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1A "rabbi" Jézus
korában nem volt még
kizárólag a hivatalosan

"felavatott" tanítók
számára fenntartott cím.

2VÖ.: Lohse, Eduard:
Umwelt des Neuen
Testaments, 1980,
Göltíngen, 82·86.

Jézus és az
Ószövetség

A tanító Jézus
Az evangéliumok egyhangúlag tanúsítják, hogy Jézus nyilvános
működéséhezszervesen hozzátartozott a tanítás, amely különböző

helyeken történt: tóparton (Mk 4,1), sík terepen (Lk 6,17), hegyen
(Mt 5,1), zsinagógákban (Mk 1,21; Lk 4,15) és a jeruzsálemi temp
lomban (Mk 11,17 párh; Jn 7,14). Jézus tehát vándortanítóként tevé
kenykedett. Tanítói mivoltát és tekintélyét kortársai is elismerték,
amikor a tanítókat megillető "Rabbi" (Mester) megszólítással for
dultak hozzá.'

Tagadhatatlan, hogy Jézus, illetve a korabeli tanítók, az "írástu
dók" tanítói módszerében hasonlóságok mutathatók ki. Akárcsak
az írástudók, Jézus is gyakran tanított zsinagógai istentiszteleteken.
Hozzá is fordultak teológiai kérdésekkel (Mk 10,1-12) és jogi prob
lémákkal (Lk 12,13-15), s emellett ő is többször folytatott teológiai
vitát más tanítókkal (Mk 11,27-12,37 párh.). A írástudókhoz hason
lóan Jézusnak is voltak tanítványai, akik rendszeresen oktatásban
részesültek. Még a tanítás előadásában is megállapítható bizonyos
rokonság: mind az írástudók, mind pedig Jézus kedvelték a képes
beszédet, főleg a példabeszédeket. Ám ha Jézus és az írástudók
tanítói tevékenységét alaposabban összehasonlítjuk egymással, je
lentős eltéréseket is észrevehetünk. Ezekre az eltérésekre irányíljuk
a figyelmünket.

Az írástudók számára az alapvető tekintélyt a Szentírás jelentet
te.2 Ezen belül is kiemelkedő helyet foglalt el a Törvény (Tora). Az
írástudók a Törvény értelmezését és konkrét alkalmazását tekintet
ték fő feladatuknak. Bár különböző irányvonalak léteztek - Sam
maj iskolája szigorúbb, Hillel iskolája engedékenyebb álláspontot
képviselt -, s egy-egy irányvonalon belül előszeretettel hivatkoz
tak korábbi, nagy tekintélyű tanítókra, abban nem volt nézeteltérés,
hogy a végső, mindent eldöntő tekintély az Írás szava. A Törvény
- vagy általánosságban az Írás - értelmezéséhez kapcsolódtak a
példabeszédek is. Az írástudó kiindulási pontként a Törvény egyik
cikkelyét vagy az Írás egyik kijelentését idézte. Ezt követte a pél
dabeszéd, amely az idézett szentírási mondat szemléltetésére és
igazolására szolgált. A tanítványok oktatásának célja is a Törvény
magyarázatában való elmélyedés és jártasság volt. A tanulni vágyó
fiatal választotta ki magának a megfelelő tanítót, s ő kérte a tanít
ványok körébe való felvételt. Az is előfordult, hogy egy tanulónak
több tanítómestere volt. A tanítványok egy bizonyos idő után füg
getlenné váltak mesterüktől, s önálló tanítóként működtek tovább.

Afelől nem lehet kétségünk, hogy Jézus igen jól ismerte az
Ószövetséget, ügyesen és eredeti módon tudott bibliai szövegekre
hivatkozva érvelni. A szentírásismeret főleg a vitabeszédekben
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mutatkozik meg. Ezeket általában Jézus ellenfelei kezdeményez
ték, mégpedig provokáló vagy kifejezetten ellenséges szándékkal.
Ennélfogva az Írásra való hivatkozás Jézus részéről az ellenfelek
"leszerelésére" szolgált. De éppen ezáltal tűnik ki igazán, hogy Jé
zus mennyire otthonos volt a Szentírásban, és mennyire lényeglá
tóan tudott szentírási szövegeket idézni és értelmezni. A feltáma
dással kapcsolatos vitában például a feltámadás tényét a Tör
vénynek (Mózes öt könyvének) egyik mondatából vezeti le. En
nek hátterében az áll, hogy vitapartnerei, a szadduceusok csak a
Törvényt fogadták el Szentírásnak, más iratokat nem. A feltáma
dás tanát is azért vetették el, mert arról a Törvényben kifejezetten
nincs szó, Nem véletlen tehát, hogy Jézus éppen a Törvény egyik
mondatára utal: "Arra, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes
is rámutatott a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábra
hám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi" (Lk 20,
37; vö. Kiv 3,6). Jézus az ószövetségi mondatot azon alapelv sze
rint értelmezi, amelyet éppen a szadduceusok hangoztattak: Isten
az élők Istene, aki csak az élőkkel törődik, a halottakkal nem.
Márpedig ha Isten mint az élők Istene Ábrahám, Izsák és Jákob
Istenének nevezi magát, akkor az évszázadokkal korábban meg
halt ősatyáknak is élniük kell. Ha pedig élnek, fel is fognak tá
madni.

Az írás mint eszköz Jézus természetesen a vitabeszédeken kívül is utalt a Szerit-
írásra, sőt néha idézte is azt. Tanítása azonban nem korlátozódott
az Írás értelmezésére. Számára az Írásra való hivatkozás csak esz
köz volt, s nem önmagában álló és önmagáért történő tevékeny
ség. Lényegében saját működését, a megszokottól eltérő és az el
lenfelek által kifogásolt magatartását s nem utolsósorban Isten or
szágáról szóló tanítását támasztotta alá ószövetségi idézetekkel
vagy utalásokkal (vö. Lk 4,18-21; 6,3 köv; 7,22). Érdekes azután a
Törvénnyel, pontosabban a Törvény előírásaival szembeni maga
tartása. Az erkölcsi parancsokat megerősíti, sőt szigorítja (vö. Mk
7,10 párh; 10,19 párh; Mt 5,21-30.33-37), a rituális utasításokat vi
szont relativizálja (vö. Mk 7,14-23 párh.). Mind a szombat, mind
pedig a házasság kérdésében a teremtés rendjére, vagyis a terem
tő Isten akaratára hivatkozva állítja egészen új fénybe az Ószövet
ségnek a munkatilalomra, illetve a válásra vonatkozó elöírásait
(vö Mk 2,27; 10,6-9).

Igen jelentősek az ún. antitézisek is, hiszen ezekben Jézus kife
jezetten az ószövetségi törvény bizonyos kitételeivel szemben fog
lal állást. Az antitézisek sajátos, antitetikus (ellentétre épülö) for
mulával kezdődnek: "Mondatott a régieknek. .. Én pedig mondom
nektek" (vö. Mt 5,21.27.31.33.38.43). Bár a szentírásmagyarázók
szerint a Mt 5,21-48-ban található hat antitézis egyetlen nagy iro
dalmi egységgé formálása az evangélista szerkesztői tevékenysé
gének eredménye, abban nincs okunk kételkedni, hogy az antité
zis-formula Jézustól származik. Antitézisek a zsidó irodalomban
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Az evangéliumi
antitézisek

3A szenvedő

szerkezetet akkoriban
lsten nevének

körülírására használták.

4VÖ.: Gnilka, Joachim:
Das

Matthaus-Evangelium I.
1988, Freiburg, 151·152.

A példabeszédek

SVö.: Schweizer,
Eduard: Jesus, das

Gleichnis Gottes, 1996,
Göttingen, 28-40.

is találhatók. A rabbik a gyakorlati törvényértelmezéskor gyakran
állították szembe saját álláspontjukat más tanítók nézetével. Az
egyéni értelmezést az "én pedig mondom" formulával vezették
be. Ezen tagadhatatlan hasonlóság ellenére van egy korántsem
mellékes különbség Jézus antitézisei és az írástudók hasonló meg
nyilatkozásai között. Jézus nem más tanítók véleményével szem
ben teszi kijelentéseit, hanem közvetlenül az Írással, az Írásban
kifejezésre juttatott isteni szóval szemben. A "mondatott" formula
Istenre utaló szenvedő szerkezet (passivum divinumj.' Ebből kö
vetkezik, hogy Jézus végeredményben az Isten által adott tör
vénnyel veti össze saját álláspontját. Miként az első (Mt 5,21-22)
és a második antitézis (Mt 5,27-28) mutatja, a szembeállítás nem
szükségképpen jelenti a Törvény bizonyos cikkelyeinek az eltörlé
sét. Inkább radikalizálásról beszélhetünk. Az viszont kétségtelen,
hogy Jézus a Törvény felett állónak tekinti önmagát. Nem az Írás
más helyei vagy más törvénycikkelyei alapján érvel, hanem sza
badon, bármiféle egyéb hivatkozás nélkül, kizárólag saját nevében
és saját tekintéllyel beszél. Önmagának igényli a jogot, hogy Isten
akaratát végérvényesen közvetítse és kifejtse."

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy az Írásra való hivatkozás
nem terjedt ki Jézus tanításának minden összetevőjére: nem az
Írás volt számára a végső hivatkozási pont. Az evangéliumokban
sok olyan jézusi mondás található, amelyek nem állnak közvetlen
kapcsolatban az Ószövetséggel. Külön említést érdemelnek a pél
dabeszédek. Ezek Jézus tanításában nem a Szentírás valamelyik
mondatának szemléltetésére szolgáltak, hanem önálló üzenetet
hordoztak. Az írástudókkal ellentétben Jézus nem határozta meg
előre a példabeszédek mondanivalóját. A tanítás magában a pél
dabeszédben rejlik. A hallgatónak nem az a feladata, hogya kiin
dulópontként szolgáló "tétel" igazságáról meggyőződjék, hanem
az, hogy a példabeszéd által bemutatott esemény menetét és a
szereplők magatartását figyelmesen végigkövetve maga vonja le a
tanulságot, vagyis állást foglaljon. 5

Jézusnak a tanítványokkal való kapcsolata is más jellegű volt,
mint a szokásos tanító-tanítvány kapcsolat. A tanítványokat
ugyanis ő választotta ki és hívta meg. Olyan személyeket is meg
hívott, akiket az írástudók alkalmatlannak vagy méltatlannak tar
tottak volna a tanítványságra (például vámszedők). A tanítványok
oktatásában nem a Törvény állt a középpontban. Jézus nem köte
lezte tanítványait a Törvény vagy az Írás tanulmányozására, tehát
nem az írásmagyarázat módszereit akarta velük megismertetni. A
tanítványok abból kaptak külön oktatást, ami Jézus igehirdetésé
nek fő témája volt, vagyis Isten országáról. Fontos hangsúlyozni,
hogya tanítványok nemcsak "tanulók" voltak, vagyis nemcsak
oktatást kaptak, hanem Jézus követőivé is váltak: élet- és sorskö
zösséget vállaltak vele. Jézus megkövetelte tanítványaitól, hogy
szakítsanak eddigi életformájukkal, sőt a családi kötelékekkel is:
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A tanító-tanítvány
kapcsolat

6A "gyűlölni" ige a
bibliai szóhasználatnak
megfelelően nem belső

indulatoktól kísért
szembeszegülést jelent

itt. Értelme egyszerűen:

"kevésbé szeretni". Vö.
Kocsis Imre: Lukács
evangéliuma, 1995,
Budapest, 341·342.

7VÖ.: Hengel, Martin:
Nachfo/ge und

Charisma, 1968, Berlin;
Riesner, Rainer: Jesus

als Lehrer, 1984,
Tübingen, 408-498.

"Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét,
gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet
a tanítványom" (Lk 14,26).6 E követelmény által világossá válik,
hogy a tanítvány életében az első helyen Jézusnak kell állnia, és
sem a családi kötelékek, sem pedig önmaga személyes előmenete

le nem lehetnek fontosabbak számára, mint Jézus osztatlan szív
vel történő követése. Az is jelentős szempont. hogy Jézus tanítvá
nyai sohasem függetlenítették magukat Mesterüktől: nem váltak
önálló, külön iskola nyitására is képes tanítókká. Nekik minden
kor és mindenben Jézushoz kellett igazodniuk, és az ő "ügyét"
kellett képvíselníük."

Az írástudók és Jézus tanítói módszerének összehasonlítása
után végkövetkeztetésként az alábbi megállapításokat teheljük:
bár Jézus tanításában is szerepet játszott a Szentírás, illetve a Tör
vény, de nem az volt a végső tekintély és hivatkozási pont. Jézus
nem a Törvény értelmezésére oktatta tanítványait, nem a Törvény
cikkelyeit szemléltette a példabeszédekkel, s az erkölcsi útmutatá
sok esetében sem a Törvény szava volt a döntő. Jézus saját nevé
ben, saját tekintéllyel és hatalommal tanított (vö. Mk 1,22). Jézus
tanításában ennélfogva különleges öntudat mutatkozik meg. En
nek meghatározásához azonban nélkülözhetetlen, hogy a tanítás
tartalmát is megvizsgáljuk.

Jézus tanítása Isten uralmáról

"Isten országa" vagy
"Isten uralma"

SVö.: Merklein, Helmut:
Jesu Botschaff von der
Gottesherrschaft, 1989,

Stuttgart;
Gnilka, Joachim: Jesus

von Nazaret, 1990,
Freiburg, 87-157.

Márk evangélista azzal kezdi Jézus nyilvános működésénekbemu
tatását, hogy néhány mondatban összefoglalja Jézus igehirdetését:
"Beteljesedett az idő, és már elközelgett az Isten országa. Térjetek
meg, és higgyetek az evangéliumban" (Mk 1,15). Bár ez az össze
foglalás Márk szerkesztői tevékenységének az eredménye, nem le
het kétséges, hogy találóan fogalmazza meg Jézus tanításának lé
nyegét. Jézus Isten országának közelségét hirdette, s ennek megfe
lelő magatartásra szólított fel. Tanítása tehát egyszerre üdvösség
hirdetés és megtérésre való felszólítás."

Jézus igehirdetésének részletesebb ismertetése előtt megjegyez
zük, hogy a megszokott "Isten országa" kifejezés nem a legmegfe
lelőbb. Az "ország" behatárolt területre utal. Márpedig a görög "ba
szileia" és a mögötte álló arám "malkut" főnevek dinamikus értel
műek: aktív uralmat, vagyis uralkodást jelentenek. Ezért helyesebb,
ha az "Isten uralma" kifejezést használjuk. Már az Ószövetség idő

szakában az a meggyőződés uralkodott, hogy Isten a végidőben

véglegesen megvalósítja és egyetemessé teszi királyi uralmát: leszá
mol a gonoszság minden formájával, megszünteti a szenvedést, a
hívőket pedig az üdvösség javaival halmozza el (vö. Iz 24-24; Dán 7).
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istenuralom képei

A megtérés
szükségessége

Jézus éppen ennek a végidőbeli istenuralomnak, vagyis a végidő

beli üdvösségnek az elérkeztét hirdette.
Jézus tanításában sajátos. hogy Isten uralmának mind jelenbeli,

mind jövőbeli vonatkozása van: Jézus működése által Isten ural
ma már jelen van és megtapasztalható, a végleges megvalósulásra
azonban még várni kell. A jelenben hatékony istenuralomra céloz
Jézus, amikor kijelenti: "Isten országa közöttetek van" (Lk 17,21).
Isten uralmának jelenlétét tanúsítják a csodák, főleg a beteggyó
gyítások és a démonűzések, melyeket Jézus az üdvösség jeleiként
értékel: "De ha én Isten ujjával űzöm ki a démonokat, akkor elér
kezett hozzátok az Isten országa" (Lk 11,20). Mivel Isten végidő

beli uralma Jézus működése által immáron közvetlenül megta
pasztalható, ezért Jézus kortársai, főleg a Jézusra figyelő és hozzá
csatlakozó tanítványok sokkal boldogabbak, mint a korábbi nem
zedékek: "Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mon
dom nektek, hogy sok próféta és király akarta látni, amit ti láttok
és nem látta, hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta" (Lk 10,23
24). Isten uralmának jelenléte mutatkozik meg abban is, hogy Jé
zus a bűnösök felé fordul: Isten irgalmas szeretetét hirdeti meg
számukra és a bűnbocsánat lehetőségét kínálja fel nekik, sőt a
bűnbocsánatot ő maga közvetíti számukra. Isten ingyenes kegyel
me több példabeszédnek is alaptémája. Főleg a szőlőmunkásokról

(Mt 20,1-16) és a tékozló fiúról (Lk 15,11-32) szóló példabeszéde
ket emelhetjük ki. Ezekben Jézus egyértelműen kifejezésre juttatja:
Istennek az a végleges döntése, hogy megvalósítja az üdvösséget,
amelyre kivétel nélkül mindenki - a bűnösök és a társadalom ki
vetettjei is - meghívást kap.

Isten uralmának végső, egyetemes és dicsőséges megvalósulása
még hátra van. A beteljesedés azonban biztos. Nem kétséges,
hogy Jézus szerves összefüggésben látta az általa beköszöntött és
hatékony, valamint a végső állapotához érkező istenuralmat. Isten
végső országa nem más, mint annak kiteljesedése, ami Jézus sze
mélye és működése által már kezdetszerűenjelen van. Ezt a meg
győződést szemléltetik a mustármagról és a kovászról szóló pél
dabeszédek (Lk 13,18-21). Ahogya kicsi mustármag terebélyes
cserjévé növekszik, úgy fog Isten országa is kiteljesedni. Ahogyan
a kovász lassan és fokozatosan átjárja a lisztet, és tésztává formál
ja azt, úgy a Jézus által beköszöntött istenuralom is lassan és fo
kozatosan áthatja az emberek életét. Hasonló a magvetőről (Mk
4,1-9 párh.) és a növekedő vetésről (Mk 4,26-29) szóló példabeszé
dek mondanivalója is: az elvetett mag a különböző akadályozó
tényezők ellenére is biztosan termést hoz, mégpedig minden vá
rakozást felülmúló mértékben. Ugyanígy az Isten uralma, a Jézus
működését kísérő sikertelenségek ellenére is, biztosan elérkezik a
beteljesedéshez.

A jelenben máris megtapasztalható, és a jövőben a végső betel
jesedéshez elérkező istenuralom az ember részéről megtérést igé-
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Keresztelő Szent
János és Jézus

A hallgatók bevonása
a példabeszédekbe

nyel. A "megtérés" a bibliai szóhasználatban nem pusztán belső

érzületet (bűnbánatot) jelent, hanem olyan magatartást, amely az
egész embert meghatározza. Nemcsak a bűn elhagyását kívánja
meg, hanem teljes megújulást, "új ember"-ré válást igényel. Lé
nyegében fenntartás nélküli Istenhez fordulásról van szó. Az em
bemek mindent félre kell tennie, ami az Istennel való kapcsolatá
ban akadályt jelenthet, és Istent kell életében az első helyre he
lyeznie. Istent kell " teljes szívvel, teljes lélekkel és minden erővel"

szeretni (vö. Mk 12,30). Sem a vagyon, sem más földi értékek
nem vetekedhetnek Istennel (vö. Lk 16,13). Az Istenhez való teljes
odafordulás az embertársi kapcsolatok radikális megújulását von
ja maga után. Az emberi magatartás számára immáron Isten ma
gatartása a mérce és a követendő példa. Ha Isten kivétel nélkül
mindenki felé kiárasztja szeretetét és mindenkinek felajánlja az
üdvösséget, akkor az ember sem szabhat magának határokat a fe
lebaráti szeretetben: "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, ad
jatok kölcsön és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalom
ban részesültök, a Magasságbeli fiai lesztek, hisz ő is jó a hálátla
nokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok
is irgalmas" (Lk 6,35-36). A kivétel nélkül mindenki felé megnyilvá
nuló szeretet követelménye fogalmazódik meg az irgalmas sza
maritánusról szóló példabeszédben is (Lk 10,25-37).

Fontos hangsúlyozni, hogy Jézusnál a megtérésre való felszólí
tás az üdvösség ajánlatához kapcsolódik. A hallgatóknak azért
kell megtémiük, vagyis fenntartás nélkül Istenhez fordulniuk és
Isten akaratának alávetniük magukat, mert Isten a végidőbeli ura
lom megvalósulását határozta el. Ezen a ponton mutatható ki egy
lényeges különbség Jézus és Keresztelő János tanítása között. Ke
resztelő János a megtérés szükségességét a közeledő ítélettel indo
kolta meg (vö. Lk 3,9.17), Jézus ezzel szemben az üdvösség jelen
létével. Igaz, az ítélet gondolata Jézus igehirdetésében is jelen
van, de nem az a kiindulópont, és nem az a legfontosabb szem
pont. A megtérés elsősorban nem a fenyegető ítélet miatt szüksé
ges, hanem Isten határtalan szeretete és irgalma miatt, amelyet
most - Jézus által - mindenkinek felajánl. Isten ajánlata azon
ban komoly dolog. Aki azt visszautasítja, annak viselnie kell az
elutasítás következményét: az üdvösségből való kizárást. Ezt a
gondolatot főleg a lakomáról szóló példabeszéd (Mt 22,1-14; Lk
14,15-24) juttatja kifejezésre: a lakomára való meghívás visszauta
sítása az ünnepi közösségből való végleges kizárás veszélyét hor
dozza magában. Sok más evangéliumi mondásban is hasonló fi
gyelmeztetés rejlik. Aki a Jézus által meghirdetett kegyelmi időt

nem használja ki megfelelő módon, vagyis nem engesztelődik ki
Istennel és embertársaival, nem mentesülhet az ítélet alól (vö. Lk
12,58-59; 13,6-9).

Jézus tanítói tevékenységének korábban ismertetett sajátos vo
násai az Isten uralmáról szóló igehirdetés fényében érthetők meg.
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Amint többször is jeleztük már, a példabeszédek Jézus tanításá
ban Isten uralmának bemutatására szolgáltak. Gyakorlatilag min
den példabeszéd összefüggésbe hozható ezzel az alaptémával.
Egyes példabeszédek (vetőmag, mustármag, kovász) Isten ural
mának jelenlétét és dinamikáját szemléltetik. Más példázatok Is
ten ingyenes szeretetéről és az ebből fakadó bűnbocsánatról kí
vánják meggyőzni a hallgatókat (szőlőmunkások, elveszett bá
rány, tékozló fiú). Természetesen nagy hangsúly esik az emberek
részéről adandó feleletre is: készség a felajánlott üdvösség hala
déktalan elfogadására (lakoma), új kapcsolat Istennel és az ember
társakkal (szívtelen szolga, irgalmas szamaritánus). A példabeszé
dek sajátossága, hogy általuk Jézus nemcsak tanítást ad az Isten
országáról, hanem a hallgatókat be is vonja Isten uralmának az
eseményébe. A hallgatóknak nemcsak értelmileg kell belátni és el
fogadni valami igazságot, hanem állást is kell foglalni. Érdekes,
hogy egyes példabeszédek befejezetlennek tűnnek. A tékozló fiú
története például azzal zárul, hogy az apa - aki a példabeszéd
tulajdonképpeni főszereplője - szeretettel hívja értetlenkedő és
zúgolódó idősebb fiát: bocsásson meg ő is öccsének, és vegyen
részt a számára rendezett lakomán. A befejezetlenség a konkrét
helyzetből érthető. A hallgatóknak, vagyis a Jézus magatartása
miatt zúgolódó farizeusoknak kell a befejezést megadni azzal,
hogy elfogadják-e vagy sem azt a meghívást, amelyet Jézus ép
pen a példabeszéddel intéz hozzájuk.

Jézus erkölcsi tanítása Jézus erkölcsi tanítása is Isten uralmához kapcsolódik. Erkölcsi
útmutatásaival Jézus egyrészt azt fejtette ki, mit is jelent konkré
tan a megtérés mint az Isten uralmáról szóló örömüzenetre adott
válasz. Másrészt azt az új életrendet is bemutatta, amely azok kö
zött valósul meg, akik teljes szívvel megnyílnak Isten uralma e
lőtt, s ezáltal annak részeseivé válnak. A Jézus által meghirdetett
új rend kapcsolatban áll ugyan az ószövetségi Törvénnyel, de
nem vezethető le abból minden részletében. Az új rend végső

alapja Isten irgalmas szeretete, amelyet Jézus hirdet és közvetít.
A tanítványok kiválasztása és oktatása is összefügg Isten ural

mával. A tanítványok nemcsak egyszerű "tanulók" voltak, hanem
Jézus társai, akik mesterüknek alárendelve részt vettek Isten ural
mának hirdetésében és megvalósításában. A közvetlen követők

számára támasztott kemény követelmények (családtól való elsza
kadás, ház és vagyon elhagyása, Jézussal való teljes sorsközösség)
a Jézus által képviselt "ügy" komolyságából fakadnak. Amikor Is
ten Jézus által az üdvösséget munkálja, a közvetlen munkatársak
nak semmi sem lehet fontosabb, mint az a feladat, amelyre meg
hívást kaptak. A tanítványoknak minden erejükkel Isten uralmá
nak szolgálatában kell állniuk.
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Jézus tanításának háttere

Jézus és az
ószövetségi próféták

A messiási feladat

A meghívás ó- és
újszövetségi

összehasonlítása

Jézus tanításában egyedülálló küldetéstudat jelenik meg. Jézus ki
jelenti, hogy általa, vagyis hatalommal teli tanítása, csodái és a bű

nösök számára közvetített bűnbocsánatáltal Isten uralma válik va
lósággá. Jézus egyben azt is kijelenti, hogy tanításának elfogadásá
tól vagy elutasításától függ az üdvösség. Ezzel együtt önmagának
követeli a jogot arra, hogy Isten akaratát végérvényesen feltárja az
embereknek. Mindezek alapján jogosan vetődik fel a kérdés: mi áll
ennek a hátterében? Mi lehet az alapja ennek az új, hatalommal teli
tanításnak? Ha figyelembe vesszük, hogy Jézus a családi nevelésen
és a zsinagógai oktatáson kívül "magasabb fokú" - az írástudók
képzését biztosító - iskolát nem végzett (vö. Jn 7,15), még inkább
magyarázatot igényel tanításának újszerűsége, illetve a tanításban
megmutatkozó tekintély.

Mivel Jézus tanításában sok olyan vonást fedezhetünk fel,
amely a prófétákra emlékeztet, felvetődik a lehetőség, hogy taní
tásának újszerűségéta prófétáknál szokásos "karizmatikus hatás"
ra vezessük vissza. Ez a magyarázat azonban nem mindenben ki
elégítő. Kétségtelen, hogy Jézus is párhuzamba állította tevékeny
ségét a prófétákéval. Amikor a názáretiek elutasítással fogadták a
zsinagógában tartott prédikációját, szomorúan állapította meg: "A
prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában
nincs becsülete" (Mk 6,4). A jeruzsálemiek megátalkodottságát is
fájdalommal vette tudomásul: "Jeruzsálem, Jeruzsálem, te meg
ölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád kaptak
küldetést! Hányszor akartam egybegyűjteni gyermekeidet, ahogy
a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok" (Lk 13,34).
Ezt a mondást érdemes kicsit közelebbről megvizsgálni. Nem két
séges, hogy Jézus a próféták sorába állítja magát. Ugyanakkor
olyan kijelentéseket is tesz, amelyek nem illenek már a próféták
ra. Jeruzsálem lakóinak, lényegében a választott népnek az össze
gyűjtése kifejezetten messiási feladat (vö. Ez 37,15-28; SalZsolt
17). A csibéit szárnya alá gyűjtő kotlós képe pedig az Ószövetség
ben Isten védelmező és oltalmazó gondoskodását szemlélteti (vö.
MTörv 32,11; Iz 31,5; Zsolt 36,8). Jézus tehát olyan képet alkalmaz
magára, amely az Ószövetségben Istenre vonatkozott. Ebből kö
vetkezik, hogy bár a próféták tevékenységét folytatja és a prófé
ták sorsát tapasztalja meg, mégsem elegendő csupán prófétának
tekinteni őt. Hasonló öntudatról tanúskodik az a mondás is,
amelyben Jézus - szintén honfitársainak megátalkodottságát ki
fogásolva - egyértelműen kijelenti, hogy nagyobb a bölcsesség
atyjának tartott Salamonnál, illetve a pogányokat is megtérésre
vezető Jónásnál (Lk 11,31-32).

Jézus és a próféták összehasonlításánál érdemes a tanítványok
kal való kapcsolatra is kitérni. Kétségtelen, hogya Lk 9,59-62-ben
olvasható jelenet, amelyben Jézus tanítványjelölteknek szab felté-
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teleket, hasonlít az Elizeus meghívásáról szóló ószövetségi jele
nethez (lKir 19,19-21). Ebben Illés az éppen szántással foglalkozó
Elizeusra veti köntösét, s ezzel a szimbolikus tettel hívja meg őt

tanítványának. Elizeus kész a követésre, de rövid haladékot kér,
hogy búcsút vehessen szüleitől. Illés enged a kérésnek. Az evan
géliumi jelenetben Jézus hív meg. A meghívottak Elizeushoz ha
sonlóan szintén haladékot kérnek, hogy családi kötelességeiknek
eleget tegyenek. Jézus azonban nem ad haladékot, ő azonnali és
feltétel nélküli követést akar: "Hagyd a holtakra, hadd temessék
halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten országát" (Lk 9,60);
"Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas
Isten országára" (Lk 9,62). Ezek a kijelentések igen szigorúak. Az
első szinte már kegyeletsértőnektűnik. A korabeli zsidóságban a
halottak eltemetése a legfontosabb jócselekedetek közé tartozott.
Elhunyt szülö esetében pedig a végtisztesség megadása a Dekaló
gus 4. parancsa alapján kifejezetten kötelesség volt. Jézus kijelen
tése ennélfogva nemcsak az emberi alapérzésekkel áll szemben,
hanem - persze csak a szóban forgó tanítványjelöltre vonatkozó
lag - Isten parancsát is felfüggeszti. A tanítványok számára
adott radikális követelmények az elmondottak ellenére sem telje
sen párhuzam nélküliek. Az Ószövetségben is találhatók hasonló
ak, de azokat Isten adja a szolgálatára meghívott prófétáknak. Je
remiásnak Isten parancsára nem szabad megházasodnia, s nem
szabad halottsiratáson, illetve menyegzőn részt vennie (vö. Jer
16,1-7). Ezekiel pedig azt az utasítást kapja, hogy feleségének ha
lála után ne tartson szokásos gyászt (vö. Ez 24,15-24). Jézus tehát
olyan abszolút elkötelezettséget kívánt követőitől, mint amilyet az
Ószövetség idején Isten kívánt a prófétáktól.9

Végül az sem mellékes szempont, hogy Jézus sohasem hasz
nálta a prófétai igehirdetésben szokásos bevezető formulákat: "Az
Úr szava"; "Így szól az Úr". Jézus a "ámen" formulával vezette
be kijelentéseit. Az "ámen" szót, amelynek jelentése "Úgy van!",
"Úgy legyen!", az Ószövetség idején és Jézus korában is gyakran
használták, de mindig válaszként: egy-egy ima vagy beszéd után
a hallgatóság ezzel a szóval fejezte ki egyetértését vagy tetszését.
Jézus egészen egyedülálló módon a mondások bevezetéseképpen
használta a formulát. A mondat elején álló "ámen" különleges
ünnepélyességet kölcsönöz az utána következő kijelentésnek, s
egyben annak bizonyosságát is alátámasztja. Egyúttal az is vilá
gossá válik: Jézus nem a hallgatóság tetszését várja, hanem párat
lan tekintéllyel és abszolút érvénnyel kinyilatkoztat.l"

Mivel Jézus a prófétáknál nagyobbnak tekintette önmagát, ta
nításának újszerűséget és a tanításban megmutatkozó tekintélyt
nem lehet kizárólag a szokásos prófétai karizmával megmagya
rázni. A tanítás végső alapját ezért abban az egyedülálló kapcso
latban kell keresnünk, amely Jézust Istenhez fűzte, s amelyet min
denekelőtt az "abba" megszólítás jelez. Ezt az arám kifejezést
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egyébként a családon belül használták: ezzel szólították meg a gye
rekek - a kisgyerekek és a felnőttek egyaránt - az édesapjukat.
A megszólításban mind a meghittség, mind pedig a tisztelet ben
ne van. Az "Atya" megnevezés Istenre vonatkozólag nem mondható
teljesen újnak: az ÓSzövetségben és a zsidó iratokban is található rá
néhány példa (vö. Mlörv 32,6; Iz 63,16;Jer 3,19; Mal 2,10). Nem hagy
ható viszont figyelmen kívül, hogy ezek a példák szórványosak, s
majdnem mindig a többes számú ,,Atyánk" forma szerepel. Ennélfog
va az ,,Atya" szó rendszeres használatát, valamint a családias megszó
lítást jézusi újdonságnak tekinthetjük,11 Feltűnő, hogy az evangéliu
mokban Jézus fiúsága mindig elkülönül a tanítványok fiúságától. Jé
zus a saját istenkapcsolatára az "Atyám" formát használja, a tanítvá
nyokéra pedig az "Atyátok" kifejezést (vö. Mt 5,16.45; Lk 22,29;
24,49; Jn 20,17). Ez a megkülönböztetés azt jelzi, hogy Jézus olyan
egyedülállóan bensőséges kapcsolatban áll Istennel, amely kizáróla
gosan csak reá jellemző.

Jézusnak mint Fiúnak az Atyával való egészen közvetlen kap
csolatát részletesebben az a mondás fejti ki, amelyet Jézus "öröm
énekének" vagy "dicsőítő imájának" nevezhetünk: "Magasztallak,
Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak
elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez
neked. Mindent nekem adott Atyám. Senki sem ismeri a Fiút, csak
az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a
Fiú ki akarja nyilatkoztatni" (Lk 10,21-22; vö Mt 11,25-26). Az idé
zett mondatok eredete igen vitatott. A biblikusok egy része főleg az
Atya és Fiú kölcsönös ismeretére vonatkozó kijelentés (Lk 10,22),
illetve a kijelentésben levő "fejlett" krisztológia miatt az ősegyház

húsvét utáni reflexiójának tekinti azokat. Mások szerint a mondá
sok Jézustól származnak, vagy legalábbis"valódi Jézus-szavak fel
dolgozását" adják.l? Mi is ezt a második nézetet fogadjuk el. Úgy
véljük, a dicsőítő ima tartalma nem idegen Jézus igehirdetésétől.

Először is megállapíthatjuk, hogy az első kijelentés (Lk 10,21)
teljesen megfelel annak, amit Jézus működése sajátosságának te
kinthetünk: előszeretet a "kicsinyek", vagyis a szegény, egyszerű

és műveletlen személyek, sőt a társadalom kitaszítottjai iránt (vö.
Lk 4,18; 6,20-23; 7,22). E mondás jézusi eredetében nincs okunk
kételkedni. A mondásban hangsúlyozottan szerepel a "kinyilat
koztatás", amelyben az Atya rendeléséből a "kicsinyek", a társa
dalom megvetettjei részesednek. A kinyilatkoztatás tárgya általá
nos formában van megadva: "ezeket". Jogosan gondolhatunk ar
ra, hogy itt az Isten uralmával kapcsolatos tanításról van szó. A
mondat értelme ennélfogva a következő: Isten Jézus által az egy
szerű embereknek tárja fel országa titkait.

Az Atya és a Fiú kölcsönös ismeretéről szóló mondás (Lk
10,22) szervesen kapcsolódik az előzőhöz. Azt magyarázza meg,
mi áll a Jézus által közvetített kinyilatkoztatás hátterében, vafyis
honnan ismeri Jézus Isten tervét és Isten titkait. J. jeremias' ki-
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mutatta, hogy Palesztinában családi viszonylatban használatos
volt az a kijelentés, hogy apa és fia kölcsönösen ismerik egymást.
A fiú számára ez az "ismeret" azt is jelentette, hogy bepillantást
nyerhetett apja titkaiba (például megismerhette a kézművesség

rejtelmeit). Jézus valószínűleg ezen családi tapasztalatból kiindul
va - az apa titkait csak a fia ismeri - szól az Istennel való egye
dülálló kapcsolatáról. A mondat értelmezésénél azonban azt is fi
gyelembe kell vennünk, hogy az "ismerni" ige a Bibliában nem
csak intellektuális fogalom: nemcsak értelmi megismerést jelöl, ha
nem egy benső, közvetlen, egzisztenciális közösséget is. Jézus tehát
egy bensőséges és közvetlen életközösségben van az Atyával, s mín
den Istennel kapcsolatos "ismerete" végeredményben erre az életkö
zösségre vezethető vissza.

Úgy véljük, csakis az "abba" megszólítással felvillantott és a
dicsőítő imában kifejtett egyedülálló kapcsolat - az Atya és a Fiú
kölcsönös ismerete - fényében érthetjük meg Jézus tanítói tevé
kenységének azon vonásait, amelyek eltérnek a megszokott taní
tói vagy prófétai megnyilatkozásoktól, és isteni előjogokat érinte
nek (Törvénnyel szembeni szabad magatartás; a tanítványok teljes
elkötelezése). De a tanítás lényegi tartalma, az Isten uralmáról
szóló örömüzenet is csak e kapcsolat által válik érthetővé. Mi
alapján beszélhet Jézus oly biztosan és határozottan Isten szere
tetéről. feltétlen megbocsátási készségéről és üdvözítő akaratáról?
Mi alapján állíthatja, hogy Isten úgy viselkedik, mint a király, aki
minden gondolkodás nélkül kész elengedni a milliós nagyságren
dű tartozást fizetésképtelenné vált szolgájának (vö. Mt 18,25)? S
főleg mi alapján állíthatja, hogy Isten úgy viselkedik, mint a té
kozló fiú példabeszédében megjelenő apa, aki szinte "pazarolja"
szeretetét (vö. Lk 15,20-32)? Jogosan írja E. Schweizer: "Csakis Jé
zus, aki azzal az igénnyel lép fel, hogy mennyei Atyját bármelyik
földi embernél jobban ismeri, merészelheti a határtalan szere
tetnek ezt a képét így megrajzolni.v'"

911


