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Engedelmesség az
Ószövetségben

Ki nekünk Krisztus
ma?
Jézus Fülöp Cezárea vidékén megkérdezte tanítványait: "Kinek
tartják az emberek az Emberfiát?" Azok így válaszoltak: "Van, aki
Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valame
lyik más prófétának" (vö. Mt 16,13).

A kérdés nemcsak a tanítványokat ösztönözte színvallásra, ha
nem minden idők minden emberét.

Meg-megkísért bennünket a gondolat, jó volna feltűnő módon
jelen lenni a világban. Talán az is megkörnyékez minket, hogy éle
tünk értelmét, sőt magát Istent is a rendkívüliben, az élményben, a
csodában, a hatalomban keressük. A Biblia gondolatvilágában ez a
kísértésünk, illetve megkísértettségünk az engedetlenségé, az első

Ádámé, aki hasonlóvá akart lenni Istenhez.
A héberben, akárcsak a görögben az 'engedelmeskedni', 'szót-fo

gadni' ige a 'hallani' szóval áll kapcsolatban. 'Engedelmeskedni',
'szót-fogadni' annyit jelent, mint egy személy akarati kinyilvánítá
sát meghallani és teljesíteni. Engedelmeskedni tehát az Öszövetség
szerint "egy billentésre leütött" hallást és cselekvést sejtet, miként
a Ter 22,18 írja: "Utódaid által nyer áldást a föld minden népe,
mivel hallgattál a szavamra" (vö. Kiv 15,26; MTörv 5,31-33;Mt 7,21;
Mk 3,35; Jn 12,47; Róm 2,13; Jak 1,22-25).

Az ószövetségi vallás nem a látható vagy látandó kép vallása,
hanem a meghallott és meghallandó szóé, amelyre csak cseleke
dettel lehet válaszolni. Tömören: az Öszövetség az engedelmesség
vallása. Tehát olyan vallás, amely szerint Istennek a Tdrvény és a
próféták által adott kinyilatkoztató szavának engedelmeskedni kell.
E kívánalmat Izajás így önti szavakba: "Halljátok, egek és te föld,
figyelj, mert az Úr beszél" (1,2). Isten épp ezért lobbantja válasz
tott népe szemére: " ...fáradhatatlanul beszéltem nektek, de nem
hallgattatok rám; szüntelen hívtalak benneteket, de nem válaszolta
tok" (Jer 7,13; vö. Óz 9,17).

Istennek nemcsak Törvénye, hanem tisztelete is engedelmessé
get kíván. "Igen, az engedelmesség többet ér, mint az áldozat, a
szófogadás értékesebb a kosok hájánál" - olvassuk az 1Sám
15,22-ben (lásd még: 1Sám 15,10-35; Zsolt 40,7-9; 50).

A szövetség, amelyet Isten Izraellel kötött, ugyancsak engedel
mességet sürget (vö. Ábrahámmal kötött szövetség: Ter 17,9; Sínai
szövetség: Kiv 19,5k; 24,7k). S éppen ez az engedelmesség, szófo
gadás az egyetlen feltétele (vö. Kiv 15,26; 20,6; 23,22; 25; Lev 20,
22kk; MTörv 6,1; 5,32k.; 8,1; 28,1-14) a szövetségi ígéretek betelje-
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A bűn: engedetlenség

1Biblikus Teológiai
Szótár, Róma, 1974,

315-16.
Jézus megkísértése

sedésének A szövetség követelte engedelmesség viszont már nem
kerülhet többé veszélybe, mert Isten új szövetséget ígér; minthogy
a Törvényt a szívekbe írja, és egyúttal megadja az engedelmesség,
a szófogadás készségét is (vö. Jer 31,31-34; Ez 36,25-28; Iz 55,3;
59,21; 61,8; Zsolt 51,12: "Teremts új szívet belém, és éleszd fel
bennem újra az erős lelkületet").

A bűn az Ószövetség felfogásában, amint ez a föntebbi idézetek
ből, de kivált a bűnbeesés történeteiból egyértelműen kitetszik: az
ember engedetlensége, lázadása Isten akarata (parancsa) ellen.
Sőt, az embertárs ellen elkövetett bűn is azért vétek, mert az va
lójában nem más, mint az Isten akaratával való szembeszegülés:
"Egyedül teellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem.
Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben" (Zsolt
51,6). Az embernek az Isten akarata által kijelölt úton kell végig
haladnia az "egy életem - egy halálom" jegyében. De minden
emberi dadogásnál meggyőzőbb az, amit Isten sugall a Zsoltáros
könyv prológusának tekinthető 1. zsoltárán keresztül: "Boldog
ember, aki meg nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem
jár a bűnösök útján, és nem vegyül a csúfot űzők közé" (1,1).

De ki engedelmeskedik Istennek? Izrael 'lázadó ház' (Ez 2,5),
'lázadó gyermekek' (Iz 1,2); 'a Törvénnyel dicsekedve a törvény
szerűséggel gyalázzák Istent' (Róm 2,23). Izrael nem kérkedhet
felsőbbrendűséggela pogánnyal szemben, mert vele együtt 'enge
detlenségbe van zárva' (3,10; 11,32). Az ember a bűn rabszolgája,
képtelen engedelmeskedni Istennek, jóllehet lelke mélyén erre vá
gyik (7,14). Hogy sikerüljön neki, hogy megtalálja szíve mélyén a
Törvényt Ger 31,33), Isten elküldi Szolgáját, és 'minden reggel ér
zékennyé teszi fülét' (Iz 50,4), hogy ezt mondhassa: 'íme, itt va
gyok.., hogy akaratodat megtegyem' (Zsolt 40,7kk).

'Ahogy egy embemek engedetlensége miatt mindnyájan bű

nössé váltak, egynek engedelmességéért meg is igazultak' (Róm
5,10). Jézus Krisztus engedelmessége a mi üdvösségünk; Isten le
hetövé teszi azt, hogy engedelmeskedjünk Istennek Jézus Krisz
tus élete a 'világba való belépéstől kezdve' (Zsid 10,5) 'egészen a
kereszthalálig' Fil 2,8 engedelmesség volt...'

Jó dolog, igazi örömhír arról értesülni a nagy-szinoptikusoktól,
Mátétól és Lukácstól, hogy Jézus megosztotta velünk az engedet
lenség megkísértettségét. Jézus előtt a pusztában, amint erről az
imént említett két evangélista vall, hármas életpálya nyílik meg.
Az első a kenyéré: legyen ingyen kenyeret osztogató, népboldogító
messiás. A második a csodáé: legyen mindenkit magával ragadó
csodatevő, s így bizonyítsa isteni küldetését. A harmadik a hatalo
mé: legyen népfelkelő, Isten keményöklű eszköze, és fizessen
vissza a választott nép megaláztatásaiért. Ám Jézus a Szentírás
szavaival elutasítja magától ezeket az élet-kibontakoztató lehető

ségeket. Azon az életúton akar elindulni, amelyre a Jordánból ki
jőve rálépett: az Atya akaratával kikövezett keresztúton.
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2VÖ.: Dáka Zoltán: Márk
evangéliuma, Bp. 1977,

37.

3Grudmann, W. in:
Pesch, R. - Krall, R.:

So !iest man synoptisch,
Verlag Josef Knecht,

1976, Frankfurt am
Main, 36·37.

Az engedelmesség
észrevétlen

Jézus szókészlete

Ami ugyanis a Jordántól Jeruzsálemig történt, nem tragikus
sorscsapásként (moira, heimarmené), váratlan földcsuszamlásként
esett meg Jézussal. Jézus halála az évek során elmondott szavai
nak és végbevitt tetteinek a beteljesülése volt. Bizonyítékul hadd
említsük Márkot, aki evangéliumában a keresztelkedés jelenetét
tudatosan kapcsolja össze a szenvedéstörténettel. Jézus úgy merül
alá a vízbe, miként majd a Getszemáni-kertben a szenvedésbe.
Nem a kereszten szembesül először történelmünk szennyével,
mindnyájunk engedetlenségével, hanem már a Jordán vizében,
amelybe "egész Júdea és Jeruzsálem minden lakója" (Mk 1,5) 
velünk együtt - belemosta bűneit. Az Atya hangja az evangéli
um elején: "Te vagy az én szeretett Fiam" (1,11) és a százados
vallomása az evangélium végén: "Ez az ember valóban Isten Fia
volt" (15, 39) keretbe foglalja a kezdetet (archét), amelyet az evan
gélista a fejlécbe is beillesztett: "Jézus Krisztus, az Isten Fia evan
géliumának kezdete" (1,1).

A Zsolt 2,7 szórendjét - "Fiam vagy te !" - csak Márk vál-
toztatja meg: "Te vagy az én szeretett Fiam " "Neki éppen ez a
kontraszt fontos: ez az ember az Isten Fia! A rámutatás hangsúlya
nem visszafelé tekint a keresztségre, hanem előre, Jézus egész út
jára, amely a keresztre visz. Amit itt Isten mond Jézusról, az
visszhangzik a százados vallomásában (15, 39).,,2

Máténál viszont ugyanez a jelenet tárgyiasabb, objektívebb. Az
égi hang (auditio) - "Te vagy az én szeretett Fiam" - Márk-féle
változata így szól nála: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörkö
döm". Máté keze nyomán a "Te" személyes névmásból "Ez" rámu
tató névmás lesz. Ezzel kívánja hangsúlyozni: a keresztség - szerin
te kevésbé "adoptio" (fiúvá-fogadás biblikus értelemben), inkább az
"engedelmes Szolga" (ebed Jahve) útrabocsátása (lásd még: 12,18kk;
8,17; 11,29), aki az "igazságot" (dikaioszüné), azaz Isten akaratát kí
vánja teljesíteni. "Azzal, hogy Jézus elfogadja János keresztségét, ki
fejezi teljes odaadását, odaszánását lsten akaratának".3 Máté szerint
éppen az engedelmesség igazolja: Jézus valóban az Isten Fia 
mégpedig születésétől fogva (vö. 1,18-25.)

Lemond az engedetlenség feltűnéséről. és vállalja az engedel
messég észrevétlensétét. így teremt második Ádámként egész áldott
életével az első Adám keze között elsivatagosodott Édenből a
megkísértés pusztájában új "paradicsom"-ot, és szerzi vissza
mindannyiunk számára a .Paradise Lost"-ot (Milton). Ez a szán
déka magyarázza szavai és tettei, élete és halála stílusát.

Ha összeállítjuk szókészletét, meghökkenünk szürkeségétől. V.
Taylor A Biblia: Rövid bevezetés cÍIDű művének 30. oldalán tömör
jellemzést ad arról, mit köszönhetünk annak a kb. Kr.u. 50 körül
Antiochiában keletkezett Forrásnak (Q-nak), amely jelenlegi felté
telezéseink szerint a leghívebben tartalmazza Jézus igehirdetését.
így ír a kiváló angol szerző: "A Q kevés példabeszédet tartalmaz,
de mondásai csupa élet és szín. Liliomok, fú, vetőmag, fák, nád,
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4Bomkamm, G.: A
Názereti Jézus, 1978,

Debrecen, 51.

A csodajelek

5Ex Tractatu quinta Sanct;
Augustini Episcopi in

Episto/am Joannis. Edit.
Bened. n.7.

6Kasper, w.: Jézus a
Krisztus, Vigilia, 1996,

Budapest, 106-107.

Engedelmes lett
mindhalálig

fügefa, tüske, szeder, szőlö, rókák, kígyók, verebek, hollók, sasok
- minderről olvasunk a Q-ban. Látjuk azt is, mennyire érdeklő

dött Jézus a mindennapi élet közönséges dolgai iránt: felhők, szél,
lámpa, erszény, csűr, malomkő, homokra és sziklára épített ház, a
vályogfalakat átvájó tolvajok, a piactéren játszó gyerekek." (In:
Slack, K.: - Moulton, H.K. - Avery, M. - Thomson, 1.: Kiskom
mentár az Újszövetséghez, 1973, Bécs, 32). Jézus hétköznapi szava
kat használt, hogy beléjük írja Isten egyáltalán nem hétköznapi
üzenetét. Ezért is beszélt parabolakban. "Az egyetlen feltétel,
amelyet Jézus felállít példázatában, maga az ember, aki hallgatja,
mégpedig világának egész leplezetlen és szépítetlen valóságában,
amelyet nem igazgat jámbor mértékek szerint, sem nem vádol va
lamiféle erkölcsi felháborodás szerint, így a példázat a hallgatót
pontosan ott ragadja meg, ahol áll, és a legteljesebb mértékben
apellál megértésére/"

Ha pedig csodáit vesszük szemügyre, meglepődünk szerénysé
güktől. 6 azonban egyszerű gesztusokat választott, hogy beléjük
rejtse Isten irántunk való, mindeneket felülmúló szeretetét. A gyó
gyító csodák másokért élő emberként mutatják be Jézust. "A lát
ványos csodákat kifejezetten elutasítja (vö. Mt 12,38skk; 16,lsk;
Lk 11,29skk; Mk 8,l1sk). A csodajelek egyfelől az 6szövetség betel
jesedései; különösen a Mt 11,5sk (és a párhuzamos helyek) össze
foglaló leírásában: 'Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisz
tulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek
pedig hirdetik az evangéliumot'. E jelek két kivétellel Izajás-idéze
tek (29,18sk; 35,5sk; 6,1). Jézus az Ószövetséget foglalja össze cso
dáival, bennük az Ószövetség által ígért jogrend valósul meg.
Csodáival Isten akarata alá... rendeli magát - ahogyan azt az
Ószövetség megjövendölte -, ezzel pedig csodái az engedelmes
ség tettei is lesznek: ez különbözteti meg őket a varázslástól és a
hellenista csodatevők mirákulumaitól."
Másfelől: "Jézus csodáiban Isten hatalma emberi kicsinységben, el

rejtettségben és megbotránkoztató formában jelenik meg. 'Boldog,
aki nem botránkozik rajtam' (Mk 11,6). A csodák tekinthetők az ör
dög műveinek is (Mk 3,22; Mt 12,27). A vízválasztó tehát nem a hét
köznapi vagy a feltűnő között húzódik, hanem a szeretet vagy a
gyűlölet között. Szent Ágoston írja: "...Non discemuntur filii Dei a
filiis diaboli, nisi caritate". "Isten fiai a sátán fiaitól csak a szere
tetben különböznek".5 Azaz a csodák "önmagukban egyáltalán nem
egyértelműek,önmagukban semennyire sem bizonyítják Jézus isten
ségét. Sokkal inkább Isten Krisztusban való kicsinységének jelei. Jé
zus így Isten hatalmának rejtett epífáníéja"," Avagy Isten e1rejtése az
ő "ellentétében" ("absconditus sub contrario").

Aki ebben az engedelmességben élt, az ebben az engedelmes
ségben halt is meg. Halálában adta legfőbb bizonyítékát annak,
hogy Isten akaratát szereti. Úton a fizikai széthullás felé lassan
minden az ember mögé hátrál. Ami eddig elérendő célnak, tájé-
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"Kihozlak benneteket
sírjaitokból"

kozódási pontnak számított, végérvényesen múlttá rögzül. E ki
tisztuló szemhatárban válik perdöntővé, mi is volt az élet igazi
fedezete. Jézus ebben az órában mondja ki a legpontosabban:
lI'..ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te" (Mk 14,36), és
fejezi ki a legvilágosabban az Atya akaratába vetett bizalmát:
"Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet" (Lk 23,46). Jézus elárvulása,
amely elkezdődött a galileai krízissel és befejeződött a kereszt
magányában, az engedelmesség legtisztább megnyilatkozása és a
bizalom legtökéletesebb kinyilvánítása. "Minden test útján" csak
az Atyára hagyatkozva elindul a halál sötétségébe, kivonul az
életből, hogy megjárva a halál poklát, együtt legyen az Atyával,
egy legyen vele a boldogságban és örömben. Mivel "engedelmes
lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felma
gasztalta, és minden mást fölülmúló nevet adott neki: Jézus nevé
re hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilág
ban..." (Fil 2,8-10). A halálban ember nem járta mélységig szállt
alá, hogy a feltámadásban ember nem látta magasságba emelked
jék fel. így elsőként lett maradéktalan beteljesítője és fölülmúlha
tatlan példája saját igehirdetésének: "Aki első akar lenni, az le
gyen a legutolsó és mindenki szolgája" (Mk 9,35); "Aki fölma
gasztalja magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt
fölmagasztalják" (Mt 23,12); Jgy lesznek az utolsókból elsők s az
elsőkből utolsók" (Mt 20,16). De nem kényszer terhe alatt, a tra
gédiák végzetszerűségébebeletörődve. nem is a sorsot maga ellen
kihíva mondotta ezeket az igéket és váltotta őket életre és halálra,
hanem szerétetből fakadó szabadsággal. Azzal a szabadsággal te
szi le halálát az Atya kezébe, amellyel megtestesülésekor fogadta
tőle küldetését, amikor is "isteni mivoltában nem tartotta Istennel
való egyenlőségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkod
jék" (Fil 2,6). Nem is tehetett másképpen. Hiszen minden kény
szer és erőszak - legyen akár "üdvös" is - belsőleg ellenkezik
az üdvösségnek azzal a rendjével, amelyet Isten az embemek
szánt. Innen fakad Pál buzdítása a filippieknek: "Ugyanaz a lel
kület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt" (2,5).
"Olyan az ember, mint az élőfa - mondja Nietzsche -; minél in
kább igyekszik a magasba és a világosságba, gyökerei annál mé
lyebbre kúsznak a földbe." Jézus volt az egyetlen ember, az Isten
ember, aki gyökereit páratlanul a legmélyebbre bocsátotta, az al
világba, a pokolba, és ágait példátlanul a legmagasabba, a
mennybe növesztette. Helyreállította Isten tervét, és újra életet
adott a bűn következtében kozmikus temetövé vált teremtésnek.

Jézus descensusa, alászállása nemcsak ascensusát, fölemelkedését
szolgálta, hanem megszabadulásunkat az első és a második halál
ból. Üdvösség csak azokban az életkapcsolatokban és léthelyze
tekben van, illetve lehetséges, amelyekben Krisztus istenemberi
mivoltában "megfordult". Így le kellett szállnia a holtak országá
ba, el kellett mennie az istennélküliség és istentelenség felségterü-
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letére, hogy a bűn tövéről sarjadt halálba elvigye az üdvösséget.
Benne válik valóra Ezekiel látomása: "Tömérdek csont volt a
völgyben, és teljesen ki voltak száradva." Ilyen a világon diadal
maskodó halál, ilyen a sötétség, ilyen a halál kérlelhetetlen, min
denkire érvényes szentenciája. De Isten szól a prófétához, tudtára
adja, hogy nem ez az ember végső rendeltetése. A kiszáradt
csontvázak meghallják az Úr igéjét, a holtak új életre támadnak:
"Íme, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én
népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltelek. Elvezetlek ben
neteket Izrael földjére." (Vö. Ez 371<).

Jézus félreérthetetlenül tudtunkra adta: Isten szeret minket. Még
pedig végtelenül és mérhetetlenül. Szeretetének nincsenek "hullám
törő" gátiaí. Nem végződik ott, ahol a gyűlölet kezdődik. Így értjük
Jézusnak az ellenség szerétetéről mondott szavait: "Aki megüti jobb
arcodat, annak tartsd oda a másikat is. Aki perbe fog, hogy elvegye
a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. S ha valaki egy mérföld
nyire kényszerít, menj el vele kétannyira" (Mt 5,40-41). Ha csupán
azokat szeretjük, akik minket szeretnek (vö. Mt 5,46), akkor szere
tetünk messze elhajlana a Jézusban megtapasztalt isteni szeretettől,

amelyre ugyancsak ő adott hiánytalan példát a kereszten: "Atyám,
bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek" (Lk 23,34). Sőt a
legerősebb ellenfél, az "utolsó ellenség, a halál" (IKor 15,26) feje fö
lött is átcsap szeretete. Ha nem így volna, akkor Isten nem szeretne
végtelenül, mi több, egyáltalán nem szeretne. A szeretet ugyanis ál
landóan éltet, szüntelen növekedésre serkent, és mindaz, ami nem
szeretet, életet sorvaszt, életet olt ki. Hogy Jézus értünk alászállt a
Seolba, jelenti, hogy a halál és a pokol eddig egybevágó körei elkü
lönültek egymástól; maga az Élet lépett a halál birodalmába. A ha
lálban ott az Élet, aki isteni fényével eloszlatta a rettentő homályt,
magához emelte az emberi halált és belülről szétrombolta. Ugyanak
kor hatalmas figyelmeztetés: az életben jelen lehet a halál, a második
halál, a bűn.

Szabadulás a bűnből Jézus halálának többlete abban is érvényesül, hogy megszaba-
dít a második haláltól, a bűntől. Jézus magára vette, vállalta, és
az Atya elé helyezte a világ bűnét, hogy megítélje. Megismerte az
Istentől való elhagyatottságot, amely minden bűnünkben benne
rejlik. Szolidáris lett velünk, mert megérzékelte a bűnben kimon
dott "nem" lényegét és hatását, anélkül, hogy maga valaha is
bűnt követett volna el. Megtapasztalta - tehetetlenségben és
gyengeségben - a "második halált", magát a bűnt, az istentelen
ség és istennélküliség sötétségét, mégha nem büntetésből szen
vedte is el, hanem értünk való szerétetből. Miben áll Jézus halálá
nak egyedülvalósága? Abban, hogy velünk, értünk, helyettünk
halt meg. Magában a helyettesítésben. Azon a helyen, ahol mi
voltunk vagy lehettünk volna, most ő áll. Közülünk már senkinek
sem kell abba a végső elhagyatottságba és magányba alászállni,
amelybe Krisztusnak, mert "admirabile commercium", csodálatos
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helyettesítés történt. A kezünk között "átokfölddé" silányult ha
lálban és emberi létben ott az élet.

Krisztus feltámadása és az egyetemes feltámadás között élünk.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus feltámadt, ugyanakkor saját halá
lunk előtt állva várjuk a feltámadást. Nekünk is végig kell men
nünk azon az úton, amelyen Krisztus végigment. Vállalnunk kell
a magányt, a szenvedést, a halált. Csakhogy azzal a bizonyosság
gal: vége a halálnak, nincs többé.

Kinek tartjuk az Emberfiát?
Ki nekünk Krisztus ma?
A lázadó fiak között az engedelmes Fiú. Az a Fiú, aki fenntar

tások nélkül az Atyáért élt és halt meg. S minthogy e szeretetben
egy az Atyával, ezért ugyancsak egy velünk, fenntartások nélkül.
Evangéliumot hirdetve szólt hozzánk, cselekedeteivel szolgált ne
künk, végezetül meghalt és feltámadt értünk (proegzisztencia). S
e küldetést (misszió) az alázat észrevétlenségében (kenózis), a ha
talom (exúszia) rejtett epifániájában teljesítette, hogy egykor
mindnyájan az új ég és új föld dicsőségében (doxa) részesedjünk.

A VIGILIA Kiadó könyvújdonságai Jézus Krisztusról:

THEODOR SCHNEIDER: A DOGMATIKA
KÉZIKÖNYVE I. KÖTET 1560,-Ft
A Krisztusról szóló monográfia szerzf5je: Hans Kessler

A 2. KÖTET JÚNIUSBAN MEGJELENIK! 1750,-Ft

WALTER KASPER: JÉZUS A KRISZTUS 640,-Ft
Kasper könyve a mai szellemi áramlatok
tükrében vizsgálja Jézus Krisztus személyét és művét.

RÓNAY GYÖRGY: ZAKEUS A FÜGEFÁN
A kitanf5 katolikus író elmélkedései Jézus

életének egyes jeleneteirf51 340,-Ft

Megvásárolható vagy megrendelhetö a Vigilia Kiadóhivatalá
ban: (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-f!, III. Ih. II. emelet.)
Telefon: 117-7246, Fax: 1177-682
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