
NYÍRT TAMÁS

AZ ÚR 5Z0LC/AJA
Izajás próféta kivételes közkedveltségnek örvendett a korai keresztény írók

körében. A Krisztus előtti VIII. század második felében élő próféta könyve a
vallási eszmék és képek kimeríthetetlen kincsesbányájának bizonyult. Jelképvilá
ga rendkívül megkönnyítette Jézussal kapcsolatos élményeik szóba foglalását.
Kivált az Úr Szolgájának éneke kötötte le figyelmüket. Az 53. fejezet tizenkét
versszaka közül egy kivételével valamennyit idézi az Üjszövetség ; ha nem szó
szerínt, akkor legalább tartalmilag hivatkozik egyik vagy másik versre a négy
evangélium, az Apostolok Cselekedetei, a rómaiakhoz, a filippiekhez és a zsidók
hoz írt levél, valamint Péter első levele. Akár el is veszhetett volna az ere
deti szöveg, az Újszövetség alapján sikerülne rekonstruálni a Szolga énekét 
írja C. H. Dodd.

A Szolga éneke

Evangéliumának nyolcadik, kilencedik és tizedik fejezetében Márk előké

szíti olvasóit Jézus halálára. Nyomatékosan kifejezésre juttatja, hogy az "égi
jel", amire a farizeusokkal ellentétben Jézus szárnít, nem apokaliptikus ka
tasztrófa, sem fényes katonai győzelem, hanem a Szenvedő Szolga tanúbizony
sága (Mk 8, 11-13). Az említett fejezetekben két vallási eszme, a Dániel köny
véből származó Emberfia és az izajási Szenvedő Szolga ötvöződik. Nem egy
szentírásmagyarázó szerint pontosan ez az egybeolvasztás tartalmazza az alap
vető keresztény tanítást. Az eszkatologikus korszak nem csodás varázslatok, sem
pedig messiásí sikerek révén következik be. Az Emberfia a Szolga szenvedésé
vel vívja ki a győzelmet. Szent Lukács a názáreti zsinagógában történtekkel
vezeti be Jézus nyilvános működését, amikor is ő maga hivatkozik Izajás köny
vének 61. fejezetére.

Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement
a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki.
Szetbontotta a tekercsei, és épp azon a helyen akadt meg a szeme, ahol ez
volt írva:

»Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem,
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek,
S hirdessem a foglyoknak a szabadulást,
A vakoknak meg a látást;
Hogy felszabadítsam az elnyomottakat,
És hirdessem: elérkezett az 'Úr esztendeje.«

Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült, A zsinagógában minden
szem ráezeqeztuiott, S elkezdte beszédét: »Ma beteljesedett az Irás, amít az
imént hallottatok." Míndenki helyeselt nekí, és csodálkozott a fönséges sza-
vakon, amelyek ajkáról fakadtak (Lk 4, 14-22), .

A kánai menyagző leírása János evangéliumának az elején a legtöbb egzegéta
szerínt utalás Izajás prófétára, aki pompás lakomához hasonlítja a messíási idő

ket. Jézus az izajási Szenvedő Szolga, akivel új korszak kezdődik, s akinek
szenvedése jóhírt visz a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, új látást a
vakoknak, felszabadítást az elnyomottaknak - az Úr jóindulatának jeleiként.

Az újszövetségi szerzők gondolkodásmódjához aligha férhet kétség, Biztosak
abban, hogy Jézussal beköszöntött az Izajás megjövendölte messíásí kor: a Szen
vedő Szolga énekének képeivel és eszméivel értelmezik Jézus életét és halálát.
De hogyan vélekedett Jézus? Vajon ő magára vonatkoztatja-e az izajási képe
ket és hasonlatokat, kiváltképpen a Szenvedő Szolga énekét? Mindenekelőtt

szólaltassuk meg a prófétát:
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Nézzétek szolgám diadalmaskodik,
fönséges lesz és felmagasztalják,
és nagy dicsőségre emelkedik.
Amint sokan megborzadnaT. láttán,
- hiszen olyan dicstelennek látszott,
és alig volt emberi ábrázata -,
úgy fog majd. sok nemzet ámulni rajta,
és királyok némulnak el szine előtt.

Mert olyasmit fognak látni,
amilyet még soha nem hirdettek llekik,
és olyan dolognak lesznek tanúi,
amilyenről addig soha nem hallottak.
Ki hitt abban, amit hallottunk,
és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?
Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás,
és mint a gyökér a szomjas földből.

Nem volt sem szép, sem ékes (hiszen láttuk),
a külsejére nézve nem volt vonzó.
Megvetett volt, utolsó az emberek között,
a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés;
olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat,
megvetett, akit bizony -nem becsültünk sokra.
Bár a mi betegségeinket viselte,
és a mi fájdalmaink nehezedtek rá,
mégis (Istentől) megvertnek né,ztük,
olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.
Igen, a mi bűneinkért szúrták át,
a mi gonoszságainkért törték össze;
a mi békességünkért érte utol a büntetés,
az ő sebei szereznek nekünk gyógyulást.
Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyegtünk,
ki-ki a maga útjára tért,
és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.
Megkínozták, s ő alázattal elviselte,
nem nyitotta ki a száját.
Mint a juh, amelyet leölésre visznek,
vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt,

ő sem nyitotta ki a száját.
Erőszakos itélettel oéqeztek: vele.
Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével?
Igen, kitépték az élők földjéből,

és bűneink miatt halállal sújtották.
A gonoszok közt adtak neki sí1'boltot,
és a gazdagok mellé temették el,
bár nem vitt végbe gonoszságot,
se.m álnokság nem volt szájában.
Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel.
Ha odaadja életét engesztelő áldozatul:
látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete
és teljesül általa az Úr akarata.
»Majcj ha végetér lelkének gyötrelme,
látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el.
Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám,
mivel gonoszságainkat magára vállalta.

. Ezért osztályrészül sokakat adok neki,
és a hatalmasok lesznek zsákmán-ya,
amiért életét halálra adta,
és a gonosztevők közé sorolták,
noha sokak vétkeit hordozta,
és közben imádkozott a bűnösökért.« (lz 52, 13-53, 12).



Jézus halála

Jézus megfeszíttetése történetének legbizonyítottabb tényei közé tartozik.
Korántsem ilyen könnyű a pontos dátumot megállapítanunk (hogy Nisan hónap
14-én vagy 15-én történt-e), s még többproblémát okoz az, hogy Jézus maga
hogyan vélekedett haláláról. A források kritikus értékelése nyomán "szerfölött
nehéz világosan látnunk ebben a kérdésben" - jegyzi meg a tübingeni dog
matika-professzor, W. Kasper. Tagadhatatlan azonban, hogy Jézusnak számolnia
kellett az erőszakos halállehetőségével Jeruzsálemben, és hogy. ennek tudatá
ban, az eszkatológiai korszak beköszöntését várva, költötte el utolsó vacsoráját
övéivel - mondja J. Jeremias. Jézus szavainak és tetteinek részletes elemzése
nyomán két következtetésre jut. Először, hogy Jézus csakugyan előlegezt e ha
lálát bekövetkezése előtt, másodszor, hogy reflektált halálának a jelentésére. "Ha
figyelembe vette az erőszakos halállehetőségét, akkor ismerve azt a kivételes
vezeklő erőt, amit a kései zsidóság tulajdonított a halálnak, szükségképpen el
kellett gondolkodnia halálának az értelméről."

Csaknem valamennyi egzegéta "egyetért abban, hogy Jézus Eukhárisztiát
szerzett, s alapító szavai a Szenvedő Szolga énekére utalnak. Éppen ezért a szó
ba jöhető szővegek közül mlndenekelőtt az Eukharisztia szavaira kell· irányíta
nunk figyelmünket, kiváltképpen a "sokakért" kifejezésre. Ez az eukharisztikus
szövegek mindegyikében megtalálható, jóllehet nem ugyanazon a helyen és nem
ugyanabban a szókapcsolatban. Márk (14,24) azt mondja: "sokakért" (hüper pol
tán), Máté: "sokak nevében" (pe1·i poUón). Pálnál (1 Kor 11,24) és Lukácsnál
(22,19) "értetek" (to hüper hümón) áll, mígnem János ezt írja: "A kenyér, me
lyet adni fogok, az én testem, a világ életéért" (Jn 6,51). A Márk-féle "sokakért"
-- szemitizmus lévén - régebbi, mint a 'szentpált és lukácsi "értetek". Mivel
Pál feltehetően a negyvenes évek elején "kapta" Antióhiában az Eukharisztia
alapító szavait, Márk fogalmazása a Jézus halálát követő első évtizedre megy
vissza; minden bizonnyal Jézusra magára. Aki másodlagos értelmezésnek tekin
ti, annak tudnia kell, hogy nagyon régi hagyományt akar visszautasítani, és
eljárásának nincs semmiféle nyelvészeti alapja. A "sokakért" Izajás 53. fejeze
tére utal. Ezt erősíti meg Jézus mondása Márk evangéliumában: "Az Emberfia
nem azért jött, hogy szelgáljanak neki, hanem hogy ő szelgáljon és életét adja
váltságul sokakért" (Mk 10,45). A másokért vállalt szenvedés, valamint a "sokak"
kifejezés a Szolga énekére utal, melynek kulcsszava. Ez a szó a héberben több
nyire nem kízáró értelemben használatos, és annyit jelent, mint nagyon nagy
számú, a sokaság, mindannyi, összes. Az eukharisztikus beszámolókban fellelhető

"sokakért" arra enged következtetni, hogy Jézus a Szenvedő Szolga énekében
találta meg halálának és szenvedésének a magyarázatát. Fölöttébb valószínű te
hát, hogy Tőle magától ered a korai keresztények meggyőződése is, akik Uruk
halálában beteljesülni látják Izajás gondolatát: Isten Szelgájának szenvedése
árán igazulnak meg sokak. A történésznek nem lehetséges, a hivőnek nem szük
séges az igen nagy valószínűségnél erősebb bizonyosság. Az élet legfontosabb
kérdéseiben különben is le kell mondanunk az abszolút igazolásokról. Ugyan
rnelyikőnk keres cáfolhatatlan bizonyságot arra, hogy csakugyan az az asszony
szülte, akit édesanyjaként ismer? Kétségtelenül megfelel a valóságnak, hogy a
Szolga énekének keresztény ínterpretácíöia a legeslegelső időkből, a Jé7.uS ha
lálát követő első évtizedből való, következésképpen minden bizonnyal magától
Jézustól származik.

"Hogy azoknak a helyeknek a száma, amelyeken Jézus magára vonatkoztat
ja Izajás 53. fejezetét, nem nagy, és hogy a Máté- és Lukács-féle mondásha
gyományból teljesen hiányzik, azzal függhet össze, hogy csak a szűkebb körnek,
és nem a nagy nyilvánosságnak szánt igehirdetésében adta tudtul, hogy Isten
Szolgájának tartja magát. Csak tanítványainak tárta fel a titkot, hogy Izajás
;;,) fejezetének beteljesítését tekinti Istentől kapott feladatának, és csak előttük

értelmezte úgy halálát, mint a megszámlálhatatlan sokaságért hozott váltságot
(1Hk 10,45; 14,24). Mivel ártatlanul, önként, türelmesen egyezik bele Isten aka
ratába (Iz 53), halálának határtalan engesztelő ereje van: az Istentől és az Is
tennel való életet adja oda" - írja Jeremias.
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A haditerv

Ezek alapján aligha vonható kétségbe, hogy Jézus üzenetének alapmotívuma
a szolgálat gondolata. Akár ajkára vette Izajás szavait, akár nem, Jézus úgy
élt és úgy halt meg, hogy tanítványai okkal fordították figyelmüket a Szolga
énekére. Meggyőződésünk szerint EZ tartalmazta a legmegfelelőbb, Uruk külde
tését leghívebben kifejező vallási képeket és hasonlatokat. Mit értsünk mármost
"Isten Szolgáján"? Jézus mindenekelőtt Jahveh szolgája. Azért jön, hogy tel
jesítse Atyja akaratát, még akkor is, ha szenvedést és halált jelent neki "so
kakért". Isten szolgálata magába zárja az emberek érdekében kifejtett tevékeny
séget: üdvösséget hirdet a szegényeknek és szabadulást a foglyoknak, a vakok
nak visszaadja látását és megvigasztalja a szomorúakat. Az evangélium hirdete
sére hivatott; a hit felkeltésére és kihívására. Bár Jahveh szolgálata minden
mást megelőz, az Úr föltétlen elismerésétől nem különíthető el emberszereteté
nek tanúsítása.

, Jézus követőinek ,magrtartását. is a szolgálat attitűdje határozza meg. Erre
utal az irgalmas szamaritanus példázata, Jézus együttérzése a szegényekkel, be
tegekkel, éhezőkkel; figyelmeztetése, hogy amit a legkisebbek közül eggyel is
teszünk, vele tesszük; apostolainak adott buzdítása, hogy úgy álljanak egymás
rendelkezésére, ahogyan ő szolgálta őket. Mindenekelőtt a mennyeí Atyát szol
gálják. Isten iránti kötelezettségük azonban az ember érdekében végzett önzet
len munkában teljesül be. A mennyei Atya "sokakért" küldte Jézust, aki az
evangélium hirdetésével szolgálja őt mindhalálíg. Követőitől azt várja, hogy to
vábbadják üzenetét. Ez legyen ésszerű istentiszteletük. A Jóhír készséges ter
jesztése szükségképpen nyílt, nagylelkű és odaadó életmódot követel. így szól
Jézus: "Jelet kértek? - megkapjátok, de nem olyant, amilyent vártok. A római
hadsereg nem fullad bele a tengerbe, nem sötétedik el a Nap és a Hold. A jel
Jahveh Szelgájának a jele lesz. Előbb az én életemben nyilvánul meg, majd
követőimében. Elkötelezettségük, örömük és lelkesedésük eloszlat minden ké
telyt üzenetem igaza felől. Életem a megbízólevél. Ezt nyújtern át Atyám ne
vében, és azoknak az életét, akik utánam jönnek."

Remek ötlet. Ha Jézus követői csakugyan így élnek, tanúságuknak nem le
het ellenállni. Egy Szelgát könnyű elnémítani - bár amint utólag kiderült, őt

sem sikerül végérvényesen. Száz, ezer meg százezer szolga azonban meggyőzi a
világot. Jézusra emlékeztető, hiteles, feddhetetlen, készséges, nagylelkű embe
rek - de még halvány utánzatai is - az emberi nem történetének legragyo
góbb jelenségei lennének. Csakugyan kiváló haditerv. Csodálatos elképzelés 
de amint a labdarúgó mérkőzésekről írják mostanában: "bár az elgondolás ra
gyogó, nem rendelkezünk a taktikai utasítások végrehajtására alkalmas játéko
sokkal". A történelem folyamán éppen eleget beszéltünk már a szolgálatról,
végre-valahára cselekednünk kell. Jézus követői között (akik annak mondták
magukat) ritkán voltak igazi szolgák, Nem fogadták be a gyermekeket - aho
gyan Márk értelmezi a jelenetet (Mk 9, 33-37) -, sem nem lettek olyan ki
csinyek és szelidek, mint a gyermekek, amint Máté és Lukács írja. Nagyon sok
zsarnok pápa, püspök, pap, teológus és laikus törődött inkább a hatalmával
és kiváltságaival, mint Isten országával és népével. Csak a vak nem látja ezt,
s csak az nem ismeri be, aki azt híszl, hogy az üzenet hatékonysága az egy
háziak feddhetetlenségén múlik. Nyoma sincs bennünk a szolgálatkészségnek,
mert túlságosan büszkék és nagyravágyók vagyunk. Mások erénynek tüntetik
föl, amiért nem szolgálnak. Az a megbízatásunk, hogy önzetlenül munkálkodjunk
az emberek érdekében, következésképpen tiszteletben kell tartanunk szabadsá
gukat és vallási meggyőződésüket. Mindazonáltal nem szívesen hagyátkozunk
önállóságukra. Attól tartunk, hogy nem tudnak élni szabadságukkal. Visszauta
sítjuk tehát a szolga szerepét, és felvesszük a parancsoló úrét - a világért
sem nagyravágyásból, hanem abbeli ígyekezetünkben, hogy az emberek jók
legyenek. Saját érdekükben kényszerítjük őket a jóra. Hiszen a javukat akarjuk!
Micsoda mérhetetlen uralomvágvat, zsarnokságot lepleznek, az emberi méltóság
miféle könyörtelen megcsúfolását álcázzák ezek a szavak! "Csak jót akarok ne
ked!"

Jézus más úton jár. Senkit sem erőltet, senki helyett nem próbál dönteni
arról, hogy mi jó neki. Isten akaratának a teljesítését kívánja meg, s maga is
így viselkedik. Nagyon sok bírálat éri az egyházi tisztségviselőket fényűző ruhá-
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ikért, nevetséges címeikért. elszigetelődésükért. Pedig ezek a dolgok úgyszólván
semmit sem nyomnak a latba. Igazán míndegy, hogy valaki mit rak a fejére
vagy a derekára, hogyan szólíttatja magát, vagy hol lakik. Csak akkor számít
ez valamit, ha abban a téveszmében él, hogy a ruha, a cím és a lakás felsőbb

rendű emberré teszi. Azt írja Engels, hogy "palotában másképpen gondolkodnak,
mint kunyhóban". A történelem - hál'Istennek - nem egy magas egyházi
méltóság személyében rácáfol t erre az általános érvényű kijelentésre. Nem is
a ruhával meg a címmel van a baj. Ott kezdődik, amikor az egyházi vezetők

azért húzódnak a címek, ruhák és paloták fedezékébe, mert vonakodnak szol
gálni. "A díszes cucc nem ok, hanem következmény; tüntesd el az okot, s meg
szűnik az okozat jelentősége" - írja A. Greeley. A bajok gyökere nem egyik
másik egyházi vezető nagyravágyása, bár bizonyára akadnak ilyenek, hanem az,
hogy nem hajlandók tudomásul venni a hivők nagykorúságát, erkölcsi, szellemi
érettséget. Következésképpen felcserélik a szolga szerepét az úr gyámkodásával.
Mivel ez nagyon nehéz és rendkivül hálátlan szerep, sokan összetévesztik a szol
gálattai. Semmiképpen sem azonos azonban az Újszövetség pásztora a jozefinista
erénycsősszel.

Mindamellett ne marasztaljuk el az egyházi vezetőket olyan hibáért, amely
be mindannyian beleesünk! Talán a professzorok hajlandók arra tanítani hall
gatóikat, amire majd ezeknek lesz szükségük? A szülők készek-e megteremteni
gyermekeiknek a szabad választás Iehetőségét, hogy maguk dönthessenek sor
sukról és saját életüket élhessék? Ha a szülők a názáreti Jézus követői (a pro
fesszorok Kierkegaard szerint nem azok), akkor kötelezettséget vállalnak Isten
szolgálatára, s ezt azáltal teljesítik, ha olyan előzékenyek gyermekeikkel, mint
amilyen Jézus velük. Az a szülő, aki nem tartja tiszteletben gyermeke cselek
vőképességét (természetesen életkorának megfelelően), az a professzor, aki nem
veszi figyelembe hallgatói óhaját, aligha nehezményezheti, hogy egyes represszív
fogyházi vezetők szerint a lényeg nem a meghívás, nem "az engedjétek hozzám",
hanem a "szabad" és a "nem szabad".

A keresztény házasság

A keresztény férj és feleség kapcsolatára is a szolgálat jellemző. A házas
ság felbonthatatlanságáról szóló szakasz Márk evangéliumának abban a részében
van, amely Jézus követésének a föltételeit fejti ki. Ezeken a helyeken arról be
szél a Mester, hogy "mibe kerül", ha valaki tanítványa akar lenni. Aki csat
lakozni kíván Hozzá, annak a házasságban is vállalnia kell a szolga szerepét,
annak tilos a válás, a hitves szolgálata alóli kényelmes kibúvó. Csak a sírig
tartó hűség; a fel nem bontott házasság tanúskodik Isten országáról és az esz
katológiai beteljesedésről.

A zsidók szarint kizárólag a nő követhet el házasságtörést férje ellen, a férfi
felesége ellen nem. A Törvény értelmében a férj nem eshet a hűtlenség bűnébe,

csupán a feleség. Kz írástudókkal ellentétben Jézus teljesen egyenjogúnak tekinti
a nőt és a férfit, aki ugyanúgy nem bocsáthatja el feleségét, arnint a feleség
sem a férjét. A házasságnak ilyen forradalmi szemlélete megdöbbenti az apos
tolokat; nagyon szígorúnak, férfi számára elviselhetetlennek tartják. "Aki el
küldí feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a fele
ség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör" (Mk 10,11). A válás fel
tétlen tilalma nyilván régebbi és hitelesebb, mint Máté engedékenysége, aki 
legalábbis egy esetben - kivételt tesz a szigorú tilalom alól. A "paráznaság ese
tének kivételét" (Mt 19,9) sokan úgy magyarázzak, hogy nem az új házasságot
engedi meg, hanem egy meglévő törvénytelen viszony felbontását. Mivel ez az
értelmezés nem támaszkodik megbízható nyelvészeti alapokra (Kittel VI. 592. o.),
inkább arra kell következtetnünk, hogy Jézus eredeti szavainak keménységét
enyhítette Máté. Evangéliumában a zsidó-keresztény közösség kompromisszumos
gyakorlata tükröződik - írja P. Hoffmann. Erre úgy kerülhetett sor, hogy bár
.Iézus egyértelműen és félreérthetetlenül megrajzolta a keresztény éieteszményt,
nem hozott törvényt: nem határozta meg közelebbről, hogy miféle szabályok
segítik hozzá leginkább követőit az ideálok megvalósításához. Jézus világos sza
vai hallatán nagyon nehéz, úgyszólván lehetetlen igazolni a válást. Az egyház
gyakorlata mindazonáltal nem volt sem egyértelmű, sem egységes. A keleti egy-
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ház (eleinte a nyugati is) kezdettől fogva, mind a mai napig megengedi az ár
tatlanul elhagyott fél újabb házasságkötését. Az egyházatyák (többek között
Szent Agoston) nehéz helyzetben utalnak a válás, sőt az újraházasodás lehető

ségére. A tridenti zsinat is nagyon óvatosan beszél, s voltaképpen csak a há
zasság belső felbonthatatlanságát szögezí le. Ahhoz nem fér kétség, hogy a ke
resztények felbonthatatlan házassága tanúskodik csak Isten országáról (Ef 5,32).
Jézus tanítása cáfolhatatlan: keresztény férfi és nő életszövetsége sírig tartá hű

séget követel. A házasság keresztény eszménye ellenére is akadhatnak azonban
gyötrő problémák, úgyhogy egyesek önhíbájukon kívül kénytelenek eltérni a pél
daképül választott megoldástól. Jézus bizonyára nem a katolikusok, protestán
sok és görögkeletiek vitájában akart dönteni. Saját korának kontextusában kell
értelmeznünk szavait. A Deuteronomium 24. fejezetében megengedi Mózes a fe
leség elbocsátását válólevéllel: "Tegyük föl, hogy valaki feleséget vesz, együtt
hál vele, de aztán nem talál tetszésre nála az asszony, mert valami taszítót
fedez fel rajta. Válólevelet ír hát neki, kezébe adja és elbocsátja házából" (Deut
24,1). A Jézus előtt élő Sammai rabbi követői csak házasságtörés esetében enged
ték meg a válást. Hillel iskolája bármily csekélységet, például a rántás oda
égetését is elfogadható oknak tartotta. Jézus a talajt húzza ki e' vita alól. Azt
mondja, hogy a feleség nem tulajdona, hanem társa, egyenjogú partnere férjé
nek az egész életükre kötött szövetségben :

Akkor a farizeusok ezzel a kérdéssel léptek hozzá: »Szabad-e a fé1'finak
elbocsátania [eleséqét?« Próbára akarták ugyanis tenni. Ö azonban meg
kérdezte: »Mózes mit parancsolt nekiek?« »Mózes megengedte a 'válóle
véllel történő elbocsátást«, válaszolták. Jézus erre kijelentette: »Mózes
keményszívűségtek miatt adta ezt az engedményt. Kezdetben, a terem
téskor Isten férfinak és nőnek teremtette őket. Az ember ezért elhagyja
atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik s a kettő testben egy lesz. Úgy
hogy már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten
egybekötött, ember szét ne válassza.« Otthon tanítványai ismét érdeklőd

tek e dolog felől. Ö megmagyarúzta nekik: »Aki elbocsátja feleségét és
mást vesz el, házasságtöréssel vét ellene. Ha pedig a nő hagyja el fér
jét és máshoz megy, szintén házasságtörést követ el",
Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye kezét. De a tanítvá
nyok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, megneheztelt rájuk és
így szólt: »Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsá
tok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek,
aki az Isten országát nem úgy fogadja mint a gyermek, nem megy bf:1
oda«. Azután ölébe vette őket és rájuk téve kezét megáldotta őket (Mk
10, 2-16).

Szavai önmagukért beszélnek. A keresztény férj és feleség szeretete olyan mély,
hogy fel sem merülhet bennük a válás gondolata, továbbá a nő és a férfi tel
jesen egyenjogú a házasságban. Nincs többé kétféle mérce, nincs kettős erkölcs,
a nőktől sem szabad mást követelni, mint a férfiaktól. A gyermekek története
megvilágítja Jézus követőinek sajátos magatartását: a nyíltságot és a bizalmat,
a tanulékonyságot, fejlődőképességet és tudásvágyat. A két szakasz egybetar
tozik. A keresztény házasság eszménye akkor valósulhat meg, ha férj és fele
ség kapcsolatában érvényesül a gyermek szemléleti módja: a nyíltság, a biza
lom, az egyenesség.

A' szeretet két legveszedelmesebb ellensége a félelem és a gyanakvás. Nem
merjük megmutatni igazi valónkat: rettegünk. hogy nevetségessé válunk, hogy
ha megnyílunk, a másik visszaél öszínteségünkkel, erősebbnek bizonyul és ural
kodóvá válik. Aki egyszer beadja a derekát, soha többé nem tarthat három lé
pés távolságot, És a gyanakvás! Bármilyen hosszú együttélés után is "idegen"
a másik. Nem lehetünk bizonyosak abban, hogy míndvégig kitart, és nem hagy
el soha. Esetleg kihasználja gyöngeségünket; ügyesen rászed és a bolondját já
ratja az emberrel. Aki azt mondja, hogy belőle hiányzanak ezek az érzelmek,
önmagát csalja meg. S az önbecsapásnál nincs veszedelmesebb áltatás. Az embe
ri léthelyzetből nem törölhető ki a félelem, a gyanakvás, a bizalmatlanság és a
többi efféle érzelem, mely "megkeményíti szívünket". Arra való, hogy sakkban
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tarthassuk az idegeneket, sőt a barátainkat is. A világ "legtermészetesebb" je
lensége, hogy még a legbensőségesebb viszonyban, a férj és feleség kapcsolatá
ban is működésbe lépnek a védekező reflexek. De amilyen "természetes", olyan
katasztrofális, mert az ellenálló, védekező magatartás meghiúsítja a boldogságot,
Eggyel több ok arra, hogy ne a "természetre" alapozzuk a házasságot. Éppen
ezt kéri Jézus: követői tegyenek le a félelemről és a gyanakvásról.

A hitvesek feladata igazi közösség létrehozása. Házasságuk legelejétől szem
be kell szállniuk a személyes felülkerekedésre való törekvéssel: nem azért kötik
össze életüket, hogy kiderüljön, melyíkük erősebb. Amint az egész keresztény
élet a szolgálatkészség szüntelen begyakorlása és növelése, a keresztény házas
ság sem más, mint szakadatlan előbbre jutás az önzetlenségben. Aki nem tud
szolgální a házasságban, nem tud házasságon kívül sem. S csak annak lesz hoz
zá elegendő ereje, bizalma és bátorsága a házasságban, aki a szelgálatot tekinti
mértékadó céljának az élet minden termetén. Ezért nevetséges kibúvó, amikor
egy pap azt mondja, hogy csak a házasságban tudná kibontakoztatni a keresz
tény szeretetet. Aki alkalmatlan a papi nőtlenségre, az férjnek sem alkalmas,
s a jó papból jó férj is válhatott volna,

Az élet váltsága

Milyen odaadást vár Jézus tanítványaitól? A következők újabb oldalról ví
.lágítják meg, hogy miként értelmezte a fiatal egyház a Szenvedő Szolga esz-
méjét.

Zebedeus fiai, Jakab és János eléje járultak s megszólították: »Mester,
szeretnénk, ha teljesítenéd egy kérésünket«.»Mit tegyek nektek?« ""
kérdezte. «Add meg nekünk - felelték -, hogy egyikünk jobb oldal.
ladon, másikunk bal oldaladon üljön dicsőséged országában.« Jézus. így
válaszolt: »Nem is tudjátok mit kértek. Készen vagytok rá, hogy igya
tok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy hogyakeresztséggel,
amellyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek?« »Készen«
- felelték. Jézus így folytatta: "A kehelyből, amelyből én iszom, ti is
isztok, s a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is megke
resztelkedtek. De hogy jobb és bal oldalamon ki üljön, afelől nem én
döntök. Az a hely azokat illeti, akiknek késziilt,«
Amikor a többi tiz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Jé
zus azért odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy
akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s
vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De a ti körötökben ne így
legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha va
laki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek szolgája. Hisz az Em
berita nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon
és életét adja váltságul sokakért (Mk 10, 34-45).

Az idézett részletet megelőzően harmadszor jövendöli meg Jézus szenvedését:
felmegy Jeruzsálembe, kiszolgáltatják a pogányoknak, de harmadnapon feltámad.
A szentíráskutatók szerint a jövendölés ebben a formában nem Jézus eredeti
mondása. Ha. ugyanis jó előre, és ilyen egyértelműen megmondta volna halá
lát és feltámadását, teljesen érthetetlen lenne a tanítványok viselkedése: mene
külésük és kiábrándulásuk, kezdeti hitetlenkedésük a feltámadás tanúbizony
ságaiban - állapítja meg W. Kasper. Másrészt nyom6s nyelvi érvek szólnak
amellett, hogy ezek a mondatok nagyon régi, palesztinai -eredetűek. Amint A.
Schweitzer kimutatta, az eszkatológiai megpróbáltatások szerves részét alkotják
Jézus prédikációjának Isten országáról. Ezt a "kísértést" emlegeti kezdettől fog
"a, s előre jelzi követőinek (Mt 10, 34). Az istenkirályság jó híre magában fog
lalja a szenvedés misztériumát. Jézus nem gyanútlanul megy Jeruzsálembe, tud
ja, hogy a reá leselkedő szenvedésen" dől el az ítélet vagy kegyelem kérdése.
Üzenete gyökeres szakítást követel a régi korszakkal. s e szakításhoz - leg
szélsőségesebb következményeként - hozzátartozik a kínhalál vállalása is. Ilyen
formán Jézus keresztje nemcsak bátor fellépésének végzetes következménye, ha
nem üzenetének legtömörebb összefoglalása is.
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Jézus megjövendöli szenvedését, a tanítványok pedig egymással versenge
nek. Bár az előbbi idézet két részlete feltehetően nem függött eredetileg össze,
utólagos egybeillesztésük újólag megvilágítja a tanítványok értetlenséget. Jézus
válasza két gondólatot hangsúlyoz. Az első, hogy teljesen céltalan hízelegni Is
tennek, mint valami kicsinyes keleti kényúrnak; kizárólag Igazságcsságán múlik,
hogy kit hogyan tisztel meg országában, s ebbe Jézusnak sincs beleszólása. A
második pedig, hogy ha egyáltalán létezik ilyenféle kitüntetés, akkor azokra vár,
akik kivételes odaadással szolgálták a többieket, még életük föláldozása árán is.
A fenti idézet második része más szövegösszefüggésben áll Lukács és' Máté evan
géliumában. Márk azért helyezi ebbe a kontextusba, mert jól rávilágít fő té
májára: ha Jézus Isten szenvedő Szolgája, akkor követője legyen mindenki szol
gája, Rejtett gúnnyal mutat rá Mester és tanítványai gondolkodásbeli ellenté
tére. Bármennyire hangoztatja Jézus a reá leselkedő halált, bármilyen nyoma
tékosan vonatkoztatja magára a Szenvedő Szolga alakját, nem akarják megér
teni. Hiába jövendöli meg szenvedését, a két tanítványnak sikerül kívülállóként
viselkednie. Csak az foglalkoztatja őket, hogy miniszterek lesznek-e Isten or
szágában. Jézus Jeruzsálem, a kínhalál. a kereszt felé megy, s ők közben egé
szen közönségesen cívódnak és áskálódnak: aprecedenciát, a rangsort firtatják.
Nem nevetségesek? Jézus haláláról beszél, azt mondja, hogy nem ostoba vélet
len, nem tragédia, hanem áldozat, s alig várja, hogy bemutathassa. önmagát
nyújtja át Istennek. Igy gondolkozzék mindenki, aki utána akar menni. önként
és nagylelkűen ajánlja föl életét másokért. Az ő halála sem véletlen baleset,
vagy megfoghatatlan tragédia (bár egyik sem rekeszthető ki teljesen). Sokkal
inkább az élet összefoglalása és betetőzése. Kifejezésre juttatja és megpecsételi
a keresztény létezés tartalmat; az ajándékozást. Kit f'aggasson a tanítvány? Mit
kérdezgessen? önmagát vallassa: adtam-e? adok-e? Viszek-e szabadulást a fog
lyoknak? Életemmel, viselkedésemmel kiváltom-e az embereket magányuk, elke
seredésük, egyedüllétük rabságából? Gyógyítgatom-e a megtört szívűeket? Fel
ébresztem-e a hitet "sokakban", vagy akár csak egyetlenegyben is? Arra va
gyunk hivatottak, hogy ajándékul adjuk életünket, hogy önfeláldozásunk élettel
ajándékozzon meg másokat: reményünk reményt keltsen, örömünk örömet sze
rezzen, hitünk hitet szílárdítson, szeretetünk szeretetre tanítson. Ez a kereszté
nyek küldetése a világban. Aki így él, az megtalálja élete értelmét, s az ér
telmesen élt élet megszüntetí a halál értelmetlenségét. Ha Jézust követjük éle
tünkben, mellettünk lesz halálunkban.

A jerikói vak

Egy vak koldus meggyógyításával zarja le Márk az Isten Szelgája témához
fűzött teológiai megjegyzéseit. Ez a csoda Jézus legelső követőinek a szívébe
kívánja vésni, hogy a Szenvedő Szolga nyomában kell járniuk.

Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömeg
nek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott
ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiál
tozni: »Jézus, Dávid fia, könyörülj raitam;« Többen csitították, hogy
hallgasson. Ű annál hangosabban kiáltotta: »Dávid fia, könyörülj raj
taml« Jézus megállt és így szólt: »Hivjátok uiet« Odaszóltak a vaknak:
»Reménykedj, gyere, téged hi»!« Az eldobta köntösét, felugrott és oda
sietett Jézushoz. Jézus megkérdezte: »Mit tegyek veled?« »Mester - kér
te a vak -, hogy lássak.« Jézus ezzel küldte el: »Menj, a hited mea
gyÓgyított.« Nyomban visszakapta látását és vele tartott az úton (Mk
10, 46-52). .

Nem mellékes a helyszín. Jerikó huszonöt kilométernyire fekszik Jeruzsá
lemtől. Rövidesen elérkezik. Jézus órája. Márk nyugodtan fellebbentheti a fáty
lat a "messiási titokról". Többé nem kell tartani a félreértéstől, nem kell
leplezní, hogy Jézus a Messiás. Hamarosan megérteti tanítványaival, hogy nem
arat pompás katonai győzelmeket, hogy szenvedésen és halálon át vezet a di
csőségbe vivő út. Egyáltalán nem tiltja már, hogy Dávid fiának, azaz Messiás
nak nevezze a. vak koldus. Márk így adja tudtunkra az utolsó felvonás kezde-

584



tét. A legtöbb egzegéta egyetért abban, hogy a leírás életszerű részletei szem
tanú beszámolójára vallanak, jóllehet célzatosan került Márk evangéliumában
éppen erre a helyre. Feltehetően a legkorábbi, szóbeli keresztény katekézis da
rabja volt. Erre vall, hogy kivételes erővel domborítja ki Jézus követésének
legfontosabb követelményét - a lelkes hitet és a hitből fakadó lelkesedést. Márk
szemmel láthatóan élesen szembe akarja állítani a vak koldus buzgó hitét az
apostolok lanyhaságával. A vaknak le volf zárva a szeme és mégis látott. Aho
gyan eldobja köntösét, világosan elárulja lelkesedését és buzgalmát : a hivő nél
külözhetetlen tulajdonságait. Ahogyan felugrik és Jézushoz fut, olyan elragad
tatottságról tanúskodik, amilyennek nyoma sincs az apostolokban; akit látnak,
de nem látók, követik Jézust, de nem követők.

Mi természetesen Bartimeushoz csatlakozunk. Nagyon vonzónak találjuk a
vak létére is látó embert, aki alig várja, hogy követhesse "útján" Jézust. Iga
zában azonban sokkal több közünk van az apostolokhoz. Timeus fia jól tudja,
hogy mi a baja, tisztában van problémájával. Hogyan szabadulhat meg fizikai
fogyatékosságától ? Csak a Messiás segíthet rajta. Felismeri, hogy nem ura éle
tének, hogy Dávid fiának könyörületességére kell hagyatkoznia. Ugyanilyen füg
gőségben élünk mi is, csakhogy nem akarjuk belátni. Abban tetszelgünk, hogy
kedvező irányba terelhetjük elképzeléseinket. Bartimeus vak volt, és mivel tud
ta ezt - látott. Mi az apostolokhoz hasonlóan elvakultunk, de mivel nem is
merjük be - nem látunk. Jézus megpróbálja felnyitni szemünket. ugyanúgy
mint az apostolokét, de azon nyomban becsukjuk. mert azt hisszük, hogy lá
tunk. Ha jól belegondolunk, tulajdonképpen nagyon kínos Bartimeus elsietett
válasza. így nekirontani Jézusnak! Futás közben köntösét is eldobja, s léleksza
kadva könyörög szeme világáért. Heves, erőszakos ember. Nem hajtja elébb ösz
sze a ruháját, nem teszi le rendesen kabátját, nem fordul senkihez: "kérlek,
vigyázz rá, amíg oda leszek". Nem gondolkodik. Felpattan és a vaksötétbe ug
rik. Még a' közmondást sem ismeri: "Lassan járj, tovább érsz!" Mi gondolko
dunk előbb. Jól megfontoljuk, mielőtt elkötelezzük magunkat. S mivel alapo
sim utána járunk a dolgoknak, s megismerjük a körülményeket is, rendszerint
nem ugrunk be, mint ez a koldus. Jézus persze mást kíván. Azt, hogy a ta
nítvány szívvel-lélekkel vesse bele magát hivatásába, szenvedélyesen végezze
feladatát. Elvárja, hogy ha valaki azt mondja : "gyere, téged hív", azonnal fel
ugrunk, hanyatt-homlok sietünk Hozzá, izgalomtól elfúló lélegzettel, hevesen
dobogó szívvel.

Igazán meg lehet érteni azokat is, akik csitították a vakot. Hallgasson már,
ne alkalmatlankadjék kérésével. Nyilván megmondták neki, hogy vérmes remé
nye oktalan optimizmus: ki tudja meggyógyítani azt, akinek elhaltak a szem
idegei? Egyébként is, mít képzel magáról? Egyáltalán törődik vele Jézus? Ugyan
miért foglalkoztatná Dávid fiát - tételezzük föl, hogy csakugyan az - egy nyo
morult, vak koldus sorsa? Felejtsd el, Bartimeus álmaidat, az igazat megvallva,
ő fütyül rád. Nyughass, ne háborgasd a tömeget! Ne zavard meg a Mester ün
nepélyes bevonulását Jeruzsálembe! Fékezd már nevetséges, semmi jóval nem
kecsegtető rajongásodat. így beszélnek a világban jártas, okos emberek az egy
szerű hívővel. Bartimeus azonban nehéz eset. Nem csillapodik egykönnyen. Ami
lyen hamar jön indulatba, olyan lassan nyugszik meg. Nem mérlegeli a higgadt
tanácsot. Bízik Dávid fiában. Kiáltozásba fog. És a válasz? Gyors és egyszerű:
"Menj, a hited meggyógyított". És vele tartott a Jeruzsálembe vivő úton. Lehet,
hogy ezért nem kelt bennünk különleges örömet a tudat, hogy Jézus szeret mín
ket? Arra gondolunk talán, hogy akkor követnünk kell őt a Jeruzsálembe, a
kínszenvedés és a kereszt felé vívő úton?

Csaknem teljes terjedelmében idéztük Márk evangéliumának 10. fejezetét.
Többek között azért, mert a szövag elemzéséből kiviláglik, hogy a legelső és
legegyszerűbb evangélium is mesteri teológiai reflexió, melynek ragyogó .befeje
zése a vak koldus története. A vak lát, amint Izajás eszkatologikus víziója meg
jövendöli, hogy a vakok látóvá lesznek a messiási korban. Bartimeus vaksága
a lélek világosságának szimbóluma. Jézus azért jött. hogy felnyissa szemünket:
csak a vak nem látja az eszkatologikus korszak bekőszöntésének jeleit. A leg
első keresztény gyülekezetekben képződött hagyományból úgy állította össze
Márk evangéliumát. hogy a korai keresztények megtanulják belőle Jézus köve
tésének módját, hogy megértsék, milyen választ vár azoktól, akiket meghív Is
ten országába. Az pedig, hogy a 10. fejezet szó szerint ismétli-e Jézus szavait,

585



tatnak annak üzenetén, a mai embert mindaddig nyugtalanítják, amíg tisztán
nem lát ezekben a kérdésekben. (Ha pl. tudjuk, hogy Jerikó a honfoglalás ide
jén romokban hevert - amint az archeológia bizonyítja -, akkor nem omol
hattak le falai a papok kürtszavára, amint Józsué könyvében leírva találjuk.
Tisztázódik a probléma, amikor a szentírástudomány segítségével megtudjuk.
hogy Józsué könyve nem történeti dokumentum, hanem irodalmi műfaját a mai
hősi eposzhoz hasonlíthatjuk.) Ezekben a kérdésekben segít bennünket a nép
szerűsítő bibliatudomány, amely közérthetősóge és egyszerűsége folytán közelebb
vihet a problémák megoldásához. Ide tartoznak a bibliai lexikonok, bevezetések
az egyes könyvekhez, a biblia világának ismertetése, különösképpen pedig az
irodalmi műfajok kérdésének tisztázása, amit csak a bibliatudománytól várhatunk.

Míndezek azonban nem pótolják számunkra magának a bibliának rendszeres
olvasását és átelmélkedését, Ezek a segédeszközök csupán a biblia kapujáig ve
zetnek el, nagyon sokszor csak bizonyos peremkérdéseket magyaráznak meg.

Amint látjuk, a bibliatudomány nem ellensége sem hitünknek, sem eddigi
ismereteinknek a bibliával kapcsolatban. Ezért nem kell gyanúval és előítélettel

fogadni sokszor talán zavarba ejtő állításait sem. Nem a biblia üzenetet krití
zálja, hanem mondanivalóját akarja érthetőbbé tenni számunkra.

Felhasznált irodalom: Dom Célestin CharJier: La lecture chrétienne de la Bible. Ed.
d" Maredsous 1957. - N. Lohfink: Vom Verstehen der Heiligen Schrift. Leipzig - J. Dheilly:
Bible et Chrétiens daujourdhui, Desclée 19G6. - L. Grollenberg: Comment Jire la Bible.

Paris-Bruxelles.

KOSZTOLÁNYI ISTVÁN

JÉZUS SAJÁT SZAVAINAK KÉRDÉSE
A II. vatikáni zsinat ezt a kijelentést hozza szentírási konstitúciójában: "Az

emberré lett Ige, Jézus Krísztus Isten szavait hirdeti"l. Jézus tehát; Isten üze
netét hozta számunkra, ezért kijelentései míndenkor érdekelték az embereket,
és érdekelte őket, miképp hangzottak el eredeti formájukban, Az evangéliumok
hozzák ugyan Jézus szavait, azonban kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy
ezek a szavak, kijelentések nem felelhetnek meg míndenkor az eredetileg el
hangzott szavaknak, mert ha párhuzamosan fordulnak elő több evangéliumban,
lényegileg megegyeznek, külsőleg azonban eltérnek egymástól, még fontos dol
gokban is. Ez nem magyarázható meg mindig azzal, hogy azÚr Jézus arámul
beszélt, az evangéliumok pedig görögül közvetítik az Úr szavait. Igy vagyunk,
hegy a legnagyobb jelentőségű kijelentésnél maradjunk, az utolsó vacsora sza
vaival. Máté így hozza: "Vegyétek, egyétek; Ez az, én testem ... Igyatok ebből

mindannyian. Mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért: kiontanak
a bűnök bocsánatára'<. Márknál ezt olvassuk: "Vegyétek. Ez az én testern ...
Ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak'<. Lukács ezt írja:
,.Ez az én. testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre ...
Ez a kehely az Újszövetség az én véremben, melyet értetek kíontok'". Szent
Pál a korintusiakkal ezt közlí : "Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt
tegyétek az én emlékezetemre. Ez a kehely az Újszövetség az én véremben. Ezt
tegyetek, valahányszor isztok belőle. az én emlékezetemre'<. Erre azt lehetne
mondani, hogy az elhangzott szavakat, főképp abban az izgalmas helyzetben,
amelyben volt az Úr tanítványaival, nem jegyezték meg pontosan. Azonban nem
állunk jobban akkor sem, ha látott dolgok feljegyzéséről van szó. Gondoljunk
csak a kereszt f'eliratárn'', amely míndegvtk evangélistánál másképp van rögzítve.
Ebből a két példából láthatjuk, hogy ugyanazt a dolgot négyen négyféle módon
adják vissza. Ez meg is felel az ember természetének és hozzájárul a szent írók
szavahíhetőségéhez, mert éppen az lenne a baj, ha minden szóról szóra egyeznék.
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