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F o r r á s :  www.dbk-paulusjahr.de – a Német Püspöki Kar Titkársága (Kaiserstr. 161, D–
53113 Bonn) által a 2008/2008-es Szent Pál-év alkalmából létesített weboldal (állapot: 2008. 10. 
28.). Teljes, szöveghű fordítás. 
A  s z e r z ő  teológus, egyetemi tanár Münsterben (Németország). Koblenzban született, 
teológiai tanulmányait Mainzban végezte (Johannes-Gutenberg-Universität), ahol a dogmatikai 
és ökumenikus teológiai tanszék tudományos munkatársaként 1992-ben doktorált, majd 1996-
ban habilitált. 1999–2000-ben Wuppertalban a rendszeres teológia és a valláspedagógia tanára 
volt. 2000 augusztusa óta a münsteri Westfälische Wilhelms-Universität katolikus teológiai karán 
a nyugati ökumené (a reformáció egyházainak és egyházi közösségeinek története és 
teológiája) professzora és ugyanitt az Ökumenikus Intézet igazgatója. Főbb publikációi: „Gelebte 
Buße, Das menschliche Bußwerk (satisfactio) im ökumenischen Gespräch” (A bűnbánat 
gyakorlata, Az elégtétel [satisfactio] mint emberi mű az ökumenikus párbeszédben, Mainz, 1992, 
doktori értekezés); „Beziehungsdenken in der Erlösungslehre, Bedeutung und Grenzen” 
(Viszonygondolkodás a megváltástanban, Freiburg – Basel – Wien, 1997, habilitációs 
dolgozat); „Aufgebrochen, Theologische Beiträge” (Úton [v. feltört ugar], Teológiai tanulmányok, 
Mainz, 2001). Újabb szerkesztett kötetei: Friederike Nüssellel közösen: „Menschenstimmen zu 
Abendmahl und Eucharistie, Erinnerungen – Anfragen – Erwartungen” (Emberi hangon az 
úrvacsoráról és az eucharisztiáról, Emlékezések, kérdések, várakozások, Frankfurt – 
Paderborn, 2004); „Th. Schneider: Zeichen der Nähe Gottes, Grundriß der Sakramenten-
theologie” (Isten közelségének jelei, Theodor Schneider átdolgzott és kiegészített ökumenikus 
szentségtanának új kiadása, Mainz, 2005); Gunther Wenz-cel közösen: „Sakramente 
ökumenisch feiern,  Vorüberlegungen für die Erfüllung einer Hoffnung, Festgabe für Theodor 
Schneider” (A szentségek ökumenikus megünneplése, Előzetes megfontolások egy reménység 
beteljesüléséhez, Ünnepi kötet Theodor Schneider tiszteletére, Mainz 2005). 
 

„…mert Isten a maga igazságát 
nyilatkoztatja ki [az Evangéliumban] 
hitből hitbe…“ (Róm 1,17) 

A Krisztus-hívők egységének harcosa 
 
Egy beszéd zárszavainak, ha csöndben végiggondoljuk őket, különös csengése, visszhangja 
van. A Szent Pál-évet meghirdető prédikációja végén XVI. Benedek kifejezte reményét: Pál 



„segítségünkre lehet abban, hogy előbbre jussunk az alázatos és őszinte keresésben, mely a 
Krisztus misztikus testét alkotó tagok teljes egységére irányul”. A teológiai hagyományban 
„Krisztus misztikus teste” egyaránt jelenti az egyházat és az eucharisztiát. Római katolikus 
szemszögből az egyház egysége és az eucharisztia-közösség megbonthatatlanul összekapcso-
lódik. 
 Vajon Pál jó kísérő lehet-e utunkon az ökumenikus asztalközösség felé, amelyre oly sok 
megkeresztelt hívő vágyakozik? Kétségtelen, hogy Pál, noha mindig kész volt harcba szállni 
Krisztus Jézusért, arra szólított fel, hogy legyünk készek a kiengesztelődésre (v. ö. Fil 2,5; 2Kor 
5,14–21), egymás tiszteletére buzdított (v. ö. 1Kor 8,7–13; 1Kor 11,17–22), és példát mutatott az 
állhatatosság és a türelem gyakorlására (v. ö. Róm 5,3–5; 8,25–27). 
 Amikor Pált az ökumené védőszentjéül választjuk, egyértelműen arról tanúskodunk, hogy 
az Evangélium mindennél előbbvaló. Jézus Krisztust követve Pállal együtt különbséget teszünk 
földi bajok és mennyei örömök között, és vele együtt küzdünk a megkereszteltek látható 
közösségének hiteles alakjáért. Páltól azt tanulhatjuk meg, ami a keresztény ökumené 
jelenkorában a legfontosabb: közösen ráeszmélni a keresztségnek mint a már meglévő egység 
szentségi kötelékének jelentőségére. Pál az élet spirituális ökumenéjére buzdít annak minden 
formájában: a diakóniában, a liturgiában és a tanúságtételben. 
 Pál első gyülekezeteiben megőrződött egy szentírási intelem, amelyet az ökumenikus 
mozgalom liturgikus ünnepein újból és újból nyomatékkal idézünk fel (majdnem olyan gyakran, 
mint azt a könyörgést, amelyet Jézus röviddel a szenvedése előtt mondott az őt megvallók 
egységéért:  Jn 17,21): A szóban forgó ige így hangzik: „éljetek … teljes alázatban, 
szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke 
kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is 
egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki 
mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van” (4,2–4). A páli hagyományhoz 
tartozó Efezusi levél ősi híradás a keresztény ökumenéről, az egység egyik alapokmánya. 
 
 
„Evangélikus” volt-e Pál? 
 
„Az elkülönülő, Pétert, Pált és Jánost körülvevő keresztények Krisztus színe előtt felismerik, 
hogy testvérek; az egymástól elválasztott igazi keresztények felismerik, hogy mindig is egyek 
voltak, amiként – megfordítva – az Antikrisztus seregének hazugsága is lelepleződik. A 
Megváltó fényében megmutatkozik, milyenek voltak ezek és amazok, és milyenek most” (XVI. 
Benedek). Ezt az eszkatologikus (a végső időkre vonatkozó) reményt fejezte ki Joseph 
Ratzinger a 20.  század végén. „Az ökumené helyzetéről” című írásában1 a három testvér a 
három felekezetet képviseli: Péter a római katolikus, Pál a reformátori és János az ortodox 
felekezeti hagyományt. Nem a pápa – mondja a mostani pápa – az (egyetlen) Antikrisztus, 
                                                             
1 RATZINGER, JOSEPH CARDINAL: „Zur Lage der Ökumene”, UŐ: Weggemeinschaft des Glaubens, Kirche als 
Communio, Augsburg, 2002, 220–234. 



ahogy Luther Márton felismerni vélte. Minden keresztény hagyománynak megvannak az igaz és 
hamis alakjai, akik egyként Krisztusra hivatkoznak. 
 Az ökumené Pállal együtt arra törekszik, hogy Péter, Pál és János hívei már a teremtett 
idők végezete előtt kiengesztelődésjenek egymással. Már Pálnak meg kellett küzdenie azzal, 
hogy a gyülekezetekben egymással szembenálló pártok képződtek, mivel egyes csoportok 
emberekre hivatkoztak: olyanokra, mint ő vagy Apolló (v. ö. 1Kor 3,1–9). Pál tudja, hogy mi a 
különbség az emberek művei és Isten művei között. Az emberek annak az Istennek a 
szőlőmunkásai, aki egymaga növeszti a termést. 
 Pált (amint Pétert és Jánost is) egyre inkább közös, mindeneket összefogó bibliai alaknak 
érzékeljük. Pál apostolról az ortodox liturgia és ikontisztelet hagyománya, sőt az ortodox 
dogmatikai hagyomány sem feledkezik meg. Pál működésének hajdani helyszínei közül ma nem 
egy olyan országokban található, amelyek gazdag ortodox keresztény művelődéstörténettel  
rendelkeznek. A nyugati hagyományban, amely a reformáció koráig közös volt, különösen Pál 
megtérésének január 25-i ünneplése tekint vissza hosszú tradícióra. Ha valaki megtér Jézushoz, 
mintegy új teremtménnyé válik. Megtérése összefüggésbe hozható azzal a felhívással, mely 
szerint az egyháznak szüntelen reformra és megújulására van szüksége, mégpedig Jézus 
Krisztus evangéliumának példája szerint. Ebben az értelemben Pál „evangélikus” volt. XXIII. 
János nem véletlenül hirdette meg épp ezen a napon a II. Vatikáni Zsinatot. A kereszténység ezt 
már akkor ökumenikus jelentőségű szimbolikus tettként fogta fel. A Zsinat hűséges maradt 
szavához, s a keresztények egységének helyreállítását mindvégig egyik legfőbb feladatának 
tekintette. (v. ö. „Zsinati dekrétum az ökumenizmusról”, UR 1.). 
 
 
Luther Márton és Pál(ja)2  

 
A teológia szorosan összefonódik az életrajzzal. Amikor Luther Márton (1483–1546), az 
ágostonos remeték rendjéhez tartozó szerzetes felfedezte a páli iratokat, élete – saját 
beszámolója szerint – új fordulatot vett. 1532-ben egy asztali beszélgetés során, övéi körében  
így tekintett vissza addigi életére: „Amióta Pált megértettem, egyetlen doktort sem tudtam 
tisztelni; eltörpültek a szememben. Ágostont eleinte nem olvastam, hanem faltam. Ahogy 
azonban Pál révén megnyílt az ajtó, és megtudtam, mi a iustificatio fidei [a hit általi 
megigazulás], végeztem vele” (WA TR I Nr. 347). Luther olyan ember volt, aki hajlott az éles 
ellentétekben való gondolkodásra. Egyértelműen kimondja: „Ágoston nem jut el Pál 
szemléletéig, még ha közelebb kerül is hozzá, mint a skolasztikusok” (WA Br VI Nr.1818); és: 
„Ágoston nem jól értette a megigazulásról szóló hitcikkelyt” (WA TR II Nr.1572). 
 Ágostonon keresztül Luther megtanulta becsülni Pált. Pállal pedig túllépett Ágostonon, 
ugyanakkor maradandó a rokonság a teológia e két alakja között. A tematikus szembeállítás –
melyben a (semmire sem való) emberi művek ellentéte a hitre térő bűnösöknek juttatott isteni 
                                                             
2 A szakirodalomból itt fontos megemlítenünk VOLKER STOLLE könyvét: Luther und Paulus, Die exegetischen und 
hermeneutischen Grundlagen der lutherischen Rechtfertigungslehre im Paulinismus Luthers, Leipzig, 2002. 



kegyelemből fakadó cselekvés (ami egyedül számít) – máig elválaszthatatlannak tünteti fel Pált, 
Ágostont és Luthert. Mindhárman kínlódtak az önmarcangolástól. Mindhárman ismerték a bűn 
kísértését. Mindhárman bíztak abban, hogy Isten kegyelme győzni fog (az ő) életükben (is). 
 Luther Márton rendkívül tüzetesen tanulmányozta Pál írásainak eredeti szövegét. Luther 
még fiatal tudósként, 1512-ben lett (eleinte vonakodva, mivel egész életében gyötörte az 
önmagával szembeni kétely) a szentírástudomány professzora – Johann Staupitz utódja –
 Wittenbergben. Az első szemeszterekben a zsoltárok mellett főként Pál néhány levélével 
foglalkozott. Visszatekintve úgy tűnik, témaválasztását kétségkívül az egész tájékozódását 
vezérlő érdeklődés határozta meg. Előadásokat tartott a Rómaiakhoz írt levélről (1515/1516), a 
Galatákhoz írt levélről (1516/1517) és a Zsidókhoz írt levélről (1517/1518) – utóbbi szerzőségét 
Luther, a még jó ideig érvényben maradó felfogás szerint, Pálnak tulajdonította. Ezeket a 
dátumokat olvasva lehetetlen, hogy ne jussanak halványan eszünkbe Luther 1517-es tézisei a 
búcsúról.  
 A Luther-kutatásban változatlanul roppant jelentőségű az a kérdés, hogy miként hatott a 
páli teológia a reformációs fordulat megalapozására. A reformáció eseményének okait kutatva 
ma rendszerint olyan komplex magyarázatokat részesítenek előnyben, amelyek szerint a 
kezdődő újkor sokféle áramlatában Luther a – nyilvánvalóan kiemelkedő – szereplők egyike. 
Luther több volt, mint Pál jó ismerője. Mégsem érthető meg Pál nélkül. 
 A páli írásokban két verssor különösen fontos volt Luther Márton számára, eltérő okokból: 
egyháztani (egyházteológiai, ill. egyházpolitikai) összefüggésben a Gal 2,11 (Pál szembeszáll 
Péterrel), megváltástani (megváltás-teológiai / megigazulás-teológiai) kontextusban pedig a Róm 
1,17 (Isten igazságossága a hitből fakad és a hit számára történik meg). Tanulmányai arra 
indították Luthert, hogy Pál-értelmezését saját történeti korszakának megfelelően hegyezze ki, 
főként ami a hit és a cselekedetek viszonyának kérdését illeti. Luther Pál-felfogásának 
bemutatása ma már közös ökumenikus feladat. 
 
 
Az egyetlen Pál és sok értelmezése 
 
Mindenki a maga korában és a maga módján olvassa Pált. A felmerülő kérdések kihatnak az 
adott válaszokra. Ma sincs érdekmentes Pál-olvasat. Az evangélikus–római katolikus 
eszmecserékben hosszú ideig az a törekvés uralkodott, hogy a közös egyházatyára, Szent 
Ágostonra reflektálva, belőle kiindulva és az ő segítségével Pál olyan szemléletéhez jussanak el, 
amely áthidalhatja a megigazulástan értelmezésében fennálló ellentéteket. E téren is kitágult a 
szemhatár Pál gondolatainak teljes óegyházi recepciója felé. Az egyházatyákra való emlékezés 
összeköti a Kelet és a Nyugat minden felekezetét. 
 Pál személye és műve a keresztény időszámítás első évszázadaitól kezdve megmaradt 
emlékezetünkben. A zsidó és a keresztény hitközösség 2. évszázadban bekövetkezett 
szétválásának idejéből egyaránt megőrződtek egyetértő és elutasító kommentárok. Olyan írások 
születtek, amelyek Pál nevével ékeskedtek, és részesülni akartak tekintélyéből. Órigenész, 



Aranyszájú Szent János és Szent Ambrus a páli levelek jelentős ókori értelmezőinek 
számítanak. A prédikációs irodalom spirituális Szentírás-magyarázatának gazdasága részben 
máig feltáratlan. Ágostont saját megvallása szerint a Pál írásaival való találkozás indította 
megtérésre. Az aszkéta életmód, a gondolkodói szigor és a retorikai tehetség – ahogyan ezek 
Pálnál összekapcsolódnak –  példaértékű volt számára. 
 Ágoston késői művének közvetítésével Pál gondolatvilága Nyugaton később is jelenvaló 
maradt. A középkorban Pál leveleinek legbefolyásosabb magyarázói között találjuk Abaelardust 
és Aquinói Szent Tamást. A Rómaiakhoz írt levélhez fűzött magyarázataik máig tudományos 
elismerésben részesülnek. A rendszeres teológia akkoriban egyrészt írásmagyarázatként, 
másrészt az egyházatyák tanításainak kommentárjaként fogta fel saját magát. Pál emlékeze-
tének megőrzéséhez mindkét módszer hozzájárult. 
 Az újkor és a modern kor tudományos világában a teológiai tudományágak módszereikkel 
együtt egyre inkább differenciálódtak. Noha a II. Vatikáni Zsinat szerint a római katolikus teológia 
mindegyik ágazatának az a feladata, hogy tanítását a bibliai iratokból kiindulva mutassa be (v. ö. 
„Zsinati dekrétum a papi szolgálatról és életről”, UR 16.), a bevett munkamegosztásra tekintettel 
a gyakorlatban mégsem könnyű megőrizni a kapcsolatot a legújabb bibliai-exegetikai 
felismerésekkel. A Szent Pál-év jó lehetőséget nyújt arra, hogy az Evangélium páli magyarázatát 
a teológia minden területén közösen, ökumenikus nyitottsággal gondolják újra át. 
 
 
Pál új megközelítései – a keresztény ökumenében is 
 
A jelenlegi keresztény ökumenében nagyon fontos a Pálra vetett közös, ökumenikus pillantás. 
Ez főként „A megigazulás tanáról szóló közös nyilatkozat” kidolgozásában mutatkozott meg, 
amelyet Augsburgban a Reformáció napján, 1999. október 31-én a Keresztények Egységét 
Előmozdító Pápai Tanács és a Lutheránus Világszövetség képviselői is aláírtak. Időközben más 
protestáns felekezetek is foglalkoztak a nyilatkozattal, és eredményei láttán kifejezték 
nagyrabecsülésüket. Pálnak és hatástörténetének köszönhetően sikerült többoldalú ökumenikus 
eszmecserét kezdeményezni a keresztény hit alapjairól. E nyilatkozatban a bibliai megigazulás 
üzenetének közös, a felekezeti határokon átívelő elemzése nagyon közel áll Pál 
szóhasználatához. Egyik központi gondolata: „A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus 
tanításából” (Róm 10,17), és a szeretetben teljesedik ki (Gal 5,6), ami a lélek gyümölcse (Gal 
5,22 k.)”.3  

  Pál segítségével a keresztény ökumené összefüggésükben képes látni azokat a témákat, 
amelyek eddig jószerivel csak hitviták tárgyát képezték: a hit és a szeretet, a hit és a 
cselekedetek viszonyát, a Szentírás áthagyományozott szavát és az írásmagyarázat új szituáci-
óját a hagyományban. Pál számára különösen fontos volt, hogy leírja, hogyan működik Isten 
Lelke az egyházban. Pálnak a jövőben is sok mondanivalója lesz az ökumenikus párbeszéd 
résztvevői  számára. 
                                                             
3 Dokumente wachsender Übereinstimmung, 3. k., Frankfurt – Paderborn, 2003, 422, Nr. 12. 



 A Pálra való keresztény emlékezésben a közös kihívást főként az jelenti, hogy ne 
használják fel őt akarata ellenére saját zsidó származása ellenében. Személye – amiként végső 
soron a zsidó Jézus személye is – azt a feladatot rója a kereszténységre, hogy merjen új 
pillantást vetni Pálra. Hiszen a zsidóság is bízik Isten irgalmában, amely az igazságosság 
cselekedeteire irányuló minden erőfeszítés ellenére egyedül képes szavatolni a bűn és a halál 
fogságából való megszabadulás reményét. Jézus és Pál együttes és ökumenikus 
megközelítésére csak a zsidó-keresztény párbeszédben nyílik lehetőség. (Varga Judit fordítása) 


