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III.
JÉZUS ÜZENETE ÉS TANíTÁSA
A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOKBAN

Az újabb hagyománytörténeti kutatások alapján három réteget különböztetünk meg a szinopti
kus evangéliumokban: a történeti rétegben maga Jézus áll előttünk eredeti szavaival és cseleke
deteivel. Az ősegyházi hagyományban az evangélisták csak közvetitői a legrégibb kérügmának
Jézusról. Az evangélistáknál viszont már szóhoz jut a szerzők egyéni teológiai nézete.

Adott esetben nehéz ugyan ráismerni a három rétegre és elhatárolni őket egymástól, mégis ko
moly teológiai jelentősége van a megkülönböztetésnek, mert csak így lehet elválasztani Jézus ki
nyilatkoztatását az ősegyház kísérő magyarázatától, és ezt a magyarázatot az egyes evangélisták
sajátos teológiájától.

Beszélhetünk-e Jézus teológiájáról? Elismerhetjük-e úgy az eredeti Jézus-hagyományt, hogy
figyelmen kívül hagyjuk a vele járó, sőt mindent hordozó ősegyháziértelmezést? Igaz, az evangé
liumok természete miatt a kettő szinte elválaszthatatlanul egymásba kapcsolódik és mint egész
lép elénk: "Jézus ÜZenete a szinoptikus hagyomány szerint", és "Jézus életének üdvszerző tényei
a szinoptikus evangéliumok alapján".

Jézus eszkatologikus üzenete. A szinoptikus evangéliumok teológiája azonos az ősegyház teoló
giai felfogásával Jézus tanításáról és üzenetéről, működéséről és sorsáról. Igehirdetésében (ké
rügma) ezta teológiát vitte a nyilvánosság elé. A legfőbb érdeklődés arra irányul, hogy Jézus mi
lyen mondanivalóval és üzenettel érkezett közénk.

Jézus üzenetének tárgyalása teológiai választ kíván. Mi a lényege és magva igehirdetésének?
Mi benne az újszerű és megrázó? A hír az Atyaistenről és a szeretet minden embertestvér iránt?
Avagy a zsidóság akkori külső helyzetéből és belső állapotából könnyen érthető apokaliptikus
üzenet a közeli végről? Avagy prófétai felhívás minden emberhez, hogy ki-ki rászánja magát a lé
tét érintő döntésre: mit is gondoljon önmagáról Isten és a világ előtt?

Az evangéliumok igazolják, hogy Jézus igehirdetésének és tanításának anyaga bőséges: konk
rétan érinti kortársait, de vonatkozik az egész emberiségre is, sőt magára az emberre. Központi
és gyakran visszatérő gondolat, melyen Jézus egész beszéde nyugszik, a mai kutatók többsége
szerint az üzenet Isten elközelgett uralmáról (Mk 1,15). Jogos ez a vélekedés.

Milyennek látta az ősegyház Jézus üzenete alapján saját üdvtörténeti helyzetét, és végső fokon
milyennek az ember létét ebben a világban? Mi volt a nézete a világról, az emberről és a történe
lemről? Ez ma az újszövetségi teológia egyik legégetőbb kérdése.

De mitft0ndoljunk akkor, amikor Jézus azt várja, vagy legalábbis hirdeti, hogy közel az Isten
uralma? Es mi volt az ősegyház szava ehhez? Talán a kereszténység egész kezdeti alakulásán ér
ződött, hogy eltolódott Jézus vilagvégi eljövetele?

Szent Pál rámutat a keresztény lét feszültségére az "idők közt", üdvünk kezdete és beteljesedése
közt, bizonyossága és veszélyeztetettsége közt. Szent János viszont diadalmas örömmel-ír Krisz
tus híveineküdvösségéről,melynek még igazolnia kell önmagát a szeretet gyakorlásaáltal. Ha
sonlót mondhatunk a zsidókhoz Irt levél, a Katolikus levelek és az Apokalipszis hangjáról. Nyil
vánvaló, hogy ezek az eszkatologikus alaphangulatok árnyalati eltérésekkel és összhangjukkal Jé
zus eszkatologikus üzenetéből erednek. De a maguk módján tükrözik őket a szinoptikus evangé
liumok is.
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Jézus' tanúságtétele önmagáról, messiási öntudata. Jézus eszkatologikus üzenetének kérdéséhez
szorosan kapcsolódik a másik: mi a jelentősége saját személyének? Csupán Isten "utolsó szavát"
közölte-e - mint próféta - az emberekkel, vagy döntö szerepet tulajdonított-e önmagának Isten
uralma megvalósításában ? Tanúskodása Isten eszkatologikus üdvözítő tevékenységéről magá
ban rejti-e a tanúságtételt önmagáról, vagyis azt, hogy ő hozta el nekünk az üdvösséget és ezért
megköveteli, hogy ne csak evangéliumának higgyünk, hanem az ő saját személyének is? Ez a kér
dés állásfoglalásra késztet.

Sok protestáns kutató (főleg Németországon kívül) és valamennyi katolik us egzegéta rendület
lenül vallja, hogy Jézus önmagáról tett nyilatkozatainak és egész viselkedésének szilárd alapján
nyugszik az ősegyház hite Jézus messiási küldetésében és istenfiúi méltóságában. l

Fel kell vetni a kérdést, hogy nem tulajdonitott-e Jézus mélyebb értelmet halálának. amidőn ezt
- tagadhatatlan tény - előre látta és elfogadta. Rendelkezése az utolsó vacsorán és egyéb jelek azt
mutatják, hogy ő szintén a Deutero-lzaiás .Ebed-Jáhve" jövendölésének fényében látta és értel
mezte sorsát. Jézus fellépésének történeti megértése miatt is fontos, hogy néhány k~elentésének

és életmozzanatának ószövetségi hátterét biblikus-teológiai szemmel megvizsgáljuk. (Ilyen Jézus
megkeresztelése.) Miért csak az ősegyházban keressük a biblikus teológia eredetét, és miért nem
inkább Jézus önismeretében? .

Így több .Emberfía't-kíjelentés (főleg Lk 12, 8 sk) megőrzi eredetiséget, hiszen csak Jézus aj
kán hangozhattak el, mivel az ősegyházat nem foglalkoztatta az .Ernberfia't-teológia.

Elfogadható jelekből következtethetünk arra, hogy Jézusban páratlan fiúi öntudat él a mennyei
Atya iránt.

.Jézus erkölcsi üzenete. Jézus üzenete Isten országáról és erkölcsi jelhivása szorosan összefügg
egymással, ezért Jézus etikájával is foglalkoznunk kell. Itt is keressük a kiindulási alapot a ma
gyarázathoz, a parancs gyökerét Jézus tanításának egészében, radikális követelményeinek elvi
megértését. Modem (szocialista, egzisztencialista, humanista) áramlatok szintén megkísérlik,
hogy értelmezzék Jézus erkölcsi tanítását. Nem sok katolikus szerző foglalkozik Jézus erkölcsi
tanainak értelmezésével egzegétikus alapon, bár jelentek meg értékes művek egy-egy részletkér
désről, például a munkabér gondolatáról Jézus tanításában továbbá a boldogságról, a szegény
ségről. Jézus állásfoglalásáról a házasság kérdésében.

Szoros értelemben vel! vallási kérdések iránt csak újabban mutatkozott nagyobb érdeklődés.

Hogyan vezette Jézus tanítványait az Atyához? Hogyan oktatta őket imádságra? Mint vé
vélekedett az istentiszteletről? A Miatyánk tanulmányozásánál még jól felismerhetők a hűsé

gesen megőrzött krisztusi szavak, valamint ezeknek átvétele és liturgikus alakítása az ős

keresztény közösségekben. Talán még alapossabb tanulmányt kívánnának Jézus biztatásai,
hogy imádkozzunk, s kérjünk bizalommal meghallgattatást. Meg kellene tudni, milyen krisztusi
szavak birtokában volt az ősegyház, és miképpen értelmezte, használta őket? Nem volna-e jó
még nagyobb tájékozottság arról, hogyan vélekedett Jézus az istentiszteletről, és az őskeresztény 
felfogásról az istentisztelet kérdésében? (pl. Jn 4, 23 skk sokat mond erről). S ha az ősegyház

netán hiányolta Jézus saját szavait, mit tett a hiány pótlására Jézus szellemében és a Szentlélek
irányításával? Az istentiszteleti élet csúcspontja az eucharisztia megünneplése volt. Az Oltári
szentség rendelésének teológiai tartalma azóta tovább tisztul t és világosabb lett. Ezt előmozdította
a protestáns kutatókkal folytatott eredményes tárgyalás is.

Tettek és történések Jézus életében. Elérkeztünk Jézus működésének és sorsának ismertetéséhez.
Cselekedeteit és életének történéseit mintegy "tettbeli kinyilatkoztatásnak" kell tekintenünk a
.szóbeli kinyilatkoztatás" mellett. Messiási önismeretét nem tudta kifejezni a zsidóknál haszná
latos fogalmakkal. Egész fellépésével és működésével viszont éreztetni akarta, hogy ő a Messiás.
Éppen ezért olyan nagyajelentősége a gyógyitásainak és az ördögűzéseknek, szimbolikus cseleke
deteinek és nyilvános működése egyéb feltűnő eseményeinek.

l Heinz Schürmann, i. m. I. kt. 532-533. old.
2 Heinz Schűrmann i. m. I. kt. 103-109. old.
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Könnyen megállapítható, hogy az ősegyház válogatott a Jézus-történetekben és közlésüknél
érvényesítette kérügmatikus, didaktikai, katekétikai szempontjait. Ezzel azonban nem veszítet
tek történeti értékükből, sem tanúskodásuk erejéből, amit bizonyítanak a Lukács által említett
szem- és fültanúkon kív91 a szinoptikus jelentések összehasonlítása, az akkori állapotok tanul
mányozása más források nyomán, és magukban a jelentésekben előforduló konkrét adatok is.
Várjuk a művet, mely azért halad végig az evangélium anyagán, hogy kimutassa: a benne szerep
lő történeti események közlése kérügmatikus ugyan a gyakorlati életben álló ősegyház miatt, de
a történetihűséget sem érheti vád. Így kellene eljárni a szinoptikus hagyomány többi anyagával
és részleteivel is: 2 elsősorban Jézus megkeresztelése, megkísértetése, járása a tó vízén, szineválto
zása.

Jézus gyógyításai és csodái szintén más megvilágításba kerülnének. Már a szinoptikus evangé
liumokban is magukon viselnek valamijelszerűséget és egyúttal tanú-jelleget is. János evangéliu
mában aztán erősen kidomborodik mindkettő. János összefüggően szemlélteti az ősegyháznak

Jézus történetéről vallott kérügmatikus tanítását, ugyanezt megtalálhatjuk a szinoptikus evangé
liumok alapjában és felépítésében is (mindegyiknél sajátos módon). Anélkül, hogy megrendülne
Jézus működésének történeti bizonyossága, mélyül a közölt események teológiai jelentősége,

amelyet az ősegyház mindig hangsúlyozott igehirdetésében.
Jobban figyelembe kell vennünk az ősegyház gyakorlati életét azoknak a részeknek értelmezé

sénél, amelyek összefoglalják a "vitabeszédeket" (pl. Mk 2,1-3,6), a "tanító beszédeket"
(pl. Mk 10,1-45), vagy más témákat (pl. Mk 12, 13-37). Bár önálló jelentősége is van a hagyo
mány némely részének, az ősegyház mégis úgy tekintette Jézus egész működését a hit és a hi
tetlenkedés közt feszülő dinamikájával, hogy kinyilatkoztatja Isten üdvözítő tervét, melyre oly
kor maga Jézus is utalt (Mt 11,25 skk; Mk 4,11 skk; Lk 12,32; 22,28 skk; Mk 10,45; 14,24).
Nem elégedhetünk meg azzal, hogy figyeljük Jézus szélesedő kinyilatkoztatásának és tanításának
pedagógiáját: az ősegyház példájára üdvtörténeti értelmezést kell adnunk Jézus életének.

Jézus szenvedése és feltámadása. Az ősegyház az üdvösség hirdetésében jelentős helyet juttatott
az Úr szenvedésének és feltámadásának (l Kor 15,3 skk). Ez lehetett egyik fő oka, hogy Jézus
szenvedését kezdetben összefüggő jelentésben ismertették. A közfelfogás ma így vélekedik: a
szenvedés ismertetését bizonyára minden alkalommal követte a tanúságtétel a feltámadás tényé
ről. A szinoptikus evangéliumokban ránk maradt jelentéseket mégsem tekinthetjük egyszeriten a
kérügma kibontakozásának, hanem inkább a kérügma alapjának. Bár meglátszik a törekvés,
amely az Írás beteljesedésének érvét ("az Írások szerint") igyekszik kiépíteni, azonban feltűnően
háttérben marad az igazán kérügmatikus mondanivaló: "a mi bűneinkért". Jézus - a várakozás
nak megfelelően - nem az Isten engesztelő szolgájának (lz 53) vonásaival lép elénk, vagy leg
alábbis nem élesek ezek a vonások. X. Léon-Dufour a közelmúltban rámutatott arra, hogy csak
az a szemlélet felel meg ezeknek a jelentéseknek, amely a történeti és teológiai mozzanat iránt
egyaránt fogékony, tehát megérti az ősegyház különféle szándékait és hagyománytörténeti eljá
rását. Ezenkívül az egyes szinoptikusok jelentéseinek megvannak a jellemző súlypontjai és
hangsúlyozásai.

Még égetőbb a "történetijelleg" kérdése a húsvéti elbeszélésekben, mivel a Krisztusba vetett hit
elsősorban a húsvét reggelének eseményeire és a megjelenésekre épül. Ezeknek Ir jelentéseknek a
természete is többet kíván tisztán történeti és apologetikai értelmezésnél. noha nem tagadható,
hogy az ősegyházat - ellentétben a "kérügma-teológiával" - érdekelte az események hitelessége
(nem Lukácsnál először, lásd l Kor 15,3-8).

Az egyes szinoptikusok teológiája

A "formatörténeti" kutatással szemben érvényre jutott az az ismeret, hogy a hagyomány anyagá
nak "szerkesztőifeldolgozásában" az evangelisták bőven találtak módot saját teológiai gondola
taik közlésére a perikopák elrendezésével és összekapcsolásával. Jézus szavainak, beszédeinek
csoportosításával és.nyelvialakításával, bizonyos fogalmak megválasztásával, szemükben fontos
témák hangsúlyozásával. Így irányult a figyelem Márk, Lukács és Máté sajátos "teológiájára". ,
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Noha még nem fejeződött be Márk, Lukács és Máté teológiájának vizsgálata, az eredmények
- köztük átfogó elgondolások - máris komolyak, és általuk jóval közelebb jutottunk az vangé
liumok és mindenkori teológiai beállitottságuk megértéséhez. A kutatás menete szerint Lukács
nál kezdünk.

1. Szent Lukács teológiája. Először H. Conzelmann írt Lukács teológiájáról.' A szerző céltuda
tosan tanulmányozta Lukács evangéliuma nyomán - előmunkálatok segítségével- a földrajzi el
képzeléseket, az eszkatológiát, Isten üdvözítő tevékenységét, Jézus életét mint "aZ idő közepét"
és az egyházjelentőségét. Az apostol teológiai szerepéről ez a meglátása: "Jézus és az egyház ko
rát átfogó üdvtörténeti folyamatnak két különböző korszakaként mutatja be. Jellemző vonásaik
megkülönböztetik őket egymástól ... Lukács azzal a helyzettel foglalkozik, amelybe az egyház
jutott a parúzia elmaradása és evilági történelmének megindulása miatt. Megkísérli, hogya tör
ténetírás tényével oldja meg ezt a helyzetet."

Conzelmann alaptételében kifogásolható, hogy Lukács sem hirdette a három egymást követő
történeti periódus egyensúlyát, tudniillik "Izrael korszakának", Jézus életének, majd az "egyház
korszakának" egyensúlyát. Sőt valószínű, hogy a teológus Lukács is az ígéret és a beteljesedés ősi

biblikus-üdvtörténeti sémája szerint gondolkodott, ezért szembeállította egymással a Krisztus
előtti kort és a Kriszníst követő időt (Lk 16,16). De nála a beteljesedés újszövetségi ideje - mely
ben "hirdetik Isten országát" - ismét tagozódott: Jézus tanitásának kezdeti szakaszára és az egy
ház korára. Az utóbbiban egyrészt valóra váltak Jézus ígéretei (főképp a Szentlélek eljövetelének
ígérete: Lk 24,49; ApCsel 1,8), másrészt töretlenül folytatódott "Isten országának hirdetése"
missziós hódítással, az egyház terjedésével újabb és újabb területeken, mígnem újból eljön Krisz
tus (ApCsel 1,8. II).

E. Haenchen kommentárja az Apostolok Cselekedetei-tvsz erősen támogatja azt a felfogást,
amely szerint Lukács önálló teológiát létesített. Újból vita indult, hogy mi is a történeti értéke és
teológiai sajátossága, hagyományi tanúságtétele és kérügmatikus tartalma ennek a fontos ismer
tetésnek az egyház keletkezéséről és fejlődéséről.

Az Apostolok Cselekedetei az evangéliumokhoz hasonlóan még világosabb választ kíván arra,
mennyire fonódik egymásba vagy különül el egymástól a történelem és annak értelmezése. Ezen
kívül megken vizsgálni, nem járt-e mellékúton Lukács a maga teológiájával és történetszemIéle
tével, vagy nem "késői teológus-e", aki esetleg szöges ellentétben áll Szent Pállal és teológiájával,
vagynem ő képviseli-e az őskereszténység széles köreinek felfogását, és talán jobban őrzi és ta
núsítja az apostoli igehirdetést, mint gondolják."

2. Szent Márk és Máté teológiája. Nehezebbnek ígérkezik a, feladat, hogy megállapítsuk Szent
Márk sajátos teológiáját. Könyvéről azt tartja a legtöbb kutató, hogya legrégibb a megiévá evan
géliumok között, és már forrása volt a másik két nagy evangéliumnak. Igazában véve nincsen
közvetlen tudomásunk egyetlen hagyományforrásról sem, melyből Márk merithetett, Ezért is
nehezebb megjelölni, hogy nála mi a "hagyomány" és mi az egyéni "teológia".

Márk evangéliumából merített Máté, de ezenfelül mondásai és beszédei anyagának jelentős ré
sze rokon Lukács evangéliumával (Logienquelle "O"). Eltér tőle az elrendezésben és csoportosí
tásban, s éppen Jézus nagy beszédeinek kompozícióján látszik az evangélista egyéni irányzata.
Ehhez járul, hogy gyakran és egyéni módon hivatkozik az Írásra. Innen ered, hogy kutatja az
evangélium eredetének viszonyát a gyakorlati élethez. '

Mivel evangéliumának sajátos részében komoly feszültséget találunk a kijelentések közt, ki
alakult egy olyan vélemény, hogy Máténál óvatosan bíráljuk el, mi a "hagyomány" és mi Máté
saját "teológiája".

Ehhez már akad katolikus mű is, W. Tri/Ung müncheni disszertációja. Ö észreveszi, hogya zsi
dó-keresztény evangélistának viszonya Izraelhez döntően befolyásolja teológiáját. Alapos anali
tikus vizsgálatai és teológiai szintézisei az (evilági) "Izrael válságáról", az "igazi Izrael" (azaz a
krisztusi közösség, az egyház) alapításáról és az "igazi Izrael tórájáról" utat nyitnak az "egyház
tudattól" erősen áthatott evangélium mélyebb megértéséhez. Megértetik a feszültséget is, amely

3 H. Conzelmann .. Die Mitte des Zeit. Tübingen, 1960.
4 Heinz Schürmann, i. m. I. kt. 16-25. old.
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a régi Izráelt sokszor észrevehetően figyelő szemlélet és a maga egészében mégiscsak nagya rányú
egyházi-egyetemes beállítottság k ö z őtt húzódik (pl. az utolsó fejezetben). Könnyen lehetséges,
hogy Trilling ezzel megtal ált a Máté teológiájának nyitját.

Örvendetes, hogy a katolikus kut atók figyelm ét sem kerülte el, milyen fontos és gyümölcsöző

az egyes szinoptikusok teológiai szemlélete. J. Gnilk a tudományos é rdeklődése arra irányul : va
jon a szinoptikus evangéliumok alapjá n hogyan értelmezik az egyes evangélisták a megátalko
dottság gondolatát , és közben figyeli a példabeszédek kezelésénél mutatkozó eltéréseket is.

A szinoptikus evangéliumok Jézus-hagyomán yunk legfontosabb okmányai , nemcsak Jézus
üzenetét és tan ítását közlik velünk megbízhatóan , hanem birtok ába juttatnak annak a meglepő

teológi ai kincsnek is, amelyet az ősegyház már korán kezdett gyüjtögetni elmélkedésével Jézus
kinyilatkoztat ásáról és üdvünk nagy esem ényeir ől . >

/

Heinz Schürmann : Das Lukasevangelium . I. kt. 16- 25. (Herder, Freiburg), 1982.


