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A meghatározó tényezők1 
 
1. Bevezetés 

z újszövetségi teológiát, az újszövetségi írások teológiáját, főként két, ha 
nem három fő tényező határozza meg, melyeket inkább kronológiai rend-
ben, s nem hatásuk prioritása szerint sorolom fel. 

  
1. Az elsőt azok az írások alkották, melyeket már az első keresztyének is szent-

nek és mértékadónak tekintettek, vagyis amit a keresztyének Ószövetségként, 
vagy kevésbé anakronisztikusan a héber Bibliaként vagy a LXX-ként ismertek 
meg. Ahogy erre már korábban utaltunk, az újszövetségi írók számára a bibliai 
teológia az Ószövetség/LXX teológiáját jelentette. 

2. A második az volt, amit Pál úgy írt le, mint „Jézus Krisztus kijelentését” (Gal 
1,12). Ezt a megfogalmazást azért használom, hogy összefogjon minden ha-
tást, amit Jézus élete és küldetése során gyakorolt, különösen halála és feltá-
madása hatását úgy, ahogy azt első tanítványai érzékelték. 

3. A harmadik – amennyiben megkülönböztethető a másodiktól – az Istennel 
kapcsolatos friss tapasztalat hatása volt. Ez Isten Lelkének tulajdonítható, 
mely új értelmezést és kijelentést hozott.  

 
Az újszövetségi teológia dinamikája pontosan e három meghatározó tényező 

közötti  feszültséggel kezdődik: a között, hogy mi volt már általában elfogadott 
mint kijelentés, de régebbi kijelentés, és a között, amit új kijelentésnek tartottak. 
Mindegyik tényező további magyarázatot és átgondolást igényel. 

 
2. Az Újszövetség teológiája és az Ószövetség 
A. Az Ószövetség isteni tekintélye 

Nem árt, ha újra elmondjuk, hogy az Újszövetség teológiájának szerves része 
az Ószövetséggel való kölcsönhatása. C. H. Dodd szavai szerint az Újszövetség te-
ológiájának alapjait 2 az teremti meg, hogy az Újszövetség használja az Ószövetsé-
get. Gondoljunk csak azokra a (zsidó) írásokból vett gyakori idézetekre, melyek az 
Újtestamentum lapjait fűszerezik. Egy adott íráshoz vagy írásokhoz történő odafor-

                                                 
1 Dunn, J. D. G.: New Testament Theology. Nashville, 2009, 19-26. A fordítást az eredeti angol 

szöveggel egybevetve lektorálta: Füsti-Molnár Pálma.  
2 DODD, C. H.:  According to the Scriptures: The Substructure of New Testament Theology. London 

1952. Az Ószövetség tartalmának recepciója annyira szorosan tartozik a szóban forgó új-
szövetségi szerzők teológiájához, hogy az elveszítené identitását azok nélkül az ószövet-
ségi hagyományok nélkül, amelyeket átvettek. (HÜBNER Biblische Theologie 1. 31-32) 

A 
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dulás az evangéliumok, az ApCsel, Pál, a Zsidókhoz írt levél, Jakab és 1Péter3 álta-
lános jellemzője. „Amint azt megírták” (kathōs gegraptai) – rendszerint megjelenő 
formula: a jelen számára megfogalmazott kijelentés Izrael szent írásai tekintélyének 
felidézésével jut kifejezésre.4 Különösen Máté az, de nincs egyedül, aki igen válto-
zatosan alkalmazza a beteljesedésre vonatkozó idézeteit: bizonyos események azért 
történtek, „hogy beteljesedjék”, és idézi a megfelelő szöveget.5 Az elbeszélések és 
érvelések – melyek teljes egészében az idézett írásokhoz kapcsolódnak – kiváló pél-
dái közé tartoznak az evangéliumok Jézus keresztre feszítéséről szóló beszámolói, 
melyek, mint például a Róm 9-11, a Zsidókhoz írt levél6 és az 1 Pét 2,6-9 is, úgy tű-
nik, egy-egy zsoltár – főleg a 22. zsoltár7 – köré épülnek. Fontos ugyanakkor meg-
jegyezni, hogy némely esetben az írás kezelésének módja mennyire feszültséggel 
terhesnek látszik.8 

Ami egy ilyen anyag rövid tanulmányozása során nagyon világossá válik az az, 
hogy az Újszövetség írói nagymértékben függtek az Ószövetségtől. Lényeges szem-
pont volt számukra, hogy azt tudják állítani, mégpedig hitelesen és hathatósan, 
hogy amit ők leírtak, tökéletesen összhangban volt szentírásukkal. A Tanakh sem-
milyen értelemben nem volt egy másik vallás szent irata; a Tóra, a Próféták és a 
Szent iratok az ő szent irataik voltak, melyek isteni kijelentésének, mint az Ő akara-
tának, teljes mértékben alárendelték magukat.9 Hogy világosan lássunk, elég a Lk 
24,44-et és Gal 5,14-et idéznünk: az Ószövetség támogatása nélkül az újszövetségi 
írók nem lettek volna képesek olyan kijelentéseket megfogalmazni, melyek centráli-
sak és lényegesek voltak a hitük és annak gyakorlása szempontjából. Egyszerűen el-
képzelhetetlen, hogy az Újszövetség írói úgy álltak volna elő kijelentéseikkel és in-
telmeikkel, hogy közben tudták, szembehelyezkednek azzal, amit a Biblia (a Héber 
biblia vagy a LXX) mond. Ha az első keresztyének képtelenek lettek volna érvényt 
szerezni a hitüknek és egyben hitük gyakorlatának, melyet az Ószövetségből merí-
tettek, meglehetősen mássá váltak volna ahhoz képest, amivé formálódtak. Sokkal 
inkább egy gnosztikus csoporthoz hasonlítottak volna, mely megtagadta, vagy telje-
sen semmibe vette az Ószövetséget. Bárhogyan is értékelje egy modern bibliai teo-

                                                 
3 Ennek részletes listája megtalálható a legtöbb görög Újszövetség indexében. 
4 Mint pl. Mk 1,2; Jn 12,14; ApCsel 15,15; Róm 1,17; 4,17; 15,19; 1Kor 1,31; 2Kor 8,15; 2 

Pét 3,15. 
5 Mt 1,22; 2,15. 17 . 23 ; 4 , 14 ; 8 , 17 ;  Mk 14,49; Lk 24,:25-27, 44; Jn 13,18; 15,25; ApCsel 

1,16; Róm  13,8; Jak 2,23. 
6 A szerző az Írás olvasása által alkotta meg teológiáját. - A. T. Lincoln, „Hebrews and 

Biblical Theology”, in Bartholomew, et al., eds. Out of Egypt, 313-38. 
7 Lásd részletesen a szerző egy másik művében: Jesus Remembered Grand Rapids. Mich.: 

Eerdmans, 2003, 777-81. 
8 Gal 3,16-18; 4,22-31; Zsid 8. 
9 Amikor Morgan azt mondja, hogy „Ami a zsidóság részéről Isten döntő kinyilatkoztatásá-

nak (Torah) számít, azt a Messiás eljövetele vallásos hagyománnyá degradálja a keresz-
tyének számára (New Testament Theology, 129), akkor nézetével túlzásba esik; nem két-
séges, hogy „relativizálódik”, de „a vallásos hagyománnyá történő visszaminősítést” 
nemigen igazolhatja a zsidó írások fontossága az első keresztyének szemében. – Hahn, 
Theologie II Teil I, „The Old Testament as the Bible of early Christianity”; Childs, Biblical 
Theology, 225-29); Frey, „Problem,” 48-49.  
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lógia az Ószövetség és Újszövetség kapcsolatát, kontinuitását és diszkontinuitását, 
ahhoz nem fér kétség, hogy az újszövetségi írók számára teologizálásuk folyamán 
az Ószövetség jelentős és meghatározó tényező volt.10 

Az újszövetségi bibliai teológia feladata azonban nem pusztán az, hogy megha-
tározza és megvizsgálja, hogy hol és milyen módon dolgozzák fel az Újszövetség 
szerzői az Ószövetséget; az Ószövetséget nem szabad olyan bányához hasonlítani, 
amelyből szövegeket, motívumokat, és témákat hoztak elő későbbi hasznosításra. 
Arra a sokkal árnyaltabb kérdésre sem korlátozhatjuk a kutatást, hogy az új-
szövetségi írók milyen mértékben utalnak ószövetségi szakaszokra, vagy adják visz-
sza azokat. Sokkal fontosabb az, ahogyan az Ószövetség befolyásolta és formálta 
az Újszövetség megírását minden kétséget kizáróan gyakran tudat alatt is. Termé-
szetesen van valami megfoghatatlan számos ilyen hatással kapcsolatban. Amíg 
azonban nem kezdjük el meglátni azt, ahogyan az első keresztyének szentírása for-
málta és alakította saját teologizálásukat, megint félre fogjuk érteni az Újszövetség 
teológiájának karakterét.11 Az alábbiakban jó példákat fogunk látni arra, ahogy Pál 
„Isten igazságáról” beszél, továbbá arra, hogyan merít Jakab a zsidó bölcsesség 
hagyományából. Ahhoz ellenben, hogy értékelni tudjuk azt, amiről itt szó van, va-
lóban annyira bele kell merülni mind az Ószövetség, mind az Újszövetség anyagá-
ba, hogy ráhangolódjunk az alapgondolatra és a gondolat változásaira, beleértve az 
észlelhetőbb utalásokat és a visszacsengő megjegyzéseket is.  

 
B. Az Ószövetség mint folyamatban lévő kijelentés 

Épp ilyen fontos felismernünk azt, hogy amit mi Ószövetségnek nevezünk, ön-
magában nem kerül említésre rögzített anyagként. Tudjuk például, hogy a Pentate-
uchos hosszú folyamat terméke volt, mely minden kétséget kizáróan Mózesig mint 
kútfőig megy vissza, de határozott formáját Ezsdrástól kapta, s elég cseppfolyós 
maradt ahhoz, hogy ilyen vitatott utalásnak adjon teret, mint az ApCsel 7,16, vagy 
                                                 
10 Az 1. fejezet bevezetésében említett három szerző közül (Hübner, Childs, Stuhlmacher – 

6-os lábjegyzet) Hübner utal a Biblische Theologie des Neuen Testaments (1. fejezet 11-
es lábjegyzet) művében erre, mint ami művének elsődleges és alapvető feladata; de ő csak 
annyiban érdeklődik az Ószövetség iránt, amennyiben azt felvette az Újszövetség - Vetus 
Testamentum in Novo receptum (1.18, 62-70); idem, Eine hermeneutisch unverzicht-
bare Unterscheidung: Vetus Testamentum und Vetus Testamentum in Novo receptum, 
T. Fornbergben és D. Hellholm, eds, Texts and Contexts: Biblical Texts in Their Textual 
and Situational Contexts; L. Hartman FS (Oslo: Scandinavian University Press, 1995), 
901-10. Childs így tiltakozik: Az Ószövetség folytatódó kánoni integritása hangsúlyozá-
sának értelme olyan jellegű keresztyén kísértés elutasításában gyökerezik, hogy azonosít-
suk a bibliai teológiát az Ószövetség Újszövetség értelmezésével, mintha az Ószövetség 
bizonyságtétele arra korlátozódna, ahogy azt valaha hallották és alkalmazták a korai egy-
házban (Biblical Theology, 77). Ez azonban túlságosan erőltetett következtetés lenne a 
két Szövetség kánoni formái alapján. – Stuhlmacher, Biblische Theologie műve több fi-
gyelmet szentel a meglévő gondolat mozgásának. Caird sokkal kevesebbet foglalkozik az 
újszövetségi teológia eme aspektusával.  

11 Itt Morgan észrevételét követem, mely szerint egy újszövetségi teológiának „sokkal in-
kább magában kellene foglalnia az Ószövetség tartalmát, mint az általában szo-
kás…azért, hogy kiemeljük annak fontosságát, ami magától értetődő az Újszövetségben 
és a keresztyénségben – New Testament Theology 129. 
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hogy lehetővé tegye Jézusnak is, hogy egyetlen mondatot kiragadjon (3Móz 19,18) 
és annak biztosítson elsőbbséget a viselkedésben. (Saját megjegyzés: pozitív gon-
dolkodás.) Amint alább látni fogjuk (#6), a Torah értelmezése (a Halakhah, a „szó-
beli Torah”) vita és véleménykülönbségek élénk tárgya volt a farizeusok és Jézus 
között. Az is ismeretes például, hogy a Zsoltárok könyve sem volt még lezárt 
könyv, amint ezt újabb zsoltárok is tanúsítják a Holt tengeri tekercsek anyagában. 
Tudjuk, hogy az ilyen írások mint a Jubileumok könyve és a qumrani Templom-te-
kercs (11QT) valójában a bibliai anyag újraírásai voltak. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a Héber biblia görögre fordítása (LXX) nem pusztán a korábban leírt szöve-
gek fordítását jelentette, hanem a régebbi írások feldolgozását, valamint újabb írá-
sok felvételét is. Hasonlóan a Targumok, mint minden fordítás, sem adtak vagy ad-
hattak pusztán csak lényegre törő fordításokat, hanem (az összeállítás során) a for-
dítók megragadták a lehetőséget, hogy átdolgozzák és magyarázzák a szöveget.12  

Mire is gondolunk tehát, amikor az Újszövetség Ószövetség használatáról be-
szélünk? Természetesen nem egyszerűen néhány írott szöveg ismeretére és azok 
használatára abban a formában, ahogy azokat néhány századdal korábban írásba 
rögzítették. Az ilyen gyakorlat nem redukálható egyszerűen csak az ígéret – betelje-
sedés folyamatára, sem tipológiai elemzésre, mintha az Ószövetség csak az Újszö-
vetség kontrasztjául szolgálna. Ezt anélkül mondom, hogy a legkisebb mértékben is 
szándékomban állna vitatni, vagy csökkenteni a gegraptai és az „azért, hogy betelje-
sedjék” motívumok döntő szerepét oly sok újszövetségi írásban. Még kevésbé en-
gedhetjük meg, hogy az Ószövetség csak úgy szerepeljen az újszövetségi teológiá-
ban, mint háttéranyag, amely kiegészíti az egyébként zavaros újszövetségi részeket. 
Az, hogy az Újszövetség használja az Ószövetséget, többet jelent a gondolat és 
gyakorlat változó és fejlődő hagyományaival való foglalatosságnál, az ezekben a 
szövegekben és rajtuk keresztül megnyilvánult természetesen mindig annak a kije-
lentésnek a fényében, melyet az első keresztyének Jézus által és vele kapcsolatban 
éltek meg. Ez természetesen a Héber biblia szövegeinek szentírási tekintélyként 
történő elismerését is jelentette, továbbá egy olyan folyamatba való belépést is, 
mely napvilágra hozta ezeket a szövegeket, és amely nem fejeződött be a szöveg 
írott (kánoni) formában történő rögzítésével, hanem úgy folytatódott (ugyanaz a 
folyamat), hogy kísérletet tettek ezeknek a szövegeknek a megértésére, jelentésük 
kiteljesedésére és jelentőségük magyarázatára. Az Újszövetség teológiájának kezde-
te az volt, amikor az Újszövetség elkezdte használni az Ószövetséget. 

Komolyan veszem James Sanders „kanonikus kriticizmus” értelmezését, mely 
eltér Brevard Childs álláspontjától, nevezetesen, hogy a hagyomány és az anyag, 
mely a Héber Bibliát alkotja, nem azért volt kanonikus, mert a végső szövegre néz-
ve később kimondták, hogy kanonikus, hanem azért, mert a folyamat mindegyik fá-
zisában az a fennmaradt hagyomány, melyet megbecsültek és megőriztek, magában 

                                                 
12 E. Haenchen régi érvelése („Das alte ’Neue Testament’ und das neue ’Alte Testament,’” 

Das Bibel und Wir: Gesammelte Aufsätze. Zweiter Band (Tübingen, Germany: Mohr Siebeck, 
1968), 13-27), „hogy az Ószövetség eredeti értelmében soha nem tartozott a keresztyén 
kánonhoz” (18), félreértés azon a ponton, hogy az „eredeti értelem” soha nem volt meg-
határozó tényező ezeknek a szövegeknek az értelmezésekor a Torah a próféták és a szent 
iratok tényleges kanonizációjáig és az azután tartó folyamatban. 
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(„arculatában”) hordozta tekintélyét.13 Az, amit az újszövetségi teológiai értelme-
zésben látunk, úgy gondolom, ennek a tekintélynek az elismerése, és az a próbálko-
zás, hogy meghalljuk és megértsük ennek célzásait – feladat és kihívás, amelyet 
természetesen megosztottak a qumrani kommentátorral, a farizeussal, és később a 
bölccsel, a rabbival. Az a Jézus, aki a szombat megtartásáról vitázik a farizeusokkal, 
és szót emel a qumrani prioritások ellen, és az a Pál, aki úgy beszél a „törvény cse-
lekedeteiről”, ahogyan az határozottan fellelhető a 4QMMT-ben, vagy aki ismeri az 
írás targumi feldolgozását, maguk is a hagyomány élő áradatának részei voltak, és a 
teologizálás művészetével foglalatoskodtak, amely koruk változó körülményei kö-
zött a szentírás helyes megértéséért és a példázataiért folytatott harcból állt. 

Ez az, amiért az újszövetségi teológusnak nem kellene az Ószövetséget lezárt 
könyvnek, rögzített formának tekintenie, még kevésbé kell azt érzékeltetni, hogy 
bizonyos részeit az újszövetségi szerzők túlértékelve, kiragadva és válogatva rosszul 
használták fel, vagy elvetették. Az evangélium-törvény szembeállítás, mely olyan 
domináns volt sok reformátori teológiában, az utóbbit valójában túlságosan kö-
töttnek, önmagában is teljesnek kezeli. Ezzel a megállapítással nem pusztán arra a 
tényre utalok (amint ezt korábban megjegyeztem), hogy Jézus és Pál korában még 
nem volt megszilárdult, a legkisebb mértékben sem lezárult kánon. Álláspontom 
sokkal inkább az, hogy a LXX és Targumok fordításai és megfogalmazásai – me-
lyek megtestesülését az Újszövetségben és a Mishnah-ban látjuk – maguk is ugyan-
annak a kreatív, ihletett teologizáló folyamatnak a részei voltak, mely korábban a 
mai Héber bibliát alkotó írásokban jutott kifejezésre. Azért az a teologizálás, ame-
lyik tárgyalja a tiszta és tisztátlan törvényének releváns voltát, hirdeti az új szövet-
ség korszakának eljöttét, és vitatja a körülmetélkedés fontosságát, nem idegen vagy 
valami teljesen eltérő, és nem más, mint annak a hagyományozásnak a folyamata, 
mely a Héber bibliában éri el csúcspontját. Az a folyamat, mely az Ószövetség 
írásaiban kristályosodott ki, további írásokban folytatódott és megint kikristályoso-
dott. Ahogyan a korábbi írásoknak is szükségük volt a megbecsülésre és prioritásra 
azért, hogy tovább szólhassanak a megváltozott körülmények között (például a 
nomád életmódról a mezőgazdasági létformára történő áttérés, a kultúra 
hellenizálódása, a jeruzsálemi templom pusztulása), úgy az első keresztyének és 
különösen az újszövetségi írók is értékeltek és prioritást állítottak fel szent írásaikon 
és teologizálásukon belül, s ez azt eredményezte, hogy írásaik (idővel) Újszövetség-
gé váltak. 

Az ebből fakadó tanulság fontos egy olyan újszövetségi teológia számára, ame-
lyet a bibliai teológia kontextusában írtak. A lényeg az, hogy ha egy újszövetségi te-
ológia nem ismeri el és nem hangsúlyozza azt a kapcsolatrendszert, amelyhez vi-
szonyítva az újszövetségi írók  magukat is kötötték az Ószövetség kijelentésére ala-
pozva, és hacsak bizonyos mértékben is, de folytatták vagy kiegészítették a 
                                                 
13 Például  Mózes énekére gondolok (2Móz 15), vagy a Szövetség könyvére (2Móz 21-23) és 

a Deuteronomium credojára (26,5-9), de vannak individuális prófétai orákulumok is, és 
utalhatunk von Rad klasszikus munkájában (G. von Rad, Old Testament Theology, 2 vols. 
(Edinburgh, Scotland: Oliver & Boyd, 1962) a következő oldalakra: 1.105-28 és 2.319-35. 
Tekintélyes mű a H. Gese, Essays on Biblical Theology (Minneapolis: Augsburg, 1981), kü-
lönösen a nyitó esszé: „The Biblical View of Scripture”; ugyanez: „Über die biblische 
Einheit” in Dohmen and Södling, hrsg. Eine Pibel, 35-44. 
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kijelentést, akkor ez aligha reprezentálhatja igazán hitelesen azt, ahogy ők magukat 
ezzel összefüggésben értelmezték.14 Ha az újszövetségi írásokat nem tekintjük ér-
vényes toldaléknak, vagy az éppen akkor még le nem zárt ószövetségi kánon befe-
jezésének, akkor az újszövetségi teológiát, mint ebből származót nemigen jelle-
mezhetjük hiteles bibliai teológiaként.15 Vagy feltehetjük ezen a ponton a kérdést: 
felfoghatjuk az újszövetségi írásokat a Héber biblia olyan érvényes magyarázataként 
és feldolgozásaként, mint a Mishnah?16 

Ez az a feszültség, ami egy olyan állítást és olyan kérdést eredményez, amelynek 
jelentős ösztönzést kell adnia egy biblikus újszövetségi teológia születéséhez. 

Hogy hozzunk összefüggésbe olyan különböző hangsúllyal említett témákat – 
mint például a körülmetélés fontosságát, a tisztaság és tisztátalanság törvényét, vagy 
a szombatot érintő különböző nézeteket? Vagy még lényegesebb, hogy miként 
fogjuk össze a Jézussal szemben támasztott igényeket az ószövetségi kijelentés te-
rületén? Hogy hozzuk összhangba az Izrael minden nép közül történő kiválasztását 
egy evangéliummal, mely mindazoknak szól, akik hisznek? Ezek a kérdések már 
eleve szervesen hozzátartozhattak az ószövetségi írások sokféleségéhez? Az evan-
géliumok és más újszövetségi írások azon a témái, melyek a farizeusok és „a zsi-
dók” között vitát váltottak ki, egyszerűen részét képezik-e annak a vitának, mely Iz-
rael írásai korábbi kijelentését érinti? Vagy „Jézus Krisztus kijelentése” alapvető tö-
rést jelentett mindkettővel: a régebbi kijelentéssel ugyanúgy, mint azzal a formával, 
ahogy azt a második templom zsidóságának korában értelmezték? 

Röviden összefoglalva: az Ószövetség alapvető tényezője az újszövetségi teológia 
születésének és formálódásának. Ennek során alapvető fontosságú volt a beteljesedés 
és kiegészítés értelmezése, s annak igénye. Egyetlen újszövetségi teológia sem hagy-
hatja figyelmen kívül az Ószövetséget vagy annak Újszövetségre gyakorolt hatását.  

 
3. Jézus Krisztus kijelentése 
A. Nagypéntek és húsvét hatása 

Az újszövetségi teológia legfontosabb meghatározó tényezője Jézus, különösen 
halálának és feltámadásának hatása. Jézus keresztrefeszítése sokkoló tényével való 
legelső konfrontálódás volt az, ami az első tanítványok írásértelmezését átformálta - 

                                                 
14 Nem hátrálok meg, vagy nem hagyom figyelmen kívül azt, amit korábban a nem kanoni-

kus (intertestamentális irodalom) fontosságáról mondtam, elhatárolva sok témát és gon-
dolatot mindabból, ami az Újszövetségbe került. A lényeg, hogy ezekben az esetekben a 
befolyás sokkal inkább kölcsönhatás vagy reakció, s nem a valamitől való függés, vagy 
folytonosság, amint azt általában az Újszövetség és Ószövetség kapcsolatáról mondják. 

15 Cf. P. Stuhlmacher, How to Do Biblical Theology (Allison Park, Pa.: Pickwick Press, 
1995): „egy kanonikus folyamatról kell beszélnünk, amelyből a Héber biblia, a Septuagin-
ta és az Újszövetség fakad, és amelyik, bár sokrétegű, mégis folytonosságot mutat” (78); a 
szerző Biblische Theologie 1.5. műve is. 

16 Janowski emlékeztet bennünket arra, hogy nem történt próbálkozás az Ószövetség 
krisztianizálására szerkesztői betoldások által. „Az, amit el kell ismernünk, az pont az 
Ószövetség keresztyén redakciójának hiánya. Az Ószövetséget nem belsőleg 
krisztianizálták, hanem külsőleg; az írások további gyűjteményét tették mellé, s ezzel 
együtt alkotja a keresztyén Bibliát („The One God,” 303).  
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klasszikus módon ez fogalmazódik meg újra Jézus megjelenésének történetében, 
amikor két tanítvánnyal találkozott az Emmausba vezető úton és abban, ahogy 
„Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami a 
teljes Írásokban róla szólt (Lk 24,27). A történet jól kifejezi egy egészen új fény de-
rengésének értelmét, és rávilágít arra, hogy miként jön létre az Ószövetség olvasása 
hagyományos módszereinek teljes újraértékelése. Jézus valóban Messiás volt, és 
nem keresztre feszítése ellenére volt az; ellenkezőleg a szenvedése a bizonyítéka an-
nak, hogy ő a Messiás, amint azt az Ézsaiás 53-hoz hasonló szakaszok új látása is 
megértette velük. Mesterük halála a legközvetlenebb tanítványai számára Szentírá-
saik teljesen új értelmezését jelentette. 

Még inkább ez a helyzet a feltámadással.17 A történeti kutatás számára valószí-
nűleg felfoghatatlan az, amiért az első tanítványok a Jézussal történteket a feltáma-
dásként értelmezték, nem pedig úgy, hogy elragadtatott a mennybe, amint a beszá-
molók igazolják. Ugyanakkor teológiai tény, hogy a történtekre valóban úgy gon-
doltak, mint feltámadásra, ráadásul nem pusztán mint egy személy elszigetelt feltá-
madására, messze megelőzve a végidők feltámadását; az utóbbi váradalom ismert 
volt a második templom zsidósága idején Dán 12,1-2 óta. Mindenesetre meglepő 
módon az első tanítványok Jézus feltámadását egyértelműen a halottak feltámadása 
kezdeteként értelmezték.18 Egy bámulatos látásmódbeli változás történt, amit álta-
lában az eszkatologikus terminológiával foglalunk össze.19 A tanítványok hittek ab-
ban, hogy az egész emberi történelem csúcsra jutásának realizálódása van folyamat-
ban, és ez az, ami teljesen megváltoztatta gondolkodásukat minden mással kapcso-
latban. Jézus feltámadása olyan alátámasztási ponttá lett számukra, amelyen való-
ságérzékelésük új szintre jutott. Bármilyen nehéz is egy olvasónak két évezred 
távlatában értékelni a legkorábbi keresztyénség mozgalmas napjait, és akármilyen 
problémás is egy ilyen fogalmat mint az „eszkatologikus” teljesen egzisztenciális 
módon értelmezni, ha korunk újszövetségi teológusa nem tesz erre kísérletet, és ha 
próbálkozását nem koronázza siker, akkor az adott újszövetségi teológia komoly 
hiányát fogja szenvedni első megfogalmazásai dinamikájának.20  

                                                 
17 A legkorábbi keresztyén hagyományok kutatása világosan megalapította az első keresz-

tyének kereszthez és feltámadáshoz fűződő hitének központi szerepét; az adatokat bib-
liográfiával foglalja össze a szerző műve: Theology of Paul, 174-77, különösen W. Kra-
mer, Christ, Lord, Son of God (London: SCM, 1996); szintén Hahn, Theologie, 1.134-
40; Schnelle, Theologie, 166-70.  

18 Róm 1,4; 1Kor 15,20. 23; Mt 27,53. 
19 Räisänen a korai keresztyén vallásos gondolkodás fenomenológiáját úgy látja, mint amely 

eszkatológiával kezdődik (Beyond New Testament Theology, 118-19), visszhangozva E. 
Käsemann híres megállapítását: Az apokaliptika volt az anyja minden keresztyén teológi-
ának – „The Beginnings of Christian Theology” (1960), New Testament Questions of 
Today (London: SCM, 1969), 101-2).  A korai keresztyénség általa elképzelt Wrede-i le-
írásának egy anyaga megtalálható Morgan Festschriftjében – „Towards an Alternative to 
New Testament Theology: ‘Individual Eschatology’ as an Example” in Rowland and 
Tuckett, eds., The Nature of New Testament Theology, 167-85. 

20 Lásd például L. E. Keck, „Paul in New Testament Theology: Sum Preliminary Remarks” 
in Rowland and Tuckett, eds., The Nature of New Testament Theology, 109-22: Amikor Jézus 
feltámadását újraélesztéseként értelmezzük, vagy Jézus folyamatos hatásának tanítvá-
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Természetesen nem bagatellizáljuk el, vagy olvasztjuk bele egyszerűen a feltá-
madáshitbe azt a további meggyőződést, hogy Jézus nem csupán feltámasztatott, 
hanem fel is vitetett a mennybe (Jézus mennybemenetele). Ha egy bibliai rész vala-
ha is segített a keresztyén gondolkodás formálódásában, az a Zsolt 110,1: „Így szólt 
az ÚR az én uramhoz: ’Ülj az én jobb kezem felől’.”  Mindezt részletesebben látni 
fogjuk majd a későbbiekben, amikor az első keresztyének Jézussal kapcsolatos gon-
dolkodásának megváltozását (#3.3e) vizsgáljuk. 

A Krisztusba vetett hit nem egyszerűen egy olyan eseményhez kötődött, mely 
korábban történt, hanem Jézus olyan értelmezése volt, mely őt feltámadott, felma-
gasztalt Úrnak látta, aki jelen volt a mindennapi életükben, beleértve teologizálásukat is. 

Amit tehát látnunk kell az az, hogy a feltámadott és felmagasztalt Jézus olyan 
lencsévé lett, melyen át az első keresztyének az írással együtt valójában minden 
mást is szemléltek. Jézus volt a Fiú, aki által Isten teljes és tökéletes szava szólalt 
meg, amely teljessé tette a próféták összes korábbi kijelentését (Zsid 1,1). Ő volt az, 
aki a láthatatlan Istent láthatóvá tette (Jn 1,18; Kol 1,15). Ő volt az, aki felfedte a 
múlt, az írás értelmét (2Kor 3,14). Ő volt az, aki feltárta a jövőt (Jel 5). Ez az az 
értelmezés, mely végül is Jézus fényében mindennek értelmet ad, ami Jézust olyan 
kulcsfontosságú, döntő tényezővé teszi az újszövetségi teológiában. Ez annak a 
megértése és felismerése volt, hogy Jézussal egy egészen új fejezet kezdődött, egy 
egészen új kor érkezett el, egy új kijelentés, mely az előző kijelentést nem tette sem-
missé, de kiteljesítette és megvilágította aktuális jelentését, amely oly alapvető és 
meghatározó volt az első keresztyének és teológiájuk számára. 

Természetesen a kérdés a bibliai teológiára vonatkozóan még mindig fennáll: 
vajon igazuk volt-e az újszövetségi íróknak, vagy helyesebben jogos volt-e a folyto-
nosságra és beteljesedésre vonatkozó igényük, vagy az írást saját céljaiknak megfe-
lelően forgatták ki Jézusról alkotott felfogásuk fényében? Ezek az állítások, melye-
ket több újszövetségi író megfogalmazott – például Mt 2,23, vagy Pál fejtegetései a 
Gal 3-4-ben, vagy ahogyan a Zsidókhoz írt levélben használja ugyanazt a zsoltárt 
(110) azért, hogy tovább vigye Krisztus Melchizedek rendje szerinti papként való 
bemutatását (110,4) –, kétségtelenül teret nyitnak egy élénk bibliai teológiai vitának 
a témával kapcsolatosan. A lényeg továbbra is ez: vitathatatlan, hogy az újszövetsé-
gi teológia számára Jézus központi szerepet tölt be, ő a fordulópont, akin az üdvö-
zítés története megfordul, ő a lencse, akin keresztül az írást olvasni kell.  

 
Fordította: Enghy Sándor 

                                                                                                                        
nyokban megmaradt tudataként, lehetetlen, hogy Pállal azonosan gondolkodjunk (112-
16). Lásd tovább #4.3a alatt. 
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