
TARJÁNYI BÉLA

AZ INASZAKADT MEGGYÓGYÍTÁSA
A SZENTíRÁSTUDOMÁNY MÓDSZEREI

Sokan vélekednek úgy, hogy a mai szentírástudomány többet árt, mint hasz
nál. Talán van is ebben némi igazság. A modern bibliakutatási módszerek esz
közök, melyek használhatók jóra is, rosszra is. Alkalmasak egyéni, téves elkép
zelések igazolására, de segíthetnek bennünket az igazság szakszerű feltárásában is.
A veszély abban áll, hogya tudományosság igényével lépnek fel, és mint ilyenek,
téves eredmények esetén is az igazság látszatát keltik.

Meggyőződésünk"azonban, hogy az a szentírásmagyarázó, aki olvassa az egyház
atyák és a nagy keresztények írásait, követi a Tanítóhivatal útmutatásait, és
- éli az evangélíumot, - ezekkel a módszerekkel eljut a kinyilatkoztatott igaz
ság tökéletesebb megismerésére. Az ő kezében ezek az eszközök hasznosnak fog
nak bizonyulni, és segítik őt abban, hogy hitelesen és mélyrehatóan feltárja az
írás mélységeít.

Az alábbiakban a szentírástudomány modern módszereit szeretnénk , ismer
tetni oly módon, hogy egy evangéliumi részletet, Mk 1,1-12-t alapul véve a
gyakorlatban szemléltetjük őket. A szöveg az Új Katolikus Bibliafordításban így
kezdődik:

Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy
otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el.
Hirdette nekik az evangélíumot. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték.
Mível a tömegtől nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a
nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva Jézus
így szólt a bénához: Fiam, bűneid bocsánatot nyertek...

Majd, amikor Jézusnak ezen a kijeíentésén az otqevő farizeusok megbotránkoznak,
Jézus meggyógyítja a beteget, bebizonyítva, hogy hatalma ván a bűnök vmegbo
csátására. A béna meggyógyul és hazamegy.

t, Szó szerinti fordítás

Az első lépés az eredeti görög szöveg pontos lefordítása, nyelvi elemzése' jó
szótárak segítségével. A fordítás során míndjárt meglepő dolgok derülnek ki. Az
idézett rész az eredetihez hű magyar fordításban így hangzik:

És ismét bement Kafarnaumba néhány nap múlva elterjedt a híre, hogy otthon
van. És annyian összejöttek, hogy már az ajtó előtti téren sem fértek el. És
hirdette nekik az igét. És jönnek, hoznak hozzá egy bénát, négyen cipelik. És
a tömegtől nem tudják odavinnyi neki, leszedik a tetőt, ahol volt, és kibontják
és leeresztik a hordágyat, ahol a béna feküdt. És Jézus, látva a hitüket, így
szól a bénához: Fiú, bűneid bocsánatot nyernek.

Látszik, hogy aki ezt a szöveget megfogalmazta, annak nem mestersége az írás,
görög nyelvtudása is hagy még kívánnivalókat:
- Minden mondat "és"-sel kezdődik. Ez a görögben helytelen, viszont állandó

jelenség héber és arám szövegekben,
J- Nem világos az első mondat: vajon Jézus ment "néhány nap múlva" Kafar

naumba, vagy míután bement, a híre terjedt el néhány nap múlva?
- helyesen azt kellene mondaní : "odavinni hozzá", mert személyről van szó.

Héberül "odavinni hozzá" = "odavinni neki" (hebi' 'elau)
- ,odavinnyi' : a megfelelő görög szó szabálytalan, népies alak. (Hasonló hiba mint

a magyarban a következő: "Iszol?" - "Iszok.")
- "ahol feküdt" - helyesen ez lenne: "amelyen feküdt"
- "bocsánatot nyernek" - a jelen idő sokkal kevésbé határozottan közli a meg-

bocsátás tényét, mint ha helyette pl. múlt állna.
Mint a fenti, szöveghű fordításból is kiderül, az evangéliumok szövege (főként

Márké) nagyon egyszerű, darabos, stílusa egészen csiszolatlan. Ha napjainkban
jelentkeznénk ilyen írással valamelyik könyvkiadónál, elnéző mosollyal utasíta
nának vissza bennünket. így, amikor a Szentírás mai fordításai készülnek, mínd
ebből már semmit sem érzékelhetünk: a fordításokat kitűnően képzett teológu-
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sok készítik, a szövegek nyelvezetét, stílusát kiváló nyelvészek csiszolják. Valami
azonban elvész: a szöveg eredeti, primitív szépsége, íze, hangulata. Aki az evan
gélíumot a. maga eredeti egyszerűségében látja maga előtt, két érdekes követ
keztetést vonhat le a nyelvi és stílusbeli hiányosságokból.

Egyrészt bizonyítva látja azt, hogy a Szentírást tanulatlan zsidók írták, aho
gyan azt kezdettől fogva vallja az Egyház. Olyan emberek, akiknek a görög
nem anyanyelvük, és kenyerüket nem tudományukkal, hanem kétkezi munká
jukkal keresték. Az eredeti szöveg egyszerűséget, hibáit, prímitívségét látva az is
fokozottan meglepő, hogy primitív szövege ellenére a Szentírás messze a legolva
sottabb könyv a világon. Minden más írásmű eltörpül mellette a fordításoki és
kiadások számában. Ez csak azért lehetséges, mert a Biblia valami olyan értéket,
igazságot tartalmaz, ami minden más emberi alkotás és igazságkeresés fölé emeli.
Ha rajtunk állt volna, mí irodalmi remekművekbe foglaltuk volna ezeket az
igazságokat. Isten útjai azonban nem a mi útjaink: ő csöndben, egyszerűségében kö-
zeledik az emberhez. '

Amint maga Jézus is, akiről az Irás minden szava beszél, "megvetett volt"
utolsó az emberek között. .., nem volt sem szép, sem ékes, külsejére nem volt
'Vonzó" (Iz 52-53), úgy a Szentírásban megtestesült örömüzenet is elmarad stí
lusában, nyelvezetében, irodalmi megfogalmazásában a többi írásmű mögött, Ha
Jézus a maga egyszerűségében 'mégis annyi követőre, az evangélium a maga
irodalmi hiányosságai ellenére annyi olvasóra talált, akkor itt valami emberfeletti
erőnek és igazságnak kell rejtőznie. Itt rejtőzik, és itt mutatkozik meg az Isten
ereje és bölcsessége.

II. Szövegkritika

Nem újkeletű az a törekvés, hogy a Szentírás nyelvezetét javítsuk, szövegét
érthetőbbé, stílusát élvezhetőbbé tegyük. A régi századokban, amikor még nem
volt könyvnyomtatás, - és minden írást, így a Bibllát is kézzel másolták, hogy
eljuttassák minden városba és pótolják az' elhasználódott példányokat, - a máso
lók Isten szava iránti tisztelettől és kegyelettől vezérelve kijavították a nyelvtani
hibákat, összhangba- hozták az egymástól eltérő részeket, az egyes evangéliumo
kat, . csiszolták a szent szövegek botladozó stflusát. Jót akartak ők, az eredmény
azonban az lett, hogy' hovatovább már nem lehetett tudni, hogy pontosan mí
is állt az eredeti szövegben, Sokezer ilyen kézírásos kódex maradt fenn, bennük
több százezer kisebb-nagyobb eltérés, szövegváltozat. Amikor azután rádöbbentek,
hogy mégiscsak jó lenne tudni, hogyan hangzott az ősi szöveg, külön tudomány
ágnak, a szövegkrítíkának kellett születnie, mely fáradságos munkával, a rendel
kezésre álló kéziratok összehasonlításával és mérlegelésével azon fáradozik, hogy
helyreállítsa a régi szöveget. A béna meggyógyításának története pl. a másolók
által javított változatban így hangzik: .

És Jézus ismét bement Kafarnaumba, és néhány nap múlva elterjedt a híre,
hogy otthon van. És mindjárt annyian összejöttek, hogy már az ajtó előtti

téren sem fértek el. És hirdette nekik az igét. És jönnek, hoznak hozzá egy
bénát, négyen viszik egy hordágyon. És a tömegtől nem tudnak odamenni
hozzá, ezért leszedik a tetőt, ahof Jézus volt, és (---) leeresztik a hord
ágyat, amelyen a béna feküdt. És Jézus, látva hitüket, így szól a bénához:
Bízzál, fiam, bűneid bocsánatot nyertek...

Vagyis: - az első mondatban megjelenik az alany (Jézus); a beiktatott "és" meg-
szünteti a bízonytalanságot, hogy mire vonatkozik a "néhány nap múlva",

- gördülékenyebb a szöveg a "mindjárt", a "hordágyon" beillesztésével ;
- "odamennyi hozzá" szerepel a helytelen "odavinni neki" helyett;
- ,,(ahol) Jézus (volt)" - szebbé, világosabbá teszi a jszöveget;
- elmarad a "kibontják" szó, hiszen ez ismétlés a "leszedik" után;'
- " (hordágy), ahol fekszik", - kijavítva "amelyen fekszik"-re;
- "Bízzál, fiam" - Lukácsból kölcsönzi. Ez Jézus ajkáról sokkal szebben haagzík,

mint a "Fiú!";
- "bocsánatot nyertek".- a múlt idejű igealak eloszlatja a bízonytalanságot:

már megtörtént. tény.
Ime, magunk fedezzük fel azokat a szabályokat, amelyek segítségével dönteni

tudunk, melyik változat, melyik kézirat szövege áll közelebb az evangélium ere
deti szövegéhez. Néhány ilyen szabály:
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Eredeti, ami rövidebb,
ami nyelvtanilag kevésbé helyes,
ami kevésbé világos,
aminek kevésbé jó a stílusa, és
ami eltér a többi evangéliumok szövegétől,

mert a másolók inkább bővítették, magyarázták a szöveget, mintsem elhagytak
volna belőle; inkább javították, érthetőbbé, szebbé, élvezhetőbbé tették nyelve
zetét, és összhangba hozták a többi evangéliumok megfelelő helyeivel.

A fenti szempontokat "belső érvek"-nek nevezi a bibliatudomány. Ezek mel
lett azonban rnág sokkal jelentősebbek a "külső érvek", vagyis a szövegtanúk,
Az Újszövetség ősi kéziratai híres múzeumok féltve őrzött, hét lakat alatt tartott
kincsei. Számunkra sem hozzáférhetetlenek azonban, mert az ún. "kritikai" szerit
íráskiadások lábjegyzetben közlik a legjelentősebb kódexek szövegének változatait.
Kitűnőerr használható például a Nestle-féle "Novum testamentum graece et latine"
JStuttgart, 197826) . Ebből megállapítható, hogy a legértékesebb, legrégebbi szent
írás-kéziratokban a fenti javítások még nem szerepeinek.

Az ismertetett betoldások közül egyetlenegy sem található meg a Vatikáni·
kódexben (350 körül készült másolat, a Vatikáni Múzeum tulajdona). A másik
legrégebbi kézirat, a Sinai kódex (375 körül készült, 1933::-ban 100 OOO angol fon
tért vásárolta meg a British Museum) - már tartalmaz egyet a javításokból
("... bűneid bocsánatot nyertek."). Az is benne volt, hogy "Fiam", de átjav1tották
az eredetihez hű "Fiú"-ra. 450 körül készült "Efrém Újra írt Kódexe", és ez már
tartalmazza a legtöbb bővítést ("és", "mindjárt", "közeledni hozzá", "bízzál", "bo
csánatot nyertek"). Láthatjuk tehát, hogy minél tovább haladunk időben, annál
több a javítás, kiegészítés. Viszont mínél régebbi egy kézirat, annál hűségeseb

ben őrzi az eredeti szöveget.
A külső és belső érvek segítségével a rendelkezésünkre álló régi kéziratok

alapján a legnagyobb valószínűséggel helyre tudjuk tehát állítani a Szentírás ere
deti szövegét, Izgalmas, szép munka ez, elvégezhető némi görög tudással. Ugyan
akkor nagyon fontos feladat, hiszen nem közömbös számunkra, hogy egy-egy sz6,
kifejezés Márktól 'származik-e, vagy kétszáz évvel később egy lelkes másol6t61.
Hiszen a Szentírás hitünk, egész keresztény életünk mércéje és nélkülözhetetlen
forrása. Itt mínden szónak jelentősége van,' és ezért megváltoztatní sohasem sza
bad.

lll. Műfajkutatás

A szöveg helyreállítása és lefordítása után egy-egy részletet a maga egészé
ben vizsgálunk. Meghatározzuk a rövid, összefüggő rész "irodalmi formáját", mü
~ját. Tudvalevő, hogy' mindazt, amit szavakba öntünk, írásba foglalunk, eseten
ként más és más formában tesszük. Mennyire eltér egy telefonbeszélgetés egy po
hárköszöntőtől, egy levél egy adásvételi szerződéstől, Szavakba és írásba foglalt
közlendőinket nem összevissza, hanem meghatározott rendben, szabályos felépí
tést követve mondjuk el. A megszekott forma, a bevezetés, a felépítés, a befejezés
mindíg hasonl6.

A Mk 2,1-12 műfaji elemzése mindjárt meglepetéseket tartogat számunkra,
Már az első olvasásra feltűnik, hogy kétféle elbeszélés fajtájával (= irodalmi
formával) találkozunk itt: egy csodatörténettel és egy vitabeszéddel. Jelenleg a
kettő ügyesen egybefonódik, kiegészíti egymást. Próbáljuk csak meg szétválasz
tani őket!

a) csodatörténet
(Cél: meggyőzni a hallgatókat, olvas6kat arról, hogy Jézus testben és lélekben
egészségessé tette a bénát.)

Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon
van, annyian összejöttek, hogy már az ajt6 előttí téren sem fértek. Hirdette Ile-
kik az igét. .

Közben hoztak egy bénát, négyen cípelték, Mivel a tömegtől nem tudták
odavinni hozzá, kibontották fölötte II tetőt, és a nyíláson át leengedték a hord
ágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva Jézus így szólt a bénához: Fiam,
bűneid bocsánatot nyernek.

b) vitabeszéd
(Cél: igazolni, hogy Jézusnak van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűnöket.)
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Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: Hogy
beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?
- Jézus lelke mélyén belelátott gondolataikba. Miért gondoltok ilyeneket magatok
ban? - kérdezte. Mi könnyebb: azt mondani a bériának: Bűneid bocsánatot nyer
nek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? Tudjátok tehát meg,

-nogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására! Ezzel oda
fordult a bénához:

Mondom neked, kelj fel, fogd ágyadat és menj haza.
Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan

ámultak, dicsőítették az Istent, s hozzáfűzték: Ilyet még nem -láttunk soha!
A kétféle irodalmi forma alapján magától kínálkozó szétválasztás azt a be

nyomást kelti bennünk, hogya két részt (csodatörténet és vitabeszéd) nem egy
szerre, nem egyidőben foglalták Irásba, Kézenfekvő, hogy a csoda-elbeszélés,
mely önmagában kerek, egész történet, előbb keletkezett, mint a vitabeszéd. Ez
a sejtésünk bizonyossá válik az alábbi megfontolások alapján: A két rész nincs
teljesen összhangban egymással, mert 1. a vitabeszéd szerint Jézus bocsátja meg
a bűnöket, a csodatörténetben pedig Isten (vagy legalábbis nyitva marad a kér
dés, ld. alább); 2. a csoda-elbeszélésben nincs szó az írástudók jelenlétéről. A
befejezés egyenesen kizárja jelenlétüket ("mindenki dicsőítette Istent"); 3. úgy
tűnik, hogy a záró kórusszöveg csak a csodát feltételezi, a bűnbocsátás-problema

tikát nem; 4. a csodatörténet szerint a bűnbocsátás a "nehezebb", ennek jele
és bizonyítéka a csodatétel, míg Jézusnak a vitabeszédben elhangzó kérdése azt
feltételezi, hogy csodát tenni nehezebb. Ha azt megteheti, akkor világos - esze
rint - hogya bűnt is megbocsáthatja.

Ezen különbségek alapján valószínűnek látszik, hogyavitabeszédet (6-10. vv.)
később illesztették a csodatörténetbe. Természetesen ez még azelőtt történt, hogy
Márk' a szöveget felvette evangéliumába. A kiegészítés a szóbeli és írásos keresz
~ény hagyományban történt, Jézus életéből származó tényleges emlékek alapján.

Az irodalmi formákat részletesebben is elemezhetjük. Fentebb utaltunk már
arra, hogy minden emberi közlés - jellegének megfelelően - meghatározott
formában történik. A megszekott mód kötelez, megtartjuk akkor is, ha nincs kü
lönösebb jelentősége, sőt akkor is, ha nem egészen felel meg a valóságnak. így
például egy levelet "Kedves X" megszólítással kezdünk olyankor is, ha a cím
zett -közömbös, vagy - egyáltalán nem kedves számunkra. Első megállapításunk
tehát: ami egy közleményben a megszekott formát követi, azon nincs hangsúly,
az nem annyira lényeges. Nem is biztos, hogy megfelel a valóságnak,

Ezzel szemben, ha levelünkben ki akarjuk emelni, hogya címzett igazán
kedves számunkra, akkor három felkiált6jelet teszünk a megszólítás végére, vagy

. ,.kedves" helyett mást írunk ("drága", "szereteW'). Második megállapításunk: mind
az, ami a megszekott formától eltér, valószínűleg a tényeknek megfelelő, szándé
kos közlés, tudatos hangsúlyt hordoz.

A Szeritírás is közlés, irodalmi alkotás, egészében és részleteiben rá is érvé
nyesek a műfajkutatás ezen (és más) szabályai. így a béna történetében más és
más az egyes kijelentések, közlések hangsúlya, fontossága. Ez a mondat: "Hir
dette nekik az igét" - gépiesen ismétlődik csaknem minden egyes csoda-elbe
szélés előtt, szinte míndíg ugyanazokkal a szavakkal. Mivel ez a fordulat sza
bályszerű, a csoda-elbeszélések állandó mozzanata, ennek a mondatnak a jelen
történetben nincs különösebb jelentősége, szerepe. Sőt, az sem biztos, hogy Jézus
éppen tanított, amikor ezt a csodát művelte. A Szentírásban Jézus míndig "megy"
vagy "tanít", amikor csodát tesz, pedig alig hiszem, hogy ne fordulhatott volna
elő, hogy álmából felverik, vagy. étkezés közben zavarják és kérik, gyógyítson
meg valakit. Egyszerűen arról van sz6, hogy az evangélisták már nem emlékez
nek, mit csinált Jézus éppen akkor, mikor a beteget odahozták, ezért leírják azt,
ami leginkább természetes: hogy "tanított", vagy "ment" hithirdető vándorútján.

Ezzel szemben eltér a megszokottól, a csoda-elbeszélések menetrendjétől az
a közlemény, hogy fölmennek a tetőre és onnan engedik le a hordágyat Jézus
elé. Olyan egyedi mozzanat ez az elbeszélésben, ami szokatlan, sohasem ismétlő

dik, ezért val6színű, hogy a valóságnak megfelelő közlés, és hangsúlyozott je
lentősége van. Arra következtethetünk, hogy ez val6ban így történt. Ez az ese
mény hangsúlyozottan a középpontban áll: kifejezi a beteg és társai erős hitét
és bizalmát: semmitől sem rettennek vissza, minden akadályt leküzdve Jézushoz
jutnak. Az ilyen hit és bizalom elnyeri jutalmát: a beteg gyógyultan távozik.
íme, az evangéliumi részlet egyik fontos tanítása.
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IV. Szövegmagyarázat (kommentár)

A szentírásmagyarázat hagyományos formája a kommentár, a versről versre
való elemzés. Jelen írásunk célja a szemléltetés, bemutatás, teljességre nem törek
szünk, így itt is csak néhány példát említünk. Egy régiségtaní. egy vallástörténeti
és egy teológiai részletet emelünk ki.

". .. kibontották a tetőt, és a nyíláson át engedték le..." - Míndlg furcsának
tartottam gyerekkoromban, hogy egy emberekkel tömött helyiség fölött hogyan
lehet kibontani a tetőt anélkül, hogy a gerendák, a vakolat, a cserepek vagy
kövek ne potyogjanak a bennlevők nyakába. A régészeti feltárások megoldják .a
kérdést: Palesztinában a házak teteje vízszintes volt, ott szárították aterményeket.
'A tetőn nyílás; volt a szoba felett, ezen adogatták fel és le a gabonát. Ezt a
nyílást az év többi részében csak ideiglenesen takarták el. Ennek ismeretében
már sokkal érthetőbb az evangéliumi jelenet. - Jézustól gyógyulást kérnek,
és ő így válaszol: "Fiam, meg vannak bocsátva bűneid." Vajon teljesítette a ké
rést? Ha a fogorvosunk ezt mori daná nekünk: Bízzál barátom, bűneid meg van
nak bocsátva! - bizony fúrcsákat gondolnánk. De másképpen megyünkmi a
fogorvoshoz, és másként mentek Jézushoz a betegek. Ma azt mondjuk: fáj a fo
gam, meg kell szüntetni a fájdalmat. Régen így gondolkoztak: beteg vagyok,
tehát haragszik rám az Isten, büntet tudatos vagy öntudatlan bűneimért. Az volt
ugyanis a meggyőződésük, hogya betegség, és minden csapás Isten neheztelé
sét fejezi ki (vö. Jób könyve). Elmentek, engesztelő áldozatot mutattak be, bűn
bánatot tartottak abban a hitben, hogy ha Isten megbocsát, megszűnik a rájuk
szakadt baj és betegség is. Jézus tudomásul veszi ezt a szemléletet, tudja, hogy
ez a beteg is bűnbánattal. a kiengesztelődés vágyával szívében közeledik hozzá,
várja Isten bocsánatát, és következésképpen a gyógyulást. Megbocsátja a meg
térő bűneit, bizonyításképpen azonnal megadja a gyógyulást is. A testi gyógyítás
csak jel, következmény; a lényeg a lelki gyógyulásen van: a beteg megvallja
bűnös voltát, Isten fölemelő bocsánatát várja és reméli; Isten pedig visszafogadja
6t szeretetébe. - Ezt a magatartást állítja elénk példaképül az evangéliumi tör
ténet. -

". .. bűneid bocsánatot nyernek." E szavak görög eredetijét egészen pontosan
így lehetne visszaadni magyarul: "bűneid megbocsáttatnak" (aphientai szu hai
hamartiai). A görögben az állítmány szenvedő igealak, a cselekvő alany hiány
zik. Ki az alany? Ki bocsátja meg a bűnöket? Jézus vagy' Isten? - Köztudott,
hogya zsidók tiszteletből kerülték Isten nevének használatát, kiejtését. Isten
olyan szent, hogy bűnös ember szerintük nem veheti szájára az ő szent nevét. Koráb
ban csak a Jahve név kiejtését kerülték el (helyette "Adonáj"-t, "Úr"-at mond
tak), később már az "Isten" szót sem mondták ki: a "Név'" szóval pótolták (pl.
"Kezdetben teremtette a Név az eget és földet. ..").

A szemita nyelvekben éppen úgy, mínt a görögben, a szenvédő igealakok igen
alkalmasak arra, hogy általuk Isten megnevezését elkerüljük. Ismerősek számunk
ra az ilyen jellegű kifejezések az Újszövetségben: a szomorúak "megvigasztaltat
nak", az irgalmasok irgalmat nyernek, "irgalmaztatnak", az igazságra éhezők

"kielégíttetnek" (Mt 5,4. 6-7). A burkolt kifejezések egyértelműen Istenre utal
nak: Isten az, aki vigasztal, kielégít, irgalmaz. Korának kifejezésmódját. követve
Jézus is gyakran használja ezt a szenvedő igealakot ("passivum theologícum"),
amikor Istenről beszél, vagy állít valamit. -Itt, a Mk 2,5-ben is ezt teszi, vagyis
II mondat értelme ez: Isten megbocsátja bűneidet;

Ezt a kijelentést Jézus hallgatósága is így értette. Ha Jézus azt mondta volna,
hogy "megbocsátom bűneidet", nemcsak a farizeusok, de az egyszerű zsidók
is megkövezték volna, hisz ez annyit jelentett volna: én vagyok az Isten. Alap
vető meggyőződés volt ugyanis (az Oszövetség alapján), hogy egyedül Isten bo
csáthatja meg a bűnöket. Csodát tettek a próféták is (Isten erejében, természete
llen), de soha, senki sem bocsátotta meg az (Isten ellen elkövetett) bűnöket, csak
maga Isten. Éppen ezért ekkor még nem is jelenthette ki Jézus, hogy ő az; aki
a bűnt megbocsátja. A szenvedő igealak mindenesetre alkalmas volt arra, hogy
később - talán csak a föltámadás után - az emberek rádöbbenjenek arra, hogy
Jézus valójában nemcsak közvetítette a megbocsátást, hanem meg is adta. Kez
detben azonban ezt még titkolni kellett az emberek előtt, mint ahogyan azt is,
hogy Jézus az Isten Fia, a Messiás.
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v. Biblikus teológia

Szentírási szövegünket eddig csak önmagában, környezetéből kiszakítva tár
gyaltuk. A biblikus teológia arra törekszik, hogy a tárgyalt szentírási szakaszt
az egész kinyilatkoztatás fényében vizsgálja, értelmezze. A kinyilatkoztatás egé
szén belül is célszerűnek látszik, hogy - koncentrikus körökhöz hasonlóan 
külön-külön megvizsgáljuk szövegünk mondanivalóját az első pünkösd utáni Egy
házban, a későbbi évek bontakozó Egyházában, majd Márk evangéliumában, és
végül az egész Bibliában.

a) Pünkösd után a hivő közösség először tekint igazi hittel Jézus történelmi
alakjára. Döbbent csodálkozással tekintenek vissza életére, tetteire, azok igazi
[elentőségét legtöbben és egészen csak most értik meg. A pünkösd utáni keresz
tények lelkiállapotát talán az az evangéliumi mondat fejezi ki legjobban: "Mind
nyájan ámultak, dicsőítették Istent, s hozzáfűzték: Ilyet még nem láttak soha."
(Mk 2,12). 'A szemtanúk, a21 apostolok visszaemlékeznek Jézus életének esemé
nyeire, így arra is, amikor meggyógyította a bénát Kafarnaumban. Akkor még
ők is inkább értetlen csodálkozással voltak eltelve (vö. Mk 1,27: "Ki ez? Még a
tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni. .. !").

Most azonban, Pünkösd után nincs kétségük többé. Már nem "kérdezgetik
egymást" (vö. 1,27), hanem szemükben ez a régmúlt csoda is világos bizonyítéka
annak, hogya Jézus az Isten Fia, a Messiás, a Megváltó. De a hívek többsége
nem volt ott Kafarnaumban, nem látta ezt a csodát. Jézusról alig tudnak valamit,
nincs olyan emlékük, melyre visszatekintve megerősödne a hitük. Ezért' az apos
tolok elbeszélik nekik mindazt, amire emlékeznek, és ami táplálni tudja a hívek
hitét, így továbbadják a béna meggyógyításának történetét is (melyből hiányzik
még a vitabeszéd).

Az elbeszélés során emlékeikből csak azt adják tovább, ami alkalmas arra,
hogy a hallgatóságban is kialakítsa azt a csodálkozást és hitet, mely bennük él.
Ilyen, hitet erősítő r.észletek: 1. az egész város ott tolongott az ajtó előtt - Jézus
nak már a puszta híre is megmozgatott mindenkit; 2.a bénát a tetőről bocsátják
le - a betegek akadályt nem ismerve tódultak hozzáj 3. négyen vitték - a
beteg teljesen magatehetetlen volt; 4. vitte az ágyát - Remcsak járni, terhet
hordozni is tudott; 5. kivétel nélkül ,mindenki' csodálkozott és dicsőítette Istent.

Az evangéliumi történet előtörténetének ezt a szakaszát nevezhetnénk az "első

hit színtjének". Az elbeszélés ebben a formában (Mk 1,1-5. 11-12) a következ.Q
kérdésekre akar választ adni: mi történt, Kicsoda Jézus? MIT TEGYVNK? Ezek
közül számára legfontosabb a harmadik (mit tegyünk?), míg at első teljesen alá
rendelt szerepet játszik a többihez képest (mi történt ?).

Kicsoda Jézus? Ö az egyetlen valaki, aki gyökerében orvosoini tudja az em
ber bajait, nyomorúságát. Ö az Isten Fia, akit Isten korlátlan hatalommal fel
ruházva az emberek közé küldött, hogy megszabadítsa bűnös, büntetésre méltó
állapotuktól, és a bűn minden következményétől. Hatalma korlátlan. Gyógyítani
a próféták is tudtak, de egynek sem adatott meg, hogy közvetítse a bűnbocsána

tot. Jézus viszont meghökkentő egyszerűséggel kijelenti: meg vannak bocsátva
bűneidl - mintha csak ezt mondaná: most jöttem Názáretből. Mi egy életen
át hurcoljuk bűntudatunk gyötrelmeit, vonszoljuk .beteg testünket - vagy talán
már arra sem vagyunk képesek -, de íme itt van, aki egy csöndes szót szól,
ésimárts semmibe foszlott a kínos, lerázhatatlan gyötrelem. A jelenet leírásában
feltűnő ellentétet figyelhetünk meg: a tolongó, ujjongva csodálkozó tömegben
Jézus szava és alakja oly csöndes és egyszerű. Éppen ez az egyszerűség és csön
'des biztonság teszi hatalmát döbbenetesen nyilvánvalóvá.

Mit tegyünk? Higgyünk abban, aki egyedül képes segiteni rajtunk. Képes
segíteni, akar is, fog is, tőlünk csak a hitet, a bizalmat várja. Azt a hitet,. amely
lyel az inaszakadt és társai hozzá igyekeztek.

b) A bontakozó, fejlődő Egyház ..,.. szemben a zsidó és a pogány vallási kö
zösségekkel - egyedülálló gyakorlattal rendelkezett: osztogatta tagjainak a bűn

bocsánatot. Tette ezt pedig azért, mert Jézus életét és cselekedeteit folytatta, az
ő hatalmát hordozta (Jn 20,22-23). Ez a gyakorlat (a bűnbocsánat) gyökeresen
új volt mind .az Ószövetségen nevelkedett zsidókeresztények, mind a pogányokból
lett keresztények számára, ezért annak létjogosultságát igazolni kellett. Ekkor az
Egyház önmagára és Jézusra tekintett (reflektált: "reflexív szint"). Tudatossá
vált, hogy az Egyház élete Jézus életéből, tetteiből forrásozik, és az Egyház bűn

bocsátó gyakorlata is a Jézus' által adott bűnbocsánat egyenes folytatása. Az Egy-
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háznak is van hatalma a bűnök megbocsátására, ha (ill. mert) Jézusnak volt; hi
szen amit kapott, "minden. hatalmat" átadott az apostoloknak (Jn- 20,22).

A béna meggyógyításának történetére ebben a korban az Egyház főként azért
emlékezik, mert ez az esemény igazolja a bűnbocsátó gyakorlatot. Jézus életére
visszanyúló konkrét emlékek alapján a történet kiegészül a -vítabeszéddel, mely
ben a problémát maguk az írástudók fogalmazzák meg egészen 'világosan: Istenen
kívül más - vagyis Jézus - megbocsáthatja-e a bűnöket? Ez a kérdés kerül
az elbeszélés előterébe, az érdeklődés középpontjába, erre ad feleletet a történet.
A gyógyítás ténye ítt már alárendelt szerepet játszík: azt bizonyítja, hogy Jézus
a bűnöket is megbocsáthatja. Ha Jézus egy szavára (mint Isten szavára) meggyó
gyul a beteg, akkor az is bebizonyosodott, hogya' bűnt is képes megbocsátani
(rnínt Isten).

c) Márk evangélista nem változtat a fenti szővegen, amely az Ösegyház ige
hirdetésében kikristályosodott, és valószínűleg már írásban is rögződött. Azzal
azonban, ahogyan az elbeszéléseket csoportosítja, elárulja, hogy ennek a résznek
milyen jelentőséget tulajdonít, és hogyan fogja fel a szöveg teológiai mondani
valóját. Szerinte is fontos, hogy az Egyház megismerje Jézus tanítását és választ
kapjon az evangéliumból a gyakorlati élet során felmerül t kérdésekre. Ezért le
hetőségeihez mérten igyekszik összegyűjteni minden ilyen jellegű anyagot: 2,1-12
(miért bocsáthatja meg az Egyház a bűnöket?); 213-17 (mit kell tenni a bűnö

sökkel?); 2,18-22 (kell-e böjtölni, és hogyan?); 2,23-3,6 (hogyan tartsuk meg a
szombatot?), stb. . .

Ez a gyakorlati cél azonban nem akadályozza meg őt abban, hogy evangé
liumában Jézus alakjáról és működéséről sokkal átfogöbb és mélyebb teológiai
gondolatmenetet alkosson. Először, írása kezdetén bemutatja Jézus h a t a l mát.
"Hatalmas" Jézus tanítása (1,27), hatalma van a megszállottak (1,23-28. 32-34. 39),
a betegek meggyógyítására (1,29-31. 32-34. 40,45; 2;1-12), és végül ami a leg
nagyobb: hatalma van a bűnök megbocsátására (1,1-12). Ezzel bemutatta Márk,
hogy Jézusnak m i n d e n r e van. hatalma, mindenre képes. Jézusnak ezzel a
korlátlan hatalmával szemben mégis fellázad a gonoszság. Először csak értet
lenkednek egyesek, vitatkoznak (2,1-12. 16-17; 2,18'--22. 23-27; 3,1-6). Majd
az utolsó vitával megkezdődik a nyílt ellenségeskedés: a farizeusok elhatározzák,
hogy "elpusztítják" (apoleszai) őt (3,6). A farizeusok vádolni kezdik (7,5), Jézus
pedig nyíltan elítéli őket (7,6-23; 8,11-21). Egyre erősödik a harc. Ennek során
Jézus ismételten megjövendöli tanítványainak, hogy szenvedni fog (8,31-33;
9,30-32; 10,32-34). Az ellenségek sokasodnak, a támadás heve erősödik. A' kí
sértés megjelenik Péter ajkán is (8,33), Júdás, a tanítvány halálra adja (14,10-11.
21. 42,45), Péter, a főapostol megtagadja (14,66-77). Végül: az Isten is "el
hagyja" (16,34).

Márk szerint Jézus, miután világosan bebizonyította, hogy mindenre képes,
teljesen és maradéktalanul elbukik. Legyőzte a betegséget, a démonokat, győzött

a vitákban, ellenállt a Sátánnak (1,13), barátai rábeszélésének, dacolt a tanítvá
nyok hűtlenségével - egyszóval mindennél erősebbnek bizonyult -, mégis vál
lalta a legszégyenteljesebb véget, amelyre a gyenge valaha is jutott. így győzött,
és így támadhatott fel. Igy teljesítette az Isten akarata szerintí Messiás szerepét,
aki végleg legyőzi a gonoszt és a gyöngeséget. Mert a legnagyobb erő az, ha az
erő lemond önmagáról - szeretetből.

Röviden talán ez az a kép, melyet Márk Jézusról fest evangéliumában. A béna
meggyógyításának története fordulópont ebben a. gondolatmenetben. Jézus be
mutatkozása (hatalmának kinyilvánítása) itt éri el csúcspontját - .és itt vonják
először kétségbe igazát, itt fogadják őt először ellenségesen. Ezzel a vitával kez
dődik meg a harc és a bukás (mely valójában győzelem!). - Márk.a 2-3. fe
jezetekben csoportosítja a Jézus-vitákat. Ezek között rnéltán az első a béna meg
gyógyítása, mert a bűnbocsátó hatalom kérdése leginkább alkalmas volt a nézet
eltérések kirobbantására. Ezzel ugyanis - sokkal inkább, mint pl. csodáival 
Jézus minden prófétánál nagyobbnak vallja magát.

d) Az egész Bibliában ez a történet távolról sem Jelentéktelen epizód. A
Szentírásnak szinte minden könyvét foglalkoztatja a bűntől és a bűn következ
ményeitől való szabadulás kérdése. Az ember szeretne úgy élni, hogy többé ne
kövessen el bűnt, és szeretné, ha elkövetett bűnei "megsemmisülnének", bocsá
natot nyernének. A Biblia könyvei tükrözik az ember ilyen irányú törekvését
és Isten segítő közbelépéseit. A végleges megoldást Jézus maga jelenti.

Mit tegyen az ember, hogy megszabaduljon életében II további. bűnöktől? Amit
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Jézus, amikor próbára tette a Sátán: maradéktalanul és kizárólag Isten akaratát
teljesítette. Nehéz volt ez neki is, önmaga teljes feladását jelentette, de ezáltal
megszületett körülötte a paradicsom (Mk 1,1-13). - És korábbi bűneink terhé
től hogyan szabadulhatunk meg? A most tárgyalt szöveg ad erre választ: Jézus
megbocsát, ha elég erős a hitünk az ő hatalmában és [őakaratában. Ez a hit Jé
zusban, az iránta való feltétlen bizalom a döntő feltétele annak, hogy elnyerjük
bűneink .bocsánatát,: éppen úgy, arnint a Jézussal való egység Isten akaratának
teljesítésében feltétele a bűnök elkerülésének és a paradicsomi béke elnyerésének.

Igyakísértéstörténet (1,12-13) és a béna meggyógyításásának története (2,1~

12) együtt olyan alapvető' tanítást tartalmaz, mely mind a múltra nézve, mind a
jelenben és a jöv~ben rendezheti Istenhez való kapcsolatunkat, teljesen "egész
ségessé" tehet bennünket. Mindkét nagy lehetőség Jézus keresztjéből ered. Jé
zus a haláláig engedelmes volt (Fil 2,8) - ebből az engedelmességből kapunk
és meríthetünk erőt, hogy mi is engedelmeskedjünk. Az ellenünk szóló adósleve
let Jézus a keresztre szegezte (lKol 2,14) - kereszthalálával egyszer s mindenkorra
jóvátette bűneinket, "váltságul adva önmagát sokakért" (lTim 2,6).

VI. Gyakorlati következtetések

Talán elmosolyodtunk, amikor fentebb azt olvastuk, hogy ha a régieket baj
érte, például megbetegedtek, azt hítték, hogy Isten haragszik rájuk. Mi tudatosan
irtjuk magunkban azt a gondolatot, hogya ránk szakadt bajok konkrét esetben
Isten haragját fejezik ki. Pedig volt igazság abban, ha régen azt gondolták, hogy
a bűn és a betegségek, bajok, halál között összefüggés van. Lehet, hogy Isten
.közvetlenül nem "ver" bennünket, ha vétkezünk, a bűn mégis nagyon árt-az
embernek. A lélektan világosan tanítja, hogy a bűntudat például mennyire el
veszi az ember szellemi, lelki, sőt fizikai erőit, és oka lehet sok szerencsétlen
ségnek, betegségnek, sok pozitív tevékenységnek 'pedig akadálya. Nyilván nem az
a megoldás. hogy irtsuk ki magunkból a bűntudatot (szerencsére ez lehetetlen l),
hanem hogy kerüljük a bűnt, hisz az nemcsak önmagában rossz, hanem sok
káros mellékhatása van mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve.

Az első keresztények döbbent csodálkozással tekintettek vissza Jézus életére,
tetteire. Felismerték, hogy ő az, aki gyökerében visszaadhatja egészségünket, aki
megoldhatja életünket. A bűnbocsánat ugyanis "az emberi nyomorúság gyöke
réig nyúl és ott ad gyógyulást" (Dóka Z.). Kell, hogy minket is megdöbbentsen
ennek a hatalmas Segítőnek az alakja, és minden áron azon kell lennünk, hogy
felhasználjuk a felkínált alkalmat. Itt a nagy lehetőség, és milliók elmulasztják.

Gyakran mondjuk, hogyabűnnel Istent megbántjuk, elszomorít juk. Ugyan
akkor jól tudjuk, hogy Isten nem tud szenvedni, szomorkodni, hisz végteletiül
boldog. Igy az lehet az érzésünk, hogy könnyű Istennek a megbocsátás, hisz
valójában nem is szenvedett. Jézus kereszthalála óta viszont világossá vált
előttünk, hogy amikor Jézus megbocsát, olyan valaki bocsát meg, akit a bűn

szó szerínt "halálosan" érintett, mert annak I következtében került hóhérkézre.
Minden bűn szög a kezében, lándzsa a szívében, Ha ő bocsát meg, olyan sérel
met enged el, ami őt nagyon fájdalmasan érintette. És mégis megbocsát.

Mi aligha szenvedünk annyit másoktól, mint Jézus az emberektől. Amikor tehát
ő megbocsát, méltán elvárja, hogy mi is bocsássunk meg egymásnak.

Tévedéseink, hibáink, bűneink sokszor elszomorítanak, elkedvetlenítenek ben
nünket. Amíg szomorkodunk, sok időt és energiát pocsékolunk el, mert ami el
múlt, úgy sem tudjuk megváltoztatni. Aki futószalagon dolgozik, selejtbe dobja,
amit elrontott, mert ha ki akarja javítani, tíz másik munkadarab látja kárát.
Jobb, ha elrontott cselekedeteinket gondolkodás nélkül Isten megbocsátó irgalmára
bízzuk, és jól csináljuk azt, ami előttünk áll. Ha a múlt miatt bánkódunk, rossz
marad a múlt, és üres a jelen. Valamennyiünk rnögött hibák, elrontott dolgok
tömkelege áll, de ne a múlt foldozgatásával töltsük időnket, hanem a múlt téve
déseiből okulva itt és most tegyük ami jó, ami az Isten akarata.
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