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Mi az Újszövetség teológiája?1 
 

1. Bevezetés 
 bibliai teológia mint önálló diszciplína általában Gabler 1787-ben publikált 
tanulmányára vezethet! vissza. A keresztyénség legkorábbi századaitól fogva 
természetesen a Biblia volt a teológia kidolgozásának forrása és eszköze. Való-
jában Ireneus az, akit megillet az els! bibliai teológus titulusa. Igaz, Gabler 
el!tt a Biblia inkább a rendszeres teológia vagy a dogmatika vizsgálódásának 
tárgya volt, nem pedig egy mai értelemben vett bibliai teológiáé.  Gabler volt 
az, aki el!ször különbséget tett a bibliai teológia és a dogmatikai teológia kö-
zött, és szétválasztotta !ket, továbbá ! szorgalmazta a bibliai teológia történeti 
tevékenységként való értelmezését azért, hogy meg lehessen határozni a bibliai 
írók teológiáit (nem egyes számban beszél teológiáról). Azóta a bibliai teológia 
története hol felfelé ível, hol visszaesik, az iránta való érdekl!dés azonban az 
utóbbi id!ben kismértékben megn!tt, s ez a jelenlegi sorozatot id!szer vé 
teszi.  

Az Újszövetség szerepe a bibliai teológián belül vagy azzal kapcsolatban 
ugyancsak el!jött mint egy nagyobb kérdéskör fontos aspektusa, ahogyan ezt 
az 1990-es években az újszövetségi teológiáról megjelent kötetsorozatban lát-
hatjuk, melyben újra felelevenedik a 19. század szóhasználata: bibliai teológia 
az Újszövetségben. Robert MORGAN ráadásul azt mondja, hogy egy újszövet-
ségi teológia csak a bibliai teológia részeként tartható fenn.  

Az újszövetségi teológia megírásának alapelve és feladata tehát a bibliai 
teológia keretében könnyen meghatározható. Amikor azonban elkezdjük kifej-
teni mindazt, ami ehhez a témához tartozik, hamarosan kérdésekbe és prob-
lémákba ütközünk, melyek száma gyorsan a többszörösére n!. Amikor pl. R. 
H. Fuller megírta újszövetségi teológiáját a Society of Biblical Literature 
(1980) Újszövetségr!l szóló centenáriumi kötetébe, R. Bultmann hatása még 
mindig jelent!s volt, és ugyanazok a kérdések voltak fontosak Fuller számára, 
melyeket Bultmannteológiája folyamatosan felvetett: 1. A történeti Jézus helye 
és szerepe az Újszövetség teológiájában; 2. Pál antropológiai magyarázata és a 
“világtalanítás” adekvát volta, mely János hermeneutikai kulcsa; 3. Különbség 
és egység problémája az Újszövetségben; 4. Van-e az Újszövetségnek olyan 
rétege, melyet korai katolicizmusként jelölhetünk, és ha igen, hogyan lehet ezt 
meghatározni. E kötet két els! fejezetéb!l nyilvánvaló, hogy néhány ilyen téma 
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még mindig a felszínen van, és az ezekkel kapcsolatos viták folytatódtak az 
utóbbi negyedszázadban. 

A következ!kben megpróbálok új szempontból tárgyalni néhány problé-
mát úgy, hogy a hagyományos megfogalmazást elhagyom, és saját terminoló-
giámat használom. 
 

2. Melyik Biblia? Kinek a Bibliája? 
Az els! problémát az újszövetségi bibliai teológia elnevezése, „Az Újtesta-

mentum Bibliai teológiája” s benne a “bibliai” fogalom veti fel. 1.A cím keresz-
tyén látásmódot feltételez, melyben az egyik elem az Újszövetség, a másik 
pedig – kimondva vagy kimondatlanul – az Ószövetség. Ebben az összefüg-
gésben a Biblia keresztyén Biblia, mely a két szövetségb!l áll. 2. Az Újszövet-
ség bibliai teológiája ugyanakkor mindenképpen azt tekinti feladatának, hogy 
az újszövetségi írásokat az Újszövetségb!l kiindulva értelmezze, f! magyaráza-
ti kulcsként az újszövetségi írók Ószövetség értelmezését használva. Mivel 
azonban az újszövetségi íróknak akkor még nem állt rendelkezésére az, amit 
Újszövetségnek nevezünk, a Biblia az Újszövetség írói fel!l nézve csak a zsidó 
írásokat jelölheti.  

A bibliai teológia fogalma valójában közvetlenül azt a felismerést sugallja, 
hogy a szóban forgó bibliai írásokat jelöljük Bibliaként/szentírásként, mert 
azok alkotják a Bibliát/szentírást a két különböz! vallási közösség: a zsidóság 
és a keresztyénség számára. A kérdést lehetetlen lett volna megkerülni, hiszen 
a kölcsönös kapcsolat egy szöveg – f!leg egy vallási – és a közösség között, 
mely azt szent iratként kezeli, többé-kevésbé magától értet!d! (ki számára 
szentírás?), és ez helyesen kap hangsúlyt az újabb kelet  átfogóbb hermeneu-
tikai vitákban. Ez az ugyanakkor, ami feszültséget okoz a bibliai teológia kétfé-
le használata között. Egyfel!l ugyanis a keresztyénség egyedi a világvallások 
között abban a vonatkozásban, hogy egy olyan vallás írásait olvasztotta magá-
ba és tartja sajátjának, melyekr!l köztudott, hogy egy egészen eltér! valláséi. 
De az Ószövetség csak mint Ószövetség Biblia, vagyis az, amit az Újszövetség 
által és az Újszövetség fényében magyarázunk?  Másfel!l, ha a zsidó írások 
jelentik a Bibliát a keresztyén írásoktól függetlenül, nem engedhet!-e meg, 
hogy az Újszövetségt!l függetlenül hallassák hangjukat? A zsidók saját írásai-
nak egyfajta teológiai magyarázata nem ugyanúgy bibliai teológia? B. Childs 
bibliai teológiájának egyik er!ssége, hogy látja a problémát, amit sokszor tár-
gyal is, de a bibliai teológiát teljes mértékben keresztyén vállalkozásnak tekin-
ti. Meggy!z!désem szerint bibliai teológia (akárhogy határozzuk is meg) nem 
folytatható anélkül, hogy a zsidó/keresztyén dialógus középpontjában ne szen-
telnénk nagy figyelmet az identitás alapvet! kérdéseinek és a kölcsönös elis-
merésnek.  

Nem mehetünk el e mellett a probléma mellett, ami valójában a tulajdon-
képpeni bibliai teológiának lényegi kérdése. Természetesen a keresztyének 
megtehetik, hogy figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy Ószövetségük a 
zsidó Biblia, azt bizonygatva, hogy saját bibliai teológiájuk csakis az ! Bibliá-
jukkal foglalkozik. Ez azonban azonnal szembekerülne az újszövetségi írók 
központi céljával, akik számára a zsidó írások szolgáltak egyetlen Bibliaként. 
Következésképpen az ilyen újszövetségi bibliai teológia ellentétet hordozna 
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magában, mivel szemben áll a bibliai teológia történeti jellegével, amikor vilá-
gosan, mégpedig az újszövetségi írók álláspontjából fogalmazza meg tárgyát. 
Amint ezt majd kés!bb a második fejezetben tárgyaljuk, a legkorábbi keresz-
tyén önértelmezés és az újszövetségi apologetika számára dönt! fontosságú 
volt, hogy az evangélium, amit hirdettek, közvetlen folytatása volt azoknak az 
írásoknak, melyek hitelesítették az evangéliumot, és amelyeket mint szent 
írásokat nem csak a keresztyének, de a zsidók is elfogadtak. Ezen túl, ha a 
bibliai teológiában a Biblia a zsidó írásokat csupán Ószövetségnek tekinti, 
akkor a zsidók, már amennyire érdekelheti !ket az a tárgy, melyet bibliai teo-
lógiának nevezünk, igen könnyen figyelmen kívül hagyhatják azokat az íráso-
kat, melyek a keresztyének jóvoltából kerültek írásaikhoz, és kizárólag saját 
Bibliájukkal foglalkoznak. Ez azonban túl könnyen mell!zné azt a kérdést, 
hogy Jézust egyik prófétájuknak (rabbijuknak vagy messiásuknak) kellene-e 
tekinteni. Amint viszont Jézus, a názáreti próféta kérdése felvet!dik, a keresz-
tyénekkel folytatott dialógus gyakorlatilag elkerülhetetlenné válik, és nem 
zárható ki a zsidó bibliai teológia tulajdonképpeni témaköréb!l. Valamennyi 
újszövetségi bibliai teológia szívében tehát ott van a kontinuitás / diszkontinu-
itás kérdése. Amint azt már más írásomban meg is jegyeztem: “a bibliai teoló-
gia szívében van egy találkozási pont a zsidó bibliai teológia és a keresztyén 
bibliai teológia között, ami maga az Újszövetség.  

Egyszóval a bibliai teológia dinamikája abban rejlik, hogy tárgyát nem 
csupán az Ószövetség szabja és határozza meg, hanem Izrael írásának szövegei 
(a Tóra vagy a Tanak egésze) is. Vannak azonban keresztyén írások is (az Új-
szövetség íróinak munkái), és így bizonyos meghatározó szerepet töltenek be 
abban, hogy aztán a szövegek alkotják az Újszövetséget. Hogyan viszonyul az 
Újszövetség az Ószövetséghez? Az “új” továbblépést jelöl a kijelentés más 
szintjére, az “ó”pedig pusztán alárendeltséget jelent, és háttérszerepre utal?  
Vagy az “új” az “ó” új formája lenne, és mindkett!nek megvan a maga szerepe 
a másik helyes elfogadásában és megértésében? Vagy végül is úgy tekintsük 
!ket, mint a szent írások két különböz! és diszkontinuitásban álló darabját? 
Ez a bibliai teológia alapvet! problémája, és az újszövetségi teológia m velésé-
re gyakorolt hatása nyilvánvaló. 
 

3. A kánon kérdése 
Második és elkerülhetetlen kérdés a kánon, hiszen a kánon határozza 

meg a Biblia tartalmát és célját, és ez különösen olyanok számára sürget , 
akik, mint Childs, egy kánoni bibliai teológiával akarnak foglalkozni. A nehéz-
ség ebben az esetben az, hogy a kulcsfontosságú id szakban, amikor az Újszö-
vetséget írták, de az még nem volt az Újszövetség, a kánon határai elmosódot-
tak voltak. Abban a kérdésben, hogy mi számít Törvénynek (Torah) és a 
Prófétáknak, a Kr. el tti második századtól többé-kevésbé egyetértés uralko-
dott. Homály fedi ellenben a Szent iratok számát és még egy olyan nagy jelen-
t ség! második templom korabeli zsidó írásnak a helyzetét, mint Ben Sira.  A 
Héber Bibliáról beszélünk vagy a Görög Bibliáról (LXX), amit több héber bib-
liai szöveggel – Ben Sirát és más apokrif írásokat beleértve – dolgoztak ki és 
b vítettek ki? Bár a protestáns kánon mellett ott van a héber biblia, fontos 
jelent séggel bír, hogy a LXX volt az újszövetségi írók els dleges szövege, 
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amint az az Újszövetségben található ószövetségi idézetekb l egyértelm!. Ez a 
tény önmagában is elég komolyan bonyolítja a zsidó Biblia és a keresztyén 
Biblia kontinuitásának/diszkontinuitásának kérdését.  

Az újszövetségi írásokkal kapcsolatosan a probléma még komolyabb, mi-
vel az els  században még nem volt újszövetségi kánon. Természetesen be-
szélhetünk olyan Jézus- hagyományokról, amelyeket nagyra becsültek, és 
amelyek mérvadóak voltak, valamint olyan páli levelekr l, amelyek hamaro-
san közkézen forogtak, és elkezd dött az  egyfajta proto- kanonikus státuszuk 
elfogadása az egyre szélesed  egyházi körökben. Ennél azonban egy kicsivel 
többr l van szó. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kánoni státusz valójában 
soha nem jelentette az összes újszövetségi írás egyenl  státuszát. Azokat, ame-
lyeknek apostoli tekintélye nagyon kétséges volt, el egészen a negyedik száza-
dig, valószín!leg helyesebben deutero-kanonikus névvel jelölték. A másodla-
gos írások státuszával kapcsolatos kérdéseket soha nem oldották meg 
végérvényesen vagy kielégít en. 

A valódi problémát azzal kapcsolatban, hogy az újszövetségi teológiát az 
újszövetségi kánonhoz kötjük az okozza, hogy nem az Újszövetség dokumen-
tumait tekintjük az újszövetségi teológia normájaként, hanem inkább az Új-
szövetség negyedik századi értékelését és az újszövetségi kánon tekintélyének 
akkori elismerését. Az újszövetségi írók hangját nem az egyéniségükért becsü-
lik, hanem f ként egyez  voltukért, vagy talán ami még aggasztóbb azért, ami-
vel hozzájárulnak egy hitvalláshoz vagy szabályhoz (a hit szabálya). Ezeket a 
tanulságokat részben néhány írásból lehet lesz!rni, ugyanakkor azonban a 
többi írásra is alkalmazzák, és mindez többnyire inkább a következ  századok 
prioritásait tükrözi, nem pedig az újszövetségi írókét. De mi történik akkor, ha 
a szabályhoz való alkalmazkodás teherként nehezedik a különböz  típusú 
nyelvezetre, meggy z désre és a hit gyakorlatára? Mely esetben beszélhetünk 
egyáltalán a tulajdonképpeni újszövetségi teológiáról, vagy a negyedik századi 
egyház teológiájáról? Az a tény például, hogy az jeruzsálemi egyház els  gene-
rációjának örökösei (a kanonikus dokumentumokban majdnem biztos, hogy a 
legjobban tükröz dik Jakab levelében) teljes egészében megtalálhatók a ké-
s bbi századok úgynevezett heretikus zsidó-keresztyén szektáiban, azt az ag-
gasztó kérdést veti fel, hogy a keresztyénséget, melyet Jakab ábrázol, teljesen 
elfogadták-e azok, akik elismerték az újszövetségi kánon tekintélyét. 

Ez a kérdés a következ ket emeli ki: annak jelent ségét, hogy a bibliai te-
ológia történeti diszciplína; annak fontosságát, hogy a szövegeket azok törté-
neti kontextusában vegyük figyelembe úgy, ahogy azokat hallották, amikor 
el ször vagy végül leírták maradandó formájukban; a diakronikus olvasás 
fontosságát, figyelembe véve azokat a hatásokat, melyek a szövegeket formál-
ták. Nem egyszer!en a szinkron olvasatra gondolunk tehát, melynek során a 
komplementaritás, más kanonikus szövegekkel való egybevetés válik els dle-
ges hermeneutikai alapelvvé. 

A kánon kérdése felveti a nem kanonikus szövegek kérdését is azzal 
együtt, hogy mennyire alkalmasak arra, hogy kell  megvilágításba helyezzék 
az Újszövetség teológiáját. Itt különösen fontosak az úgynevezett 
intertestamentális kor zsidó írásai, vagy még pontosabban a második templom 
zsidóságának posztbiblikus zsidó írásai. Ezek abból az egyszer! okból kifolyó-
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lag tartoznak a tárgyhoz, amint azt látni is fogjuk, hogy sok újszövetségi sza-
kasz is csak akkor érthet  történetileg, ha megvizsgáljuk az említett szövegek 
és az újszövetségi részek bizonyos mérték! egymásra gyakorolt hatását is. 
Egyetlen tiszteletre méltó újszövetségi teológia sem korlátozhatja vizsgálódá-
sát a kanonikus írásokra, mivel sok írás, amely beletartozik az újszövetségi 
kánonba, nem érthet  meg helyesen anélkül, hogy értékelnénk e szövegek és a 
kánonon kívüli írásokban megjelen  kérdések és témák egymásra gyakorolt 
hatását, ami részét képezte azoknak az okoknak, melyek e szövegek megírásá-
hoz vezettek. 

Nehezebb kérdést vetnek fel az úgynevezett újszövetségi apokrif iratok, 
mint például Tamás evangéliuma. Néhány ilyen szöveggel kapcsolatban nagy 
hangsúlyt kapott az utóbbi években az a határozott álláspont, (Tamás evangé-
liuma volt a vizsgálódás tárgya), hogy hasonlóak a kanonikus evangéliumok-
hoz, mivel a hagyományuk ugyanúgy  si eredet!, és a keresztyénség egy másik 
változatáról van szó, aminek ugyanúgy Jézus a forrása. Természetesen a bibli-
ai teológia számára történeti kutatási feladatként fontos körültekint en odafi-
gyelni arra, hogy mennyire bizonyult rugalmasnak és nyitottnak a jézusi ha-
gyomány (név szerint a Q anyaga) nagy részének különböz  értelmezése. 
Mindazonáltal az a nehézség,  amikor amellett érvelünk, hogy fogadjuk el Ta-
mást egyenérték! forrásként a szinoptikus evangéliumokkal, pontosan meg-
egyezik azzal a problémával, hogy a szinoptikus hagyomány biztosítja a Tamás 
hagyomány mint forrás hitelességét, mely elvezet minket magához a forráshoz 
(Jézus). Az inkább hihet  magyarázat ezért az, hogy Tamás ékes bizonyítéka 
annak, miként fejl dött a Q-hagyomány, és hogyan értelmezte egy vagy több 
irányzat, ami az els  századi embrionális állapotú kereszténységb l fejl dött 
ki. Mindenesetre maga a Q egy olyan forrás és fejl dési folyamat, amelyet 
figyelmen kívül hagytak, és félretettek abban a f  áramlatban, mely aztán ke-
reszténységgé lett. Ezért tartalmaz fontos adatokat minden olyan kutatás szá-
mára, mely az evangélium tartalmát vizsgálja. A második század keresztyénsé-
gének jelent s része arra a következtetésre jutott, hogy Jézusnak csak azok az 
elbeszélései és tanításai számítottak evangéliumnak, melyek a Jézus szenve-
déstörténetében és a keresztre feszítésér l és feltámadásáról szóló elbeszélés-
ben csúcsosodtak ki, és csupán a tanítása gy!jteményeit nem ismerték el. Az a 
folyamat, melyb l ezt a következtetést levonták, abból a tényb l ered, hogy 
azok az írások, melyeket kanonikus evangéliumokként kellett elismerni, Már-
kot követték az evangéliumok mint hosszú bevezetéssel rendelkez  szenvedés-
történet elbeszélései megírásában. Egy újszövetségi bibliai teológiának ebben 
az egész témában fel kell vetnie egy kérdést, és azt mint érdekes történeti kér-
dést kell tanulmányoznia, és ebben a folyamatban példát kell adnia arra, ho-
gyan lehet vagy kell egy problémával foglalkozni. 

A bibliai teológia számára lényeges kérdés, melyet majd a második feje-
zetben fejtek ki, hogy a kanonizálást nem szabad egyszer!en végpontnak te-
kinteni az Újszövetség és az újszövetségi teológia kialakulásában. Inkább maga 
a kanonizálás folyamata az újszövetségi teológia megnyilvánulása, tehát az 
újszövetségi bibliai teológus egyszer!en azért köt dik az újszövetségi kánon-
hoz, legalábbis annak f  összetev ihez, mert a kánon demonstrálja azt az er t, 
mely a szóban forgó dokumentumokban rejlik, továbbá a teológiai tekintélyt, 
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ami akkor vált elismertté, amikor a dokumentumok kanonikus státuszát jóvá-
hagyták, pontosabban meger sítették. 
  

4. Teológia vagy teológiák 
Ha az újszövetségi bibliai teológia számára problémát jelent az Újszövet-

ség és a Biblia kapcsolata, akkor maga az Újszövetség is gondot okoz. Az, hogy 
az Újszövetségr l és újszövetségi teológiáról úgy beszélünk, mintha mindegyik 
önálló, egységes képz dmény volna, több kérdést vet fel. 

Az egyiket az jelzi, hogy az els  századi biblia (biblion) fogalma soha nem 
vonatkozik teljes egészében arra, amit ma Bibliának neveznének, sem a Héber 
Bibliára vagy a LXX-re. Amikor a szent iratokkal kapcsolatban kerül említésre, 
akkor mindig egy konkrét írást jelöl: egy Tóra tekercset, valamelyik próféta 
egyik tekercsét (Luk 4,17. 20.), vagy egy apokaliptikus tekercset, továbbá Já-
nos evangéliumára is használatos (János 20,30). Amikor tehát a Bibliáról 
beszélünk, nem egy olyan egységes látásmódot er ltetünk, amely meglehet -
sen ismeretlen az újszövetségi írók számára? 

Ehhez hasonlóan amikor „az Újszövetségr l” beszélünk, megvan a veszé-
lye annak, hogy arra utalunk, bármilyen kérdéssel kapcsolatosan létezik „az” 
újszövetségi nézet: az újszövetségi hit Jézusra vonatkozóan, az újszövetségi 
állásfoglalás a n k hivatását illet en és így tovább. Ezzel szemben az újszövet-
ségi bibliai teológia egyik f  célja, hogy hagyja, hogy mindegyik újszövetségi 
író a saját véleményét szólja. Tekintve, hogy az újszövetségi írók többsége csak 
egyetlen könyvet írt, nem kellene nekünk olyan teológiai állásfoglalásról be-
szélni, mely csak egyike azoknak a tanításoknak, melyeket az Újszövetségben 
olvasunk? Ugyanez a kérdés merül fel azzal kapcsolatban is, hogy beszélhe-
tünk-e Pál teológiájáról, hiszen tizenhárom különböz  levelet tulajdonítunk 
neki. Nem csupán arról van szó, hogy ezek közül a levelek közül többr l gon-
dolják azt sokan, hogy valaki más írta és nem Pál, mely esetben felvet dik, 
hogy melyik levelet használhatjuk fel arra, hogy összeállítsuk az   teológiáját, 
hanem arról is, hogy leveleinek legnagyobb része epizódszer!en, konkrét gyü-
lekezeteknek íródott, és sajátos kérdésekkel foglalkozik. Könnyen következtet-
hetünk-e egy olyan teológiára, amelyet Pál tartogatott volna az agyában ezek-
t l a levelekt l függetlenül egy olyan ciszternához hasonlóan, mely mindent 
azért tart meg, hogy aztán sajátos leveleket írjon? Vagy kizárólag az egyes leve-
lek teológiájára kellene összpontosítanunk?  

Ami igaz arra, aki számos olyan dokumentumot írt, mely most a mi Új-
szövetségünk része, az még er teljesebben vonatkozik az újszövetségi írókra 
összességében és egyen egyenként. Valójában egyénileg szólaltatják meg hang-
jukat vagy egymást kiegészítve, mely hangok egyetlen újszövetségi tanítássá 
ötvözhet k? Vagy csupán mindig arra számíthatunk, hogy megírjuk az Újszö-
vetség teológiáit (többes szám), vagyis a különböz  újszövetségi dokumentu-
mokét? 

Következésképpen az újszövetségi bibliai teológusnak óriási felel ssége 
van a tekintetben, hogy megértesse az Újszövetségben rejl  sokféleséget. Ez 
olyan felel sség, amely alól egyetlen bibliai teológus sem bújhat ki. A másik 
megoldás az lehetne, hogy redukáljuk az újszövetségi bibliai teológiát a legna-
gyobb közös nevez re, melyben mindegyik megegyezik, vagy minden kritiká-
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tól eltekintve feltételezzük, hogy amit valaki nyíltan mondott, azt a többiek is 
valamennyien meger sítették – mármint újszövetségi teológia, és nem egysze-
r!en Máté vagy Jakab teológiája, Pál, Lukács, ApCsel teológiája, János és a 
Zsidókhoz írt levél teológiája. Ezzel szemben fontos, hogy a bibliai teológus 
világossá tegye Máté és Márk, vagy Pál és Jakab eltér  vagy szerteágazó néze-
teit pontosan azért, mert az ilyen különböz ség részét képzi az Újszövetség 
bizonyságtételének, része az újszövetségi teológiának. A Jézusra vonatkozó 
korai keresztény teológiai reflexió sokfélesége is alkotórésze az újszövetségi 
teológiának, amely egyesíti a különböz  dokumentumokat. 
Az Újszövetség egysége csak a sokféleség egységeként érthet  és ragadható 
meg, vagyis egy olyan egységként, mint a test egysége: önálló identitása van, 
ezt a különböz  részek integrációja,  együttm!ködése biztosítja és teszi lehet -
vé.  

Mindebb l következ en felvet dik a központi vagy egyesít  elv kérdése, 
annak kutatása, vagy – másként fogalmazva – egy kánonon belüli kánon kuta-
tása. Fontos megjegyezni, hogy a zsidó írásokat érint  egységes megfogalma-
zásra irányuló törekvés soha nem volt kielégít en sikeres. Isten kijelentése, s t 
mi több Isten önkinyilatkoztatása kétségkívül lehet ség, ami ellenben lehet túl 
sz!kre szabott (a teológia nem csak theo-logia) vagy túl átfogó (a theo-logia 
magában foglal minden teológiát). Az Újszövetségnek természetesen lehet sé-
ge van azt állítania, hogy maga Jézus, vagy a Jézusba mint Krisztusba és Úrba 
vetett hit, vagy valami ilyenféle megfogalmazás felhasználható. Valamennyi 
újszövetségi dokumentum végül is a hit válasza arra, amire olykor röviden 
mint Krisztus-eseményre történik utalás. Ha mégis kijelentjük, hogy Jézus a 
keresztyén Biblia egészének egyesít  centruma, könnyen újra felmerül az 
alapvet  probléma. Az továbbá, ahogy Jézus az Újszövetség centrumaként 
jelenik meg, nem igazán egységes. A sokféleség ugyanúgy alkotó- eleme a Jé-
zusról szóló újszövetségi írásoknak és tanításoknak, mint a többféle hit egysé-
ge, továbbá az, ahogy ezek az írások Jézust bemutatják, éppígy különböz . 
Ugyanakkor soha nem szabad elfelejtenünk, hogy az újszövetségi kánon nem 
kevesebb, mint négy evangéliumot tartalmaz; nem egyet, hanem négy külön-
böz  evangéliumot. Nem egy evangéliumot kanonizáltak (gondoljunk a Tati-
an-féle Diatessaronra, mely szerint mintha csak egy legitim módja lenne an-
nak, hogy Jézus teológiai jelent ségét megfogalmazzuk). Nem kevesebb, mint 
négy az evangéliumok száma, nem csupán a gyakran emlegetett szinoptikusok 
közötti árnyalatnyi különbségekkel, hanem szembet!n  eltéréssel vagy alter-
natívával, ami János evangéliuma.  

A kerygma, az els  keresztyének prédikálása, gyakran mint összeköt  ka-
pocs kerül szóba.  A Unity and Diversity in the New Testament  (Egység és 
sokféleség az Újszövetségben) cím! m!vemben tehát egyik feladatként azt 
t!ztem ki magam elé, hogy megkeressem, mi a kerygma / evangélium, ami az 
Újszövetség alapegységét, az alap-kerygmát képezi. Összefoglalásul álljanak itt 
a kikristályosodott pontok: 
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• az alap-kerygma elvont fogalom, és így soha nem lehet megtalálni az Új-
szövetségben, de 
• csak a b vített formák tették szükségessé, miközben a különböz  szituáci-
ók sajátossága megírásra került, vagyis 
• azokban a különböz  formákban, amelyeket a különböz  helyzetek tettek 
szükségessé és 
• a különbségek az igehirdetések szerves részeit képezték a különböz  hely-
zetekben, és azokhoz alkalmazkodva. 

Ebb l jutottam arra a következtetésre, hogy bármely próbálkozás, mely 
egy önálló és egyszer s mindenkorra mindent egyesít  kerygmára (az újszövet-
ségi kerygma) irányul, kudarcra van ítélve. A konkrét helyzetek ugyanis min-
dig átfogóbb kifejezéseket hívnak életre, és a teljesebb kifejezésekben rejlik az 
eltérés lehet sége, mely sokféleséget és egyenetlenségeket takar.2 Ez másrészt 
azt jelenti, hogy a kérdés egyfajta teológiai megközelítésének mindig fel kell 
ismernie egy bizonyos valamin túli állapotot, ellen rizhetetlenséget az alap-
evangélium, a kánonon belüli kánonon, a szavaikban rejl  és az azokon ke-
resztül kifejezett Ige bármely csoportjában vagy hagyományában, és el kell 
fogadnia az evangélium különböz  módon történ  hirdetését, megírását és 
sajátos gyülekezeti formáit. Más szóval a végs  egyesít  tényez t az Újszövet-
ségben vagy az újszövetségi teológiában soha nem redukálhatjuk egyetlen, 
közel sem végs  megfogalmazásra. 
Ugyanakkor szólnom kell arról a két másik észrevételemr l, amit ugyanabban 
a kötetben közöltem, nevezetesen, hogy az Újszövetség maga az egység, mely-
ben a sokféleség manifesztálódik – egység a sokféleségben, és hogy az Újszö-
vetség maga jelzi a sokféleség határait. 

Ugyanez igaz egyéb kísérletekkel kapcsolatban is, melyek arra irányulnak, 
hogy találjanak egyetlen egy olyan lencsét, melyen keresztül az újszövetségi 
írások bármely csoportja olvasható. A közös, egyesít  tényez t az antropológia 
(egyéni önértelmezés) biztosítja, amint azt Bultmann állítja? Ez bizonyos fokú 
egzisztencialista individualizmust hordoz magában vagy éppen az ember ön-
magában való elmélyedését, mely határozottan egészségtelen lenne. Vagy a hit 
általi megigazulás doktrínájában kellene megtalálnunk az egyesít  fókuszt, 
amelyen az egyház áll vagy bukik? Ez is azzal a veszéllyel járna, hogy a tapasz-
talat és nyelv széles csatornája egyetlen metaforává sz!kül. Vagy az egyházban 
vagy egy ilyen koncepcióban, mint az apostolica successio kellene azt megta-
lálnunk? De „az egyház” az els  században olyan szerteágazó volt, mint az 
Újszövetség (írásai), és az apostolica successio egy olyan fogalom, amit inkább 
több találékonysággal, mint exegézissel egy vagy két újszövetségi írásból alakí-
tottak ki. A metaelbeszélés újabb kelet!, populáris koncepciója, amelyet töb-
bé-kevésbé minden bibliai író feltételezett és f!zött egybe,3 egyszer!en újra 
felveti a kérdést: egyetlen elbeszélés vagy különböz  elbeszélések? 

                                                 
2 Stuhlmacher kifejezése az „Írás közepe” tulajdonképpen egy mini újszövetségi teoló-

gia. – Biblische Theologie 2. 320. 
3 Ezt a megközelítést annak a próbálkozásnak a modern változataként lehetne jelle-

mezni, mely az egységesít  centrumot az „üdvtörténetben” lokalizálja, és ezt O. 
Cullmann nevével hozza kapcsolatba (Christ and Time London 1962; Salvation in 
History London 1967). 
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Az újszövetségi teológia mint egy teológia vagy több teológia kérdéskörét 
tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül, vagy nem tehetjük félre, ellenkez leg, 
szerepelnie kell minden újszövetségi teológiai téma között, ami felvet egy ne-
gyedik és dönt  kérdést. 
 

5. Teológia vagy teologizálás 
A bibliai és újszövetségi teológián belül jelent s vita alakult ki azzal kap-

csolatban, hogy vajon a feladat pusztán történeti és leíró-e, amint azt Gabler 
feltételezte, és amin William Wrede valamint Heikki Räisänen is olyan élén-
ken vitatkoztak, továbbá hogy „amit jelentett”, élesen meg kell különböztetni 
attól, „amit az jelent” (Stendhal). 
Történelmi tény, hogy a történetkritikai módszer, mely olyan alapvet  fontos-
ságú a bibliai teológia megjelenésére nézve, a tudományos kutatás mintája 
szerint alakult ki, a pontos megfigyelést és higgadt tárgyilagosságot idealizál-
va. A témában való személyes érintettséget, röviden hitet, zárójelbe kellett 
tenni, mert könnyen torzítja az érzékelést. Inkább a leírás, nem pedig az el -
írás volt napirenden, és az újszövetségi teológiát a vallás történeti szociológiá-
ja részének tekinthették. 

Az erre a tendenciára adott els  fontos válasz, hogy fel kell ismerni:  a hit 
maga a történeti jelenségek része, a hit, melyet Jézus küldetése, halála és fel-
támadása gerjeszt, hozzátartozik a vizsgálandó tényekhez.4 Az újszövetségi 
teológia tehát joggal definiálható az els  keresztyének teológiai gondolkodásá-
nak és hitének leíró beszámolójaként.5 
Az igazi kérdés azonban arra irányul, hogy milyen mérték! kölcsönhatást en-
gedhet meg az újszövetségi bibliai teológus önmaga és a szöveg között, azaz 
mennyire léphet kapcsolatba hite (bármilyen legyen is az) a szövegben meg-
nyilvánuló hittel.6 

                                                 
4 Balla mindemellett a feladatot történeti és leíró fogalmakban vizsgálja (Challenges – 

Tübingen 1997). Hahn teológiáját a következ  megállapítással kezdi: Az újszövetségi 
teológia a korai keresztyénség hitbeli bizonyságtételére koncentrál, amely minden 
keresztyén igehirdetés és teológia alapja.  

5 Strecker abban látja feladatát, „hogy azokat a teológiai koncepciókat vizsgálja, melye-
ket az Újszövetség szerz i adnak meg azoknak a teológiai (egyházi) hagyományoknak 
az alapján, amiket átvettek”; de „az Újszövetség kritikai funkcióját” is hangsúlyozza, 
továbbá hogy az egyháznak ma az Újszövetség által támasztott alapvet  igény és kö-
vetelés szerint kell mérnie magát.  

6 Morgan – „az Újszövetség teológiája nem csupán azt foglalja magában, amit az Isten-
r l mond, hanem  amit az igazság kimondásával kapcsolatban szükségesnek lát, nem 
pusztán a történelmi igazságot arra vonatkozóan, amit a szöveg kifejez, hanem a ma 
érvényes vallási igazságot is. Watson – „Jézus halálból való feltámadásának realitása 
életem tárgyává vált”; érvel „a bibliai szöveg történeti exegézisének szükséges volta” 
mellett, „mindenek felett teológiai alapokon”. Esler fel akarja használni „az Újszövet-
ségre vonatkozó történeti kutatás eredményeit” arra, „hogy meger sítse és meggaz-
dagítsa a keresztyének hitét, személyes tapasztalatát és identitását a jelenben” „abban 
a hitben, hogy az ilyen történeti vizsgálódás eredményei magukban a teológiai igaz-
ság tartópilléreiben és azok következményeiben jelennek meg, noha nem vagyok 
meggy z dve arról, hogy „a szentek közössége” téma el mozdítja a hermeneutikai 
kulcs megtalálását. 
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Az egész témához szorosan kapcsolódnak a klasszikus hermeneutikai 
kérdések, melyek ebben az esetben abból fakadnak, hogy a szóban forgó szö-
vegek nem pusztán történeti írások, hanem olyanok, amiket hív  közösségek 
használtak szent iratokként, néhányukat több mint két évezreden át. A bibliai 
teológusnak csak a szöveg nyelvezetével (megfogalmazás), vagy még ponto-
sabban a lényegével (a téma vagy az anyag) (is) kell foglalkoznia? Számításba 
kell-e vennie a bibliai teológiának azt, ahogyan a szöveget századokon át értet-
ték (írás és tradíció), azt a módszert, amely kialakította azokat az el feltétele-
ket (nyelvészeti, kulturális), melyek a legtöbb huszonegyedik századi olvasót a 
szöveg olvasására indítják? Milyen mértékben teremti meg a mai olvasás azt 
az értelmezést, mely a szövegb l fakad (a posztmodernizmus kihívása)? Tud-e 
a bibliai teológus igazán a szöveggel foglalkozni anélkül, hogy megkérdezné, 
mit jelent saját maga és közössége számára – úgy hinni Istenben vagy Jézus-
ban, ahogy  k hittek? Mennyiben különbözik egy hitbéli aktivista, aki szigorú 
kritikai módszert alkalmaz bármely más kritikustól, aki arra törekszik, hogy 
empátiával foglalkozzon egy szöveggel? Röviden: tud valaki bibliai vagy újszö-
vetségi teológiát m!velni anélkül, hogy úgy teologizálna a bibliai/újszövetségi 
írókkal, ahogy  k teologizáltak, vagy anélkül, hogy reflektálna arra, ahogyan 
teologizáltak. Lényeges-e az „egy” az „egy bibliai teológia” fogalmában, mivel 
az említett teológia mindenképpen az én bibliai teológiám vagy a tied, sem 
mint a legszorosabb értelemben véve a Biblia teológiája?  

A nehézség forrása az írott szöveghez köt dés. Természetesen a szöveg a 
centrum, és – elkerülhetetlenül, nagymértékben – korlátozó szerepe van az 
Újszövetség teológiájában, azaz az újszövetségi írások teológiájában, vagyis az 
a teológia, ami hitelesnek bizonyul és írott szövegeikben jut kifejezésre. De 
lehet a szöveget egyfajta bálványként is kezelni, mely során tekintetünket 
egyedül a szövegre szegezzük anélkül, hogy alaposan megvizsgálnánk. El for-
dulhat, hogy megszállottan csakis kizárólag a szöveg nyelvezetére figyelünk, 
szem el l tévesztve a lényeget. Ahogy az a modernizmus klasszikus korszaká-
ból származó olyan sok kommentárban is látható, az exegézis többé-kevésbé 
szó- és szintaxiselemzésre korlátozódik. Vagy egy inkább irodalmilag orientált 
korszakban az elbeszél  kritikusok könnyen megelégedhetnek azzal, hogy a 
szöveget saját textuálisan meghatározott (és korlátozott) világában írják le. A 
bibliai írásokon belüli különböz  teológiák közötti kölcsönhatást továbbá kor-
látozhatjuk, ha azt az intertextualitás által határozzuk meg, mintha az ilyen 
kölcsönhatás csak egy szerz  ismerete és más írott szövegek használata tekin-
tetében m!ködne. Vagy a kánoni kritika megragadhatja a kanonikus szöveg 
fontosságát, és ténylegesen figyelmen kívül hagyhatja a szöveg minden egyéb 
formáját. 

Egy újszövetségi teológia alternatívája – melyet els sorban vagy még in-
kább kizárólagosan leírónak tekintünk, ahogy azt a tizenkilencedik századi 
newtoni és a tudományos vizsgálódás hisztoricista ideáljai behatárolják – új-
szövetségi teologizálásnak is nevezhet , ahol az igéb l képzett névszó célja, 
hogy bizonyos mozgási irányt vigyen a feladat értelmezésébe.7 Ez részben arról 

                                                 
7 Dunn – Az újszövetségi teológia feladata, hogy olvasói hallják meg, amit az Újszövet-
ség szerz je kifejezésre juttatott, tehát úgy hallgatni, hogy a szöveg üzenete segítsen 



Mi az Újszövetség teológiája?

Sárospataki Füzetek 133 

szól, hogy komolyan vesszük-e azt a fajta teológiai értelmezést, mely nem csu-
pán „Istenr l való beszéd”, és természetesen nem is egyszer!en teológiai  
megállapításokból vagy dogmatikai  kijelentésekb l áll, hanem az Istenbe 
vetett aktív hit közvetlen, szükségszer! következményeit is magában foglalja, 
vagyis azokat az egzisztenciális következményeket, melyek többek között a 
világ teremtett voltának megértéséb l, az isteni kijelentés és a megváltás szük-
séges volta következményének komolyan vételéb l, továbbá az emberek azon 
igyekezetéb l fakadnak, hogy felel sséggel éljenek a közösségben, és  ez el tt 
az Isten el tt, és így tovább. Ez részben annak a felismerése, hogy ahhoz, hogy 
belépjünk az újszövetségi teológiába, a szöveget a tapasztalat, gondolat és 
gyakorlat áramlásának és mozgásának bizonyságtételeként és kifejezéseként 
kell értékelnünk a legkorábbi kereszténységen belül. Természetesen most 
mindez belekövesedett a szövegbe, de azt, ami rögzült, nem szabad annak a 
néhány kölcsönhatásnak a végérvényes lecsapódásának tekinteni, mely a ré-
gen történt dolgok között ment végbe. Az újszövetségi teológia tárgyának nem 
szabad olyasmihez hasonlítania, amit valamilyen lelkiismeretes archeológia 
ásatásából nyerünk. Inkább a szöveggel kapcsolatos teologizálás fagyott be, az 
a folyamat, hogy teológiailag avatkozzunk bele néhány témába vagy kérdésbe, 
egy folyamatos mozgás egy pillanatában ragadva meg azokat. Ez mindegyik 
esetben kicsúcsosodó pillanat volt, feltehet en a sok reflexió és gyakorlat 
eredménye. De nem egy végpont, mert a kontextus hamarosan megváltozott, 
és a reflexió is tovább lépett. Minden egyébt l eltekintve erre abból következ-
tethetünk, hogy a szöveg nem annyira merev, mint ahogy azt olyan gyakran 
gondoljuk. A szövegkritikusok legutóbbi munkái arra hívják fel a figyelmün-
ket, hogy a szövegvariánsok nem egyszer!en az írói gondatlanság eredménye-
ként jöttek létre, hanem annak bizonyítékai, hogy azok az aktuális szövegek, 
amelyek különböz  gyülekezetek szent iratai voltak, valóban különböz  írások 
voltak.  

A szöveg tipikus történetkritikai tanulmányozása így csak egy kísérlet 
kezdete, arra nézve, hogy belépjünk annak a teologizálásnak a folyamatába, 
amelyet a szöveg megtestesít, és amelyr l tanúbizonyságot tesz. Ez magában 
foglalja a szöveg mélységének bizonyos értelmezését – nem csak a korábbi 
teologizálásra történ  utalásokat és annak visszhangjait, hanem a gondolko-
dás és beszéd stílusait is, amiket az örökölt hagyományok és kultúra formált.  
Ez tartalmazza a szöveg mondanivalóbeli gazdagságát, bizonyos  értelmezését: 
az id  használatát és retorikáját, a lehetséges szándékos kétértelm!séget (egy 
exegétának mindig feltételeznie kell, hogy az  egyetlen, pontosan meghatáro-
zott jelentés kifejezése volt-e a cél), összehasonlító, alternatív vagy éppen kon-
kuráló megfogalmazást, vagy azt, amit kimondhattak volna, de mégsem  tet-
tek, és (nem utolsó sorban) hogy a szerz  kifejezhette volna-e a véleményét 
másképp, ha el re látta volna azokat a következtetéseket, amelyeket kés bb 
vontak le mindabból, amit leírt. Nem utolsó sorban ez tartalmazza a történel-
mi kontextusban lev  szöveg egyfajta értelmezését azokkal a történelmi sajá-

                                                                                                                     
kialakítani saját teológiánkat. Morgan álláspontja: az újszövetségi teológiának a teoló-
gia m!velésének aktivitására (gondolkodás, írás, beszéd), vagy annak az aktivitásnak az 
eredményeire kellene utalnia, és nem egyszer!en a szöveg teológiai koncepciójának 
lingvisztikai, történeti vagy filozófiai analízisére.  
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tosságokkal együtt, amelyek létrehozták a szöveget, ugyanakkor kifejezésre is 
jutottak a szövegben, a szöveg fejl désben lev  megismerésének részeként 
vagy egy párbeszéd részeként, mely nem statikus és univerzális. Ahhoz tehát, 
hogy belépjünk az újszövetségi teológiába, el kell kezdeni újra átélni a teológi-
át teologizálásként, kezdve azzal, hogy megmerítkezünk abban az él  teológiá-
ban, mely Jézusból és az  rá történ  reagálásból árad, inkább a szöveggel ol-
vasunk, ahelyett, hogy azt feltételezzük, hogy egy hermeneutikai sejtés mindig 
produktívabb a kortárs magyarázatban.8 

Ez a megközelítés nem feltételezi, és nem követeli meg, hogy az újszövet-
ségi teológus valójában csak a hit néz pontja fel l tudja megközelíteni a szö-
veget. Nem jelenti azt sem, hogy az Újszövetség csak hit által hallható, vagy 
csak egy egyházi kontextusban érthet  meg. Osztom John Barton nemrég 
kifejtett véleményét azzal a nagyon helyes szándékával kapcsolatban is, hogy 
„tegyük zárójelbe” (kezdetben mindenképpen) az igazság kérdését, amikor 
valaki értelmezni próbál egy bibliai szöveget, másrészt egyetértek vele abban, 
hogy milyen veszély az, ha korlátozzuk vagy besz!kítjük a Bibliát egy hív  
közösségbe. Az utóbbi gondolat az, mely szerint a Biblia már nem szólhat 
olyan valakihez, aki a keresztyén hiten kívül van, ami számomra megdöbben-
t . Ezzel ellentétben egy olyan olvasónak, aki empatikusan igyekszik olvasni 
(vagy inkább hallgatni) a Szentírást – meggy z désem szerint egy bizonyos 
mérték! empátia nélkülözhetetlen azokkal az aspektusokkal és célokkal kap-
csolatban, melyek egy szövegben kifejezésre jutnak ahhoz, hogy bárki (legyen 
az olvasó vagy hallgató), helyesen értékelje a hallottakat –, képesnek kell len-
nie arra, hogy felel sségteljesen hallgassa a szöveget. A mondanivaló iránti 
nyitottság bizonyos foka továbbá sok esetben azt eredményezi, hogy egy kez-
detben agnosztikus olvasót meggy z vagy éppen megtérít az, amit olvasott 
vagy hallott. 

Különösen az újszövetségi teológus számára létezik egy középút, egy sem-
leges és elkötelezett megközelítési mód, egy történeti és egy teológiai, egy mo-
dern és egy nem modern olvasat között. Az újszövetségi teológusoknak ugyan-
is kritikusan és történelmi tudással lehet és kellene olvasniuk a szöveget, 
mások ellenben feltehet en azzal az érdekl déssel is akarják olvasni, hogy 
empátiával tanuljanak, vagy hogy újra megtapasztalják azt, mi volt az, ami a 
szöveget annyira fontossá és olyan er teljessé tette számukra, akik el ször 
hallották, és hogy hajlandóak legyenek azokkal a f  teológiai, társadalmi és 
etikai kérdésekkel foglalkozni, amelyekkel találkoznak. Egy újszövetségi teoló-
gusnak azért fontos annyira belemélyednie az újszövetségi szövegek él  szitu-
ációiba, amennyire csak lehetséges, hogy megtanulja, miként m!velték a teo-
lógiát, és milyen hatások érték a teologizálást a keresztyénség legkorábbi 
napjaiban. Miközben ezt teszik, megismerkednek azokkal a modellekkel és 
precedensekkel, melyek szükségesek ahhoz, hogy a teológiai és szociális kér-

                                                 
8 Räisänen – az exegéta aktualizálásra vonatkozó er feszítése csak a források feletti 
teologizáláshoz vezethet; én inkább azt mondanám: a forrásokkal való teologizáláshoz; 
ROWE a következ  gondolatokat idézi Ebelingt l: Az Újszövetség teológiáját soha nem 
lehet megírtnak tekinteni. Nem lehet soha megírt teológiaként felfogni, mert az Újszö-
vetség teológiája alapvet en soha nem egy végleg lezárt könyv, hanem olyan feladat, 
mely velünk folytatódik mindennap. 
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désekkel foglalkozzanak, és lehet ség szerint megtanulják, hogyan kell hason-
ló vagy ekvivalens kérdéseket tárgyalni a huszonegyedik században. Megtanul-
ják, hogyan kell a teologizálás folyamában úszni, mely az Újszövetségb l, (és 
azon keresztül) mind a mai napig árad. 
 

6. Pál a legkiválóbb újszövetségi teológus 
Mindaz, amir l szó volt, remekül kipróbálható Pál teológiáján. Nem 

szükséges b vebben kifejtenem azt, ahogyan Pál a kontinuitás/diszkontinuitás 
problémáit vele született judaizmusával együtt felveti, vagy azt, hogy olyan sok 
minden, amit ír, az olvasó judaizmus jellegzetességére vonatkozó ismeretét l 
függ, és számunkra csak a poszt-bibliai zsidó írásokból hozzáférhet , vagy az 
egység és sokféleség kérdése Pál írásain belül. Ezen szempontok mindegyikét 
kiválóan szemléltetjük, és világosabbá is válnak, amikor az egyes témák vizs-
gálatára térünk a 3- 6. fejezetben. 

Itt az újszövetségi teológiával kapcsolatban azt szeretném hangsúlyozni, 
hogy teologizálás, és pontosan Pál az, aki lehet vé teszi számunkra, hogy a 
legvilágosabban lássuk, hogy az újszövetségi teológia él  és mozgásban van. 
Mivel Pál sok levelet szerzett, melyek még mindig a birtokunkban vannak, J. 
B. Lightfoot nagy tizenkilencedik századi kommentárjai óta általános gyakor-
lattá vált, hogy minden egyes levelet abba a történeti kontextusba helyezzük, 
amikor keletkezett és elfogadása történt, ami nem más, mint a levelek alkalmi 
karakterének elfogadása. Magától értet d  tehát, hogy amikor valaki ezekkel a 
levelekkel foglalkozik, akkor rögtön kiderül, hogy egy nagyszer! teológiai lá-
tásmóddal van dolgunk, mely egy sor különböz  kérdést és helyzetet ölel fel.  
Mivel a kérdések és helyzetek különböz ek voltak, Pál teológiai válasza, azaz 
Pál teológiája is különböz  volt, és most is az.  
Csak abban az esetben találkozunk a tartalom és hangsúly variációinak prob-
lémáival, nevezetesen következetlenségekkel és ellentmondásokkal, amikor a 
szövegeket elvonatkoztatjuk azoktól a sajátságoktól, melyek kezdeti elrendezé-
süket és fogadtatásukat jellemezte.9 Ahogy a szövegvariánsokkal és a három-
szor elmondott jézusi hagyománnyal kapcsolatban is (Mát/Márk/Lukács), 
ugyanúgy ezekben a változatokban is az él  teológia megnyilvánulását kell 
látnunk, és nem szabad a leveleket úgy kezelni, mint oly sok tetemet, amit 
boncolásra készítettek el  a patológiai laboratóriumban. Pál teológiája eme él  
jellegének elismerése az volt, hogy a páli levelek teológiájával kapcsolatos, egy 
évtizedig tartó szeminárium több munkatársa a Society of Biblical Literature 
évi találkozóin arra lett figyelmes, hogy Pál teológiája helyett elkezdett Pál 
teologizálásáról beszélni. Pál levelei tehát mozgásban lev  teológiát, él  teoló-
giát, teologizálást mutatnak. 

Azon a szemináriumon egy lényeges nézeteltérés is a felszínre került, 
amit soha nem is oldottak meg, vagy inkább nem volt olyan határozat, mely 
széleskör! konszenzust eredményezett volna. A már említett véleménykülönb-
ség azzal kapcsolatban alakult ki, hogy a ma megírt „Pál teológiája” valóban 

                                                 
9 Räisänen, Pál és a törvény cím! m!ve (Tübingen, 1983) figyelemre méltó példája 
annak a kritikának, mely kudarcot vall, mivel individuálisan és atomisztikusan kezeli a 
szövegeket, ahelyett hogy arra törekedne, hogy a különös érvek áradatában és a külö-
nös helyzetek kontextusában értelmezze. 
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foglalkozhat-e Pál teológiájával vagy csak leveleinek teológiájával külön-külön. 
A levelek mögötti teológia vagy a levelekben kifejezésre jutó teológia a lényeg? 
Én egyike voltam azoknak, akik az el bbi kategóriában gondolkodtak, neveze-
tesen, hogy Pál teológiájának a leírását és elemzését meg lehetne és meg is 
kellene próbálni; noha pontosan Pál teologizálása mozgásban lév  folyamának 
problémájára figyelve rászántam magam, hogy megkísérlem megfogalmazni, 
milyen volt Pál teológiája, amikor levelét a római keresztyéneknek írta. Érve-
lésem meglehet sen  szinte volt, és továbbra is az, és már korábban bemuta-
tásra került. Pál levelei nem voltak, és most sem elvont disszertációk vagy 
értekezések. Olyan sok helyzetre vagy korábbi keresztyének megfogalmazásai-
ra, nem utolsó sorban az Ószövetségre vonatkozóan – ahogy azt a maga idejé-
ben értették – tartalmaznak utalást, hogy lehetetlen hozzálátni bármelyik levél 
teológiájához anélkül, hogy ezeket az utalásokat ne vennénk figyelembe, és ne 
próbálnánk meg foglalkozni azoknak a reakcióknak és kölcsönhatásoknak a 
láncolatával és szövevényével, melyek kifejezésre jutnak. A jelenlegi vállalko-
zás tekintetében minden arra irányuló próbálkozás, hogy egy páli levelet a 
saját adottságain belül értsünk meg, figyelmen kívül hagyva történeti kontex-
tusának utalásait és sajátosságait, igen megnehezítené azt, hogy a levél teoló-
giáját annak a Pálnak a teológiájaként értelmezzük, aki úgy írt, hogy mindeze-
ket szem el tt tartotta. És amikor ily módon vizsgáljuk meg egyik levelet a 
másik után, nagyrabecsülésünket vívja ki az, aki ezeket a leveleket diktálta, 
vagy megfogalmazta, továbbá nagyra értékeljük teologizálását, és így teológiá-
ját is, bármilyen epizodikusak is adottságai. 

Pál teológiájának megírása más szóval ahhoz hasonlítható, amikor egy 
sor különféle párbeszédre próbálunk meg odafigyelni, amelyb l mi csak a 
párbeszéd egyik oldalát hallhatjuk, mégis mint dialógust kell megértenünk, 
különben biztosan félre fogjuk érteni, amit Pál mond.10 Senki nem remény-
kedhet abban, hogy megírja Pál teológiáját, kivéve, ha párbeszédként figyel 
oda leveleire, úgymond kihallgatva, amint egy nagy teológiai elme és lélek 
különböz  kihívással teli helyzetekkel és kérdésekkel küzd. Másképp fogal-
mazva: Pál levelei nem olyanok, mint a szanaszét hever  vándorkövek, melye-
ket valami  si gleccser hagyott hátra, de nem is rendszerezett, kerek egész 
teológiájára néz  ablakok. Ez ugyanis teologicizmus lenne, a historizmus teo-
lógiai megfelel je, annak a feltételezése, hogy Pál teológiája olyan, mint egy 
befejezett és érintetlen anyag, melyet a leveleken keresztül és azok mögött 
ragadhatunk meg, vagy olyan, mint egy megszilárdult, leveleinek rétegei alá 
temetett lelet. Inkább arról van szó, hogy a levelekben egy készül ben lév  
teológiát, Pál teologizálását kifejezésre juttató teológiát láthatunk, vagy abban 
a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy véletlenül kihallgathatjuk. 

Egy korábbi kísérletben, mely során arra tettem er feszítést, hogy bele-
mélyedjünk Pál teológiájába (krisztológia), megpróbáltam az olvasókat arra 
emlékeztetni, hogy Pál sok/legtöbb megfogalmazása az „átmeneti koncepció-
alkotásnak” példája, és „korlátozott horizontokkal” kell számolnunk, amelynek 

                                                 
10 J. L. Martyn Galatákról szóló munkája (New York 1997) nagyságához tartozik, hogy 
elkezd foglalkozni Pál írásának dialogikus természetével, annak ellenére, hogy (véle-
ményem szerint) a levél teológiáját túlságosan is a dialógus másik oldalára vezeti visz-
sza. 
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keretében krisztológiáját megfogalmazta. A lényeg mindkét esetben természe-
tesen az, hogy Pál leveleinek kés bbi olvasói számára nehéz elvonatkoztatniuk 
attól, ahogy megszövegezéseit oly sok századon át értették. Alapvet  dolog volt  
az, hogy az olyan megszövegezéseket, melyek természetesen a kés bbi teológi-
át érintik meg – például, a preegzisztencia virágzó koncepciójával vagy a meg-
testesüléssel kapcsolatban – nem úgy érthették, mint akkor, mikor el ször 
fogalmazták meg. A megtestesülés a maga szakszer! keresztyén értelmében 
végül is egy negyedik századi új szóalkotás arra nézve, hogy megoldódjon Isten 
mint Szentháromság fogalomalkotásának problémája, mely korábban ebben 
az értelem nem fogalmazódott meg. Hasonlóképpen nagyon valószín!, hogy 
egy eszményi preegzisztencia gondolata is megvolt; de vajon egy emberi sze-
mély reális preexisztenciája is eszébe jutott-e már azoknak, akik Isten küldöt-
tér l beszéltek? Nem akarom megvédeni azokat a sajátos nézeteket, melyeket 
a Christology in the Making cím! m!vemben fejtek ki. A lényeg az, hogy el kell 
ismernünk annak a nagy valószín!ségét, hogy a gondolat/teológia fejl dése is 
új megfogalmazásokat és horizontokat jelentett, eltávolodva attól, amit koráb-
ban értettek, és amelyek sokféle teológiai gondolatban és reflexióban jutottak 
kifejezésre. Mindezek olyan intuíciók, fogalomalkotási módok és teológiai 
érvek voltak, melyek el ször Pál leveleiben szerepeltek, talán kísérletezés cél-
jából anélkül, hogy Pál tudatában lett volna annak lehet ségével, hogy azok 
további teologizálás forrásai lehetnek. Mindazonáltal a lényeget tekintve el-
mondhatjuk, hogy Pál teológiája leírásaiban nem úgy kellene leveleit tárgyalni, 
mint egy századokkal korábban lezajlott vulkánkitörés hideg és megkövült 
maradványait, hanem mint a forrás és izzás állapotában lév  még forró és 
mozgásban lév  lávafolyamot. 

Ha Pál leveleit mint teologizálását él  teológia megnyilvánulásoknak te-
kintjük, az is könnyebbé válik, hogy helyesen értékeljük a Pál utáni leveleket 
és Pál teológiájának (és Pálnak) az ábrázolását Lukács Apostolok cselekedetei-
r l szóló könyvében. Az ószövetségi párhuzamok és a jézusi tradíció szorosan 
idetartoznak. Ahogy azt már javasoltuk, fontos, hogy az oly sok ószövetségi 
írást ne a szerkesztés egyetlen aktusa során született terméknek, hanem egy 
gyakran hosszadalmas hagyományozási folyamat eredményének, de nem befe-
jezett és lezárt munka végeredményének tekintsük, amint arra a LXX, a 
Targumok és a farizeusok, rabbik „szóbeli törvénye” is figyelmeztet bennün-
ket. Ehhez hasonlóan az evangéliumokat sem akkor értjük a legjobban, ha 
azokat egyéni, új alkotásoknak tartjuk, hanem inkább akkor, amikor egy él  
jézusi hagyomány (természetesen szerkeszt i módon kidolgozott, különböz ) 
írott formá(k)ban történ  végleges összeállításaként fogjuk fel. Pál teológiája, 
Pál teologizálásának mozgalmassága tehát nem ért véget elközelg  fogságával 
vagy a halálával. Ha a kés bbi hagyományozók munkája hozzájárult a Tóra 
formálódásához, mely kétségkívül Mózessel kezd dött, valamint a bölcsessé-
géhez, amely Salamonnal indult, és a tanításhoz, mely egészen Jézusig megy 
vissza, nem kellene csodálkoznunk azon, amikor azt látjuk, hogy Pál tanítvá-
nyai Pál szellemében folytatták a teologizálást, annak a teologizálásnak az 
áramlásában, mely Pállal kezd d en tovább hömpölygött. Nem igazán méltá-
nyoltunk ugyanakkor egy tényt: az ApCsel lehet vé teszi, hogy úgy lássuk Pált, 
amint  t mások látták, és úgy halljuk Jeruzsálemhez f!z d  viszonyulásainak 
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a (vagy egy) másik oldalát. Olyan különbségr l van itt szó, mely független 
apostolságának igényét mutatja. Mindebb l semmi nem mentesíti a huszon-
egyedik századi teológust attól, hogy értékelje a páli teologizálás eme különbö-
z  formáit, vagy hogy egyik-másik vitatott kérdésben állást foglaljon. Ellenke-
z leg! Az ilyen tényez k felismerése az, hogy a láva tovább áradt akkor is, 
miután Pál elt!nt a színr l, az, hogy Pál teologizálása apostolságáról a Jeru-
zsálemhez f!z d  viszonya mellett csak egyik oldala egy sokkal összetettebb 
történelmi realitásnak azt jelenti, hogy mi magunk lépünk be a párbeszédbe, 
és teológiailag foglalkozunk azzal a különféle teologizálással, melyet a páli, 
posztpáli és lukácsi anyag képvisel. A különféle teológiák történeti leírása csak 
a kezdete az újszövetségi teológia m!velésének. 


