
ALMA

Vettek pÀr lÀda almÀt
hogy majd t¢l v¢g¢ig kitart
n¢ha ÀtvÀlogattÀk
kiszedt¢k a rohadtakat
s azokat ett¢k meg elûbb
kivagdaltÀk a terjedû
erjedû barna foltokat
De mire elfogy egy adag
az ember Ãjra vÀlogathat
A t¢li hÂnapok alatt
nem ettek csak rohadtat
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    ELýSZñ PçL APOSTOL    
àKORINTHOSZIAKHOZ íROTT ELSý

LEVEL°NEKÊ FORDíTçSçHOZ
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Az I. KORINTHOSZI LEV°L keletkez¢st´r-
t¢net¢nek rekonstrukciÂjÀval kapcsolat-
ban az elsûdleges kiindulÂpontot az
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 18. fejezet¢-
ben olvashatÂ megjegyz¢s jelenti; esze-
rint PÀl apostol ath¢ni tartÂzkodÀsa utÀn
ä a nevezetes àAreiopagoszi besz¢dÊ el-
hangzÀsÀt k´vetûen ä ¢rkezett Korin-
thoszba. LukÀcs beszÀmolÂja alapjÀn ä
àOtt maradt pedig k´z´tt¡k egy ¢vig ¢s hat hÂ-
napig, tanÁtva Isten ig¢j¢tÊ (AP. CSEL. 18,11)
ä mÀsf¢l esztendût t´lt´tt Akhaia provin-
cia sz¢kvÀrosÀban, valÂszÁnüleg 50 tava-
sza ¢s 51 ûsze k´z´tt.

Az I. szÀzad derekÀn k´r¡lbel¡l hÀ-
romnegyed milliÂs l¢lekszÀmÃ Korin-
thosz igazi vilÀgvÀrosnak (koszmopolisz)

szÀmÁtott; a rÂmaiak, g´r´g´k, f´nÁciai-
ak, szÁrek, zsidÂk, egyiptomiak lakta vÀ-
ros arculatÀt tekintve talÀn a leginkÀbb
AlexandriÀhoz hasonlÁthatÂ, szellemi je-
lentûs¢ge pedig m¢g inkÀbb Epheszosz¢-
hoz. Mindamellett a vÀros (rossz) hÁr¢rûl
a korabeli g´r´g nyelv egyik ¢lû kifejez¢-
se, a korinthiadzein (àkorinthoszkodniÊ)
Àrulkodik a leg¢kesebben. E szÂ ugyanis
a (szent) prostitÃciÂ iparszerüen üz´tt
vÀltozatÀt jel´li. A vÀros f´l´tt, az Ãgyne-
vezett Akrokorinthoszon Àllott p¢ldÀul az
Aphrodit¢-szent¢ly, amely egyed¡l ezer
àpapnûtÊ foglalkoztatott; de megtalÀlha-
tÂ volt Korinthoszban a hagyomÀnyos
ol¡mposzi istenek k´z¡l ApollÂn, az ide-
genek k´z¡l pedig Astart¢, Melkart, K¡-
bel¢ temploma is. S ha az ́ b´l felûl az em-
ber tekintete a tÀvolabbi horizontot pÀsz-
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tÀzta: a hegyek k´z´tt az ´sszg´r´gs¢g
szimbÂluma, Delphoi bukkant fel. Hajda-
nÀban a k¡l´nb´zû g´r´g poliszok k´vet-
s¢gei innen, a Korinthoszi-´b´l felûl in-
dultak gyalog a delphoi P¡thia sziklÀja ¢s
a fogadalmi templomok fel¢.

Ilyen lehetett tehÀt k´r¡lbel¡l az a vi-
lÀg, ahovÀ PÀl ä Ath¢nt elhagyva ä 50 ta-
vaszÀn meg¢rkezett. Korinthoszban az
apostol a pontuszi szÀrmazÀsÃ zsidÂ hÀ-
zaspÀrnÀl, AquilÀnÀl ¢s PriscillÀnÀl dolgo-
zott; kezdetben a helyi zsidÂknak hirdette
az evang¢liumot, majd ä miutÀn azok el-
lenÀlltak t¢rÁtû szÀnd¢kÀnak ä egy Titius
Iustus nevü ember hÀzÀban folytatta a ta-
nÁtÀst, akit az öJTESTAMENTUM sz´vege
àistenf¢lûÊ-nek (àszebomenosz tu theuÊ; AP.
CSEL. 18,7), tehÀt nem zsidÂnak ¢s nem is
kereszt¢nynek nevez.

2

Mind a k¢t KORINTHOSZI LEV°L arrÂl ta-
nÃskodik, hogy a vÀros szellemi kisugÀr-
zÀsa a pÀli lev¢l-corpus eg¢sz¢t illetûen is
d´ntû ¢rv¢nyü. Hiszen elsû level¢ben az
apostol nem kevesebbre vÀllalkozik, mint
hogy ä a megt¢r¢stûl (metanoia) eg¢szen a
holtak feltÀmadÀsÀig (anasztaszisz nekrÂn)
ä az ember teljes szellemi pÀlyafutÀsÀt Àt-
tekintse. A k¢t AkhaiÀba k¡ld´tt lev¢l
k´z¡l az elsû szinte bizonyosan Ephe-
szoszban ÁrÂdott 53 v¢g¢n vagy 54 elej¢n;
tehÀt a meg¢lt ¢lm¢nyektûl kiss¢ mÀr el-
tÀvolodva. (A korai kereszt¢ny hagyo-
mÀny az I. KOR.-rÂl tud egy¢rtelmüen;
Antiokhiai IgnÀc, Szmirnai PolikÀrp gya-
korta id¢z ennek a sz´veg¢bûl, mÁg a II.
KOR. elsû emlÁt¢s¢vel ä minden k¢ts¢get
kizÀrÂan ä Markion àkÀnonjÀbanÊ talÀl-
kozhatunk.)

Arra vonatkozÂan, hogy e k¢t lev¢l mi-
lyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt foganhatott, jÂ
n¢hÀny bevett teÂria l¢tezik napjainkban
is, Àm ezeknek az elgondolÀsoknak k´z´s
sajÀtjuk az, hogy elgondolÂik nem tekin-

tik egyetlen ´sszef¡ggû kompozÁciÂnak
egyik levelet sem. Mindamellett elk¢pzel-
hetû, hogy az a àt´bbl¢pcsûs megoldÀsÊ,
mely szerint az I. KOR. esetleg hÀrom sza-
kaszban ÁrÂdott volna, helytÀllÂ. Vagyis az
I. KOR. 11-ben emlÁtett àKhlo¢ hÀza n¢p¢-
nekÊ tagjai k´z¡l vihetett hÁrt valaki PÀl-
nak Epheszoszba a Korinthoszban kirob-
bant viszÀlyrÂl ¢s pÀrtoskodÀsrÂl; vÀla-
szul PÀl megÁrta az I. KOR. elsû n¢gy fe-
jezet¢t, amelyet (talÀn) TimÂtheosszal
k¡ld´tt el Korinthoszba. (àEz¢rt k¡ld´m el
hozzÀtok TimÂtheoszt, az örban szeretett ¢s hü-
s¢ges gyermekemetÊ ä 4,17.) Az I. KOR.
16,17-ben emlÁtett hÀrom szem¢ly ä
Sztephanasz, Fortunatus ¢s Akhaikosz ä
Ãjabb hÁreket ¢s netÀn egy levelet is vitt
magÀval KorinthoszbÂl, s PÀl ezutÀn fo-
galmazta volna meg az I. KOR. 5ä6., va-
lamint 7ä16. fejezeteit. BÀrhogy t´rt¢nt
is, az I. KORINTHOSZI LEVELET egys¢ges
ÁrÀsmük¢nt, ´sszef¡ggû kompozÁciÂk¢nt
kell ¢rt¢keln¡nk, melynek aktuÀlis szel-
lemi ¡zenete nem sokban f¡gg a l¢trej´t-
t¢nek k´r¡lm¢nyeit magyarÀzÂ àfilolÂ-
giai hÀtt¢rÊ jelleg¢tûl.

A mÀr emlÁtett viszÀlyokkal ¢s pÀrtos-
kodÀsokkal kapcsolatban PÀl n¢gyf¢le
irÀnyzatrÂl besz¢l, amelyek a k´vetkezûk:
az ApollÂszhoz, K¢fÀ(sz)hoz (=P¢terhez),
PÀlhoz, illetve Krisztushoz tartozÂ cso-
portok. Az elsû csoportosulÀs ezek szerint
ahhoz az ApollÂszhoz k´tûd´tt, aki ä
amint az APOSTOLOK CSELEKEDETEI
18,24ä28-bÂl megtudjuk ä alexandriai
zsidÂ volt, s EgyiptombÂl ¢rkezett Korin-
thoszba, majd pedig k¢sûbb Epheszosz-
ba. Azt is megtudjuk rÂla, hogy ugyan
àhelyesen hirdette a J¢zusrÂl szÂlÂ ig¢ketÊ, Àm
csak a JÀnos kereszts¢g¢t ismerte, az Ãgy-
nevezett Szentl¢lek-kereszts¢get nem. A
K¢fÀ(sz)-pÀrttal kapcsolatban a szakiro-
dalom nagy r¢sze Ãgy foglal ÀllÀst, hogy
ezek nagy valÂszÁnüs¢ggel zsidÂ-keresz-
t¢nyek lehettek, akiknek az Âsz´vets¢gi
t´rv¢nyhez füzûdû viszonyÀt az az Anti-
okhiÀban lezajlott vita f¢mjelezheti, ame-
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lyet a k¢t fûapostol, PÀl ¢s P¢ter konflik-
tusÀval kapcsolatban a GALATA LEV°L 2.
fejezete ´r´kÁt meg.

A harmadik csoport, PÀl pÀrtja valÂszÁ-
nüleg azokbÂl Àllott, akik az û karizmati-
kus egy¢nis¢g¢nek a hatÀsÀra t¢rtek meg.
çm hogy kik alkottÀk a negyedik, a J¢zus-
pÀrtot, azt szinte lehetetlen eld´nteni.
(Egyesek szerint ennek az irÀnyzatnak az
ideolÂgiÀja lenne a gyüjtûfogalomk¢nt
hasznÀlt àgnosztikus libertinizmusÊ; Àm ez a
meghatÀrozÀs tÃl tÀg ahhoz, hogy valami
¢rdemit lehessen vele kezdeni!)

A pÀrtharcokon f´l¡lemelkedve PÀl
apostol àa keresztrûl valÂ besz¢dÊ-et hirdeti
(àlogosz tu sztauruÊ; 1,18), amely a zsidÂk-
nak meg¡tk´z¢s tÀrgya (szÂ szerint: àbot-
rÀnykûÊ; àszkandalonÊ), a g´r´g´knek pe-
dig ostobasÀg (mÂria). PÀl itt a keresz-
t¢nys¢g alaptanÁtÀsÀrÂl besz¢l; kizÀrÂlag
az im¢nt emlÁtett logosz az, amely a k¡l´n-
f¢le szakadÀr irÀnyzatokat integrÀlni k¢-
pes. A lev¢l szellemi àepicentrumÀbanÊ
minden k¢ts¢get kizÀrÂan àa keresztrûl valÂ
besz¢dÊ Àll, amely egyetlen teremtett, kinyi-
latkoztatott ¢s megvÀltott mindens¢grûl
tesz tanÃbizonysÀgot, s ekk¢nt a PÀl ¡ze-
net¢t Àtsz´vû egys¢ggondolat elsûdleges
hordozÂja. Az im¢ntieken tÃl az I. KOR.
¡zenete meg¢rt¢s¢nek mÀsik alapvetû
krit¢riuma annak a belÀtÀsa, ami az eg¢sz
SZENTíRçS-ban ä s Ágy PÀl szÀmÀra is ä evi-
dencia: az egys¢ges ¢s lÀthatatlan szellemvilÀg
l¢t¢rûl valÂ meggyûzûd¢s. Mindamellett
e szellemi birodalom t´rv¢nyszerüs¢gei-
nek meg¢rt¢s¢t az apostol (is) bizonyos
elûfeltev¢sekhez k´ti: PÀl ugyanis àIsten
elrejtett b´lcsess¢g¢rûlÊ besz¢l, amely nem
mindenki szÀmÀra hozzÀf¢rhetû. àA t´k¢-
letesek k´r¢ben pedig mi is a b´lcsess¢get hir-
detj¡k, de nem ennek a vilÀgkorszaknak, s nem
is e vilÀgkorszak mulandÂsÀgra Át¢lt uralkodÂ-
inak a b´lcsess¢g¢t [Ïszophian de u to aiÂ-
nosz tutu ude tÂn arkhÂntÂn tu aiÂnosz
tutu tÂn katargumenÂnÎ], hanem Isten ti-
tokba rejtezû b´lcsess¢g¢t [Ïalla lalumen theu
szophian en m¡szt¢riÂ t¢n apokekr¡m-

men¢nÎ], amelyet Isten elûre meghatÀrozott
mÀr e vilÀgkorszakok kezdete elûtt a mi dicsû-
s¢g¡nkre.Ê (I. KOR. 2,6ä7.) Mindennek
alapjÀn Isten b´lcsess¢g¢nek ¡zenete
azokhoz szÂl, akiket PÀl àszellemi emberekÊ-
nek (àanthrÂpoi pneumatikoiÊ) nevez. Az
apostol l¢nyeg¢ben v¢ve ugyane megfon-
tolÀs alapjÀn alkalmazza ä az Âsz´vets¢gi
h¢ber rÃah-nefes-bÀszÀr hÀrmassÀgnak
megfelelûen ä az Ãjsz´vets¢gi antropolÂ-
gia alapjÀt k¢pezû megk¡l´nb´ztet¢st: a
pneumatikosz (szellemi), psz¡khikosz (lelki)
¢s szÂmatikosz (testi) distinkciÂt.

Az I. KOR.-t Àtsz´vû egys¢ggondolat
harmadik legfontosabb r¢tege a legtelje-
sebb formÀjÀban az EPHESZOSZI LEV°L
teolÂgiÀjÀban kibomlÂ hasonlatrendszer,
amely az egyhÀzat J¢zus szimbolikus tes-
tek¢nt ÀllÁtja el¢nk. àTi pedig Krisztus teste
vagytok, ¢s r¢szekk¢nt annak tagjaiÊ (àh¡meisz
de eszte szÂma Khrisztu kai mel¢ ek meruszÊ) ä
olvashatÂ a 12. fejezet 27. vers¢ben. L¢-
nyeg¢ben v¢ve ugyanennek a hasonlat-
nak a logikai m´g´ttes¢re utal ä szemben
a f´ldi t´rt¢nelmet a v¢gletekig spiritua-
lizÀlÂ gnosztikus, illetve egy¢b, doketista
felfogÀsokkal ä az emberi testnek (szÂma)
a Szentl¢lek templomak¢nt valÂ felfogÀsa.
(LÀsd I. KOR. 6,18ä19.) Eszerint a meg-
szentelûd¢s folyamata nem az à¢teri r¢gi-
ÂkbanÊ zajlik, hanem a hÁvû ember hÃs-
v¢r l¢ny¢ben.

3

A t´rt¢neti kereszt¢nys¢g aktuÀlis k¢rd¢-
sei, az Âsz´vets¢gi t´rv¢nnyel szemben ki-
alakÁtott viszony Àll az I. KOR. mÀsodik lo-
gikai fû r¢sz¢nek homlokter¢ben. Sor-
rendben: a parÀznasÀg, a perleked¢s, az
´zvegys¢g, a k´r¡lmet¢lked¢s, a bÀlvÀny-
Àldozat stb. A legfontosabb mindezek k´-
z¡l a bÀlvÀnyimÀdÀs (eidolatreia) k¢rd¢se,
vagyis ä ahogy a g´r´g szÂ ezt eg¢szen
pontosan kifejezi ä a lÀthatÂ ¢s tapinthatÂ
k¢pmÀsok, szobrok imÀdÀsÀnak az ñTES-
TAMENTUM-ban kinyilvÀnÁtott tilalma. Az
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apostol ÀllÀspontja egy¢rtelmü: àamit [a
pogÀnyok] Àldozatul le´lnek, azt d¢monok-
nak ¢s nem Istennek ÀldozzÀk f´lÊ (àall'hoti ha
th¡Ãszin, daimonioisz kai u theÂ th¡ÃszinÊ),
olvashatÂ az I. KOR. 10,20-ban. A bÀlvÀ-
nyok, illetve a bÀlvÀnyÀldozat megÁt¢l¢s¢-
vel kapcsolatban mindenk¢ppen emlÁt¢s-
re kÁnÀlkozik a 8. fejezet elej¢n olvashatÂ
ä elsû pillantÀsra minden bizonnyal kiss¢
talÀnyosnak tünû ä sz´vegr¢sz: àMert ha
l¢teznek is Ãgynevezett istenek [Ïlegomenoi
theoiÎ] a f´ld´n, aminthogy l¢tezik is szÀmos
isten ¢s szÀmos Ãr [ÏhÂszper eiszin theoi
polloi kai k¡rioi polloiÎ], Àm nek¡nk egy Is-
ten¡nk az Atya, akitûl van minden ¢s mi is û¢r-
te, ¢s egyetlen ör J¢zus Krisztus, aki Àltal l¢te-
zik minden ¢s mi is ûÀltala.Ê (I. KOR. 8,5ä6.)
A àpolloi theoiÊ a teremtett mindens¢g va-
lamennyi ismert ¢s idegen isten¢t jelenti,
akiknek szellemi hierarchiÀjÀt ä ha vÀzla-
tosan is ä elsûsorban az EPHESZOSZI LE-
V°L 6. fejezete tÀrja el¢nk. Mindamellett
az àistenekÊ kifejez¢s ¢s a BIBLIA Egyetlen
Istene k´z´tti ànominalizmusban gy´kerezûÊ
ellentmondÀs feloldÀsa PÀl r¢sz¢rûl a GA-
LATçKHOZ íROTT LEV°L-ben keresendû;
az apostol itt a bÀlvÀnyimÀdÀson keresz-
t¡l tisztelt l¢nyeket olyan isteneknek ne-
vezi, akik àf¡szisz¡ket [term¢szet¡ket] te-
kintve nem azokÊ (àph¡szei m¢ Ãszin theoiÊ;
GAL. 4,8).

Az I. KOR. mindmÀig talÀn legt´bb vi-
tÀra okot adÂ teolÂgiai k¢rd¢se az Ãgyne-
vezett kharizmÀk (kegyelmi ajÀnd¢kok)
szÀmbav¢tel¢hez k´tûdik. A kharizmÀk
(jellemzû mÂdon e szÂ a mai g´r´g nyelv-
ben sz¡let¢snapi ajÀnd¢kot jelent) az
eg¢sz lev¢lben v¢gigvonulÂ s mÀr t´bb-
sz´r is ¢rintett egys¢ggondolat ¢rint¢s¢-
vel ker¡lnek elût¢rbe. àA kegyelmi ajÀnd¢-
kok eloszlÀsÀt illetûen ugyan k¡l´nbs¢gek van-
nak ä Árja PÀl ä, de a Szellem [ti. a Szentl¢-
lek] ugyanaz.Ê (12,4.) Vagyis mind a kilenc
kharizma ä hit, gyÂgyÁtÀs, b´lcsess¢g
(szophia), tudÀs (gnÂszisz), erû (d¡na-
misz), prÂf¢tÀlÀs, a szellemek megk¡l´n-
b´ztet¢se, nyelveken szÂlÀs (itt àgen¢

glÂsszÂnÊ, szÂ szerint: àa nyelvek nemeiÊ), a
nyelveken szÂlÀs magyarÀzata (àherm¢neia
glÂsszÂnÊ) ä a Szentl¢lektûl szÀrmazik;
nem emberi erûfeszÁt¢s gy¡m´lcse, avagy
ha m¢gis, akkor egy¢rtelmüen vallÀsos
szemf¢nyveszt¢srûl van szÂ. Nagyon fon-
tos, hogy a hit (pisztisz) is a kharizmÀk k´-
z´tt ker¡l felsorolÀsra, s nem valamif¢le
szubjektÁv d´nt¢s hozad¢kak¢nt!

A kharizmÀk sorÀban k¡l´n hely illeti
meg a ànyelveken szÂlÀsÊ-t (àlalein en taisz
glÂsszaiszÊ), illetve a nyelveken szÂlÀsnak
a prÂf¢tÀlÀshoz viszonyÁtott, sokszor f¢l-
remagyarÀzott hely¢t. A nyelveken szÂlÀs
ajÀnd¢ka ä amint ez az APOSTOLOK CSE-
LEKEDETEI-nek 2. fejezete, a p¡nk´sdi
csoda elbesz¢l¢se alapjÀn alÀtÀmaszthatÂ
ä az Ãgynevezett Szentl¢lek-kereszts¢g-
hez k´tûdik. çltalÀban olyan àegyszem¢-
lyes nyelvetÊ jelent, amelyen az ember
àk´zvetlen¡lÊ kommunikÀl Istennel.

MiutÀn az I. KOR.-nak a kharizmÀkkal
kapcsolatos tanÁtÀsait rengeteg ellent-
mondÀs ¢s vita ´vezi, egy´ntetü n¢psze-
rüs¢gre mindig is elsûsorban a 13. fejezet
Ãgynevezett AGAP° HIMNUSZ-a tarthatott
szÀmot. Pedig a 13. fejezet szervesen il-
leszkedik a kegyelmi ajÀnd¢kokrÂl szÂlÂ
megelûzû ¢s az azt k´vetû sz´vegr¢szbe;
ha k¡l´nÀllÂ àhimnikus bet¢tk¢ntÊ kezel-
j¡k, mindenk¢ppen kiszakÁtjuk eredeti
kontextusÀbÂl. A 12. fejezet utolsÂ mon-
datÀban PÀl azt Ág¢ri, hogy egy bizonyos
àlegkivÀlÂbb utatÊ (àkath'h¡perbol¢n hodonÊ)
mutat majd meg; a 14. fejezet utolsÂ
mondatÀban ä visszautalva az AGAP° HIM-
NUSZ-ra ä pedig azt Árja, hogy àt´rekedjetek
a szeretetre...Ê. Aligha k¢ts¢ges, hogy a
megÁg¢rt àhodosz h¡perbol¢Ê ¢ppen àa sze-
retet ÃtjaÊ (àhodosz t¢sz agap¢szÊ), s a szeretet
müve pontosan illeszkedik a kegyelmi
ajÀnd¢kok sorÀba.

A lev¢lkompozÁciÂ gondolati rendje a
15. fejezetben teljesedik ki: a halottak fel-
tÀmadÀsÀnak r¢szletes magyarÀzatÀval. A
holtak testben valÂ feltÀmadÀsa ugyanis
olyan elgondolÀst jelent, amelyik nem ha-
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sonlÁthatÂ az antikvitÀs egyik, a halÀl utÀ-
ni l¢ttel kapcsolatos felfogÀsÀhoz sem.
Olyannyira Ágy van ez, hogy p¢ldÀul az
àAreiopagoszi besz¢dÊ egyik mondata ä
àJ¢zust ¢s a feltÀmadÀst hirdette nekik...Ê (AP.
CSEL. 17,18) ä ahhoz a bizarr f¢lre¢rt¢s-
hez vezetett, hogy n¢melyek a feltÀmadÀs
szÂt is tulajdonn¢vk¢nt ¢rtelmezt¢k, s egy
bizonyos Anasztaszisz nevezetü istens¢get
(vagy istennût?) v¢ltek felsorakozni J¢zus
mellett!

Mindent ́ sszevetve n¢gy olyan konku-
rens szellemi felfogÀssal szÀmolhatunk,
amelyek ellen¢ben PÀl ä nagy valÂszÁnü-
s¢ggel ä megfogalmazhatta a J¢zus Krisz-
tus feltÀmadÀsÀnak esem¢ny¢n alapulÂ
tanÁtÀsÀt. Az elsû a hell¢n filozÂfiai gon-
dolkodÀst d´ntû mÂdon meghatÀrozÂ s a
t´rt¢neti kereszt¢nys¢g gondolkodÀsÀba
is r´vid idûn bel¡l utat t´rt l¢lek halhatat-
lansÀgÀnak tana, amely teljess¢ggel ide-
gen a BIBLIA szeml¢letmÂdjÀtÂl. A mÀso-
dik a sorban a k´zkeletü szadduceus (cad-
dÂqita) ÀllÀspont, miszerint nincs feltÀ-
madÀs; a harmadik az a nehezen k´rvo-
nalazhatÂ t¢veszme, amelyrûl PÀl a II. TI-
MñTHEOSZ LEV°L-ben Ár, bizonyos H¡-
menaiosz ¢s Phil¢tosz àhiteÊ kapcsÀn,
akik azt ÀllÁtottÀk, hogy a feltÀmadÀs àmÀr
megt´rt¢ntÊ (II. TIM. 2,18). A negyedik a
k¡l´nf¢le gnosztikus irÀnyzatok k´z´s jel-
lemzûje: vagyis a halhatatlan szellem (pne-
uma) a test, illetve az anyagi vilÀg felbom-
lÀsa utÀn visszat¢r f¢nyvilÀgi sz¡lûhazÀjÀ-
ba (Pl¢rÂma), a test alkotÂelemei pedig
feloldÂdnak az univerzumban.

Mindezekkel szemben PÀl olyan tanÁ-
tÀssal Àll elû, amelyik a nyelveken szÂlÀs
mellett az I. KOR. talÀn legt´bbet vitatott
k¢rd¢s¢nek szÀmÁt, s ez a feltÀmadott àdi-
csûs¢ges testÊ mibenl¢t¢nek tÀrgyalÀsa. A
15. fejezet 44. vers¢ben az apostol Ágy Ár:
àelvetik a lelki testet, feltÀmadÀsban r¢szes¡l
a szellemi testÊ (àszpeiretai szÂma psz¡khikon,
egeiretai szÂma pneumatikonÊ). A kettû k´-
z´tti k¡l´nbs¢get PÀl azzal a J¢zusäçdÀm
pÀrhuzammal ¢rz¢kelteti, amely a bün-
bees¢s ¢s a megvÀltÀs k´z´tt t´rt¢nteket
egyetlen keretbe foglalja: àAz elsû ember,
çdÀm eleven l¢lekk¢ [Ïeisz psz¡kh¢n dzÂ-
szanÎ] lett, az utolsÂ çdÀm pedig megelevenÁtû
szellemm¢ [Ïeisz pneuma dzÂopoiÃnÎ]. De
nem a szellemi az elsû, hanem a lelki, azutÀn
k´vetkezik a szellemi. Az elsû ember a f´ld po-
rÀbÂl [Ïek g¢sz khoikoszÎ] valÂ, a mÀsodik
ember viszont az ¢gbûl [Ïex uranuÎ] szÀrma-
zik.Ê (I. KOR. 15,45ä47.) Minthogy çdÀm
a àlelki testÊ (àszÂma psz¡khikonÊ), mÁg J¢zus
Krisztus feltÀmadott teste a àszellemi testÊ
(àszÂma pneumatikonÊ) àmintÀjaÊ, valÂszÁ-
nü tehÀt, hogy az ember feltÀmadott, ro-
molhatatlan teste ehhez a krisztusi test-
hez hasonlÁt majd.

Az eg¢sz I. KORINTHOSZI LEV°L-en v¢-
gigvonulÂ egys¢ggondolat ÀtfogÂ kerete
ä Krisztus test¢nek ¢s az egyhÀznak szim-
bolikus megfeleltet¢se ä Ágy hajlik vissza,
mintegy k´rszerüen ´nmagÀba; a lev¢l-
ben felmer¡lû valamennyi alapvetû teo-
lÂgiai k¢rd¢st egy ¢s ugyanazon vilÀg àha-
tÀraiÊ k´z¢ zÀrva.

RugÀsi Gyula




