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EMBEr, ANGYAL VAGY ISTEN? 
A zsidó és keresztény messianizmus gyökerei*

Gabriele Boccaccini

1. A történelmi messianizmustól az eszkatologikus messianizmusig

A messianizmus eszméje annyira beleivódott a zsidó és keresztény hagyo-
mányba, hogy még elképzelni is nehéz azt az időt, amikor nem létezett, leg-
alábbis a számunkra ismerős formáiban. A ma élő zsidók és keresztények 
számára a messiási eszme szorosan kapcsolódik az idők végének és az új te-
remtésnek a gondolatához, azonban ezek a fogalmak viszonylag későn buk-
kannak fel a zsidó vallás fejlődésében. Izraelben a messiási várakozás kizáró-
lag történelmi, nem pedig eszkatologikus gyökerekkel bír, és a vezetőségbe, 
a politikai-vallási vezetőkbe vetett reményben valósul meg. Az ókori zsi-
dó, „királyi” messianizmus történelmi jellegét soha nem tagadták, még ak-
kor sem, amikor ez a reménység egy békével és jóléttel megáldott csodálatos 
jövő formáit öltötte magára, vagy amikor a messiásnak emberfeletti jellem-
zőket tulajdonítottak, és Istennel különleges fiúi viszonyban állónak tar-
tották. A messiások első helyen Izrael királyai voltak, majd a papok, akik a 
Második Szentély időszakában átvették a király szerepét és kiváltságait. A fel-
kenés, amelyben részesültek, a rájuk bízott vezetés küldetésének a jele volt. 
Előfordulhatott azonban, hogy az efféle szabadító szerepet metaforikusan tu-
lajdonították nem zsidó személyeknek is, miként Kürosz perzsa király közis-
mert esetében, akit deutero-Izajás messiásként ünnepel, mivel megszabadí-
totta Izraelt a babiloni igától (Iz 45,1–7).1

* Gabriele Boccaccini, „uomo, angelo o dio? Alle radici del messianismo ebraico e cristiano”, in 
Gabriele Boccaccini (szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch Seminar), Brescia: 
Morcelliana, 2005, 15–48. Fordította: Szabó Xavér OFM 

1 Az ókori zsidó messianizmus történelmi jellegéről lásd John J. collins, „Il messia ’figlio di davide’ 
nel giudaismo del Secondo Tempio alla luce dei manoscritti di Qumran”, és Paolo Sacchi, „Le 
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Ahhoz, hogy a szó modern értelmében messianizmusról beszélhessünk, 
először arra volt szükség, hogy megjelenjen az „idők vége” kifejezés, amely 
elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy előbukkanjon az eszkatologikus 
vezetés fogalma. Ez az eszme a Második Szentély időszakának néhány el-
lenzéki körében alakult ki, akik nem egyezve a cádokita papi hatalommal, 
kialakították azt az elképzelést, hogy a világ híján van az eredeti, teremtés-
ben kapott rendjének, ennélfogva szüksége van az isteni helyreállításra. Az 
efféle eszmék a késői perzsa időszaktól bukkannak fel, amelyet a kutatók ma 
„hénoki zsidóságnak” hívnak. A hénoki zsidóság szerint e világ a lázadó an-
gyali erők romlottságának alávetettje, és a hénokiták kidolgozták a jövőbeli 
eszkatologikus helyreállítást. Ezek az eszmék azonban a legősibb hénoki ha-
gyományban (Virrasztók könyve, Asztronómiai könyv) nem kapcsolódnak köz-
vetlenül a messiási elképzelésekhez.2

csupán a Makkabeus-krízissel, annak teljes drámaiságával lesznek lát-
hatók a változás első jelei. Mind a „kő”, mind pedig az „Emberfia” dániel 
könyvében (dán 2,34–35.44–45; 7,13–14.27), valamint az Álombéli látomások 
könyvének nagy szarvú fehér bikája (1hén 90,37) kollektív szimbólumai Izrael 
népének, amelynek felségjoga az eszkatologikus korban helyreállításra vár. 
ugyanakkor ezekben a jelképekben kezdenek körvonalazódni olyan egyé-
ni „messiási” vonások, amelyek lehetővé teszik, hogy az „Emberfiát” (és ta-
lán a követ is, „amely a hegyről szakadt le anélkül, hogy kéz érintette volna”) 
Mihály arkangyallal társítsuk, a „fehér bikát” pedig egy olyan emberrel, aki 
királyi feladatok gyakorlására kapott meghívást. Az alakok körvonalai ho-
mályosak és pontatlanok maradnak, megjelenésük az ítélet eszkatologikus 
időszakára korlátozódik, így szerepük is inkább passzív, mint tevékeny. Ezen 
kívül soha nem alkalmazzák rájuk azt a „messiás” kifejezést, amely dániel 
könyvének szóhasználatában kizárólag III. Oniás főpapra vonatkozik (dán 
9,25. 26).3 A Makkabeus-krízis még ezekkel a kettősségekkel is döntő válto-

figure messianiche superumane del Secondo Tempio e il figlio dell’uomo” c. tanulmányait: in 
Gabriele Boccaccini (szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch Seminar), Brescia: 
Morcelliana, 2005, 49–67, valamint 69–85.

2 A hénoki hagyomány eredetéről és történetéről lásd: P. Sacchi, L’apocalittica giudaica e la sua storia, 
Paideia, Brescia 1990; J. c. Vanderkam, Enoch. A Man for all Generations, university of South 
carolina Press, Atlanta 1993; J. J. collins, The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish 
Apocalyptic Literature, Eerdmans, Grand rapids 1998; G. W. E. Nickelsburg, 1 Enoch. A Commentary, 
Chapters 1–36; 81–108 (hermeneia), Fortress, Minneapolis 2001; G. Boccaccini, Roots of Rabbinic 
Judaism. An Intellectual History, from Ezekiel to Daniel, Eerdmans, Grand rapids 2002 (olaszul: Alle 
radici del giudaismo rabbinico. Una storia del pensiero, da Ezechiele a Daniele, Morcelliana, Brescia 2005); 
Id. (szerk.), The Origins of Enochic Judaism, Zamorani, Torino 2002; Id., Enoch and Qumran Origins, 
Eerdmans, Grand rapids 2005.

3 dániel könyvének és az Álombéli látomások könyvének két eszkatologikus vezetőjéről lásd Paolo 
Sacchi megjegyzéseit: „Le figure messianiche superumane del Secondo Tempio e il figlio 
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zást eredményezett az eszkatologikus messianizmus megerősítésében: a tör-
ténelmi determinizmus apokaliptikus eszméi elterjedtek a hénoki zsidóság-
tól ideológiai szempontból távol eső körökbe is, és a zsidó lakosság szélesebb 
rétegeinek örökségévé váltak. A későbbiekben nagy népszerűségnek örven-
dett a dániel könyvében olvasható elképzelés (vö. dán 2; 7), miszerint Izrael 
megváltását és az eszkatologikus kor beköszöntét négy egymást követő biro-
dalom előzi meg. A negyedik, egyben utolsó birodalom identitásának meg-
határozása és jellemzői nagy befolyással bírnak majd a messiási kérdésben, 
jóval túlmutatva ezzel a Második Szentély időszakának történelmi határain.

A hasmoneus-monarchia ellentmondásos tapasztalata és a kezdő-
dő római uralom még inkább hozzájárult Izrael restaurációs eszméjének 
meggyökereződéséhez, amely szerint a helyreállítás nem ebben, hanem 
majd az eljövendő világban valósul meg. Ez azonban nem lineáris fejlődé-
si folyamat eredménye volt. Időszámításunk kezdetén az eszkatologikus 
messianizmus már népszerű és közismert eszme volt, mégsem vált soha 
irányadóvá, legalábbis addig, amíg a papság és a Templom alapvető intéz-
mények voltak. A kor zsidó társadalma továbbra is számtalan csoportra 
(vagy zsidóságokra) oszlott, amiket nagyon különböző teológiák jellemez-
tek.4 Ez az összetettség tükröződik a különböző messiási várakozásokban 
is. Eltérő vélemények és teológiák léteztek az eszkatologikus messiásvá-
rást tartó zsidó irányzatok között is a messiás személyére, természetére és 
szerepére vonatkozóan. Ezek egymással rivalizáltak, és semmiképpen sem 
helyezhetők el egységes keretben.5

dell’uomo”, in Gabriele Boccaccini (szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch 
Seminar), Brescia: Morcelliana, 2005, 69–85.

4 A Második Szentély időszakának különböző zsidó gondolkodásmódjairól lásd: G. Boccaccini, 
Middle Judaism. Jewish Thought, 300 BCE to 200 AD, Fortress, Minneapolis 1991 (olaszul: Il medio 
giudaismo, Marietti, Genova 1993); L. h. Schiffman, From Text to Tradition. A History of Second 
Temple and Rabbinic Judaism, KTAV, hoboken 1991; P. Sacchi, Storia del Secondo Tempio, SEI, Torino, 
1994; L. L. Grabbe, Judaic Religion in the Second Temple Period. Belief and Practice from the Exile to 
Yabneh, routledge, London 2000; G. W. E. Nickelsburg, Ancient Judaism and Christian Origins. 
Diversity, Continuity, and Transformation, Fortress, Minneapolis 2003.

5 Ennek kapcsán emblematikus a Jacob Neusner és társai által szerkesztett tanulmánykötet címe: 
Judaisms and Their Messiahs at the Turn of the Christian Era, cambridge university, cambridge 1987. 
Az ókori zsidó messianizmust tárgyaló legjelentősebb publikációik áttekintését lásd kötetünk bib-
liográfiájánál: Gabriele Boccaccini (szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch 
Seminar), Brescia: Morcelliana, 2005, 213–220. Különösen: G. Boccaccini (szerk.), Messianismo 
giudaico, messianismo cristiano: continuità e discontinuità, in V. Battaglia – c. dotolo (szerk.), 
Gesù Cristo, Figlio di Dio e Signore, EdB, Bologna 2004, 49–62. A cikk a Società Italiana per la Ricerca 
Teologica nemzetközi összejövetele előadásának anyagát tartalmazza, amelyet 2002-ben, Folignoban 
tartottam. Az alapvető gondolatok megelőlegezésével, itt megismételve néhány gondolatot, bővebb 
formában beszélek a zsidó messianizmus sokrétűségéről, valamint a zsidó és a keresztény messiási 
eszme bonyolult kapcsolatáról.
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2. Folytonos történelmi messianizmus 

Elsőként azt szükséges megjegyezni, hogy a szadduceusoknál és a hellenista 
zsidóságban a messiás alakjának történelmi megközelítései összekapcsolód-
nak az eszkatológia és az eszkatologikus messianizmus mindennemű for-
májának tagadásával. Nem marginális jelenségekkel és elszigetelt csopor-
tokkal állunk szemben. Éppen ellenkezőleg, a történelmi messianizmus volt 
és marad a templom és a papság köré rendeződő Második Szentély hivata-
los zsidóságának álláspontja. Végtére is, miért kellene Istennek véget vetnie 
teremtésének, amikor maga látta, hogy „nagyon jó” (Ter 1,31), amit alkotott? 
Természetesen e világnak szüksége van jó vezetőkre, ennek feladata pedig a 
bölcs embereké, a megszentelt olajjal felkent papoké, akiket Isten saját mes-
siásainak választott.

A status quo széles körű elfogadottsága és a római hatalommal való 
együttműködés még ezekben a körökben sem zárta ki azt az eleven reményt, 
hogy az isteni beavatkozás egy eljövendő, politikai szabadítót támaszt majd. 
Az idegen uralom ellen azonban nem lehetett anélkül lázadni, hogy magá-
nak Istennek, a történelem urának akarata ellen ne lázadjanak. A pogányok 
uralma azonban a közeli jövőben véget ér, amikor Isten úgy ítéli, hogy Izrael 
méltó arra, hogy visszahódítsa függetlenségét. A Szibillai jóslatok harmadik 
könyve ezt így erősíti meg:

Akkor Isten küld majd egy királyt a naptól [= napkeletről], aki az egész földön vé-
get vet a gonosz háborúnak, némelyeket megöl, a többiektől hűségesküt követel. 
Mindezeket pedig nem magától teszi, hanem a fölséges Isten nemes parancsainak 
engedelmeskedve. (Sib III, 652–656)6

A naptól küldött királyba vetett történelmi reménykedésben kifejeződik a ró-
mai uralomnak alávetett Kelet nagymértékű csalódottsága is. Ezt a reményt 
könnyedén, a legmeglepőbb módokon lehetett átértelmezni és aktualizálni a 
kor politikai vitáiban. Josephus, a zsidó pap, deutero-Izajás példáját követi, 
amikor meghirdeti, hogy Vespasianus az új messiás. Így adott értelmet saját 
vereségének, mentette meg életét és kapott új nevet (Flavius), biztosítva ma-
gának az együttműködés tisztes jövőjét:

Én mint nagyobb dolgok hírnöke járulok eléd. […] Vespasianus, te ceasar leszel és 
uralkodó, és ez a fiad is! […] Te, caesar, nemcsak az én uram leszel, hanem a földnek, 
a tengernek és az egész emberiségnek ura. (révay József fordítása, BJ III, 400–402)

6 L. rosso ubigli (szerk.), Oracoli Sibillini. Libro III, in Apocrifi dell’Antico Testamento, szerkesztette: P. 
Sacchi, vol. II, Paideia, Bresica 1999, 385–458.
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Josephus próféciája a római birodalmi történetírásban is nyomot hagyott. 
Suetonius így ír a Caesarok élete nyolcadik könyvében (Az isteni Vespasianus, 4):

Az egész Keleten mindenfelé el volt terjedve egy régi és megingathatatlan hit, mely sze-
rint a sors akaratából az idő tájt Iudaeából való emberek ragadják magukhoz a világ 
uralmát. Ez a jóslat, amely (mint később az eseményekből kiderült) egy római fővezér-
ről szólt. […] Iudeában egyszer a carmel istenétől kért jóslatot, s azt a választ kapta, 
hogy bármire gondol, bármit hánytorgat lelkében, lehet bármily merész dolog is, betel-
jesedik. Egyik előkelő foglya, Iosephus, állhatatosan azt hajtogatta, amikor megbilin-
cselték, hogy rövidesen maga Vespasianus engedi őt szabadon, de akkor már, mint csá-
szár. (Kis Ferencné fordítása)

Suetonius előadása és a birodalmi propaganda, amelynek hangot adott, igen 
kifinomult. A római életrajzíró nem tagadja a hiedelem létét és hitelességét, 
amelynek népszerűségét nem lehetett nyilvánosan kétségbe vonni, hanem 
megállapítja, hogy a valódi üzenetet időközben – róma-ellenes értelmet tu-
lajdonítva neki – félreértették, és már, mint Vespasianusban beteljesedettet, 
újra kellett értelmezni. A prófécia célkitűzése tehát ellentétes azzal, amiért 
az efféle hiedelem született.

Zsidó szempontból ugyanakkor a Vespasianusra alkalmazott messia-
nizmus csupán kedvező és ideiglenes hozadék volt, nem zárja ki a reményt, 
hogy a jövőben további, más jellegű messiások támadjanak, hogy megvált-
sák Izraelt és felszabadítsák az idegen uralom alól. A „próféta” Josephus, aki 
azt állította, hogy Istentől kapta a küldetést, hogy „felkenje” Vespasianust, 
nyitva hagyja az utat a perspektíva előtt. A dániel látomására való utalásá-
ban a szoborhoz képest, amelynek „színaranyból volt a feje, a melle és a kar-
jai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábai és lábszárai pedig vasból vol-
tak”, Josephus az eredeti bibliai szövegnél sokkal nagyobb hangsúlyt fektet 
a kőre, „amely egy hegyből vált le, ráesett a szoborra, földre terítette és dara-
bokra törte, nem hagyott egyetlen ép részt sem belőle. A bronz és a vas fino-
mabb porrá váltak, mint a liszt, és mikor nagy szél támadt, felerősödött és 
széjjelszórta. A kő azonban olyan nagyra növekedett, hogy úgy tűnt, betölti 
az egész földet” (Ant X 207, vö. dán 2,17–37).

Josephus tudja, hogy az egymást követő birodalmak képével aknamezőre 
lépett, amelyre a zsidók és a rómaiak egyaránt érzékenyek voltak.7 Nagyon 
kell ügyelnie arra, hogy elkerüljön minden utalást az apokaliptikus várako-
zásokra, amelyek a zelóta fundamentalizmus támogatásaként és a status quo, 
valamint saját római patrónusai tekintélyének kritikájaként hangozhatnak. 

7 Vö. h. cancik, The End of the World, of History, and of the Individual in Greek and Roman Antiquity, 
in The Encyclopedia of Apocalypticism, vol. I, The Origins of Apocalypticism in Judaism and Christianity, 
continuum, New York 1998, 84–125.
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A beszéd így teljes egészében az utalások szintjén zajlik. Ahogy a modern 
kommentátorok elismerik,8 dániel könyvének szerzője számára a négy bi-
rodalom sorrendben a következő: babiloni, méd, perzsa, végül a görög. Az a 
tény, hogy Josephusnak más sorrend volt a fejében, rögtön nyilvánvalóvá vá-
lik az eredeti szöveget „kifejtő részletekből”, amelyeket szándékosan fűzött 
a prófétai textushoz. Az első birodalom – így tudjuk – a „babiloni”, amely-
nek „két király vet véget” (Josephus összevonta a médeket és a perzsákat és 
a második birodalomnak számította őket), ezt egy „másik, nyugatról érke-
ző király rombolja le” (itt Nagy Sándorra utal [vö. 1Makk 1,1–9], és egyértel-
műen kizárja azt az értelmezést, hogy a harmadik birodalom a perzsa lehet). 
Végül „hosszú időre” a negyedik birodalom kerül uralomra, amely a római 
Birodalom hatalmi jellemzőivel bír, kiléte kifejezetten mégsem neveztetik 
meg (Ant X 208–209).

A büszke hazafiasság és a reálpolitika közé szorulva Josephus kódolt 
nyelven beszél,9 amelyről tudta, hogy csak zsidó olvasói érthetik meg (biza-
kodva, de anélkül, hogy veszélyes illúziókat keltene), a római olvasók közt 
azonban ijedelmet okozna és bántó lenne. Ez megmagyarázza ebben a kon-
textusban az utalás teljes hiányát a negyedik birodalom „kevert” természe-
tének „gyengeségére”, mely lényeges elemül szolgál dániel látomásában, és 
amelyet helyettesít a felsőbbrendűségére tett célzás (amely egyszerre dicsé-
ret és intés): „vastermészet, amely keményebb az aranynál, az ezüstnél és a 
bronznál is” (Ant X 209). A kőről – amely dánielnél szimbóluma egy biro-
dalomnak, „amely soha meg nem szűnik, annak uralma más népre soha át 
nem száll” (dán 2,44) – Josephus hallgat és menedéket keres a kényelme-
sebb önbírálat mögött:

dániel feltárta a királynak a kő jelentését, én azonban ezt nem tartom szerencsésnek 
felidézni, mert tőlem azt várják, hogy a múltról beszéljek, a megtörtént események-
ről, ne pedig a jövőről. ha valaki mégis nagyon vágyakozik pontos információk után 
és nincs szándékában megállni, hanem szabatosabban akar vizsgálódni és arra vágyik, 
hogy tudja az eljövendő, rejtett dolgokat, vegye a fáradtságot és olvassa el dániel köny-
vét, amelyet a szent könyvek között megtalál. (Ant X 210)

Úgy tűnik ez a diskurzus vége, de egyáltalán nem. Josephus a sorok között tu-
domásunkra hozta, hogy dániel próféciája a „kőről” még nem teljesedett be, 
hanem a jövőre tartozik. Ezt megerősítve aztán dániel „nem csupán a jöven-
dő eseményeket mondta meg előre, mint a többi próféta, hanem megmond-

8 J. J. collins, Daniel (hermeneia), Fortress, Minneapolis, 1993; G. Boccaccini, Daniel. A Third Way 
between Zadokite and Enochic Judaism, in Id., Roots of Rabbinic Judaism, cit., 151–201.

9 P. Vidal-Naquet, Il buon uso del tradimento. Flavio Giuseppe e la guerra giudaica, Editori riuniti, 
roma 1960.
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ta az idejüket is, hogy mikor következnek be”, majd Josephus hozzáfűzi, 
hogy „míg a többi próféta szerencsétlenségeket jövendölt […] dániel szeren-
csés eseményeket jósolt” (Ant X 267–268, révai József fordítása). Megtudjuk 
tehát, hogy a „kőről” szóló próféciában nemcsak egy jövendő esemény rejtő-
zik, amely meghatározott időben majd bekövetkezik, hanem egy olyasvala-
ki is, aki „örömet” hoz Izraelnek. Néhány oldallal később, dániel alakjának 
bemutatása végén Josephus tájékoztat bennünket – mintha mindenki által 
jól ismert dolgokról szólna –, hogy a próféta „írt a római uralomról is, hogy 
majd ők elfoglalják Jeruzsálemet és lerombolják a Templomot” (Ant X 276), 
bár nem árulja el nekünk, hogyan és mikor. Összerakva mindezeket az ele-
meket nem nehéz a zsidó olvasó számára megérteni, hogy Josephus interpre-
tációjában a dániel könyvében szereplő, egymás követő birodalmak a római 
Birodalommal zárulnak, amely hatalmasabb lesz mindegyiknél és „hosszú 
ideig marad uralmon”, de nem örökre. A „kő” par excellence messiási szim-
bóluma egy királynak és egy eljövendő királyságnak, ezért  tehát nem vonat-
kozhat Vespasianusra, aki ugyan „messiás” lett, akiben azonban Izrael mes-
siási várakozásai („naptól jövő király”) nyilvánvalóan nem teljesülnek.

3. A Második Szentély idejének eszkatologikus messiási eszméi

A végső és végérvényes messiásra vonatkozó eszkatologikus várakozások, 
radikalitásukban távol állnak bármiféle történelmi messiás földi sikereitől 
és politikai kétértelműségétől, viszont nagy erővel nyilvánulnak meg a papi 
hatalom két ellenzéki csoportjában, a farizeusoknál és az esszénusoknál. 
Mindkét csoportosulás egy eljövendő világban reménykedik, eltérő teológiá-
ik azonban a messianizmus különböző formáihoz vezetnek. A források há-
rom modell rekonstrukcióját teszik lehetővé.

a) „Dávid fia” messiás.10 A farizeusi hagyományhoz közel álló proto-
rabbinikus irányzatok a jelenlegi rendetlenségben az emberi bűnbeesés kö-
vetkezményét látták. És egy eszkatologikus jövőre vártak, amelyben Isten 
helyreállítja az ő országát, Izrael idegen hatalom általi „büntetése” meg-
szűnik és visszanyeri önállóságát egy ideális király vezetése alatt. Ez a ki-
rály nem lehet más, csak „dávid fia”, a dinasztia örököse, akinek Isten örök 
uralmat ígért.

10 A „dávid fia” messiás alakjához lásd John J. collins vonatkozó tanulmányát: „Il messia ’figlio 
di davide’ nel giudaismo del Secondo Tempio alla luce dei manoscritti di Qumran”, in Gabriele 
Boccaccini (szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch Seminar), Brescia: 
Morcelliana, 2005, 49–67.
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Ezek az elképzelések első alkalommal legteljesebben a Kr. e. 1. század-
ban, az ún. Salamon zsoltáraiban jutottak kifejezésre.11 A dávid fia messiás-
nak elsődleges (és kizárólagos) feladata Izrael megváltása lesz:

Íme, óh, uram, támaszd nekik királyul dávid fiát, arra az időre, melyet kiválasztottál, 
óh, Isten, hogy a te szolgád uralkodjék Izrael fölött. Övezd fel őt erővel, hogy megtör-
je az igazságtalan uralkodókat, hogy megtisztítsa Jeruzsálemet a pogány népektől, akik 
gyalázatosan eltiporják őt. (SalZsolt 17,21–22; Szabó Xavér fordítása)

dávid fia hatalmas, Istentől kapott különleges küldetéssel felruházott embe-
ri messiás, akarata ellenére „felkent”, éppen úgy, ahogy őse dávid, akit gye-
rekként Sámuel kent fel (1Sám 16,1–13). A SalZsolt 17 eleje, közepe és vége 
Isten örök uralmának magasztalása, aki „a mi királyunk” (SalZsolt 17,1. 46) 
és az „ő királya” (SalZsolt 17,26). A messiás: „vezér” és Izrael szabadítója, 
bölcs „bírája” a népnek (SalZsolt 17,26), de nem üdvözítő. ha így volna, Isten 
értetlenül megkétszerezné, amit a Szinájon tett. Az ember igazságossága 
(beleértve a messiást is) a Törvényen alapul, „amelyet az Úr parancsba adott 
nekünk életünkre nézve”, és ezt a messiás szigorúan fogja érvényesíteni:

Igazságos, Istentől tanított király lesz fölöttük; és az ő napjaiban nem lesz közöt-
tük igazságtalanság, mert mindnyájan szentek lesznek, és királyuk az Úr felkentje. 
(SalZsolt 17,32; Szabó Xavér fordítása)

A messiás szerepe tehát másodlagos a Tóra központi szerepéhez képest, 
amely az üdvösség egyetlen és kizárólagos eszköze, amelyet Isten igazságos-
ságában és irgalmában a szabad és felelős embernek adott, hogy azzal csele-
kedeteit az isteni akarat szerint a jóra tudja irányítani. Egyedül Isten a bíró:

Tetteink választásunk és döntésünk következményei: igazságosságot vagy jogtalan-
ságot is cselekedhetünk kezeinkkel. Te azonban igazságosan meglátogatod az embe-
rek fiait. […] Jóságod legyen azok felett, akik elkövetik a bűnt, de megbánják azokat! 
(SalZsolt 9,4.7; Szabó Xavér fordítása)

A királyi messianizmus és a Törvény központisága az a két sarkalatos pont, 
amely körül koherensen kifejlődik a teljes messiási reflexió a Második 
Szentély proto-rabbinikus hagyományaiban.12 A Kr. u. első század végén a 
dániel könyvében olvasható négy birodalom tana és a messiáskirály eszméje 
közötti összekapcsolódás beteljesedettnek tűnik. Ahogy a kortárs Josephus 

11 Salamon zsoltárai mint farizeus vagy proto-rabbinikus szövegek, lásd: M. Winninge, Sinners and 
the Righteous. A Comparative Analysis of the Psalms of Solomon and Paul’s Letters, Almqvist & Wiksell, 
Stockholm 1995; J. Schüpphaus, Die Psalmen Solomon, Brill, Leiden 1977. A fordító megjegyzé-
se: A magyar nyelvű fordítást lásd: Szabó Xavér, Salamon zsoltárai: Bevezetés - fordítás – jegyzetek, 
Sapientia Főiskola - L’harmattan, Budapest 2009.

12 A Második Szentély proto-rabbinikus hagyományának létéről és megjelenéséről lásd: G. 
Boccaccini, Esiste una letteratura farisaica del Secondo Tempio?, in „ricerche Storico-Bibliche” 11/2 
(1999), 23–41.
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Flavius műveiben, Báruk második könyvében13 a negyedik birodalom im-
már egyértelműen róma jegyeit viseli, híján mindenféle gyengeségnek. „És 
ezek után egy negyedik királyság emelkedik fel, melynek hatalma nagyobb 
és messze gonoszabb azokénál, amelyek előtte voltak; és olyan sok időn át 
uralkodik majd, mint a síkvidék erdői; és magához ragadja a hatalmat kor-
szakokra és jóval magasabbra tör a Libanon cédrusainál.” (2Bár 39,5; Tamási 
Balázs fordítása) A „kő” (vagy az „Emberfia”) dániel könyvében elvesztette 
szimbolikus vagy angyali eredetű jellegzetességeit: immár a messiáskirály, 
nem egy „jövőbeli” messiás (mint Josephusnál), hanem az eszkatologikus 
idők felkentje:

(7) És történik majd, hogy midőn elérkezett az idő annak beteljesedésére, hogy el-
bukjon, akkor megmutatkozik az én Messiásom uralma, amely olyan, mint a for-
rás és a szőlőtő, és midőn kinyilatkoztatást nyer hatalma, gyökerestül tépi ki se-
regének sokaságát. (8) Azzal kapcsolatban, amit láttál – a gőgös cédrust, amely 
megmaradt abból az erdőből, továbbá arról a dologról, hogy a szőlőtő azokkal a 
szavakkal szólt őhozzá, amelyeket hallottál –, ez az Ige. (40,1) „Az utolsó uralko-
dót akkor majd életben hagyják, midőn az ő seregeinek sokaságát kardélre hány-
ják; és megkötözik és felviszik a Sion hegyére; akkor az én Messiásom elítéli őt 
minden istentelensége miatt, és összegyűjti és elébe helyezi az ő seregeinek min-
den tettét. (2) És ezután kioltja életét és megvédelmezi népem maradékát, amely 
azon a helyen található, amelyet kiválasztottam. És az ő uralma örökké fennma-
rad, mindaddig, míg a romlottság világa véget nem ér és addig, míg az említett 
idők be nem teljesednek.” (2Bár 39,7–40,3; Tamási Balázs fordítása)

ugyanezekkel az elemekkel találkozunk egy évszázaddal később a Neofiti 
Targumban.14 A negyedik birodalom, amely „Görögország” után követke-
zik, nyilvánvalóan róma: „Edom, a gonosz (birodalom) elbukik és nem kel 
fel” (tgN Ter 15,12; vö. tgN MTörv 32,24). A negyedik birodalom lerombolá-
sa a messiáskirály műve lesz: „Király támad majd Jákob házából és megsem-
misíti a bűnös város, vagyis róma vétkeseit” (tg[N]töredékes Szám 24,19). Ez 
a király a Júda házából való dávidi messiás, legyőzhetetlen harcos, kegyetlen 
a bosszúban, de igazságos király, a jólét és a béke hatalmának uralkodója:

Júda házából […] jön a király, akié az uralom, akinek minden birodalom alá lesz vet-
ve. Milyen szép a messiáskirály, akinek Júda házából kell támadnia! Felövezi derekát és 
harcba száll ellenségeivel, megöli a királyokat és a fejedelmeket. Bevörösíti a hegyeket 

13 P. Bettiolo (szerk.), Apocalisse siriaca di Baruc, in Apocrifi dell’Antico Testamento, szerk.: P. Sacchi, 
vol. II, cit., 147–233. A dokumentum mint proto-rabbinikus szöveg elemzéséhez, valamint a kortárs 
zsidó és keresztény apokalipszisekkel való kapcsolathoz lásd: G. Boccaccini, Testi apocalittici coevi 
all’Apocalisse di Giovanni, in „ricerche Storico-Bibliche” 7/2 (1995), 151–161.

14 A Neofiti Targum mint proto-rabbinikus szöveghez lásd: G. Boccaccini, Targum Neofini as a Proto-
Rabbinic Document. A Systemic Analysis, in M. McNamara – d. r. G. Beattie (szerk.), The Aramaic 
Bible. Targums in Their Historical Context, JSOT, Sheffield 1995, 260–269.
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a megöltek vérével, és befehéríti a termékeny dombokat harcosaikkal. […] Milyen szé-
pek a messiáskirály szemei, szebbek a tiszta bornál! Ő nem arra használja azokat, hogy 
meztelenséget lásson vagy ártatlan vérontást. Fogai a tejnél fehérebbek, mert nem arra 
használja őket, hogy az erőszak és a rablás termékeit egye. A hegyek vörösek lesznek a 
szőlőtől és a présektől a bor miatt, és a dombok fehérek lesznek a bőséges búzától és a 
kis szarvasmarhák csordájától. (tgN Ter 49,10–12)

Érdekes továbbá megjegyezni, amit ezek a szövegek „dávid fiáról” nem 
mondanak: a messiáskirálynak, Izrael kollektív megváltása főszereplőjének 
nincs semmiféle szerepe az egyén üdvösségében, akit egyedül és kizárólag a 
Törvény szabályoz, amelynek központi szerepe annál inkább növekszik, mi-
nél inkább távolodik a római uralom alól történő közvetlen szabadulás re-
ménye. Az üdvösség horgonya a Tórában van, azért is, hogy spes contra spem 
állandóan megerősítse a messiás eljövetelébe vetett hitet. A sokféle közve-
títés egymást követő sikertelensége (beleértve a messiási közvetítést is) így 
paradox módon gyakorlatilag kinyilvánítja annak a gondolkodási irányvo-
nalnak a célkitűzését, amely a Tórát kívánta megtenni alapvető közvetítővé. 
Most már ki lehet hirdetni annak egyetlenségét, éppen a vereségben találva 
meg saját jogalapját. Ahogy majd a 2Bár mondja a Templom lerombolásá-
nak másnapján:

(13) Mert Izrael pásztorai elpusztultak és lámpásai, melyek fényt adtak, kialudtak, 
és forrásai, ahonnan ittunk, kiszáradtak. […] (1) Ezenkívül tudnotok kell, hogy a 
régi időkben és a korábbi nemzedékekben atyáinknak igaz segítői és szent prófé-
tái voltak. (2) Sőt, országunkban éltünk és segítettek nekünk, mikor bűnt követ-
tünk el, és imádkoztak értünk hozzá, aki alkotott minket, mert hittek tetteikben 
és a Magasságos meghallgatta imáikat, és kegyes volt velük. (3) Ám most az igazak 
összegyűltek és a próféták elaludtak. Sőt az országunkból kivonultunk, és Siont el-
vették tőlünk, és más nem maradt meg most számunkra, csak a Magasságos és az 
ő Törvénye. […] (14) Emiatt egy Törvény létezik az Egyetlen Isten által, egy világ 
és egyazon vég vár mindenkire, aki abban él. (15) Ezután megőrzi azokat, akikkel 
szemben úgy találja, hogy kegyes lehet, ugyanakkor elpusztítja azokat, akik tisztá-
talanná váltak a bűnök által. (2Bár 77,13; 85,1–3. 14–15; Tamási Balázs fordítása)

Ez magyarázatot ad a mértékre és az óvatosságra is, amelyekkel a misnai 
hagyomány fogadja a messiási várakozásokat. Annak ellenére, hogy osztja 
azokat (vö. m. Berakot 1,5), fő gondja mégiscsak az, hogy az eszkatologikus 
reménykedéseket alárendelje a Törvény beteljesítésének. „Aki elfogadja a 
Törvény igáját, az felszabadul az állam és a világ igája alól. Aki azonban ki-
vonja magát a Törvény igájából, alávettetik az állam és a világ igájának” (m. 
Abót 3,5). E fogalmi keretek határain belül, ezekkel a behatároltságokkal (a 
„feltételes szabadlábra helyezés” feltételeivel és egyértelműen a Tórának alá-
rendelten) a „messiáskirály” alakja belép a rabbinikus zsidóságba és ott nor-
matívvá válik.
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b) „Emberfia” messiás. A hatalmas, mégis tagolt esszénus mozgalmon be-
lül, különösen is a hénoki irányvonalban, az üdvösség kérdése bonyolulttá 
vált a bűn emberfeletti eredetének hittétele miatt.15 Nem csupán a pogány 
nemzetek uralma alól, amelynek Izrael alá van vetve bűnei miatt, hanem 
az e világot irányító rossz hatalmaktól is szükséges volt megszabadulni. A 
mennyei messiás iránti igény éppen abból a szükségből született, hogy első-
sorban nem e világ hatalmasai ellen kell küzdeni, hanem a Sátán és meny-
nyei seregei ellen, a világ urai és a világ urainak urai ellen. Mivel az angya-
lok, a rossz hordozói, az égből jöttek a földre, egyetlen halandó sem tud 
ellenállni nekik, ennélfogva a messiásnak is az égből kell érkeznie, hogy 
erősebb legyen, mint ellenségei. Hénok képes beszédeinek könyvében (ez is a 
Kr. e. 1. század végén keletkezett)16 dániel látomásainak „Emberfia” alak-
ja esz ka to lo gi kus bíróvá, mennyei alakká válik, aki az idők végén jelenik 
meg, hogy leüljön dicsőséges trónusára és ítéletet mondjon a Szellemek 
urának nevében Azázél felett, egész gyülekezete és egész serege felett (vö. 
1hén 55,4). Az „Emberfia” emberfeletti lény, a kezdetekkor, az angyali se-
regek teremtése előtt teremtetett, és arra rendeltetett, hogy dicsőséges meg-
nyilvánulásáig „rejtve” maradjon:

Abban az órában nevén szólították azt a bizonyos Emberfiát a Szellemek ura előtt, és 
nevét említették az Ősöreg jelenlétében. Mielőtt megalkották volna a napot és az égi je-
leket, a mennybolt csillagainak [vagyis: az angyaloknak] teremtése előtt, neve már ki-
mondatott a Szellemek ura előtt. Bot lesz ő az igazak és szentek számára, hogy rá tá-
maszkodjanak, és el ne essenek; a népek fényessége lesz, a megtört szívűek reménye. 
Földre vetik magukat előtte mind a szárazföld lakói és leborulnak, áldják, dicsérik és 
énekszóval dicsőítik a Szellemek urának nevét. Ez okból választották ki és rejtették el 
őt Előtte a világ teremtését megelőzően, egészen az örök időkig. (1hén 48,2–6; dobos 
Károly dániel fordítása) 

Következésképpen „két mennyei hatalom” létezik, miként a Képes beszédek 
könyve magyarázza a „trónokra” tett titokzatos utalást dániel látomásaiban 
(dán 7,9). Az Emberfia nincs az isteni ítélet alá vetve, hanem ő az ítélet szer-
zője, „dicsőségének trónusára ülve” (1hén 69,29) a Fölséges jobbján; ebben a 
minőségében Istenhez hasonlóan méltó a tiszteletre, dicsőségre és az imádás-
ra. Így kiemelkedő isteni tulajdonságok és szerepek tulajdoníthatók a messi-
ás alakjának, akit eredetileg Isten különített el, azonban hatalma mindegyre 

15 A hénokizmus és az esszénizmus kapcsolatához lásd: G. Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis. 
The Parting of the Ways between Qumran and Enochic Judaism, Eerdmans, Grand rapids 1998 (olasz ki-
adása: Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico, Morcelliana, Brescia 2003); 
Id., E se lessenismo fosse il movimento enochiano? Una nuova ipotesi circa il rapporto tra Qumran e gli esseni, 
in „ricerche Storico-Bibliche” 9/2 (1997), 49–67.

16 Vö. P. Sacchi, Qumran e la datazione del Libro delle Parabole di Enoc, in „henoch” 25 (2003), 149–166.
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magának a fölséges Istennek a hatalmán alapul, olyannyira, hogy a mennyhez 
hasonlóan a földön is tisztelik. „Földre vetik magukat előtte mind a száraz-
föld lakói és leborulnak, áldják, dicsérik és énekszóval dicsőítik a Szellemek 
urának nevét.” (1hén 48,5; dobos Károly dániel fordítása)17

c) A qumráni két messiás. Az eszkatologikus messianizmus harmadik mo-
dellje a qumráni közösségben tűnik fel, amely a legújabb tanulmányok sze-
rint az esszénus mozgalomból kiváló radikális csoport.18 Tagjai meg voltak 
győződve arról, hogy ők Izrael egyetlen szent maradéka a teljes mértékben 
gonosz uralta világban, és kidolgoztak egy predestinált víziót, amely egy-
értelmű és átjárhatatlan határokat szilárdított meg a „világosság fiai” és a 
„sötétség fiai” között (1QS 3,20–21). A világot a rossz romlásától megóvni 
képtelen Istenről szóló hénokita teológia paradoxonát felülmúlta annak az 
Istennek a képe, aki túlontúl mindenható, aki megteremtette a sötétség fe-
jedelmét (Sátán), a világosság angyalát (Mikáél) igazaival és gonoszaival 
együtt, és személyes sorsukat az anyaméhtől kezdve elrendelte. ha feláldoz-
ná szabadságát, alig számítana, az ember számára csak az a lehetőség ma-
radt, hogy hovatartozását igazolja. A szekta tagjai nem bánkódtak emiatt, 
hanem büszkeség töltötte el őket: kiválasztottak voltak, és senki sem tudta 
elválasztani őket Isten szeretetétől.19

Ebben a perspektívában nem volt hely az „Emberfia” messiás számára, 
de semmiféle üdvözítő alak számára sem, aki eljön, hogy módosítsa az íté-
letet, amit Isten már megváltoztathatatlanul meghatározott minden egyén 
számára „az anyaméhtől fogva”. A szekta is várt egy már eleve elrendelt idő-
szakot, amelyben Isten véget vet a gonosz létezésének. Az eszkatologikus 
korszakról szóló fejtegetésbe belekerült vezetőjének kérdése is. A csoport papi 
érdekeltsége mellett ott egy politikai vezető: „Izrael messiása” mellett ott ta-
láljuk a papi felső vezetést, „Áron messiását” is. Így a qumráni közösségen 
belül, egy teljes mértékben különböző, történelmi szintről eszkatologikus 
szintre áthelyezett kontextusban, Zorobbábel és Józsué példáját alapul véve, 

17 Az „Emberfia” alakjának szentelt cikkek e tanulmánykötetben: Paolo Sacchi, „Le figure 
messianiche superumane del Secondo Tempio e il figlio dell’uomo” és James h. charleswort, „Il 
figlio dell’uomo, il primo giudaismo, Gesù e la cristologia delle origini”, in Gabriele Boccaccini 
(szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch Seminar), Brescia: Morcelliana, 2005, 
69–85 és 87–110.

18 A qumráni közösségről mint az esszénusok marginális és szektás csoportjáról lásd: F. García 
Martínez – J. Trebolle Barbera, Los hombres de Qumran, Trott, Madrid 1993 (olasz kiadása: Gli 
uomini di Qumran, Paideia, Brescia 1996); Ph. davies, Behind the Essenes. History and Ideology in the 
Dead Sea Scrolls, Scholars Press, Atlanta 1987. G. Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis, cit.

19 P. von der Osten-Sacken, Gott und Belial. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Dualismus in 
den Texten aus Qumran, SuNT 6, Vandenhoeck & ruprecht, Göttingen 1969.
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kiemelkedik az a gondolat, amit már Zakariás kidolgozott, a király és a pap 
kettős uralma: „a két felkent, akik az egész föld uralkodója előtt szolgálnak” 
(Zak 4,14). ugyanakkor történelmi modelljével ellenkezőleg, a qumráni gyü-
lekezet döntő módon hangsúlyozta a papi elem hatalmát és felsőbbségét.20

4. Jézus: „Isten fia” és az „Emberfia”

A történeti Jézus tanulmányozása historikus szempontból ingadozott a kri-
tikátlan elfogadás és egyúttal a kritikátlan szkepticizmus között: Jézus vagy 
a keresztény hit évszázadokon át kikiáltott isteni messiása, vagy pedig egy 
olyan próféta, aki várakozásait tekintve vereséget szenvedett és csak azért re-
habilitáltatott, hogy követői az általuk készített mitikus narratívával igazol-
ják reményeik meghiúsulását. A kérdés nem más, mint világi kategóriákra 
való lefordítása annak a radikális és kibékíthetetlen konfliktusnak, amely év-
századokig szembe állította a zsidóságot és a kereszténységet: Jézus vagy zsi-
dó próféta, ezért nem lehet keresztény (és a kereszténység valódi megalapító-
ja Pál), vagy a keresztény hagyomány Krisztusa, ami miatt nem lehet zsidó.

Az első század sokszínű zsidóságának újrafelfedezése most már lehető-
vé teszi, hogy visszahelyezzük Jézust és mozgalmát a zsidó világba, zsidó 
mivoltának teljes tiszteletben tartásával, anélkül, hogy alábecsülnénk a ke-
resztény álláspont eredetiségét és sajátosságát. Nincs tehát egyetlen, norma-
tív zsidó messianizmus, amelyből, vagy amellyel szemben a keresztény mes-
sianizmus támadt volna. Eredetét tekintve a keresztény messianizmus nem 
más, mint egy a lehetséges és egymással versengő messianizmusok között. 
Így ma kijelenthetjük: Jézus egyszerre volt zsidó és keresztény: születésére, 
kultúrájára és vallására nézve teljes mértékben zsidó volt, még abban a pilla-
natban is, amikor a keresztény mozgalom megalapítója és egy sajátos messi-
ási értelmezés előmozdítója lett.

Olyan környezetben született, ahol különböző messiási perspektívák ver-
senyeztek egymással. A keresztény messianizmus növekedésében nem kevés-
bé erős tendenciát mutatott az egymással versengő, szembehelyezkedő messi-
anizmusok (vagy „krisztológiák”) között. A keresztény irodalom első szövegei 
tanúskodnak erről a gyors fejlődésről, amely egyrészt gazdagságot és kreatív 
sokféleséget jelentett, de ugyanakkor a vélemények összecsapását is.

20 A holt-tengeri tekercsekről, vö. F. García Martínez – c. Martone, Testi di Qumran, Paideia, 
Brescia 1996. A qumráni közösség messiási fogalmait bővebben kifejti: John J. collins, „Il messia 
’figlio di davide’ nel giudaismo del Secondo Tempio alla luce dei manoscritti di Qumran”, in 
Gabriele Boccaccini (szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch Seminar), Brescia: 
Morcelliana, 2005, 49–67.
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a) Krisztus az „Isten fia”. ha az őskeresztény irodalom szövegeit olvassuk 
eredeti, kronologikus összefüggésében, nem pedig a kánon homogenizáló 
keretében, az „Isten fia” kifejezés – a keresztények ma is ezt használják Jézus 
Krisztus istenségébe vetett hitük kifejezésére – sokkal kevésbé hatásos. A 
zsidó és az ókori keresztény hagyomány ezt másoknak is odaítélte: Ádám 
a Lk 3,38 szerint Isten fia, a Tizenkét pátriárka testamentumaiban Lévi pátri-
árkáról olvassuk, hogy „a Magasságbeli könyörgéseidet meghallgatta, hogy 
téged emeljen ki az igazságtalanságból, hogy téged fiává tegyen, színe előtt 
istentiszteletet végző szolgájává” (Lévi testamentuma 4,2; Ladocsi Gáspár for-
dítása). A zsidó hagyományban mindenki „Isten fiának” neveztetik, fiúi en-
gedelmességben vannak Teremtőjük iránt, és a testvéri szeretettel viseltet-
nek felebarátaik iránt. Sirák fiának könyvében olvashatjuk: „Az árvákhoz 
légy olyan, mintha apjuk volnál, és úgy segíts az anyjukon, mintha te volnál 
a férje. Légy olyan, mint a Magasságos fiához illik, és jobban fog szeretni, 
mint saját édesanyád” (Sir 4,10; az eredeti héber még erősebben fogalmaz: 
„Isten fiának hív téged”).21 Jézus meghívja tanítványait, hogy imádkozzanak 
„mennyei Atyánkhoz” (Mt 6,9; vö. Lk 11,2; Mt 23,9). Pál határozottan kijelen-
ti, hogy „akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (róm 8,14), és János ha-
sonló szavakkal megerősíti, hogy „akik elfogadták [Jézust], azoknak meg-
adatott a hatalom, hogy Isten fiai legyenek” (Jn 1,13).

Lukács (23,47) módosítja Márk szövegét (15,39) – a százados ún. hitvallá-
sa a kereszt tövében – az „Isten fia” kifejezést helyettesítve az „igaz” jelzővel. 
Ezt a tényt általában azzal magyarázzák, hogy Lukács ragaszkodik Jézus ár-
tatlanságához (vö. Lk 23,13–16). El kell ugyanakkor ismerni, hogy nem való-
színű, hogy Lukács módosította volna a szöveget, ha az Jézus istenségének 
megvallását jelentette volna egy pogány ember részéről, csakhogy helyette-
sítse azt az igazság és az ártatlanság elismerésével. Valóban fontos megálla-
pítás, de kevésbé hangsúlyos. Kivéve, ha a szöveg máshogy hangzott az ol-
vasók számára, mint amit számunkra ma jelent, kétezer év kereszténység 
után. Az „Isten fia” és az „igaz” kifejezéseknek tehát egyértelműen szinoni-
maként kellett hangozniuk.

Sok evangéliumi mondás elárulja a názáreti mester egyértelmű prófétai 
öntudatát. Ezek közül számos mondás úgy ismert, mint Jézus feltehetőleg 
hiteles mondása (ipsissima verba). Ilyen amikor például kifejezi szülővárosa 
iránti csalódottságát (Mk 6,4: „Nem vetik meg a prófétát, csak a maga hazá-
jában, a rokonságában és a házában.”), vagy a Jeruzsálemet előre figyelmez-

21 P. Boccaccio – G. Berardi, Ecclesiasticus. Textus Hebraeus secundum fragmenta reperta, Pontificio 
Istituto Biblico, roma, 1976.
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tető siratásában („Jeruzsálem, Jeruzsálem, te, aki megölöd a prófétákat és 
megkövezed azokat, akik hozzád küldettek”, Mt 23,37; Lk 13,34). Kétségtelen 
azonban, hogy a keresztény hagyomány, a legősibb is (talán már Jézus idejé-
ben) a názáreti mesternek és prófétának az Atyaistennel egészen különleges 
kapcsolatot, továbbá kezdettől fogva emberfeletti jellemzőket és szerepeket 
tulajdonított. A keresztségkor és a színeváltozáskor egy égi hang hirdeti: „Ez 
az én szeretett fiam, akiben kedvem telik!” (Mk 1,11; 9,7). A nép véleményé-
vel szemben pedig, aki Jézusban „egy prófétát” lát, vagy a visszatérő Ke resz-
te lő Jánost, vagy éppen Illést, Péter hitvallása ez: „Te vagy a Krisztus” (Mk 
8,28–29). Lényegében: az első keresztények számára Jézus nem egyszerűen 
egy igaz volt, hanem Istennek az Igaza és esz ka to lo gi kus messiásként nem 
egyszerűen egy fiú, hanem Istennek a szeretett fia.

A messiás és az „Isten fia” társítás ugyanakkor nem keresztény novitas. 
hagyományos, Izrael ősi messiáskirályainak trónra lépési szertartásá-
ból származik (vö. 2Sám 7,14; 1Krón 17,13; Zsolt 2,7; 110,3 [LXX], melyek a 
keresztség és a színeváltozás jelenetét közvetlenül inspirálták. A 4Q246 
qumráni töredék egy vezető eljövetelét jövendöli meg, akit „Isten fiának 
hívnak, a Magasságbeli fiának neveznek”. Azt, hogy az „Isten fia” kifeje-
zés megfelel a „messiásnak”, és jelzi a szerepet, valamint az igazságosságot, 
nem pedig az isteni természetet, igazolja az a tény is, hogy ugyanez a kife-
jezés („Krisztus, Isten fia”) megtalálható Márk evangéliumának bevezetésé-
ben (Mk 1,1), Péter messiási hitvallásában a Máté szerinti evangéliumban 
(Mt 16,15), valamint a főpap kérdésében is: „Te vagy a Krisztus, az Isten fia?” 
(Mt 26,63; vö. Mk 14,61: „az Áldott fia”). ha az „Isten fia” cím a messiás iste-
ni mivoltát jelölné, akkor hihető módon soha nem kerülne a főpap szájára, 
hiszen valószínűtlen istenkáromlásként hangozna.

Pál ugyanezt az „adoptív” nyelvezetet használja Krisztusra, aki „a szent-
ség Lelke szerint, a halálból való föltámadás által Isten hatalmas Fiául ren-
deltetett” (róm 1,4), valamint az egész keresztény közösséggel kapcsolatban 
(róm 8,15: „a fogadott fiúság lelkét kaptátok, amelyben azt kiáltjuk: Abba, 
Atyánk!”). Az Isten és messiása közötti egyedülálló fiúi kapcsolatban élesen 
kirajzolódik a messiás, mint a fiú a többi fiú között. A kifejezés még önmagá-
ban nem jelöli, hogy isteni természettel bír, csak akkor, ha a szinoptikusokat 
és Pált a János evangélium fényében olvassuk.

b) Krisztus, az „Emberfia”. A messiás isteni mivoltára történő egyértel-
mű utalás hiánya a keresztény reflexió legősibb rétegeiben nem kapcsolja az 
első keresztényeket a „dávid fia” farizeusi hagyományhoz. ugyanakkor már 
Pál apostol is ismeri azt a hagyományt, amely kijelenti, hogy Jézus „testileg 
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dávid nemzetségéből született” (róm 1,3). A keresztény igehirdetésben kez-
dettől fogva egyértelműen kitűnik a tendencia, hogy Jézusnak ne csupán 
messiási jellemzőket tulajdonítsanak, hanem mennyei természetet, üdvözí-
tő szerepet is. Az „Emberfia” kifejezés mára titokzatos és elhanyagolt, de 
egyben egyedülálló kifejezés is, amit Jézus mindig önmagára vonatkoztat és 
megtalálható minden evangéliumi hagyományban (beleértve Tamás evangé-
liumát is). Ez a perspektíva nem helyezi a születő keresztény-mozgalmat ra-
dikális és összeegyeztethetetlen „eretnekségként”a zsidó világon kívülre, ha-
nem egyszerűen beilleszti a hénoki-esszénus mozgalmak környezetébe, ahol 
a rossz emberfeletti eredetének közös megvallása arra indította az embere-
ket, hogy keressék az e világ gonoszságától mentes „üdvösséget” egy ember-
feletti szabadító közreműködése által.22

A bűnbocsánat kérdése központi problémaként tűnik fel, amely az 1. szá-
zad esszénus gondolkodásában megoldásra vár. Az az állítás, hogy e világ 
szépen lassan a végéhez közeledik és egyre inkább a Sátán uralma alá ke-
rül, lényeges teológiai kérdést vetett fel: hogyan maradhat az irgalmas Isten 
ilyen érzéketlen és hogyan hagyhatja az emberek nagy részét a gonosz zsák-
mányává esni anélkül, hogy a megváltás hatékony lehetőségét felkínálná? A 
Törvény az üdvösség útja, de a teremtett világ romlottsága tönkreteszi az 
ember képességét az engedelmességre. A bűnös ember számára nincs kiút 
egy tévedhetetlen és megfellebbezhetetlen Bíró ítélete elől, csak ha Isten ir-
galmasságában nem teszi félre igazságosságát és teszi lehetővé a bűnbocsá-
natot, az ítéletet elkerülendő.

Ez volt Keresztelő János nagy intuíciója, akinek közvetítése lényegében 
erősíti meg a Jézus-mozgalom születését, és a keresztény messianizmus fej-
lődését. Az eszkatologikus bíró szerepe közvetlenül összekapcsolja a János 
által meghirdetett messiást a Képes beszédek könyvének „Emberfia” alakjával. 
Az esz ka to lo gi kus bíró küszöbön álló eljövetele, aki pusztító tűzzel tisztít-
ja meg a földet, sürgetővé teszi a bűnbánatot és a „bűnök bocsánatát” azok 
számára, akik e világ gonoszságának áldozatai. A bűnösöknek megállni az 
esz ka to lo gi kus bíró és az ítélet tüze előtt a teljes megsemmisülést jelentette. 
Keresztelő János megoldása a (csupán részleges) megtisztulás értékén ala-
pult, amit a hénoki hagyomány a víznek tulajdonított, amelyben már a víz-
özön idején is elmerült a föld, hogy megakadályozza a gonoszság terjedését. 
„ha nem akartok megkeresztelkedni az Emberfia tüzével, keresztelkedjetek 
meg vízzel!” – ez Keresztelő János eredeti üzenetének lényege, amely egy-

22 Jézus (valamint Keresztelő János) és a hénokiták mozgalma közötti kapcsolathoz ld. P. Sacchi, Gesù 
e la sua gente, San Paolo, cinisello Balsamo 2003.
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értelműen feltűnik Josephus Flavius kifogásai és óvatos megjegyzései (Ant. 
18,116–119), valamint az evangélisták érdeke mellett, hogy a keresztény ke-
resztséget puszta próféciává redukálják. Amit Keresztelő János meghirdet, 
több volt, mint reménység, amely azon a meggyőződésen alapult, hogy Isten 
nem lehet olyan kegyetlen, hogy részvét nélkül asszisztáljon a bűnös ember 
pusztulásához. Abban az esetben, ha a bűnös őszinte bűnbánatot mutat, 
nem kerekedhet felül Isten irgalmassága az ítéleten?

hasonló gondolatokkal találkozhatunk az Ádám és Éva élete című, 1. szá-
zadi szövegben,23 ahol a bűnös Ádám 40 napig bűnbánatot tart, megmerül 
a Jordán vizében (nem véletlen, hogy János a Jordán folyó vizében keresz-
tel), és csupán az a rendíthetetlen remény hajtja, hogy „hátha Isten megkö-
nyörül rajtam” (Ádám és Éva élete 4,3). Könyörgése, hogy kerüljön vissza az 
Éden kertjébe, nem talál meghallgatásra, de halála pillanatában lelke nem 
kerül a démonhoz, ahogy bűne miatt megérdemelné, hanem a mennybe vi-
tetik, az isteni irgalom megbocsátása következtében, a Sátán erőteljes ellen-
kezése ellenére is.

Nehéz meghatározni Jézus messiási pozícióját és talán lehetetlen beha-
tolni messiási öntudatába. Nem hagyott ránk írásokat, nem maradt semmi-
féle kortárs tanúságtétel, csupán követői post factum bizonyságtételére kell 
építenünk. Megmarad az a tény, hogy a legősibb keresztény hagyomány egy-
hangúan magába olvasztja a történeti Jézus igehirdetését a hénoki-esszénus 
zsidóság – Keresztelő Jánostól kölcsönzött – kategóriáival. Jézus részéről 
a kifejezett messiási kijelentések relatív hiánya nem meglepő. A „Messiás” 
mint kifejezés – ettől a ponttól kezdve már egyértelműnek kellene lennie – 
az első században rendkívül homályos és kétértelmű. Bárki számára, aki a 
Messiás elnevezésre tartott igényt, elsődlegesen szükséges volt saját messi-
ási követelésének konnotációit pontosítani. Jelentőssé válik az a tény, hogy 
Jézusnak csak és kizárólag az Emberfiához kapcsolódó mondásokat tulaj-
donítsák. Az egyetlen eset, amikor Jézus utal a „dávid fia” messiásra, azért 
fordul elő, hogy tagadja a fogalmat. Az írástudóknak, farizeusoknak, akik 
azt mondják, hogy a messiás „dávid fia”, Jézus azt mondja, hogy „ha maga 
dávid urának nevezi őt, akkor hogyan lehet a fia?” (Mk 12,35–37).

A messiási fogalom, amire Jézus hivatkozik, a hénoki-esszénus „Em ber-
fia”, pre eg zisz tens és a teremtés kezdete óta „elrejtett” alak, aki az idők vé-
gén esz ka to lo gi kus bíróként mutatja meg magát, „amikor eljön Atyja dicső-
ségében angyalaival együtt” (Mk 8,38). Az „Emberfia” eljövetelével e világ 

23 L. rosso ubigli (szerk.), Apocalisse di Mosè e Vita di Adamo ed Eva, in P. Sacchi (szerk.), Apocrifi 
dell’Antico Testamento, vol. II, cit., 379–475.
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„erős emberének” hatalma véget ér, „nála erősebb” jött el (Lk 11,22), valaki, 
akinek van hatalma „megkötözni őt” és „kifosztani a házát” (Mk 3,22–30). A 
„káromlás”, amivel Jézust vádolták a főpap előtt, nem messiássá nyilvánítás 
egy hatalom nélküli úttörő részéről (ez csak derültséget okozott volna), még 
csak nem is isteni mivoltának helyeslése (ez nem következik sem a főpap kér-
déséből, sem Jézus válaszából). A messiási mivoltára vonatkozó kérdés kap-
csán: a messiásság minden zsidó számára különleges fiúi kapcsolatot jelentett 
a Teremtővel („Te vagy a messiás, az Áldott Isten fia?”), és Jézus hangoztat-
ja mennyei, emberfeletti mivoltát: „Én vagyok! És látni fogjátok az Emberfiát, 
amint a hatalmas jobbján ül és eljön az ég felhőin!” (Mk 14,61–62).

Jézus válasza lényegében jelentős és egyben botrányos eltérést tár fel, 
amit a keresztény hagyomány vezetett be a hénoki-esszénus sémához képest: 
az Emberfia, aki az égből jön mint eszkatologikus bíró, és már kinyilvání-
totta magát a földön a Názáreti Jézus személyében. Az újdonság éppen eb-
ben áll: „az Emberfiának van hatalma a földön bűnöket megbocsátani” (Mk 
2,1–12; vö. Mt 9,1–8; Lk 5,17–26).24 Az állítás ebben az esetben is „káromlás-
ként” hangzik az írástudó farizeusoknak, akik szerint a messiás Izrael fel-
szabadítója és vezetője (dávid fia), nem pedig az egyén üdvözítője és meg-
váltója, aki számára az igazságosság a Tóra által megszabott mértékű, és aki 
számára a bíró egyedül Isten.

A keresztény üzenet meggyőző és felszabadító ereje akkor lesz nyilvánva-
ló, amikor összehasonlítják Keresztelő János válaszával. János keresztsége is 
az ítélet elkerülésére szolgáló útként tűnt fel. de János csak a reményt tudta 
szavakba foglalni, a keresztség hitre épülő előjele volt, hogy Isten jó és irgal-
mas, és nem hallgatja érzéketlenül a bűnös ember szorongó kiáltását, ahogy 
Ádám is az Ádám és Éva élete című írásban Istenhez fordul hittel és bűnbá-
nattal. Jézus konkrétabb bizonyosságot kínál: maga az Emberfia szentesíti 
a bűnbocsánatot. És kinek lenne több tekintélye e kérdésben, mint annak, 
akit Isten ruházott fel mint eszkatologikus bírót?

A legősibb keresztény hagyomány újraolvassa tehát Jézus tapasztalatát 
és értelmezi messiási mivoltát, megváltoztatva a Képes beszédek könyve által 
felállított kategóriákat. Ehhez két újdonságot fűz hozzá, két „káromlást”, 
melyek kiemelik a keresztény specifikumot nem csupán a papságot és a fa-
rizeusi mozgalmat tekintve, de a hénoki gyökereket illetően is: az Emberfia 

24 Paolo Sacchi számára a béna meggyógyításának története a kulcsszöveg Jézus messiási öntu-
datának megértéséhez. Vö. P. Sacchi, Gesù e la sua gente, cit., illetve: Paolo Sacchi, „Le figure 
messianiche superumane del Secondo Tempio e il figlio dell’uomo”, in Gabriele Boccaccini 
(szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch Seminar), Brescia: Morcelliana, 2005, 
69–85.
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Jézusnak, aki mielőtt eszkatologikus bíróként nyilvánult volna meg, hatal-
ma volt a földön a bűnöket megbocsátani.

5. Az „Emberfia”-krisztológia fejlődésének állomásai

Az Emberfiáról szóló – immár nagyon kifinomult, már közel sem kezdetle-
ges – teológia a jövőbeli keresztény gondolkodás alakulása kapcsán struk-
turális határaihoz érkezett, mert: a) egyrészt: érthetetlen volt a hénoki-
esszénus környezeten kívül, amelynek igen gyorsan szükséges volt egyfajta 
fogalmi „fordítás”; b) másrészt: „szektás”, szelektív jellege miatt, összevetve 
a héber Szentírásból örökölt messiási várakozások összetettségével.

a) Már Pál apostol is egyértelműen érezte annak szükségességét, hogy 
az Emberfia-teológiát érthetőbben fejezzék ki a hénoki-esszénus környeze-
ten kívül. Pál kürioszként mutatja be Jézust, a pogány világ közös tapasz-
talatára hivatkozva, amely különbséget tett az olümposziak és a félistenek 
között: „Mert ha vannak is úgynevezett istenek (theoi), akár az égben, akár 
a földön, amint sok isten (theoi) van és sok úr (kürioi), nekünk mégis egy 
Istenünk (theosz) van, az Atya, akitől minden van, s akiért mi is vagyunk; 
és egy urunk (küriosz) van, Jézus Krisztus, aki által minden van, s aki által 
mi is vagyunk”(1Kor 8,5–6). Jézus kürioszként való meghatározása azonban 
több, mint nem-zsidó kategóriák alkalmazásának eredménye, inkább fordí-
tási kísérletnek tűnik: az Emberfia hénoki teológiának zsidó-hellenista kate-
góriákra való „fordítása”, amely „két mennyei hatalom” jelenlétén alapul. A 
legmeggyőzőbb példát az 1Tessz 4,16–17 szolgáltatja, ahol a dán 7,13 szöve-
gére való utalás kiemeli: Pálnál a küriosz helyettesíti az „Emberfia” kifejezést:

(16) Mert a parancsszóra, a főangyal hangjára és Isten harsonájának szavára a küriosz 
maga leszáll az égből, és először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, az 
élők, a megmaradtak, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az égbe a küriosz elé, s így 
mindenkor a küriosszal leszünk. (1Tessz 4,16–17)

Ez azt példázza, hogy a szakasz mennyire jól illeszkedik a hénoki teológiá-
hoz. Eszkatologikus ítélet jelenetévé terjeszti ki a dánieli látomást, ahol az 
Emberfia bíró, aki angyali seregekkel érkezik az égből, hogy összegyűjtse a 
választottakat, holtakat és élőket, ahogy a Képes beszédek könyvében is olvas-
suk (1hén 61,6–13).

Ahogy az Emberfia, a páli Fiú-küriosz is preegzisztens és a mennyei 
szférához tartozik, ugyanakkor mégis más, az Atya-theosznak alárendelt. 
Miután befejezte a bűnbocsánat (önmaga feláldozása által) és az ítélet miat-
ti küldetését, maga „a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, 
hogy Isten legyen minden mindenben” (1Kor 15,28). Mint engedelmes fiú, 
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Krisztus összehasonlíttatik az engedetlen fiúval, Ádámmal, akivel közös a 
természete, teremtményi méltósága és fiúi mivolta. Mindketten Isten képé-
re és hasonlatosságára teremtettek, magukon hordozzák az isteni „formát”, 
„földi ember és mennyei” (1Kor 15,49). Ádám és Jézus sorsukat tekintve kü-
lönböznek, egyiké a bűn és a törvényszegés, a másiké az engedelmesség és a 
dicsőség. Az Ádámnak kijáró büntetést, a kenósziszt, Jézus önként választot-
ta engesztelő küldetése miatt, amelyet aztán felmagasztalása és megdicsőü-
lése követ (Fil 2,5–11).

A Krisztus-küriosz teológiának megvolt az az előnye is, hogy széles szent-
írási alapot tudott biztosítani – nem a hénoki vitatott irodalomban, hanem – 
magában a Tórában, pontosabban szólva a Septuaginta görög fordításában, 
ahol Isten két bibliai nevét (Elohím és JhVh) theosz-szal, illetve küriosz-szal for-
dították. Így maga a héber Biblia kínált szentírási bizonyítékot az Emberfia 
preegzisztenciájára és a történelemben való működésére Jézus nyilvános, föl-
di működése előtt. Pál számára a Jézus-küriosz a héber Biblia JHVH-ja.25 A 
messianizmus így a „JHVH angyala”, pontosabban a JHVH-angyal ősi speku-
lációiból táplálkozott, mely utóbbi megnyilatkozott Ábrahámnak „Mamre 
tölgyesénél” (Ter 18), és Isten Neveként (egó eimi, „én vagyok”; Kiv 3,14) kinyi-
latkoztatta magát Mózesnek az égő csipkebokorban.26

Lukács műve tanúsítja a páli Krisztus-küriosz teológia közvetlen befolyá-
sát a szinoptikus hagyományra. Az Apostolok cselekedeteiben Pál nyelve-
zete integrálja és egyértelművé teszi Péter messiási próféciáját: „Isten azt a 
Jézust, akit ti megöltetek, küriosszá és messiássá tette” (Apcsel 2,36; vö. Mk 
8,29: „Te vagy a messiás!”). ugyanazt a kifejezett követelményt hozza Lukács 
is, amikor két részre osztja a Jézusnak intézett kérdést a Szanhedrin előtt. A 
„Te vagy a Messiás?” kérdésre, amire a hagyományos „Emberfiára” tett uta-
lás válaszol (ahogy Márk és Máté evangéliumában), ugyanannak a kérdés-
nek az ismételt feltevése („Tehát te vagy az Isten fia?”) és ugyanaz a válasz 
követi („Ti magatok mondjátok, hogy én vagyok [egó eimi]”; Lk 22,67–70). A 
parallelizmus rögtön világossá teszi Lukács evangéliumának zsidó-hellenis-
ta olvasói előtt, hogy az „Isten fia” (= a messiás): a páli eredetű keresztény kö-
zösségben meghirdetett küriosz-JHVH (= az „Emberfia”).

A küriosz kifejezés Jézusra alkalmazásának következményei messze túl-
mutatnak egy eredményes fordításon. A küriosz kifejezés nem csupán meg-
erősíti a hénoki hagyomány „Emberfia”-messiásának transzcendens és tör-

25 Ehhez a ponthoz lásd rinaldo Fabris Il Christo kyrios nella tradizione paoline c. tanulmányát: in 
Gabriele Boccaccini (szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch Seminar), Brescia: 
Morcelliana, 2005, 125–136.

26 J. E. Fossum, The Name of God and the Angel of the Lord, Mohr, Tübingen 1985.
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ténelem feletti jellemzőit és előtérbe állítja az eszkatologikus bíró szerepét, 
hanem a messiásnak isteni attribútumokat is tulajdonít. Maga a küriosz ki-
fejezés egyben az Atyaisten jelzője is. ha ez még nem is kifejezett megvallá-
sa Krisztus isteni természetének (Pál sokatmondóan soha nem tartja fenn 
Jézusnak a theosz kifejezést), akkor is jelzése annak, hogy a mennyei messiás 
uralmának magasztos jellemzői immár szélső határaikhoz érkeztek.

b) Krisztus az „Embefia” és „Dávid fia”. A Templom lerombolása (Kr. u. 70) 
megkérdőjelezi a szadduceus papi hatalom folytonosságának kérdéskörét és 
az életben maradt mozgalmakra helyezi annak szükségét, hogy felülmúlják 
saját szektás határaikat. A megváltozott helyzet és a farizeusi mozgalommal 
való versengés befejezésének új forgatókönyve arra késztette a születő keresz-
tény mozgalmat, hogy más magatartást vegyen fel, túllépjen saját „káromlá-
sainak” egzaltáltságán és észrevegye különállását. Szektásnak nevezni azt, 
aki konokul kijelenti, hogy a messiás az „Emberfia”, nem pedig „dávid fia”, 
feloldódik abban az immár elsőbbséget élvező erőfeszítésben, hogy az össz-
judaizmus szintéziseként és minden törekvésének örököseként nyilvánuljon 
meg.27 Bár nem utasítja vissza saját emberfeletti messianizmusának elképzelé-
sét, a kereszténység érzékenyebbé válik annak elfogadására, hogy Jézusban tel-
jesedtek be a dávid fiához fűződő ígéretek. Ez után az Emberfia nem maradt 
talán az eszkaton ura? Jézus számos tette – kezdve a jeruzsálemi bevonulástól 
– nemde királyi hatalmának gyakorlását jelezte, ahogyan a tömeg is tette, ami-
kor hozsannázott „atyánknak, dávid uralmának” eljöttére (Mk 10,9–10), vala-
mint a rómaiak, akik bebörtönözték és keresztre feszítették a „zsidók királyát” 
(Mk 15,26)? Számos kortárs szemében Jézus nem tűnt nagyon különbözőnek 
attól a sok messiás-jelölttől, akikről Josephus Flavius és az Apostolok cselekede-
tei beszélnek. ha Josephus Flavius reflektál a szkeptikus, olykor szarkasztikus 
helyzetre, amiről – ahogy láttuk –, felismeri a római Vespasianus császárban 
az egyetlen messiást, aki méltó a cím viselésére, akkor az Apostolok cselekedetei 
abban segít bennünket, hogy bepillantsunk azok látásmódjába, akik viszont 
osztoztak dávid fia eszkatologikus messiásként való várásában:

27 A kereszténység és a rabbinikus zsidóság elkülönéséről mint zsidó belső-szakadásról ld. J. J. dunn, 
The Partings of the Ways Between Christianity and Judaism and Their Significance for the Character of 
Christianity, ScM, London 1991; Id. (szerk.), Jews and Christians. The Parting of the Ways, ad 70 to 135, 
Eerdmans, cambridge 1992; G. Boccaccini, La rottura tra Sinagoga e Chiesa: uno scisma all’interno 
del giudaismo tra il I e il II secolo?, in AA. VV., Alle radici della divisione. Una rilettura dei grandi scismi 
storici, szerk.: M. degli Innocenti, Ancora, Milano 2000, 111–132. A szakadás a kereszténység és a 
rabbinikus zsidóság között történt, nem pedig a kereszténység és a zsidóság között; ebben az érte-
lemben semmiféle elválás nem volt. A. h. Becker – A. Yoshiro reed (szerk.), The Ways that Never 
Parted, Mohr Siebeck, Tübingen 2003.
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Ekkor azonban egy bizonyos Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben 
álló törvénytudó volt, felállt a főtanácsban és […] beszédet intézett hozzájuk: Izraelita 
férfiak […], fellépett Teudás, azt mondta önmagáról, hogy ő nagy valaki, és szám sze-
rint mintegy négyszáz férfi csatlakozott hozzá. Őt megölték, azokat pedig, akik hit-
tek neki, mind szétszórták és semmivé lettek. Őutána az összeírás napjaiban fellépett 
Galileai Júdás, és magához csábította a népet. Ő is elpusztult, s akik egyetértettek vele, 
azokat mind szétszórták. Ennél fogva én most is azt mondom nektek: hagyjátok ma-
gukra ezeket az embereket. (Apcsel 5,34–38)

Farizeusi nézőpontból maguk a tények (vagy a kézzelfogható eredmények 
hiánya) igazolták a keresztény messiási igény megalapozatlanságát. de volt 
itt egy még erősebb érv, hogy ne tartsák meggyőzőnek a következő üzenetet: 
egy mennyei messiás, tehát „két égi hatalom” léte különös, és teljes mérték-
ben beolvaszthatatlan maradt a „dávid fia” teológiába. Az igazat megvall-
va, a Babilioni Talmud szerint egyszer r. Aqivá is spontán összekapcsolta a 
dán 7,9-ben használt többes számot („trónok”) a messiás Isten melletti trón-
ra emelésével: „az egyik trón Istené, a másik dávidé (dávid fiáé)”. A gali-
leai r. Joszé keményen megfeddte őt, hogy „megszentségteleníti az isteni 
Jelenlétet”: a két trón inkább „Isten igazságosságának és irgalmának” attri-
bútuma. r. Aqivá naivan nem gondolt arra, hogy a hénoki (és keresztény) 
bírói messiás-fogalommal „beszennyezi” a farizeusi (és rabbinikus) dávid 
fia-teológiát. Azt, hogy központi kérdésről van szó, a mester gyors reagálá-
sa mutatja, amely szokás szerint egyáltalán nem megengedő. r. Aqivá nem-
csak elfogadja a kritikát, hanem sajátjává teszi kollégája értelmezését, meg-
hazudtolva önmagát: „egy trón az igazságosságé és egy az irgalomé: r. Aqivá 
álláspontja is ez” (b. Hagiga 14a). A párbeszéd történetiségén túl az elbeszé-
lés arra szolgál, hogy kifejezze a rabbinikus zsidóság szilárd meggyőződését 
a „binitarizmus” minden formájával szemben, amely felmagasztalja a mes-
siást Isten szintjére (vagy az angyali Emberfiát, vagy az emberi dávid fiát), 
hiszen ezzel elkerülhetetlenül csökkenne a zsidó monoteizmus egyedülisége 
és a Tóra központi üdvözítő szerepe.28

Ellenkezőleg, keresztény szempontból nézve az Emberfia-teológia ma-
gába tudta olvasztani a dávid fia-teológiát, ezzel azonban nem a messi-
ás emberi természetét hangsúlyozza, hanem azt, hogy királyi szerepét az 
eszkatonban fogja gyakorolni. rávilágítva ezekre az előfeltételekre, Máté 

28 A zsidó egyistenhit dinamizmusáról a Második Szentély korában ld. G. Boccaccini, Il Dio unico, 
Padre e Creatore nel giudaismo di età ellnistico-romana, dSBP 13 (1996), 102–121; c. A. Newman et al. 
(szerk.), The Jewish Roots of Christological Monotheism, Brill, Leiden 1999. A „binitarizmus” jelensé-
gére adott rabbinikus reakciókhoz különösen is ajánlott szakirodalom: A. F. Segal, Two Powers in 
Heaven. Early Rabbinic Reports About Christianity and Gnosticism, Brill, Leiden 1977; Id., Two Powers 
in Heaven and Early Christian Trinitarian Thinking, in S. T. davis et al. (szerk.), The Trinity, Oxford 
university Press, Oxford 1999.

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   144 2012.11.09.   17:11:13



145Ember, angyal vagy Isten?

és Lukács evangéliumában feltűnnek azok a „fékek”, amelyek jelen van-
nak Márk evangéliumában is. Az egyes szám első személyű, Jézusnak tu-
lajdonítható dávid fia-mondások hiányát kiegészítik a gyermekségtörténe-
tek és a célzott szerkesztői beavatkozások. Immár kifejezetten megerősítést 
nyer, hogy Jézus a zsidók királya, dávid leszármazottja, Betlehemben szü-
letett Mikeás jövendölése szerint (Mik 5,1), és azon a napon Jeruzsálemben 
dávid királysága ténylegesen felállíttatott, mikor maga a király jelent meg 
(Lk 19,38), „dávid fia” (Mt 21,9) – várva azonban az idők végének beteljesülé-
sét, amikor az Emberfia dicsőségesen eljön az ég felhőin.

6. A mennyei messiástól az isteni messiásig

Eljön a pillanat, amikor a hénokita teológia „helyesbítésének” kísérletei elég-
telennek bizonyulnak. Az „Embefia”-messiás: Isten teremtménye, angyal, 
mennyei lény, nem pedig isteni. A keresztény hagyomány ellenben gyorsan 
elmozdul egy olyan irányba, amely Jézus egyedülálló voltát és abszolút fel-
sőbbségét az angyalokhoz viszonyítja, vagyis az Atya isteni természetéhez 
való hasonlóságát még kifejezettebben megerősíti. A Zsidókhoz írt levél ra-
gaszkodik ahhoz, hogy „a Fiú […] kiválóbb, mint az angyalok, mivel különb 
nevet örökölt náluk” (Zsid 1,4). hogy tézisét megalapozza, idézi a Zsolt 8,5–
7-et („Mi az emberfia, hogy gondot viselsz reá?”), krisztológiai szempontból 
interpretálva azt, igazolva, hogy Jézus „az ember fia”, aki „kevéssel lett ki-
sebb az angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koszorú-
ját nyerte el” (Zsid 2,9). A célkitűzés az, hogy az „ember fiát” egy angyaloktól 
különböző és felsőbbrendű kategóriába sorolja, amelyet a hénokita-esszénus 
hagyomány magáévá tett, mint „[Isten] dicsőségének kisugárzása és lénye-
gének képmása” (Zsid 1,3). Ez Krisztus istenségének még nem teljes megerő-
sítése, hanem egy olyan tendencia, amely egyértelműen elmozdítja a Fiút az 
angyali környezetből.

Tamás evangéliumában olvassuk:29

Jézus így szólt tanítványaihoz: hasonlítsatok engem, mondjátok meg, kihez vagyok ha-
sonló? Simon Péter ezt mondta neki: Egy igaz angyalhoz hasonlítasz. […] Tamás ezt 
mondta neki: Mester, ajkam nem tudja kimondani, kihez hasonlítasz. (Tamás evangé-
liuma, 13)

29 L. Moraldi (szerk.), Apocrifi del Nuovo Testamento, vol. I, uTET, Torino 1971, 473–501. Magyarul: 
Vanyó László (ford.), „Tamás evangéliuma”, Ókeresztény Írók 2, Budapest 1980, 297–311.
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Tamás evangéliuma tudatosan szembehelyezkedik a szinoptikus tradíci-
óval, és fontos ráirányítani a figyelmet arra a döntő véleménykülönbségre, 
hogy éppen Krisztus angyali természetét tagadja. Ezt most nem judaizáló 
eretnekek állítják („Egy igaz angyalhoz hasonlítasz.”), hanem maga a ha-
gyomány bajnoka, Péter, akinek tanítása Márk evangéliumában jelenik meg. 
Azzal, hogy Tamás szembehelyezkedik a péteri teológiával, miszerint Jézus 
egy „igaz” (= Isten Fia) „angyal” (= Emberfia), tudatosan olyasvalamit erősít 
meg, ami ismeretlen volt az előző hagyomány számára. A magyarázat privát 
és titkos tanításban adatik, és Tamás megőrizte azt. Tamás hitvallása után:

[Jézus] fogta, odébb vitte őt, és három szót mondott neki. Amikor Tamás visszatért társa-
ihoz, azok megkérdezték: Mit mondott neked Jézus? Tamás ezt mondta nekik: ha abból, 
amit mondott, megmondok nektek egy szót is, köveket ragadtok és megköveztek engem. 
A kövekből azonban tűz csap ki és titeket éget meg. (Tamás evangéliuma, 13)

A Jézus által említett „három szó” minden valószínűség szerint ugyanaz, 
amit Isten kinyilatkoztatott Mózesnek: ’ehjeh ’aser ’ehjeh („Vagyok, aki va-
gyok!”, Kiv 3,14). Tamás botrányos „titka” valójában Krisztus istenségének 
teljes megerősítése:

Jézus mondta: Én vagyok a fény, mely minden fölött van. Én vagyok a mindenség, és a 
mindenség tőlem jött ki és hozzám tér vissza. (Tamás evangéliuma, 77a)

A Tamás-evangélium jelenlegi formájában a 2. század elejére helyezhető, 
de a benne kifejeződő hagyomány igen ősi, párhuzamos, és nem a „kánoni” 
evangéliumok hagyománya utáni, igazolja a jézusi mondások továbbélését 
az autonóm szinoptikusoktól és a János-evangéliumtól függetlenül. Talán 
nem véletlen (hanem tudatos, polemizáló döntés jele), hogy Tamás János 
evangéliumában mindig úgy tűnik fel, aki nem tud, vagy aki csak utoljára 
értesül a dolgokról (Jn 14,5; 20,24–29). János evangéliuma is ismer egy kariz-
matikus alakot, a tanítványét, akit Jézus szeretett, de – bár tudásban meg-
erősíti elsőbbségét – elveti mindenféle titkos tudás birtoklásának meglétét és 
visszautasítja a Péterrel való ellentétet. Az üres sírról szóló elbeszélés a sze-
retett tanítvánnyal, aki előbb ér a sírhoz, de megvárja Pétert (Jn 20,1–10), jel-
képes: olyan kapcsolatra utal a hagyománnyal (ellentétben a Tamás nevéhez 
fűződő tradícióval), amely harmóniára törekszik, nem pedig konfliktus-ke-
reső. János karizmatikus hagyományának elsőbbsége nem titkos tanításra 
épül (mint Tamásé), hanem a Lélekben világosabb megértése annak, amit 
Jézus mondott és tett (vö. Jn 16,12–15).

A Tamás-evangéliumban az isteni Jézus „mindenségként” való megha-
tározásával János szembeállít egy másik címet, az isteni logoszt (szó, ige), 
amely ismeretlen az első keresztény hagyomány előtt (az összes kommen-
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tátor egyetért abban, hogy a címet Jézus vagy az első tanítványok soha nem 
használták), a korai kereszténységben a 2. századtól kezdve mégis rövid idő 
alatt par excellence messiási címként zajos sikerrel érvényre jutott. A jánosi 
szemléletmódban a logosz újdonságának, amely folytonosságban volt a ha-
gyománnyal, megvolt az az előnye, hogy összekapcsolódhatott nem csupán 
a hellenista filozófiai spekulációkkal (mint a Tamás-evangéliumnál a „min-
denség” esetén), hanem elsősorban az Isten igéjének és bölcsességének te-
remtő és üdvözítő szerepéről szóló zsidó spekulációkkal is.

Isten igéje és bölcsessége egyaránt hozzátartozik a legősibb zsidó fogal-
mi örökséghez. A teremtés papi elbeszélésében Isten „szavával” teremt (Ter 
1). Miként a 33. zsoltár is mondja: „Az Úr szavára lettek az egek […] szólt és 
minden létrejött” (Zsolt 33,6–9). Az ősi bölcsességi hagyományokban (Jób 
28; Péld 1–9) viszont a bölcsességet (hokmá, szofia) az isteni teremtés „építé-
szeként” jelölik. A Teremtés könyvének eleje („kezdetben”, beré’sit, Ter 1,1) 
újraolvasva utalás a bölcsességre, amely a Példabeszédek könyvének szavai-
ban (Péld 8,22): [Isten] minden munkálkodásának kezdete (ré’sit).

Ben Szíra és Báruk papi hagyományaiban (Kr. e. 2. század) a bölcsesség 
nem isteni attribútumként nyer újraértelmezést, hanem az Isten teremtet-
te mennyei lényként (Sír 1,4; 24,9), illetve a teremtés során Isten által hasz-
nált eszközeként. A bölcsességnek saját lakása van az égben az angyalok-
kal, de aztán azt kéri Istentől, hogy saját „nyughelye” legyen a földön. Meg 
is kapja: „a Magasságos Isten szövetségének a könyve, a Törvény, amelyet 
Mózestől kaptunk” a történelemben a földi megnyilvánulása, „inkarnáció-
ja” a mennyei bölcsességnek (Sír 24; Bár 3,9–4,4). A bölcsességről való gon-
dolkodás ilyetén megközelítésével egyetértve, a legősibb targumi hagyomány 
– egy proto-rabbinikus környezet kifejeződése, amelyben, ahogy láttuk, ele-
venek voltak a dávid fiához kapcsolódó messiási remények30 – alapos figyel-
met fordít és kidolgozza elsősorban az Isten igéje fogalmát (arámi memra), 
mely nem csupán a mennyei bölcsesség mellett áll a teremtés munkájában, 
hanem isteni hüposztázisként isteni közvetítővé válik a történelemben és az 
eszkatonban.31 „Isten bölcsességével <igéjével> teremtette és vitte beteljese-
désre az egeket és a földet”(tgN Ter 1,1); az ige volt a „világosság és ragyo-
gott” (tgN Kiv 12,42). A történelem folyamán az ige „beszélgetett” Ádámmal 
(tgN Ter 3,8), „megjelent” Ábrahámnak (tgN Ter 18,1), azt „cselekedte”, hogy 

30 M. Pérez Fernández, Tradiciones mesiánicas en el Targum Pasetinese, Institución San Jerónimo, 
Valencia – Jerusalem 1981.

31 d. Boyarin, The Gospel of the Memra. Jewish Binitarianism and the Prologue to John, hTr 94/3 
(2001), 243–284. d. Muñoz Leon, Dios-Palabra. Memra en los Targumim del Pentateuco, Santa rita, 
Granada 1974.
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megbüntette Szodoma lakóit (tgN Ter 19,24), „vezette” az izraeliták csapatát 
a pusztában (tgN Kiv 13,21). Az eszkatonban pedig „Isten igéjében [...] feltá-
masztja majd a holtakat” (tgN MTörv 32,39).

Fokozatosan kidolgozva egy másik, Ben Szíra és Báruk papi hagyomá-
nyaitól eltérő fejlődési vonalat, a hellenista zsidóság főként a bölcsességnek 
mint isteni hüposztázisnak üdvözítő szerepét hangsúlyozza. Salamon böl-
csességének könyve úgy beszél a nem teremtett szófiáról, mint „a mindenha-
tó Isten dicsőségének tiszta csordulása, […] az örök világosság kisugárzása, 
Isten fölségének szeplőtelen tükre és jóságának képmása” (Bölcs 7,25–26). A 
bölcsesség nem csupán minden ismeret egyéni, alapvető szintjén van jelen, 
hanem ő a „halhatatlanság” forrása (Bölcs 8,17), valamint kozmikus szin-
ten Isten teremtő eszköze (Bölcs 9,9: „jelen volt, amikor teremtette a vilá-
got”). Ezen túl a bölcsesség történelmi szinten szabadító és oltalmazó erő-
ként is megjelenik (Bölcs 10–19), ami által „ugyanis naggyá és dicsővé tetted, 
uram, népedet; nem vetetted meg, sőt mindenkor és mindenütt velük vol-
tál” (Bölcs 19,22).

A következtetés az, hogy a papi és a proto-rabbinikus hagyományoktól el-
térően a hellenista zsidóságban organikus módon megszilárdul két fogalom, 
az ige és a bölcsesség. Mindkettő teremtetlen, preegzisztens, egymással pár-
huzamos és egymásnak megfelelő értékek hordozói. A két fogalom egymással 
összekeveredik, ennek következtében azonosulnak, egyik felveszi a másik ka-
rakterét és emiatt virtuálisan felcserélhetővé válnak: „igéddel teremtettél min-
deneket, és bölcsességeddel alkottad az embert” (Bölcs 9,1–2).

Alexandriai Philón allegorikus nyelvezetében is a logosz és a szofia fogal-
mak keresztezik egymást, egymáshoz kapcsolódnak, sőt azonosulnak egy-
mással. „A logosz Isten képmása, általa lett az egész világ” (SpecLeg I,81). A 
Teremtő ugyanis, egy építészhez hasonlóan, aki egy várost készül építeni, 
először saját fejében kigondolja az eszményi tervet, hogy az „archetipikus 
modell” szolgáljon a „megapolisz” megalkotásához. A világmindenség: ez 
az „értelmes világ, nem más, mint Isten logosza a teremtés aktusában” (Op 
17–25). hasonlóképpen beszél Philón a szofiáról: „az anya, akit Isten – vele 
egyesülve, és bizonyára nem emberi módon – termékennyé tett a teremtés 
magvaival […], hogy szülési fájdalmai után megszülje egyetlen, szeretett, ér-
zéki természetű fiát: ezt a kozmoszt” (Ebr 30–31; vö. Fug 109). Philón filo-
zófiai nézetében a transzcendens Istennek szüksége van egy démiurgoszra, 
egy „második Istenre” (LegAll II,86), aki született, mégsem teremtmény, egy 
„fiúra” (Agr 51), aki közvetítőként funkcionál közte és a testi valóság közöt-
ti kapcsolatban mint teremtő „eszköz” (Abr 6; Cher 127), de úgy is mint a te-
remtés megjelenítője („főpap”, Gig 52; vagy „ügyvéd”, Mos II 133). Ez a köz-
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benjáró az, akit a Szentírás (és a hellenista filozófia) szofiának vagy logosznak 
hív: „A szofia nemes és mennyei, számos neve létezik. És valóban, Isten kez-
detnek, képmásnak, isteni látomásnak nevezte őt. […] A szofia Isten logosza” 
(LegAll I,43.65).

A hénoki zsidóság a maga részéről kevésbé védi a bölcsesség isteni stá-
tuszát, úgy tűnik, sokkal inkább tagadja azt, hogy a bölcsesség biztos lako-
zást nyerhetne a földön. Már az Álombéli látomások könyvének szerzője (Kr. e. 
2. század) hangsúlyozza, hogy a bölcsesség széke Isten trónja mellett van az 
égben: „nem hagy el a Bölcsesség, nem távozik el trónusodtól, sem színed 
elől” (1hén 84,3; dobos Károly dániel fordítása). A Képes beszédek könyvé-
ben azonban még közvetlenebb kapcsolatot találunk a bölcsesség papi meg-
fogalmazásához:

A Bölcsesség nem talált magának helyet, ahol lakjék, ezért az égben vett lakást magá-
nak. Leszállt a földre, hogy az emberek fiai közt lakjon, de nem lelt hajlékot, így vissza-
tért helyére, s az angyalok között nyert elhelyezést. Amikor a gonoszság előjött tárhá-
zából, azokra talált, akiket nem is remélt. Oly szívesen látott vendégként lakozott kö-
zöttük, mint az eső a pusztában, mint a harmat a szomjas földön. (1hén 42,1–3; dobos 
Károly dániel fordítása) 

A szöveg újra alkalmazza a bölcsesség „leszállásának” mítoszát, de min-
den boldog befejezést tagad: a hénoki látásmódban a világ a gonoszság szín-
helye, nincs benne hely a bölcsesség (vagy bármi más isteni ágens) üdvözí-
tő szerepének, és legkevésbé a Tórának, földi „inkarnációjának”. Az égben 
lakozva az isteni bölcsesség leginkább az „Emberfiával” van kapcsolatban, 
akivel különös a viszonya (1hén 49,3: „a bölcsesség lelke benne lakik”), őt 
nyilatkoztatja ki az idők végén, amikor helyet foglal vele mennyei trónusán 
(1hén 51,3: „Trónusára ül majd a Választott azokban a napokban, és kimon-
dott ítéletéből felragyog a bölcsesség minden titka”). Saját messiási prok-
lamációjához híven a szinoptikus hagyomány szerint Jézus telve van olyan 
bölcsességgel és hatalommal, ami nem e világi (Mk 6,2; Mt 13,54), illetve Pál 
a kürioszról beszél úgy (1Kor 1,24), mint Isten „erejének és bölcsességének” 
megnyilvánulása.

Az ige vagy a bölcsesség bírhatnak eszkatologikus szereppel, kölcsönö-
sen hathatnak egymásra vagy megeleveníthetik a messiást vagy a várt messi-
ásokat, János előtt azonban (és hasonlóképpen a Jel 19,13-ban) egyetlen zsidó 
vagy keresztény szöveg sem azonosította az ige (bölcsesség) fogalmát a mes-
siás fogalmával. A targumi logosz-memra-hagyomány vagy a zsidó hellenis-
ta logosz-szofia,  vagy a hénoki bölcsesség nem messiási alakok, hanem isteni 
közvetítők, akik által a transzcendens Isten cselekszik.
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Isten igéjéből és bölcsességéből messiási tipológia alakjait megformálva 
János evangéliumának prológusa egy teológiai szintézis mesterművét készí-
tette el.32 A prológus elsőként kijelenti, hogy a logosz isteni és teremtetlen (Jn 
1,1: „kezdetben volt a logosz, és a logosz Istennél volt, és Isten volt a logosz”), 
és azonosítja a preegzisztens isteni bölcsességgel, ami az Isten által használt 
eszköz a teremtésben (Jn 1,3: „ő volt kezdetben Istennél: minden általa lett és 
nélküle semmi sem lett, ami lett”). A logosz jánosi fogalmában közvetlenül 
megtalálható a targumi hagyományok összes vallásos elgondolása a logosz-
memra teremtő és üdvözítő szerepéről, egyesülve a hellenista zsidóság isteni 
logosz-szofiáról szóló spekulációval.

A preegzisztens logosz megtestesülésének illusztrálására (Jn 1,14: „és a 
logosz testté lett és közöttünk lakott”) a prológus kifejezetten utal Ben Szíra és 
Báruk modelljére, mint fontos előzményre (és szükséges szentírási alapra). 
Így kivonta magát a rivális proto-rabbinikus hagyományok alól a felsőbbren-
dűség érvével: Jézus nem a Tóra, hanem a mennyei bölcsesség megtestesülé-
se (Jn 1,17: „a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság azonban 
Jézus Krisztus által lett osztályrészünk”).

János evangéliumából nem hiányzik az utalás az elvetett hénoki foga-
lomra sem (Jn 1,11: „övéi közé jött, de övé nem fogadták be”), noha ezt az el-
képzelést ellensúlyozza az a megállapítás, hogy az üdvösség már biztosítva 
van azok számára, akik hisznek a messiás üdvözítő erejében (Jn 1,12: „akik 
azonban befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek”). 
A hénoki zsidóságtól eltérően a keresztények így nem érezték magukat egye-
dül, elhagyatottnak, védtelennek ebben a rossz által uralt világban.

Amikor János evangéliumának prológusa a logoszt használta a szofia he-
lyett, akkor az tudatos, teológiai választás volt. Mindkét fogalom egyformán 
érthető volt zsidó és hellenista környezetben. A logosz kifejezésnek keresz-
tény nézőpontból az volt az előnye, hogy hímnemű és így magától értető-
dően utalhatott a történeti Jézussal való kapcsolatra. A logosz ezentúl iste-
ni hüposztázis volt, mely, eltérően a bölcsességtől, soha nem alakult át vagy 
degradálódott angyali teremtménnyé, hanem mindig fenn volt tartva saját 
isteni attribútumú státusza. A logosz tehát a szofiánál alkalmasabb volt, hogy 
félreérthetetlen közvetlenséggel kifejezze a Krisztus Jézus istenségét és köz-
vetítői szerepeit.

32 Lásd: Bruno Maggioni, „Il Cristo logos nel Vangelo di Giovanni”, in Gabriele Boccaccini 
(szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 9 – Enoch Seminar), Brescia: Morcelliana, 2005, 
125–136.
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7. Az „Emberfia” teológiájának hanyatlása

A János-evangélium prológusa forradalmat robbant ki, amikor visszame-
nőleg megváltoztatja a megelőző teljes keresztény hagyományt. Jézus azo-
nosítása JhVh-val (egó eimi = én vagyok = küriosz), amelyet János evangéli-
uma a páli hagyományból vesz (Jn 8,58: „Bizony, bizony mondom nektek: 
mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok”; passim), miként már a Tamás-
evangéliumban is, többé már nem JHVH angyal(á)ra, hanem egy isteni köz-
vetítőre történő utalás. „Láttuk a kürioszt” (Jn 20,25), kiáltanak a tanítvá-
nyok a hitetlen Tamás előtt, aki csak akkor fogja őt hívőn megvallani, mi-
után saját szemével látta és érintette kezével: „Én kürioszom, én theoszom!” 
(Jn 20,28). Jézus „fiú” viszony-megjelölése már nem csupán utalás a messi-
ás igazságosságára és küldetésére. Az ember-Jézus istenítése csúcspontra ér: 
„Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10,30).

Ezen a ponton az „Emberfia”-teológia, azon túl, hogy egy nem esszénus 
környezetben érthetetlen, elégtelenné, kettőssé, sőt még veszélyessé is vál-
hat, olyan akadállyá, amelyet el kell mozdítani a Fiú isteni természete meg-
vallásának útjából. Tamás evangéliumának hagyománya radikálisan indul 
el ezen az úton. Komoly érdeklődést mutat Krisztus istenségének kiemelése 
iránt, cenzúrázni szeretné az összes „emberfiára” tett utalást, kivéve egyetlen 
helyet, ahol a kifejezés az „én” körülírása (Tamás evangéliuma 86). Arra is fi-
gyelmet fordít, hogy kidolgozza egyéni mondanivalóját a múlttal való folya-
matosság jegyében, azonban a jánosi hagyomány megóvja az Emberfiához 
kapcsolódó címet és mondásokat. Jézus az Emberfia, ahogy azt maga is ki-
nyilvánítja a vakon születettel folytatott párbeszédében:

Jézus meghallotta, hogy kidobták, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: 
hiszel-e az Emberfiában? Az így felelt: Ki az, uram, hogy higgyek benne? Jézus azt 
mondta neki: hiszen láttad őt: ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt: hiszek, uram! 
És leborult előtte. Akkor Jézus ezt mondta: Ítélkezni jöttem erre a világra, hogy akik 
nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. (Jn 9,35–39)

Úgy tűnik, hogy ez a szöveg pontosan olyan, mint a hénoki Emberfia-
teológia ismételt előterjesztése. de János evangéliumának megelőző fejezetei 
már azon fáradoztak, hogy átalakítsák az Emberfia kifejezést, amely eredeti-
leg a messiás természetét volt hivatott jelölni egy olyan semleges kifejezéssel, 
ami nem jelöli a szerepeket. Jézus természet szerint nem Emberfia; Emberfia 
azért, mert eszkatologikus ítélőbíró:

Mert amint az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy éle-
te legyen önmagában, és hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel ő az Emberfia. 
(Jn 5,26–27)
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Mindezzel János evangéliuma még érdekelt az Emberfia vitában a hénoki-
esszénus környezetben, és nem hiányzik az sem, hogy hallassa hangját. A 
Képes példázatok könyvének 71. fejezete azonosítja az Embefiát hénokkal:

Te vagy az Emberfia, aki igazságra született, veled marad az igazság, és nem hagy el té-
ged az Ősöreg igazságossága. (1hén 71,13; dobos Károly dániel fordítása)

Ez a szakasz – talán egy ősi glossza egy olyan kontextusban, amelyben ere-
detileg az Emberfia-látomást egy angyal közvetítette hénoknak33 – tanúsítja, 
hogy a hénokita környezetben Jézusnak mint az Emberfiának meghirdeté-
se szemben áll az ősi pátriárka és jövendőmondó angyali felmagasztaltatá-
sával és átalakulásával. János evangéliuma haragjában nem képes türtőztetni 
magát: „Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az 
Emberfia” (Jn 3,13). A hénokiták ellen, akik azt állították, hogy az ember-
hénok „Emberfiaként” felment a mennybe, János Jézus felsőbbrendűségét 
bizonygatja, aki a mennyből lejött, mint az „Emberfia”.34

Az Emberfia-fogalom egy szerepre való redukálása ugyanakkor jelzi 
a hanyatlást, majd a gyors eltűnést az őskereszténység teológiai vitájából. 
János Apokalipszise eszkatologikus bíróként mutatja be az Emberfiát, az 
Atyaistennek kijáró attribútumokkal ruházza fel:

Elragadtatásba estem az Úr napján, és hátam mögött olyan nagy hangot hallottam, 
mint a harsonáé […] megfordultam, hogy lássam […], láttam […] az Emberfiához ha-
sonlót, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellén arany övvel körülövezve. A feje és a haja 
fehér volt, mint a fehér gyapjú, és mint a hó, és a szeme olyan, mint a tűz lángja. Lába 
hasonló volt a kemencében izzó sárgarézhez, és a hangja, mint a nagy vizek zúgása. 
Jobbjában hét csillagot tartott, és a szájából kétélű kard állt ki. Az arca olyan volt, mint 
a teljes fényében ragyogó nap. (Jel 1,10–16)

A dániel könyvének látomásaiban eredetileg megkülönböztetett, ítélőbíróra és 
a megítéltre vonatkozó jellegzetességek most összekeverednek. A Képes beszédek 
könyvében megerősített információkkal szemben Isten és a Bárány immár az is-
teni szférában vannak, amely élesen elkülönül az angyali szférától. A könyv be-
fejező részében, amely a „kultuszban szolgáló szentek” (Jel 22,3) által körülvett 
Isten és a Bárány trónjának apoteózis-látomásában csúcsosodik ki, a látnok két-
szer is „az angyal lábai elé borul, hogy imádja őt”. Az angyal szemére veti: „Ne 

33 hénoknak az „Emberfiával” való azonosításról, ami első századi betoldás eredménye a Képes beszé-
dek könyvében ld. L. Fusella – P. Sacchi, in Paolo Sacchi (szerk.), Apocrifi dell’Antico Testamento, 
vol. I, uTET, Torino 1981, 571–572; és J. h. charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha and 
the New Testament, cambridge university Press, cambridge 1985, 18.

34 Ehhez a ponthoz ld. James h. charleswort, „Il figlio dell’uomo, il primo giudaismo, Gesù e la 
cristologia delle origini”, in Gabriele Boccaccini (szerk.), Il Messia. Tra memoria e attesa (Biblia, 
9 – Enoch Seminar), Brescia: Morcelliana, 2005, 87–110.
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tedd ezt, mert a te szolgatársad vagyok, és testvéreidé, akiknél Jézus tanúságté-
tele van. Istent imádd!” (Jel 19,10; vö. 22,8–9). Az angyal szavai emlékezetünkbe 
idézik azt a fürgeséget, amivel Péter arra kéri Kornéliusz századost, aki „lábai-
hoz borulva hódolt neki”, hogy keljen fel (Apcsel 10,25–26: „Kelj föl, én magam 
is ember vagyok”). Az ember imádásának tiltása kiterjed az angyalokéra is, meg-
állapítva, hogy a messiás már nem az égi szférához tartozik, hanem az istenihez. 
Amíg az „Emberfia” angyal volt, az angyalok kultuszát nem lehetett elítélni, de 
most, hogy az „Emberfia” isteni, a gyakorlatot komolyan meg kell fékezni, annál 
is inkább, mert a hénokiták hénokot „Emberfiaként” angyali rangra emelték.35

Az „Emberfia” messiásból a logosz-messiásba, vagyis a mennyei messianiz-
musból az isteni messianizmusba való átmenetre lineáris módon nem került 
sor az egész kereszténységben, egy időben és mindenhol, mégis meglepő az a 
gyorsaság, amellyel az „Emberfia” eredeti jelentésének emlékezete is feledésbe 
merült. A krisztológiai viták a Fiú isteni és emberi természetének kapcsolatára 
összpontosítottak, és az volt a tendencia, hogy a legősibb hagyományból szár-
mazó kifejezéseket is használják az efféle viták fényében. A keresztény szövegek 
az „Isten fia” címet Krisztus isteni mivoltára, az „Emberfia” címet pedig emberi 
mivoltára való utalásként kezdik értelmezni. Iréneusz számára Jézus, „az Isten 
fia az ember fiává lett” (Adversus haereses III,16,7; 18,3), vagy, ahogy a feltámadás-
ról szóló, kortárs Reginohoz intézett levél anonim szerzője megállapítja (2. század 
második fele): „Isten fia az ember fia volt. Átölelte mindkét [természetet], bir-
tokolva az emberséget és az istenséget.” (3). Órigenész briliáns módon győzte le 
azt a nehézséget, hogy az evangéliumok Jézusnak, az „Emberfiának” ember fe-
letti jellemezőket és szerepeket tulajdonítanak, amelyek a logika szerint inkább 
illenének az „Isten fia” Jézushoz. Megerősíti, hogy a megtestesülés valósága iga-
zolja azt a paradoxont, hogy „az egész Szentírásban egyfelől az isteni természe-
tet emberi szavak írják le, másfelől az emberi természetet az istenire jellemző ki-
fejezések díszítik” (De principiis II,6,3; Somos róbert fordítása).

hasonló változás érinti a páli küriosz fogalmat is, amelynek most ugyan-
az az isteni státusz adatik, ami a jánosi logosznak az Atya-theosz fogalommal 
kapcsolatban. ha a 2. század elején élt Antióchiai Ignác, aki modellként hasz-
nálta Pál stílusát, sőt szókincsét is, Jézusról mint „Istenünkről (theosz)” beszél 
(Efe zu siak nak írt levél 18,2), folytatva ezzel a Krisztusra vonatkozó jánosi hit-
vallást (Jn 20,28: küriosz és theosz), nem pedig a páli Krisztus-küriosz hitvallást, 
akkor nyilvánvaló, hogy valami időközben mélységesen megváltozott a Krisz-
tus természetére vonatkozó keresztény megértésben, és hogy a jánosi teológia 
hamar belopózott a keresztény hívők gondolkodásába és szívébe.

35 L. Stuckenbruck, Angel Veneration and Christology, Mohr, Tübingen 1995.
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Az angyal-messianizmus egyre inkább kisebbségbe szorult. Nem ma-
rad más hátra, mint a belenyugvás abba, hogy teljesen bevégezze alászál-
ló paraboláját az uralkodó teológiából a zsidó-keresztény „eretnekségbe”.36 
Jusztinosz továbbra is szükségét érzi, hogy az „angyal” címet alkalmazza 
Jézusra, bár csak azért, hogy rávilágítson küldött szerepére: „akaratának 
végrehajtó angyala” (Ladocsi Gáspár fordítása). Epifániosz számára (IV. 
század) csupán bizarr hitképzetről van szó:

Néhány ebionita azt állítja, hogy Krisztus felülről jön és mindenek előtt teremtetett. 
Elrejtetett és felsőbbrendűbb minden angyalnál és az ő uraiknál. Krisztusnak monda-
tik és örökségül nyerte a másik világot. És alulról jön, amikor csak akarja, úgy, ahogy 
bemutatkozott Ádámnak, vagy amikor testet öltve bemutatkozott az ősatyáknak. Ő 
maga nyilvánította ki magát Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, eljött az utolsó na-
pokban, felöltve magának Ádámnak a testét, kinyilvánította magát és keresztre feszí-
tették. (Panarion XXX 3,4–5, vö. 16,4; hippolütosz, Refutatio X 29,2)

A hénoki-keresztény ókori teológia jól sikerült szintézise már benne van a ke-
resztény öntudatban, de nem az első keresztény reflexió kezdeti szakaszának 
maradványaként, hanem zsidózó keresztények eretnek elhajlásának másodla-
gos és késői produktumaként. ha a keresztény messiás soha nem tartozott az 
emberi szférához, most már az is nyilvánvaló, hogy az angyalihoz sem tartozott.

A rabbinikus zsidóság éppen ellenkezőleg: megmerevedik a körül az 
alapelv körül, hogy visszautasít minden emberi, mennyei vagy isteni közve-
títést, ami kérdésessé teszi Isten egyetlenségét és a Tóra kizárólagos üdvözítő 
szerepét. A Csarnokok könyve (3hén) leírja hénok Metatron angyallá (3hén 
9,1–5; 15,1–2) való átalakulását; ő az isteni jelenlét angyalfejedelme (3,1), a 
„kisebbik JhVh” (12,5), de beszámol letaszításáról és megalázó büntetésé-
ről is, amiért magas trónra ült (16,1–3). Eközben a „messiás” cím kizáróla-
gosan „dávid fiának” (45,5) van fenntartva.37 Egy messiás szükségességének 
hiányában, amely e világban a Tóra által felkínált üdvösségtől eltérően más 
üdvösséget kínál, egy isteni messiás eszméjére joggal mondható, hogy még 
abszurdabb annál, mint amit a hénoki hagyomány angyali „Emberfiája” már 
felkínált. Miután a rossz emberfeletti eredetének minden hipotézisét vissza-
utasította, a zsidó Trifónnak nem marad más hátra, mint kifejezni saját za-
varát Jusztinosz logosz-messiásának üzenetével szemben. Számára úgy tű-

36 Már 1941-ben M. Werner javasolta, hogy Jézus eredeti, messiási jellemzőit a Második Szentély 
angyaltanának a fényében kellene szemlélni. M. Werner, Die Entstehung des christlichen Dogmas 
problemgeschichtlich dargestellt, haupt, Bern – Leipzig 1941, 309–349. Vö. c. A. Gieschen, 
Angelomorphic Christology. Antecedents and Early Evidence, AGJu 42, Brill, Leiden 1998.

37 G. Laceraenza (szerk.), Il Libro dei Santuari, SE, Milano 2000. Magyarul: Fröhlich Ida – dobos 
Károly dániel (szerk.) Henok könyvei, Ószövetségi Apokrifek 1, PPKE BTK, Piliscsaba 2009, 231–303.
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nik, hogy az híján van mindenféle értelemnek és igazolásnak: „Különösnek 
találom, és teljes egészében igazolhatatlannak is tűnik előttem, mikor mon-
dottad, hogy az idők kezdete előtt létezett Isten ez a Krisztus, majd ember-
nek született, így ő nem ember az emberek közül; de nemcsak különösnek 
találom, hanem esztelenségnek is” (Jusztinosz, Párbeszéd a zsidó Trifónnal 
48,1; Ladocsi Gáspár fordítása) A messiás „ember az emberek közül”, Isten 
választotta ki eszkatologikus szabadítóul. ha a keresztények erre szorítkoz-
nának, semmi botrányos nem lenne Jézus messiásként való meghirdetésé-
vel, hacsak nem a puszta tények, amelyek alaptalanságát igazolják:

Én úgy látom – mondotta Trifón –, akik őt embernek tartják, hogy kiválasztás útján 
lett fölkentté és ezáltal Krisztussá, valószínűbb dolgot állítanak, mint amit ti, és amit 
te is mondottál. A Felkentet mi mindannyian embertől született emberként várjuk, és 
amikor elérkezik, Illés fogja őt felkenni. Így ha egy ilyen jelenik meg, hogy ő a Fölkent, 
aki emberektől származó ember, azt teljes bizonyossággal el kell hinni, de mivel még 
Illés nem jött el, ezért nem hinném, hogy ő [ti. Jézus] a Krisztus. (Jusztinosz, Párbeszéd 
a zsidó Trifónnal 49,1; Ladocsi Gáspár fordítása)

Attól a pillanattól kezdve, hogy a messiás feladata az eszkatologikus korszak 
irányítása, nincs szükség semmiféle emberfeletti (angyali vagy isteni) lényre, 
és semmi esetben sincs messiás messiási kor nélkül.

Az „ige” és a „bölcsesség” bibliai fogalmának messiási szempontból törté-
nő kiaknázásával szemben a rabbinikus hagyomány döntéshozatallal és kö-
vetkezetességgel reagált saját inspirált princípiumaira. Egyrészt a targumi 
„Isten Igéje” teológiából cenzúrázza a túlzásokat, másrészt tiszteletben tart-
ja azt a hagyományt, amely szerint „a világot tíz szó teremtette” (m. Abot 5,1). 
Kidolgozza más, isteni közvetítők alakját, elsőként „Isten shekináját”, ame-
lyet nem veszélyeztettek keresztény messiási spekulációk.38 Másrészről Ben 
Szíra és Báruk könyveiben található mennyei, preegzisztens bölcsesség már 
nem az emberi, „dávid fia” messiással kapcsolódik össze, hanem a Tórával 
olyannyira szorosan, hogy minden szentírási célzást a bölcsességre, Tórára 
való utalásként értelmeznek, amit a bölcsesség helyettesít mint „értékes esz-
köz, amellyel a világ is teremtetett” (m. Abot 3,14[15]). A helyettesítő princípi-
um az, amit a Genesis Rabba közöl: „A Tóra kinyilvánítja: Kezdetben (beré’sit) 
teremtette Isten… [Ter 1,1], a kezdet (ré’sit) pedig nem más, mint a Tóra, 
ahogy megíratott: Az Úr minden műve kezdetének (ré’sit) tett engem [Péld 
8,22]” (Gn r 1,1). ha a keresztények számára Krisztus az isteni bölcsesség, a 
rabbinikus zsidóság bölcsei számára a Tóra lett a mennyei bölcsesség új neve.

38 E. E. urbach, The Shekina. The Presence of God in the World, in Id., The Sages. Their Concepts and 
Beliefs, vol. I, Magnes, Jerusalem 1975, 19–36.

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   155 2012.11.09.   17:11:14



Gabriele Boccaccini156

8. Végkövetkeztetés

A kereszténység a római Birodalomban való virágzása és elterjedése előtt a 
Második Szentély zsidóságán belül született meg és tette meg első lépéseit a 
templom uralkodó, papi osztályának egyik ellenzéki csoportjaként. hasonló 
és párhuzamos a másik, ellenzéki csoportosulású farizeusi mozgalommal, 
amely szintén fokozatosan fejlődött bele egy rabbinikus reform által abba a 
zsidóságba, amelyet ma ismerünk. A keresztény messianizmus eredeti vo-
násai (a „testvér” farizeusi mozgalomhoz hasonlóan) nem a normatív zsidó 
messianizmussal szemben jellemezhetőek (ilyen egyszerűen nem is létezett), 
sem a Második Szentély kora zsidó messianizmusainak szintéziseként, ha-
nem a kortárs zsidó vita integráns részének tekintendők.

A Második Szentély korának zsidóságát teljes mértékben különbö-
ző messiási nézetek együttes létezése jellemzi. Még közülük is kisebbség-
ben (ugyanakkor elég befolyásosak) voltak azok, amelyek kidolgozták az 
eszkatologikus messianizmus fogalmát, az elképzelések azonban alapve-
tően elszigeteltek maradtak. Az ilyen csoportokban a messiás emberi lény-
ként jelenik meg, királyként vagy papként választtatott Istentől Izrael veze-
tőjének, hogy a világra jöjjön. Más csoportosulásokban az angyali messiás 
elképzelése jelenik meg, akinek eszkatologikus bíróként kell feltűnnie. A 
„dávid fia”, „Izrael fia”, „Lévi fia”, „Emberfia” olyan jelszóvá vált nevek, me-
lyekben a különböző messiási elképzelések találtak manifesztációra, szinté-
zisre és versenyképes identitásra.

70 után két kicsi, de harcias ellenállási csoport élte túl a katasztrófát, a fa-
rizeusok és a keresztények; autonóm vallásként szilárdultak meg, az egyik a 
zsidó világon belül, a másik egyre inkább a zsidó világon kívül. Mindkettő 
számára – saját teológiai reflexióján belül – az eszkatologikus messianiz-
mus volt a normatív elem, és a mai napig az is maradt, bár különböző táv-
latokkal azokban a közösségekben, amelyek örököseiknek számítanak. A 
„dávid fia” farizeusi teológia alapvető marad a rabbinikus zsidóság számá-
ra, míg a kereszténységben a hénoki-esszénus „Emberfia” teológia történeti-
leg csak szükséges előfeltételt alkot a messiás isteni természetének elfogadá-
sához. Mivel ebben a szerepében kimerült, az „Emberfia” kifejezést elfelejtik 
és elhagyják, mint messiási címet, melyet eredeti jelentésében félreértettek és 
korrigáltak, és olyan új kifejezéssel helyettesítettek, mint a logosz, vagy olyan 
régi címekkel, mint az „Isten Fia”, amit ezúttal már szó szerint Krisztus is-
tenségére való hivatkozásként értelmeztek újra.

A rabbinikus és a keresztény messianizmus távolról sem egymásból 
ered, kronologikus és fogalmi szempontból egymással párhuzamos fejlődé-
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sek. Az általános vélekedéssel szemben a kereszténység így nem „innovatív”, 
és a rabbinikus zsidóság sem „konzervatív”. A „régi és az új” közötti gyógyít-
hatatlan konfliktus részét alkotja az alapítási mítoszoknak, de a két mozga-
lom eredete történetének nem. Az egyik távolról sem jeleníti meg a törést, 
a másik pedig a folyamatosságot egy feltételezett normatív zsidósággal. A 
kereszténység és a rabbinikus zsidóság abban találja meg saját egyediségét, 
hogy mindegyikük ugyanazon teológiai elemeknek egy-egy eredeti kombi-
nációját tudta felkínálni, amelyeket ellenfeleik és vetélytársaik is használtak, 
hogy végül két különböző és koherens ideológiai épületet formáljanak. E. P. 
Sanders nagyszerű szavai jutnak eszembe: „Lehetséges, hogy ugyanaz a mo-
tívum tűnik fel a két különböző vallási rendszerben, de két különböző jelen-
téssel. Formában, színben és súlyban azonos téglákat lehet használni két kü-
lönböző, egymástól teljesen elütő épület megépítéséhez.”39

A Második Szentély korának különböző zsidó áramlataiban összetett, 
hármas „meccsen” veszünk részt, ahol a messiás-fogalmak (emberi vagy an-
gyali), a logosz (mindig változatlanul isteni) és a szofia (mennyei vagy isteni) 
összefonódnak, összekeverednek és összezavarodnak, különböző válto-
zatoknak adva helyt. Az „Emberfia” angyali messianizmusának fejlődése-
ként született isteni „Isten Fia” krisztológia olyan előfeltételekre épül, amely 
Isten Igéjének és Isten Bölcsességének preegzisztens és üdvözítő karakterén 
alapuló zsidó spekulációkhoz kötődik, vagyis ugyanazokhoz az elemekhez, 
melyeket a rabbinikus zsidóság alkalmaz majd, de nem a messiásra, ha-
nem a Tórára. A keresztény hagyomány logosz-szofia preegzisztens messiásá-
val nem annyira az emberi, „dávid fia” eszkatologikus messiás kerül szem-
be, hanem a rabbinikus irodalom preegzisztens Tóra-Szófia elképzelése. ha 
Jézus angyal (a hénoki hagyomány „Emberfia” alakja), és a mózesi törvény 
(történelmi elnevezése a mennyei bölcsességnek Sirák fia és Báruk tanítása 
szerint) rendkívül jól együtt tudott élni az I. században, a menny a II. szá-
zadban meglehetősen szűknek bizonyult ahhoz, hogy ott tartsa a pre eg zisz-
tens logoszt és a preegzisztens Tórát. Ez a messiás természetéről és kilétéről 
szóló radikális vélemény, mely a keresztény szemeknek megmagyarázhatat-
lan „vakságnak” tűnik, a rabbinikus szemeknek viszont megmagyarázhatat-
lan „eretnekségnek”, ősi és mély gyökerét a Második Szentély korának kü-
lönböző teológiai távlataiban bírja.

39 E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, ScM, London 1977 (olasz kiadása: Paolo e il giudaismo 
palestinese, a cura di M. Pesce, Paideia, Brescia 1986, 36).
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