
KOCSIS IMRE

Szent Pál tanítása Istenről

Hitünk a kinyilatkoztatásra alapozódik, amelynek egyik alapvető forrása a
Szentírás. Vallási és teológiai nyelvezetünk ezért sohasem függetlenítheti magát
a Bibliától. Amikor azt fontolgatjuk, hogyan is beszéljünk ma Istenről, hasznos,
haa Biblia szerzőinek a kifejezésmódját is szem előtt tartjuk. Példaként az egyik
legjelentősebbújszövetségi írónak, Szent Pálnak az Isten-képét szeretném bemu
tatni. Forrásul az apostol leveleit használom.

Egy, örök és mindenható Isten

Szent Pál, aki a zsidó hitben nevelkedett fel, Isten egyetlenségét a legtermésze
tesebb hitigazságként állítja. Részletesebben nem is foglalkozik a témával. Csak
elvétve tesz egy-egy megjegyzést, főleg azért, hogy a pogányságból származó
keresztények előtt a régi, megtérés előtti felfogásuk helytelenségét kimutassa.
"Bár beszélnek istenekről az égen és a földön - tudniillik sok istenük és uruk
van -, nekünk azonban egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s
mi érte vagyunk" (IKor 8,5-6). "Annak idején még nem ismertétek Istent, s
olyan isteneket szolgáltatok, akik természetük szerint nem azok" (Gal 4,8). Az
apostol ezekben a kijelentésekben nem azt mondja, hogy a pogányok istenei
egyáltalán nem léteznek, hanem azt, hogy nem istenként léteznek. Azok, akiket
és amiket a pogányok istenként imádnak, valójában nem istenek. A pogányság
bűne -éppen az, hogy olyan elemeket és lényeket imádnak, amelyek a "ter
mészetet" tekintve a teremtmények kategóriájába tartoznak (Gal 4,8; vö. Róm
1,23-25). Pál nemcsak az emberi kéz alkotta bálványokról vagy a megköze
líthetetlennek tűnő égitestekről jelenti ki az isteni természet hiányát, hanem a
különböző szellemi lényekről is. Az apostol számára természetes, hogy az anya
gi világon kívül szellemi teremtmények is vannak, melyekre különböző meg
nevezéseket használ (angyalok, erők és hatalmak, fejedelmek, démonok; vö. Róm
8,38; IKor 10,20-22;15,24; Kol 2,15). Ezek imádata azonban éppolyan súlyos vallási
eltévelyedés, mint a látható teremtmények imádása (Gal 4,9;Kol 2,18).

Az Ószövetség felfogásához hasonlóan Pál számára is az egyetlen Istenre
a radikális "másság" a jellemző. Olyan valaki 6, aki független a világtól (a
kozmosztól), és nincs kötve annak kategóriáihoz. Az apostol különböző fo
galmakkal juttatja ezt kifejezésre: láthatatlan (Róm 1,20), halhatatlan (Róm
1,23), örök (Róm 1,20; 16,26). Fensége és dicsősége messze felülmúlja mind
azt, ami a teremtett világban nagynak és dicsőnek látszik (Róm 1,23). Isten
mássága nemcsak a létében mutatkozik meg, hanem "intellektuális" valósá
gában is. Isten gondolatai és tervei felfoghatatlanok az emberek számára:
.Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának!
Mily megfoghatatlanok szándékai, mily kifürkészhetetlenek útjai!" (Róm
11,33). Sőt, Isten gondolatai nemcsak eltérnek az emberekétől. hanem radiká-
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lisan szemben állnak mindazzal, amit az önmaga világába zárt ember gondol
és tervez. "E világ bölcsessége oktalanság Isten előtt" (IKor 3,19). Az apostol
még a következő, paradoxnak tűnő állítástól sem riad vissza: "Isten oktalan
sága bölcsebb az embereknél, Isten gyöngesége pedig erősebb az emberek
nél" (IKor 1,25). Ezekkel a megfogalmazásokkal Pál Istennek az abszolút
szabadságát is érzékelteti. '

Isten fogalmához a mindenhatóság is lényegileg hozzátartozik, amely Is
ten cselekvésében mutatkozik meg, főleg a világ megteremtésében és a ha
lottak feltáni\asztásában. Egyedül Isten volt képes arra, hogy "létrehívja a
nemlétezőket" (Róm 4,17). S egyedül Isten képes arra, hogya halottaknak
életet adjon:/ "Isten az Urat feltámasztotta, s minket is föl fog támasztani
hatalmával" ,(IKor 6,14). A halottak feltámasztása valójában nem más, mint
új teremtés. Ezt jelzi a Róm 4,17-ben található párhuzamos állítás: ,,'00 életre
kelti a holtakat, s létrehívja a nemlétezőket." Isten hatalma természetesen
nemcsak az üdvtörténelem: kulcseseményeiben mutatkozik meg, hanem az
üdvtörténelem egész folyamán. Neki hatalma van arra, hogy beteljesítse ígé
reteit (Róm 4,21), s arra is, hogy az emberi gyöngeséget használja fel eszközül
céljai megvalósításához (IKor 1,18-25; 2Kor 12,9).

Kinyilatkoztató Isten

A világtól lényegileg különböző és az emberek számára felfoghatatlan Isten nem
marad teljesen rejtett és megközelíthetetlen, hanem szabad elhatározásából fel
tárja önmagát. A páli levelekben a kinyilatkoztatás több formájára is utalást
találunk. A legalapvetőbb forma, amely mindenki számára mindig és mindenütt
megtapasztalható volt, a teremtett világ. A Rómaiakhoz írt levél elején Pál a
következőt írja a pogányokkal kapcsolatban: "Ami Istenről megismerhető, az
világos előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Hiszen, ami benne
láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján
értelemmel fölismerhető" (Róm 1,19-20). Az apostol itt egyértelműen kimondja,
hogy Isten valósaga - az, ami az isteni mivolt lényege - a teremtett világ
alapján felismerhető. A teremtett művek a Teremtőre utalnak. A teremtmények
nek ugyanis megvan a maguk szépsége és nagyszerűsége, ami azonban nem
abszolút módon a sajátjuk: bennük Isten hatalma és dicsősége tükröződik vissza.
A teremtett világnak Istenre mint Teremtőre való irányultsága felszólítás az em
ber számára. Nem elég azonban pusztán értelemmel, elvont módon tudomásul
venni a teremtmény-Teremtő kapcsolatot. Szent Pál Istennek nemcsak a felisme
rését kívánja meg, hanem az elismerését is, ami a hálában és a dicsőítésben

mutatkozik meg. A pogányok bűne éppen az, hogy megtagadták Istentől a neki
mint Istennek kijáró hódolatot. "Ezért nincs mentség számukra. Noha fölis
merték az Istent, nem dicsőítettékőt mint Istent, s nem adtak hálát neki, hanem
szégyent vallottak okoskodásukban és oktalan szívük elborult" (Róm 1,21).

A kinyilatkoztatás másik formája a történelemhez kapcsolódik. Istennek a
történelemben megvalósuló önfeltárása először részleges és lehatárolt volt.
Csak egyetlen nép részesült benne. Isten, aki a teremtés által mindenkit há
lára és dicsőítésre ösztönöz, a történelem bizonyos időpontjén Izrael népét
választotta ki magának, szövetséget kötött vele, és hatékonyan vezette több
évszázadon keresztül. Az Izraelnek juttatott különleges kinyilatkoztatást Pál
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a következőképpen foglalja össze a Rómaiakhoz írt levélben: "Övék az isten
fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígére
tek" (Róm 9,5). Ebben a mondatban mindegyik kifejezés jelentős. Az izraeli
ták közvetlen és bensőséges kapcsolatban álltak Istennel (istenfiúság) - ter
mészetesen Istennek a szabad kezdeményezése alapján -, aki egyedülálló
fenségének a megnyilvánulásaival tüntette ki őket (dicsőség). A közvetlen
kapcsolat szövetségkötésekben nyert nyilvános megpecsételést. A szövetség
egyik leglényegesebb eleme a törvényadás, vagyis Isten akaratának a feltárá
sa. Ehhez kapcsolódik az Isten szolgálata, amely elsősorban a templomi is
tentisztelet (kultusz) keretében történt. A lista végén szereplő "ígéretek" a
szövetségi kapcsolat végidőbeli beteljesedésére vonatkoznak.

Isten történelmi kinyilatkoztatásának a csúcspontja Jézus Krisztus élete,
halála és feltámadása. Mindaz, amit Isten Izrael történelmében önmagáról
feltár t, Krisztusban érte el a teljességét. Ezért állíthatja Pál: "Isten valamennyi
ígérete Igenné lett benne" (2Kor 1,20). A Krisztus által történt kinyilatkoztatás
újszerűsége, hogy nem egyetlen népre korlátozódik többé, hanem minden
nemzetre kiterjed. Mindaz, ami a korábbi időkben Izrael kiváltsága volt,
Krisztus által a pogányok birtokává is lett. A pogánykeresztények Izrael "ne
mes olajfájába" lettek beoltva (Róm 9,24), s ennek következtében részesülnek
a javakból, melyek az olajfa gyökeréből származnak (Róm 9,14). A Róm 9,5
ben említett kiváltságok, elszórva ugyan, de mind szerepelnek a páli levelek
ben a többségében pogány származású keresztényekre vonatkozólag. Immá
ron övék az "istenfiúság" (Gal 4,5; Róm 8,15; 9,8) és az új szövetség (IKor
11,25; 2Kor 3,6), s ennek következtében szemlélhetik Istennek mindent felül
múló dicsőségét (2Kor 3,18; 4,6). Megismerhetik Isten akaratát, amely a sze
retet parancsában foglalható össze (Gal 5,14; Róm 13,8-10), s egész életüket
Isten szolgálatára szentelhetik (Róm 12,1-2).

Üdvözítő Isten

A Krisztusban történt kinyilatkoztatás szorosan kapcsolódik Isten üdvözítő mű

véhez: Krisztus küldetése által Isten félreérthetetlen formában mutatta meg a
bűnösök iránti irgalmát és üdvözítő akaratát. Szent Pál nagyon erősen hangsú
lyozza az emberiség bűnös voltát, amely végeredményben az első ember enge
detlenségének a következménye (Róm 5,12-21). A Rómaiakhoz írt levélI-3.
fejezetében az apostol hosszasan bizonyítja, hogy Krisztus előtt mindenki a bűn
uralma alatt élt. Bár az emberek számára adva volt a lehetőség, hogy Istent
megismerjék, mégsem tudtak teljesen Istennek tetsző életet élni. Bűnösök voltak
a pogányok, mert bár felismerhették Istent a teremtett világból, nem adták meg
neki, a Teremtőnek kijáró imádatot (Róm 1,18-32). De éppúgy bűnösök voltak
a zsidók is. Ók a Sinai-hegyen kapott törvényben egész pontosan megismerhet
ték Isten akaratát, de nem tartották azt meg. így a törvény nem szolgált meg
igazulásukra (Róm 2,1-29). Pál mindebből a bűnös állapot egyetemességére kö
vetkeztet: "Zsidók és pogányok mind alá vannak vetve a bűnnek" (Róm 3,9). A
bűn uralmának bemutatása után az apostol "Isten igazságának" kinyil
vánulásáról beszél (Róm 3,21-31). Az "Isten igazsága" kifejezés görög megfele
lője: "dikaiószüné tou theou". A görög kifejezést az "Isten igazságossága" for
mában is szokták fordítani. Ez a fordítás azonban könnyen rossz értelmezéshez
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vezethet, amennyiben Isten jutalmazó és büntető igazságosságát értik rajta. Már
pedig Pál a kifejezést nem ebben az értelemben használja. Világosan kitűnik ez
a következő megállapításaiból: "Nincs ugyanis killönbség: mindnyájan vétkez
tek és híjával varrnak Isten dicsőségének. Az ő ingyenes kegyelméből igazulnak
meg Jézus Krisztus megváltása által. Ót Isten a kiengesztelődés eszközévé tette
a hit által az ő vérében azért, hogy kinyilvánuljon igazsága a korábban elkövetett
bűnök elnézése révén isteni türelmében, és hogy megmutatkezzék igazsága a
jelen időszakban" (Róm 3,23-26). Kétségtelen, hogy Pál az emberiség bűnös

állapotával kapcsolatban állítja az "Isten igazságának" kinyilvánulását. Feltűnő
viszont, hogy nem a gonoszok elítéléséről beszél - ami az "igazságosság" fo
galmából következne -, hanem Isten ingyenes kegyelméről, amellyel igazzá
teszi a bűnösöket. Az "igazság" szó tehát a kegyelemmel kapcsolatos: Isten
szabadító és üdvözítő akaratát és cselekvését jelenti, amelynek eredménye a
megigazulás. Isten éppen az "igazsága", az üdvözítő akarata miatt nem sújtott
le a múltban ítéletével a bűnös emberiségre, hanem türelmesen várt. Krisztus
engesztelő halála alapján immáron "a jelen időszakban" mindenkinek, zsidónak
és pogánynak egyaránt felajánlja a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést. Sőt,

saját isteni életében részesíti őket, ha a hit által megnyílnak előtte (Róm 5,18;
6,23; 8,10). Az "Isten igazsága" fogalom ezen értelmezés szerint összefüggésbe
hozható más szavakkal, melyek szintén Istennek az emberekkel szembeni nyi
tottságát és elkötelezettségét fejezik ki. Főleg az irgalom és a szeretet szavakat
emelném ki. Isten Pál leveleiben is irgalmas és szerető Istenként jelenik meg
(Róm 5~; 8,39; 9,16; 11,31; 15,9). Az irgalmas szeretet, éppúgy, mint az "igaz
ság", Krisztus kereszthalálában nyilvánult meg a legegyértelműbb módon. "Is
ten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk,
Krisztus meghalt értünk. Most tehát, amikor már megigazultunk vérében, sok
kal inkább megment minket a bűntetéstől" (Róm 5,8-9).

A páli levelekben az "Isten haragja" (orgé theou) kifejezéssel is találko
zunk. A "haragot" Isten kinyilatkoztatásának, jóságának és türelmének az
elvetése váltja ki. A "harag" elsősorban a végítéletkor mutatkozik majd meg
(Róm 2,5; 1Tessz 1,10; 5,9), de már a történelem folyamán is hatékony (Róm
1,18). Feltűnő, hogy Pál a "harag" szót Istennel kapcsolatban meglehetősen

személytelen jelleggel használja. A "haragudni" ige alanyaként sohasem sze
repel Isten neve, míg a "szeretni" ige alanyaként többször is (vö. 1Tessz 1,4;
2Tessz 2,13). Ebből a sajátos szóhasználatból következik, hogya "harag" nem
Isten érzését vagy tulajdonságát jelenti, hanem az ítéletet, amelyben az Isten
nel szembehelyezkedő emberek fognak részesedni. Kétségtelen, hogy Isten
nem elítélni, hanem üdvözíteni akarja az embereket. "Isten nem a haragra
szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk Jézus Krisztus által"
(lTessz 5,9). Azoknál azonban, akik-elutasítják a Jézus Krisztus által felaján
lott üdvösséget, Isten üdvözítő akarata "haraggá", vagyis ítéletté változik át.

Isten: Krisztus Atyja és a mi Atyánk

Krisztus kinyilatkoztató és megváltó küldetése által Isten nemcsak irgalmas sze
retetét nyilvánította ki az embereknek, hanem személyének legbensőbb titkát is
feltárta előttünk. Isten mint Szentháromság Krisztusban vált ismertté. Bár a
Szentháromság tanának általunk használatos megfogalmazását - egy Istenben
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három személy van - Szent Pál leveleiben még nem találjuk me~ mégsem lehet
kétséges, hogy a Szentháromság valóságát az apostol is ismerte. Ezt jelzik a
különbözö, direkt és indirekt, szenthéromsági formulák (IKor 12,4--6; 2Kor
13,13; Róm 8,9-11; Gal 4,4--6). Erdekes, hogy Pál az "Isten" (theosz) főnevet

szinte kizárólag az első isteni személyre használja, akit Atyának is nevez. Krísz
tus isteni mivoltát más formában juttaíja kifejezésre: az Úr (küriosz) fenségcím
mel vagy pedig a "Fiú" (hüiosz) megnevezéssel. A "küriosz" az ÓSzövetség
görög fordításában (LXX) a héber Jahve Istennév fordítása, tehát isteni fenség
ám. A szó Krisztusra való alkalmazása az isteni mivolt egyértelmű állítását
jelenti. A Fiú ám viszont az Atyával való viszonyt jelzi. Szent Pál nem ad rész
letes teológiai fejtegetést az Atya-Fiú relációról. Az azonban egyértelműenkide
rül a szóhasználatából, hogy a kapcsolat egyedülálló. Nem adopció eredménye,
mint a kiválasztottak fiúsága, hanem örök. Krisztus Istennek "tulajdon" (idiosz)
Fia, aki már a megtestesülés előtt az "Istennel való egyenlőség" állapotában élt
(Fil 2,6). ,,6 a láthatatlan Isten képmása... benne teremtetett minden (Kol 1,16).
A Szentlélek isteni mivoltára is a szóhasználatból következtethetünk. Szent Pál
a Róm 8,9-ben úgy mutatia be öt, mint aki "Isten Lelke" és "Krisztus Lelke"
egyszerre, mégis egy és ugyanazon Lélek. Ebből következik, hogy 6 is részese
az isteni életnek, mégpedig úgy, hogy sem Istennel, sem pedig Krisztussal nem
azonosítható teljesen.

Hangsúlyoznunk kell, hogy Pál nem elvont módon mutatja be a Szent
háromság titkát, hanem üdvtörténeti működésében.A három isteni személy
azzal vált ismertté, hogy az Atya elküldte Fiát az emberek megváltására,
majd a megváltottak megszentelésére elküldte a Szeritlelket. Isten önfeltárása
ezáltal a legszorosabban összekapcsolódik az emberek üdvözítésével, amely
nemcsak a bűnök megbocsátását jelenti, hanem a .fiúvá fogadást" is: Isten a
megváltottakat gyermekeivé fogadja. A keresztények istengyermeksége
Krisztus küldetésének az eredménye. "Amikor elérkezett az idők teljessége,
Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, s a törvény alattvalója lett. Ki
kellett ugyanis váltania a törvény alá rendelteket, hogy a fogadott fiúságot
elnyerjük" (Gal 4,4-5). A megfogalmazásból világos, hogy összefüggés van
Krisztus fiúsága és a keresztények fiúsága között: a Fiú által válhattunk mi
fiakká. Az istengyermekségre Pál jogi fogalmat használ: fiúvá fogadás (hü
iotheszia). A kifejezéssel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az a
mindennapi életben szokásos örökbefogadásnál többet jelent. "Az örökbefo
gadás külsőséges és fiktív, míg a mi Krisztusban való fiúságunk egy belső

valóságra, az isteni élet bennünk lakására vonatkozik. Az Atya szeretete ben
nünk nemcsak jogi fikciót, hanem új lelki valóságot teremt" (Farkasfalvy Dé
nes: A Római levél, 100.0.).

Azt, hogy a megváltás által ténylegesen Isten fiai lettünk, a Szentlélek
jelenléte jelzi és garantálja. A Szentléleknek Pál felfogásában igen lényeges
szerepe van a megigazulásban. 6 formálja át a bűnös embert, O vesz benne
lakást (IKor 6,19), és 6 közvetíti a feltámadt Krisztus isteni életét (Róm 8,9
10). Lényegében a bennünk lakó és működő Szentlélek tesz bennünket konk
rétan Isten gyermekeivé, sőt 6 tudatosítja számunkra istengyermeki mivol
tunkat. Pál két levelében is említést tesz erről. "Mivel pedig fiak vagytok,
Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya!" (Gal 4,6).
"Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a
fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: Abba, Atya. Maga a
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Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk" (Róm 8,14-16). Az
istengyermekség tudatosítása leginkább az Isten megszólításában konkreti
zálódik: a Szentlélek ösztönzésére Atyának szólíthatjuk az Istent. Mind a Ga
lata, mind a Római levélben az "Abba" szó található, amelyhez a következő

megjegyzéseket fűzhetjük: Arám kifejezés, amelyet Jézus korában családi
körben a gyermekek használtak édesapjuk megszólítására. Bensőséges és csa
ládias megszólításról van tehát szó, amelynek tulajdonképpeni jelentése:
"édesapa". Jézus földi működése folyamán, egészen újszerű és eredeti mó
don, Istent szólította meg ebben a formában (vö. Mk 14,36). így juttatta kife
jezésre azt a kizárólagos és egyedülálló kapcsolatot, amely őt Istenhez fűzte.

A keresztények fiúvá fogadása éppen abban mutatkozik meg, hogy ugyan
azzal a megszólítással fordulhatnak Istenhez, amellyel a Fiú.

A keresztények gyermeki magatartásának elsősorban az Istenbe vetett bi
zalomban kell megnyilvánulnia. Szent Pál többször is kifejezésre juttatja,
hogy a hívőknek nem szabad kételkedniök Isten atyai mivoltában és atyai
szeretetében. A Fiú feláldozása olyan egyértelmű jel, amely nem szorul más
kiegészítésre. Krisztus halála a biztosíték arra, hogy Isten a megváltás teljes
ségét is megvalósítja, vagyis a feltámadás által halandó testünket is részesíti
majd az örök életben (Róm 5,~9; 8,23-25). Isten szeretetének a szilárdságát
az apostol a Rómaiakhoz írt levél egyik helyén himnusz formájában hirdeti
meg. A Róm 8,31-39 szakasz a páli irodalom legszebb és legmeghatóbb szö
vegei közé tartozik. Belőle idézünk most néhány sort. "Ha Isten velünk, ki
ellenünk? Ó tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta mindnyájunkért: Ho
gyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? ... Ki ragadhat el minket
Krisztus szeretetétől?Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhát
lanság, életveszély vagy kard? .. De mindezen diadalmaskodunk Óáltala, aki
szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem
angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők,sem hatalmas
ságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtményeI nem szakíthat
minket Isten szeretetétől,mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van."

Szent Pál Isten-tanáról nehéz egészen egységes képet alkotni. Az apostolra ép
pen a sokrétűség és a sokszínűség a jellemző. Ez megmutatkozik abban, amit
Istenrőlállít, és abban is, ahogyan Istenrőlbeszél. A tartalmat tekintve Pál igyek
szik kifejezni Isten transzcendenciéiát, nagyságát és fenségét, de ugyanakkor
igyekszik hangsúlyozni Istennek az emberek iránti elkötelezettségét és jóságát
is. Az isteni irgalom és szeretet bemutatása mellett persze az ítélet gondolata
sem merül feledésbe. A formát tekintve azt mondhatjuk, hogy a páli levelekben
egyaránt találunk teológiai kijelentéseket és költői ihletésú himnuszokat. Érde
kes, hogy a költői részek ott szerepelnek, ahol az apostol valami egészen felfog
hatatlant kíván kifejezésre juttatni: Isten abszolút szabadságát, ahogyan az üdv
történelmet irányítja (Róm 11,33-36),és Isten végtelen szeretetét, amely a "tulaj
don" Fiú feláldozásától sem riadt vissza (Róm 9,31-39). Ugy vélem, a többoldalú
megközelítéstőlkorunkban sem tekinthetünk el, ha Istenről akarunk beszélni. A
filozófiai és teológiai értekezésekre éppúgy szükség van, mint Isten fel
foghatatlanságának költői megéneklésére.
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