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SIMON TAMÁS LÁSZLÓ

Éghez	és	földhöz	egyaránt	közel
(Két bibliai pillanatfelvétel az örömről)

Akárcsak	a	Mona Lisa	arcán	a	mosoly,	az	öröm	éppoly	kifürkészhetetlen,	mint	
amennyire	elvéthetetlen:	enigma	és	evidencia,	alkalom	és	állapot.	A	sikertől	sem	
áll	szükségképpen	távol,	de	azzal	 is	rokonítható,	amit	a	teológia	a	kegyelem	fo-
galmával	jelöl:	a	megajándékozottság	érzése,	törékeny	és	tűnékeny	életünk	be-	és	
kiteljesedése.	
A	keresztény	Biblia	mindkét	része	–	az	Ó-	és	az	Újszövetség	–	örömteli	szöveg-

gyűjtemény.	Pusztán	azoknak	az	utalásoknak	a	számbavétele	is,	melyek	az	öröm	meg-
nyilatkozásai	széles	skálájának	árnyalatairól	vallanak,	meghaladná	e	rövid	írás	kere-
teit,	hisz	elég	csak	arra	gondolni,	hogy	a	bibliai	hébert	illetően	az	öröm	kifejezésére	
tizenhárom	igét	és	huszonhét	főnevet	tart	számon	a	szakirodalom1,	az	Újszövetségről	
szólva	pedig	majd	egy	tucat	fogalmat	kellene	értelmeznünk.2 
Sőt	a	szinonímák	vizsgálatán	túl	nem	hagyhatnánk	figyelmen	kívül	azoknak	a	szö-

veghelyeknek	a	hosszú	sorát	sem,	ahol,	jóllehet	nem	szerepel	egyik	sem	az	imént	em-
lített	szinonímák	közül,	a	mondatok	izzanak	az	örömtől.	Elég	csak	arra	a	szakaszra	
gondolni,	ahol	az	’ādām	–	a	földből,	’adāmâ	–	vétetett	férfi	(’iš)	az	asszonyban	(’iššâ) 
ismeri	 föl	 a	 teremtés	koronáját,	 s	 a	 „hozzáillő	 segítőtársat”	 a	közvetlen	 szövegkör-
nyezetből	szembeszökő	módon	kiemelkedő,	gondolatritmussal	építkező,	khiazmussal	
szerkesztett,	 szójátékokkal	 gazdagított,	már-már	 eksztatikus	 sorokkal	 köszönti	 (Ter	
2,23).	Továbbá,	hogy	még	két	példát	említsünk,	utalhatnánk	Mózes	énekére	(Kiv	15,1–
18),	amelyben	az	Egyiptomból	való	szabadulás	csodáját	ünnepli,	vagy	Pál	himnusszá	
hevülő	szavaira	a	Róm	8-ban.
Ezenkívül	 szót	kellene	ejtenünk	egy	olyan	 szövegről	 is,	 amelynek	az	 értelmezé-

sében	a	közelmúlt	exegézise	jelentős	áttörést	jelentett.	A prédikátor könyvét	ugyanis	
az	interpretáció	fő	sodra	évszázadokon	keresztül	az	Ószövetségben	is	idegen	testként	
elszigetelődő,	komor	s	kiábrándult	hangnak	 tartotta,	üzenetét	pedig	a	könyv	mottó-
ja	 (1,2)	 latin	 fordításával	 összegezte:	Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes; vanitas 
vanitatum, et omnia vanitas.	Ezzel	szemben	a	kortárs	szentírás-magyarázatban	a	fiktív	
főszereplő,	a	Jeruzsálem	királya	(1,1)	álarcát	magára	öltő	Kohelet	szavait	illetően	–	el-
sősorban	R.	N.	Whybray3	és	N.	Lohfink4	munkái	nyomán	–	egyre	több	szakember	teszi	
magáévá	azt	a	véleményt,	hogy	a	könyv	semmiképp	sem	tekinthető	sem	a	mindennek	
csak	a	fonákját	 látó	pesszimizmus	vagy	a	minden	normát,	 törvényt,	szabályt	elvető	
nihilizmus	tanújának.	Kohelet	rendíthetetlen	realizmussal	szemléli	a	körülötte	lévő	vi-
lágot,	kortársai	fékezhetetlen	ambícióit,	kielégíthetetlen	bírvágyát.	S	bár	szemhatára	
előtt	nem	nyílik	meg	a	túlvilág	távlata,	s	azzal	is	tisztában	van,	hogy	„Isten	a	mennyben	
van,	te	pedig	a	földön”	(5,1),	hétszer5	is	hangsúlyozza,	mennyire	nélkülözhetetlen	az	
Örökkévaló	adományaként	elfogadott	s	értékelt	öröm	ahhoz,	hogy	az	ember	el	tudja	
viselni	a	mindennapok	„nyűgét	s	nyilait”.	Sőt,	amint	Lohfink6 rámutatott,	úgy	tűnik,	a	
Kohelet	számára	Isten	az	öröm	révén	nyilatkoztatja	ki	magát:	„Ha	pedig	Isten	valaki-
nek	gazdagságot	és	kincseket	is	adott,	és	megengedte	neki,	hogy	azt	élvezze,	kivegye	
belőle	a	részét,	és	örüljön	fáradozása	eredményének:	ez	Isten	ajándéka. Az	ilyen	nem	
sokat	tűnődik	azon,	milyen	csekély	élete	napjainak	a	száma.	Isten	ugyanis	kinyilatkoz-
tatja	magát	neki	szívének	öröme	által”7.

1	 S.	Garofalo,	„Gioia”,	in	P.	Rossano–G.	Ravasi–A.	Girlanda,	szerk.,	Nuovo dizionario di teologia biblica,	Cinisello	
Balsamo,	Sao	Paolo,	1988,	646	(646–650).

2	 Erről	lásd	pl.:	W.	G.	Morrice,	Joy in the New Testament,	Exeter,	Paternoster,	1984.
3	 Erről	a	témáról	írt	első	írását	(„Qoheleth,	Preacher	of	Joy”,	Journal for the Study of the Old Testament,	23	[1982]	

87–98)	 számos	 tanulmány	 követte.	Whybray	 kutatásainak	 jó	 összefoglalását	 adja	 a	 szerző	 posztumusz	 írása	
„Qoheleth	as	a	Theologian”,	in	A.	Schoors,	szerk.,	Qohelet in the Context of Wisdom,	Bibliotheca	Ephemeridum	
Theologicarum	Lovaniensium	136,	Leuven,	Peeters,	239–265.

4	 Csak	két	munkájára	utalok:	„Qoheleth	5,17–19:	Revelation	by	Joy”,	Catholic Biblical Quarterly	52	(1990)	625–
635;	valamint	Qoheleth: A Continental Commentary,	Minneapolis,	Fortress,	2003.

5	 2,24;	3,12;	3,22;	5,17;	8,15;	9,7–9;	11,9–12,1.
6	 Lohfink,	1990:	634.
7	 Itt	és	a	továbbiakban,	amennyiben	másként	nem	jelzem,	az	Ószövetséget	a	„Revideált	Új	Fordítás”-ból	(Kiadja	a	

Magyar	Bibliatársulat	megbízásából	a	Kálvin	Kiadó,	2014)	idézem.	A	fenti	idézetben	a	v.	19-et	Lohfink	(1990	és	
2003)	alapján	módosítottam.	Az	újszövetségi	szövegeket	a	saját	fordításomból	idézem	(Újszövetség, Pannonhal-
ma,	Pannonhalmi	Főapátság,	2015).
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Mindennek	a	fényében	arra	jutottunk,	hogy	alkalmasint	hasznosabbnak	bizonyul,	ha	
mindössze	két	újszövetségi	„rétegminta”	kissé	árnyaltabb	bemutatására	vállalkozunk.

A rátalálás nyugtalanító öröme
A	Harmadik	evangéliumban	olvasható	példabeszédeknek	mintegy	a	harmada	nem	

Lukácsnak	a	Mátéval	közös	forrásaiból	(a	Mk-ból	vagy	a	Q-ból)	származik,	hanem	
saját	hagyomány-anyagából	való.	Lukács,	úgy	tűnik,	szívesen	alakít	ki	parabolacso-
portokat,	amelyek	egy-egy	témát	különböző	nézőpontból	világítanak	meg.	
A	bibliakiadásokban	az	olvasó	és	a	szöveg	közé	rendszerint	címek	 tolakodnak.	

Ennek	az	értelmezés	irányát	kijelölő	gesztusnak	egyik	klasszikus	példája	„A	tékozló	
fiú	 története”	megjelölés,	amely	a	 fiatalabb	 testvér	sorsára	 téve	a	hangsúlyt,	mel-
lékszereplővé	fokozza	le	a	példabeszédbeli	apa	és	az	idősebb	testvér	alakját.	Éppen	
ezen	indokolatlan	rangsorolás	okán	J.	Dupont8	például	a	Lk	15	egészének	üzenetét	
a	mindhárom	parabolában	központi	szerepet	betöltő	örvendezés/öröm	motívumában	
(15,5.6.7.9.10.32)	ragadja	meg,	s	olvasatának	ezt	a	címet	adja:	„Örüljetek	velem!”.	
M.	Gourgues9	pedig	a	Lk	15,11–32	értelmezésekor	az	egyházatyák	korától	adatolha-
tó	címet	feje	tetejére	állítja,	és	a	„tékozló	atya”	szeretetének	példázataként	olvassa	
a	történetet.
A	Lk	15	az	evangélium	centrális	fejezete.	Bármennyire	triviálisnak	tűnjék	is,	az	első	

kérdés,	amelyet	ez	a	szakasz	felvet,	a	következő:	hány	példázatról	van	itt	szó?	Az	evan-
gélista	bevezetője	ugyanis	egyes	számban	használja	a	„parabola”	szót	(15,3),	Jézus	vá-
lasza	viszont	három	jól	elkülöníthető	történetre	tagolható	(„Vagy	egy	asszony,	akinek”	
[15,8];	„Majd	ez	mondta”	[15,11]).	Sőt,	van	olyan	értelmező10	is,	aki	azon	a	véleményen	
van,	hogy	valójában	négy	példabeszédet	tartalmaz	Jézusnak	a	farizeusok	és	írástudók	
zúgolódására	adott	válasza:	a	veszélynek,	hogy	elvesznek,	nemcsak	az	otthonról	messze	
elcsatangolók	vannak	kitéve	(az	elveszett	bárány	[vv.	4–7]	és	a	fiatalabbik	testvér	[vv.	
11–24]),	hanem	az	otthonmaradók	(az	elveszett	drachma	[vv.	8–10]	és	az	idősebbik	test-
vér	[vv.	25–32])	is.	Úgy	tűnik,	mindegyik	történet	az	elveszni–megtalálni	feszültségét	
akarja	megvilágítani	különböző	szempontból.	A	négyes	felbontás	mellett	szólhat	az	is,	
hogy	két-két	azonos	irányba	kifuttatott	parabola	összekapcsolása	jellemző	Lukácsra11. 
Mindazonáltal	a	Lk	15	tagolása	a	hármas	felosztás	mellett	szól.
Hogyan	kapcsolódik	egymáshoz	a	három	történet?	Ha	a	megtérés	Jézus	válaszának	

a	fő	témája,	akkor	miért	csak	a	15,7-ben	szerepel	ez	a	fogalom?	Érdekes	feszültségnek	
lehetünk	itt	tanúi:	jóllehet	a	pásztor	találja	meg	a	bárányt,	s	az	asszony	az	elveszett	
drachmát,	Jézus	a	példabeszédhez	fűzött	kommentárjában	megtérésről	beszél,	míg	az	
elkódorgó	és	hazatérő	tékozló	kapcsán	az	eseményekre	reflektálva	a	példabeszédbeli	
apa	az	„elveszett	és	megtaláltatott”	fogalompárt	használja,	jóllehet	senki	sem	indult	a	
tékozló	keresésére12.	Hogyan	magyarázható	ez?	Úgy	tűnik,	hogy	az	első	két	példázat	
értelmezési	keretet	biztosít	a	harmadik	parabola	számára.	Az	első	kettő	nem	bűnösök-
ről	beszél,	hanem	elveszett	dolgokról.	Míg	a	bárány	esetében	maga	az	elveszettség	
ténye	mutatkozik	értéknövelő	gyanánt,	addig	a	drachma	esetében	az	asszony	tüstén-
kedése	arányban	van	az	elveszett	értékkel,	hiszen	kétnapi	bére	felkutatásán	fáradozik.
Sokat	vitatott	kérdés,	vajon	befejezett-e	a	két	testvér	története.	Nem	azt	kellene-e	

mondanunk,	hogy	az	apa	szavai	választás	elé	állítják	az	elsőszülött	testvért:	ha	akar,	
bemehet	az	öccse	hazatértén	örvendezők	közé?	Kétségtelen,	a	két	fiúról	szóló	példabe-
széd	végén	hiányzik	az	első	két	történet	lezárásaként	illeszkedő	magyarázó	mondat.	Az	
elveszett	bárányról	szóló	így	fejeződik	be:	„Mondom	nektek,	hogy	ugyanígy	nagyobb	
öröm	lesz	a	mennyben	egyetlen	bűnös	megtérésén,	mint	kilencvenkilenc	igaz	miatt,	
akinek	nincs	szüksége	megtérésre”	(15,7).	Az	elveszett	drachmáról	beszélve	pedig	Jé-
zus	utolsó	szavai	így	hangzanak:	„Mondom	nektek,	így	fognak	örülni	Isten	angyalai	
egyetlen	bűnös	megtérésének”	(15,10).	Az	„elveszett”	fiúkról	szóló	példabeszédhez	
Jézus	nem	fűz	magyarázó	kommentárt,	mellyel	az	értelmezés	irányát	kijelölné.	A	fiata-

		8	 J.	Dupont,	„»Réjouissez-vous	avec	moi!«,	Lc	15,1–32”,	Assemblée du Seigneur	55	(1974)	70–79.		
		9	 M.	Gourgues,	„Le	père	prodigue	(Lc	15,11–32):	De	l’exégèse	à	l’actualisation”,	Nouvelle Revue Théologique 14 

(1992)	3–20.
10	 R.	Meynet,	Il vangelo secondo Luca.	Analisi	retorica,	Retorica	biblica	7,	Roma,	EDB,	1994.
11	 A	Lk	13-ban	a	mustármag	és	a	kovász	kapcsán	először	egy	férfit,	azután	pedig	egy	asszonyt	szerepeltet,	akárcsak	

a	bárányról	és	a	drachmáról	szólva	(13,18–21).	A	Lk	14-ben	pedig	a	toronyépítő	ember	és	a	hadba	induló	király	
példázata	egyaránt	a	tanítványsághoz	szükséges	elszántságot	hangsúlyozza.

12	 A	„megtaláltatott”	igealak	kapcsán	néhányan	úgy	vélik,	a	szenvedő	alak	Isten	nevének	helyettesítésére	szolgál.	
Így	a	hazatérés	–	a	megtérés	–	úgy	áll	előttünk,	mint	Isten	ajándéka.	Emellett	szól,	hogy	az	ApCsel-ben	többször	is	
felbukkan	a	megtérés	ilyetén	értelmezése:	„Az	Isten	őt	fejedelemmé	és	üdvözítővé	emelte,	hogy	megtérést	és	bűn-
bocsánatot	adjon	Izraelnek”	(5,31);	„Akkor	hát	a	pogányoknak	is	megadta	az	Isten	a	megtérést	az	életre”	(11,18).
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labb,	a	tékozló	hazatalált.	Az	idősebb	testvér,	aki	mindig	otthon	volt,	idegenként	áll	az	
atyai	ház	előtt.	Vajon	csak	elszakadva	lehet	rátalálni	az	atyai	ház	értékeire?	Szükséges	
a	kicsapongó,	tékozló	és	eltékozolt	élet,	hogy	magába	szállhasson	az	ember?	A	két	fiú	
két	különböző	utat	jár	be,	életük	mégis	megdöbbentően	hasonló.	
Elgondolkodtató,	hogy	a	harmadik	példázat	elején	nem	egy	apáról,	hanem	egy	em-

berről	(anthróposz tisz)	beszél	Jézus.	Vajon	azzal	magyarázható	ez,	hogy	a	két	test-
vérről	és	apjukról	szóló	parabola	inkább	egy	jól	működő	családi	gazdaságot,	semmint	
egy	harmonikus	családot	rajzol	elénk?	A	fiatalabbik	kikéri	örökségét.	Kérése	jogilag	
nem	marasztalható	el,	csak	szokatlan	(vö.	Sirák	33,20–24).	Az	idősebbik	méltatlanko-
dik,	s	idegenként	fordul	apjához:	„Látod,	hány	esztendeje	szolgálok	neked,	soha	nem	
szegtem	meg	parancsodat,	és	te	sohasem	adtál	nekem	még	egy	kecskét	sem,	hogy	mu-
lathassak	barátaimmal.	Amikor	pedig	megjött	ez	a	te fiad…”	(15,29	sk).	Aki	mindig	
otthon	volt,	és	atyjának	minden	vagyona	az	övé,	úgy	véli,	semmit	sem	kapott.	Az	apa	
szavai	–	„Fiam,	te	mindig	velem	vagy,	és	mindenem	a	tied”	–	olyasmire	emlékeztetik,	
amit	kezdettől	fogva	éreznie	kellett	volna.
A	fiatalabbik	béresként	gondol	vissza	az	atyai	házra,	eszébe	jutnak	az	otthoni	bé-

resek,	s	maga	is	béres	szeretne	lenni	atyja	házában.	El	 is	 tervezi,	mit	fog	mondani:	
„Atyám,	 szörnyű	 bűnt	 követtem	 el	 ellened13.	 Nem	 vagyok	 többé	méltó	 arra,	 hogy	
fiadnak	nevezz,	csak	béreseid	közé	 fogadj	be”	 (15,18	sk).	De	amikor	apjához	ér,	 s	
felmondja	az	előre	kigondolt	mondatokat,	az	utolsó	mellékmondat	–	„csak	béreseid	
közé	fogadj	be”	–	hiányzik.	Apja	nem	engedi,	hogy	végigmondja,	nem	engedi,	hogy	a	
fia	béres	legyen	otthon.	Eltékozolt	életű	fia	idegen	földön	magába	száll,	lelkiismeret-
vizsgálatot	tart,	de	ez	csak	előkészíti	a	megbocsátás	megtapasztalására.	Az	atyai	ház	
ujjongó	öröme	nem	magábaszállásából	levezethető	következmény,	hanem	ajándék.	Az	
„egykori	ruha”	és	a	gyűrű	arra	utal,	hogy	az	apa	újra	fiává	fogadja	a	tékozlót.	Más	
szóval,	az	eseményeket	nem	lehet	meg	nem	történtté	tenni,	de	a	megbocsátás	új	élet	
kezdete.
Az	idősebbik	fiú	úgy	gondolkozik	testvéréről,	mint	ahogy	az	önmagáról:	csak	béres-

ként	fogadná	vissza	testvérét,	így	öccséhez	hasonlóan	nem	atyának,	hanem	gazdának	
tekinti	az	apát.	Míg	atyjuk	így	beszél:	„Együnk	és	vigadjunk,	hiszen	ez	a	fiam	halott	
volt	és	újra	életre	kelt,	elveszett	volt	és	megtaláltatott”	(15,24),	addig	az	idősebb	testvér	
szavai	azt	is	elárulják,	hogy	nemcsak	az	atyai	háztól	idegenedett	el,	hanem	rettenetesen	
egyedül	is	maradt.	„Ez	a	te	fiad”.	Így	beszél	a	fiatalabbikról,	s	mivel	béresnek	tekinti,	
testvére	számára	halott.	Az	idősebbik	fiú	így	testvérét	kitagadva	maga	válik	idegenné.	
Atyjának	kiengesztelődést	kínáló	szavai	nemcsak	magához,	hanem	testvéréhez	is	kö-
zelebb	akarják	vinni:	„Fiam,	[…]	ünnepelni	és	örvendezni	kellett,	mert	ez	a	te	öcséd	
halott	volt	és	újra	életre	kelt,	elveszett	volt	és	megtaláltatott”	(15,32).	Úgy	lehet	tehát	
atyjának	fia,	ha	felismeri	a	hazatérő	tékozlóban	testvérét.	A	példabeszédben	tehát	meg-
mutatkozik	mindkét	 fiú	 szívének	 torzulása,	 de	 Jézus	 szava	nem	 ítélethozatal,	mely	
egyaránt	le	akarná	leplezni	mind	a	fiatalabb	testvér	bűnét,	mind	az	idősebbik	fiú	szívé-
ben	élő	hamis	igazságtudatot.	A	példabeszéd	horizontján	sokkal	inkább	a	szeretetben	
és	örömben	felajánlott	kiengesztelődés	sejlik	föl:	apjukkal	és	egymással.
Arra	a	következtetésre	juthatunk,	hogy	a	harmadik	parabola,	a	két	testvér	példáza-

ta,	az	 idősebbik	fiú	színrelépéséig	az	első	két	 történet	konklúzióját	öltözteti	cselek-
ménybe:	egyetlen	bűnös	megtérését	beszéli	el	 (15,7.10).	A	két	 testvér	példázatának	
a	második	 epizódja	–	 az	otthon	maradt	 testvér	konfliktusa	–	viszont,	 azt	mondhat-
nánk,	a	példabeszédek	keretét	alkotó	szituációt	kommentálja,	a	farizeusok	és	írástudók	
zúgolódását	viszi	színre.	Az	idősebb	testvér	ugyanis	nem	öccse	visszafogadása	miatt	
tiltakozik,	hanem	az	ünnep	ellen.	Az	elsőszülött	számára	az	határozza	meg	testvére	
identitását,	amit	korábban	tett,	apjuk	számára	viszont	a	hazatérés	a	döntő.	Más	szóval,	
az	evangélium	optikája	szerint	a	vámosok	és	a	bűnösök	identitását	nem	az	határozza	
meg,	amit	tettek,	hanem	az,	hogy	Jézushoz	mennek	és	hallgatják	őt	(15,1).
Az	apa	megbocsát	a	tékozlónak,	s	arra	szólítja	az	otthon	maradt	testvért,	hogy	osz-

tozzon	a	megbocsátás	örömében.	Az	apa	tehát	mindkét	fiát	egyazon	szeretettel	szereti,	
de	úgy	egyformán,	hogy	mindegyiket	másképp.	Kimegy,	várakozik,	s	a	hazaigyekvőt	
látva	elpártol	tőle	a	szó:	„Eléje	futott,	nyakába	borult	és	megcsókolta”	(15,20).	S	a	bo-
csánatot	kérő	szavakra	feloldozás	gyanánt	ismét	gesztusok	lépnek	a	szó	helyébe.	Fél-
beszakítja	fiát,	aki	béres	akar	lenni	az	atyai	házban,	s	parancsol	a	szolgáknak:	ünnepet,	
örömünnepet	 rendez.	De	míg	az	„elveszett	 és	megtaláltatott”	 fiú	visszafogadásából	

13	 A	megszokott	–	„az	ég	ellen	és	te	ellened”	–	fordítás	helyett	J.	Joosten	(„»Père,	j’ai	péché	envers	le	ciel	et	devant	
toi«.	Remarques	exégètique	et	 textuelles	 sur	Lc	15,18.21”,	Revue d’Histoire et de Philosophie Religienses 83 
[2003]	147	 [145–156])	 javaslatát	követve.	Tekintetbe	véve,	hogy	a	kisebbik	 fiú	kérése	nem	sértette	a	 jog	biz-
tosította	kereteket,	 felmerül	a	kérdés,	miféle	„szörnyű”	bűnre	utalnak	szavai?	Úgy	tűnik,	az	örökség	felelőtlen	
elpazarlására.



5151

hiányoznak	a	szavak,	addig	idősebb	fiával,	aki	az	ünnepből	akarná	magát	kirekeszteni,	
párbeszédet	kezd.	Vajon	van-e	elég	meggyőző	erő	szavaiban,	pontosabban	a	tékozlót	
visszafogadó	szótlan	szeretetében	ahhoz,	hogy	az	idősebb	fiú	elfogadja	testvérét,	s	így	
a	közös	ünneplésben	megtalálja	önmagát?	Vajon	ő	is	bemegy	az	örvendezők	közé?	Az	
apa,	ahogy	elfogadta	kisebbik	fia	távozását,	és	szó	nélkül	kiadta	neki	az	őt	megillető	
örökségét,	ugyanúgy	elfogadja	annak	lehetőségét	is,	hogy	az	idősebbik	fia	elutasítja	
közeledését.	Mindazonáltal	az	apa	kezdeti	és	mostani	magatartása	közé	nem	tehető	
egyenlőségjel,	 hiszen	 az	 örökség	kiadása	 azzal	 is	magyarázható,	 hogy	 a	 jól	műkö-
dő	családi	gazdaság	fejeként	gondolkodásmódját	a	jogszerűség	határozta	meg.	Csak	
kisebbik	fiának	hiánya	ébreszti	rá	arra,	hogy	a	kettőjük	közötti	kapcsolat	mindennél	
fontosabb.	Az	elsőszülöttel	folytatott	párbeszédben	helyet	kap	a	jogszerűség	(15,31),	
melyet	azonban	maga	mögött	hagy	az	újra	létrejött,	a	korábbit,	a	fiatalabb	távozása	
előttit,	messze	felülmúló	új	kapcsolat	miatt	érzett	öröm.
A	két	fiú	különböző	utakon	jár,	mégis	megdöbbentően	hasonló	gondolkodásmód-

juk.	A	fiatalabb	béres	akar	lenni	otthon.	Az	idősebb	béresnek	fogadná	el	a	fiatalabbat,	s	
miközben	minden	az	övé,	béresként	sandít	egy	gödölyére.	Ha	ők	béresek,	az	apa	csak	
kenyéradó	gazda	lehet.	A	két	fiú	saját	elképzeléseinek	foglya.	A	fiatalabbik	úgy	véli,	
hogy	örökség	nélkül	nem	 fiú	 többé.	Az	elsőszülött	 dührohamot	kap	az	örömünnep	
miatt	(15,28).	Nem	akarja	engedni,	hogy	az	apa	más	legyen,	mint	ami	számára	mindig	
is	volt:	kenyéradó	gazda.	Nem	veszi	észre	az	apában	végbement	láncreakciót.	Úgy	vi-
selkedik,	mintha	ítélőbíró	volna.	Az	apa	megbocsátó	gesztusa	a	fiatalabbikat	megsza-
badítja	hamis	elképzeléseitől,	s	így	a	tékozló	akkor	válik	újra	fiúvá,	amikor	elismeri,	
hogy	többé	nem	méltó	rá.	Vajon	az	idősebb	testvér	foglya	marad	saját	elvárásainak,	
saját	mértékrendszerének?	Vajon	nem	marad	az	atyai	házon	kívül?	A	15,28–30	tulaj-
donképpen	a	bevezetésben	említett	 zúgolódást	 szcenírozza.	Más	 szóval	nem	Jézus,	
hanem	csak	a	példabeszédbeli	apa	válaszol	a	farizeusok	és	az	írástudók	vádjaira.	Az	
apa	alakja	viszont,	lévén	az	Örökkévalót	jelölő	megszilárdult	metafora	a	Szentírásban,	
arra	 invitálja	a	hallgatóságot,	hogy	a	Jézus	által	mondott	példabeszéd	 lezárásából	a	
mennyei	Atya	konklúzióját,	végszavát	hallja	ki.	Az	értelmezésnek	ezt	az	irányát	teszi	
valószínűvé	az	is,	hogy	az	első	két	példázat	is	beszél	a	mennyről,	és	Isten	angyalait	
is	említi	(15,7.10).	Így	a	három	történet	crescendót	alkot:	nemcsak	a	mennyben	lesz	
öröm,	nemcsak	Isten	angyalai	előtt,	hanem	maga	az	Örökkévaló	is	örvendezni	fog.14

A	Lk	16-ba	lépve	néhány	mondat	után	döbbenet	keríti	hatalmába	az	olvasót.	A	rá-
találás,	a	kiengesztelődés	és	megbocsátás	öröme	(Lk	15)	után	egy	megvádolt	sáfárról	
hall,	akinek	józanul	kalkuláló	rátermettsége	a	szemrebbenés	nélkül	hazudó	arcátlanság	
fogalmát	is	kimeríti.	A	modern	kiadásokban	található	címekben	olvasható,	a	sáfárra	
vonatkozó	jelzők	széles	skálán	mozognak:	okos,	találékony,	ravasz,	hűtlen,	becstelen,	
aljas.	Melyik	a	 leginkább	találó?	Valóban	olyan	éles	a	 törés,	mint	ahogy	azt	a	feje-
zetek	 tagolása	sejteti?	A	megvádolt	 sáfár	példázata	 (16,1–8)	előtt	 sem	 találjuk	meg	
a	parabolák	kezdetén	rendszerint	felbukkanó	bevezetést	(vö.	10,29;	12,15;	18,1).	Az	
is	meglehetősen	zavarba	ejtő,	hogy	a	sáfár	története	előtt	olvasható,	a	példabeszéde-
ket	az	evangélium	cselekményéhez	kötő	utolsó	információt	a	15,1sk-ban	találjuk:	„A	
vámszedők	és	a	bűnösök	mind	egyre	jöttek	Jézushoz,	hogy	hallgassák.	A	farizeusok	
és	az	írástudók	viszont	így	zúgolódtak	egymás	közt:	»Ez	bűnösöket	fogad	magához,	
és	velük	eszik.«”	Jézus	a	magatartását	illető	kritikát	fiktív	történetekkel	kommentálja.	
Az	Örökkévaló	öröméről	a	pásztor	(v.	7),	az	asszony	(v.	10)	és	az	apa	(v.	20)	örömét	
felvillantó	elbeszélés	vall.	Az	idősebbik	testvér	szemében	az	apa	magatartása	nem	he-
lyénvaló.	A	két	elveszett	testvérről	szóló	történet	nyitva	marad.	Míg	a	Lk	15-ben	Jézus	
a	farizeusokhoz	és	az	írástudókhoz	fordul	példázataival,	a	16,1-től	kezdve	tanítványa-
ihoz	intézi	szavait.	A	példabeszéd	zárszava	(16,8a)	felettébb	zavarba	ejtő,	ugyanis	a	
gazdag	ember	dicsérete	az	egyetlen	garancia	a	megvádolt	sáfár	különös	igazára.	Annál	
is	inkább	meghökkentő	ez	a	zárlat,	mert	a	vádak	a	példázat	végén	igaznak	bizonyul-
nak.	A	gazdától	kapott	dicséret	fényében	viszont	érvényüket	veszítik.	Különös	igazsá-
gosság	ez!	Nem	feleltethető	meg	a	„zúgolódók”	(vö.	15,2.29)	igazságosságról	alkotott	
fogalmának.	Olyan	 igazságosságról	 van	 itt	 szó,	 amelyik	 gazdagságából	 részelteti	 a	
nem	igazakat.	Azt	is	érdemes	emlékezetben	tartanunk,	hogy	a	példázat	hangsúlyozza,	

14	 A	fejezet	szövegében	találunk	néhány	ószövetségi	allúziót,	idézetet,	melyek	olyan	akusztikát	biztosítanak	Jézus	
szavainak,	 hogy	 eleddig	nem	 sejtett	 árnyalatok	válnak	hallhatóvá.	A	 fiatalabb	 fiú	 hazatérésre	 vonatkozó	 terve	
a	hűtlen	Izrael	vallomására	rímel	(Oz	2,9:	„Elmegyek	és	visszatérek	az	első	férjemhez,	mert	jobb	dolgom	volt	
akkor,	mint	most”),	az	apa	és	a	kisebbik	fiú	találkozása	pedig	Ézsau	és	Jákob,	illetve	Dávid	és	Absalom	találko-
zását	idézi	(Ter	33,4:	„Ézsau	eléje	futott,	megölelte,	nyakába	borult,	megcsókolta,	és	sírtak”;	2Sám	14,33:	Dávid	
„hívatta	Absalomot,	aki	elment	a	királyhoz,	és	arcával	a	földet	érintve	leborult	előtte,	a	király	pedig	megcsókolta	
Absalomot”).

	 Több	ószövetségi	szöveghely	is	beszél	az	örvendező	Istenről:	MTörv	30,9;	Iz	62,5;	65,19;	Szof	3,17;	Zsolt	104,31.
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hogy	sok	adósról	van	szó	(16,5).	A	15,2–16,8	szakaszban	olvasható	parabolák	keretét	
a	korabeli	vallási	 elit	 reakciója	alkotja.	A 15,2	 írástudókról	 és	 farizeusokról	beszél.	
A	16,14	csak	ez	utóbbiakat	említi.	A	Lk	15	példázatai	az	Örökkévaló	magatartásáról	
s	öröméről	vallanak.	A 16,1–8a	pedig	azt	tárja	elénk,	hogyan	válik	kézzelfoghatóvá	
Jézus	emberekhez	való	viszonyulása	által	az	„elveszett”-ről	szóló	példázatok	–	bárány,	
drachma	s	a	két	testvér	–	által	felmutatott	cselekvési	modell.	
A	megvádolt	sáfár	példázata	három	különböző	társadalmi	szerep	(gazdag	ember,	sáfár,	

adósok)	konfliktusát	tárja	elénk.	Az	adósok	tartozásuk	mértéke	alapján	minden	bizony-
nyal	ugyanazon	társadalmi	réteg	tagjai,	mint	az,	akivel	szemben	adósságuk	volt.	Velük	
szemben	a	sáfár	egy	másik	réteghez	tartozik:	„kapálni	nem	tudok,	koldulni	szégyellek”	
–	mondja.	Munkaköre	olyan	bizalmi	állás,	amely	egyszerre	jelentett	teljes	függőséget	és	
viszonylagos	hatalmat.	Köztes	állapot.	A	sáfár	egyszerre	adós	és	hitelező.
A	megvádolt	sáfár,	akárcsak	a	Lk 18-ban	színre	lépő	bíró,	nem	követendő	példa.	

Mindkettőjük	magatartása	jogsértő.	Bajosan	fogadható	el	az	az	értelmezés,	amely	sze-
rint	a	sáfár	nem	károsította	meg	a	gazdáját,	mert	csak	a	saját	hasznáról	mondott	le,	
azaz	csak	a	kamatot	nem	kérte.	A	parabola	által	említett	összegek	nagysága	problema-
tikussá	teszi	ezt	a	magyarázatot.	A	megvádolt	sáfár	példázatát	kommentáló	mondatok	
(vv.	 8b–13)	 célja	 nem	az,	 hogy	 élét	 vegyék	 a	 parabolának.	 Inkább	 arra	 szolgálnak	
jó	példával	–	hangsúlyozza	joggal	több	kommentár	–,	mit	jelent	Lukács	számára	az	
Írás	 értelmének	pluralitása,	 és	milyen	befogadói	 együttműködésre	 számít.	A	példa-
beszédhez	 fűzött	magyarázatok	 egymásnak	 ellentmondó	 értelmezési	 perspektívákat	
dokumentálnak	anélkül,	 hogy	a	parabola	krisztológiai	 fókuszát	uralni	 tudnák,	vagy	
felülírni	akarnák.	Úgy	is	fogalmazhatnánk,	hogy	a	16,1–8a	egy	olyan	beágyazott	tör-
ténet,	amely	a	Lk-ban	bemutatott	narratívának	egyik	lényeges	vonását	ragadja	meg:	a	
Názáreti	Jézusról	szóló	elbeszélés	tükörszövegének	tekinthető.	Nemcsak	a	15,1	sk-ban	
vázolt	konfliktus	kezelésére	irányul,	hanem	a	Lk-ban	kifejlő	narratív	krisztológia	egyik	
lényeges	elemét	is	feltárja.	A	megvádolt	sáfár	története	Jézus	praxisának	logikájáról	
szól.	 Jézus	 feltétel	 nélkül	 fordul	 a	 bűnösökhöz:	 eltékozolja	 Isten	megbocsátásának	
gazdagságát!15 
A	16,3	sk	első	látásra,	úgy	tűnik,	lehetetlenné	teszi,	hogy	a	parabolát	Jézusra	alkal-

mazzuk.	De	a	sáfár	mérlegelése	elengedhetetlenül	fontos	a	parabola	krisztológiai	értel-
mezéséhez.	Először	is	bevonja	a	hallgatót	a	példázat	világába.	Továbbá	nyilvánvalóvá	
teszi	a	sáfár	identitásának	kérdésességét	és	bizonytalanságát.	Munkájának	elvesztése	
identitását	megkérdőjelező	státusvesztés.	Krisztológiai	perspektívába	állítva	úgy	fo-
galmazhatnánk,	hogy	Jézus	praxisa	elválaszthatatlan	identitásától.	Ahogy	a	sáfárnak	
urához	fűződő	viszonya	a	döntő,	úgy	Jézus	praxisa	és	identitása	Istennel	való	kapcso-
latának	folyománya.	A	megvádolt	sáfár	példázata	tehát	nem	a	keresztény	viselkedés-
mód	lehetőségeit	kutatja,	hanem	Jézus	gyakorlatára	akar	fényt	vetni.	Hogy	ennek	mi-
lyen	következményei	voltak	–	kellett,	hogy	legyenek	–	a	Krisztus-követők	praxisában,	
azt	a	Mt	18,23–35	mutatja	példaértékűen.	Összegzésképpen	azt	mondhatjuk,	hogy	a	
16,1–8a	hatástörténetének	első	lépéseit	a	16,8b–13	rajzolja	elénk.	Ezekben	a	magyará-
zatokban	egyre	inkább	tematizálódik	a	feszültség	a	parabola	központi	szereplőjének,	a	
sáfárnak	az	erkölcstelensége	és	a	magyarázatok	etikai	üzenete	között.

„Hidd el, az igazi öröm komoly/kemény dolog”
„Mindenekelőtt,	Lucilius-om,	tanulj	meg	örülni”	–	írja	Seneca16,	majd	hozzáteszi	az	

alcímben	idézett	mondatot:	mihi crede, verum gaudium res severa est.	A	közös	sztoi-
kus	örökség	Pál	apostolnál	is	tetten	érhető.	Az	alábbiakban	A filippieknek írt levél	né-
hány	részletét	vesszük	szemügyre,	nevezetesen	azt,	miként	fáradozik	az	Apostol	azon,	
hogy	a	címzettek	életük	részévé	gyakorolják	az	örömet.	

A Fil	 számos	megoldatlan	és	vélhetőleg	egynéhány	megoldhatatlan	problémával	
szembesíti	a	kortárs	exegézist.	Úgy	tűnik,	nem	lehet	egyetlen	tényezőre	visszavezetni,	
miért	ír	Pál	a	Filippiben	élő	keresztényeknek,	és	miért	küldi	el	levelét	Epaphroditosszal.	
Hogy	 megköszönje	 adományukat?	 Hogy	 Epaphroditoszt	 példaként	 állítsa	 a	 filippi	
gyülekezet	elé	(2,25–30)?	Hogy	közvetíteni	próbáljon	a	két	munkatársa	–	Evódia	és	
Szüntükhé	–	között	fellobbant	konfliktusban	(4,2	sk)?
A	levél	datálása	és	keletkezési	helye	(Róma?,	Caesarea	Maritima?,	Efezus?)	is	bi-

zonytalan,	s	az	is	nehezen	pontosítható,	kik	is	valójában	azok	az	ellenfelek,	akikre	a	
levél	többször	is	utal.	Némelyek	szerint	Pál	tanításának	ellenzőiről	van	szó	(3,2–11;	

15	 A	sáfár	megbotránkoztató	viselkedése	nem	áll	 társtalanul	a	Lk-ban.	Másutt	 is	hallunk	meglepő	magatartásfor-
mákról.	Az	éber	szolgákat	megvendégeli	uruk	(12,37).	Az	utak	és	ösvények	gyanútlan	járókelőit	váratlanul	egy	
lakomán	való	részvételre	kényszerítik	(14,21.23;	vö.	15,20–24).

16 Epistulae morales ad Lucilium	23.3-4.
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3,17–21).	Mások	az	1,27–30	szakaszra	hivatkozva	valószínűbbnek	tartják,	hogy	Pál	a	
filippi	keresztények	ellenfeleire	utal.	Többen	viszont	úgy	vélik,	olyan	zsidókról	van	
szó,	akik	nem	hisznek	Jézus	Krisztusban.	Ismét	mások	olyan	keresztényekre	gondol-
nak	inkább,	akiknek	keresztény	identitását	erősen	befolyásolta	a	zsidó	monoteizmus	
és	az	azzal	összhangban	 levő	életvitel.	Abban	 is	megoszlanak	a	vélemények,	vajon	
egyetlen	arcvonal	mentén	sorakoztak-e	fel	az	ellenfelek,	vagy	több	különálló	csoportot	
kell	tételeznünk.	Sőt	az	sem	egészen	egyértelmű,	vajon	Pál	érveléséből	arra	kell-e	kö-
vetkeztetnünk,	hogy	az	ellenfelek	feltűnése	a	filippiek	körében	olyan	mértékű	veszélyt	
sejtet-e,	mint	amiről	a	Gal	vall,	és	így	a	Fil	elsődleges	célja	az	ellenfelek	által	képviselt	
nézetek	cáfolata;	vagy	pedig	az	ellenfelekre	vonatkozó	számos	utalásnak	nincs	más	
célja,	mint	hogy	olyan	hátteret	biztosítson,	amelyben	Pálnak	a	címzettekkel	való	barát-
sága	még	élesebb	kontúrokkal	rajzolódik	ki.
A	következők	tűnnek	valószínűnek.	A	filippi	keresztényeknek	olyan	misszionáriu-

sok	befolyásával	kellett	szembenézniük,	akiknek	a	jelenléte	a	gyülekezeten	belül	ve-
szélyt	jelentett	a	közösség	egységére	nézve,	és	ezt	a	veszélyt	maguk	a	filippiek	is	tuda-
tosították	(1,28).	Pál	azonban	inkább	azért	utal	ezekre	a	„betolakodók”-ra,	hogy	saját	
mondandójának	még	kontrasztosabb	hátteret	adjon	(1,27–30;	3,2–21).	Amennyiben	a	
Fil-t	úgy	tekintjük,	mint	ami	legfőképpen	az	Apostol	és	a	címzettek	közötti	baráti	jó	
viszony	elmélyítését	szolgálta,	még	akkor	sem	lesz	egészen	világos,	mi	volt	pontosan	a	
filippi	keresztények	és	Pál	kapcsolatának	a	természete.	Néhányan	úgy	vélik,	valamifé-
le	hivatalos,	jogi	kapcsolatról	lehetett	szó.	Mások	arra	gyanakszanak,	hogy	a	filippiek	
esetleg	azt	gondolták,	Pál	meg	akarja	szakítani	velük	a	kapcsolatot.	Ezt	a	félreértést	
akarja	eloszlatni	levelével	az	Apostol.
Ami	még	nehézséget	jelent	a	Fil-lel	kapcsolatban:	egyfelől	nem	lehet	nem	észrevenni,	

Pál	különböző	dolgokat	egyazon	perspektívában	kíván	szemlélni,	 és	a	 számos	 felvo-
nultatott	téma	–	az	öröm,	a	hitben	való	előrehaladás,	a	szenvedés,	a	címzettekkel	való	
közösség	–	közötti	összefüggésekre	akarja	rányitni	olvasói	szemét.	Másfelől	viszont	be	
kell	látnunk,	hogy	csak	bajosan	lehetne	egyetlen	közös	nevezőre	visszavezetni	a	levél	
által	taglalt	vagy	említett	számos	témát.	Az	is	figyelemre	méltó,	hogy	Pál	érvelése	nem-
csak	széles	tematikus	skálán	mozog,	hanem	egy-egy	témát	több	szempontból	is	körüljár.	
Sokszor	kerül	szóba	például	az	öröm.17	Az	ismétlés	során	azonban	új	meg	új	szempon-
tok	villannak	elénk.	Egyszer	a	saját	öröméről	szól,	máskor	a	filippiek	örömére	utal.	Sőt	
többször	beszél	arról,	hogy	a	levél	írója	és	a	címzettek	osztoznak	az	örömben.	Hogyan	
kapcsolódnak	egymáshoz	ezek	a	perspektívák?	Egy	másik,	többször	felbukkanó	téma	a	
szenvedés	és	a	próbatétel.18	Érdemes	arra	figyelni,	hogy	Pál	mindkettőt,	az	örömet	és	a	
próbatételt	egyaránt	összekapcsolja	azzal,	amit	az	adott	helyzetben	feladatának	tekint,	
nevezetesen	az	evangélium	védelmével	és	terjedésének	előmozdításával.19	A	szenvedés-
nek	részben	az	abban	a	városban	élő	keresztény	közösség	az	oka,	ahol	Pál	fogságban	van	
(1,14–18),	másrészt	a	külső	tényezők,	jelesül	maga	a	fogság.	Pál	nem	mulasztja	el,	hogy	
a	filippiek	megpróbáltatását	párhuzamba	állítsa	a	saját	szenvedésével.	Továbbá	a	munka-
társait	ért	próbatételeket	sem	hagyja	említés	nélkül:	Timóteus	(2,20	sk)	és	Epaphroditosz	
(2,25–30)	példáját	állítja	a	címzettek	elé.	Különös,	hogy	a	Fil	3–4-ben	a	szenvedés	té-
mája	háttérbe	szorul.	Sőt	annak	lehetünk	a	tanúi,	hogy	életének	fordulatát	követően	a	
szenvedés	jelentése	is	átértékelődik:	a	Krisztussal	való	együttszenvedés	feltámadásának	
erejében	való	részesedést	jelent	(3,11.12–14).	Később	azt	hangsúlyozza,	hogy	belsőleg	
független (autarkész)	az	anyagi	javaktól	(4,11.13.17).	Miért	emeli	ki	a	levél	első	felében	
minden	egyes	szóban	forgó	személy	szenvedését	(saját	maga,	a	címzettek,	a	munkatár-
sak)?	S	ezzel	összefügg	egy	másik	kérdés	is:	miért	fejezi	be	mondandóját	egy	módfelett	
győzedelmes	hangfekvésben?
Engberg-Pedersen	meggyőzően	 tárja	 fel,	hogyan	függ	össze	Pál	egész	érvelésében	

a	levél	négy	fő	témája,	az	öröm,	a	szenvedés,	a	közösség20	és	a	hitben	való	előmenetel.	
A	3,4–14	szakaszban,	mondja,	Pál	a	saját	életében	bekövetkezett	alapvető	változás	mi-
benlétét	taglalja.	Ennek	a	szakasznak	a	tartalmát	már	különböző	formában	előkészítette	
(1,12–26;	2,5–11).	A	harmadik	fejezetben	több	metaforát	(kár,	veszteség,	nyeremény)	
találunk,	de	nehéz	megállapítani,	miről	is	beszél	Pál	pontosan.	Lehetséges	volna	önjel-
lemzését	egy	kevésbé	színes,	de	pontosabb	nyelvezetre	lefordítani?	Elsősorban	arról	a	
változásról	beszél,	 amely	önnön	 identitását,	 illetve	a	 saját	 identitásáról	kialakított	ké-
pét	illeti.	Többé	már	semmi	értéket	nem	tulajdonít,	hangsúlyozza,	a	korábban	rendkívül	
nagyra	értékelt	minőségeknek.	Fontos	szem	előtt	tartani,	hogy	olyan	tényezőkről	van	szó,	

17	 1,4.18.25;	2,2.17.18.28;	3,1;	4,1.4.10.14.
18	 1,7.13.14.17;	2,16–17;	3,11.12–14;	4,12.
19	 1,12.25;	3,20;	4,19.
20	 Nemcsak	 a	 koinónia	 szót	 és	 származékait,	 illetve	 szinonímáit	 kell	 ide	 sorolnunk,	 hanem	 a	 szün-	 („-val,	 -vel,	

együtt”)	prefixummal	képzett	szavakat	is	(Engberg-Pedersen,	i.	m.,	89.105	skk).
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amelyek	továbbra	is	jellemzik	őt,	s	amelyek	egy	zsidó	számára	a	lehető	legértékesebb	mi-
nőségek	(3,4–6).	Ha	tehát	ilyen	átértékelődésről	van	szó,	akkor	ez	azt	jelenti,	hogy	ő	maga	
–	mint	olyan	egyén,	aki	e	minőségek	révén	definiálja	önmagát	–	nem	számít	önmagának.	
Más	szóval,	normatívnak	mondható	és	végérvényesnek	tekinthető	identitásának	alapját	
nem	önmagában,	hanem	Krisztusban	találja	meg.	Ezt	a	változást	Engberg-Pedersen	azzal	
a	sztoikus	szemléletmóddal	 rokonítja,	amely	szerint	az	embernek	arra	kell	 törekednie,	
hogy	belső	függetlenséggel	szemlélje	nemcsak	a	világot,	hanem	saját	magát	is.	Tanulsá-
gos,	mondja,	ezen	a	ponton	Marcus	Aurelius	gondolatait	idézni:
(7,48):	Aki	az	emberekről	nyilatkozik,	annak	mintegy	felülről	kell	néznie	a	földi	élet	

dolgait,	a	nászt,	a	válást,	a	születést,	a	halált,	a	törvényszéki	tolongást,	az	ember	nem	lak-
ta	pusztaságot,	a	tarkabarka	barbár	népeket,	az	ünnepélyeket,	a	gyászolásokat,	a	piacokat	
–	ezt	a	zagyva	életet,	melynek	összhangja	az	ellentétes	jelenségek	eredője.
(9,30):	Szemléld	mintegy	a	magasból	a	sok	ezer	embercsoportot,	a	sok	ezer	vallási	

szertartást,	a	mindenféle	viharban,	 szélcsendben	szétrajzó	hajókat,	a	 születő,	együtt	
élő,	elmúló	lények	tarkaságát.	[…]
(12,24):	 […]	 ha	 hirtelen	 a	magasba	 szállva	 fölülről	 néznéd	 az	 emberek	 dolgait,	

különböző	irányú	vergődésüket,	ha	egyazon	pillantással	áttekintenéd	a	levegő	és	az	
aether	lakóinak	végtelen	birodalmát,	mennyire	lenéznéd	amazokat!	S	ahányszor	csak	
felemelkedel,	ugyanazt	látnád:	egyformaságot,	rövidre	mért	életet.	Erre	vagyunk	olyan	
büszkék!	(Elmélkedései,	ford.	Huszti	József,	Bp.,	Európa,	1974.)

Életének	új	szakaszában	egyetlen	dolog	számít	Pál	szemében.	Az,	hogy	azt	teszi,	ami	
Krisztus	műve	is	volt.	Ennek	megfelelően	az	öröm	az	egyetlen	adekvát	válasz	a	szenve-
désre.	Ebben,	mutat	rá	Engberg-Pedersen21,	élesen	különbözik	a	sztoicizmustól	Pál,	mi-
vel	a	sztoa	tanítása	szerint	az	öröm	a	bölcs	ember	kiváltsága,	amely	kizárja	a	fájdalom	ta-
pasztalatát.	Ezzel	szemben	Pál	hangsúlyozza,	hogy	szenved:	„bánatra	bánat	érte”	(2,27).	
Amikor	Pál	fájdalmáról	és	gyötrelmeiről	beszél,	nyilvánvaló,	hogy	e	világbéli	tapaszta-
latairól	beszél.	De	számára	élni,	abban	az	értelemben	is,	hogy	e	világban	élni:	Krisztus	
(1,21).	Így	jelenlegi	öröme	kézzelfoghatóvá	teszi,	hogy	a	Krisztus	nevével	összefoglalt	
realitás	jelenvaló	számára.	Figyelemre	méltó	azonban,	hogy	amikor	Pál	nem	gondol	köz-
vetlenül	a	filippiek	aggodalomra	okot	adó	helyzetére,	hanem	csak	a	saját	sorsát	mérlegeli	
(1,12–26;	2,17),	akkor	nyoma	sincs	szavaiban	sem	fájdalomnak,	sem	szomorúságnak.	A	
saját	sorsát	teljesen	úgy	szemléli,	mint	egy	sztoikus	bölcs.
Milyen	szerepet	tölt	be	a	4,10-20	–	a	filippiek	által	küldött	adományokért	mondott	

köszönet22	–	a	levél	egészének	érvelésében?	Ennek	a	szakasznak	a	szerepe,	mondja	
Engberg-Pedersen,	nem	merül	ki	abban,	hogy	Pál	egyszerűen	köszönetet	mondjon	a	
filippiektől	kapott	adományokért.	Ugyanis	az	Apostol	itt	egyszerre	két	dolgot	csinál.	
Egyfelől,	természetesen,	háláját	fejezi	ki,	másfelől	azonban	dicséri	a	címzetteket.	Egy-
részt	 azon	 fáradozik,	 hogy	 a	 saját	 szemléletmódjára	vezesse	 el	 őket,	másrészt	 nem	
hagy	afelől	sem	kétséget,	hogy	tudatában	van,	előttük	jár,	hiszen	Istennel	való	kapcso-
lata	okán	a	címzettek	példát	vehetnek	róla.	

A Fil	mindenekelőtt	 „intő	 szó”	 (paraklészisz –	vö.	2,1),	 azaz	 egy	meghatározott	
területen	akar	mélyebb	megértésre	vezetni.	Így	az	Apostol	szavait	egyrészt	a	„leeresz-
kedés”	jellemzi;	ugyanakkor	ennek	az	a	szerepe,	hogy	a	címzetteket	„felemelje”23. De 
éppen	mivel	Pál	beavatkozása	nem	akar	más	 lenni,	s	az	általa	hirdetett	evangélium	
tartalma	miatt	nem	is	lehet	más,	mint	„intő	szó”,	„figyelmeztetés”,	„kérés”,	az	Apos-
tol	pedagógiájának	lényege	az,	hogy	a	filippi	keresztények	a	saját	erejükből,	a	saját	
eszközeikkel	jussanak	el	arra	a	szintre,	ahonnan	Pál	megszólítja	őket,	ahonnan	élete	
példáját	eléjük	tárja.	Pál	tanítása	szerint	a	címzettek	identitásának	változása	nemcsak	
abból	eredezik,	hogy	megismerték	Krisztust.	Az	átalakuláshoz	Pál	szerint	e	személyes	
tapasztalaton	túl	tételes	ismeretekre	is	szükség	van.	Az	Apostol	tehát	feltárja	ennek	a	
tudásnak	a	tartalmát.	Krisztusnak	mint	Úrnak	az	ismerete	magába	foglalja	a	Krisztus-
eseménynek	azt	a	megértését,	amelyről	a	Fil	2	himnusza	beszél.	Pál	tehát	hangsúlyoz-
za	(Fil	3),	hogy	ő	már	eljutott	erre	a	megértésre,	ugyanakkor	életének	maradandó	célja	
az,	hogy	gyarapodjék	ebben	az	 ismeretben.	Ez	a	szakasz	azért	 is	 figyelemre	méltó,	
mert	itt	Pál	életének	fordulatát	–	megtérését,	meghívását	–	nem	köti	sem	kinyilatkozta-
táshoz	(vö.	Gal	1,12.15	sk),	sem	a	Feltámadott	megjelenéséhez	(1Kor	15,5–8),	hanem	
Jézus	Krisztus	megismeréséhez24:

21	 Engberg-Pedersen,	i.	m.,	107.
22	 L.	Alexander	 („Hellenistic	 Letter-Form	 and	 the	 Structure	 of	 Philippians”,	 Journal for the Study of the New 

Testament	37	[1989]	87–101)	megnyugtatóan	tisztázza,	hogy	a	köszönetnyilvánítás	a	levél	végén	csak	számunkra	
szokatlan,	ugyanis	jól	beleillik	a	korabeli	magánlevelezés	konvencióiba.

23	 Engberg-Pedersen,	i.	m.,	100	sk.
24 J. Ashton, La religione dell’apostolo Paolo,	Brescia,	Paideia,	2002,	166–172.
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„arra	jutottam,	hogy	ami	számomra	nyereség	volt,	azt	Krisztus	miatt	veszteség-
nek	tekintsem.	Sőt	mindent	veszteségnek	tartok	Uram,	Jézus	Krisztus	mindent	
felülmúló	ismeretéhez	képest.	Miatta	minden	értékét	veszítette	a	szememben,	
és	mindent	szemétnek	tartok,	csak	hogy	Krisztust	elnyerjem,	hogy	hozzá	tartoz-
zam,	nem	a	Törvény	általi	igaz	mivolt	okán,	hanem	a	Krisztusba	vetett	hit	által,	
vagyis	az	Istentől	való,	a	hit	alapján	álló	igaz	mivolt	okán;	hogy	megismerjem	
őt	–	feltámadása	erejét,	valamint	a	szenvedéseiben	való	részesedést	–	azáltal,	
hogy	egyre	inkább	hozzá	hasonlóvá	alakít	halála,	hogy,	ha	lehetséges,	eljussak	
a	halálból	való	feltámadásra.”	(3,7–11).	

Pál	a	levelet	írva	lehajol	a	címzettekhez.	Azon	a	szinten	szólítja	meg	őket,	ahol	
keresztény	életük	alakulásában	éppen	vannak.	De	célja	az,	hogy	arra	a	szintre	emelje	
őket,	ahol	ő	van.	Intő	szava,	buzdítása	(paraklészisz)	nem	akar	mást	tenni	a	filippiekkel,	
mint	amit	Isten	tett	ővele	Jézus	Krisztus	által	apostoli	meghívásában	(klészisz).	Mivel	
arra	a	szintre	jutni,	ahol	Pál	van,	egy	megértési	folyamat	eredője,	Pál	értelmezése	sze-
rint	nincs	más	mód	arra,	hogy	a	filippiekhez	intézett	buzdítása	célt	érjen,	mint	hogy	
úgy	beszéljen	és	úgy	cselekedjék,	hogy	ezek	révén	a	címzettek	fel	tudjanak	emelkedni	
oda,	ahol	ő	van.
Pál	 többször	is	szól	a	keresztény	életben	való	haladásról.25	Ebbe	az	összefüggés-

be	állítva	a	szeretet	 (agapé)	értelme	 is	konkretizálódik:	„Azért	 imádkozom,	hogy	a	
szeretet	egyre	inkább	gazdagodjék	bennetek	tudással	(epignószisz)	és	átfogó	ismeret-
tel (pasza aiszthészisz);	hogy	meg	tudjátok	ítélni	(dokimazein),	mi	számít	igazán	(ta 
diapheronta)”	(1,9–10a).	A	szeretet,	amiről	Pál	beszél,	olyan	ismeret,	amely	mindent	
értékel,	mindent	megvizsgál,	és	képes	arra,	hogy	mindennek	megfelelő	 fontosságot	
tulajdonítson.	Az	is	feltűnő,	hogy	a	levélben	többször	felbukkannak	a	phronein, „gon-
dolkodni”	ige	tövéből	képzett	vagy	vele	rokon	értelmű	szavak.	Ezek	alapján	Engberg-
Pedersen26	arra	a	következtetésre	 jut,	hogy	Pál	érvelése	 tökéletesen	beleillik	abba	a	
sztoikus	modellbe,	amely	úgy	hív	a	megértésben	való	növekedésre,	hogy	annak	a	kö-
vetkezetes	alkalmazására	szólít,	amit	valaki	már	megértett,	amit	már	most	is	jól	ismer.	
Pál	ebben	akarja	segíteni	a	címzetteket,	s	ennek	érdekében	érvelése	két	irányba	halad	
egyszerre.	Egyrészt	a	filippiekkel	már	meglevő	jó	kapcsolatra	apellál,	másrészt	példa-
ként	állítja	magát	eléjük.	Így	a	filippiekhez	intézett	apostoli	buzdítás	annak	a	címzet-
tekkel	már	meglévő	koinóniának,	közösségnek	a	konkrét	megvalósulása,	amelyet	Pál	
éppen	a	hozzájuk	intézett	levél	révén	még	inkább	el	akar	mélyíteni.

25	 1,6.9–11.25;	3,15–16.
26	 Engberg-Pedersen,	i.	m.,	108	sk.




