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A  Biblia  és  a  (mai)  kultúra  kapcsolatának meghatározásakor  fontos 
szempont,  hogy  a  Biblia  nem  egy  kultúrától  tökéletesen  független 
szöveggyűjtemény,  hanem  része  annak. A  kultúrához  hozzátartozik 
ugyanis  a múlt  értékeinek  továbbadása  és  újraértelmezése,  a  Biblia 
pedig mintegy  ezer  év  irodalmi  alkotásainak  gyűjteményeként pont 
ezt  a  feladatot  teljesíti:  az  ősök,  az atyák hagyományait  adja  tovább 
utódainak. Ezen értékátadás különleges formájával találkozunk akkor, 
amikor az első keresztény generációk írásértelmezésére tekintünk. Az 
apostolok és később utódaik az ószövetségi választott nép szent iratait 
—  amit  mi  általában  Ószövetségnek1  szoktunk  nevezni  —  nem 
vetették  el,  hanem  beemelték  a  születő  keresztény  közösség,  az 
Egyház  örökségébe.  Érdemes  azonban  feltenni  a  kérdést:  hogyan 
tekintettek ők ezekre az iratokra? Mit jelentett számukra az Írás? Ezek 
a  kérdések,  ill.  a  rájuk  adott  válasz  nem  csupán  történelmi  isme‐
reteinket  bővíthetik,  hanem  értékes  szempontokat  kínálnak  a  saját 
bibliaértelmezésünkhöz  is.  Szent  Pál  apostol  születésének  jubileumi 
 

1 Pál Szentírása alapvetően a mi Ószövetségünk. Ő természetesen nem különbözteti 
meg az  irodalmi ó‐és újat, hiszen utóbbi még nem  létezett.  Így amikor Ószövetségről 
beszélünk, azzal a mi szempontunkból nézünk egy iratcsoportra, ezzel a két szövetség 
egymáshoz  való  viszonyáról nem  kívánunk  nyilatkozni. Egyúttal  felmerül  a  korabeli 
kánon  kérdése,  amelyre  Pál  sohasem  reflektál.  F.R.  Prostmeier,  „Was  bedeutet  die 
Autorität der Schrift bei Paulus?”,  in Die Bedeutung der Exegese  für Theologie und Kirche 
(QD  215,  szerk. U.  Busse),  Freiburg  2005,  97–130,  itt:  108–109  szerint  Pál  kora  zsidó 
kánonját veszi alapul, ami a TNK első két részét ill. a zsoltárokat tartalmazza. 
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évében a nemzetek apostolát hívjuk segítségül. Mit jelentettek Pálnak 
az Írások?2 Hogyan olvasta őket? Mi a Bibliára mint kinyilatkoztatásra 
tekintünk. A protestánsok  csak  a Bibliát  ismerik  el  kinyilatkoztatás‐
nak. Hogyan  vélekedhetett  erről  az  a  Pál,  akinek  tanítására  katoli‐
kusok és  főleg protestánsok  is hivatkoznak? Valóban az  Írás mondja 
ki Pálnak  Isten akaratát? És végül: hogyan  lehet helyesen értelmezni 
az  Írást  Pál  szerint?  A  feltett  kérdésekre  három  megközelítésben 
keresünk választ. Először is néhány statisztikai adatot vizsgálunk meg 
Pál íráshasználatával kapcsolatban. Ezek után megvizsgálunk néhány, 
Pál  apostol  leveleiben3  található  ószövetségi  idézetet,  és  összeha‐
sonlítjuk  az  idézett  ószövetségi  szöveget  a  levelekben  található 
szövegekkel.4  Végül  pedig  Pál  apostol  Írásokról  szóló  kijelentéseit 
vesszük szemügyre.5  

1.  NÉHÁNY STATISZTIKAI ADAT  PÁL ÓSZÖVETSÉG‐HASZNÁLATÁRÓL 

Szent Pál apostol összesen 93 alkalommal idézi az Ószövetséget, ebből 
37  idézet  szó  szerint  megegyezik  a  LXX  szövegével.6  Az  idézetek 
eloszlása is figyelemreméltó: az idézetek mintegy kétharmada ugyanis 

 
2 Itt érdemes megjegyezni, hogy Pál sohasem reflektál arra, hogy a Szentírás isteni 

autoritással  rendelkezik.  Ezt mint magától  értetődő  dolgot  feltételezi  nemcsak  saját 
maga, hanem közösségei és ellenfelei szempontjából  is. Az Írás autoritásának kérdésé‐
hez  ld.  részletesen  Prostmeier,  „Autorität”.  Ezzel  kapcsolatban  a  legfontosabb  gon‐
dolata: „Dass für Heidenchristen fremde Themen und religiöse Traditionen sowie eine 
Geschichte, mit der sie nichts verbindet, absolute Relevanz besitzen, lässt vielleicht am 
deutlichsten die Autorität der Schrift und ihre Bedeutung bei Paulus erkennen.” Az Írás 
tekintélyét és jelentőségét Pál számára talán az a tény mutatja meg a legnyilvánvalóbban, hogy a 
pogánykeresztények  számára  idegen  témák  és  vallási  hagyományok  valamint  egy  olyan 
történelem, amihez semmivel sem kötődnek, számukra abszolút mértékadóak lesznek. (117). 

3 A Pál neve alatt elterjedt levelek közül most csak azokat vesszük alapul, amelye‐
ket a kutatók döntő többsége hitelesnek fogad el (Róm, 1‐2Kor, 1Tessz, Gal, Fil, Filem). 
Ezzel azonban nem szándékozunk állást foglalni az egyes levelek szerzőségének kérdé‐
sében. 

4 Mint az első keresztények döntő többsége, Pál is főleg a LXX szövegét használta. 
Ezért a páli levelekben található idézeteket a LXX szövegével hasonlítjuk össze. Amikor 
az  idézeteket  összehasonlítjuk  az  „eredetiekkel”,  fontos  tudnunk,  hogy  Pál  nem 
ugyanazokat  a  szövegkiadásokat  használta,  amelyeket  mi  használunk.  Éppen  ezért 
bizonyos  eltérések  adódhatnak  abból  is,  hogy  Pálnak  más  szövegvariánsok  álltak 
rendelkezésére. Ez  első  ránézésre bizonyos mértékig  elhomályosítja a kapott  eredmé‐
nyeket. A szövegek  tartalma azonban ugyanaz ma, mint Pál  idejében, még ha néhány 
szó el is tér, a megfelelő kontextusból kiderül, hogy mi az értelme egy‐egy mondatnak 
az Ószövetségben, s milyen értelemben idézi azt Pál. 

5  Természetesen  a  rendelkezésre  álló  keretek  között  Pál  idézeteinek  ill.  az  Írásra 
való reflexióinak csak egy kis részét tudjuk áttekinteni. Célunk nem a mindenre kitérő 
elemzés,  hanem  Pál  írásértelmezésének  rövid  bemutatása  kiragadott  példák  segít‐
ségével. 

6 Vö.: Prostmeier, „Autorität”, 101. 
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a Római  levélben  található; Pál három  levelében  (1Tessz, Fil, Filem) 
pedig egyetlen  idézetet sem találunk.7 Ezekből az adatokból nyilván‐
valóvá válik, hogy Pál gyakran, de nem mindig idézi az Írásokat. Az 
apostol számára nem a Biblia képezi az abszolút alapot, hiszen fontos 
témákat  tud  kifejteni  a  Bibliára  való  hivatkozás  nélkül  is.  Az 
ószövetségi idézetek nagy számából azonban arra következtethetünk, 
hogy Pál a Bibliát fontos dokumentumnak tartja.  

Az apostol általában tudatosan idéz, és ezt olvasóinak is  jelzi. En‐
nek két fő formáját különböztethetjük meg. Számos  idézetet vezet be 
az amint megíratott (katw.j ge,graptai) formával (vö. pl. Róm 1,17; 2,24; 
3,4; 3,10; 4,17). A  szenvedő  szerkezet utal az  Írások  isteni  eredetére, 
hiszen  a  bibliai  nyelvhasználatban  a  meg  nem  nevezett  cselekvő 
gyakran  Istenre  utal  (passivum  divinum).  Az  ószövetségi  idézetekre 
utaló másik  forma az  Írás mondja  (h̀ grafh. le,gei — pl. Róm 4,3; 9,17; 
10,11; 11,2; Gal 4,30). Itt szembetűnik a jelen idejű igealak, ami utal az 
Írás aktualitására. Nem a letűnt korok régi emberéhez szólnak az Írás 
szavai, hanem a ma emberéhez. Elmondhatjuk tehát, hogy Pál apostol 
számára  a  Szentírás  Isten  jelenben  szóló  szava. Ami  a  Szentírásban 
olvasható, azt az Isten itt és most mondja. 

2.  PÁL LEVELEIBEN TALÁLHATÓ ÓSZÖVETSÉGI IDÉZETEK ELEMZÉSE 

Szent Pál apostol gondolkodásában központi helyet  foglal el a hitből 
való  megigazulás  gondolata.  Ezzel  kapcsolatban  a  Rómaiakhoz  írt 
levelében  (1,17)  hivatkozik  Habakuk  próféta  egyébként  is  gyakran 
idézett mondatára: Az igaz pedig a hitből élni fog (Hab 2,4).8 A próféta a 
közeledő  káldeus  hódítókról  beszél,  akik  erejükbe  és  harci  felszere‐
léseikbe vetik bizalmukat. Velük szemben a próféta a menekülés útját 
az Istenbe vetett hitben ill. bizalomban látja meg. Itt érdemes mélyeb‐
ben megvizsgálni, mit  is  jelent  ebben  az  összefüggésben  a  hit  ill.  a 
bizalom  szó,  amihez  a megmenekülés  kötődik. A  görög  pi,stij  (hit, 
bizalom) szó a héber ’emúná fordítása, aminek jelentése biztonság, meg‐
bízhatóság,  hűség.  Vagyis  az  Istenben  való  bizalom,  a  benne  való 
kitartás és szilárdság ad majd életet. Erre utal az a szövegösszefüggés 
is,  amelyben  ez  a mondat  található:  az  igazak  és  a  bűnösök  állnak 
szemben  egymással.  Amíg  a  bűnösök  a maguk  erejében  bíznak  és 
felfuvalkodnak, addig az igaz, helyesen élő ember életadó biztonsága 
egyedül  Istenben  van.  Ebben  az  értelemben  Pál  előtt  is  gyakran 
idézték  ezt  a mondatot.9 A LXX  szövegében  a  pi,stij  alanya  Isten,  a 
 

7 Vö.: H.G.  Reventlow,  Epochen  der  Bibelauslegung.  Bd.  1:  Vom Alten  Tesament  bis 
Origenes, München 1990, 63. 

8 Az újszövetségi idézeteket saját fordításban közlöm. 
9 Erre hoz érdekes példákat H. Schlier, Der Römerbrief  (HThK NT), Freiburg 2002, 

45–46 a 32. lábjegyzetben. 
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választott  népet  tehát  Isten  hűsége  menti  meg  a  hódítóktól.  Pál 
gondolkodásában  központi  szerepet  kap  a  hit.  A  hit  írja  le  az 
embernek  az  Istennel  való  helyes  kapcsolatát,  ami  az  ember  egész 
lényét és minden más kapcsolatát döntő módon meghatározza. A hit 
által válik az énközpontú ember istenközpontú emberré.10 Pál ebben a 
hitben  ismeri fel az élet forrását, ebben az értelemben  idézi Habakuk 
prófétát.  Így  bár  a  prófétától  idézett mondatot  szó  szerint  idézi,  a 
mondatban  szereplő  szavak  jelentése  bizonyos  változáson  megy 
keresztül.  

A  második  idézet,  amit  megvizsgálunk,  a  Zsoltárok  könyvéből 
származik. A Róm 15,1‐6‐ban Pál a közösségben élő erősek és gyengék 
kapcsolatával foglalkozik, s arra hívja meg olvasóit, hogy fogadják el, 
ill.  hordozzák  egymást.  Ezt  Krisztusnak  a  viselkedésével  támasztja 
alá,  akire  a  Zsolt  68,10‐et  vonatkoztatja:  Gúnyolóid  gúnyolódásai  rám 
hullottak. A 68. zsoltár egy üldözött ember imádságát tartalmazza, aki 
sok jócselekedetéért embertársaitól megvetést és üldözést kap cserébe. 
Így saját jótettei saját maga szenvedését okozzák. Az Ószövetségben a 
szenvedést  gyakran  az  Istentől  való  eltávolodásként,  az  átkozottság 
jeleként értelmezték.  Így a zsoltáros ebben az  imádságban úgy  tűnik 
fel  előttünk, mint  egy  Istentől  eltávolodott,  bűnös,  átkozott  ember. 
Amikor Pál ezt a zsoltárverset Krisztusra vonatkoztatja, a Gal 3,13‐ban 
kifejtett tényre utal. Krisztus valóban átkozottá vált, amikor keresztre 
feszítették, ezzel azonban nem eltávolodott Istentől, hanem ezzel sza‐
badította meg az  emberiséget a  törvény átkától.11 Amikor Pál Krisz‐
tusra  vonatkoztatja  a  zsoltáros  keserű  szavait,  rámutat  arra,  hogy 
Krisztus  szenvedése  nem  értelmetlen  kínlódás  csupán,  hanem  az 
emberiség  Istennel  való  kiengesztelődésének  az  eszköze.  Pál  tehát 
arra  hívja meg  olvasóit,  hogy  váljanak Krisztushoz  hasonlóvá,  éljék 
meg azt, amivé a keresztségben  lettek: a krisztusi emberséget. Ebben 
 

10 Vö.: U. Schnelle, Theologie des Neuen Testaments (UTB 2917), Göttingen 2007, 283–
284:  „Paulus  sieht  den Glauben  nicht  als  ein  isoliertes  anthropologisches Phänomen, 
sondern als neue Bestimmung der Existenz durch Gott. Der Glaube  ist gleichermaßen 
eine  neue  Lebensausrichtung  und  Lebenshaltung.  Der  Mensch  gelangt  von  einem 
selbstzentrierten zu einem gottzentrierten Leben; der Glaube  lokalisiert den Menschen 
in  seiner Beziehung zu Gott und  realisiert  sich  in der Liebe.” Pál  a hitet nem  különálló 
antropológiai jelenségnek tekinti, hanem az emberi egzisztencia új, Isten által történő meghatáro‐
zásának. A hit ugyanakkor az életnek új irányultságot és tartást kölcsönöz. Az ember az énköz‐
pontú életből eljut az istenközpontú életre; a hit határozza meg az ember helyét az Istennel való 
kapcsolatában és valósul meg a szeretetben. 

11  Szépen  fogalmaz  Schlier,  Römerbrief,  420: Christus,  „der  nicht  sich  zu  gefallen 
lebte, sondern die Gott geltenden Schmähungen der Menschen auf sich nahm und sie 
ihnen abnahm, der also in einem umfassenden und grundlegenden Sinn selbst‐los nicht 
sich zugute,  sondern Gott und den Menschen zu Gefallen  lebte”. Krisztus nem  a  saját 
javát  keresve  élt,  hanem  az  emberek  Istennek  címzett  sértéseit magára  vette,  s  az  emberekről 
levette.  Így  tehát  általános  és  alapvető  értelemben  önmagáról  lemondva  Isten  és  az  emberek 
tetszésére élt. 
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az  idézetben  tehát  bennfoglaltan megjelenik  az  apostol  egész meg‐
váltástana.  Az  Istenhez  kiáltó  nyomorult  ember  imádsága  számára 
Krisztus imádsága, a zsoltár szavai így már nem egy elhagyott ember, 
hanem  Krisztus  szájából  hangzanak  el.  Krisztus  egészen  hasonlóvá 
lett  a  szenvedő  emberekhez,  ezzel  nyitotta meg  számukra  az  Isten 
dicsőségébe vezető utat (vö. Fil 2,6‐11). 

A Krisztusban adott megváltással kapcsolatban Pál kétszer is idézi 
Ábrahám  történetéből  a Ter  15,6‐ot,  ahol  a  Szentírás Ábrahám  hitét 
dicséri.  Bár  Isten  számtalan  utódot  ígért  Ábrahámnak,  sokáig  nem 
született  gyermeke.  Egy  alkalommal,  amikor  Ábrám  gyermektelen‐
ségére panaszkodott, megjelent neki  Isten, és  számtalan utódot  ígért 
neki. E  találkozás gyümölcsét  foglalja össze az  Írás: Hitt Ábrahám  az 
Istennek, és ez számíttatott neki megigazulásul (Ter 15,6). A hit szó itt is a 
bizalomra vonatkozik. Az  itt  említett  igazságosság  (cedáqá)  az Ószö‐
vetségi gondolkodás egyik központi  fogalma. Ezzel a  szóval  jelölték 
az Istennel való helyes kapcsolatot, ami a törvény és a szövetség meg‐
tartását, ezeknek megfelelő életmódot  jelentett. Az a bizalom, amivel 
Ábrahám  Istenre  mert  hagyatkozni,  megfelelt  ennek  az  igazságos‐
ságnak, ezért mondatik Ábrahám igaznak. A szenvedő szerkezet itt is 
passivum divinum, ami arra utal, hogy maga Isten ismeri el és mondja 
ki Ábrahám igazságosságát.12 A zsidó hagyományban is gyakran em‐
legették Ábrahám hitét és állították példaképül.13 Olyan teljesítményt 
láttak  Ábrahám  hitében,  amelynek  különös  megnyilvánulása  volt 
később  Izsák  feláldozása. Ábrahám  azért  számított  kedvesnek  Isten 
előtt, mert —  belé  vetett  bizalma  alapján — mindent megtett,  amit 
Isten  kért  tőle.  Pál  ezzel  szemben  az  idézett mondatot  akkor  veszi 
alapul,  amikor  Ábrahámot  példaként  állítja  (vö.  Róm  4,3;  Gal  3,6). 
Ábrahám  élettörténete  és  tettei  elhomályosulnak,  csupán  Istenbe 
vetett  hite marad  látható,  ami  kedvessé  tette  őt  Isten  előtt.  Így  Pál 
szempontjából Ábrahám  lesz  az  első  olyan  ember,  aki  nem  csupán 
Istenben, hanem az evangéliumban is hisz.14 Ábrahám a megigazulás, 
vagyis az  Isten előtt kedvessé válás, az  Istennel való megfelelő kap‐
csolatba történő belépés példaképe lesz. Pál rámutat arra, hogy amint 
Ábrahám, úgy minden keresztény ember is hite által válhat kedvessé 
Isten szemében. Az Istennel való helyes kapcsolat megéléséhez a hitre, 
nem pedig különleges teljesítményekre van szükség. Az apostol tehát 

 
12 Vö.: F. Mussner, Der Galaterbrief (HThK NT), Freiburg, Sonderausgabe 2002, 214–

216. 
13 A  szöveg keletkezéstörténetével kapcsolatban C. Westermann, Genesis  (BK 1/2), 

Neukirchen 1981, 263–265, azt írja, hogy az idézett szövegrész is éppen egy olyan kor‐
ban  akarja  példaként  állítani  Ábrahám  hitét,  amikor  az  Istenbe  vetett  bizalom már 
egyáltalán nem volt magától értetődő.  

14 Vö.: J.A. Fitzmyer, „Levél a galatáknak”, in Jeromos Bibliakommentár II. Az Újszövet‐
ség könyveinek magyarázata, Budapest 2003, 313–327, itt: 321. 
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egészen új módon  értelmezi Ábrahámot  és  az Ószövetségben olvas‐
ható  élettörténetét.  A  korabeli  zsidósággal  együtt  ő  is  ősatyát  lát 
Ábrahámban. A keresztények nem a biológiai utódlás alapján lesznek 
Ábrahám  leszármazottai,  sem a hasonló  tettek alapján, hanem azért, 
mert  hozzá  hasonlóan  hisznek  Istenben —  Krisztus  által.  Így  válik 
Ábrahám a kereszténység ősatyjává. Így Pál az Írásokra támaszkodva 
cáfolhatja meg  a  vele  egyet  nem  értő,  szintén  az  Írásra  támaszkodó 
zsidók érvelését. Ezzel azonban Pál határozottan eltávolodik korának 
hagyományos írásértelmezésétől.  

Végül vessük egy pillantást egy hosszabb  idézetre, a Róm 10,6‐8‐
ra, ahol Pál több ószövetségi helyről állít össze egy idézetet. Ezeknek a 
verseknek a fő motívumát a MTörv 30,12‐14‐ből veszi az apostol, ami 
a mózesi Törvény közelségét és elérhetőségét állítja olvasói szeme elé. 
Az ószövetségi  szöveg  rámutat arra, hogy a Törvényben bemutatott 
életút az embertől nem  idegen, nem ellenkezik az ember  természeté‐
vel, hanem megfelel annak. A helyes életút követelményei bele van‐
nak  írva  az  ember  szívébe — modern  kifejezéssel  a  lelkiismeretébe. 
Éppen  ezért  tudatlanságra  hivatkozva  nem  lehet  felmentést  kérni  a 
törvény megtartása  alól.  Pál  ezzel  szemben  pont  a  törvényből  való 
megigazulás lehetőségét cáfolja ezen sorok segítségével, és mutat rá a 
hitből való megigazulás útjára: A hitből való megigazulásról azonban így 
ír: Ne mondd  a  szívedben:  ki megy  fel  a mennybe?  [MTörv  30,12]  azaz 
Krisztust  levezetni;    vagy:  Ki megy  le  az  alvilágba?  [Zsolt  107,26]  azaz 
Krisztust  feltámasztani a halottak közül. De mit mond? Közel van hozzád a 
beszéd:  a  szádban  és  a  szívedben  [MTörv  30,14],  azaz  a  hit  beszéde,  amit 
hirdetünk  (Róm  10,6‐8). Ami  a MTörv‐ben  a  Törvényre  vonatkozott, 
azt Pál a hitből való megigazulásra vonatkoztatja.15 Az Istenhez vezető 
út  tehát nem  a Törvény megtartása, hanem  a hit útja. A hitből való 
megigazulás  útját  az  a  Jézus  Krisztus  tette  lehetővé,  aki  leszállt  a 
mennyből, és feltámadottként visszajött az alvilágból, s azóta elérhető 
közelségben  maradt.  Az  az  evangélium,  amit  Pál  hirdet,  reálisan 
tartalmazza  Krisztus  jelenlétét,  benne  van  Krisztus,  az  üdvözítő.16 
Ezért ha a hit szava a hívő ember szívében és szájában van, Krisztus 
sincsen már messze. Ha pedig a hívő ember valóban kapcsolatban van 
Krisztussal,  akkor  semmi másra  nincs  szüksége, mint  a  belé  vetett 
hitre. Ebben az esetben Pál az ószövetségi idézetet nem csupán átírta, 
de  annak  eredeti  értelmével  tökéletesen  ellentétesen  használta  fel. 
Mintha Pál  teljesen  figyelmen  kívül  hagyná  az  Írás  értelmét,  csak  a 
 

15 J.A. Fitzmyer, „Levél a rómaiaknak”, in Jeromos Bibliakommentár II. Az Újszövetség 
könyveinek magyarázata, Budapest 2003, 385–441, itt: 427 szerint a törvény betűje helyére 
Pál magát Krisztust teszi be. Pál azonban arra mutat rá, hogy Krisztus által hogyan ér‐
hető el a hitből való megigazulás. Hasonlóan gondolkodik U. Wilckens, Der Brief an die 
Römer, Bd. 1–3 (EKK VI/1‐3), Neukirchen 1978–1982, 2: 225. 

16 Vö.: Schlier, Römerbrief, 312. 



HOGYAN OLVASTA SZENT PÁL APOSTOL A BIBLIÁT  27

szavakon  lovagol, tetszése szerint csoportosítva őket. Az a benyomá‐
sunk  lehet,  hogy  Pált  nem  az  Írás  érdekli,  hanem  saját  gondolatai, 
amikre megpróbálja ráerőszakolni az Írásból vett bizonyítékokat.  

A  fenti  négy  idézetet  vizsgálva  Pál  apostol  megigazulástanába 
nyertünk betekintést. Láthattuk, hogy Pál általában  saját gondolatait 
próbálja  alátámasztani  az  Írásokból  vett  idézetekkel.  Elmondhatjuk 
tehát, hogy az apostol határozottan tendenciózus módon használta az 
Ószövetséget. Bár  az  Írások  isteni  eredettel  rendelkeznek,  nem  ben‐
nük  található meg a kinyilatkoztatás végérvényes  formája. Ezért Pál 
bizonyára  nem  osztaná  a  sola  scriptura  elvet  protestáns  követőivel. 
Felmerül azonban a kérdés, hogy vannak‐e, és ha  igen, melyek azok 
az elvek, amelyek meghatározzák ill. keretben tartják Pál írásértelme‐
zését.  Ilyen  szempontok  nélkül  Pál  íráshasználatáról  csak  annyit 
mondhatunk el, hogy az Írásokat tiszteli, de nem tartja tiszteletben, s 
saját céljaira gátlástalanul használja fel őket. 

3.  PÁL REFLEXIÓJA AZ ÍRÁSOKRA 

Mivel Pál több alkalommal is reflektál az Írások értelmére és haszná‐
latára,  lehetőségünk  nyílik  meghatározni  azokat  a  szempontokat, 
amelyek  akkor  vezették  őt,  amikor  egy‐egy  ószövetségi  idézetet 
beépített írásaiba.  

Ha az előzőekben az a benyomásunk támadt, hogy Pál az Írásokkal 
talán  túlságosan  szabadosan  bánik,  akkor  érdemes  felidézni  egyik 
mondatát, amely szerint az Isten szava17 nem dőlt meg (Róm 9,6). Pál itt 
arról  az  Izraelről  kezd  gondolkodni,  amelyet  Isten  szava  tett  Isten 
népévé,  amikor  azonban  Isten  Fia  elérkezett  hozzá,  népe  elfordult 
tőle. Felmerül a kérdés, hogy  ezek után  Izrael  Isten népének mond‐
ható‐e még. A kérdés éppen azért nem olyan egyszerű, mert az Isten 
szava nem módosulhat, nem mehet csődbe. A biztos pont tehát, ami‐
hez az  apostol viszonyít, nem  a  tapasztalatból  származik, hanem  az 
Isten  szavából,  amely  az  Írásokban  található meg. Különféle dolgok 
változhatnak  tehát  meg,  az  Isten  szava  azonban  érvényes  marad. 
Ebből  felfedezhetjük, hogy Pál komoly, örök  tekintélyt  tulajdonít  az 
Írásoknak. Amit  Isten egyszer kimondott, azt örök  időkre kimondta, 
azon  változtatni  nem  lehet.  Ebből  azonban  arra  következtethetünk, 
hogy az apostol nem önkényesen olvassa az Ószövetség szavait, akkor 
sem, ha a fenti példák arra engedtek következtetni, hogy más szemü‐
vegen keresztül nézi őket, mint kortársai, ill. a mai exegéták tették, ill. 
teszik.  A  Biblia  és  a  kultúra  viszonyára  reflektálva  ez  a  példa  is 

 
17  Bár  az  Isten  szava  kifejezés  Pálnál  általában  az  evangéliumra  vonatkozik,  itt 

Istennek a hívó szavát jelenti, amelynek Izrael a létét köszönheti. Vö. Schlier, Römerbrief, 
290. 
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rámutat  arra,  hogy  a  kettő  sohasem  volt  és  nem  is  lehet  különálló 
valóság,  hiszen  a  Biblia  —  mint  minden  szöveg  —  jelentését  és 
jelentőségét az olvasó és kultúrája nagyban befolyásolja. 

Pál apostol az általa hirdetett evangélium és az Írás kapcsolatát két 
helyen  is úgy határozza meg, hogy az Ószövetség  tanúságot  tesz az 
általa  hirdetett  örömhírről.  Ez  nem  csupán  azt  jelenti,  hogy  az  Írás 
tanúságot tesz a Pál által hirdetett evangéliumról (Róm 3,21),18 hanem 
azt  is, hogy Krisztus halála  és  feltámadása megfelel  Istennek az  Írá‐
sokban  kinyilatkoztatott  akaratának  (vö.  1Kor  15,3‐4).19  Így  tehát 
mindaz,  amit Krisztus  tett,  és  amit  a  benne  hívő  emberekkel Krisz‐
tusban  történik,  megfelel  az  Írásoknak.  Így  bár  Pál  igehirdetése 
meglehetősen  különbözik  kora  zsidóságának  ugyanazon  Írásokra 
alapozott meggyőződésétől,  ő  ezt mégsem valamilyen hallatlanul új 
dolognak tekinti, hanem Isten és az ő népének az Írásokban olvasható 
történelme  eddigiekre  épülő  új  fejezetének.  Így  Pál  apostoli  tevé‐
kenysége  is megfelel mindannak,  ami  az Ószövetségben  olvasható, 
bár túlmutat azon és kiegészíti azt. 

Ezen  a  ponton  érdemes  egy  pillantást  vetni  az  Írások  és  az  idő 
közötti kapcsolatra. Már láttuk, hogy az Írás a jelen emberéhez a jelen 
pillanatban  szól.  Amiről  azonban  beszél,  nem  csupán  a  jelenre 
vonatkozhat, hanem a múltra és a  jövőre  is. Amikor egy alkalommal 
Pál Ábrahámról  beszél,  vele  kapcsolatban  azt mondja:  előre  látta  az 
Írás, hogy a hitből  igazak a  (pogány) nemzetek  Isten  előtt,  előre hirdette az 
örömhírt  (proeuggeli,sato) Ábrahámnak, hogy megáldatnak benned minden 
nemzetek (Gal 3,8). Az örömhír itt nem csupán Izsák hamarosan bekö‐
vetkező születésére vonatkozik, hanem elsősorban a Pál által hirdetett 
evangéliumra.  Pál  itt  megszemélyesíti  az  Ószövetséget,  felruházza 
Isten  tudásának birtoklásával és ezzel  Isten  társaként mutatja be. Az 
Írás  mint  „előrelátó”  jelenik  meg  előttünk,  amely mögött  ott  áll  a 
mindentudó Isten.20 A bölcsességi irodalom hasonlóan személyesítette 
meg a Tórát,  ill. az  isteni Bölcsességet. Az  Írás  teljesedésének,  tartal‐
mának megvalósulása a jelen időben, a Krisztus által eszkatológikussá 
tett jelenben valósul meg. Pál tehát úgy tekint magára, mint aki abban 
az időben él, amelyről az Írások beszéltek. Ez azonban nem jelenti azt, 
 

18 D.‐A. Koch, Die Schrift als Zeuge des Evangeliums. Untersuchungen zur Verwendung 
und  zum Verständnis der Schrift bei Paulus  (BHTh 69), Tübingen 1986, 342–343  rámutat 
arra, hogy a Róm 3,21‐ben Pál az Írás alatt az egész Ószövetséget érti. Ez azért fontos, 
mert az egész Írás a Tórát is tartalmazza, így a törvényt tartalmazó Írás tesz tanúságot a 
törvény nélküli megigazulásról. 

19 Megoszlanak a vélemények arról, hogy  az  Írások  szerint szavak Pál kiegészítése, 
vagy a Pál által átvett hitvalláshoz  tartozik  (utóbbit képviseli Prostmeier, „Autorität”, 
105). Mindenesetre Pál így írja a levelét, ezzel elfogadja az itt olvasható reflexiót a feltá‐
madás és az Írások kapcsolatáról. 

20 Mussner, Galaterbrief, 220: „Die Schrift wird hier fast wie ein persönliches Wesen 
gefaßt, weil hinter ihr der lebendige Gott steht.” 
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hogy az Írás minden egyes kijelentése megtalálta volna a beteljesedé‐
sét. A feltámadás kérdésével kapcsolatban az apostol két ószövetségi 
helyből  alkot  egy  idézetet,  amelyek már  nem  a  jelenben,  hanem  a 
jövőben  teljesednek  be  (Iz  25,8;  Óz  13,14).  Ezekkel  kapcsolatban 
mondja Pál:  akkor  fog megvalósulni  a megírt  szó  (1Kor  15,54). Az  Írás 
idézett mondatai  tehát a  feltámadáskor, a parúziakor  fognak betelje‐
sülni,  szó  szerint megvalósulni  (genh,setai).  Bár  Pál  a  Krisztus  által 
elérkezett eszkatológikus jelenben él, az Írás bizonyos részeinek betel‐
jesedése  még  nem  érkezett  el  számára.  Az  Írás  Isten  örök  Szavát 
tartalmazza, ami biztosítja az emberi történelem idejének egységét. Az 
Írás  szavatolja,  hogy  ami  korábban  elképzelhetetlennek  látszott,  az 
most,  az  eszkatológikus  időben,  ill.  a parúzia napján nyilvánvaló  és 
érthető legyen. 

Az Ószövetség tehát Pál apostol számára tanúságot tesz Isten ter‐
véről és annak beteljesedéséről az idők folyamán. Mindebből azonban 
még nem nyilvánvaló, hogy mi  Isten  terve,  és hogyan valósul meg. 
Erről beszél Pál akkor, amikor a korintusiaknak Isten vándorló népét 
állítja példaképül (1Kor 10,1‐11). Isten népe a pusztai vándorlás idején 
Isten  közelségét  élvezte,  de  az  ígéret  földjére  mégsem  jutott  el,  a 
puszta nem  csupán az út, hanem egyben a halál helye  lett  számára. 
Azok  a magatartásformák,  amelyek  az  akkori  népet  jellemezték,  az 
apostol szerint megtalálhatók a korintusi közösségben is. A Pál korá‐
ban  élő  egyház  úgy  tekinthet  az  ószövetségi  vándorló  népre, mint 
saját elődjére. A kapcsolatot a két történelmi kor között azonban nem 
az  Írás, hanem Krisztus hozza  létre  (1Kor  10,4). Pál úgy  értelmezi  a 
pusztai sziklát, hogy abban Krisztus volt jelen. Az ószövetségi válasz‐
tott  nép  is megkeresztelkedett,  lelki  táplálékot  vett magához,  amint 
azt a korintusi közösség tagjai is tették és teszik. Az Írásnak ez az ér‐
telme  azonban  csak  a Krisztusban  elérkezett  eszkatológikus  időben 
tárult fel (vö. 1Kor 10,11). Pál értelmezése szerint nem az utolsó idők 
eseményei  felelnek meg a  régieknek, hanem  a  régieket vezette  Isten 
úgy, ahogyan a végső  időkben cselekedni szándékozott.21 Az  Írások‐
ban tehát bennfoglaltan már jelen van Krisztus, az Ószövetségben vele 
találkozhat az olvasó. Az apostol arra  is  rámutat, hogy mi az  Írások 
célja:  a  Krisztus  által  bekövetkezett  eszkatológikus  jelenben  élők 
figyelmeztetésére (nouqesi,a) írattak meg (1Kor 10,11). Az Írás tehát Pál 
szerint sokkal  inkább szól nekünk, mint a Krisztus előtt élt emberek‐
nek, ill. azoknak a zsidóknak, akik nem ismerték fel Jézusban a nekik 
küldött Messiást. 

 
21 Ez a gondolkodásmód megfelel az apokaliptikus gondolkodásmódnak, bár ott a 

végidőben bekövetkező események pontos lefolyásának leírása áll az előtérben. Vö.: W. 
Schrage, Der erste Brief an die Korinther, Bd. 2 (EKK VII/2), Neukirchen 1995, 406–407. 
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Ezt  a  gondolatot mélyíti  el  az  apostol  a  2Kor  3,12‐16‐ban.  Itt  a 
Mózes arcát fedő lepelről mondja az apostol, hogy e lepel nem csupán 
Mózes  arcát  takarta  el  a  pusztai  vándorlás  idején,  hanem  elfedi  a 
zsinagógában  felolvasott  Írás  értelmét  azoktól  a  hallgatóktól,  akik 
nem  Krisztusban  hallgatják  azt.  Ez  a  lepel  kizárólag  Krisztusban 
tűnhet el, Pál számára tehát az Ószövetség Krisztus nélkül nem értel‐
mezhető. Az  Írás  teljes értelme csak Krisztusra  tekintve  tárul  fel. Az 
Írás  tehát nem önmagában olvasandó, hanem — egy képpel élve — 
Krisztus  fényében,  hiszen  őrá  tekintve  állnak  össze  az  Ószövetség 
mozaikkockái  egész  képpé.  Számunkra  úgy  tűnhet,  hogy  ez  a  fajta 
Írásértelmezés  Pál  találmánya.  D.‐A.  Koch  azonban  rámutat  arra, 
hogy mivel a lepel eltűnése az Úrban szintén az Írásból vett idézet, az 
Írás  krisztusi  olvasata  Pál  szerint  magából  az  Írásból  fakad.22  Pál 
Bibliája  tehát elsősorban  Jézus Krisztusról szól,  így ha valaki nélküle 
akarja megérteni  az Ószövetséget,  csupán  egy  részleges megértésre 
juthat  el.23  Így  az  a  szabadság,  amellyel  az  apostol  az  ószövetségi 
idézeteket kezeli, nem a szöveget semmibe vevő szabadosság, hanem 
a krisztusi értelmezés szabadsága. Sőt, az idézetek eredeti értelmükkel 
ellentétes értelemben való idézése az Írás igazi, krisztusi értelmét tárja 
fel előttünk.24  

Összefoglalva  elmondhatjuk,  hogy  Szent  Pál  apostol  számára  az 
Írás az Istennel való találkozás helye, amely találkozást nem a puszta 
betűk, hanem Jézus Krisztus tesz lehetővé. Az Írásokon keresztül Isten 
szólal meg,  szava  azonban  a  jelen  kornak  szól,  amelyben  Krisztus 

 
22 Koch, Schrift, 331: „Daß Paulus seinen Exkurs über das nur ’in Christus’ gegebene 

sachgemäße Verstehen der Schrift so gestaltet, daß die Spitzenaussage selbst ein Zitat 
aus der Schrift ist, ist nicht nur eine darstellerische Geschicklichkeit, sondern entspricht 
dem  von  Paulus  hier  dargelegten  Sachverhalt:  Mit  der  von  Paulus  behaupteten 
Verstehensmöglichkeit  evn Cristw/|  ist  für  ihn  kein  fremder  Sachgesichtspunkt  an  die 
Schrift herangetragen, sondern dies ist in der Schrift selbst vorgegeben.” Amikor Pál az 
Írás csak Krisztusban való megértéséről  szóló kitérőt úgy  formálja meg, hogy a  leglényegesebb 
mondat maga  is  egy  Írásból  vett  idézet,  ezzel  nem  csupán  írói  ügyességéről  tesz  tanúságot, 
hanem megfelel a Pál által  itt bemutatott  tényeknek: A Pál által bemutatott, Krisztusban  tör‐
ténő  értelmezési  lehetőség  számára nem  egy  az  Írásoktól  idegen,  ráerőltetett nézőpont,  hanem 
magában az Írásban található meg. 

23 Ezért érdemes fenntartással kezelni P.M. van Buren, „On Reading Someone Else’s 
Mail:  The  Church  and  Israel’s  Scriptures”,  in  Die  Hebräische  Bibel  und  ihre  zweifache 
Nachgeschichte  (FS.  Rolf  Rendtorff),  Neukirchen  1990,  602  állítását,  amely  szerint  a 
(pogányságból megtért) egyház jogtalanul olvassa a zsidóság szent iratait a sajátjaként. 
Nem a pogánykeresztényekből megalakult egyház kezdte ugyanis használni az Írásokat 
saját Ószövetségeként, hanem az első zsidókeresztény apostolok, az Újszövetség szerzői 
kezdték el a zsidóság Írásainak keresztény értelmezését. 

24 Ez bizonyára egy olyan idézési mód, amit a mai szerzők mai művek megírásakor 
jogosan  ítélnek el. Szent Pál apostol azonban nem XXI. századi  tudományos műveket 
írt, hanem alkalmi  leveleket, amelyekben konkrét közösségek konkrét kérdéseire  sze‐
retett volna az Írásoknak megfelelő krisztusi válaszokat adni.  
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meghalt és  feltámadt, és amelyben az Egyház él. Ezért nem  fél attól, 
hogy alkalmasint módosítva idézzen, ritkábban a szövegen, gyakrab‐
ban a  tartalmon, a  jelentésen változtat. Pálnál nem a  történetkritikai 
eszközökkel megállapítható eredeti értelem  jelenti az  Írás  igazi értel‐
mét,  nem  úgy  idéz,  ahogyan  azt ma  egy  tudományos munka  elké‐
szítésekor  elvárják.  Pál  egyetlen  dologra  figyel  akkor  is,  amikor  az 
Írásokat  idézi:  Krisztusra.  Mivel  az  Írások  valójában  Krisztusról 
szólnak, ezért Pál a krisztusi — vagy ha úgy  tetszik — a keresztény 
értelmet tárja fel.  

A fentiekből nyilvánvalóvá vált, hogy az Ószövetséget kétfélekép‐
pen olvashatjuk: kereshetjük annak  eredeti kontextusában hordozott 
üzenetét,  de más  szempontból  egészen  új,  talán meglepő  képek  és 
jelentések  tárulnak fel előttünk. Azonban nem csupán az Ószövetség 
vagy a Biblia egészére vonatkozik ez a megállapítás, hanem minden 
kultúrára  is.  Szent  Pál  apostol  íráshasználata  új  kihívás  elé  állítja 
korunk biblikusait  is. Mert bár — mint azt oly sokszor hangoztatjuk 
— európai kultúránk rengeteget merített a Bibliából, és  írta, költötte, 
festette meg a bibliai  jeleneteket; felmerül a kérdés, hogy merünk‐e a 
mai,  biblikus  hagyományoktól  egyre  inkább  eltávolodó  kultúrára  a 
Biblia ill. Krisztus szemüvegén keresztül tekinteni. Merjük‐e így gyü‐
mölcsözővé  tenni korunk első  ránézésre  talán visszatetsző alkotásait 
akkor  is,  amikor  nem  bibliai motívumokat  dolgoznak  fel?  Ebből  a 
szempontból új lehetőségek tárulhatnak fel előttünk, hiszen akkor már 
nem  csupán  a mai  kultúra  becsmérlése maradna  az  osztályrészünk, 
hanem felismerhetnénk benne az igazi remény jeleit.  
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