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Egyházunkban immár húsz évszázados lesz az a hagyomány, amely a negyedik evangélista nevé
hez a "theologosz" jelzőt kapcsolja. Jézus tanításáról valóban aligha szólhatott volna tisztábban,
theo-logikusabban valaki, mint a szeretett tanítvány, aki szemtanúként tett bizonyságot a meg
váltás eseményeiről.

János evangéliumában szerepel többek között az a régóta vitatott eredetű teológiai beszéd,
amely az itt következő gondolatsorok alapját képezi. Nem is egyetlen szakaszról szólunk, hanem
a Jézus és Nikodémus beszélgetése után szereplő két töredékről (3,31-36 és 13-21), melyek min
denképpen összetartoznak, s feltűnően kiemelkednek a harmadik fejezétben vázolt eseménysor
ból. Stílusában, kifejezésmódjában Jézus egy-egy ünnepélyesebb megnyilatkozásához (vö.
12,44-50) hasonló ez a tizenöt versnyi örömhirdetés. de hiányzik belőle az egyes szám első sze
mélyű kinyilatkoztatás, amely máshol jellegzetes eleme Jézus beszédeinek.

Szent János önálló elmélkedésével találkozunk itt, ő fűzi össze a megváltás titkáról vallott
gondolatait egy tömör "kérügmatikus beszéddé' - vallják ma az exegéták, kik már elég szépen
kiigazították a századunk derekán kialakult fantasztikus elméleteket. I Talán éppen a Jézus-Ni
kodémus párbeszéd leírásakor fogalmazta meg az evangélista ezt a minden keresztény számára
írt prédikációt, mely aztán a végső szerkesztés során két rokon gondolat révén hozzákötődhetett

Jézus (3,12), illetve Keresztelő János (3,30) utolsó mondatához.
Csak távoli a hasonlóság, mely ezt a beszédet a Márk szerinti evangélium rövid summázatai

hoz (pl. 1,15) kapcsolja, hiszen Márknál többnyire maga Jézus összegzi igehirdetését. Különbö
zik ez a rész a Pál leveleinek logikus szerkesztésű Krisztus-himnuszaitól is, hiszen Szent Jánost
inkább a megfontolt szavak sodorják mondatról mondatra. A történeti Jézus szerepéről elmélke
dik, s Jézus szavait alkalmazza egyháza jelen helyzetére.

Valódi örömhírt mond el: az Atya eszkatologikus égi küldötte eljött, hogy az önmagába zár
kózott emberiséget tanúságával felrázza. s újra a szeretet isteni életterébe helyezze (3,31-36); vé
gigjárta megváltói útját a kereszthaláIon át a mennyei dicsőségig (3,13-17); s a végső döntést, a
hitet vagy hitetlenséget igényelte mindenkitől (3,18-21). Megtérésre felhívó üzenet ez az első szá
zad végén, amikor már maga az evangélista válik egyik közvetítőjévé a Jézustól érkező megszóli
tásnak.

A Megváltó egész életrajza, evangéliuma az üdvösség bizonyosságának továbbadása érdeké
ben készült el: "Ezeket leírtam ... , hogy higgyetek ... , s hogy életetek legyen". János evangélista
szerint az egyházban elhangzó prédikáció mindig Jézus mondatait frissíti fel és aktualizálja.
Ezért árulkodik érzéketlenségről az, ha valaki mindenáron Jézus "eredeti szavait" (ipsissima ver
ba) próbálja kiolvasni a negyedik evangéliumból, hogy ezekhez képest a szeretett tanítvány "sa
ját szavait" leértékelhesse. Minden evangélium abban a tudatban íródott, hogy "aki titeket hall
gat, engem hallgat", de Szent János kezdettől fogva különösen meg volt győződve arról, hogy
hallgatósága a kinyilatkoztató Jézus tanúságával szembesül. Az evangélista mondatainak igazsá
gát az a sugalmazás biztosítja, mely a Fiú működésétvégigkísérő, s róla az egyházban is bizony
ságot tevő (lJn 5,6) Lélektől ered. Más szavakkal írt ő, mint a szinoptikusok, de talán a sokszo
ros átelmélkedés és hirdetés révén szemlélete még tisztább és objektívabb lett azokénál. Amikor .
pedig a jelen szakaszt elhelyezte evangéliumában, tisztában volt azzal, hogy az örömhír megfo
galmazója együtt beszél Jézussal: "Bizony, bizony, mondom nektek: arról beszélünk, amit tu
dunk, s arról tanúskodunk, amit látunk" (3,11).

Az itt közölt írás egy szövegmagyarázó tanulmány összegzése. A teljes dolgozat a MEI "Munkálatok" anyaga között
szerepel.
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Látni, hinni és tanúságot tenni. Szent János egy ősrégi zsidó hagyományágat képviselve evangé
liumát a tanúságtétel alapgondolatára építi fel. "Aki a mennyből jött, azt tanúsítja, amit látott és
hallott" (3,32). Középpontba helyezi az Isten Igéjét, a megtestesült Szót, aki "közöttünk lako
zott" (1,14), sőt a görög szó eredeti értelmében köztünk "vert sátrat" (eszkénószen), hiszen ő lett
a pusztában már előképileg ábrázolt "bizonyság (találkozás) sátra". Jézus az Isten megnyilatko
zásának a helye, akiben mindenki megláthatta a "dicsőséget" (l,15), s így hivővé válhatott. Az
evangélium első fejezete csodálatosan ábrázolja ezt a folyamatot: Keresztelő János, András, Si
mon, Fülöp és Natánael találkozik a közénk érkezett isteni Szemtanúval, aki kezdettől fogva az
Atya kebelén volt: látják őt, hisznek benne, s ezután már tanúságot tehetnek róla. Erről az
örömteli találkozásról tesz tanúságot maga az evangélista is.

Vajon a huszadik század vége táján nem efféle kérügmatikus szóra szomjazik az emberiség?
Vajon nem a személyesIsten Küldöttével találkozó keresztények örömteli tanúságtételére? - Va-

d' lószínűlegnem csupán üres moralizá1gatásokat vár, hanem kristálytiszta örömhírt. Nem pusztán
a szexuáletikai sorompók végeláthatatlan disztinkcióit, hanem magát a friss vizű forrást, a szem
tanúk bizonyosságát. Persze, akit szíven talált a kinyilatkoztatás öröme, at már maga sem fog
hatja fel a kereszténységet puszta tantárgyként, haldokló ideológiaként, jogí esetek halmazaként.
Az ilyen ember "megőrzi szívében" a találkozás élményét, sőt "gyermekeinek is eszébe vési, be
szél róla, amikor otthon tartózkodik, s amikor úton van, amikor lefekszik, s amikor fölkel. JeI
ként köti a kezére, ékesség ez a homlokán. Felírja háza ajtófélfájára és kapujára" (MTörv 6,6).

Újra meg újra hangsúlyozni kell az egyházban az élmény szerepét. A "látott és hallott" dol
gokról tanúskodó Fiúval először találkozniuk kellett a kórtársaknak. hogy lássák őt, s aztán
higgyenek. Az egyháznak is az élő Krisztust kell először megmutatnia, s nem tekintélyével kell
büszkélkednie a "hitetlen világ" előtt. Lehetővé kell tenni az utca embere számára is, hogya ke
resztény ember személyeséletpéldáját, a krisztusi közösség szeretetét s örömét látva magával Jé
zussal találkozhasson. Jelként kell építeni templomainkat, tanúságszerűen berendezni életünket
a legapróbb részletekig. Nem öncélúan, hanem a lábakat mosó Mester szolgálatának szellemé
ben. Liturgiánkat nemcsak érthetővé, de élményszerűen széppé is kell tennünk. Valóban renge
teg érték rejlik a köznyelvben, az utca szavaival felépített szövegekben: ám ha esetleg a modern,
lényegre törő beszédmód avagy a rohanó világ kedvéért lemondunk az ünnepélyes szépségről

vagy az időigényes összhangról, akkor tniképp válik általunk érzékelhetővé, megtapasztalhatóvá
Krisztus? Milliók várják már a kort, amikor majd újra kialakul harmónia vesztett templomaink
ban az a légkör, hogy "ha belép egy hitetlen, ... arcra borul, imádja Istent és megvallja : valóban
köztetek az Isten!" (lKor 14,25).

Ahol a kölcsönös szeretetnek és a szolgáló tanúságtételnek öröme ragyogja be a templomi ösz
szejöveteleket, ott előbb-utóbb eljut a meghívás a hitetlen Simonokhoz, Natánaelekhez: "Jöjj
közénk és lásd!" (vö. Jn 1,41. 46) Mert az ilyen liturgián Krisztussal életközösségre lépő hivő

képtelen tovább rejtegetni az Atya földön megjelent dicsőségét: beszél róla, akár otthon van,
akár úton; akár gyermekei kérdezgetik, akár ismeretlen testvérei; jelként erősíti a kezére, ékszer
ként a homlokára, ékességként a kapujára s ajtófélfájára. Tanúsága pecsétként erősíti a tényt:
"igazmondó az Isten" (3,33), aki üdvösséget hozott minden embernek! '

A tanúság témája. Szent János Krisztus-képe jócskán különbözik nemcsak az első naivitásban
megrekedtek Jézuskájától, hanem útmenti feszületeink meggyötört arcú haldoklójától is. "Aho
gyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiát is fölemelni ... " (3,14).
A Megváltó keresztre emelésének gyakran visszatérő képe (8,78; 12,34; 20,9) a negyedik evangé
liumban az Emberfia megdicsőülésének, a halál által meghotott életnek szimbóluma.? Nem csu
pán tragédia jelképe a kereszt, melyet majd a feltámadásnak kell követnie, hanem az üdvösség el
ső lépcsőfoka. A "fölemelés" szóval János kétségtelenül utal az Ebed-Jahve dal görög szövegére:
"Szolgám diadalmaskodik, fölmagasztalt lesz és nagy dicsőségre emelkedik" (lz 52,13). A ke
reszt már maga is beiktatás a messiási uralomba. S így már a tanítványok földi élete sem olyan
tragédia, amit majd a túlvilág állít helyre, hanem Isten nagy családjának, a szentek közösségének
"gyerekszobája": út a végső hasonlóság, a tökéletes látás felé (vö. lJn 3,2).

Az evangélista figyelmeztetia második ezredfordulóhoz közeledő kereszténységet is, hogya je
ruzsálemi eseményekben nem az isteni szeretet végső kudarcát kell látni. Jézus halála nem tehe-
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tetlenségre késztet, nem a túlvilágban bízók evilági siralmait eredményezi, hanem életközösségre
hív. A szenvedéstörténet úgy zajlott le, ahogy történnie "kellett". A keresztre feszítés, föltámadás
és mennybemenetel mindenestül a végtelen szeretet megnyilvánulása volt, s mindhárom esemény
- még fizikailag is - az emberiség fölemelésének aktusa lett. A keresztény bátran fölébredhet a
halott Jézust mintázó ernyedtségből, mert a szeretett tanítvánnyal együtt a kereszten már a győ

zelem, az újjáéledés jelképét is szemlélheti. A maga keresztjeit már örömmel vállaló evangélistá
val együtt élheti át azt, hogy Jézus ügye nem bukással, halállal végződött, mert a Föltámadott
mindmáig kitart egyháza mellett (vö. IJn 5,4-5).

A teológus Szent Jánoshoz társuló keresztény már e világban is életerős aktivitással képviseli,
őrzi és adja tovább az üdvösség ajándékait. Pillantásával egybefogja a kereszt szimbólumában a
nagycsütörtöktől pünkösdig tartó eseménysorozat egészét. - A hat napon át munkálkodó Isten
teremtése nagycsütörtökön hozta az első érett gyümölcsöket: amikor a megtestesült Alkotó ke
zében megszentelődött a föld termése s az emberi munka gyümölcse. A teremtés hatodik napja
nagypénteken érte el alkonyatát ("sötétség borult az egész földre" - Mk 15,33): a legvégül meg
alkotott embert az Emberfia épp ezen a napon tökéletesítette, őbenne az isteni képmás tükrözte
vissza a mennyei Minta szeretetét: "Atyám, bocsáss meg nekik: .. " Aztán pedig "Isten a hetedik
napon befejezte művét. .. " (Ter 2,2). A teremtés Királya a szabbatot a sírban töltötte, isteni
szent nyugalomban. "A hetedik napon megpihent ... egész teremtő munkája után." A szunnya
dó Király megállította a teremtés óráját, a nagy mű beteljesedését jelezve. - A hét első napján, a
nyolcadik nap virradatánál már az eszkaton hajnalhasadását ünnepelhették a kenethozó asszo
nyok. A "fölemelés" nagypénteki eseménye, sőt az egész emberiség történetének évmilliós vajú
dása beteljesült: Isten Fia föltámadott síri nyugalmából, s az egész kozmosz számára megnyitot
ta a nyolcadik, a végső napot. Az "elsőszülött" a holtak közül végleg fölemelkedett Atyjához,
hogy helyet készítsen mindazoknak, akik az örök életet elnyerik. S közben népét, az ámuló tanít
ványokat sem hagyta egyedül: "Veletek vagyok a világ végéig".

Az evangélistával együtt tanúskodó huszadik századi keresztény a teremtés nyolcadik napjá
nak hevében munkálkodik. Vallja azt, hogy húsvét óta "az örök életre szökellő vízforrás" már az
egyházban van, a végidő már elérkezett. De vallja azt is, hogy a Fiú minden ember üdvözítésére
jött, s ezért a föltámadás eszkatologikus sodrához mindenkinek köze van. Látja, hogy egy pilla
natra sem maradhat tétlen: mert az aratás sok, a munkás kevés. Tudja, hogy az egész emberiség
re kiterjedő aratást sohasem szabad a munkások kicsiny számához igazítani, a világon senkit
sem szabad elveszettnek tekinteni. Éjjel-nappal tanúskodik a kivétel nélkül mindenkit szerető Is
ten szentségéről, .mert annyira szerette a vi/ágot Isten, hogy egyetlen Fiát adta, hogy mindaz, aki
őbenne hisz, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen .. hiszen Isten nem azért küldte a világba a
Fiút, hogy ő elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ" (3,16-17).

Jegyzetek: lJ. H. Bernard (1929) és J. Gourbillon észrevételeit I944-ben a katolikus F. R. Hoare formálta egységes elmélené. mely ezerint
János evangélista titkára a szerkesztéskor összekevert két papiruszlapot, s így került a két összetartozó szakasz a jelenlegi furcsa helyére.
A kutatások további fejlödését és tárgyilagosabbá vatasátelsősorban O. Cullmann, R. Schnackenburg (Das Johannesevangelium I. 375)
és R. E. Brown (The Gospel aceording to John p. 129) munkái alapján lehet nyomon követni.
2 A hagyománykritikai vizsgálat rámutat arra, hogy az Emberfia fölemelésének szükségességét hangsúlyozó jánosi szöveg párhuzamba hoz
ható <l szinoptik usoknál szereplő szenvedés-jövendőlésekkel(Mk 8.31 : Az Emberfiának sokat kl'N szenvednie ... ). Sőt mivel a Jánosnál sze
replő jövendölés nem részletezi annyira az eseményeket. mint a szinoptikusok. valószínűleg ez képviseli az ősibb igehirdetési formát.
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