiket az idvesség birto-
kosaiul, országának örököseiül választott (25). Ezek azok, 
akiket a világ gazdagsága nem ingerel, nem csábít, mert 
szeretetükkel csakis Istenhez vonzódnak, ezokáért gazdagok 
a hitben és az üdvszerző Messiás Ígéreteinek megvalósulása 
felől teljesen meg vannak győződve. Rájok, mint a világ 
szegényeire nézve legfőbb jó az Isten szeretete, aki iránt 
való hűségüket, a világ kísértéseitől elfordulva, tiszta és szent 
szolgálatban bizonyítják be (1 27). Az Isten végetlen szerete-
tének áldása az is, hogy választottait nem engedi az Ο vele 
ellentétes múló világ martalékául. Ebből a szempontból 
Jakab, az ószövetségi felfogáshoz alkalmazkodva, úgy szól 
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Istenről, mint öveit féltékenyen őriző és szerető Örökkévalóról, 
aki nagy odaadással és gondoskodással szünetlenül óvja az 
embert a világ szerelmétől, mer t azt akarja, hogy az ember 
minden földi és érzéki kívánságtól mentesen, testestől-lel-
kestől egyedül az 0 tulajdona maradjon (44). Aki tehát akár 
érzelmeivel, akár cselekedeteivel a világhoz való vonzalmat 
árul el: az merő ellentétbe helyezkedik Istennel, felfuval-
kodottá lesz, eltántorodik Tőle és a bűn zsákmánya lesz. A 
hívők úgy menekülnek meg ettől a veszélytől, ha tisztán 
t a r t j ák kezöket, szentségben őrzik szívöket, megalázzák 
magukat Isten előtt, ami a sátánnal való küzdelemben a 
győzedelem biztosítéka: ekkor és így lesznek és maradnak 
Isten választottai, akiket Ο felmagasztal (4 f t_10). Ehez a gon-
dolathoz simúl az Isten igazmondóságában vetett hit, ami 
azt jelenti, hogy Istenben tökéletesen megbízhatunk, meg kell 
bíznunk aképpen, amint cselekedte Ábrahám, akinek bizo-
dalma abban határozódott, hogy Isten Ígéretének, szavának 
bizonyossága felől teljesen meg volt győződve, mert tudta, 
hogy Isten a szavát megtart ja, igéretót beváltja (2 23). Ez az 
isteni igazmondóság újul meg állandóan a hívők életén. 

Christologiai tekintetben kevés anyagot tartalmaz a 
levél. Ennek okát egyfelől a rövidre mért terjedelemből, 
másfelől a keresztyéni élet főbb elveinek csupán részleges 
felöleléséből magyarázhatjuk meg. Egyébiránt szerzőnk nem 
is oly mélyen járó dogmatikus, mint Pál, sem nem annyira 
szemlélődő és mystikus szellem, mint János. Mindamellett, 
amit Jézusról tanít, az híven megegyez az evan»;éliomok és 
apostoli levelek előadásával. 

Jézus Krisztus Úr, ο :λΐ'ριης, a szó ószövetségi jelenté-
sében és értelmében. (3 az Idvezítő, aki az igéret szerint 
mint Messiás, azaz Istennek Felkentje jelent meg a földön; 
nem más, mint az az Úr, akinek istennevét a LXX szerzői 
görögül ο γ.νριος szóval jelezték. Ez a királyi név tá r ja föl 
Jézusnak a szó eszményi értelmében vett Izraelhez való 
viszonyát és erre való tekintetből kapcsolja esybe Jakab ezt 
a messiási nevet, mint tulajdonnevet, közvetlenül a Jézus 
nevével, amikor mindjárt levele kezdetén azt a nyilatkozatot 
teszi, hogy ő az Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szol-
gája. Már ezzel a jelzéssel bizonyságot tesz arról, hogy az 
ő szolgálata, azaz apostoli tisztének teljesítése olyan nemű 
és rendeltetésű, amely Istennek ós a történelmi Jézus szemé-
lyében földre szállt, egyedüli örök Közbenjárónak megbízá-
sából ered és az Ő dicsőségének hirdetésére irányul. 

Jézus Krisztus nevét az Ο istenségének bizonyságáúl, 
az Atyáéval kapcsolatosan, sőt előltéve említi, mikor azt 
mondja, hogy nyelvünkkel áldjuk az Urat és az Atyát (39). 
A Krisztus előtt való megalázkodás, a hozzá való megtérés 
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azonos az Isten büntető és igazságos akarata iránt való 
engedelmeskedéssel, s amiképpen Isten fölmagasztalja az 
alázatosokat, azonképpen Krisztus is (410 v. ö. 1 Pét 56). 
ü mindenható, akinek akaratától függ az életünk és cseleke-
deteink kimenetele (4 l f t ) ; meghallgatja a hozzá kiáltók szavát 
(54), irgalmas és könyörülő ( 5 n ) , aki bebizonyítja hűségét 
és szentségét azok iránt, akik tiszta szívvel hozzá esedeznek 
(17) és meggyógyítja a beteget (515). Ο a hívők Ura. amennyi-
ben tulajdonaiul váltotta meg őket, és az isteni örök dicsőség 
örököse, akinek színe előtt minden emberi tekintély eltörpül 
(2,). Nyilvánvaló tehát, hogy a keresztyén hit tárgya egyedül 
Krisztus, aki az isteni dicsőség t rónjára magasztaltatott fel 
és a szó teljes jelentésében Messiásunk lön. Az Ο szép neve 
Χριστής után nyerték a keresztyének az ő hívő létökről 
tanúskodó jellegzetes elnevezésüket (Χριστιανός 2 7), amidőn 
már a keresztségben az Atya Isten nevével együtt a Krisztus 
neve is áldólag hangzott hozzájok. Miként a próféták az Úr, 
tudniillik Jahve nevében szólottak (510), aképpen az egyházi 
szolgák, a lelkipásztorok is az Úr nevében, az Ö megbízásából 
végzik teendőiket (14. v.). Noha az Úr haláláról, mint az 
idvezülés forrásáról nem tesz említést az író, mindamellett 
a Krisztusban vetett hit erejének hangoztatásával vallást tesz 
arról, hogy Krisztus az üdv oka és szerzője. A keresztyén 
ember ugyanis az által lesz részese az Úr felmagasztaltatá-
sának, hogyha egyszersmind az 0 szenvedésének is osztályosa. 
Éppen azért, mint „alázatos atyafi" ή αδελφός η ταπεινός (19) 
az δ gyarlóságának tudatában is dicsekedik azzal, hogy Isten 
néki Atyja a Jézus Krisztusban, aki által az összes mennyei 
üdvjavaknak birtokába ju t (κληρονόμος ης βασιλείας), amint 
efelől Isten ígéretet te t t azoknak, akik Őt szeretik (2 r,). Már 
pedig minden kétségen kívül tény az, hogy az üdvterv meg-
valósulása egyedül a halálból feltámadott és megdicsőült 
Messiásnak a munkája. Mint felmagasztalt Krisztus, dönt az 
általa szerzett idvességben leendő részesülés felett akkor, 
amidőn majd mint világbíró eljő ítéletre. Az Úr parusiájának 
eme ténye bizonyos, de időpontja bizonytalan, habár minden 
órában várható (57 .8 .) ; messiási méltóságában történő meg-
jelenésekor hallatja ítéletét, emezeknek az idvességre, amazok-
nak a kárhozatra (4,2). 

A Szentlélek örök léte és működése nyilvánvaló Istennek 
és Jézusnak mindenütt jelenvalóságról, mindenhatóságról és 
dicsőségről tanúskodó tényeiből; éppen ezért Jakab nem 
érezte annak a szükséges voltát, hogy pneumatologiai elmé-
letezésre okúi szolgálható elveket hangoztasson; mindamellett 
világosan útal a Szentlélek munkálkodására, amikor arra 
inti a hívőket, hogy, ha szükségük van bölcseségre, Istenhez 
forduljanak könyörgésükkel, mert egyedül Ο közölheti az 
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emberrel azt a megvilágosító, kalauzoló, helyes irányt és czélt 
mutató lelki képességet, amely nem földi, testi és ördögi, 
hanem mennyei^adomány (1 ,,). Ezt a felülről eredő bölcse-
séget Isten az ü Szentlelke által adományozza, minek folytán 
az ember szellemi és erkölcsi élete megtisztul, gondolkozása 
érzülete megszentelődik. akara ta Istennek tetsző és áldásos 
hatású erényekre buzdul, szereti a békességet, gyakorolja a 
mértékletességet, engedelmes, könyörületességgel és jó gyü-
mölcsökkel teljes, mások kárhoztatásától és a képmutatástól 
mentes (3 l f t. 17.) Ezekből a lelki és erkölcsi jelenségekből 
teljes bizonyossággal meggyőződünk a Szentlélek isteni hatá-
sáról és aki ezeket a belső mozgató erőket és külső élet-
nyilvánúlásokat önmagán és környezetében tapasztalja: annak 
a Szentlélek örök létéről és a lelki világban állandóan érez-
hető munkásságáról felesleges is volna a Jakab szempontjából 
hosszasabban érvelni. 

Az evangéliomról. 

Jakab apostol, lelkének minden gondolatával és vágyával 
az Isten tökéletes lényén csügg, és az Ο helyes, igaz imádá-
sára, mint szintén ezzel kapcsolatban az Ο törvényének 
megtartására, az emberbaráti szeretet gyakorlására inti. 
buzdítja a hívőket. Egybecsatolja a Krisztus tanításának hit-
beli tartalmát az (3 élete példájának követésével s mindenben 
a való élet, a mindennapi tapasztalat jelenségeire, mozzana-
taira való tekintettel hirdeti azokat az igazságokat, amelyek 
csupán eszmei vonatkozásukban erőtelenek, meddők, hatás-
talanok, ábrándok volnának. Az ő szemlélődéseinek, nézietei-
nek színtere a hívők gyülekezete a maga számtalan szükség-
leteivel, bajaival, reménykedéseivel együtt. Azt az okot és 
alkalmat ragadja meg tehát elmélkedése tárgyául, ami éppen 
szeme ügyébe esik, amit ennenmaga lát, hall, érez, ami őt 
megszólalásra, írásra indítja. Más apostol, példánakokáért Pál 
vagy János, vagy Péter, szintén eképpen cselekedett ugyan, 
csakhogy az ő munkaterük és az azon észlelt tünetek, jelen-
ségek másnemííek voltak és azért szólottak azon a hangon, 
amelyen szólaniok kellett. Ám mindőjöket ugyanaz a Lélek 
ihlette, képesítette és késztet te a szólásra. Mindegyikőjükre 
nézve a teljes bölcseség és igazság alapforrása Istennek a 
Jézus Krisztusban megvalósított kinyilatkoztatása, tudniillik 
az az örök ige, az a beszéd, amelyet a synoptikusok az Isten 
országáról szóló örömhírnek (ei'αγγέλων της βασιλείας Mt 42 3 , 
9 3S, 24 i4, Mk 1 14 ), Pál az Isten idvezítésre vezérlő erejének 
(όνναμις ΰεου εις οωιηοίαν Róni 1 ι6), ugyanő és Péter az Isten 
evangélioinának (rö εΐαγγέλιον τον i>sob Rom 15 ,6, 2 Kor 117, 
1 Thess 22 .g. 1 Pét 417), János az Isten és Jézus Krisztus 
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bizonyságtételének (ή μαρτυρία τον deov v.w Ίψοϋ Χρίστου 1 Jim 
5 9 _ n , Apok 1 2) nevez. 

Jellemző, hogy Jakab az „evangéliom" szót éppen nem 
használja, azonban azt úgy theologiai mint ethikai tanításá-
nak egyedüli alapjául és forrásául tekintijés szemléltető eszméi-
tető kifejezésekkel világítja meg, hogy lényegileg miben határo-
zódik az evangéliom tartalma, rendeltetése és czélja. Szerinte 
az igehirdetés kútfeje egyedül az evangéliom, amelyet ebből 
a szempontból igazság beszédének (λόγος άλη&είας 1 18 ν. ö. 
2 Kor 67) nevez. Ennek az igazság beszédének olyan páratlan 
ereje van, hogy a halálból életet képes létrehívni az Isten 
akarata által. Minthogy tehát e jelzés szerint a keresztyén 
hívők lelki életének lételeme az evangéliom, fel kell mutatni 
azokat a körülményeket, jelenségeket és tényeket, amelyekkel 
ez az üdvtényező, az apostol szerint, vonatkozásban vagy 
kapcsolatban van. Már azzal, hogy az evangéliomot igazság 
beszédének nevezi, nyilván azt fejezi ki, hogy abban az Isten 
kinyilatkoztatásának teljessége, vagyis az az üdvtény tárul 
föl előttünk, amellyel a minden jó adomány és minden töké-
letes ajándék egyedüli birtokosa és osztogatója, a világos-
ságoknak Atyja (1 17) ezt a bűnös világot örök Fia által meg-
szabadította. Erről a váltságműről, erről a valóságos kegyelmi 
tényről beszél az evangéliom, amelynek oly csodás alkotó 
ereje van, hogy a már egyszer halálra vált gyarló halandót 
megeleveníti, ú j teremtménnyé változtatja, tehát lelkiképpen 
szüli, mintha előbb nem is létezett volna. Ez azonban nem 
emberi erő vagy cselekedet eredménye, hanem az Isten fel-
tétlenül szabad akaratának ténye és bizonysága (βουλήσεις 
σπε-λύ^σερ 1 18). Aki az evangéliom ama teremtői hatása folytán 
az igazság megismerésére eljut és eképpen életre kél, az 
olyan, mint a zsenge (1 18), azaz mint a föld, vagy az anya 
méhének első gyümölcse, ami tudvalevőleg Istennek kiválasz-
tott és szent tulajdona. Ha tehát az evangéliom a lelki 
életnek kútfeje, amelyből ered úgy az egyes hívőknek, mint 
azok összeségének, vagyis a gyülekezetnek, az egyháznak 
léte, úgyhogy nála nélkül sem keresztyén hívőről, sem egy-
házról szó sem lehet: akkor egészen természetes ós indokolt, 
hogy azt nem csupán hallgatni, hanem követni, teljesíteni 
is kell. El kell távolítani szívünkből minden akadályt, ellen-
kezést, önzést, gyanakodást, haragot, ami feltartóztathatna 
bennünket az igazság beszédének hallgatásában, azaz kész-
séges elfogadásában; sietnünk, buzgólkodnunk kell, hogy az 
tulajdonunkká váljék Ha szinte a velünk született gyarlóság 
és érzékiség miatt ottan-ottan elsötétül is szemünk előtt a 
látóhatár, avagy szívünkben a bűn rak fészket: ne saját 
erőnkre támaszkodva igyekezzünk tisztán látni és megszen-
telődni, hanem alázatossággal forduljunk az Isten kegyel-
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méhez s fogadjuk hálásan az Ő szent beszédét, amelyet 
szívünkbe beplántált, mint fogékony jó talajba beültetett 
akkor, amidőn minket lelkiképpen életre hívott (1 1 9 - 2 t ) 

Ε szerint az evangéliom a mi lelki életünknek legfőbb 
kalauza és a benne kijelentett igazság erejénél fosva vált-
ságunknak eszköze. Ámde ezzel kapcsolatban egyszersmind 
erkölcsi mivoltunknak és hivatásunknak is szabályozója, 
bírája. Ez utóbbi jelentőségére való tekintetből nevezi azt az 
apostol a szabadság tökéletes törvényének (νόμος τέλειος ο  
της ελευθερίας 1 25). Ε meghatározás felett nem kell megüt-
köznünk, azt gondolva, hogy a szabadság és a törvény kap-
csolata merő ellenmondás. Igen; aki csakis hallja az evan-
géliomot: arra nézve az ige teher, melytől szabadulni, korlát, 
melyet elhárítani iparkodik, anélkül, hogy ezt megtehetné; 
aki azonban érzi ós tudja, hogy a bűn rabsága alatt görnyed 
és önerején nem bír szabadságra szert tenni: az az evangé-
liomban az isteni akarat tökéletes kinyilatkoztatását ismeri 
föl, amelyből megtanulja, hogy a szabadulás, a váltság, a 
törvény keretén kívül Abban az egyetlenegy Szentben keres-
hető és található, aki a törvénynek tökéletesen eleget tett. 
Nem ér tehát semmit, ha valaki csupán hallgatja az igét, de 
nem cselekeszi is, mert az ilyen ember äz evangéliomban, 
mint valamely tükörben, az ő természet szerint való ábrázatát 
észreveszi, megpillantja ugyan, és megdöbbenve tapasztalja, 
hogy mennyire tökéletlen és bűnös az egész lénye, azonban 
ezzel minden a régi állapotban marad; legfelebb arra törek-
szik, hogy valamivel jobb képe, kedvezőbb külső megjelenése 
legyen, ami még inkább rontja a helyzetét. Úgyde aki az 
evangéliomban a Krisztus által számunkra megszerzett szabad-
ságnak a törvényét lát ja és magát ahoz méri: az állhata-
tosan megmarad abban és amellett, azaz nemcsak hallgatja, 
hanem cselekeszi is azt. Ez azt jelenti, hogy a hívő keresz-
tyén élete Istennek tetsző, azaz olyan tényekkel ékeskedik, 
amelyek nem törvényszerű, kikényszerített és kötelező, ha-
nem hitből fakadó, önkéntes, szabad elhatározásból történő 
cselekedetek (3 )S. 17.). 

Ha már az evangéliom, mint a szabadság tökéletes 
törvénye, az Isten akara tának kinyilatkoztatása: nyilvánvaló, 
hogy az, a Mózes által közvetített törvénykijelentéssel teljes 
összhangban van, vagyis az ó- ós újszövetségi kijelentés 
lényegileg azonos. Amiképpen Idvezítőnk az Ο hegyi beszé-
dében azt tanította, hogy Istennek parancsolatai különbség 
és kivétel nélkül^egyaránt kötelezők, minek alapján Ο — de 
csakis egyedül Ο — azokat az utolsó betűig és vonásig 
tökéletesen beteljesítette: aképpen Jakab apostol úgy is útal az 
ószövetségi törvény egyes rendeleteire, mint isteni tekintéllyel 
szentesített parancsolatokra. Így példánakokáért, mikor az 
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írás, tudniillik az ószövetségi kánon szerint útal a királyi 
törvényre, azaz a legfelsőbb mennyei parancsolatra, amely 
ez : „Szeressed a te felebarátodat, mint tenmagadat" (2 8 v.o. 
Le ν 19 18), ebben mint a szeretet törvényében egyszersmind 
az Isten iránt való szeretetet is hirdeti; viszont a részre-
hajlás, személyválogatás megrovása alkalmából határozottan 
a mózesi tilalom lebe;; szeme előtt, amikor (29 v. ö. Deut 11 7 
16 iy) arról világosítja fel a hívőket, hogy ha az emberek 
értékelésénél és elbírálásánál a külső jelenségekre és nem a 
belső tartalomra helyezik a súlyt, abban az esetben meg-
szedik az Isten törvényét, amely ezen magatar tásukért meg-
feddi őket. Mivel pedig a törvény egységes, osztatlan egész, 
ebből következik, hogy aki csak egyetlen parancsolat ellen 
is vétkezik, még haszinte a többit megtudná is t a r t an i : az 
egész törvény megrontásában bűnös (2 1„. n . ) . Éppen ezért és 
ily értelemben tilos a felebarátok megszólása, rágalmazása, 
elítélése (4 l t v. ö. Lev 19,f i). amit ugyanazon ószövetségi 
törvény ostoroz, amelyet Urunk betöltött; tilos a köny-
nyelmű, vakmerő esküdözés (512), amire nézve szintén 
Urunk nyilatkoztatta ki a legfőbb kánont [Mt 5 33-37·)· Mind-
ezek a vonatkozások igazolják, hogy Jakab az ószövetségi 
törvény tar ta lmát egészen feltalálja abban az evangéliomban, 
mely igazságot szól, szabadságot ad ama tökéletes Idvezítő 
által, aki az Isten akaratát hirdette és megvalósította 

Az evangéliom munkája pedig eképpen megy végbe: 
Amint a bűnös ember lelkében felébred a szabadság után 
való vágyódás, és önereje helyett az Isten kegyelmére bízza 
inagát: már ezzel fogékonnyá lett az igazság beszéde iránt. 
Az evangéliom fülébe cseng, útat talál a szíve lelke rejtekébe, 
ahol plánta módjára meggyökerezik, hogy aztán a maga 
idejében gyümölcsöt teremjen. Ez a gondolat vezérli Jakabot, 
amikor azt mondja, hogy az evangéliom a hívőkbe, tudniillik 
azok elméjébe és szívébe beoltott ige (Ί εμψιτος λόγος; 1 21), 
amelyet már a Krisztusban való hivésök, azaz hívőkké lételök 
alkalmával elfogadtak; de mivel a bűn kísértései miatt foly-
tonosan szükségök van a védekezésre: tehát fogékony, termő-
képes, jó szántóföldhöz hasonlóan újból meg újból föl kell 
tárni egész bensejöket az evangéliom befogadására. A keresz-
tyén ember eszerint lényegesen más viszonyban van az evangé-
liommai, mint amilyen van a mózesi törvény és a zsidó 
között, amennyiben a kőtáblákra vésett mózesi törvény , mint 
követelő hatalom, csupán külsőleges, szertartásos cse\edetek 
teljesítésétől teszi függővé a lelki békességet és áldást, ellen-
ben a szívbe beplántált evangéliom az ember egész lelki 
valóját át jár ja , átalakítja (1 ,8) és képessé teszi arra, hogy 
az Isten ama tökéletes törvényének a Krisztus szellemében, 
önként, szabadon, ellenszolgáltatás várása nélkül, híven eleget 
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tegyen. És ezt lehetővé is teszi az a körülmény, hogy Isten 
az embert felruházta azzal az onnét felülről való bölcseséggel, 
amely tiszta, azaz Isten igéjén és igazságán kívül más út-
mutatót nem fogad el ; továbbá békességes, vagyis igyekszik 
elhárítani bárminemű háborúságot és botránkoztatást ; aztán 
gyöngéd engedékeny és főképpen könyörületességgel és jó 
gyümölcsökkel teljes, amely erények a hívőnek példás 
életéből fakadó és az ő hitének munkás, igazán élő voltát 
igazoló megannyi cselekedetek (o13. ,7). Am, az evangéliumban 
felmagasztosuló törvény ama készséges teljesítése nem egyéni 
érdem, hanem közvetlenül az Isten igéje újjászülő erejének 
természetszerű következménye; mert mihelyest a hívő. tuda-
tára ébred a lelkében megtörtént megújhodásnak, melyet 
egyedül az evangéljom áldásául t ek in t : nyomban belátja azt 
is, hogy Isten az Ο örök, mennyei országának javait, a bűn-
től megváltott emberiség számára abban a törvényben biztosi 
totta. amelyet Jézus az Általa bebizonyított tökéletes fiúi 
engedelmességével teljeson betöltött. És így az evangéliomtól 
áthatott hívő a bűn minden nyűgétől, bilincsétől szabad és 
őt többé nem kötelezi a Jézus által immáron tökéletesen 
megvalósított törvény, azonban annál tudatosabban ragasz-
kodik az evangéliomhoz, amelynek ereje által az őt előbb 
fogva tartó bűn kényszerítő törvénye alól felszabadult. így 
lesz rá nézve az evangéliom a szabadság törvénye, amelyet 
híven megtart, kötelezőnek elismer, betölt, ami azonban már 
éppenséggel nem a törvény cselekedeteinek a teljesítése, azaz 
nem üres szólam, csalfa képzet, önámítás. hanem tény, való-
ság, igazság, azaz Jézus Krisztusban vetett hit. Amiképpen 
Idvezítőnk mondá: Ez az Isten cselekedete, hogy higyjetek 
Abban, akit Ο elbocsátott (Ján 62 9) . Igen; a hit a lélek 
kincse, a hit valóságos élet, a hit az üdv bizonyossága; hason-
líthatatlanul felette áll törvénynek, cselekedetnek egyaránt, 
mert tárgya Krisztus, aki Úr (<> χιριος 1 7 , 39 , 4 l 0 . lfi., 10.,,.),. 
a dicsőségnek Ura (ο κίριης της δόξης 2 nékünk egyedüli 
törvényadónk, bíránk, szabadítónk (418), tehát a legtökéle-
tesebben jelentette ki Istennek akaratá t , igazságosan itél és 
irgalmasságából megtart. Mindez a legbuzdítóbb indok arra. 
hogy Istennek a mi Idvezítőnk által kinyilatkoztatott és 
hirdetett akaratát , törvényét az Ο szellemében teljesítsük, 
mert Ü dönt a mi hitünk gyümölcsének értéke felett. Ez az 
időpont nincs messze mert az Úr, aki az Isten trónjára fel-
magasztalt Messiás, immár közel van, jő mint világbíró (58.9.). 

íme, Jakab apostolnak az evangéliomról szóló tanbeíi 
felfogása teljes összhangban van az újszövetségi kánon szelle-
mével és tartalmával, sőt gyakorlati vonatkozású intelmei 
közvetlenül a Jézus ajkáról elhangzott igékre emlékeztetnek. 
Csakis erőltetett és célzatos exegesissel lehetne olyasmire 
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következtetni, mintha Jakab az ószövetségi, illetőleg mózesi 
törvény elavult betűit akar ta volna a jeruzsálemi hívők 
körében érvényre juttatni s csupán mintegy az evangéliomi 
szellem tért hódító hatalma láttára alkalmazkodott volna 
Jézus új eszmeihez és gondolataihoz. Én úgy érzem és látom, 
hogy Jakab közvetlenül az evangéliom kútfejéből merít, 
abból táplálkozik; ismeri, érti annak okát,, erejét, czélját és ezt a 
megismerésen alapuló meggyőződését hirdeti, hogy beoltsa 
bevésse a hívők szívébe, avégett, hogy ők a mi dicsőséges 
Urunkban való hitet elegyítetlenül, hamisítatlanul, tisztán 
bírják és megőrizzék és hogy abból jöjjön létre a szeretet 
ama királyi törvénye, amely az egész írás summája, össz-
foglalata. Annyi bizonyos, hogy Jakabnak az evangéliom 
lényegét meghatározó pár jelzése ós útalása más kánoni 
írónál nem található (példánakokáért l2 1 .2 f ) . 2 l 2 ) , mindazáltal 
ebből a stiláris jelenségből nem lehet következtetni, még 
kevésbbó megállapítani azt, hogy közötte ós apostoltársai 
között az evangéliomra nézve bárminemű nézeteltérés volt 
volna, sőt inkább azt mondhatjuk, hogy Jakabnak az evan-
géliomról való felfogása útry a Pál meghatározásával és meg-
győződésével (Rom 1 16). mint átalában a kánon tartalmával és 
szellemével teljes összhangban van. 

A kiválasztásról. 

Pál apostol soteriologiájában annyira kidomborúl a ki-
választás gondolata, hogy annak eredetét és rendszerbe 
illesztését majdnem kizárólagosan az ő lángelméjének lehetne 
tulajdonítani. Ám ez a gondolat, mint üdvtény, áthatja és 
foglalkoztatja Jakab apostolt is, amikor a nála megszokott 
gyakorlati felfogással rámutat arra, hogy Isten az Ο országá-
nak örököseiül a világ szerint szegényeket választotta ki(2 f t). 

Ha már csupán magái a kifejezést vizsgáljuk, amellyel 
Pál ós Jakab ugyanazon tényt kívánja megállapítani: akkor 
nyilvánvaló lesz előttünk, hogy az alkalmazott hltytív ver-
bumot mindkét apostol ugyanaz >n jelentésben és értelemben 
használja, noha a dialektikus Pál a kiválasztás mibenlétét 
több oldalról és erősebben világítja meg, mint a prakt ikus 
Jakab. Az ίκλί-γειν verbum és az r/.knyrj substantivum egyaránt 
a tapasztalati élet szinteréről kölcsönzött kifejezés ; így 
nevezetesen a nemzetőröket, a honvédeket kiválogatják a 
nép tömegéből; vagy pedig valamely könyvből, műből szemel-
vényeket, kiválogatott részeket boc-átanak közre; van ki-
választott nép, van választott hitestárs. van választott lelki-
pásztor és így tovább. Ily értelemben mondja Pál, hogy akiket 
a világ, tudniillik az emberek tömegn együgyűeknek, balgáknak, 
bolondoknak, gyarlóknak, nemteleneknek néz vagy gondol, 
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azokat Isten kiválasztotta, hogy ezzel a tényével megszé-
gyenítse azokat, akik magukat bölcseknek, hatalmasoknak 
és tekintélyeseknek tart ják (1 Kor\ 27.2s )· Aζ isteni kiválasztás 
pedig elevevégzésen nyugovó tény, melynek czélja az örök 
élet és idvesség (Ef 14 .). Ez elvi döntés szerint nem lehet 
mindenki tagja az Isten országának, hanem csakis az, akit 
Jsten kiválasztott. 

Jakab nem foglalkozik behatóbban a kiválasztás üdv-
tényének történeti és dogmatikai igazolásával, minthogy ez 
nem is czélja; azonban tel jesen páli értelemben tanít róla, 
amikor így szól : „Halljátok meg (azaz figyeljetek ide) kedves 
atyámfiai : Akik a világnak szegényei (akiket a világ szegé-
nyeknek néz és tart), avagy nem azokat választotta-e ki az 
Isten hitben gazdagokúi és örököseiül annak az országnak, 
amelyet Ο azoknak ígért, akik Őt szeret ik?" (2V). Kz az 
egyszerű, világos kérdés voltaképpen kijelentő mondat és 
úgy hangzik, mint alapíge, mely már kialakult és befejezett 
nézletnek és meggyőződésnek a magva, veleje, kész ered-
ménye. J akab ugyanis tömör szövegezéssel azt hirdeti, hogy 
Isten a kiválasztás tényénél nem nézi azt, hogy bárki is 
melyik népből, nemzetségből, családból származik, hanem 
szabadon, minden emberi tekintettől függetlenül választja ki 
az emberek összeségéből azokat az egyeseket, ak ike t orszá-
gának örököseiül rendelt. Jóllehet ezeket a világ fiai szegé-
nyeknek, koldusoknak, alacsony sorsúaknak ta r t ják , de Isten 
őket hitben gazdagokká, bővölködőkké ós a mennyek országa 
polgáraivá teszi. Megvalósítja ra j tok ama változhatatlan 
ígéretét, mely szerint megtar t ja a nyomorultakat , örömöt 
nyújt a szenvedőknek, akik viszont Ο benne bíznak és viga-
doznak. Emlékeztet egyszersmind ez az alapíge a r ra a Jakab 
által bizonyára jól ismert és itt mintegy visszhangoztatott 
deuteronomiumbeli (7 9) kijelentésre, melynek értelmében 
Isten megtar t ja a „szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen 
azok iránt, akik Ót szeretik ós parancsolatait megtar t ják. 
Mindkét egybehangzó bibliai nyilatkozat szerint a kiválasztás 
üdvtényének oka és for rása az Isten iránt való szeretet, ami 
természetesen nem csupán érzés, hódolat, hűség, hanem egy-
szersmind az embertársak iránt cselekedetekben megnyilat-
kozó jóindulat és áldozatkészség. 

Eképpen gondolkozván Jakabnak a kiválasztásról szóló 
alaptétele felől, nem csatlakozhatom ahoz a többségi nézethez, 
mely szerint itt az (/.λέγειν illetőleg εκλέγεσθαι verbumot más 
vonatkozásban kellene magyarázni, mint ahogy példánakokáért 
többnyirePál használja a leveleiben. Ha ugyanisaztmondhatnók, 
hogy Jakab ebben a nagy jelentőségű alaptételben csupán 
azt akar ta jelezni, hogy Isten a szegényeket avégett válasz-
totta ki, azaz arra rendelte, hogy gazdagok legyenek, ha és 
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amennyibon tudniillik hisznek: akkor igazán nem lehet meg-
érteni, hogy ezt a magában véve vajmi keveset mondó 
nyilatkozatot miért fejezte volna ki olyan gyöngéd megszó-
lítás és kenetes szavak kíséretében. Ám, ha tovább menve, 
olyasforma gondolatot olvasunk ki a szavaiból, hogy ő, a 
hitben gazdagok osztályrészének emlegetésekor a menny-
ország javainak öröklésére gondolt, ami mint ígéret tárgya, 
a kiválasztás folyománya: ezzel már egészen köze l ju to t tunk 
ahoz a páli felfogáshoz, amely az evangéliomokkal egyezőleg, 
eleve történt isteni végzésen nyugvó üdvtényűl fogadja el a 
kiválasztást. Sőt, ha még azt is elismerjük, hogy Jakabnak 
ez a tétele a Jézus hegyi beszédének kezdetével (Lk 6 2 0 ) 
egybehangzó: akkor meg a kiválasztott, szegényeket, mint 
hitben gazdagokat, úgy kell tekintenünk, mint az Isten eleve-
végzésének megannyi alanyait . Ebből arra a következtetésre 
jutunk, hogy Jakab éppenúgy ismeri, vallja, hirdeti és alkal-
mazza az electio tényét., mint Pál. Ebben az esetben pedig 
semmi okunk sincs arra, hogy Jakabtól elvitassuk az electio 
tanát, vagyis hogy azt mondjuk, miszerint Jakabnak eszeágá-
ben sem volt a kiválasztás gondolatának alkalmazásánál az, 
mintha δ már eleve befejezett isteni tényre útalt volna, hanem 
egyszerűen a gyülekezetében előfordult és tapasztalt visszás 
helyzetet akar ta volna megszüntetni, hogy nevezetesen a 
gazdagok ne nyomják el a szegényeket. Ilyen magyarázással 
bármily komoly erköicsi intelmet adnánk is az apostol szájába, 
mégsem tolmácsolnék híven azt a hitbeli meggyőződését, 
amellyel ő a kiválasztás tényét vallja és hirdeti. A szövegben 
ugyanis világosan mondja: ό ΰεος εξελέξατη . . . és ezt a dön-
tés t nem változtathatja meg semmiféle emberi oko-kodás , 
mert az Isten örök kiválasztási ténye másíthatatlanul rvény-
ben marad. E/,t hirdeti itt J akab az őt jellemző gyakor l a t i 
erköicsi alkalmazással. 

Tisztában van Jakab azzal a kérdéssel is, hogya a hívő 
keresztyén miképpen nyer biztosítékot a kiválasztás ténye 
felől. Ezt természetesen nem rendszeresen fejtegeti, mind-
azonáltal megfelelő, azonos gondolat hangsúlyozásával vilá-
gosan kifejezi. Amit ugyanis az igazság beszédének, az evan-
géliomnak újjászülő hatalmáról mond (118), az nem egyéb, 
mint a kiválasztással kapcsolatos tény. Ezt az δ gondolkozása 
szerint úgy kell értenünk, hogy a kiválasztás örök tényéről 
a keresztyén akkor nyer tudomást és kezességet, amikor az 
evangéliom ereje által újjászületik. Sem az egyik, sem a 
másik tekintetben nincs semmi része, vagy érdeme az ember-
nek. Itt Isten függetlenül, szabadon, feltétlen kizárólagossággal 
határoz, és amiképpen akara tának minden megnyilvánúlása 
örök, aképpen a kiválasztásunk és minden ezzel egybefüggő 
lelki állapotunk is eleve eldöntött, befejezett dolog. Erről 
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kezességül szolgál egyfelől a hit, melyet Isten ajándékoz az 
Ο választottainak, akikre nézve éppen az a czélja, hogy hitben 
gazdagok legyenek (2 5 ) ; másfelől zálogot nyújt maga az 
élet, amennyiben a választottaknak rendeltetése az, hogy 
tökéletesek és épek legyenek (ÍW ψε τέλειοι ν.αί ολόκληροι 1 4). 
Ε szerint a hit sem nem előzménye, sem nem feltótele, ha-
nem egyenes következménye, okozata a kiválasztásnak; 
viszont az újjászületés ismérve az erkölcsi épség ós feddhe-
tetlenség, amelyre törekedni kell. A hit és élet összeforrva, 
egyesülve lesz nyilvánvalóvá, egymástól el nem választható. 
Ε kettő kölcsönhatása visszatükröződik a hívő egész lényében 
s az erkölcsi megújhodás a tökéletességre jutásnak biztos 
előjele. Mert noha a hit valódisága és ereje kísértések, szen-
vedések tűzkohójában való megpróbálás után állapítható 
meg, és egyedül a küzdelmek veritékes hosszú útján állha-
tatosnak bizonyuló hit j u tha t el a dicsőség czéljához, ahol 
az életet, mint valamely koszorút vagy koronát, nem jutalmul, 
hanem díszül, kegyelem jeléül elnyeri (1 1 2 ) : mindazonáltal 
az Isten országának örökségében a kiválasztás alapján része-
sülnek azok, akik Istent szeretik (25). És így mind a hit, 
mind az új élet, mint szintén a reménybeli üdv — az Isten 
kegyelmi kiválasztásának áldása. 

Eképpen gondolkozván Jakab az idvezűlés amaz eleve 
megállapított mozzanatáról: nem tartotta szükségesnek, hogy 
Krisztus bűnt engesztelő váltsághalálát, mint az örök élet 
alapját és kútfejét hangoztassa. Ez a szerintem szintén különös, 
feltűnő ós meglepő eljárása azonban aligha menthető egyébbel, 
mint azzal, hogy a Krisztus váltságtónyenek tudatos ismeretét 
a levele olvasóinál már a priori feltételezte. Annyit legalább 
föl kell tennünk róla, hogy mint apostol, ismerte, hitte, 
vallotta a Krisztus közbenjárói tisztének jelentőségét, érvényét 
és áldását, ha szinte az adott viszonyok közepett nem bocsát-
kozot t is bele e titokteljes tétel elemezésébe, sőt alkalmazá-
sába és felemlítésébe sem. Ebből magyarázható meg az a 
körülmény, hogy bár a kapcsolatba hozható soteriologiai 
pontoknál helyes és elfogadható gondolatokat közöl, minda-
mellett inkább csak a gyakorlatiasság felszínén mozog. Amikor 
példáúl az Istenhez közeledésre hívja fel a keresztyéneket: 
ugyanakkor az erkölcsi engedelmességet és a vallási megtérést 
egy gondolatban összpontosítja és ennek a másáúl mutat ja 
fel az isteni kegyelem megnyilatkozását. Szerinte ugyanis az 
igazi, őszinte bűnbánat negative a gonosznak győzedelmes 
leküzdésében, positive az Istenhez való menekülésben hatá-
rozódik. Ám, amiképpen a sátánt minden őzeimével és kísér-
tésével együtt megszégyenítheti, ár talmatlanná teheti az ember: 
aképpen Istenhez hozzájárulhat, ha előbb külsőleg-belsőleg 
megtisztul, megszentelődik, ha kezei bűnt, rosszat nem művel-

Tlieol. Szaklap XUl. évf. 2 



18 D . l í r d ó s József. 

nefe, szíve tisztátalan dologra nem gondol, nem hajol, ha 
bánkódik, gyászol és sír az elkövetett, megtörtént vétkei 
miatt és megalázza magát az Úr előtt. Ebben az esetben 
bízvást remélheti ós meg is nyeri Istentől a megnyugtatást, 
vigasztalást, kegyelmet, életet és dicsőséget (47_i0). íme, a 
lelki megújulás eme folyamatában szó sincs a Krisztus vált-
ságérdemeről: mégis oly hű evangéliomi szellem nyilatkozik 
meg az apostol előadásában, hogy annak igazságát semmi-
képpen sem vonhatjuk kétségbe. Rokon vonás tükröződik 
vissza abból a tanításából is, mely szerint a hitből származó 
imádsággal ós az őszinte bűnbeismeréssel oly hathatós 
Ígéretet kapcsolj össze, amelynek megvalósulása felől kezes-
séget nyújt az Úrban való bizodalom. Aki nevezetesen hittel 
fohászkodik Istenhez a bűnbocsánatért, megnyeri azt, mint-
hogy a hit meg nem szégyenül (5i f t . 1 6 . ) ; viszont a földi 
bajok eloszlatására, a testi szenvedések, betegségek enyhíté-
sére is legjobb gyógyszer a hitbuzgó könyörgés (514). Mindezek 
a gyakorlati vonatkozású tótelek azonban nem azt igazolják, 
hogy Jakab a sarkalatos jelentőségű soteriologiai dogmák 
hirdetésétől idegenkedett, hanem csupán azt, hogy az ő olvasó 
közönsége nem nyugtalankodott az idvezűlés bizonyossága 
felől, tehát nem kellett ezt a tételt behatóbban magyarázgatni 
előtte: azonban arra igenis szükség volt, hogy kiki az evan-
géliomi örök elvek gyakorlati áldásait megismerje és azokban 
gyarapodjék. Ezért ez a látszólag dogma nélkül való evan-
géliomi keresztyén útmutatás . 

Szóval, míg Jakab a kiválasztás üdvtényéről Pállal tel-
jesen egyezőleg gondolkozik és tanít, addig az azzal kapcso-
latos tételeknél bár e l tér tőle, de azért nem kerül vele ellen-
kezésbe, habár egészen egyéni színezetű és jellegű felfogásá-
ból azt állapíthatjuk meg, hogy az evangéliomot a páli 
abstrakt értelmezéssel párhuzamosan az apostolok korabeli, 
közelebbről éppen a jeruzsálemi gyülekezet életére való 
gyakorlati irányú alkalmazással tanította és terjesztette, 
anélkül, hogy ezzel a felfogásával és eljárásával valamely 
új irányzatot akar t volna meghonosítani. 

A megigazulásról. 
Az írás egybehangzó tanítása szerint a megigazulás 

alapja, forrása és oka — a hit. Arra a kérdésre, hogy én a 
bűnös, mimódon leszek igazzá Isten előtt? miképpen nyerem 
meg Tőle, mint objektiv üdvjót, a bűnbocsánatot és az > rök 
é l e t e t ? : a biblia egybehangzólag azt feleli, hogy — hit által. 
Az idevonatkozó, főképpen Pálnál található döntő bizony-
ságok közül ehelyütt csak ket tőre útalok. Az egyik negative 
állapítja meg, hogy az ember megigazul törvény cselekedetei 
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nélkül (Rám 3 28), a másik a prófétai kijelentés (Hab 2 4) alapján 
positive hangsúlyozza, hogy az igaz hitből él (Gal3xi). 
Hogy Jakab miképpen vélekedett a megigazulás okáról, azt 
kifejti levele második részének 14—26 verseiben, ahol is az 
élő hit és a holt hivés lényegét mintegy vitatkozó elemzés 
rendén ál lapít ja meg. 

Azzal kezdi, hogy „micsoda haszna van annak atyámfiai, 
ha valaki azt mondja, hogy hite van, azonban cselekedetei 
nincsenek? Vájjon képes-e őt megtartani a hi t?" (14. v.). 
Itt tehát az apostol nem, olyan embert állít elibénk, akinek 
hite van, hanem olyant, aki azt mondja magáról, hogy néki 
hite van, noha kérdéses, ha vájjon csakugyan hisz-e? Ebből 
nyilvánvaló, hogy az a hit, melyet Jakab az idvezűlés kút-
fejéül elismer, nem azonos azzal a hittel, amelyről a levélben 
jelzett valaki azt állítja, hogy az nála megvan. Ez szerintem 
azt jelenti, hogy Jakab a megigazulás okául ugyanazt a 
keresztyén hitet vallja, amelyről az egész írás taní t ; ellenben 
az a hit, amellyel az ellenfele kérkedik, nem igaz hit, hanem 
csupán hivés, azaz a hit dolgaira és tényeire vonatkozó 
valamelyes felfogás, a hit erejéről alkotott olyan hézagos, 
vázlatos fogalom, és torzképzet, amelyet az illető egyén hit-
nek nevez, ha szinte az végképpen nem az evangéliomi idve-
zítő hit. Azért teszi fel az apostol a kérdést, hogy vájjon az 
ilyen állítólagos, úgynevezett hit, képes-e megtartani azt, aki 
azzal dicsekedik és idvezűlését attól várja, holott az apostol 
mondása szerint annak az embernek cselekedetei nincsenek. 

A kérdés gyakorlati megvilágítása végett példát hoz fel 
a hit erejének és hatásának igazolására. Ha — úgymond —férfi 
vagy nő ruhátlanul van előtted és szűkölködik a napi eledelben, 
valaki pedig közületek azt mondja nékik: Menjetek el békes-
ségben, melegedjetek meg és lakjatok jól, azonban nem adtok 
nékik azt, amire a testnek szüksége van : micsoda haszna van 
annak? (15. 16. v.). Ebben a mindennapi életből kölcsönzött 
kérdésben benne van a felelet, mely szerint bármily kene-
tesen és édeskésen csengő, de üres szavakkal is, nem segít 
senki a szegényeken ós szűkölködőkön, akiknek ruhára és 
eledelre van szükségök ; mert ugyan mit ér azzal bárki is, 
ha szükségében, nyomorúságában szépen hangzó szavakkal 
akar ják kielégíteni, vagy, ha még oly nyájasan mondogatják 
is néki: Isten áldjon meg édes felebarátom!, azonban a 
könyörülő, résztvevő szeretetet ridegen megtagadják tőle. 
„Eképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, holt, magában 
véve"; cselekedetek híjjával. azaz áldásos nyilvánúlás nélkül 
olyan, mint a holt, élettelen test. Nincs benne erő, mozgás, 
lélek, élet ; következésképpen nem képes idvezíteni. Az ilyen 
élettelen, rideg alakoskodást már a pogányok is elitéltek, 
amikor példánakokáért Piautas így szól: Quid te retulit 

3* 
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beneficum esse oratione, si ad rem auxilium emortuum est. 
Ovidius pedig ezt mondja: Denique quid verbis opus est, 
spectemur agendo. 

Tovább fűzve a kapcsolatos gondolatokat, élénkebb és 
még meggyőzőbb érvelés végett megszólaltat az apostol egy 
harmadik atyafit is, aki ahoz a vele vitatkozó előbbi férfiúhoz 
imígyen szól: „Néked hited van, nékem meg cselekedeteim 
vannak : mutasd meg nékem a te hitedet cselekedetek nélkül, 
én is megmutatom néked az ón cselekedeteimből a hitemet" 
(18. v ). „Te hiszed, hogy egy az Isteji: jól teszed; az ördögök 
is hiszik és reszketnek" (19. v.). Itt az apostol kérdésesnek 
tünteti föl még azt is, hogy vájjon van-e valósággal hite az 
olyan embernek, aki azt mondogatja, hogy hisz, de ezt a 
mondását cselekedeteivel nem igazolja. Aki tudnillik hisz, 
az ezt a tényét be is tudja bizonyítani; mert a hit oly belső 
lelki kincs, amelynek megmutatására nincs más út és mód, 
mint egyedül a tettekkel, cselekedetekkel való bizonyítás. Az 
apostol tehát nem tanít sem csupán cselekedetek nélkül való 
hitről, sem csupán hit nélkül való cselekedetekről, hanem 
olyan cselekedeteket kíván, amelyekben a hit nyilvánvalóvá 
lesz, és azt a hitet hirdeti, amely mint a jó termőfa, gyümöl-
cseiről ismerhető fel. Tegyük föl példánakokért, hogy valaki 
hiszi a kinyilatkoztatás amaz alapigazságát, mely szerint a 
pogányok polytheismusával ellentétben egyedül egy Isten 
van. Ez a hittétel a legtisztább istenismeret összfoglalata. 
Azonban lehet-e ennek a hitigazságnak valami értéke és 
haszna, ha az ezt hívő egyszersmind életével is be nem bizo-
nyítja, hogy az egyedüli egy Istenen kívül senki másban nem 
bízik ós az Isten szent akaratánál nagyobb s döntőbb tör-
vényt nem ismer el ? Hiszen még magok az ördögök, a vétkes 
szellemek, vagy — mondjuk — a megszemélyesített pogány 
bálványok is hiszik, hogy az egyedüli egy Isten a mindenség 
Ura és Bírája : úgyde éppen ez a hitök kelti föl bennök a 
re t tegés érzetét, mert minden pillanatban attól félnek, hogy 
az az egy élő Isten, akit ők tetteikkel megbántanak és meg-
tagadnak, kárhoztató ítélettel sú j t j a őket Ezt fejezte ki már 
a miletusi Apollo jósdája eme fennmaradt mondásában : 

'Hóé deóv βασιλέα v.aí γεννητικά προ πάντων 
Óv τρίμεται '/.αϊ γαία v.ai ο ιρανός, ήδέ θάλασσα, 
Ταριάρεοί τε μυχοί /ort δαίμονες εκφρίττοισιν.1) 

Látnivaló ebből, hogy a hit nem az érzékek alá eső, 
való világ tárgyaira vagy jelenségeire vonatkozó tudalom, 
hanem a természetfeletti, láthatatlan lét körébe tar tozó 
igazságokról való meggyőződés, tehát egészen lelki, szellem-

' ) Cf. Lactanlius, De i r a De i , a d D o n a t u m 23, 12. 
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erkölcsi bizonyosság, amely értéktelen mindaddig, amíg külső-
képpen kifejezésre nem jut . 

Visszatérve a 14. versben jelzett ellenfélhez, akiben nincs 
meg valósággal az, amit színlel és amivel kérkedik (ezért 
κενός): az írásból vett két példával világosítja meg az apostol 
a szóban forgó hit lényegét ós minéműségét. íme Ábrahám, 
a választott népnek és a hívőknek apja, az Isten akarata 
iránt való engedelmességével bizonyította be, hogy micsoda 
a hit lényege; továbbá Ráháb, a pogány parázna nő, aki 
Izrael népéhez való hűségéről saját élete veszélyeztetésével 
te t t bizonyságot, nyilván megmutatta, hogy milyennek kell 
lenni annak a hitnek, amely megszabadít a kárhozattól és 
az Isten népe méltó tagjául való elismertetésnek bizonyos 
záloga. 

Ábrahám hite cselekedet volt. Minden habozás és kése-
delem nélkül engedelmeskedett Isten parancsának és kész 
volt megáldozni egyetlenegy fiát. Ám, mivel hogy azt cselekedte 
(Gen 22,16): beigazolta, hotjy az ő Urában Istenében vetett 
hite abban nyilvánult, hogy Urának Istenének akaratá t egyedüli 
és tökéletes érvényű parancsolatúl elismerte és iránta feltétlen 
engedelmességet tanúsított. Nyilvánvaló ebből, hogy az Ábra-
hám cselekedetének indító oka, tényezője a hit, vagyis a 
szöveg szavaival élve — r/. των Ι'ργων ή nίοτις έτελειώϋ-η (22. ν.). 
Mikor azonban J a k a b itten cselekedetekről beszél, nem gon-
dolhat, nem is gondol a törvény cselekedeteire, sőt volta-
képpen nem is több, hanem csupán egy cselekedetről szól, 
mint olyanról, amely az Ábrahám hitének bizonysága. Ezzel 
valami szokatlan és merész gondolatot hangsúlyoz a mi 
Jakabunk. Mert hát az Ábrahám cselekedete még mindennapi 
emberi felfogás szerint is rémes tet t volt. Erkölcsi érzésünk 
borzadállyal fordul el az olyan apától, aki kész volna a saját 
egyetlen fiát máglyán megáldozni. És vájjon nein iszon>;atos-
ság-e az ilyen cselekedet a szent és igaz Isten előtt i s? Úgyde 
az Ábrahám cselekedeté nem a test és vér indításából, sem 
nem emberi rendelésből, vagy valamely külső okból történt; 
mindez együttvéve sem volt volna képes őt ilyen tet t re rábírni. 
Ez kizárólag az ő hitének műve, bizonyítéka, cselekedete, 
ή πίσιις σινι'ργει τοις ϊ'ργοις αντον, a hit volt az 6 munkatársa, 
cselekedetének végrehajtója. Mint ember, képtelen volt volna 
arra a cselekedetre, de a benne élő és ható hit ösztönözte, 
sugalmazta és ihlette őt arra, hogy cselekedje azt, amit sem 
ő, sem más halandó ember önszántából megtenni nem bírna. 
Ε szerint Ábrahám cselekedeteiben, nevezetesen istenfélő 
kegyes életében, engedelmességében, tettében egyaránt a hit 
erejét, támogatását, felmagasztosító, megigazító voltát szem-
léljük, vagyis azt, hogy a hit mimódon jut el a teljes, töké-
letes kifejlődéshez, azaz ahoz a czélhoz, ahol az ember meg-
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igazulást nyer Istentől hit által. Ε befejezettség, e tökéletessé 
levés, e teleologikus érvényesülés a cselekedet révén történik, 
amennyiben ezen az úton mutatja meg a hit, hogy léte, mű-
ködése, hatalma valóság és csodás. Ábrahám hite, kezdetétől 
fogva a befejeződéséig színtiszta hit, cselekedete hitének a 
gyümölcse, mondhatnók hogy nála a hit és a cselekedet, mint 
szintén a cselekedet és a hit azonos gondolattá olvad egybe, 
mert nem tar t ja lehetőnek a hitet cselekedet nélkül, sem a 
cselekedetet hit nélkül. Ez a felfogás a inegigazulásról szóló 
bibliai tannal egybehangzó, mire nézve méltán mondja Jakab, 
hogy Ábrahám hitének valóságos vol tá t maga Isten igazolta 
azzal a kinyilatkoztatási tényével, hogy Ábrahámnak hitét 
igazságúl tulajdonította, azaz őt magá t igaznak nyilvánította 
és így beteljesedett vagyis ténnyé lett a Gen 156-ban ide 
vonatkozólag olvasható eme mondás: „Hitt Ábrahám az Isten-
nek és ez tulajdoníttatott néki igazságúl" (23. v.). Ám az 
Isten abbeli Ígérete, amelyre az Ábrahám hite vonatkozott, 
arra az idők múltán megvalósult történeti tényre útalt, hogy 
Isten az Ábrahám igazi, lelki ivadékait, az ő magvából világra 
jövendő ama Fiúban meg fogja áldani. Ezt az ígéretet Ábrahám 
igaznak, ténynek ismerte el és ebbeli bizodalomteljes maga-
tar tását , azaz hitét. Isten méltányolta, igaz érzületnek, illő 
gondolkozásnak, odaadó engedelmességnek, rendületlen hű-
ségnek minősítette, beszámította. Ezzel ez a prototypikus 
megigazulás az idő teljességében testiképpen megjelent 
Messiásban a bűnbocsánat és örök élet üdvjavaiban való 
részesülés telj tartalmú kifejezőjévé, összfogalini jelzésévé 
vált. Ha hát bárki is a hitére hivatkozik, vagy azt mondogatja, 
hogy néki hite v a n : gondolja meg, hogy egyedül és kizárólag 
az a megigazító, idvezítő hit, amellyel Ábrahám és az ő lelki., 
valódi leszármazottjai ékeskednek és amelyet Isten igazságúl 
számít be. Ahol ez a cselekedetekben is pyilvánúló hit nincs 
m e g : ott minden szó, beszéd, vallástétel és rimánkodás merő 
látszat, amit soha és semmiképpen sem tulajdonít az Isten 
igazságúl. 

Mily kedves volt Ábrahám hite Isten előtt, mutatja a 
prófétai szózatban ( & a 41 8) róla fennmaradt jelzés i:?nx LXX 
ov ήγάηησα, ήγα/ιημένοζ, άγαιιητός, melynek alapján őt a zsidók 
átalában Isten barát jának (φίλος dtnv 23. v.) az arabok szintén 
mind a mai napig Chalil-Allah néven nevezik és Hebront, 
mint az Ábrahám városát el CAa//7-nak hívják. 

Az írásból kölcsönzött másik példa a Ráháb cselekedete 
(25. v.). Ezt az ószövetségi történetet nemcsak a zsidók, ha-
nem az őskeresztyének is jól ismerték a Jósua könyvéből 
(24 .1 5 . , 6 17); tud ták nevezetesen, hogy mikor Jósua népvezér 
Jerikó város kikémlelésére k é t izraelitát elküldött, a pogány 
parázna nő Ráháb azokat a kémeket házába fogadta és az 
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őket halálra üldöző emberek elől e l re j te t te ; aztán pedig nem 
a rendes úton, hanem a kőkerítésnél épült házának az ablakán 
bocsátotta ki és így segítette elő a megszabadulásukat, egy-
szersmind pedig .Jerikónak Jósua és az izraeliták által való 
bevételét. Ε tet tnek viszonzásáúl a győzedelmes izraeliták 
Ráhábot hozzátartozóival együtt , a Jerikóra mért romlástól 
és ítélettől megkímélték, sőt őt a választott nép kötelékébe 
befogadták és megkülömböztetett tisztességre méltatták. Ráháb 
életben maradását a bűn kárhoztatásától való megszabadulás 
előképéül tekintet te mind a zsidó hagyomány, mind a hébe-
rekhez írott levél (1131) tanúsága szerint az őskeresztyén 
köztudat és Jakab apostol szintén úgy mutat ja fel ezt a 
cselekedetet, mint a Ráháb hitének bizonyítékát; amennyiben 
az a kanaánbeli tisztátalan életű nő szilárdan meg volt 
győződve afelől, hogy Izrael Ura Istene az egyedüli, mindenható 
Isten mennyben ós földön {Jos 2 9-11l), akinek senki ós semmi 
sem állhat ellene. Ε hitéből önként következet t az a csele-
kedete, hogy sa já t élete veszélyeztetésével és feláldozásával 
az Isten akaratának megvalósúlását mozdította elő. Ezt a 
hittől sugalt és hitben véghezvitt cselekedetet Jakab, a Ráháb 
bűnbocsánat nyerésének ós Isten előtt való megigazulásának 
okáúl, forrásáúl tekintette. 

Ezek alapján és mindezt egybefoglalva, a 17. versben 
már kifejezett gondolatot még határozottabb ós nyomatékosabb 
módon hangsúlyozza az apostol, kimondván, hogy „amiképpen 
a test, lélek nélkül holt, azonképpen a hit, cselekedetek nélkül 
szintén holt" (26. v.); aminek nem az az értelme, hogy a 
hitnek a cselekedetek kölcsönzik az életet és a ható képes-
séget, hanem az, hogy a cselekedetek nélkül való hit, lényegére 
és minéműsógére nézve olyan, mint az a test, amelyben nincs 
lélek és így az ilyen holt hitnek nincs értéke, jelentősége, 
még kevésbbé pedig idvezítő ereje. 

Mielőtt e tételre nézve a Jakab ós Pál felfogásának és 
taní tásának párhuzamos megvilágításához kezdenék, jelzem, 
hogy Lutherig senki sem vizsgálódott behatóbban afelett , 
ha vájjon ez a két apostoli férfiú egyező, avagy eltérő véle-
ményben volt-e a megigazulásról, illetőleg a hit és a csele-
kedetek egymáshoz való viszonyáról. Luther mélyen já ró 
dogmatikai elméje azonban, a P r o t e s t a n t i s m u s sarkalatos 
dogmájáúl elfogadott páli megigazulástannal nem ta r to t ta 
összhangzónak a Jakab nézetét és így tör tént az, hogy fő-
képpen a német tudósok ebben a tekintetben eltérő eredmé-
nyekre ju to t tak . Némelyek közvetlenül Luther nézetéhez 
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csatlakoztak, így De Wette1), Kern2), Baur3), Weiffenbach4) 
és nézettársaik. Mások azonban, úgymint Neander5), Thiersch6), 
v. Hofmann7), Wiesinger8), Beyschlag9), Ménégoz10), nálunk 
Bartók11) stb. úgy gondolkoztak, hogy Jakab és Pál állás-
pont jaösszeegyeztethető ; viszont egyesek, mint Weizsäcker12), 
Lechler18), Kübel14), Weiss Β.15), Schlatter16) elismerik a tan-
beli eltérést, de azt kiegyenlíthetőnek t a r t j ák . Amint aztán 
az újabb korbeli bibliai theologusoknál divatossá lett az a 
tetszetős vélekedés, melyszerint az újszövetségi kánonírók 
külön-külön a saját egyéni tanalakzatukat ter jeszt ik elő, 
anélkül, hogy egyik a másikra hatást gyakorolt vo lna : hova-
tovább átalánossá lett az a nézet, hogy mind Jakab, mind 
Pál, a maga külön tanrendszerét t á r ja elibénk és egyik a 
másikkal nem vitatkozik, sőt mindenikőjök tiszteletben ta r t ja 
apostoltársa meggyőződését, minek folytán csupán a theologu-
sok félreértésén alapul az a feltevés, mintha Jakab és Pál 
között ellenmondásról volna szó. Ehezképpest az újabbkori 
theologusok abból indulnak ki, hogy a Jakab fogalmi köré-
ben és nyelvhasználatában a) a hit, β) a cselekedetek és γ) 
a megigazulás, egészen más gondolatot jelent és fejez ki, 
mint Pálnál, amiből következik, hogy mindkét apostolnak a 
sa já t álláspontján igaza van, közöttük eltérés nem állapít-
ható meg, sőt inkább végeredményileg mindket tőjük ugyan-
azt akar ja mondani, ha szinte a szavak használatát és a ki-
fejezéseket tekintve látszólag ellentétben vannak is egymás-
sal. Ε modern elemzés hívei úgy vélekednek, hogy 

a) a hit a Jakab fogalma szerint tágabb körű, átaláno-
sabb és nem a szívben, hanem az agyban, nem az érzelem-
ben, hanem az értelemben gyökerező vallási elem. Bár ő is 
ismeri a dicsőség Urában, ami Jézus Krisztusunkban való 
hitet (2j), amely a keresztyén ember életének irányító elve, 

') Biblische Dogmatik des A. u. N. Testaments. Berlin, 1813. 3. Aufl. 1831 
Der Brief Jakobi untersucht und erklärt. Tübingen, 1η38. 

s) Vorlesungen über neutestamentliche Theologie. Leipzig, 1864. 
4) Exegetisch-theologische Studie über Jac. 2 Gieszen, 1871. 
ή Geschichte der Pflanzung etc. Hamburg, 1832. 5. Aufl. 1862. 51. 6. 
") Die Kirche im apostol. Zeitalter. Frankfurt a./M. 1852. 3. Auflage. 

Augsburg, 1877. 
') Der Schriftbeweis. Nördlingen, 1852—55. 2. Aufl. 1857-59 . 
") Der Brief des Jakobus. Königsberg, 1854. 

Neutestamentliche Theologie. 2 Bde. Halle, 1891. 2. Aufl 1896. 
lu) Etüde comparative de 1' enseignement der saint Paul et de saint 

Jacques sur la justification par la foi, megjelent az Etudes de theologie et 
de Γ histoire-ban 1901. 

" ) A Jakab levele. Tanulmány. Kolozsvár, 1908. 
12) Das apostolische Zeitalter der christl. Kirche. 3. Aufl. Göttingen, 1901. 
18) Das apost. und das nachapost. Zeitalter. 2. Aufl. Stutlgart, 1857. 
14) Das christliche Lehrsystem nach d. heil. Schrift. Stuttgart, 1873. 
t5) Lehrbuch der bibl. Theologie des Ν. T. 7. Aufl. Stuttgart. 1903. 
l e) Die Theologie des N. Testaments. 2 Bde. Calw u. Stuttgart 1909 10 
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továbbá hangsúlyozza, hogy az igazi könyörgésnek alapfeltó-
tele a szívből fakadó bizodalom, az odaadás, a hit (1 5, 5 1 5 ) : 
azonban ezt a gondolatot nem tudja oly kizárólagos érvényre 
juttatni, mint Pál, amennyiben hol a jó cselekedetek alap-
jául (2|8), hol az erkölcsi engedelmesség elősegélő eszközéül 
(222) tekinti azt, sőt keresztyénellenes eszmével is kapcso-
latba hozza a πΐστις-t (219), mikor példánakokáért a dämo-
noknak az egy Istenben való hiterői szól, ami tulajdonképpen 
semmi kapcsolatban sincs a hivő lélek Istenben vetett bizo-
dalmával. Amikor meg arról szól, hogy a hit, mint az ember 
vallási tudatossága és Istenben való bizodalma esetleg el-
erjedbet és erkölcsi hatását végképpen elvesztheti, úgy hogy 
tehetetlenné, élettelenné, holt tá válhatik: ezzel olyan külön-
leges felfogást árul el, amely a Pál apostoltól hirdetett meg-
igazító, idvezítő hitről szóló tannal semmiképpen sem fér 
össze. Mindez azt mutatná, hogy Jakab a ηίστις jelzést nem 
abban a kizárólagosan dogmai és tartalomdús értelemben 
használja, mint amelyben Pálnál találjuk, hanem gyakorlati 
vonatkozásban a hivés, a vélekedés, emígy vagy amúgy 
gondolkozás fogalmát érti a 7ιίσιις alatt. Mily egészen más 
a Pál hitfogalma. Nála a hit az érzelem ténye (xagöiu γαρ 
ηιστεΐεται εις ör/.αιοαύνψ Róm 1010), tárgya pedig a megfeszített 
és feltámadott Krisztus, akiben Isten szeretete lett nyilván-
valóvá. Ez a hit idvezít; mer t midőn a Krisztusban kinyilat-
koztatot t kegyelmet megragadja, egyszersmind a kegyelem 
által bűnbocsánatot és istenfiúságot nyer, továbbá a bűnöst 
újjászűli, megszenteli és megigazúlva állítja Isten színe elé 
(Róm 5,„, 8 ,_ 4 l Fii 1G). 

β) Viszont a megigazulásra vonatkozó és a hittel kap-
csolatos cselekedetek Jakab szerint az isteni akarat telje-
sítéséből fakadnak. Ilyen jellegű az Ábrahám cselekedete, 
amelynek rugója az Isten akara ta iránt való engedelmesség; 
ilyen átalában a szeretet, a jótékonyság, amely nem üres 
szavakban, meddő érzelmekben (21V 16), hanem tényekben 
nyilvánúl. Az ilyen cselekedetek az Isten igéje által eszkö-
zölt újjászületésből és egyszersmind hitből eredő tet tek, 
amelyek azonosak a Jézus hegyi beszédében hirdetett igaz-
ságnak tényeivel. Szintén ilyen jellegű a Ráháb eljárása, ameny-
nyiben ő élete árán mentette meg a választott nép kémkedő 
küldötteit. Ez a tény az Izrael Istene hatalmának elismerésé-
ből és az iránta való hódolatból származott. Ε példákból 
következtethető, hogy Jakabnak az ty/a fogalmáról nem volt 
biztos ós határozott tudalma. Különböző árnyalatokban hasz-
nálja ezt a jelzést és látszólag mintha több hatályt tulajdo-
nítana az í(?ya-nak, mint a mVmy-nek. 

Pál apostol ellenben szigorúan mórlegeli az Ι'ργα ér téket 
és következetesen alkalmazza ide vonatkozó elvi felfogását. 
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Távolról sem tekinti haszontalanoknak, vagy feleslegeseknek 
a cselekedeteket, azonban különbséget tesz a törvényszerű 
cselekedetek és a Szentlélektől vezérelt hívőnek cselekedetei 
között. Az előbbiek csoportjába tartozó nyilvánúlásokat 
vagy egyszerű έργα, vagy 'έργα νόμου jelzéssel emlegeti, míg 
az utóbbiakat -/αλά vagy αγαθά jelzőkkel látja el. Ε szerint 
vannak «gyfelől törvény cselekedetei, másfelől szép és jó 
cselekedetek. Amazok nem csupán a mózesi szertartási 
parancsolatok teljesítése folytán keletkező, tehát szolgai 
alárendeltségből és kötelességszerűleg végzett cselekedetek, 
hanem átalában véve a mózesi egységes törvény, azaz a 
teljes papi kódex betűiben egybefoglalt bárminemű cseleke-
detek, melyek révén a zsidó az Isten előtt kiengesztelődést, 
megigazulást remél, vár és igényel. Az ilyen törvényszabta 
cselekedetekről azt mondja az apostol, hogy általok nem 
nyerhető el a inegigazulás (Róm 3 2s)· Hogy pedig miért nem 
igazulunk meg a törvény cselekedeteiből, ezt a tényt az 
apostol nem azzal okol ja meg, hogy még a törvény tökéletes 
megtartása sem volna elegendő az idvességre, mert hiszen 
akik a teljes törvényt az utolsó vonásig képesek volnának 
betölteni, azok megigazulnának általa (Róm 2 , 3 ) : hanem azzal 
győz meg a törvényszerű cselekedetek érvénytelenségéről, 
hogy rámutat az ember tehetetlen, gyarló, képtelen voltára, 
amely mellett teljes lehetetlenség az, hogy az Istennel szem-
közt törvény alapján álló ember, a saját maga erején való-
sággal ós tökéletes mértékben eleget tudjon tenni a törvény 
minden rendelésének. Erre a feladatra halandó lény sohasem 
volt és nem is lesz képes. Ezért és ennyiben a megigazulás-
hoz nem szükségesek a törvény cselekedetei. Isten igazságá-
nak mint ténynek nyilvánúlása törvény nélkül, ingyen, 
kegyelemből a Jézus Krisztusban való váltság által történik 
{Róm 3 21. 24·). A m , a mózesi törvény által követelt külsőleges, 
alaki, testi cselekedetek ellenében útal Pál azokra a csele-
kedetekre, amelyeket a kegyelem Lelkétől vezérelt és új 
életben járó hivők önként, törvény parancsolása nélkül, mint 
Istennek tetsző te t teket mutathatnak föl. Ezek azok az er-
kölcsileg szép ós jó cselekedetek, amelyek a kegyes lélek meg-
annyi természetes tényei {Róm 2 7 , 2 Kor9 8 , Ä o / l l 0 i 2 Thess217, 
2 Τ im 2'21, 31 7 , Tit 11 6) , a szeretet megnyilatkozásai (1 Kor 13), 
amelyeket gyűjtő névvel a Lélek gyümölcsének nevez ( G a l b ^ ) 
az apostol ; azonban sohasem tulajdonít nekik megigazulást 
szerző erőt vagy képességet. Míg Jakab a cselekedeteket 
szinte megigazító tényezőfii tekinti, mondván: έξ 'έργων 
diYMtoviat ίίν&ρωηος v.ui ovv. lv. πίστεως μόνον (2 : addig Pál 
szerint χωρίς νόμοι·, őiá πίσιεως (Róm 3 2ι) ηίατει, χωρίς έργων νόμου 
(28. ν.) és ismételten csakis όιά πίστεως (Ga7 2 f i) tv. πίστεως 
(38 ,9 .) . Az έργα ezen eltérő értékelésén alapúi egyfelől a 
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Jakab felfogását ószövetségi szellemben értelmező tridenti 
zsinat határozmánya a jó cselekedetek érdemszerző hatályá-
ról, másfelől a Pál tanelvét valló protestantismus alapdog-
mája az egyedül hit által való megigazulásról. 

y) Végűi a megigazulás fogalmának jakabi és páli jelen-
tőségét vizsgálva, arra a következtetésre jutot t a modern 
theologia, hogy noha úgy Jakab, mint Pál sensu forensi hasz-
nálja a dinaiOL-oOai verbumot, mindamellett ezt mindegyikőjük 
eltérőleg alkalmazza. Pál apostol nevezetesen ismervén a 
zsidóságnak az ószövetségi hagyományos értelmezés alapján 
kialakúlt abbeli tanfelfogását, mely szerint a megigazulás, 
vagyis igaznak nyilvánítás egyfelől a bűnösnek, másfelől az 
ártatlannak igazul tekintésében határozódhatik: ő az előbbi 
értelmezés mellett foglalt állást, tudniillik kimondotta, hogy 
Isten a hitetlent igazítja meg (διν.αιοϋν τον ασεβή Hóm 4 5, Χριστός 
vn έρ ασεβών an έΟ αν εν 5 β), még pedig oly módon, hogy őt hit 
által a Krisztus váltságérdemében részesíti (όικαιωΟέντες olv 
εκ πίστεως 5 t ) , azaz Krisztus igazságát a hívőnek igazságul 
beszámítja (λογίζεται r) ηίανις εις öv/.αιοούνην 43), amiből világos, 
hogy hit nélkül nincs megigazulás, hit nélkül nem is képzel-
hető ör/.αιοσννη ΰεοΰ. Emellett tekintettel van Pál az utolsó 
ítéletkor történendő döntésre is, amely a hitből fakadó csele-
kedetek minémüsége szerint vagy felmentésre, vagy kárhoz-
tatásra fog szólani (V. ö. Róm 2 f i_13, 2 Kor 51(), 1 Thess 52 1) · 
Ez szintén megigazítás Isten (δίκαιοι -/.αταστα&ήσονιαι o't 7ΐολλοί 
5 1 9) és megigazulás a hívő részéről (διχααο&ήσονται 21 3), 
csakhogy azért Pál rendszerint a bűnösnek hit által, kegye-
lemből való megigazulását tekinti annak az üdvtónynek, 
amely az υ dogmarendszerének alapját alkotja, míg viszont az 
eschatologikus vonatkozású isteni döntés különleges jelzésére 
a σωζειν verbumot és a σωτηρία substantívumot használja, 
amint ez kiviláglik példánakokáért a Róm 59-beli eme tételből: 
πολλω ovv μάλλον όιχαιω&έντες vvv tv τψ αΐματι αυτοί σωΟ-ησόμεϋα 
δταντον αϊτό της οργής. 

Miként Pál a σωτηρία ós δικαιοσύνη substantivumokat 
(Róm 1,6 .1 7) , úgy Jakab is a σώζεσΟαι (14. ν.) διν.αιονσϋαι (24. ν.) 
verbumokat synonym jelentésben használja, habár természe-
tesen, amint Heyschlag megjegyezte, nem szótári hanem 
fogalmi szempontból, még pedig a jövendőbeli kegyelmi tényre 
való vonatkozással. Ebből azt a tannézetet állapíthatnék 
meg, mely szerint az Isten ítélőszéke előtt csakis az állhat 
meg, aki nem csupán csak hitt, hanem hitének valódiságát 
életének szent és igaz voltával is bebizonyította. Noha Jakab 
2 24-ben praesenst használ (δικαιούται), mindamellett a meg-
igazulást jövendőbeli ténynek tekinthette, amennyiben a 
most megnevezett helyen az εξ έργων δικαιούται ανϋρω/ιος και 
ουκ εκ ηίστεως μόνον egészen átalános jellegű mondás. Viszont 
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Ábrahám igaznak nyilvánítása bízvást elfogadható volna a 
hívők felett kimondandó utolsó ítélet typusáúl, éppenúgy, 
mint ahogy a Ráháb megkímélését a végitéletkor leendő 
megszabadulás előképéül lehetne tekinteni. Ezzel a felfogással 
aztán el volna oszlatva minden olyas aggodalmaskodás, mintha 
Jakab, a megigazulás tanát illetőleg ellenmondásba került 
volna Pállal. 

Csupán az a lényeges eltérés maradna még fenn, hogy 
Pál szerint Isten a bűnöst, Jakab szerint pedig az igazat 
nyilvánítja igaznak, tehát amott a iustificatio iniusti, emitt 
a iustificatio iusti hangoztatása volna megállapítható. Úgyde, 
mivel a Krisztusban való élet alapja és biztosítéka Jakab 
szerint is az Isten kegyelme, amelyet hittel elfogadni igen, 
de cselekedetekkel kiérdemelni nem lehet és mivel Pál szerint 
a bűnbocsánatot, újjászületést és igazságot emberi érdem 
jutalmáúl senki sem igényelheti : tehát végelemzésileg arra 
az eredményre jutunk, hogy a Jakab és Pál megigazulási 
tannézete olyanformán viszonylik egymáshoz, mint a kezdet 
és a befejezés, a megalapozás és betetőzés, vagyis mind-
ketten a hitélet egyenletes, kapcsolatos és összhangzó meg-
nyilvánulásának és tökéletességre jutásának folyamatát 
kívánják felmutatni és sa já t missiói körük lelki és erkölcsi 
szükségletéhez képest megokolni. Ami azonban a Pál és 
Jakab fejtegetése módját és eredményét illeti, arra nézve az 
újkori mérsékelt kritikusok, így p. o. a Beyschlag nézete 
az, hogy bár a Jakab fogalmai még az ószövetségi felfogás-
hoz és Jézusnak a synoptikusoknál olvasható tanításához 
símúlnak és kezdetlegesek, míg már Pál a törvényszerű 
fel tételekés kísérletezések ellenében vívott küzdelmei nyomán 
határozott és vitán felül álló sikerrel muta t ta föl megigazulás-
tanának lényegét : mindazonáltal gondolkozásuknak és kifeje-
zésben formáiknak különbözősége mellett is, az egymástól 
elválaszthatatlan kegyelem és megszentelődés azonos evan-
góliomát vallották ós tanították. Eszerint Jakab éppenséggel 
nem vitatkozik Pállal, annál kevésbbó van ellentétben a Pál 
tanával, hanem igenis küzd a keresztyónségnek olyan félre-
értése ellen, amely a páli tant akarta elcsűrni-csavarni a 
maga igazolására. 

Hadd körvonalozzam immár a sa já t igénytelen nézetemet 
a Pál ós Jakab megigazulási elméletére vonatkozólag. Onnan 
indulok el, hogy Jakabnak a megigazulásról szóló felfogása, 
alaki szempontból, tudniillik tisztán a kifejezést tekintve, 
nem azonos a Pál szövegezéseben ismeretes tantétellel. Jakab 
ugyanis 2 24-ben így szól: εξ έργων δικαιούται αν&ρωιιος /.ai ον'χ 
ez πίστεως μόνον, Pál pedig Rom 3 28-ban így: λογιζόμενα ονν 
dr/.aiovodai πίστει ανΰρωπον χωρίς έργων νόμοι·. Továbbá Jak 2 2 1 
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szerint Αβραάμ ο πατήρ ημών οΐζ εξ έργων έδιχαια,&η; míg· Rő/n 4 2  
szerint εί γαρ 'Λβραάμ ίξ έργων εδιν.αιώΰη, έχει ν.αίχημα αλλ5 ον προς 
ΰεόν. Am, ha csupán a kifejezésre helyezzük a súlyt, akkor 
Pált önönmagával is ellenmondásba lehet bonyolítani, mert 
hiszen 1 Kor 132-ben ezt í r ja : εάν έ'χω πάσαν την ηΐατιν ώστε 
ορη με&ιστάναι, άγωιην δε μη έχω, ούΰέν ειμί. 

Ezekre az apostoli kijelentésekre nézve azonban tudnunk 
kell, hogy ezek nem a későbbi kor tanfogalmainak megfelelő 
dogmatikus meghatározások, sem nem olyas tanalakzati 
szövegezések, amelyek alapján a Pál és Jakab megigazulásra 
vonatkozó felfogását és tanítását egymással ellentétbe lehetne 
állítani. Amennyiben továbbá az igazság beszéde, tudniillik 
az evangéliom, nem az ellentétek hanem az összhang fog-
lalata: inkább azokat a nyomokat kell kutatnunk, amelyeken 
az ugyanazon Lélektől vezérelt kánonírók szellemi egyező-
ségét megtaláljuk. 

Hogyha tehát a Jakab tanítását a vonatkozó szakasznak 
(2 ,4—26) a z egész levéllel való kapcsolata értelmeben akarjuk 
fe lmutatni : nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a körül-
ményt, hogy az ő olvasóinak, mint Jézus követőinek még 
nincs tiszta tudatuk arról és nem is buzgólkodnak azon, hogy 
Jézusban való hitöknek mivoltát, erejét és áldását, életük 
nyilvánúlásával tettekben is bebizonyítsák. Ezt a helyi jelen-
séget ismernünk kell, ha Jakabnak az olvasóihoz intézett 
kérdéseit és azok kapcsán közölt oktatásait kellőleg akarjuk 
mérlegelni. Továbbá figyelnünk kell arra, hogy ő tulajdon-
képpen nem is a cselekedetekről értekezik, hanem a hitről 
tanít, és a cselekedeteket csupán annyiban vonja be a fej-
tegetése keretébe, amennyiben azokból a hitnek látható is-
mérveit valahogyan ki lehet mutatni. Nemcsak ismeri ós 
vallja a hitből való megigazulás evangéliomát, hanem tájé-
kozottsága van arról is, hogy levelének olvasói, főképpen a 
zsidókból lett keresztyének, a pogányokból megtért atyafiakkal 
való érintkezés folytán szintén ismerik ezt a tant, még pedig 
abban a határozottan kifejezett értelemben, amelyben azt Pál 
hirdette. Azt sem lehet kétségbe vonni, hogy Jakab a Pál 
által hirdetett evangéliomi tiszta tudomány épségben meg-
őrzése érdekében éppenúgy buzgólkodott, mint apostoltársai, 
és így nem lehetett a czélja az, hogy éppen Pállal nyilvános 
vitatkozásba bocsájtkozzék olyan tétel felett, amelynek igaz 
volta felől önmaga is meg volt győződve. Még kevésbbé 
lehetett a szándéka az, hogy a hit egyedül idvezítő hatálya 
ellenében a cselekedetek érdemszerző érvényét hangoztassa, 
avagy éppen úgy tüntesse föl a cselekedetek értékét, mint 
amely a hit érvényének elbírálásánál esetleg megfelelő súllyal 
nehezednék a mérlegbe. Ilyen ferde szándékot csakis az tulaj-
doníthat Jakabnak, aki az ő szavait a kapcsolatból kiszakítva, 
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irányzat.osan félremagyarázza. Ε tekintetben a synergistikus 
ellenfél némileg látszólagos támpontul tekinthetné a Jakab 
vonatkozó fejtegetésének ezt a mondatá t : „Vájjon képes-e 
őt megtartani a h i t?" (2 U ) , amely kérdés állító mondatban 
így hangzanék: „Nem képes őt megtartani a hit." Ámde 
ebből a tételből nem indulhatunk ki a Jakab megigazu-
lásról alkotott felfogásának elbírálásánál, mert ő azt a kérdést 
kizárólagosan eszinéltetés és megfontolás végett intézi azok-
hoz a fonák észjárású ellenfelekhez, akikben nincs meg a 
hit, hanem csak mondogatják, hogy hitök van, azonban 
cselekedeteik meghazudtolják őket. Az ilyeneket az a hit, 
tudniillik az az általok hitnek nevezett szólásmód, ameiy 
tettekben nem nyilvánul, nem mentheti meg a kárhozattól. 
Viszont^nem lehet kiindúlnunk a 21. versbeli eme kérdésből 
sem: „Ábrahám nem cselekedetekből igazult-e meg?" hason-
latosképpen „Ráháb nem szintén cselekedetekből igazult-e 
meg? (25. v.). Erre a két ószövetségi példára éppen avégett 
mutat rá az apostol, hogy minden zsidó, pogány és kerei-ztyen 
ember Ábrahámnak a hitéből tanulja meg azt, hogy micsoda 
az a hit, ós a Ráháb cselekedetéből ismerje meg. hogy milyen 
az a hit, amely idvezít. Ez az apostoli czélzat nyilvánvaló 
abból, hogy mindjárt a következő 22. versben ezt mondja 
Ábrahámról: „Látod, hogy a hit munkál t közre, azaz a hit 
volt hatással az ő cselekedeteire ή πίατις σνϊηργει τοις εργοις 
αυτόν", ami azt jelenti, hogy Ábrahám ama cselekedete soha-
sem jöhetett volna létre, ha ő benne meg nein volt volna az 
igazi, élő hit, aminthogy tényleg a 23. vers szerint Ábrahám-
nak az ő hite tulajdoníttatott igazságul, éppenúgy, mint 
szóról-szóraPál apostol szerint (Róni 4 s). Ráháb cselekedetének 
indoka és tényezője szintén az Istenhez és az Ο igéjéhez 
való teljes bizodalom, önfeláldozó engedelmesség és szeretet 
volt, ami együttesen azonos az igaz hittel (25. v.). 

Véleményem szerint tehát Jakab megigazulás tanának 
alapja és záróköve a hit; kitetszik ez levele második fejeze-
tének első és utolsó verséből és az ezen két vers között 
olvasható fejtegetéséből. Hitről beszél ő voltaképpen akkor 
is, amikor a cselekedeteket hangoztatja, mert szerinte a 
cselekedetek lényegileg nem egyebek, mint a valódi hit is-
mérveinek igazolására szolgáló argumentumok. A megigazu-
lásnak Jakab szerint egyátalában nincs, nem is lehet két 
útja, két tényezője, mintha akár a hit, akár a cselekedetek 
revén idvességre lehetne jutni, sőt ellenkezőleg: egyetlenegy 
út ja és tényezője a megigazulásnak a hit, míg a cselekedetek 
csupán a hit ható képességének, erejének, valódiságának 
mutatói. Ezt a gondolatot ő így fejezi k i : „Á hit, ha csele-
kedetei nincsenek, holt önmagában" (217). Holt, élettelen hit 
(fides mortua) volt azokban is, akiket Jakab a cselekedetekben 
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elő hit mivoltáról és értékéről igyekezett kioktatni, meg-
magyarázván nékik, hogy azok a cselekedetek, amelyekről 
δ beszél, nem törvény cselekedetei, amelyeket törvény állapít 
meg és amelyeknek teljesítését büntetés és kárhozat terhe 
alat t követeli a törvény: hanem olyan cselekedetek azok, 
amelyek a Szentlélek által ajándékozott és táplált hitből 
fakadnak, mint ennek a gyümölcsei, bizonyítékai. Nem ér 
tehát semmit, ha valaki csak mondogatja, hogy Jézusnak 
világmegváltói küldetésében hisz, vagy hogyha elhiszi mind-
azt, amit a Jézus követői és hívei hisznek, úgyde ezen a 
hivésen kívül semmi egyebet nem tesz, sőt azt várja ós 
igényeli, hogy ezért a hívésóért viszonzásképpen vagy jutal-
múMdvezüljön, holott nem j á r a Jézus nyomdokiban, sem 
az Ο parancsolataira ügyet nem vet. Az ilyen embernek ilyen 
módon értelmezett hite, jobban mondva hivése holt, ennél-
fogva az idvesség elérésére merőben képtelen. Az élő hit 
ellenben nem tisztán értelmi meggyőződés, sem nem történeti 
tények elhivése, sem nem csupán szájjal való vallástétel, 
hanem cselekedetekben észlelhető és megnyilatkozó hűséges 
ragaszkodás, rendületlen bizodalom az Istenhez és az Ο örök 
üdvtervét megvalósító Jézus Krisztushoz, a Szentlélek kegyel-
me által. 

Lényegileg Pál apostol ugyanígy tanít a megigazulásról, 
amennyiben ő mind a holt cselekedetek, mind a holt hit 
hiábavalóságával ellentétben szintén azt hirdeti, hogy a szeretet 
által munkálkodó hitnek van értéke, ereje s megigazulást 
eszközlő hatása (Gal 5C). Azt azonban nem lehet tagadni, 
hogy már a régi exegetáknak feltűnt az a körülmény, hogy 
Pál és Jakab kifejezései, a megigazulás feltételere, módjára 
vonatkozólag különbözőképpen és eltórőleg értelmezhetők. 
Ezzel azt akar ták jelezni, hogy habár mindkét apostol alap-
gondolata azonos is, mindamellett nyilatkozatuknak párhuza-
mos mérlegeléséből ellentétes következtetésekre lehet jutni. 
Ilyen felfogás azonban csakis a szavakhoz ós a szöveg betűi-
hez való görcsös ragaszkodás folytán állhat elő, mert köze-
lebbről véve szemügyre a contextust, minden látszólagos 
ellenmondást eloszlathatunk. 

Pál határozottan így szól: „Úgy vélekedünk, hogy hitből 
igazul meg az ember, törvény cselekedetei nélkül" (Eów3. i 8 ) 
és ismét: „Nem törvény cselekedeteiből igazul meg az ember, 
hanem a Jézus Krisztusban való hit által" (Gal 216). Itt tehát 
a törvény cselekedetei, az έργα νόμου a megütközésnek ama 
köve, amelyben a kritika megbotlik és másokat is megbot-
lani enged. De ugyan hát mik azok a törvény cselekedetei, 
amiknek Pál szerint a megigazulásra semminemű befolyása 
vagy hatása s incs? Felelet: azok a cselekedetek érvény-
telenek, amelyeket a törvény szövegéhez való merev ragasz-
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kodásból és azzal a czóllal teljesít bárki, hogy azok révén 
az Istennel való kiengesztelódésre és ennek nyomán a meg-
igazulásra eljuthasson. Ilyen cselekedeteket sürgettek a 
farizeusok, akik az embereket a sa já t akaratukra ós erejükre 
utalva azt hirdették, hogy a törvény teljesítése által szent-
séget és igazságot lehet kiérdemelni Isten előt t ; ilyenekkel 
hivalkodtak a zsidóskodó tévtanítók, akik a ηεριτομή felvé-
telét és más törvényszerű rendelések betöltését üdvszerző 
hatályúnak hirdették; ilyenek ellenében vitatkozott Jakab is, 
aki a bűnein bánkódó embert nem arra inti, hogy cseleke-
deteivel iparkodjék kiérdemelni a kegyelmet, hanem arra, 
hogy tisztítsa meg kezét, szívét, keseregjen, gyászoljon és 
sírjon bjlnös volta miatt , közeledjék Istenhez, alázza meg 
magát Ο előtte és cselekedje a szeretet királyi törvényét. 
Ám, ha valaki csak egy dologban is vétkezik a törvény ellen, 
az egész törvénynek megrontásában bűnös, még ha különben 
megtartotta vo-lna is a törvény többi parancsolatait. Követ-
kezésképpen Jakab szerint· éppenúgy nem lehet megigazulni 
a törvény cselekedeteiből, mint ahogy Pál szerint a megiga-
zulás törvény cselekedetei nélkül jő létre. Annak okáért, 
eme fogalmi és lényegi egyezőség láttára indokolatlannak 
tartjuk azt a felfogást, mintha Jakab Pállal vitatkozni akart 
volna az evangéliom bármely tétele, illetőleg közelebbről a 
megigazulás feltétele és módja fölött. Ε tekintetben és ily 
szempontból a Pál leveleivel vagy gondolkozásával ellentétbe 
állítható utalás vagy vonatkozás nem található a Jakab leve-
lében. Egyébiránt mellesleg megérintjük, hogy a hit és csele-
kedetek ellentétbe állításának gondolata nem Pál apostoltól 
ered, mint szintén a megigazulás tanfogalma sem tulajdonít-
ható közvetlenül a pogányok nagy apostolának. Ama gondolat 
és eme fogalom megvolt már a választott nép kánonában és 
köztudatában, csakhogy a farizeusi hagyomány az írás betűi-
nek szolgasága alá görnyesztette a lelkeket és így állott elő 
az a nagy ellentét, amelyet az evangéliom egyenlít ki töké-
letesen. Ezt a kiegyenlítést találjuk meg Jakabnál , amint 
erről az eddig mondottakon kívül még, a következő tételben 
közlendő párhuzam és összhang is tanúskodik. 

Jakab és az írás. 
Jakab minden egyéni sajátsága és felfogása mellett is 

teljes összhangban van az írással. Az ószövetségi könyvek 
beható ismerete alapján találóan válogatja ki azokat a gon-
dolatokat és részleteket, amelyeknek a maga nézlete keretébe 
való beillesztésével igazolja, hogy Mózes és a próféták szellem-
erkölcsi iránya és czélzata a Jézus tanításában érvényesült 
igazán, híven és tudatosan. A levelében található ószövetségi 
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vonatkozások közül érdekes a Num 1129-ből kölcsönzött ama 
gondolat, melyet megvilágítás czéljából bővített ( 4 ν 6 . ) , ille-
tőleg olvasóinak értelmi felfogásához mérten alkalmasint 
Ésa 63 8 - l 4 - re is tekintettel körülírt. Itt ugyanis az ó>zövet-
ségi kijelentés tekintélyét védelmezvén, anthropopathikus 
kifejezéssel azt^ kérdezi, hogy vájjon pusztán üres szólam-e 
az, amikor az írás szerint a bennünk lakozó Lélek irigyen 
kívánja azt. hogy mi, az Isten elidegeníthetetlen tulajdonai 
marad junk? Sőt ellenkezőleg; ennek a régi mondásnak mély-
séges tartalmú jelentése van. tudniillik azt nyilatkoztatja ki 
az írás, hogy Isten minket, akik m á r a Krisztusban megvalósult 
lelki ország polgárai vagyunk, tulajdonaiúl kíván megőrizni 
a világ ostromai ellen. Éppen ezért a világ útjáról megtért 
lelkeknek Isten az addiglan tanúsított kegyelménél még 
nagyobbat ád, ginért őket magához emeli és örök dicsőségben 
részelteti, az Ο iránta bebizonyított odaadó készség irga-
lomból való megjutalmazása gyanánt. 

A Péld 10 l 2-re emlékeztető mondatban (δ20) meg a 
tryülekezet lelki békességére irányuló törekvés fokozását ós 
így a kegyesség gyakorlati értékét hangoztatja, amikor a 
tévelygés útjáról megtérített lélek iránt tanúsított szeretet 
jelentőségét magyarázza meg egyszerű keresetlen szavakkal. 
Itt szintén még más ószövetségi íráshely is lebegett előtte, 
nevezetesen. Zsolt 51 , ahol a királyi lantos a saját megtéré-
séért vigadozó leiekkel esedezik Urához kegyelemért hogy 
ő, mint immáron megbékélt halandó ember, hadd tanítsa a 
bűnösöket az Úr útaira, hogy a vétkezők megtérjenek az 
Úrhoz. 

Megkapó ószövetségi példával igazolja a hitbuzgó 
könyörgésnek Istentől való meghallgatását (5,fi. ,7.). midőn 
útal az Ilyés próféta imádságának áldásos voltára (1 Kir 
17 és 18). íme ez a hozzánk mindenben hasonló ember, 
lívftgionο»- ομοίο.ιαίϊής ήμιν, az ő hiterős imádkozásával hatalmas 
eredményeket ért el, mert minden gyarlósága mellett is igaz 
volt Isten előtt; éppen fey a hívő keresztyénre nézve sincs 
semmi akadály abban a tekintetben, hogy buzgóságos könyör-
gésével bizodalmasan járuljon Isten színe elé. Az egymásért 
való kölcsönös imádkozásnak ily feltétel alatt csodás hatása 
van: eloszlatja a testi szenvedéseket, meggyógyítja a lelki 
betegeket. Ezzel az ószövetségi bizonyságra való hivatkozással 
meg van erősítve az a tény, hogy az Isten előtt kedves 
könyörgésnek lényege és áldása mindenha ugyanaz volt és 
ugyanaz marad. 

Szintén az ószövetségi kijelentés alapján világítja meg 
a világ szerint gazdagok állapotát ( l 9 _ n ) . A prófétai ige 
{Esa 40 6 . 7 . v. ö. Zsolt 103 lft) szerint ugyanis minden ember 
az elhervadó fűhöz és az elhulló virághoz hasonló, ami a gazdag 
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embert arra inti, hogy a földi múló vagyon lát tára arra töreked-
jék,ami hervadhatatlan, maradandó kincs.És miként az alacsony 
sorsúnak azzal illik dicsekednie, hogy 5 az idvességnek bir-
tokosa és az új életnek részese hit által: aként a gazdagnak 
abban teljék az öröme, hogy a világ fiai részéről tapasztalható 
bárminemű kicsinylés éŝ  megtáinadtatás ellenére is állhata-
tosan megmaradjon az Ur mellett való hűségben és alázatos 
engedelmességben. 

Egyéb ószövetségi vonatkozásokat mellőzve, felemlítem 
még a 2>l4_2ß rendén hangsúlyozott két typikus példát, mely-
ben az Ábrahám és Ráháb hitének mivoltát és megnyilat-
kozási módját az illető helyek (Gen 2 2 9 . l 0 . l 2 ; 156 és Jós 
2 4. jΓι: 61 7) mélységes exegesisével alkalmazza a keresztyén 
hit lényegének és gyümölcseinek megállapítása indokából. 

Mindezekből a tételekből nyilván beigazolva láthatjuk, 
hogy Jakabot prófétai ihlet vezérelte és az ószövetségi kegyesek 
tiszta érzése ha to t ta át. 

Természetes azonban, hogy az újszövetségi írókkal több 
rendbeli és közelebbi eszmekapcsolata van. így nevezetesen 
Istennek a törvényben kijelentett akara tá ra vonatkozólag 
teljesen egyező értelemben tanít Mátéval; azaz, miképpen 
Máté ( 5 l 8 k) a törvény legkisebb parancsolatának és így a 
szertartási rendeleteknek is kötelező beteljesítését hangsú-
lyozza: aképpen Jakab a törvényt a maga teljes egészében 
érvényesnek és feltétlenül betöltendőnek nyilvánítja, mert 
szerinte „ha valaki az egész törvényt megtart ja , azonban egy 
ellen vét, az az egésznek megrontásában bűnös" (2 l 0) . 

Az ldvezítőnek élettörténetét nem állítja oda a hívők 
elé, mint valamely törvényszerűleg követendő példaképet, 
mert Jézus Úr, aki uralkodik és í tél ; annál nagyobb súlyt 
helyez azonban a tanítására, úgyhogy a synoptikusoknál, fő-
képpen Máténál megörökítet t jézusi mondásokra emlékeztető 
elvek csillámlanak ki számos tételéből. így 1 β szerint a 
keresztyén ember életeleme a hit és a hitből származó imád-
kozásban nincs meg a habozásnak és kételkedésnek még az 
árnyéka sem, éppen úgy, amint ezt már Jézus tanította 
(Mt 212 l ; Mk 11 23 24). Hogy Istentől merőben jó adomány 
és tökéletes a jándék származik (1 í7), azt írónk az Úr ajkáról 
hallotta, aki azt hirdette, hogy a. mennyei Atya minden jó t 
megad azoknak, akik azt tőle kérik (Mt 7 n ) . Az igének 
megtartásában nyilvánúló magatar tásról (122) hasonlóképpen 
nyilatkozott az Ur (Mt 72 β). A lelki szegények, kiknek örök-
sége a mennyeknek országa (Mt 53), ugyanazok, akiket 
Jakab, mint a világ lenézett szegényeit az Isten országa 
örököseifii tekint (25). A keresztyén hívő, aki az ige meg-
tartásáról a felebaráti szeretet gyakorlása által tesz tanú-
bizonyságot, örvendező dicsekedéssel néz az ítélet elé, mert 
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ott irgalmasságot nyer, amely az ő gyarlóságait befedezi 
(λατα/.ανχάται ίλεος κρίσεως 2 l 3) , teljesen abban az értelemben, 
amint arról Idvezítőnk tanított (Mt 5 7 , 1829. 34 .35 , 254 5 .4 e). 
Midőn továbbá az élettelen, meddő hit értéktelen voltát a 
gonosz szellemek hitére1 való emlékeztetéssel világítja meg 
(2,9), rámutat arra, hogy az,, ilyen hivés nem találhat kedvet 
Isten előtt, sőt inkább az 0 íteletétől való rettegést idézi 
elő, amint ezt a Jézus istenfiúságának elismerését kiáltozó 
daemonok példája szintén igazolta (Mt 8 2 9 , Mk 5 7 , Lk 4 4 l ) . 
A nyelv, mint az igazságtalanság világa révén keletkező 
bűnöket a gonosz birodalma azaz a gyehenna szüli és lob-
bantja lángra (36), amiképpen hasonló trópussal már az Úr 
kijelentette, hogy a szívből erednek és a szájból jőnek ki a 
bűnös szenvedélyek {Mt 15 , , . l 8 . l 9 ) . Azt a jézusi gondolatot 
pedig, hogy a békességre törekvők az Isten fiainak mondat-
nak (Mt 5 9 ) : a gyakorlati életre alkalmazva azzal a magya-
rázattal kiséri Jakab (3,8), hogy a felülről származó bölcseség 
tiszta és békességes, amely az engesztelődés jobbját nyújt ja 
és szívesebben megbocsát a felebarátnak, mintsemhogy ver-
sengjen vele, mert csakis a békés hajlamú ember éri el a 
mások megtérítésére irányuló czélját, t. i. az igazság gyü-
mölcsét, amely az embertársunkban megérlelődik, azaz be-
fejezést nyer. 

Mátéval egyezik Jakab abban a tekintetben is, hogy az 
Isten iránt tartozó kizárólagos engedelmesseggel ellenkező 
bárminemű magaviselet nem egyéb, mint kevélység, amely 
a világban uralkodó istenellenes hatalom felé hajtással azonos : 
ezt tehát kerülni kell, mert aki magát felmagasztalja és a 
világ kísértésének enged, az megaláztatik; viszont az alázatos 
szívű kegyelmet nyer, felmagasztaltatik (46, Mt 231 2) ; továbbá 
abban, hogy a Jézus ismeretes nyilatkozatához (Mt 7 , ) csat-
lakozólag egyedüli törvényadóúl és itélőbíróúl Krisztust vallja, 
aki képes arra, hogy megtartson ós kárhozatra juttasson 
{4 j2); végűi abban is, hogy Jézussal együtt (Mt 53 4_3 7) az 
esküdözést a hívőknek megtiltja (52) és a haragot, az Úrtól 
tanított értelemben (Mt 522) a gyilkossággal egyenlő bűnnek 
minősíti (42). 

Hasonló az egyezőség a Jakab ós János előterjesztése 
között, amennyiben mindketten küzdenek a vallásos színezetű 
álkegyesség ellen és sürgetik a hitnek méltó élettel való 
bebizonyítását. Tanításuk szerint a hívők akkor nyerik el az 
élet koronáját, az örök életet, ha nem cselekszik a bűnt, sőt 
kiállják a próbát és az Úrban megmaradnak (Jak l l 2 . 2 n 
•58.9 v. ö. 1 Ján 1 , .2 , 22 8 , 4 I 7) . Mindketten elitélik azt a 
föltevést, mintha a gonosz bármi részben is Istentől eredne, 
avagy mintha Ő bárkit is kisértene ( J a k 1 l 3 - l 7 ) , holott Ő 
világosság és nincsen benne sötétség, tehát ha azt mondo-
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gát juk , hogy közösségünk van vele és mégis sötétségben 
j á runk ^hazudunk és nem az igazságot cselekesszük (1 Ján 
l í . 6 ) . Jakab szerint önként értetődő dolog, hogy csakis az 
igazul meg Isten előtt, akinek életfolyama az Isten akaratával 
egyező és így akit Isten valósággal igaznak tekint (1 2f)) éppen 
ily értelemben János szerint az Úr azokat mondja boldogok-
nak, akik aképpen cselekesznek, amiképpen 0 cselekedett 
(Ján 1317). Jakab azt tanítja, hogy Isten a hívőket igéje 
által szüli (1 ]8), azaz az új élet. vagyis az újjászületés Istentől 
ered a hívőkbe beoltott ige ú t j á n : ezenképpen János arra 
figyelmeztet, hogy az istenfiúság forrása az Isten szeretete; 
amiből következik, hogy a hívőknek kölcsönösen szeretniök 
kell egymást (1 Ján 3 j . , 8 . l 9 ) . A világ szerelmének kerülését 
azzal okolja meg Jakab, hogy a világhoz való vonzódás Isten 
ellen való állásfoglalás (44), viszont János, a világ kíván-
ságaival és tisztátalan űzelmeivel ellentétben buzdítva serkent 
az Isten szeretetében váló állhatatos megmaradásra (1 Ján 
2 , 5 . l 6 ) Mindkettőjük ethikai elveinek kiindulási pontja a 
szeretet , melynek valódisága gyümölcseiről ismerhető fel. 

A párhuzamos tétélek egybevetéséből, mint szintén a 
kánoni levelek chronologiája nyomán, minden további utalás 
mellőzésével megállapítható az is, hogy Péter apostol a J a k a b 
levelét használta és gondolatait értékesítette.1) Hogy pedig 
Jakab és Pál között mennyire nincs ellentét, sőt inkább a 
szellemi összhang és elvi egység mindkettőjük theologiai 
rendszeréből tisztán kiviláglik : azt a megigazulás jellegzetesen 
páli felfogásának a Jakab nézetével való összehasonlítása 
kapcsán bemutattam. 

A teljes írással való eme fenséges harmóniából és a 
jellemzően egyéni, önálló gyakorlatiasságból magyarázható 
meg az a nagy jelentőségű értékelés, amelyben a Jakab 
levele kezdettől fogva részesült és amely az idő haladtával, 
a theologiai nézetek fejlődésével és tisztázódásával bizonyára 
csakis gyarapodni fog. 

D. Erdős József, 
egyetemi tanár. 
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