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Pál apostolnak, a kiváló és a Krisztus-élményétől szenvedélyesen felzaklatott elmének
tömör és mély, merész és feszültséggel teli mondanivalójával nehéz megbirkózni.

Vallásunk e nagy szellemének megértésében nincsen összhang. Hogyan juthatunk el
könnyebben a zsidó diaszpórából származó, a jeruzsálemi rabbik iskoláján nevelődött

apostol megértéséhez: a palesztin-farizeusi, vagy a zsidó-hellén, esetleg a pogány-hellén
gondolkodás útján? Szakított ugyan az ősök vallásával, de nem maradt-e meg zsidónak
gondolkodásában és érzelmeiben megtérése után is? Vagy nemcsak hithirdetőként, ha
nem teológusként is egyengette útját a keresztény hellénizmusnak? Mit is tartsunk
Krisztushoz vonzódó jámborságáról, amelynek legfőbb forrása a damaszkuszi élmény:
eszkatologikus megrendültség-e, vagy misztika?

Alig akad ezekre a kérdésekre egyértelmű válasz. Mivel Pál ízig-vérig teológus volt,
és az egészen evilági dolgokat is a hit fényében szemlélte, benne elválaszthatatlan egymás
tól az egyéniség és a teológia. Tudniok kell ezt a tényt mindazoknak, akik akár Pál
személyéről, akár teológiájáról írnak. Lássák meg a gyakran ellentmondást sejtetően

hangzó kijelentéseinek hátterében Pált, az embert, a maga szenvedélyes lelkének dinami-
kájával. ,

Az újszövetségi teológia tankönyvei rendszerint részletesen foglalkoznak Pállal. Eppen
katolikus szerzők tollából jelentek meg művek, amelyek kimondottan teológiáját tárgyal
ják. Ilyenek F. Pra t szép és tartalmas két (néhány kérdésben már meghaladott) kötete,
továbbá L. Tondelli, F. Amiot, J. Bonsirven könyvei. Arra nem számíthatunk, hogy
valaha is elkészül Pál teológiájának "rendszere", hiszen töredékesek a leveleiben tárgyalt
témák, de világosan látszanak teológiája szerkezetének bizonyos vonásai.

Krisztológia és szótériológia. Bizonyos, hogy Pál teológiája "krisztocentrikus", mert
gondolatainak középpontja és forrása Krisztus. Istenből indul ki, és Istenhez törekszik,
de tanítását Istenről a krisztológia lendíti erőteljesen és teszijellegzetessé. A damaszkuszi
élmény idején' tapasztalatból ismeri meg Pál az Istent, aki kiválasztotta őt, meghívta
kegyelmével, hogy kinyilatkoztassa neki Fiát (Gal 1,15). Istent tekinti a mindenség
kezdetének és céljának (IKor 8,6; Róm 11,36). Ismerete Istenről csak Krisztus megváltói
műve által lesz teljessé. Krisztus a teremtésben és a megváltásban tölti be közvetítői

szerepét (IKor 8,6; Kol 1,15-20). Mélységes szavai Isten uralmáról, kiválasztásáról és
kegyelméről szintén a Krisztusban legmagasabbra emelkedő üdvtörténet kinyilatkozta
tásához kapcsolódnak, és ez a hiánytalan "teodiceának" útja (Róm 9-ll). "A mi Urunk
Jézus Krisztus atyja" (2Kor 1,3; Ef 1,3; Kol 1,3) Krisztusban tervezte és valósította meg
a teljes megváltást (Ef 1,3-14), ezért is őt illeti minden dicséret a krisztusi közösségben
(Róm 5,11; 7,25; 11,33-36; Fil 2,11; stb.). .

Másrészt Pál krisztológiája egészébenfüg~ az Isten tevékenységétől Fián és Fiában. Az
idők teljességében elküldte őt (Gal 4,4; Róm li,32), feltámasztotta a megfeszített Messiást
(IKor 1,23; 2,2) és mint Kyrioszt dicsőségének részesévé tette (IKor 2,8; Gal 1,1; Róm
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4,24), majd megjelenik fönséggel (Kol 3,1-4; Fil 3,20 sk.), hogy befejezze az emberek és
a világ üdvözítését (IKor 15,24-28; Róm 8, 19-23).

L. Cerfaux monográfiájában helyesen mutatja be Pál teológiájának változatosságát és
sokféle vonatkozását, de jó szolgálatot tesznek azok a kutatások is, amelyek egy-egy
részletkérdésre irányulnak. Közben az érdeklődés középpontjába kerülnek a Pálnál
olvasható címek és méltóságok (pl. Isten Fia, Kyriosz, Eikon), az eszmei háttér is, így
a bölcsesség-spekuláció Pál prae-egzisztenciáról alkotott elképzelésének hátterében. Még
az sem dőlt el, hatással voltak-e Pálra gnosztikus elképzelések, amikor a "kozmikus
Krisztusról" írt az efezusi és a kolosszei levélben.

Pál krisztológiájában különösen kidomborodik a szótériológiai jelleg: szó van az
ember megmentéséről és a világ hazaviteléről Krisztus által. A Jézus keresztjében Isten
irgalmából az embernek, a bűn és halál rabjának ajándékozott megváltás annyiraközép
pontja Pál gondolatainak, hogy nem sok figyelmet fordít aföldi Jézus szavára és művére.
Isten Fiának szeretete és engedelmessége megmenti az emberiséget, de hirdeti az Atya
szeretetét és megváltásunkra irányuló tervét is. Így jut kifejezésre a megváltás művében
az Atya és a Fiú bensőséges kapcsolata. Ugyanakkor szóvá teszi a szótériológia több
nehéz kérdését is, egyebek közt ezt a kifejezést: "Jézus Krisztus kiszolgáltatta magát
miérettünk".

Valóban mondhatjuk, hogy a meg váltás gondolata uralkodik Pál teológiájában. He
lyénvaló, hogy az áldozat gondolatának elfogadásával szemléljük Jézus megváltói halá
lát (már a Zsidóknak írt levél előtt). Főképp akkor, ha az áldozat gondolatának új
keresztény értelmezését kutatjuk. Az viszont aggasztó, ha ez a kutatás elhomályosítja a
másokért vállalt engesztelés gondolatát, mely már mint zsidó hagyaték jutott Pálhoz
(2Kor 5,2); Gal 3,13) és beleilleszkedik a Krisztusról, az emberiség új ősatyjáról (a
második Adámról) alkotott hasznos fogalomba, és Krisztust úgy állítja elénk, hogy neki
köszönjük egész üdvösségünket. Krisztus mentési munkálatának kozmikus jelentőségét

leginkább a kiengesztelődés gondolata vílágítja meg.'

Üdvtörténet. Pál gondolkodásának igen feltűnő vonása az üdvtörténeti szemlélet,
melyet mindenképpen figyelembe kell venni teológiai kíjelentéseiné1. Ez feltétele annak
is, hogy helyes választ találjunk a napjainkban élénken vitatott néhány kérdésre.

Közéjük elsőként a "természetes teológia" kívánkozik. Közelebbről lsten kinyilatkoz
tatása a teremtésben, és Isten megismerése természetes emberi ésszel. Lukácsra vallhat
az athéni areopágoszi beszéd stílusa, és lehetséges, hogya Róm 1,18-32 zsidó-hellén
missziós beszéd fordulatos része, de az apostol beleolvasztotta ezeket a gondolatokat
nagy üdvtörténeti koncepciójába: a természetes észnek (Róm 1,20) és saját bölcsességé
nek (IKor 1,21) fényénél valóban nem jutott el a világ "Isten hatékony ismeretére", sem
az üdvösségre. Ugyanezt kell mondani az erkölcsi törvényről is, ezt megkapták a pogá
nyok, és jelentkezik az ő lelkiismeretükben (Róm 2,14-16)..

Az üdvtörténeti szemlélet erösíti Pál meggyőződését, hogy az emberek valamennyien
vétkeztek és nélkülözik Isten dicsőségét (Róm 3,23). De azt sem szabad elvitatni Páltól,
hogy meglátja, eredetileg milyen jónak alkotta Isten a teremtményeit. Az Isten tervének
két pólusa közé iktatja az üdv és a megváltatlanság egész történetét.

A Krisztusban megújuló ember ismét hordozza Teremtőjének képmását (Kol 3,10; Ef
4,24). Mulandóságában sínylődik most a világ, de Isten fiaival együtt sóvárogja a
szabadulást és a hervadhatatlan dicsöség teljes megnyilvánulását (Róm 8,19-23).

. A Qumran-szovegek új fényt derítenek néhány nehézségre. Így a Pálnál található "test
és lélek" (pneuma) antitézisre, melynek eredetét eddig is hellén hatásban keresték, és
most a Qumran-szöveg majdnem ugyanezt bizonyítja. A Róm 7 pesszimista hangjának
alapvetőelbírálásánál már alig térnek el egymástól a vélemények. Pál ebben a fejezetben
a kereszténység előtti és a kereszténységen kivűli megváltatlan embert jellemzi a krisztusi
megváltás magaslatáról,

! Heinz Schürmann: Das Lukasevangelium. r. Teil. 111-138. (Herder, Freiburg), 1982.
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Pál gondolkodásának zsidó elemeit az Ádám-Krisztus tipológia, egész üdvtörténeti
tanításának alapja is tükrözi, és ennek értelmezése körül még merülnek fel nehézségek
(Róm 5,12-21; IKor 15,20-22; 45-.49). Katolikus kutatók már meg is kísérelték, hogy Pál
gondolatmenete szerint újból megvizsgálják és világosabbá tegyék az eredeti bűn tanát.
De az emberiség két ősatyjának szembeállításakor megnyílnak Pál teológiájának újabb
mélységei.

A megváltatlanság története Krisztus eljöveteléig sivár képet mutat; Isten terve ez,
mely így nyilvánvalóvá teszi az elhatalmasodott bűn egész szörnyűségét (Róm 7,13), és
Krisztus által a megigazulás túláradó kegyelmét juttatja az embereknek (Róm 5,20).
Minden hivőnek és megkereszteltnek szerves kapcsolata van Krisztussal, aki feje a
megváltott emberiségnek, "zsengéje a holtaknak", feltámasztja testünket (IKor
15,20-22), és hasonlókká tesz mindannyiunkat dicsőséges képéhez (IKor 15,49; Róm
8,29; Fil 3,21).2

Krisztus, az "utolsó Ádám" éppen feltámadása által lett számunkra "éltető lélek",
"mennyei ember" (IKor 15,45,47 skk.), ezért Jézus feltámadásának a kereszten túl még
egy sajátos mozzanata van üdvözítésünkben. A mi testi feltámadásunk pedig így válik
Pál szótériológiájának kiegészítő részévé és befejező megkoronázásává. \

Bizonyosra vehető, hogy Pál az üdvtörténetben nagy jelentőségű mózesi törvényt
negatíve értékeli. Hiszen a megváltatlanság idején "jött közbe, hogy fokozódjék a bűnö

zés" (Róm 5,20.a.; Ga/3,21), és elveti a Törvényt, mert "nincsen benne éltető erő" (Gal
3,21). Krisztus korából egészen más törvényt említ Pál, a "lélek törvényét" (Róm 8,2),
.Krisztus törvényét" (Gal 6,2; IKor 9,21), melynek konkrét megvalósítása a szeretetben
történik.

Megigazulás és hit. Sokféle vélemény ütközőjéhez érkezünk, amikor Pál tanítását
vizsgáljuk a megigazulásról. Már megkopott a "jogi" és a "misztikus" (szentségi) megiga
zulás vitájának éle, mert kiderült, hogy mindkettőt hirdeti Pál (Róm 3-5 és 6--8). (Bár
protestáns oldalon még mindig védelmezik az imputatív, a tisztán "érvényre jutó"
megigazultságot.) . .

Uj úton kísérli meg a küzdelmet E. Kasernann az "isteni igazság" fogalm'át terhelő
eddigi nehézségekkel", Azt mondja, hogy ez az igazság "Isten uralma a világon, mely
eszkatologikusanjelentkezik Krisztusban". "A hívek alkotják az Isten uralma alá vissza
vezetett világot, a sokaságot Isteneszkatologikus jogrendjében, azért a 2Kor 5,21 szerint
ebben a sokaságban nyilvánul meg földi szemmel is láthatóan az Isten igazsága." Az
apostolnál azonban a jelen eszkatológiája nem emelhető ki összefüggéséből a jövő

eszkatológiájával.
A katolikus teológust továbbra is foglalkoztatja a megoldatlan kérdés, hogy ez a most

megnyilvánuló "isteni igazság" - melynek jelen és jövőbeni jellegét egyszerre látja Kase
mann - ténylegesen megszenteli-e az embert, hogy mégis csak mint "megnyilatkozás"
szerepel kevésbé reális, üdvöt szerző hatással? Ha Isten már most megvalósítja - igaz,
a kezdet állapotában - az üdvösséget, akkor a keresztények jelen üdvösségi helyzetét úgy
kell tekintenünk, hogy már most ténylegesen részesülnek az üdvösség eszkatologikus
javaiban. ,

Ide kívánkozik a lutheranizmus "simul iustus et peccator" (bűnös és megigazult is
egyszerre) problémája is, körülötte még eltérőek a vélemények. Viszont világosabb lett,
hogy Pál küzd ugyan a "cselekedetek", a törvény cselekedetei által szerzett igazság ellen,
mert a velük dicsekvő ember önerejéből akar eljutni a megigazulásra. Jakab apostol is
követeli levelében, hogy ne maradjon a hit "cselekedetek" nélkül, azaz kövesse a hitet
az erkölcsi tevékenység (Jak 2,14-26). Mindketten ugyanazt állítják más-más megfogal
mazással, más-más szemszögből.

2 H. Schürmann: i. m. L köt. 284. oldal.
3 E. Kásemann: Gottesgerechtigkeit, 1961.
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Közeledés észlelhető a Pál által hirdetett hit értelmezésében is. A protestánsok már
engednek abból, hogy csak "fides fiducalis"-ról, bizakodásról van szó. A katolikusok
pedig hangoztatják a hit, a .Pisztisz" kegyelmi jellegét; de még nem tűnt el minden
ellentét, Meg kell említeni a protestáns K. Barth könyvét, mely a felnőttek és a gyerme
kek keresztelésével foglalkozik. A könyv nyomán lendületes eszmecsere indult meg Pál
és az ősegyház felfogásáról a keresztség kérdésében. A katolikus egzegézis is csatlakozott
a pozitív munkához, hogy tanulmányozza Pálnak a keresztségre vonatkozó szövegeit
(főképp a Róm 6,3-14). Meg kell találni alapvető értelmét annak, hogy a keresztségben
.Krisztussal meghalunk, és Krisztussal feltámadunk". O. Casel misztérium-teológiája
szerint kell ezt a szöveget értelmeznünk, avagy a gondolkodás más kategóriája szerint
(szolidáris egység az új Adámmal, belépés halálának és életének közösségébe stb.). Ez
a vita elvezetett Pál gondolatainak mélyebb megértéséhez, és megtermékenyítette az
egyetemes teológiát",

Lenni "Krisztusban" és "Krisztus teste". A keresztségnél olvasható .Krisztussal" kife
jezések utat nyitnak a .Krisztusban'' formulákhoz, és olyan területre visznek minket,
amely az utóbbi években sokat foglalkoztatta a Pált elemző tudósokat. Ez az úgynevezett
Krisztus-misztika.

Nemcsak a fogalomnak adható többféle értelem okoz zavart, hanem.meg kell válaszol
ni azt a nehéz kérdést is, hogy mit szól a teológia Pálnak a .Krisztusban" formulában,
vagy más módon megnyilatkozó bensőséges Krisztus-kapcsolatához.

A katolikus tudósok mindenekelőtt azt akarják megtudni, mi Pál véleménye az isteni
"pneumáról". Fontos ezt tudni a Krisztusban hivők és mennyei Uruk közötti kapcsolat
miatt, mert Pál nem tekinti a Szentleiket csak harmadik isteni személynek, mégkevésbé
légkörnek vagy fluidumnak (Deissmannvéleménye), hanem isteni életerőnek (l Kor 15,45;
2Kor 3,17), amely a feltámasztott élő Urhoz kapcsolódik és belőle árad. Egyesek azon
a véleményen vannak, hogya .Krisztusban" kifejezést elsősorban egyháztanilag, ekkle
ziológiailag kell értelmezni, ilyenformán: "Krisztus testében" - és ezzel elérjük a .Krisz
tus teste" problémakört. Igen sajátságosan hangzanak és tömörré válnak Pál mondatai,
amikor saját szenvedését kezdi emlegetni, ezt ugyanis egészen Krisztusban elmerülten
viseli (2Kor 4,10 sk.; 13,4; Fil 3,10 és másutt), és közösségeiért, az egyházért ajánlja fel
(2Kor 1,5 sk.; 12,15; Kol l, 24). ,

Az első korintusi és a római levélben még nem bontakozott ki teljesen a Krisztus teste
koncepció (nem fej-test, hanem csak test-tagok), felvetődik tehát a gondolat, hogy itt
esetleg még csak mint egyszerű kép, vagy mint hasonlat szerepel. A fenti elképzeléstől

függetlenül egyes egzegéták arra a megállapításra jutottak, hogy Szent Pál a .Krisztus
teste" említésekor egész reálisan gondolt a megdicsőült Krisztus egyéni testére. Nagyon
szoros a viszony - főleg az efezusi levél világánál - Krisztus és ai egyház, a "fej" és a
"test", Krisztusnak keresztre feszített teste és a ,:pneumában" formálódott - ekklezioló
giai - teste között (Ef2,14-18).

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Pálnak egyéb képei és szempontjai is vannak
(pl. Isten népe) az egyházról. Ekkleziológiáját ezek teszik annyira gazdaggá és változa
tossá.

Etika és parenézis.Szent Pál etikáját jellemzi, hogy egymás mellé sorakoztat üdvteoló
giai tételeket és erkölcsi parancsokat, valamint egyéb hasonló kijelentéseket. Így feszült
ség támad az üdv bizonyossága és veszélyeztetettsége közt; például a keresztényekre is
vár a számadás (2Kor 5, l O). Ezt a feszültséget ismételten fontolóra kell venni. A sajátos
keresztény létet bizonyára csak az "idők közti" eszkatologikus helyzet teszi érthetővé.
Üdvösségünk kezdete és beteljesedése közt telik életünk, Krisztus már kiragadott minket
a ,jelen világából" (Gal 1,4), mely létezésünk révén mégis hatalmában tart bennünket,
mi pedig várjuk a világ végét (l Kor 10,11; Róm 13, 11-14). Ez alakítja a keresztény ember

4 H. Schürmann: i. m. 1. kt. 180--181. oldal
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magatartását ebben a világban (IKor 7,29-31; Róm 12,2). Pál parenézisének fő motívu
ma mégis az, hogy Isten már megváltott minket Krisztus által.

Eszkatológia. Végül ,találunk problémát Pál eszkatológiájában. Először is: miként kell
helyesen értenünk, hogy ő valóban azt gondolta, közel van a parúzia. Dogmának nem
tekintette, hiszen beletörődött abba is, hogy ő előbb hal meg, és gondolt a, test nélküli
"közbeeső állapotra" (2Kor 5,1-10). Csak az érdekelte, hogy eljusson az Urhoz (2Kor
5,8) és "mindig az Urnál" lehessen, akár Jézus második eljövetelekor (l Tesz 4,17), akár
a halál útján (Fil 1,23).

Nem állíthatjuk, Pálnak csak az volt a szándéka ezzel, hogy megszólaitassa az Isten
kegyelme által önmagától megszabadult, és szüntelenül az Istent választó ember önisme
retét. Azt sem mondhatjuk: nincsen bennük több, mint a hivő lélek általános érdeklődése

a jövő iránt, vagy maradványai apokaliptikus gondolatvilágának, melyekhez már nem
ragaszkodott Pál sem. Vannak azután olyan részek, amelyek csak az előadás köntöséhez,
díszletéhez tartoznak, amit az apostol is érzékeltet ítéletével a feltámadt test kérdésében
(IKor 15,34-54). Adott helyzetben Pál legfőbb gondja a helyes "eszkatologikus beállí
tottság" (pl. l Tesz 5,l-1l).

Szent János apostol teológiája .
Szent János apostol teológiája Pál teológiájánál is jobban megkívánja, hogy ismerjük:
milyen talajon nőtt és mi a vallástörténeti háttere? Független-e már a palesztinai zsidó
gondolkodástól, vagy pedig szintén abban gyökerezik? Jellemezzük-e zsidó
hellenistának, gnosztikusnak, esetleg - a holt-tengeri szövegekre emlékeztető hasonlósá
ga miatt - "qumranistának"? Keletkezése szellemi légkörének ismerete azért is fontos,
mert a negyedik evangélium - és a János-levelek - szerzőjének egyénisége nem lép elénk
olyan közvetlenül, mint Szent Pál.

A feladat még nehezebb, mint Pál leveleinek esetében, mert a legkülönbözőbb irány
ban mutatkoznak rokoni kapcsolatok; a rabbinista zsidóságtól kezdve a zsidó-.
hellenizmuson (Philo), a hermészi irodalmon át a gnoszticizmusig és mandaizmusig.
Sokat írtak már a Qumran-szövegeknek és János evangéliumának viszonyáról. Nyugod
tan mondhatjuk: elhamarkodott és aggasztó minden kísérlet, mely János teológiáját
egyoldalúan az említett források valamelyikére akarja visszavezetni, ha mindjárt a
Qumran-irodalomra is. János teológiája Páléhoz hasonlóan mással össze nem keverhető,

és eredetien keresztény.
A tankönyvek megfelelő fejezetei foglalkoznak ugyan János teológiájával, Szent János

teljes teológiájáról azonban még nincsen könyvünk. Csak az introdukciós irodalom
szintjén találunk egy-két jól sikerült összefoglalást az apostol gondolatvilágáról.

Krisztológia. Eléggé egységesen vallják a biblikusok, hogya krisztológia János teoló
giájának, szíve. Maga az evangélista is utal erre, amikor jelzi, miért írta meg művét (Jn
20,31). Ertésünkre adja ezt a krisztológiai címeknek, Jézus önmagáról tett nyilatkozatai.
nak, a tanúságtételeknek és vallomásoknak bőséges anyaga által is.

János tanulmányozásánál arra is gondolni kell, hogy közben változott az újszövetségi
krisztológia és a változás okai közt ott a hellenista hatás.. . I

B tekintetben próbakőnek tekinthetjük János krisztológiájában a Logosz-fogalmat.
Jelentősége nem központi, de alapvető és lényeges, különösen a megtestesülésről tett
kijelentése miatt. Már G. Kittel fáradozott azon, hogya Logosz-fogalomnak bibliai
alapot adjon, és ráterelte a figyelmet az őskeresztény "lsten Igéje"-teológiára, a szinopti
kusokra is. S talán mégis J. Starcky megállapítása helyes: a Logosz-kifejezés önmagában
közelebb áll a hellenista fogalmazáshoz, mint a bibliai stílushoz. János sem zárkózhatott
el a hellenista gondolatok elől huzamos efezusi tartózkodása idején. De Starcky úgy véli,
hogy János tudatosan iktatja a .Jogosz" szót a megszokott ,;bölcsesség" helyébe. Ha
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fontolóra vesszük a megtestesült Logosznak mint Megváltónak eredetien keresztény
szerepét, akkor feleslegessé válnak a (későbbi) gnosztikus szövegek, ahol a Logosz mint
az üdvözítő kinyilatkoztatásnak közlője jelenik meg.

A Logosz-gondolat példa arra, hogy az Ószövetség alapján álló János mennyire
megnyílt a zsidó hellenizmusnak és kora szellemi áramlatainak. De nem szabad mindent
ennek mintájára elbírálni. Az uralkodó cím "Isten Fia", illetve a puszta "Fiú" kifejezés
mérlegelésénél figyelembe kell venni a szinoptikusok kezdeményezéseit, akiknek nyom
dokain János eljuthatott a nagyobb teológiai mélységekig.

Valószínű, hogy az "Emberfia" kifejezés körül hasonló a helyzet. Ez is Jézus kinyilat
koztatása önmagáról; az ősegyház felfogása és János magyarázata érlelte meg a negyedik
evangélium sajátos kijelentéseit. Feltűnő, mennyire nyíltan beszél Jézus, bár csak hivők

kel közli kinyilatkoztatását. A kutatások arra engednek következtetni, hogya képmotí
vumok javarészt késői zsidó hagyományhál származnak. Valószínűnek látszik, hogy János
beszédeinek háttere későbbi zsidó korból való, és nehezen bizonyítható a további "gnosz
tikus" forrás szükségessége,

Innen, a krisztológiából a Szentlélekről vallott nézetre irányul figyelmünk. János
apostol már Jézus földi működését azzal jellemzi, hogya Szentlélek tölti el (Jn 1,33),
szava lélek és élet (6,63.68); igazában csak Jézus megdicsőülése után kapják a hívek a
Szentlelket (7,39). A megdicsőült Krisztus és az általa küldött Szentlélek közt olyan
rendkívülien bensőséges a viszony, hogy az egzegéták szerint a Lélekben Jézus ,jön"
ismét övéihez (14,16 sk. és 18 skk.). A Szentlélekről szóló mondások már "megfogalma
zott hagyományt" jelentenek, amely jól illeszkedik János gondolatvilágába. Prófétai
extatikus adottság igazolására nem veszi igénybe a Szentlelket; a Szentlélek éli isteni
életét (Jn 3,5-8; 6,63; 7,38 sk.), és védelmébe veszi elsősorban Jézus kinyilatkoztatását,
mint annak tanúja és értelmezője (14,26; 15,26; 16,13 sk.).

Szótériológia. A Szentlélek, akit az Atyától küld a megdicsőült Krisztus, folytatja és
befejezi Jézus megváltói művét. János szótériológiájának jellegzetes vonásait megadja a
felső és az alsó világ, az élet és a halál, a világosság és a sötétség, az igazság és a hazugság
dualizmusa. A Megváltót útja Isten mennyei országából a mulandó, az Istentől elszakadt
földi világba viszi, hogy visszaadja az embereknek az isteni életet és felvezesse őket a
mennyei dicsőségbe. Ennek az útnak mindkét jelentős állomása kizárja a gnosztikus
félreértést: a megtestesülésben az isteni Logosz magára ölti a halandó emberi természetet,
a kereszt pedig paradox módon .Jelmagasztalást" és "megdicsőülést" jelent.

Egyetlen kötelessége az embernek a hit. János nagyszerűen fogalmazza meg üdvözülé
sünket: "Aki hisz a Fiúban, az örökké él" (Jn 3,16.36 stb.). Ezáltal az ,,(örök) élet" a jelen
és ajövő üdvösség központi fogalmává válik. János teológiájának ereje és szépsége éppen
azokban a rendkívül gazdag "igehirdetési szavakban" rejlik, amelyek ma ugyanúgy, mint
régen, a vallásos szellemet árasztják. Ezeknek hiánytalan pozitív méltatása -még nem
történt meg. Már akad ugyan néhány kitűnő írásunk a "világosságról", a "dicsőségről",

az "örömről", az "istengyermekségről". Örvendetesen gazdag ma a szeretetnek, Isten
üdvözítő tevékenysége egyetlen indító okának és János teológiája központi motívumá
nak irodalma.

Egyház és a szentségek. Hol az egyház helye János üdv-teológiájában? A kérdés új
keletű, hiszen igen sokáig az volt a vélemény Jánosról, hogy ő az individualizmus feltűnő

képviselője üdvözülésünkben. Pedig még nála is erősebben jelentkezik az egyház, mint
a felületes szemlélő gondolhatja. Hát nem az egyház ajkán hangzik el a Vigasztaló
tanúskodása a világgal szemben (Jn l6,8-11)? S hol is gyűlekezzenek "Isten szétszórt
gyermekei" (11,52), ha nem Krisztus nyájában, amelyhez a hivő zsidókon kívül a "nem
ez akolból valók" is tartoznak (10, 16)? Az apostolok "küldése" a világba (17,18; 20,21),
Krisztus imája a későbbi hivekért (17,20 sk.), a tanítványainak ígért "nagyobb cselekede
tek" (14,12), valamint a jelentés Jézus tartózkodásáról Szamariában (4 fej.), benne a
sokat sejtető mondatok az aratás munkájáról (4,36-38) és az a másik jelentés a .Jiellé-
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nek" jöveteléről (12,20-23) - mindebben megnyilatkozik az éber, sőt tüzes érdeklődés a
misszió iránt. Ezen az úton ráakadhatunk a negyedik evangélium keletkezésének mélyebb
okaira is.

Élénk és eredményes eszmecsere folyik János evangéliumával kapcsolatban az isten ....
tiszteletről és a szentségekről. Jelentősen frissítette az eszmecserét O. Cullmann írása az
"őskereszténységről és istentiszteletről". Azt állítja, hogya negyedik evangélistának
egyik fő gondja volt, hogy kapcsolatot teremtsen az őskeresztény jelen istentisztelete és
Jézus történeti élete között. Cullmann szerint sok perikopa háttere a keresztség és az
eucharisztia szentségére utal. s

A lendületes vita érdeme, hogy talán világosabban látszik, milyen fontos szerepet
tulajdonít János a szentségeknek: "Jézus engesztelő halálában" van eredetük (Jn 19,34
sk.). Megjelenítik Krisztus megváltói művét és ennek éltető erejét a Szentlélek útján
eljuttatják a későbbi korok híveihez (lJn ~,6-8). Ilyen magyarázat tette lehetővé, hogy
többet értsünk Jézus nagy beszédéből az Elet Kenyeréről és kettős jelentéséből (Jn 6):
Jézus saját személyében a mennyből alászállott kenyér, amely különösképpen is az élet
eucharisztikus kenyerévé válik a hívek részére. Ezenkívül az egész 6. fejezet bővelkedik
teológiai gondolatokban.

Gazdagodhat látásunk a keresztségről is, ha nyomozzuk, mi indíthatta az evangélistát
a lábmosás jelenetének rögzítésére (Jn 13,6-10). Vagy ha azt keressük János első levelé
ben, vajon nem a keresztségi parenézis-e annak a gyakorlati életnek egyik konkrét
mozzanata, amelyből a levél született. A (szentségi) bűnbocsátás nyomait még több
gonddal kellene kutatni, hiszen a levél sokat foglalkozik az ártatlan és a bűnös keresztény
élet problémájával (Jn 20,22 sk.). Kimeritőbb választ kíván a kérdés, hogy mit tart János
a bűnről, általában a bűnről mint Istentől elszakító hatalomról (a hitetlenség: Jn 16,9),
a bűn eszkatologikus gonoszságáról (lln 3,4), és a bűnről mint emberi gyengeségről,

amely nyugtalanítja a keresztény embert és teherként nyomja a közösségeket.

Szimbolizmus. A helyénvaló józanság megóv a túlzástól János "szimbolizmusának"
tárgyalásánál. De nem jut el a "pneumatikus" evangélium teológiai mélységéig az a
magyarázat, mely megreked az esemény felszínén és a szavak szembeötlő értelmén.
Evangéliumának első része a ,,jelek könyve", és Jánosnál a szó jelentése a nagy csodák
nak mélyebb - krisztológiai-szótériológiai - értelmére mutat. Mindemellett ezek a
csodák megmaradnak földi, gondosan körülirt tényeknek is.

A kettős jelleg különösen kidomborodik a vakon született gyógyításánál (9. fejezet:
Jézus a világ világossága), és Lázár feltámasztásánál (ll. fejezet: Jézus az élet ajándéko
zója). Mintha folytatódnék a megtestesülés titka lsten Fiának földi tevékenységében;
rejtett dicsőségét a hivő tekintet megpillanthatja a "jelekben" (Jn 1,14; 2, ll; 11,4.40).
Még a templom megtisztításának is krisztológiai értelmet tulajdonít János: a templom,
amelyet Jézus lebont és harmadnapra felépít - az ő teste (2,21 sk.). Ahol nem magyaráz
az evangélista, ott az egzegéták saját magyarázataikkal hoza kodnak elő.

"Misztika" és etika. Misztikai mélység csendül János kijelentéseiből. Más jellegűek,

mint Páléi - a krisztusi és isteni életközösségről. Ugyanakkor azonban nem szabad
figyelmen kívül hagyni a keresztény életet irányító józan és gyakorlati útmutatást sem
(lln). A szeretet etikáját hirdeti, amely a gyakorlati életben érvényesül. Csodálatosan
leegyszerűsít,egységbe fon és a Krisztus szellemében lényegesre összpontosit. Ha megta
pasztaltuk Isten szeretetét és hangoztatjuk, hogy szeretjük az Istent, akkor testvéreinket
is szeretnünk kell. Ez a krisztusi "új parancsolat" üdvünk eszkatologikus állapotából
fakad, és semmi esetre sem szűkíti le a hivő testvérek körére Jézus utasítását, hanem csak
jelzi a közvetlen közeli területet a keresztény szeretet gyakorlására.

Végűl újra találkozunk az eszkatológia kérdésével, amelynek megoldása János eseté
ben különösen sürgős. Mellőzte-e a jövőbeli, "drámai" eszkatológiát, s csupán ajelenből

5 C. Cullmann: Urchristentum und Gottesdienst. Zürich, 1956.
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fűzött hozzá "egzisztenciális" értelmezést? Kétségtelen, nála újhangzással jelennek meg
a régi fogalmak, és nyomatékosan hangsúlyozza, hogy már eljutottunk az üdvösségre. De
János is várja a jövőbeni beteljesedést, és a vonatkozó szavakat egyáltalán nem lehet
"egyházi toldaléknak" tartani, s alig szabad más szerzőnek (lJn), vagy a hagyomány más
rétegének tulajdonítani. Szemünkben még homályos indítékok késztethették őt arra,
hogy más hangsúlyozással, de elferdítés és megrövidítés nélkül, új értelmezésben közölje
Jézus eszkatologikus üzenetét. Más formában, mint Pál, de mély összhangban vele, János
is az eszkatologikus magatartást, a biztos jövő nyugodt várását tanítja, mert a kereszté
nyek meggyőződése, hogy szeret és már megmentett minket az Isten.

VICTOR HUGO

Boldog, ki elmereng az örök dolgokon
(Heureux I'homme occupé de I'éternel destin)

Boldog, ki elmereng az örök dolgokon,
mint az utas, aki elindul jókoron,
ébred, s bár lelke még csupa ábránd meg álom,
olvas s imádkozik a hajnali homályon!
S amint olvasgat, ím lassan dereng a nap
szivében, s kűnn, az ég alján a virradat;
és tisztán látja most, e sápadt fénysugárban,
a szoba tárgyait, és mást is önmagában.
Alszanak - azt hiszi -, csak ő van ébren itt,
pedig háta mögött - ajkukon ujjaik>,
mig őt a révület varázsa tartja fogva,
mosolygó angyalok hajolnak alapokra.

SZEGZÁRDY~CSENGERYJÓZSEF fordítása
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