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A kereszten haldokló Jézus földi életének befejezéséhez közeledik, melynek bekö
vetkeztét kozmikus jelek kísérik. Zsidó időszámítás szerint a hatodik órától a kilen
cedik óráig, azaz déli tizenkét órától délután három óráig sötétség borította a föl
det. A sötétség abban az időpontban kezdődik, mikor a nap a legmagasabban áll
az ~gen. Ezek az órák Isten órái. Az Ószövetségben az Úr napját, a nagy eszka
tologikus napot kozmikus jelek kísérik, melyek egyike a földet borító sötétség.
A próféták így írják le az Úr napjának közeledtét: "Az a nap a haragnak napja,
a szorongatásnak és gyötrelemnek napja... a sötétségnek és homálynak a napja,
a felhőknek és a komor fellegeknek napja" (Szof 1,15), Amosz pedig ezt mondja:
"Azon a napon - mondja az Úr, az Isten - délben kell majd a napnak lenyu
godnia, nappal is sötétséget borítok a földre. Gyászra fordítom ünnepeiteket, és
siralomra minden dolgotokat . .. olyanná teszem, mint amikor az elsőszülöttet si
ratják, olyan lesz mindvégig, mint a keserűség napja" (Am 8,9-10). A sötétség
Jézus halálakor Istentől rendelt kozmikus eszkatologikus jel, Isten ítéletének jele,
amely egyben az ószövetségi üdvrend végét jelzi. Végső értelmét majd a Jézus
halálát követő többi jellel együtt kapja meg, mert összetartoznak.

A sötétség az üdvtörténet nagy óráját hirdeti. Ennek hátterében halljuk
most Jézus elhagyatottságát panaszló szavait. A kilencedik, a mi időszámításunk

szerint délután három óra tájban, hangosan felkiáltott a 22. zsoltár kezdő sorá
val: "Éli, Éli, lerna szabaktani?" Máté a zsoltár versét héberül idézi, de nyomban
le is fordítja: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" (Zsolt 22,2).
Az elhangzott szavak feltárják a kereszten haldokló Jézus állapotát. Nem a két
ségbeesés, hanem a rnélységes elhagyatottság és a szomorúság hangja ez. Nem
azt jelenti, hogy elveszítette volna bizaimát és reményét Istenben, hanem hogy a
végsőkig megízleli az emberi halál tragikus voltát Az emberi halál legnagyobb
tehertétele az a magány, rnelyben mindenkitől elhagyatva kell Isten ítélőszéke

elé állni. Az Isten Fia ebben is szolidáris lett velünk, magára vállalta emberi sor
sunknak ezt a terhét.

Jézus elhagyatottságában is Istenhez ragaszkodik. Az "én Istenem, én Iste
nem" megszólítás arról tanúskodik, hogy nem szakadt el az Atya akaratától,
melyet a Getszemáni kertben mondott oly drámai imájában elfogadott. Akárcsak
a pusztában, megkísértésekor. most a szenvedésnek e mélységében ismét Isten
Fiának bizonyul, a küldetését meghatározó isteni akaratnak való teljes odaadásá
ban. Jézus előre látta, ismerte szenvedését és annak médját (Mt 20,17. 22), elfo
gadta a szenvedések kelyhét (Mt 26,39-42). A keresztre feszítés előtt elutasítja
a kábitó italt, hogy minden rá váró szenvedést teljes öntudattal viseljen el. De
annak is tudatában van, hogy sorsában nem a szenvedésé és a halálé az utolsó
szó. Visszatér az Atyához, akinek jobbján látni fogják hatalommal és dicső

séggel (Mt 26,64). A kereszten haldokolva azonban kiüríti a szenvedés és halál
kelyhét. Jézus az Irás, a 22. zsoltár szavait imádkozza. Mint a zsoltárban az igaz,
egészen az Istentől való elhagyatottságig szenved. Most is, akárcsak a szenvedés
történet egészében, az Irás teljesedik be. De a szenvedő igaz, aki elhagyatottságát
panaszolja, megőrzi bizaimát Istenben. Tudja, hogy végül Isten igazolni fogja őt

(Zsolt 22,23-25) és megszabadítja. Jézus panaszos szava is hallani engedi, hogya
szenvedés és elhagyatottság után győzelem s üdvösség következik.

Az ott állók félreértették Jézus szavait, az "Éli", vagyis "Istenem" megszólítás
helyett Illést értettek. Úgy vélték, hogy Jézus a végidőben visszatérő prófétát, Illést
hívja segítségül. Meg is jegyezték: "Illést hívja". Az ott állók alatt a népre kell
gondolnunk, csak ők ismerhették Illést, és a hozzá fűződő elképzeléseket. Szavaik
nem nélkülözik az iróniát. Jézus Messiásnak mondta magát, másokat megmentett,
s most maga szorul segítségre. A korabeli zsidók felfogása szerint ugyanis Illés a
végidő nagy prófétája, a haldoklók segítője. Egyikük odaszaladt, és egy nádszálra
tűzött, ecettel itatott szivacsot nyújtott a haldokló Jézusnak. Az ecet vízzel hígított
ecetet, megecetesedett bort, vagy savanyú bort jelent, ami az egyszerű emberek
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és a katonák üdítő itala volt. Honnan került oda az ecet, nem derül ki az elbe
szélésből. Lehet, hogy a katonáknak szolgált üdítő italul. Lehetséges azonban, hogy
a megfeszített számára volt ott. A frissítő itallal megerősítették, és ezzel meghosz
szabbították szenvedéseit. Bármi is volt az ecet ottlétének eredeti célja, Máté sze
mében az odanyújtott ecet Jézus kigúnyolásat jelenti. Ismét az írás szavai telje
sedtek be, "ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak" (Zsolt 69,22).
A gúnyolódásra utal az a körülmény is, hogy a többiek ellenzik Jézus "megerősí

tését": "Hadd el! Lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt". Szavaik, elsősorban a
"megmentse őt" kifejezés, a kereszt alatt elhangzott gúnyolódásokra emlékeztet
nek (Mt 27,40-42).

Elérkezett Jézus földi életének befejezése. Ismét hangosan felkiáltott, és kile
helte lelkét. A keresztre feszítettek hangja halálhörgésbe fúlt. A felfeszítés kö
vetkeztében beállt görcsök fulladáshoz is vezethettek. Az evangélista Jézus utolsó
életmegnyilvánulását kiáltásként írja le. Hangos felkiáltásának teológiai jelentése
van. A győzelem hangja ez, melyben kifejezésre jut halálának sorsfordulót jelentő

ereje. Jézus kilehelte lelkét. A lélek itt ószövetségi értelemben az "élet leheletét"
jelenti (Ter 2,7), amely, ha elhagyja az embert, az meghal (Ter 35,18, vö. Sir 38,23;
Bölcs 16,14). Halálában teljes közösséget vállalt embervoltunkkal. Bár életét ki
oltotta az ellenséges akarat, Jézus Istenhez kapcsolt sorsát nem érintheti. Szen
vedésében és halálában Isten akarata érvényesült, melyet maga Isten igazol. .

Jézus halálának végidőt formáló ereje megerősítést nyer az azt követő jelek
ben, melyekben Isten tevékeny. Egyszerre feltárul a szenvedéstörténet jelentő

sége. Jézusnak eddig gúnyként említett Isten Fia volta most kétségtelen nagysá
gában jelenik meg. Elérkezett a végidő nagy pillanata. Isten nagy napját jelezte
a Jézus halálát megelőző sötétség, mely beborította az egész földet, de most jelek
egész sorával egészül ki a kép. Az Oszövetség végéhez ért, a beteljesedés bekövet
kezett, az üdvtörténet új korszaka kezdődik. Jézus halála hozta meg az eszkato
logikus döntést. Ami ezután az üdvösség történetében következik, mind Jézus
halálának következménye.

A templom függönyének kettéhasadásán kívül a többi jelet az evangélisták
közül csak Máté beszéli el. Összességükben az Úr Ószövetségből ismert nagy és
végidőbeli napját állít ják elénk: kozmikus jelenségek, sötétség, földrengés, az égi
testek elvesztik fényüket, a halottak életre kelnek. Az evangélista számára Jézus
halála az Úr napját jelenti, a büntetés napját és a végidő kezdetét. Az Oszövet
ség meghatározott kifejezésekkel és képekkel írja le ezt az. üdvtörténeti eseményt.
Máté felhasználja ezeket a képeket, és segítségükkel mutatja be míndazt, ami
Jézus halálával beteljesedett. Anélkül, hogy kétségbe vonnánk a rendkívüli jelek
lehetőségét, melyekkel Isten kinyilvánítja akaratát az üdvtörténelemben. Máté le
írásában számolnunk kell a biblikus kifejezésmóddal, az elbeszélés teologíkus vol
tával. Elsősorban arra kell kérdeznünk, mi volt az evangélista szándéka, mit lát
megvalósulni. mikor az Oszövetség nyelvét használja. Nem csupán historikus tény
közlés a célja, hanem a Jézus üdvözítő halála nyomán létrejött üdvtörténeti való
ság bemutatása.

Jézus halálának ereje először Isten templomán mutatkozik meg, a templom
függönye kettészakadt. Nem lehet eldönteni, hogya szentélyt a szentek szeritjétől

elválasztó belső (Kiv 36,31-35), vagy a templomot a templomtértől elválasztó külső

függönyről (Kiv 36,36 köv) van szó. Inkább a szentek szentjét lezáró függönyre
kell gondolnunk. A templom Isten üdvözítő jelenlétének jele népe között, az Oszö
vetség népe egzisztencíájának alapja. A függöny különleges módon kifejezi Isten
és népe kapcsolatát. Lezárja a templomot a pogányok előtt. Csak Izrael népének
tagjai járulhatnak Isten elé. A templom függönyének kettészakadása azt fejezi ki,
hogy az ószövetségi kultikus rend szerepe. s mindaz, amit az jelent az isteni üdv
rendben, befejeződött. A szentély nyitott, üresen áll, Isten elhagyta templomát. Ez
az ószövetségi üdvrend végét jelenti. Beteljesedett Jézus - vádként ellene hozott 
szava a templomról: "Le tudom rombolni az Isten templomát ..." (Mt 27,61). A
függöny kettészakadása arra utal, hogy a kultusz megszűnik egyetlen nép tulaj
dona lenni. Ezentúl minden nemzet, tehát a pogányok számára is szabad út nyílik,
hogy Istenhez. járuljanak. A Zsidókhoz írt levél még világosabban magyarázza meg
ezt a Jézus halálában létrejött valóságot, mikor ezt olvassuk: "Testvérek, Krisztus
véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe, Ezt az élet
hez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk"
(Zsid 10,19-20). Jézus feláldozott teste tehát a függöny, amely megnyitotta szá
munkra az Istenhez vezető utat.
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A Jézus halálát megelőző sötétség és a templom függönyének kettészakadása
az ószövetségi üdvrend végét jelenítik. Máté azonban további jeleket is felsorol,
rnelyek Jézus halálának hatékonyságát, új üdvrendet teremtő erejét, a végidő elér
keztét tárják fel: a föld megrendült, a sziklák megrepedtek, a sírok megnyíltak,
sok elhunyt szentnek feltámadt a teste, és Jézus halála után bementek a szent
városba.

A föld megrendülése és a sziklák megrepedése kozmikus események, melyek
azonban a földet borító sötétséggel együtt a végidő jelei. A vég beálltát és a világ
újjászületését jelzik. A földrengés és a sziklák megrepedése a prófétai gondolat
világban és az apokaliptikában az Úr napjának eljöveteléhez tartoznak. Az· íté
letet hirdető Isten közelségére a földi valóság megremeg. A próféták így írják le
az Úr napját: "Az Úr színe előtt megremeg a föld, megrendülnek az egek, a nap
és a hold elsötétednek, a csillagok elvesztik fényüket" (Jo 2,10); "Hegyek rendül
nek meg előtte, halom halomra dől majd. Összeomlik színe előtt a föld, a földke
rekség és minden lakója" (Náh 1,5).

A földrengés és a sziklák megrepedése azonban csak előkészítése az igazi nagy
jelnek: ez a sírok megnyílása és a halottak feltámadása. A halottak feltámadása
az ószövetségi apokaliptikában szintén a végidő jele. Dániel könyvében olvassuk:
"Abban az időben felkel Mihály... néped fiainak oltalmazója, mert olyan szoron
gattátás ideje következik, amilyen még nem volt soha amióta nemzetek vannak.
Abban az időben megszabadul néped, mind aki be van írva a könyvbe. Akik a
föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek az örök életre,
mások gyalázatra, örök kárhozatra" (Dán 12,1-2). Most Jézus halálában a vég
idő e nagy jele is megvalósul. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltá
madt a teste. Ezek Jézus feltámadása után bementek a szent városba és sokak
nak megjelentek.

Kik' ezek ez elhunyt és feltámadt igazak? A feltámadottak az Oszövetség em
berei. Azok, akik életükben beteljesítették Isten népének adott parancsait. Telje
sítették Isten akaratát, aki parancsban adta: "Legyetek szentek, mert én, az Úr,
a ti Istenetek szent vagyok" (Lev 19,2). Ezért hirdetik most a Jézus halálában
létrejött beteljesedést. úgy is tekinthetjük őket, mint a végidőbeli új Isten népe
zsengéit, akik bevonulnak a szent városba. Máté leírása kérdéseket vet fel. A szen
tek teste feltámadt, de csak Jézus feltámadása után mentek be a városba. Hol
tart6zkodtak a Jézus halála és feltámadása közöttí időben? Mi történt velük az
után, hogy megjelentek sokaknak? Hogy lehetett feltámadásuk jel, mikor csak
Jézus feltámadása után jelentek meg? Ennek magyarázata az Újszövetség egyes
kézirataiban a "feltámadása (ti. Jézusé) után" helyett "feltámadásuk után" szö
végváltozatot találunk. Ebben az értelemben azonnal feltámadásuk után bemen
tek és megjelentek a szent városban. Kétségtelen azonban, hogy a "feltámadása
után" az eredeti forma. Az evangélista a felsorolt problémákra nem válaszol.

Máté leírása teológiai természetű. Az elhunyt szentek feltámadása a sírokból
és testük megjelenése elővételezi s feltételezi Jézus feltámadását. Máté Jézus ha
lálának termékenységét akarja bemutatni, melyet a kereszt és a feltámadás el
választhatatlan egységében szemlél. Krisztus feltámadásából visszatekintve tudja,
hogy a kereszten Jézus halálában az élet győzedelmeskedik a halál felett. Jézus
feltámadásának elővételezésével Máté kifejezésre juttatja Jézus feltámadásának
elsőbbségét is. Jézus "az elsőszülött a halottak közül" (Kol 1,18), tehát "Krisztus
feltámadt a halálból elsőként a halottak közül... Krisztusban mindenki életre is
kel. Mindenki, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd... akik Krisztushoz
tartoznak" (lKoT 15,20-23). Jézus feltámadása nemcsak sorrendbeli elsőbbséget

jelent, hanem az ő feltámadása a mi feltámadásunk mintája is, miként Pál apos
tol tanítja: ,,0 (Jézus) azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, át
alakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez" (Fil 3,21). Máté
leírásában más szempontból is érvényesül Jézus feltámadásának evangéliumi el
beszélése. Jézus először "feltámadt", majd "megjelent". Ugyanígy a sok elhunyt
szentnek is "feltámadt" a teste, majd. ezután "megjelentek" sokaknak a szent vá
rosban.

Az elbeszélés teológiai természete míatt nem tér ki az evangélista részletekre,
vagy a leírása által felvetett problémák megválaszolására. Nem aprólékos törté
neti beszámolót akar nyújtani. hanem a drámai jelenetben tanítnni akarja a ke
reszt és a feltámadás egységében Jézus halálának korfordulót jelentő és életadó
hatékonyságát.
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