
János 12 27. 30. 

A modern iráskrítika rendkívül nagy előszeretettel és 
buzgósággal szeret a szöveg egymásutánjának a megállapí-
tásával foglalkozni. Alig van az újszövetségnek egyetlen 
könyve, amelyről az exegeták egyhangúlag elismerni hajlandók 
volnának, hogy a maga egészében mint összefüggő mű a 
szerzőjének vélt írótól származik. De különösen a jánosi 
iratok azok, amelyek az osztás és elrendezés hypotéziseit 
halomszámra termelik. Már a II. században élt Tacianus, 
új rendbe szedte a jánosi evangéliom egész szövegét. A 
XIV. században az ő nyomán hasonló munkát végzett Ludol-
foz de Saxonia (vita Christi). A 19. század vége erre vonat-
kozólag is gazdag irodalmat termett. Hitzig (Geschichte des 
Volkes Izrael 1869.) Norris, (Journal of Philology 1871.) 
Bertling (Studien und Kritiken 1880.) Burton (Biblikal Word 
1899.) Bacon (1894-1900.) Spitta(Zur Geschichte und Literatur 
des Urchristenthums 1893.) Wendt (das Joannes evangelium 
1900.) A 20. században pedig Soltau (Zeitschrift f. ntl. Vis. 
etc. 1901—2.) és Holzman H. (Zeitschrift für neue testament-
liche Wissenschaft 1902.) mind azon fáradoznak, hogy a János 
evangéliumának szerintük eredeti sorrendjét megállapíthassák. 
A dolog természete hozza magával, hogy az ilyen mester-
kedés az iró szabad tetszésének és bizonyos szempontok 
szerint igazodó felfogásának igen tág teret nyit. De ezúttal 
nem óhajtok belebocsátkozni e hypotheziseknek sem ismer-
tetésébe, sem bírálatába. Egyetlen hely az a sok közül, amely 
figyelmemet különösebben is megragadta s amelyet részle-
tesebben Fries norvég theologus tesz szóvá a Zeitschrift für 
neutestamentliche Wissenschaft 1900. évi 4. füzetben. Ο 
ugyanis a feltámadás kérdésével foglalkozva fejtegeti, hogy 
a Lázár feltámasztásánál Jézus egy kissé zavarba jött , mi-
után Lázár már negyedik napja feküdt holtan, amikor ő a 
gyászoló testvérek hívására a távol Pereából segítségre 
ment. így tehát a lélek, amely Fries állítása szerint a zsidó 
nép hitének megfelelően 3 napig a test körül tartózkodott 
(innét hogy Jézus is harmadnapra támadt fel) már elhagyta 
a testet s így Jézus hirtelenében nem tudta, hogy a bajból 
miképen vergödhetik ki. A l i 42 fohászkodása után mon-
dotta el azokat a szavakat is amelyek a 12. rész 27—30. vannak 
feljegyezve, amelyeket ő a mai összefüggésben semmiképen 
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megérteni nem tud. Szerinte ugyanis ennek a helynek így 
amint áll, se az előzménye, se a következménye nem meg-
felelő, úgy hogy igazában a szöveg összefüggését rontja meg. 
Szerintem Friesnek nincs igaza. János 12 27 30"nak a leg-
szorosabb összefüggése van úgy az előzőkkel, mint a követke-
zőkkel s egyáltalán nincsen arra szükség, hogy ezt a négy 
verset a Lázár feltámasztásának történetébe vonjuk. 

Indúljunk csak ki a 12. rész 12. verséből ahol a jeru-
zsálemi bevonulás elbeszélése kezdődik. Azt olvassuk itt, 
hogy az ünnepre sereglő sokaság a mikor meghallotta, hogy 
Jézus is Jeruzsálembe jön az ünnepre, pálmaágakat szab-
dalt és hintett az útra és a 118. zsoltár 25. versének, ennek 
a messiási helynek a hangoztatásával vette körül a Lázár 
feltámasztóját. Ez a Bethaniából Jeruzsálembe vezető úton 
történt. Lehet, hogy a tolongás kónyszerítette Jézust arra, 
hogy egy útközben talált szamár hátára üljön s azon foly-
t a s sa útját . Az evangélista, aki miként látjuk, a synoptiku-
soktól eltérőleg beszéli el a bevonulás előzményeit, itt önkén-
telenül megemlékezik a prófétai helyről (Zak. 9 9, Ezaiás 62 n ) , 
amely a Messiás szerény módon való megjelenéséről szól. 
Ugyancsak eltér a synoptikusoktól abban is, hogy szerinte a 
bevonulás alkalmával sem Jézusnak, sem a tanítványoknak 
nem volt különösebb szerepül, hanem inkább a nép maga 
volt az, amely Jézust messiásként ünnepelte. A tanítványok 
maguk a 16. vers szerint eleinte nem is tudták, hogy mit 
gondoljanak az egész ünnepeltetésről s csak amikor Jézusnak 
a dicsőítését látták, akkor emlékeztek meg róla, hogy a mes-
siási helyek a názáreti Jézusra vonatkoznak. Hogy pedig 
a nép Jézust messiásul elfogadta és ünnepelte, ennek az 
alapja és indító oka Jézusnak csodatételeiben s nevezetesen 
Lázárnak nem rég törtónt életre keltésében keresendő. Ezt 
oly jelnek vették, amely kétségtelenül igazolta, hogy Jézus 
a várt hatalmas megváltó. 

János előadása szerint tehát Jézusnak a Jeruzsálembe 
való bevonulás messiási jelentőségének sem előkészítésére, 
sem kiemelésére semminemű befolyása nem volt. Ε tekin-
tetben tehát legalább külsőképen megáll a bauri iskolának 
amaz állítása, hogy Jézus a környezet hangulatához és a 
helyzet követelményeihez alkalmazkodott. De ez csak külső-
képen állhat meg. Mert Jézus korának általános messiási 
képzeteit sohasem helyeselte s az ő pusztában való meg-
kisértetésének a története ós a Keresztelő küldötteinek adott 
felelete is világosan azt mutatja, hogy az érzéki és politikai 
messiási képzeteket kezdettől fogva elutasította. De ez nem 
azt jelenti, hogy benne a messiási öntudat kezdettől fogva, 
még nyilvános fellépését megelőzőleg is meg nem volt, hanem 
csak azt, hogy az ő messiási öntudata kora messiási kép-
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zeteivel kezdettől fogva ellentétben állt. Most is, amikor őt 
az ünnepre sereglő sokaság a csodatettek alapján messiásul 
ünnepli s tőle még az eddigieknél is hatalmasabb tetteket 
és rég óhajtott szabadítást vár, Jézus passive átengedi magát 
a nép ünnepeltetésének ós amikor a 20. vers szerint a prozeliták 
közül is — akik eddig Jézust pusztán csak a híréből ismer-
hetők — többen a tanítványokhoz fordulnak azzal a kéréssel, 
hogy engedjék meglátniok a hatalmas, csodatevő messiást s 
amikor a főpapok a Jézus íinnepeltetése szemléletén s ezzel 
Jézusnak messiássá való proclamálásán megütköznek, Jézus 
maga is érzi, hogy reá nézve elérkezett a legkomolyabb 
pillanat, amikor messiási igényeit világosan ós határozottan 
fel kell tárnia. Ezért sóhajt fel a 23. versben, hogy elérkezett 
az az óra, amelyben az ember fiának meg kell dicsőíttetnie. 
S itt a „νιος τον άν&ρωπον" kifejezés csakugyan messiási érte-
lemben van véve. Jézus itt a tanítványok szűk körében 
beszél. Már a 16. versből is kitűnt, hogy a tanítványok igen 
szívesen vették volna, ha Jézus magát messiásnak declarálta 
volna. A synoptikusok szerint is sokszor adták tanúbizony-
ságát annak, hogy az ő messiási felfogásuk a népnél uralkodó 
közönséges képzeteket meg nem haladták. Kétségtelenül 
örültek tehát Jézus messiási ünnepeltetésének s bizonyosan 
azt várták, hogy Jézus felhasználja ezt a kedvező alkalmat, 
hogy az ünneplő néptömeg élére állva a régi theokratiát, 
mint látható istenországot a zsidó nép javára és dicsőségére 
feleleveníti. Jézus maga is érzi. hogy itt a krizis reá nézve 
is (lásd 31. vers). Ha a népszerű messiási eszmét megragadja 
s a nép felbuzdulását kihasználja, egyszerre eléri azt, amiért 
eddig annyit fáradott : a messiási elismertetést. Csak-
hogy az ő hivatása egészen más. Az ο céljának eléréséhez 
elkerülhetetlenül össze kell ütköznie a nép messiási képze-
teivel, sőt életét is érzi, hogy el kell veszítenie, hogy az ő 
messiási eszméje diadalt arathasson. Ezért mondja a 24. 
versben, hogy a mag is csak akkor hozhat gyümölcsöt, ha 
íöldbe vetik s ott elrothad, tehát ha látszólag elpusztul. Neki 
is el kell vetnie a testét, hogy abból a szellem kelhessen új 
életre. Az örök életnek útja a mulandóság megtagadása. Az 
isteni hivatás szolgálatában az élet maga semmi. Nem öncél, 
hanem puszta eszköz az Isten által megszabott rendeltetés 
elérésére. Ezért igazában az a vesztes, aki e földi élet ós 
dicsőség érdekében élethivatásának munkájában meginog és 
célt veszt. Ezért inti tanítványait is, hogy ők is ugyanezen 
szellemmel kövessék majd őt hivatásuk munkálásában. Mert 
aki az ő ügyét szolgálja, azt az atya is elismeri, megtiszteli 
ós megdicsőíti. S most jön a 27. versben a végső leszámolás 
az igazi krizis, amely teljesen megfelel a synoptikusokban 
található pusztai megkisértetésnek. Reá nézve abban áll a 
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krízis, hogyha ezt az órát ki tudja állani, a pálya végén ez 
a döntő pillanat. A földi — bizonyosan rövid ideig tartó, de 
zajos — dicsőségre ez a legkedvezőbb alkalom. De ez dönt 
az ő istenflúsága dolgában is. Ezt az egy harcot még diadallal 
kell megharcolnia, azért érzi ennek az órának a nehézségét 
s ezért fordul mennyei atyjához hullámzó lélekkel, mondván — 
Atyám szabadíts meg engemet ettől az órától. Mert Jézus 
épúgy szenvedett kísértéseket, mint bármelyikünk, csakhogy 
ő azokat meg is tudta állani. Mennél emelkedettebb célok 
szolgálatába állunk, annál több és nehezebb az élet kísértése. 
Ennek az órának kísértése ezért volt oly roppant nagy 
Jézusra nézve. De érzi is ez órának a jelentőségét, azért 
mondja, hogy épen ezért került ő bele ebbe az órába, hogy 
a maga hűségét és az Atya dicsőségét ebben mutassa meg. 
Mert az ő szilárdságában az Atya nevének a megdicsőitése 
van. Kérésére hang hallatszik a mennyből, mondván: Meg 
is dicsőitettetek és ismét megfoglak dicsőíteni. 

Ebben most már el is van döntve ennek az órának a 
válsága s a tömeg, amely hallja az égi hangot, mint egy 
mennydörgést, amint ott várja János nyilatkozatát, most már 
az önmagával teljesen leszámolt messiást látja maga előtt. 
Jézus az égi szózat magyarázatakép azt mondja, hogy az 
nem ő miatta történt, hanem a sokaság miatt. Az egész 
helynek ez a legnehezebb pontja, mert hiszen tiszta dolog, 
hogy Jézus kérésére szólalt meg az Űr, így tehát ez a hang 
tényleg Jézus miatt hangzott el. Ha tehát mégis valamikép 
meg akarjuk magyarázni Jézusnak e kijelentését, azt csakis 
úgy tehetjük, ha felvesszük, hogy Jézus ezzel azt akarta 
mondani, hogy ha őt a népnek felfogása és felbuzdulása 
ebbe a nehéz helyzetbe bele nem sodorja és ennek követ-
keztében reá nézve a kísértés nem lesz oly rendkívül erős, — 
nem fordult volna támogatásért és biztatásért Istenhez, hanem 
a maga tiszta eszményi messiási tudatával munkálkodott 
volna tovább. Igy azonban a nép mint kénytelen volt meg-
szólaltatni az eget. 

Jézus további szavaiban a 31. versben nyilván úgy tűn-
teti fel ezt az egész jelenetet, mint ahogy azt fentebb értel-
meztük, t. i. hogy ez volt a világra nézve a válság órája s 
most kivettetett e világnak fejedelme végképen s így teljesen 
szakított e világgal s most már csak a teljes megdicsőülés 
van hátra. 

Ez volna a természetes összefüggése e szakasznak az 
előzményekkel ós a következőkkel. Minden erőltetettség 
nélkül érthetők e versek a maguk helyén, s egyáltalán nem 
szükséges azokat a Lázár történetébe Jézus zavarának ki-
szinezésóre behozni. 

Raffay Sándor. 


