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A biblikus teológia igen kedvelt részterülete a
szentírástudománynak. A bibliai könyvekben
rejlő teológiai tanítás feltárását és rendszerezését
tűzi ki célul. A közkedveltséget jól mutatja, hogy
a neves biblikusok körében szinte magától érte-
tődő az a törekvés, hogy az Ószövetség teológiája
vagy Újszövetség teológiája címmel kézikönyvet je-
lentessenek meg, illetve a biblikus teológiai téma -
körben írt tanulmányaikat gyűjteményes kötet-
ben adják közre. Magyar nyelven is több értékes
publikáció jelent már meg. Az Újszövetség teo-
lógiáját illetően Leonhard Goppelt (Református
Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest,
1992; két kötet), Joachim Gnilka (Szent István Tár-
sulat, Budapest, 2007) és Székely János (Szent Je-
romos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2003)
könyvei emelhetők ki.

A közkedveltség ellenére a biblikus teológiá-
nak, s azon belül az Újszövetség teológiájának
megítélése nem egységes. Afelől nincs vita, hogy
a rendszerezés konstitutív elem, ám abban már
megoszlanak a vélemények, hogy milyen elvek
szerint történjék. Az újszövetségi könyveknél Jé-
zus Krisztus személye és a Jézus Krisztusba ve-
tett hit nyilván alapszempontnak tekinthető, de
az sem tagadható, hogy a Krisztus-hittel egyéb
szempontok (Isten, szövetség, egyház, szentségek,
eszkatológia, erkölcsi kívánalmak stb.) is össze-
függnek, amelyek eltérő arányban és eltérő meg-
közelítésben jelennek meg az egyes könyvekben
és könyvcsoportokban. A biblikus szakemberek
egy része úgy vélekedik, hogy az egyes iratok té-
mái oly szétágazóak, s a bennük levő teológiai
szemlélet oly különböző, hogy nem lehetséges kö-
zös nevezőre hozni őket. E szerint a felfogás sze-
rint nem beszélhetünk egységes újszövetségi teo-
 lógiáról, legfeljebb újszövetségi teológiákról.

Peter Stuhlmacher, aki 2000-ig a Tübingeni
Egyetem evangélikus teológiai karán az újszövet -
ségi szentírástudomány professzora volt, nem
oszt ja a fenti véleményt. Bár ő is tudatában van
annak, hogy az egyes iratokban eltérő megkö-
zelítések és eltérő hangsúlyok figyelhetők meg,
sőt esetenként bizonyos részterületeken (példá-
ul az ószövetségi törvény értékelése) feszültség
állapítható meg közöttük, mégsem mond le arról,
hogy az Újszövetség egészére érvényes egysé-
gesítő elemeket keressen. A biblikus teológiai mű-
vének első kötete 1992-ben jelent meg először

(Biblische Theologie des Neuen Testaments, Band 1 —
Grundlegung: Von Jesus zu Paulus, Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen). A recenzió tárgyát képező
magyar fordítás már a harmadik kiadás (2005)
alapján készült. A kötet elején módszertani szem-
pontok olvashatók. Stuhlmacher rámutat arra,
hogy az újszövetségi könyvekben rejlő teológiai
koncepciók bemutatására több út lehetséges. Az
egyik abban áll, hogy az egyház tanításának fő té-
máiból indulunk ki, s azok újszövetségi alapjai-
ra kérdezünk rá. Ez a megközelítés a biblikus te-
ológiát valamiképp alárendeli a dogmatikának.
Ezért a biblikusok többsége — Stuhlmachert is be-
leértve — manapság nem ezt az utat választja, ha-
nem arra törekszik, hogy az újszövetségi tanú-
ságtételekkel, időrendi sorrendben, külön-külön
foglalkozzék.

Mindenesetre vitatott, mit tekintsünk kiindu-
lópontnak. Vannak, akik kizárólag csak a ren-
delkezésünkre álló újszövetségi iratokat tekintik,
s így Jézus teológiájával külön nem foglalkoznak
(ilyen például Joachim Gnilka fentebb említett
műve), sőt egyesek (főképp Rudolf Bultmann) úgy
vélik, a biblikus teológia keretében nem is érde-
mes Jézus igehirdetésével foglalkozni, mert az nem
része, csupán előfeltétele az Újszövetség teo lógi-
ájának. Stuhlmacher határozottan szembeszáll az
ilyesfajta felfogással. Szerinte az evangéliumi ha-
gyomány történeti alapját sokkal komolyabban
kellene venni annál, mint ahogyan azt a klasszi-
kus formatörténeti iskola képviselői tették. „Az
evangéliumi hagyomány magját az a már Jézus
húsvét előtti tanítványi körében kialakított és ösz-
szegyűjtött élő tan- és elbeszélés-hagyomány alkot-
ja, amelyet húsvét után Jézus tanítványai adtak
tovább a gyülekezetnek, s amiért ott azután sze-
mélyesen is kezeskedtek” (kiemelés a szerzőtől).
(55.) Éppen ezért az Újszövetség teológiája meg-
írásakor nem lehet eltekinteni Jézus igehirdetésétől.
„Jézus igehirdetése nem puszta előfeltétele, hanem
történeti alapja az Újszövetség teológiájának.” (31.)
Ez voltaképp azt is jelenti, hogy a későbbi teoló-
giák (az ősegyház, Pál, szinoptikusok és János teo-
 lógiája) erre a történeti alapra épülnek. A német
szerző éppen azt a folytonosságot kívánja bemu -
tatni, amely Jézus tanítása és a későbbi teológiai
koncepciók között fennáll.

Az első kötetben a módszertani alapelvek tisz-
 tázása után három témakört tárgyal: Jézus ige-
hirdetése — Az ősgyülekezet igehirdetése — Pál
igehirdetése. Mivel mindegyik témakör sajátos
megközelítést igényel, nem csodálkozhatunk
azon, hogy a főcímeken belüli alcímek meglehe-
tősen változatosak. Mivel részletes tartalmi is-

71

KRITIKA



mertetésére itt nincs lehetőség, ezért csupán
egyetlen szempontra térek ki valamelyest bőveb -
ben, éspedig Jézus személyi titkára. Ez a szempont
ugyanis mindegyik témakörben kiemelt fontos-
ságú.

Jézus igehirdetésének vizsgálata során Stuhl -
macher külön foglalkozik azzal a sajátos „igénnyel”,
amely Jézus küldetéstudatát és tevékenységét
meghatározta. A német szerző már a fejtegetés ele-
jén világosan megfogalmazza álláspontját: „Jézus
éppen úgy élt, munkálkodott és szenvedett, mint
az a Krisztus, akit őbenne lát és megvall a keresz-
 tyén hit”. (118.) Stuhlmacher nem osztja azt a né-
zetet, miszerint az úgynevezett krisztológiai fen-
ségcímek (Krisztus, Emberfia, Isten Fia) mindegyike
húsvét utáni eredetű lenne, ugyanakkor hangsú -
lyozza, hogy Jézus a Messiás és az Emberfia cí-
mekkel kapcsolatos minden korabeli sémát „szét-
feszít”. (122.) „Jézus egészen önálló módon
azonosult a Keresztelő János által bejelentett
»Eljövendővel«, és a messiási Emberfiának te-
kintette önmagát. Ezzel az azonosulással nemcsak
a dávidi Messiást illető korai zsidó váradalmakat
formálta át, hanem az Emberfiáról alkotott korai
zsidó képet is döntően megváltoztatta.” (124.)
Stuhlmacher természetesen Jézus Istennel való
egyedülálló kapcsolatára is hangsúlyt helyez. „Jé-
zus személyét, tetteit és szavait Isten megteste-
sítéseként foghatjuk fel.” (82.) Az „Isten Fia” meg-
nevezés ezt a valóságot juttatja kifejezésre.

Az ősegyház igehirdetését illetően Stuhlmacher
professzor kiemelt figyelmet szentel a Krisztus-
hitvallás kialakulására. Azokra a formulákra
össz pontosít, amelyek az Apostolok Cselekede-
teiben és az apostoli levelekben találhatók, s ame-
lyek formai és tartalmi szempontok alapján mint
az első keresztények hitbeli meggyőződésének ki-
fejezési formái különíthetők el (például 1Kor 15,3–
5; 16,22; Róm 1,3–4; 4,25; ApCsel 2,36; 5,30). Az
őskeresztény hitvallások nyelvezetén érződik
az Ószövetség, valamint a korabeli zsidóság li-
turgikus és himnikus szövegeinek a hatása, tar-
talmilag viszont Jézusra vonatkoznak, akit az Úr,
a Krisztus és az Isten Fia megnevezésekkel illet-
nek. „Jézus »Krisztus« és »Isten Fia« címeiből lát-
hatjuk, hogyan vezették el a húsvéti események a
legkorábbi keresztyénséget Jézus földi tevékeny-
ségére visszaemlékezve a krisztológiai felismeré-
sekhez. A felismerések szavakba öntését a Szent
Írások tették lehetővé.” (191–192.) A rövid for-
mulákkal az első keresztények nemcsak Jézus ki-
létét tudták hitvalló módon közölni, hanem Jézus
művének, főleg kereszthalálának üdvözítő jelle-
gét („értünk”, „bűneinkért”) is kifejezésre jut-
tatták.

Pál apostol Krisztus-tana Jézus tanításán és az
ősegyház krisztológiai szemléletén alapul, de
krisztológiáját nyilván a damaszkuszi esemény,
vagyis a feltámadt Krisztussal való személyes ta-
lálkozás is erőteljesen befolyásolta. Ez a találko-
zás éppen azt tudatosította a keresztényeket ül-
döző Pál számára, hogy nem a törvénynek általa
védelmezett útja vezet az üdvösségre, hanem az
a hit, amelyet az üldözött Krisztus-követők val-
lottak. „Ettől a számára alapvetően új kinyilat-
koztatásnak a felismerésétől fogva hirdette Pál
Krisztust úgy, mint aki »a törvény vége minden-
kinek, aki hisz« (Róm 10,4).” (281.) Mivel a fentebb
említett hitvallások nagy része Pál leveleiben ta-
lálható, nem kétséges, hogy azok tartalmával az
apostol teljes mértékben egyetértett. Ám nem elé-
gedett meg idézésükkel, hanem belőlük kiindulva
összefüggő krisztológiai rendszert dolgozott ki,
amelyben a kiindulópont és a végpont között hár-
mas folyamat megy végbe. A kiindulópont Krisz-
tus preegzisztenciája és a teremtésben betöltött
közvetítő szerepe, a végpont pedig Isten teljesség -
re jutott uralma. A kettő közötti folyamatsorozat
Isten Fia világba küldésével kezdődik, központ-
jában a megváltás műve áll, harmadik mozzanat -
ként pedig a felemeltetést és a parúziáig tartó ha-
tékony uralkodást foglalja magában.

Peter Stuhlmacher újszövetségi teológiája na-
gyon alapos, szakszerű és kiegyensúlyozott
szem léletről tanúskodó alkotás. Értékét mutatja,
hogy XVI. Benedek pápa is többször hivatkozik
rá a Názáreti Jézusról írt könyve első kötetében.
Ugyanakkor azt is ki kell mondani, hogy a bonyo -
lult nyelvezet miatt a könyv beható tanulmányo -
zása nem könnyű feladat, és megfelelő teológiai
alapismereteket igényel. A bonyolultság a német
eredetire és a magyar fordításra egyaránt érvé-
nyes. Olyan vitába, amely azt firtatja, vajon lehe -
tett volna-e gördülékenyebb magyar szöveget lét-
rehozni, nem kívánok bocsátkozni. A magam
részéről hálás vagyok a nagyszerű biblikus teo-
lógiai mű első kötetének magyar nyelven törté-
nő megjelentetéséért. Remélhetőleg nemsokára a
második kötet magyar fordítását is kezünkbe ve-
hetjük. Ez a kötet nemcsak az evangéliumok és
egyéb újszövetségi könyvek vizsgálata miatt fon-
 tos, hanem amiatt is, mert Stuhlmacher profes szor
ebben ismerteti azokat a közös elemeket, amelyek
az Újszövetség minden hagyományrétegében
(Jé zus, ősegyház, Pál, szinoptikusok, Já nos) meg-
jelennek, s amelyek alapján — az egyes könyvek
és könyvcsoportok után — felvázolható az Új-
szövetségnek mint egésznek a teológiája. (Ford.
Koczó Pál; Kálvin Kiadó, Budapest, 2017)
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