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Kutatási előzmények 
 

Isten a keresztény ember Atyja, a keresztény ember pedig Isten fia vagy 

gyermeke: ez az újszövetség egyik leghangsúlyosabb tanítása. Ennek 

tükrében elgondolkodtató az a tény, hogy míg a dogmatikai művek – érthető 

módon – igen kitüntetett figyelmet és teret szentelnek Jézus Krisztus 

istenfiúságának, addig témakezelésükben a keresztény ember 

istengyermeksége vagy csak igen marginálisan, vagy többnyire egyáltalán 

nem jelenik meg. Ugyanakkor az egyházi közgondolkodásban gyakran 

megfigyelhető a keresztény ember istengyermekségével kapcsolatos 

különféle újszövetségi tanításelemek összekeverése vagy éppen nem kellő 

figyelembe vétele. Utóbbinak jele például az olyan sokak által triviálisnak 

tekintett, áhítatokban, igehirdetésekben, hitbeli vonatkozású beszélgetésekben 

gyakran hallható kijelentés, miszerint „minden ember Isten gyermeke”. A 

témaválasztás indokául szolgál egy sajátos elszegényedés megfigyelése is, 

amely a hatástörténetben gyökerezik. Már a patrisztikus szerzőktől kezdve a 

keresztény ember istengyermeksége vonatkozásában szinte mindenki 

magáévá tette a páli modell szerinti értelmezés gondolati sémáját, és ennek az 

értelmezési formának a szemüvegén keresztül interpretálnak ettől szemmel 

láthatóan homlokegyenest eltérő képvilággal operáló textusokat is.  

A nemzetközi kutatás bizonyos részeknek kitüntetettebb, másoknak 

szinte semmilyen figyelmet nem szentelt idáig. A páli megközelítésmódot 

érintően számtalan folyóiratcikk mellett számos – egymástól meglehetősen 

eltérő szemléletmódot tükröző – monográfia született az elmúlt évtizedekben, 

például Brendan J. BYRNE, James M. SCOTT, valamint Trevor J. BURKE 

tollából. A jánosi megközelítésnek Matthew VELLANICKAL szentelt könyvet. 

A viszonylag szűz területnek számító mátéi értelmezés kapcsán Henry 

PATTARUMADATHIL-t kell megemlítenünk. A feltámadási modellel 
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tudomásom szerint előttem még nem foglalkoztak, mint ahogy az újszövetség 

vonatkozásában monografikus szinten az egyetemessel sem.  Így elmondható, 

hogy az általam feldolgozott hozzávetőlegesen négyszáz hivatkozott 

szakirodalmi forrásmű egyike sem vállalkozott még arra, hogy az általam 

három alapvető, plusz két kisebb, marginálisabb paradigmaként, ámde saját 

szemléletmóddal bíró eltérő modellként megragadott újszövetségi 

megközelítéseket egyenlő hangsúllyal, egységes újszövetségi keretbe 

ágyazottan szemlélve, mintegy „szinoptikusan” tárgyalja. E komplex 

kérdéskör tisztázásának igénye ébresztett motivációt vizsgálódásom 

elvégzésére. 

 

Módszertani megközelítés 

 

A biblikus rész felütéseként felvázoljuk az ószövetségi és 

intertestamentális vonatkozások főbb vonalait a későbbi zsidó fejleményekre 

is kitekintéssel. A disszertáció törzsét az örökbefogadási, a születési, a 

„behaviorista”, a feltámadási és az egyetemes modellek részletes tárgyalása 

adja. Itt jobbára történetkritikai exegetikai eszközökkel közelítünk a 

kulcstextusokhoz vagy pedig a kulcsfogalmak mentén haladunk (a jánosi 

nemzés/születés-modell esetében), így állapítjuk majd meg az egyes modellek 

sajátosságait. A három főbb megközelítés kapcsán minden egyes nagy 

fejezeten belül kifejezetten újszövetségi teológiai szempontból szemügyre 

vesszük Jézus Krisztus istenfiúságának és a keresztény emberének az 

egymáshoz való viszonyulását is. Végül a biblikus rész tanulságainak 

fényében az istengyermekség metaforikus jellegéből indulunk ki, és a diakron 

szemléletű megközelítések után legvégül egy fejezetet szentelek a kognitív 

metaforaelmélet szinkron jellegű, témánkra való adaptációjának.  
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Elért eredmények 

 

1.a Kiindulópontként az ószövetség Isten atyaságával kapcsolatos 

tanításelemeit vettük számba. Izráel mint gyermek az Úr kiválasztásán 

és elhívásán alapuló istenfiúság hordozója. A felkent király 

istenfiúságával kapcsolatban legvalószínűbbnek a korabeli hűbéres-

vazallus szövetségesi viszony nyelvezetének az érvényesülését 

tekinthetjük. Az özvegyek és árvák olyan speciális élethelyzetben 

vannak, hogy lehetőségeik beszűkülése folytán ténylegesen is egyedül 

Istenre hagyatkozhatnak. Az „istenfiak” csoportját a mennyei 

udvartartás tagjaival azonosíthatjuk. Közülük kerülnek majd ki többek 

között az intertestamentális és az újszövetségi kor bukott angyalai. Az 

ószövetséggel kapcsolatban tanulságként azt vonhatjuk le, hogy a 

felkent király kivételével az istengyermekség individuumokra 

vonatkoztatott gondolata még nem jelenik meg, hanem csakis 

kollektívumok vonatkozásában.  

1.b  Ez az individuálissá válási folyamat a deuterokanonikus irodalomban 

kezdődik el, ugyanakkor a hagyományos, a nép vonatkozásában 

fennálló atyaság is tovább érvényesül. A pszeudepigráf Énók első 

könyvében már határozott az a tendencia, hogy a „szentek és az igazak” 

kategóriájába tartozók Isten fiainak számítanak. A qumráni anyagban 

már megtalálható Isten „Atyám”-ként való személyes megszólítása, 

legalábbis elbeszélt szövegekben, ami azonban egyben cáfolatul szolgál 

Joachim JEREMIAS e jelenség Jézus előtti hiányával kapcsolatos 

tézisének. Alexandriai Philónnál Isten atyaságának számos, eddig a 

zsidóság irodalmából nem ismert formája bukkan fel. Kutatásaim egyik 

fő eredményének, s ezáltal e disszertáció egyik tudományos jelentőségű 

nóvumának tekintem azon tézisemet, miszerint Spec. leg. 1.317-318-at 
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figyelembe kell vennünk Mt 23,9 értelmezéséhez mint kortárs 

párhuzamot. Josephus Flaviusnál Isten egyetemes atyaságának 

gondolata jelenik meg hangsúlyosan. Kifejezetten érdekes, ahogy ez 

nála az öngyilkossággal szembeni érvként funkcionál. A targumok, a 

rabbinikus zsidóság irodalma, valamint a kabbalista hagyományra való 

kitekintés teszi kerekké a palesztinai kánonon kívüli zsidó irodalom 

vázlatos számbavételét.  

2.a  Az újszövetségből elsőként a Pál apostol teológiai gondolkodását 

fémjelző örökbefogadás modelljét vesszük szemügyre. Először a 

sajátos páli terminus technicus, a uìoqesi,a etimológiai és lehetséges 

kulturális hátterét vizsgáltuk meg. Ez utóbbi kapcsán a zsidó, illetve a 

(görög-) római lehetőségek merültek fel. Ismertettük azoknak a 

kutatóknak az álláspontját, akik alapvetően a zsidó gyökér 

kizárólagosságát hangsúlyozták. E körből kiemeltük a kérdésnek egy-

egy monográfiát szentelő SCOTT, valamint BYRNE álláspontjait. Míg 

előbbi a 2Sám 7,14 alapján a felkent király, addig utóbbi pedig az Izráel 

mint nép istenfiúságának a sajátos páli kiterjesztését fogalmazták meg 

elméletként. A többséginek mondható, főként, de nem feltétlenül 

kizárólagosan római jogi hátteret tételezők közül BURKE és CORLEY 

gondolatait emeltük leginkább ki. Az örökbefogadás római 

jogintézményének a részletes bemutatása azt a célt szolgálja, hogy az 

olvasó rendelkezzen azzal az asszociációs háttérrel, amivel vélhetően 

egy Pál korabeli hellenizált/romanizált keresztény rendelkezett az 

apostol leveleinek olvasásakor. Magam részéről megoldásként Udo 

SCHNELLE professzor nyomán a „vagy-vagy” exegézis erőltetésének az 

elhagyását javaslom.    
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2.b  Az érintett páli textusok közül legrészletesebben a galata levelet 

vizsgáltuk meg. A kortörténeti háttér megvilágításával fényt vetünk a 

levél eredeti olvasóinak különleges szituációjára, amelyre az apostol 

levelében reflektál és reagál. A körülmetélkedés révén a mózesi törvény 

igájának, s így a zsidó identitásnak a felvételét immár egy idejét múlt 

üdvtörténeti fázisba való regressziónak tekinti az apostol a 

pogánykeresztény galaták számára, sőt az általa hirdetett evangélium 

megtiprásának. Az Ábrahámnak adott ígéret nem veszítette érvényét a 

mózesi törvény közbejöttével, sőt, Krisztusban be is teljesedett. Így 

mind a zsidókeresztények, mind a pogánykeresztények egy családot 

alkotnak, Isten fogadott fiaiként. A Gal 3,27-ben felbukkant keresztség 

képe kapcsán kitérőt teszünk az újonnan születés és keresztség 

vonatkozásában némileg problematikus értelmezhetőségű Tit 3,5-re. A 

római levél 8. fejezetével kapcsolatban a törvény és a Lélek szerepét 

járjuk körül vázlatosan a fogadott fiúság összefüggésében, kitérve a páli 

gondolkodást nagymértékben meghatározó ún. eszkatologikus 

feszültség kérdéskörére, illetve prwto,tokoj fogalmának 

értelmezhetőségére. Ez utóbbi kapcsán felvesszük dolgozatunkba az 

egyetlen igazán jó minőségben fennmaradt görög nyelvű 

örökbefogadási szerződés szövegét is. E dokumentum és a 89. zsoltár 

szóhasználata nyomán levonjuk a következtetést, hogy a prwto,tokoj 

nem feltétlenül literális értelemben vett „elsőszülöttet” jelent. Róm 9,4 

esetében Pál apostolnak az újraértelmezett Izráel-fogalmát járjuk körül, 

megállapítva, hogy nem szuperszesszionista, hanem folytatólagos és 

inkorporatív módon gondolkodott. Ef 1,5-ben Róm 8 eszmeisége 

köszön vissza, azzal együtt, hogy itt az eszkatologikus bináris kód első 

tagjára, a „már igenre” nagyobb hangsúly kerül. Kitérünk két az 

istenfiúságot tételező, ám nem a uìoqesi,a fogalmi körében mozgó 
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textusra. Míg Fil 2,15-ben Izráel mint nép istenfiúságára történik 

parafrázisszerű utalás, addig 2Kor 6,18-ban a felkent királlyal 

kapcsolatos 2Sám 7,14-re. A szülés és születés képe is megjelenik az 

apostolnál, de nem Isten és az emberek, hanem saját maga és lelki 

gyermekei viszonylatában. Végül, bár nem páli irat, a zsidókhoz írt 

levélre is kitértünk, mint amelynek a szemlélete az istengyermekké 

válás szempontjából leginkább talán az örökbefogadási modellhez áll a 

legközelebb.  

3. A születés/nemzés modellje javarészt a jánosi teológia sajátossága. 

Megvizsgáljuk a jánosi iratokra jellemző ellen-nyelv mibenlétét. 

Megközelítésmódul nem az egyes igeszakaszok egymás utáni 

elemzését, hanem a jánosi nyelvi univerzum bizonyos, az 

istengyermekséggel kapcsolatos kulcskifejezéseinek, s ezen keresztül a 

legfontosabb érintett locusoknak a vizsgálatát választottuk.  Ennek 

során megállapítjuk, hogy a te,kna qeou/ megjelölés a jánosi közösség 

önértelmezésnek a reflexiója. Tisztázzuk a genna,w ige kétértelműségét, 

és a születés/nemzés lehetőségei közül a szakirodalmi vélemények és 

érvek tüzetes vizsgálata nyomán Istennel kapcsolatban inkább az utóbbi 

mellett tesszük le voksunkat. Ugyanígy járunk el az „újonnan”, illetve 

„felülről” dilemmáját felvető a;nwqen esetében, ismét a második opciót 

preferálva. Az evk prepozíció kapcsán megvizsgáljuk TRUMBOWER „fix 

eredet”-elméletét és elvetjük. A jánosi istenfiúság-modellből a János 

első levele alapján levonható konzekvenciát BOLYKI János nyomán úgy 

is megfogalmazhatjuk, hogy abban, akinek a nemzője Isten, azaz a 

keresztény hívőben Isten spirituális nemzőereje megmarad, mivel a 

nemzés aktusa tovább hat, és meghatározza az így nemzett lény 

egzisztenciáját. A monogenh,j-fogalom vizsgálata nyomán megállapítjuk 
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az „egyszülött”-ként való fordítás exegetikai értelemben vett 

tarthatatlanságát, bemutatjuk az értelemtorzuláshoz vezető okokat. 

Ebben a fejezetben tárgyaljuk Péter első levelének egy vonatkozó 

szakaszát is, amely az „újonnan szülesztés” fogalmával operál. 

4. Behaviorista modellnek nevezzük a mátéi istenfiúság-értelmezést. 

Tisztázzuk az ő atyaság-képének jellegzetességeit: így exkluzivitását, 

relacionalitását, valamint a „mennyei” jelző értelmezhetőségét. Komoly 

figyelmet szentelünk az utóbbival nagy mértékben összefüggő 

jelenségnek, a földi apaság elvetésének. Míg a mennyei Atya vonásai 

pozitív értelműek a tanítvány számára, a földi apák csak negatív 

színben jelennek meg Máté evangéliumában. Ezen a ponton 

fogalmazom meg a másik, tudomásom szerint nóvum jellegű tézisemet, 

miszerint Mt 2,22 helyes értelmezését a két Heródes-fiú, illetve 

területeik eltérő megítélhetősége kapcsán mindezek fényében kell 

szemlélnünk: Arkhelaosz valószínűleg sokkal inkább hasonlít 

kegyetlen apjára, mint Heródes Antipász. A földi apák negatív szerepét 

következetesen végigvezetjük az evangéliumban felbukkanó konkrét 

példákon. Mt 23,9 kapcsán éles kritikát fogalmazunk meg a többségi 

állásponttal szemben, és a már Philón kapcsán jelzett szövegrész 

figyelembe vételének szükségességét nyomatékosítjuk. A jézusi 

követésetika személyi hatókörét illető kétosztatúság alapját a 

tanítványság radikális értelmezése nyomán a tanítvány és nem-

tanítvány különbségtételben határozzuk meg. Bemutatjuk 

PATTARUMADATHIL tézisét a tanítványságról mint az Isten gyermekévé 

válás útjáról. Ennek kapcsán elöljáróban tisztázzuk a kulcsjelentőségű 

dikaiosu,nh-fogalom körüli értelmezési bonyodalmakat. A legrövidebb, 

ám általam is helyesnek tekintett ALMÁSI-féle megfogalmazás szerint 

ez nem más, mint Isten akaratának a teljesítése. Az ún. dikaiosu,nh-
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textusokat egyenként megvizsgáljuk, ami során a konkurens 

tudományos megközelítéseket újfent bírálatnak vetjük alá. Kitérünk a 

di,kaioj melléknév és a dikaio,w ige előfordulásaira is. Megvizsgáljuk 

az Isten atyaságával kapcsolatos tanításnak a hegyi beszéden belüli és 

kívüli példáit. Előbbi kapcsán láthatjuk, hogy mindez mily szorosan 

összefügg a dikaiosu,nh gyakorlásával, annak mikéntjével. Az 

imádkozás kapcsán a Miatyánkot is elemezzük. Legvégül – csakúgy 

mint részben már az előző két modellnél is –, kitérünk Krisztus és a 

keresztény ember istenfiúságának egymáshoz való viszonyára. 

Összefoglalásképpen leszögezzük, hogy az atyai vonások kirajzolódása 

a tanítványokon lesz az előszobája istengyermeki létük kiteljesedésének 

Atyjuk királyságában.   

5. Lk 20,34-36 adja az apropóját egy negyedik istengyermekség modell 

felállításának, ami a feltámadással áll összefüggésben. Ezen igen 

sajátos megközelítés szerint az utóbbiban való részesedés az, ami az 

istenfiúságot konstituálja. 

6. Végül felállítunk egy ötödik, bizonyos értelemben „kakukkfióka” 

jellegű modellt is, amely Isten egyetemes atyaságával kapcsolatos. 

Annyiban kakukkfióka, hogy ez nem specifikusan a keresztényekre 

vonatozik, hanem minden emberre.  

7. A diakron szemléletű megközelítések után legvégül egy fejezetet 

szentelünk a kognitív metaforaelmélet szinkron jellegű, témánkra való 

adaptációjának. Ennek segítségével igyekszünk egyfajta szinopszisban 

láttatni a vizsgált kérdéskört.  

8. Ezt az öt modellt nem érdemes összemosni. Mindegyik a saját jogán 

kapott helyet a Szentírásban, Isten írott igéjében. Még csak 

szintézisalkotásra sem kell törekednünk velük kapcsolatban. Mindegyik 
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valami egyedi fénycsóvát vet az emberi nyelv eszközeivel egyébiránt 

egzakt módon megragadhatatlan Isten–ember kapcsolat egy-egy sajátos 

aspektusára. 
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