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39-4 1 , in which they saw different kinds o f people, including non-Christians. Tertullian held 
that people who are submitted to the carnal lusts o f  “flesh and blood” will have part in the 
general resurrection, but not in God’s subsequent kingdom which is destined for Christians.

Furthermore, in variant readings verse 51 was used with regard to Christians and non
Christians. The text preferred in Nestle-Aland’s 28th edition o f the New Testament is used by 
Origen, Gregory o f  Nyssa, and John Chrysostom: “we will not all die, but we will all be 
transformed”. To Gregory o f Nyssa this means that in the resurrection people, whether dead or 
alive, will receive angelic bodies. Likewise, Chrysostom says that those who will be alive at the 
moment o f  the resurrection, will then be transformed with those who have died already; this 
applies to all people. In Didymus’ reading the negation in verse 51 has shifted to the second 
part o f  the sentence: “we will all die, but we will not all be transformed”. This implies that after 
the resurrection non-Christians will first have to be purified before their bodies will be 
transformed.

A  third reading o f 1 Cor 15:51 is found with Tertullian (and in the Vulgate): “we will all 
rise, but we will not all be transformed”. This means that all people, Christians and non
Christians, will be raised up, whereas only the Christians will be transformed to imperishability. 
This reading is an adaptation to the Church’s doctrine as formulated in the Rule o f Faith, 
which says that all human beings will be raised, either unto salvation or unto punishment.

Keywords: 1 Cor 15: 35-55, resurrection, valentinians, Irenaeus, Tertullian, Clement o f  Alexan
dria, Methodius o f  Olympus, Gregory o f Nissa, Didymus o f  Alexandria, Chrysostom, Jerome.

T eológiai tanulmányaim során egyre nagyobb érdeklődéssel fordultam 
az újszövetségi kánon kialakulásához, a vezérlő szelektív folyamat és 
az újszövetségi iratok korai keresztyén befogadása és értelmezése felé. Egyéb 

témák mellett ez az érdeklődésem mindmáig fennmaradt.
Hogyan értelmezték az Újszövetséget a korai keresztyének? Ez alkalommal 

arról szeretnék röviden beszélni, hogy miképpen értelmezték és vitatták az 
1Kor 15 egyik szakaszát a 2. és 4. évszázad között. Az 1Kor 15-ben Pál apostol 
Jézus Krisztus feltámadásával és a keresztyének végidőkben bekövetkezendő 
feltámadásával foglalkozik. Előadásomban ennek a fejezetnek a második felére, 
a 35-55. versekre fogok összpontosítani, amelyben az apostol a keresztyének 
feltámadásáról ír.

A 35. versben Pál ezt a kérdést veti fel: Milyen testben fognak feltámadni a 
halottak? Válasza nem tűnik túl bonyolultnak: a feltámadott test különbözni 
fog a mulandó, a yuctKÓj testtől, amelyet földi életünk során hordozunk, mivel 
a feltámadás során a test lelki, mennyei, romolhatatlan és halhatatlan lesz. Aki 
feltámad, nem Ádám földből vétetett testét fogja hordozni, hanem az utolsó 
Ádámnak, Krisztusnak mennyből származó testét ölti majd fel. Az 50. versben 
pedig azt írja, hogy a „test és vér”, vagyis a fizikai test összetevői nem örököl
hetik Isten jövendő országát. Ugyanis a feltámadott test romolhatatlan, halha
tatlan állapotba fog átváltozni.

A 22-28. versek erőteljesen egyetemes hangsúlyra váltanak át. Pál apostol 
azt állítja, hogy amikor bekövetkezik a feltámadás, a végső üdvösség nemcsak a 
keresztyénekre, hanem minden népre fog vonatkozni, s csupán „az utolsó ellen
ség”, a halál lesz az, amely nem fog részesülni ebből. Viszont fejtegetése végén
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Pál nem tisztázza az átváltoztatott és halhatatlanná vált keresztyének és nem 
keresztyének közötti viszonyt (51-55). Itt úgy tűnik, hogy nem törődik a hitet
lenek sorsával, hanem csak a hívők halál és múlandóság feletti végső győzelmé
vel foglalkozik. De annak ellenére, hogy fejtegetése homályos ebből a szem
pontból, állásfoglalása viszonylag egyértelmű arra vonatkozóan, hogy végül is a 
feltámadás milyen testben fog bekövetkezni. Azt illetően pedig, hogy Isten né
pe milyen lelki testben fog feltámadni, gondolatmenete közel áll a zsidó Báruk 
Apokalipszisének 51. fejezetéhez. Ebben ugyanis azt olvashatjuk, hogy amikor be
következik a feltámadás, az igazak az angyalok csodálatosságává fognak átváltoz
ni, és a csillagokhoz lesznek hasonlókká.1 A Lk 20,27-40-ben Jézus Krisztus is 
egy ehhez hasonló váradalmat fogalmaz meg: azok, akik feltámadásra méltók, 
nem fognak házasodni, mert olyanok lesznek, mint az angyalok (35-36. ver
sek). Ezen azt kell értenünk, hogy az angyaloknak nincs fizikai testük, noha 
nem teljesen testetlenek.2

Annak ellenére, hogy Pál álláspontja viszonylag egyértelmű a feltámadott 
testre vonatkozóan, az 1Kor 15 mégis számos feszültséget idézett elő az ókori 
keresztyénségben. A nézeteltérések fő oka az volt, hogy a gnosztikusok külö
nösen azt a nézetet bírálták, amelyet a korai keresztyén egyház fő irányzata 
képviselt. A valentiniánus szerzők azt tartották, hogy a fizikai test nem fog ré
szesülni a halál utáni feltámadásból, ugyanis a feltámadást lelkinek tekintették, s 
ez a hívők lelkére vagy szellemére vonatkozik, akár a test halála előtt vagy az 
után, éspedig anélkül, hogy ennek köze lenne az emberi test üdvösségéhez. Az 
1Kor 15 valentiniánus értelmezéséről a Nag Hammadi-i leletek két írásában ol
vashatunk: az egyik Rheginosz levele a feltámadásról (II. század), a másik pedig a 
Fülöp evangéliuma (2-3. század). Ezeken kívül az egyházatyák írásaiban is találha
tunk olyan utalásokat, amikor a valentiniánusok nézeteiről értekeznek.3 A va- 
lentiniánusok ellenvetésének oka az, hogy szerintük az anyagi testet egy alacso
nyabb rendű teremtő, a Demiurgosz hozta létre, és ezért ez a test nincs a 
legmagasabb Atya, a szeretet és kegyelem igaz üdvözítésére rendeltetve.

Lyoni Irenaeus és Karthágói Tertullianus
A 2-3. századi egyház fő irányzata a test feltámadását hangsúlyozta a valen

tiniánus tanítással szemben. Lyoni Irenaeus (180 körül) és Karthágói Tertullianus 
(200 körül, 3. század eleje) a Regula fid e i (Hitszabály[zat\) két változatát őrizte

1 Klijn, A. F. J.: 2 (Syriac Apocalypse of) Baruch. In: Charlesworth, J. H. (szerk.): The Old 
Testament Pseudepigrapha 1: Apocalyptic Literature and Testaments. Darton, Longman & Todd, Lon
don 1983, (615-652), 638.

2 Ld. Bovon, F.: Das Evangelium nach Lukas (Lk 19,28—24,53). Evangelisch-Katholischer 
Kommentar zum Neuen Testament III/4. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, Patmos 
Verlag, Düsseldorf 2009, 115-120 . F. Bovon helyesen jegyzi meg, hogy ez a mondás a hívő 
ember evilági önmegtartóztató életére is vonatkozik.

3 Az 1K or 15 2-3 . századi értelmezéséről ld. Roukema, R.: De uitleg van Paulus’ eerste brief aan 
de Corinthiers in de tweede en derde eeuw. Kok, Kampen 1996, 221-260.
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meg, amely hasonlít a későbbi Apostoli Hitvalláshoz. A Regula f i d e b e n  külön 
nyomatékot kap az a felfogás, hogy minden ember testben fog feltámadni akár 
üdvösségre, akár kárhozatra.4 Irenaeus magyarázata szerint a 44. vers „fizikai 
test”-e az a földi/anyagi test, amelybe Isten az élet leheletét fuvallta az 1Móz 
2,7 értelmében, a „lelki test” pedig az a hústest, amely fel fog éledni, és múlha
tatlan életet fog nyerni a Lélek által.

A valentiniánus értelmezéssel szemben Irenaeus úgy értelmezi az 50. verset, 
hogy a „test és vér” nem rendelkezik Lélekkel, hanem a testi vágyak szerint léte
zik, s ezért nem örökölheti Isten országát.5 Irenaeus viszont állhatatosan kitart 
az emberi hústest üdvössége mellett, és így tartja fönn az egy Istenbe, az embe
ri lelkek és testek Teremtőjébe és Megváltójába vetett hitet. Igeszakaszunk ma
gyarázatában ő csupán a keresztyének feltámadásával foglalkozik, és nem tér ki 
arra, hogy mi fog majd történni a hitetlenekkel. Azonban váradalmakkal fordul 
a Jel 20-ban leírt millennium irányába. Értelmezése szerint a hívők az első fel
támadás alkalmával fognak új életre kelni, és ezt fogja követni a millennium, 
amikor majd bekövetkezik minden elhunyt feltámadása és ítélet elé való állása.

Tertullianus sok szempontból egyetért Irenaeusszal. Magyarázatai elvetik a 
gnosztikusok és a markioniták végső feltámadásról szóló tanítását, akik szintén 
úgy vélték, hogy az üdvösség csupán a lélekre vonatkozik, és Pál kérdésével kap
csolatban — Hogyan támadnak f e l  a halottak? Milyen testben jelennek meg?  (35. v.) — ezt 
jegyzi meg: Pál rögtön tisztázza, hogy a feltámadás testben  fog végbemenni. 
Akárcsak az utána következő egyházatyák, Tertullianus allegorikusan értelmezi 
a 39. verset, ahol Pál apostol megkülönbözteti az emberek, barmok, madarak és 
halak testét. Eszerint ez a szakasz — lebontva — Isten szolgáinak, a pogányoknak, a 
mártíroknak (tanúknak) és azoknak a testére vonatkozik, akik számára elégséges a 
keresztség. Figyelemre méltó, hogy a hitetlen pogányok is helyet kapnak ebben a 
felsorolásban. (Megjegyzem, hogy a 39. versben előforduló „barmok” Origenész, 
Vak Didümosz, Aranyszájú Szent János, Cézáreai Acacius és Hieronümosz ma
gyarázataiban is felbukkannak.)

Tertullianus arra a következtetésre jut, hogy a feltámadott testek között nem 
lényegi, hanem dicsőségbeli különbség van.6 A feltámadott lelki test lényege 
ugyanaz, mint a jelenlegi hústestté, ugyanúgy, mint a búzáé és ama sarjé, amely 
kikel belőle.7 8 A fizikai test nemcsak lélek, hanem az a test, amely a lélek által él;
a lelki test pedig nem(csak) lélek, hanem az a test, amely a Lélek által elevenedik
_  8 meg.

4 Irenaeus: Adversus haereses 1.10.1 (SC 264), továbbá Praedicatio apostolica 42 (SC 406); Tertul
lianus: Depraescriptione haereticorum 13.5; 36.5 (CCSL 1); De virginibus velandis 1.3 (CCSL 2).

5 Adversus haereses 5.9.1—3; 5.10.1—11.2; 5.14.4 (SC 153).
6 De resurrectione mortuorum 52.15 (CCSL 2).
7 De resurrectione mortuorum 52.16—17 (CCSL 2); Adversus Marcionem 5.10.5 (SC 483).
8 De resurrectione mortuorum 53.1 (ahol a rediciuatum javítandó: recidiuatum); 53.7—10; 53.17 

(CCSL 2); Adversus Marcionem 5.10.5—6 (SC 483). Tertullianus elfogadja azt a sztoikus nézetet, 
amely szerint a lélek test, de azért pontosítja, hogy nem megelevenített, hanem inkább elevenítő
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Akárcsak Irenaeus, Tertullianus is (hús)testként értelmezi az 50. versben ol
vasható „test és vér” párost. Nézete szerint ez a „test és vér”, noha részesülni fo g  
az általános feltámadásban, mégsem fo g  részt kapni a feltámadás után bekövetkező 
Isten országából, mivelhogy nem a Lélek, hanem a bűn vezérlete alatt áll.9 Pál 
gondolatmenete természetesen nem erről szól.

Tertullianus így értelmezi az 51-52. verseket:

„Mindnyájan fel fogunk támadni, de az utolsó harsonaszónál nem mindnyájan
fogunk azonnal, egy szempillantás alatt elváltozni.”10

Emellett azt is tisztázza, hogy a hívők (hús)teste angyali öltözetet fog kap
ni.11 Habár Pál apostol nem kimondottan foglalkozik ezzel a témával, 
Tertullianus a hitetlenek sorsának ügyét is beiktatja ebbe a szakaszba.

Alexandriai Kelemen
Alexandriai Kelemen (2. század vége, 3. század eleje) máshova helyezi a 

hangsúlyokat. Ő a sztoikus bölcselet gondolatmenetét követi, és a lelket testnek 
tekinti. Ennek igazolását a 44. versben véli felfedezni: Elvettetik érzéki (yucLKÓj) 
test, feltámasztatik lelki test [Károli és az MBT fordítása], és azzal érvel, hogy az 
önmegtartóztató lelkek, testmentesek lévén, nem érezhetnek semmilyen bünte
tést.12 Azonban megállapítja, hogy a fizikai testek húsrésze nem fog részesülni a 
feltámadásban, és azt hangsúlyozza, hogy a lelki testté való fejlődés olyan fo- 9 10 11 12

test, és tagadja, hogy azonos lenne az 1K or 15,44-ben említett fizikai testtel. Ld. De resurrectione 
mortuorum 53.8[-9]; vö. De anima 5 -9  (CCSL 2).

9 De resurrectione mortuorum 49.9-50.5 (CCSL 2); Adversus Marcionem 5 .10 .1 1 -14  (SC 483).
10 Tertullianus, Ambrosius, Ambrosiaster, Speculum, Vulgata, D.
De resurrectione mortuorum 42.1 (CCSL 2): omnes quidem resurgemus, non autem omnes demutabimur, 

in atomo, in momentaneo motu oculi, in nouissima tuba. A  Novum Testamentum Graece Nestle-Aland-féle 
28-ik kiadása szerint az omnes quidem resurgemus, non autem omnes demutabimur előfordul néhány 
ólatin tanúságtételben (Vulgata, Ambrosiaster, Speculum), görögül pedig a Codex Claromon- 
tanus eredeti változatában. Az Adversus Marcionem 5.10.14-ben (SC 483) található Tertullianus- 
olvasat pedig ez: resurgent enim mortui incorrupti [...] et nos mutabimur in atomo, in oculi momentaneo 
motu (1K or 15,52e; 51c-52b). Ez valószínű, hogy megegyezik Markión szövegével. Ulrich 
Schmid azt feltételezi, hogy a páli mondatok megfordítása Tertullianusra vezethető vissza, aki 
így próbálta találtatni a szöveget a végidőbeli események szerinte való sorrendjével. Ld. Schmid, 
Ulrich: M arion und sein Apostolos. Rekonstruktion und historische Einordnung der marcionitischen Paulus
briefausgabe. Arbeiten Zur Neutestamentlichen Textforschung Band 25. De Gruyter Berlin, 
New York 1995, 82. Ld. még Becker, E.-M.: Marcion und die Korintherbriefe nach Tertullian, 
Adversus Marcionem V. In: May, G. -  Greschat, K. -  Meister, Martin (szerk.): Marcion und seine 
kirchengeschichtliche Wirkung. Marcion and His Impact on Church History. Texte Und Untersuchungen 
Zur Geschichte der Altchristlichen 150. Walter de Gruyter, Berlin-New York 2002, 95-109.

11 De resurrectione mortuorum 42.1-4; 50.6; 51.8-10 ; 54.1-4; 57.1-9  (CCSL 2); Adversus Marcionem 
5 .10 .13 -15  (SC 483).

12 Excerpta ex Theodoto 14 .2 -4  (SC 23). A  lélekről mint a test sztoikus felfogásáról szóló bi
zonyítékok tekintetében ld. Arnim, Hans von: Stoicorum Veterum Fragmenta. I. Sammlung wis
senschaftlicher Comentare. 4 Bände. Teubner, Stuttgart 1903-1905  (reprint 1978), §§ 137., 
139., 142., 518., 773., 774., 790., 791. stb.
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lyamat, amely ebben az életben veszi kezdetét. E szakasz kapcsán Alexandriai 
Kelemen nem foglalkozik a hitetlenek feltámadásával.

Alexandriai Origenész
Alexandriai Origenész (185—254) a feltámadott lelki testet testként, s ennél

fogva nemcsak szellemként vagy lélekként fogta fel. Viszont az ő görög értel
mezésében a test nem feltétlenül fizikai jellegű. Ezért amikor a test feltámadá
sát hangsúlyozta, árnyalni igyekezett a kérdést, és Alexandriai Kelemenhez 
hasonlóan a középúton próbált elhelyezkedni, vagyis a keresztyének által képvi
selt (hús)test feltámadásának tanítása és a valentiniánusok spiritualizmusa kö
zött. Bár ragaszkodott a (hús)test feltámadásának tanához, mégis az volt a 
meggyőződése, hogy a test teljes mértékben spirituális, éteri létformába fog át
változni. Origenész úgy értelmezte a 39. versben említett baromtestet, hogy ez 
az a létforma, amelyet a bűnösök fognak kapni, vétkeik arányában, és ez azt je
lenti, hogy életfeltételeik a baromállatok létkörülményeihez fognak hasonlítani. 
Akik az „örök tűzre” és „kárhozatra” fognak jutni (Mt 25), szintén megtapasz
talják a feltámadás átváltozását: az ő feltámadott testük is múlhatatlan lesz, és 
ezt a kárhozat sem fogja megsemmisíteni.

Origenész azt vallotta, hogy a túlvilági büntetések a lelkek megtisztulását 
fogják szolgálni. Őt a feltámadás tulajdonképpen nem úgy érdekelte mint a vég
időkben bekövetkezendő esemény. Ugyanis az volt a meggyőződése, hogy a 
feltámadás a bűn és halál feletti győzelem fokozatos folyamata, amelyet minden 
emberi lény el fog érni. Ami az egyetemes ápoKaiáoiaöij-t illeti, Origenész a 
24—28. versekre utalt, ahol azt olvashatjuk, hogy végül Isten lesz minden min
denekben.13

Olümposzi Methodius^ és Hieronümosz
Origenész értelmezéseit több egyházatya is elvetette. Olümposzi Methodiusz 

(3. század vége, 4. század eleje) és Hieronümosz (kb. 340—419) a hústest feltá
madása mellett foglaltak állást, és elismerték, hogy ez romolhatatlanná és halha
tatlanná fog átváltozni. Hieronümosz azt állítja, hogy az emberek nem fogják 
elveszíteni nemi szervüket a hústest feltámadásakor, hanem úgy, miként az an
gyalok, nem fogják használni azt. Vagyis önmegtartóztató életet fognak élni. 
Hieronümosz a jelen(legi) életre vonatkozóan is az önmegtartoztatásra buzdí
tott.14 Bár hangsúlyozta a hústest feltámadását, belátta, hogy a „test és vér” 
mint olyan, nem örökölheti Isten országát (50. vers), hanem csak akkor része

13 Roukema, Riemer: Origen’s Interpretation o f 1 Corinthians 15. In: Nicklas, T. — Merkt, A. 
— Verheyden, J. (szerk.): Gelitten Gestorben Auferstanden. Passions- und A u f erste hungstraditionen im 
antiken Christentum. Tübingen 2010, (329—342) 333—335. P. B. Decock Origenész 1K or 15,24— 
28-ról szóló értelmezésére összpontosít, de nem emeli ki az ápoKaxáaxaau;-ról szóló felfogását. 
Ld. Decock, P. B.: Origen: Making Sense o f  the Resurrection as a Third Century Christian. In: 
Neotestamentica 45 (2011), 76—91.

14 Contra Johannem 31 (CCSL 79A).
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sedhetik ebben a jutalomban, ha majd a romlandósága és halandósága romol- 
hatatlanságba és halhatatlanságba fog öltözni (53. vers). Számára ez azt jelentet
te, hogy a hústest a lélek szárnyait fogja felölteni, és inkább átváltozásban lesz 
része, semmint pusztulásban, és így új dicsőséggel fog szárnyalni a mennyek fe
lé. Mindez világosan tükrözi, hogy Hieronümosz nem rendszeres teológus volt.

Nüsszai Gergely
Azt, hogy Origenész vonakodott a hústest fizikai értelemben vett feltámadá

sának magyarázatától, több egyházatya helyesen fogta fel. Nem így Nüsszai 
Gergely (kb. 335-394), aki egyik homíliájában élénk és képszerű leírásban mu
tatja be a feltámadást, és azt mondja, hogy a lelkek a hozzájuk tartozó bukott 
testek után fognak kutakodni. A holttestek megelevenedésének elbeszélésében 
a csontok, a hús, az idegszálak és az érrendszer plasztikus fogalmait alkalmazza. 
Egyetemes kitekintésű felfogása szerint a feltámadáskor mindenkinek, még a 
hitetleneknek is el kell ismerniük Krisztust. Ennélfogva a feltámadás után a bű
nösöknek először megtisztulniuk szükséges.

Nüsszai Gergely azt fejtegeti teológiai írásaiban, hogy a feltámadás során 
minden embernek vissza kell ju tn ia  az istenképűség szerinti eredeti állapotához, a nemtelen- 
séghez, vagyis az aszexualitáshoz. Mivel azt a meggyőződést vallotta, hogy az em
berek eredetileg angyalszerűek (angyalokhoz hasonlók) voltak, ezért úgy véleke
dett, hogy a feltámadáskor ismét angyali testet fognak kapni.15 Más műveiben 
nem kardoskodik a hústest feltámadásának gondolata mellett. Valószínű, hogy 
homíliájának érzékletes felámadásleírását szándékosan a hívő templomi igehall
gatóknak szánta figyelmeztetésképpen, hogy tudniillik számolniuk kell az ítélet
re való feltámadás tényével is. A test feltámadásáról alkotott tulajdonképpeni 
meggyőződését, amelyet Origenész felfogására épített, csupán teológiai írásai
ban fogalmazta meg.

Alexandriai Didümosz
Alexandriai Didümosz (kb. 313-398) több tekintetben is Origenész nyom

dokain jár. A 40. versben említett „földi testek”-et úgy értelmezi, mint amelyek 
a bűnös emberekhez tartoznak, és kifejti, hogy a feltámadáskor ezek is romol- 
hatatlanokká lesznek, de az elején nem fognak rendelkezni a Nap, a Hold és a 
csillagok dicsőségével, ugyanis ez azoknak tulajdona, akik jóságos életet éltek.16 
Olvasata szerint az 51. vers — nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan 
elfogunk változni, így kell értenünk: „mindnyájan meghalunk, de nem mindnyá
jan fogunk átváltozni”.17 Az első mondat tényszerű, a második viszont azt je

15 De opificio hominis. 17 (PG 44, 188B—189B).
16 Fragmenta in ep. primam ad Corinthios 15 :35-41. Ld. Staab, K. (szerk.): Pauluskommentare aus 

der griechischen Kirche aus Katenenhandschriften gesammelt und herausgegeben. NTA 15. Aschendorff, 
Münster2 1984, 9.

17 Didümosz, Cézáreai Acacius; X, A*, C, F, G, 0243*, 33, 1739, 1241.
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lenti, hogy a feltámadás pillanatában csak a keresztyének fognak romolhatatla- 
nokká változni. A vétkesek teste ugyan megbűnhődik, de ez nem fog örökké 
tartani, hanem csak addig, amíg megtisztulnak.

Didümosz értelmezése szerint a fizikai test nem fog valamilyen testetlenség- 
gé alakulni, hanem lelki testté fog átváltozni. Annak ellenére, hogy érthetően 
fogalmaz a lelki test testszerűségéről és ennek a „fizikai” testtel való alapvető 
azonosságáról, mégis tagadja azt, hogy a feltámadáskor a korábbi hús fogja ké
pezni a testet.18 Pál apostol mindnyájan elfogunk változni (51. v.) üzenetét pedig 
így alkalmazza: a megistenülés kitartó fejlődés útján érhető el,19 és ezzel a vég
ső, egyetemes üdvösségre utal.

Krüszosztomosz
Krüszosztomosz20 (kb. 350—407) szerint minden ember meg fog elevenedni, 

legyen az büntetésre és kárhozatra vagy pedig az üdvösségre méltó, viszont e 
két csoporton belül különbségek lesznek.21 Megállapítja, hogy a feltámadott tes
tek ugyanazon a lényeggel fognak rendelkezni, mint a jelenlegiek, viszont az 
igazak megelevenedett teste szebb lesz. A bűnösök a gyehennában fognak szen
vedni, de nem egyenlő mértékben.22

Krüszosztomosznál az „érzéki test” kifejezés a földi testre vonatkozik, és 
azt vallja, hogy amennyiben a Lélek átjárja ezt az élet során, „lelki”-vé válhat. 
Így a Lélek folyamatosan és a feltámadáskor is benne lakozik az igazak hústes
tében. Habár Krüszosztomosz bizonytalannak látszik a jövendő „lelki test” 
tekintetében, mégis azt mondja, hogy ez a jelenlegi testhez hasonlít, vagy vala
mi fényesebb, megfoghatatlanabb, légies lesz, és arra a következtetésre jut,

Hieronümosz: Epistula 119.6.1 (CSEL 55): omnes quidem dormiemus, non omnes autem inmutabi- 
mur; az autem és omnes inverziójával Hieronümosz is ezt az olvasatot nyújtja az Epistula 119.2.1- 
ben, és egy kis változtatással idézi az Epistula 65.4.1-ben: omnes dormiemus, sed non omnes inmu- 
tabimur. Jerome’s Vulgate, however, reads: omnes quidem resurgemus, sed non omnes inmutabimur. Az 
Epistula 119.12.2-ben Hieronümosz észreveszi, hogy ez az olvasat (non omnes autem...'-mel) meg
található a latin kéziratokban, de hiányzik a görög művekben, amelyek az Acacius által tárgyalt 
két olvasatváltozat valamelyikét tartalmazzák.

18 Comm. in Psalmos 44:1 (Toura Papyrus 328.23—330.19; PTA 12).
19 Comm. in Psalmos 44:1 (Toura Papyrus 328.20—26; PTA 12); Fragmenta in ep. primam ad 

Corinthios 15:44-46. Ld. Ld. Staab, K. (szerk.): Pauluskommentare aus der griechischen Kirche aus 
Katenenhandschriften gesammelt und herausgegeben, 10.

20 Ld. Altermath, F.: Du corpspsychique au corps spirituell. Interprétation de 1 Cor. 15, 35-49p a r  les 
auteurs chrétiens des quatre premiers siecles. Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese, 18. 
Mohr, Tübingen 1977, (194-204) 196 -198 ; Wet, C. L. de: John Chrysostom’s Exegesis on the 
Resurrection in 1 Corinthians 15. In: Neotestamentica 45 (2011), 92-114 .

21 Hom. in ep. primam ad Corinthios 41.3 (PG 61, 358); vö. Homilia in Resurrectionem Mortuorum 
7.95-8.27 (SC 561) és más szövegek, amelyeknek elemzését ld. Altermath, F.: Du corps psychique 
au corps spirituell. Interprétation de 1 Cor. 15, 35-49 p a r  les auteurs chrétiens des quatre premiers siecles, 
196-198 .

22 Hom. in ep.primam ad Corinthios 4 1 .2 -3  (PG 61, 356; 358).
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hogy Pál egyszerre gondolhatott mindkettőre.23 24 Krüszosztomosz esetében is 
azt állapíthatjuk meg, hogy akárcsak Hieronümoszhoz, ő sem tartozik a rend
szeres teológusok közé.

Az 51. vers így hangzik Krüszosztomosz olvasatában: „nem mindnyájan ha
lunk meg, de mindnyájan elváltozunk”. Ez számára — és a mai írásmagyarázók 
számára is — azt jelenti, hogy azok, akik majd meglevenednek a feltámadáskor, 
el fognak változni azokkal együtt, akik már meghaltak. Felfogása szerint ez a 
megállapítás mindenkire vonatkozik, beleértve a pogányokat, zsidókat és sza- 
kadárokat, bár elsőkként a hitetlenek fognak megbűnhődni.

Más egyházatyákról is beszélhetnénk, de az idő ezt nem teszi lehetővé, s 
ezért a záró következtetésekre fogok rátérni.

Következtetések
A feltámadott testről szóló páli megállapítást a valentiniánusok és a markio- 

niták térítették el az eredeti pászmáról, és ez különös nehézséget okozott az 
egyháznak. Láthattuk, hogy több egyházatya küzdött ellenük.

Az 1Kor 15,35—55 igeszakasz homályos abban a vonatkozásban, hogy Pál 
gondolt-e itt a nem keresztyének sorsára. Úgy tűnik, hogy az apostol itt nem 
foglalkozik a nem keresztyének sorsával, s ezért az egyházatyák számos megol
dást ajánlottak feltámadásuk kérdésére. Tertullianus, Origenész, Didümosz, 
Krüszosztomosz és Hieronümosz allegorikusan magyarázták a 39—41. versek
ben említett különféle testeket, s így adtak választ arra a kérdésre, hogy mi tör
ténik a feltámadáskor a különböző népekkel — beleértve ezekbe a nem keresz
tyén embereket is.

Tertullianus azt vallotta, a „test és vér” vágyai alá vetett emberek is fognak 
részesülni a feltámadásban, de ők nem jutnak be Isten országába, mert ő ezt a 
keresztyének számára tartja fenn.

A keresztyének és nem keresztyének kérdését illetően az egyházatyák több
féle olvasatott ajánlottak az 51. versre: Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan 
mindnyájan elhunyni, de mindnyájan elfogunk változni. Az Újszövetség Nestle—Aland 
28-ik kiadásának közkedvelt változata megőrizte azt a szövegverziót, amelyet 
Origenész, Nüsszai Gergely és Krüszosztomosz használt: pánie; ou KOi|ir|0r|öO- 
|ie0a, pântec; őe állaghoomeBa.2 Nüsszai Gergely számára ez azt jelenti, hogy a 
feltámadottak, akár holtak, akár élők, angyali testet fognak majd felölteni. 
Krüszosztomosz ehhez hasonlóan mondja azt, hogy azok, akik megelevened
nek a feltámadáskor, szintén el fognak változni ugyanúgy, mint azok, akik már 
elhunytak, és ez mindenkire vonatkozik.

Didümosz olvasatában az 51. vers tagadása a mondat második felébe kerül 
át: „mindnyájan meghalunk, de nem mindnyájan fogunk elváltozni”. Ez pedig

23 Hom. in ep.primam ad Corinthios 41.3 (PG 61, 359).
24 Origenész, Nüsszai Gergely, Krüszosztomosz; B, D2, K, L, P, ^ ,  075, 0243*, 81, 104, 

365, 630, 1175, 1505, 1881, 2464, NA28.
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azt vonja maga után, hogy a feltámadást követően a nem keresztyéneknek 
előbb meg kell tisztulniuk, és csak ezután következhet testük elváltozása.

Az 1Kor 15,51 harmadik olvasata Tertullianusnál (és a Vulgatában) találha
tó: „mindnyájan meg fogunk elevenedni, de nem mindnyájan fogunk elváltoz
ni”. Ez azt jelenti, hogy mindenki, tehát keresztyének és nem keresztyének is 
meg fognak elevenedni, jóllehet csak a keresztyének fognak átváltozni romol- 
hatatlanokká. Ez az olvasat a Hitszabályzatban megfogalmazott egyházi tanhoz 
alkalmazkodik, amely azt mondja, hogy minden ember meg fog elevenedni akár 
az üdvösségre, akár a kárhozatra.

Remélem, hogy az Újszövetség korai keresztyén értelmezésének ez a bemu
tatása érdekfeszítő betekintést nyújthatott az ókeresztyén egyház hitének és 
hitvitatásának világába.
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