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"Ha nem lesztek
olyanok, mint egy

k IIgyerme ...
Bibliai távlatok gyermek és tanítvány kapcsolatában

Az Újszövetségben nyomon követhető apostoli hagyomány kül ö
nös kettősséget mutat az alcímben jelzett témát illetően. A páli le
velek és a későbbi levélirodalom is (Zsid 5,11-14; 1Pt 2,2) a növe
kedés átmeneti időszakát l átják a gyermekkorban, és úgy tekintik,
mint amit szükségszerűenmaga mögött kell hagynia az embemek.
A Korintusiakhoz írt első levélben többször is visszatér Pálnál ez a
gondolat. Bár az apostol tudja, "Isten azt választotta ki (...) ami a
világ előtt gyönge" (1,27), mégis megrója a korintusiakat. Azért
nem k öz ölhette velük a keresztény bölcsesség tartalmát, mert leve
lének címzettjei .Krísztusban kiskorúak", akiket tejjel kellett táplál
ni, mert a szilárd ételt nem bírták volna (3,2). S amikor a szer étetr ől

beszél, a "gyermek" ismét a kiforratlanság és a töredékesség szino
nimája szóhasználatában. A növekedés igényét vázolja címzettjei
elé: "Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem mint gyermek, úgy
éreztem mint gyermek, úgy gondolkodtam mint gyermek; amikor
pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat" (13,11). Ké
sőbb pedig felsz ólítja őket: "testvéreím, ne legyetek gyermekek a
gondolkodásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondol
kodásban ellenb en érettek legyetek" (14,20). Egyaránt példája itt a
gyermek ártatlanságnak és éretlenségnek. Elképzelhető, Pál érvelé
se mögött az áll, hogy a korintusiak között néhányan félremagya
rázták Jézusnak azokat a szavait, amelyekkel a gyermeket például
állította a tanítványok elé (Mt 18,3; Mk 10,14sk stb).

A szinoptikus evangéliumokban a gyermek alakja példává ma
gasodik. Míg Pálnál "kiskorúnak lenni a hitben" átmeneti állapot,
addig Jézus tanításában a gyermek örök példa a tanítványok számá
ra. Jézus nemcsak azonosítja magát a "legkisebbekkel" (Mt 25,40,45),
s óv attól, hogy valaki csak egyet is megbotránkoztasson a "kicsi
nyek! közül" (Mk 9,42 és a párhuzamos helyek), hanem azt is tanít
ványai elé tátja: ahhoz, hogy lsten országába léphessenek, olyanná
kell válniuk, mint egy gyermek. A "legkisebb" és "legnagyobb" kér
dése más összefüggésben is feltűnik. Az apostoli kor egyházának
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gondjairól és őszinteségéről is vall, hogy megőrizte és tovább ad
ta annak emlékét, hogy egykor Jézus első tanítványai arról vitat
koztakegymás között, ki a nagyobb. Sőt Lukács páratlan dramatur
giai érzékkel a tanítványok egymás közötti vetélkedésének jelenetét
az utolsó vacsora eseményei közé helyezi (Lk 22/24-27 vö.: Mt
20/25-28; Mk 10/42--45). Megdöbbentő, mennyire nem értik a ta
nítványok Urukat: árulás és vetélkedés indulatai között zajlik a
vacsora. S e háttérben még megrendítőbbek Jézus szavai: "vágyva
vágytam arra, hogy megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát".

Az Újszövetsérben nem találunk rendszerezett teológiai reflexi
ót a gyermekről. Ez a rövid esszé nem vállalkozhat többre, mint
hogy néhány bibliai helyet felvillantva megmutassa, hogyan ma
gyarázza és egészíti ki egymást az alcímben jelzett két fogalom
Szentíráson belüli értelmezése.

Izrael történetének sorsfordító eseményeit idézve a Kivonulás
könyve nem csak a múltra figyel. A könyv azokról beszél, akik
átélték a csodát. De azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy az Egyiptom
ból való szabadulás emléke felelőssé teszi a megszabadítottakat,
ezért újra meg újra arra kapnak felszólítást, hogya csodák "más
napján" élőket is részesítsék a csodában, a szabadulás megidézé
sének örömében. Így az egykori rítusok, a pászkabárány vagy a
kovásztalan kenyér elkészítése, a nemzedékről nemzedékre ismét
lődő szertartásokat alapozzák meg. A gesztusokat pedig az atyák
tanítása értelmezi. Érdemes követni a parancs egyre táguló hori
zontját. A Kivonulás könyveben a hallgatóság köre, a Második Tör
vénykönyvben pedig a továbbadandó tartalom szélesül. Először

csak Mózeshez szól: "Beszéld majd el a fiadnak és unokáidnak,
amit Egyiptommal cselekedtem és jeleimet is, amellyel sújtottam
őket. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr" (Kiv 10/2); majd
Mózes beszél "Izrael összes véneihez" (Kiv 12,21): "És ha majd
megkérdezik tőletek fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás (a pászka
áldozatról van szó), akkor így feleljetek"; a következő fejezetben vi
szont már arról hallunk, hogy Mózes az egész népet figyelmezteti
(13,3): "És mondd el fiadnak azon a napon: Amiatt történik ez (a ko
vásztalan kenyér szertartása), amit az Úr cselekedett velünk" (Kiv 13,8).

A Deuteronómium az ismétlés könyve: "második törvény". Mó
zesnek élete utolsó napján elmondott beszédeit tartalmazza. Fel
idézi Izrael útját a Hórebtől, a szövetségkötés és törvényadás
szent hegyétől a Jordánig. Izraelnek azonban nem csak a Jordá
non kell átkelnie, egy másik határt is át kell lépnie: a szóbeli ta
nítást felváltja az írás. A Deuteronómium a "könyv" létrejöttéről is
beszél? Mózes meghal, és megszületik a Tóra. Mózes lelkére köti
Izrael fiainak, hogy mindazt, amit "ma" hall, ismertesse meg fia
ival és unokáival (MTörv 4/9)/ ismételgesse fiai előtt (M'Iörv 6/7).
Ez a "ma" kiváltságos pillanat, hiszen az utolsó szemtől szembe
Mózes és Izrael közőtt, az utolsó lehetőség, hogy Mózest hallgas
sák. Már nem pusztán néhány szertartás értelmére kell rávilágíta-
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Bírák könyve

"Történeti könyvek"

niuk az atyáknak, mint a Kivonulás könyveben. "Ha majd a jövő

ben megkérdi fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és dönté
sek ezek, amelyeket megparancsolt nektek Istenetek, az Úr, akkor
így felelj fiadnak (... ).4 A magyarázat pedig nem más, mint Izrael
történetének foglalata (MTörv 6,20-23), melyet G. von Rad nyo
mán "kis történeti eredő"-nak nevez a szentírástudomány. Az élet
minden rezdülését szabályozó törvények, melyek megtartásától
Izrael jövője függ, alapjukat, magyarázatukat és létrejöttük okát
Izrael múltjában találják meg. Átkelve a Jordánon az Örökkévaló
szavához (a Deuteronómium szerint csak a Tízparancsolatot rnond
ta Jahve az egész népnek, MTörv 5,22) és Mózes tanításához egya
ránt az "írásokon" keresztül vezet az út. Az Ígéret Földjén kívül ka
pott törvények arra emlékeztetik Izraelt, hogy minden nemzedéknek
újra meg újra birtokba kell venni a megígért földet, s nem teheti ezt
másként, mint az Írás, a Tóra megismerése és megtartása által.

A gyermekek születése a Teremtő áldásának legbeszédesebb je
le. De hogya fiak örökölhessék a földet, tanítvánnyá kell lenniük,
mert a szó, amit olvasnak "nem üres beszéd" számukra, hanem
"életetek" (MTörv 32,47). Így a gyermekek, hogy eligazodjanak az
életben, attól kapják a tanítást, a tórát, akitől az életet, s az egy
mást követő nemzedékek együtt fordulnak életük alapjához. minden
áldás és élet forrásához, Istenhez. "Amiket hallottunk és tudunk,
mert atyáink elmondták nekünk, nem titkoljuk el fiaink előtt, eibe
széljük a jövő nemzedéknek, az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit,
melyeket végbevitt" - olvassuk a 78. zsoltárban (Zsolt 78, 2-4).

Az Ószövetség egy másik alapvető emberi tapasztalatot is a
szemünk elé állít. A Bírák könyve, miután hírül adta Mózes szolgá
jának, Józsuénak a halálát, megjegyzi: "Az az egész nemzedék is
atyái mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem is
merte az Urat, sem tetteit, amelyeket lzraelért végbevitt (Bír
2,10)". Annak a nemzedéknek az eltűnéséről van szó, amelyik Jó
zsuéval együtt szemlélhette az Ígéret Földje birtokbavételének
csodáját. Hiába tehát az atyák tanítása, hiába Mózes emlékének
közelsége, ha az új nemzedék, az áldásként született fiak saját
maguk nem szereznek tapasztalatot Istenről. Isten ismerete
ugyanis nem pusztán egy tanítás elfogadása, hanem minden
nemzedék számára önálló feladat, személyes tapasztalatszerzés.

A Józsue könyvétől a Királyok második könyvéig terjedő írásokat,
melyeket a keresztény tradíció a "történeti könyvek" részének te
kint, s a modem szentírástudomány "deuteronomisztikus történeti
mű"-ként tart számon, a zsidó hagyomány "korai próféták"-nak ne
vezi. Ezek a könyvek elbeszélve Izrael történetét a föld birtokba vé
telétől a föld elvesztéséig. a történelem eseményeit a legnagyobb
próféta, Mózes (MTörv 34,10) szavához, a Törvényhez mérve ítélik
meg. A Deuteronómiumban Mózes megparancsolta: a Törvényt hété
venként fel kell olvasni, és meg kell tanulni (MTörv 31,9-13)! Nem
csak az egész népnek, de még az ott élő jövevényeknek is. A Tör-
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Izajás könyve

Ábrahám alakja

SErre a Szent Pál
korabeli olvasási és

értelmezési szabályra
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Pentateuco: ehavi per
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primi cinque Iibri della
Bibbia. Roma,

1998, 187-188.

Jézus és a gyermekek
az evangéliumokban

vény tehát emlékezeti Izrael fiait: ahhoz, hogy övék maradjon a
föld, amelyet .most" birtokba vesznek, tanítvánnyá kell lenniük. A
fiak dolga a kérdezés (MTörv 32,7 vö.: Zsolt 44,2), az atyáké pe
dig az eligazító szó (MTörv 32,46 vö.: Zsolt 78,2-4).

Amikor elkezdődik Izajás könyve, mely a zsidó hagyományban
a "késői próféták" sorát megnyitó írás, a próféta első szavával a
"gonosz utódok"-nak, a "romlott fiak"-nak közvetíti az Úr szavát:
"Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem!

Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izrael nem
ismer, népem nem ért meg engem" (Iz l,2sk). Amikor azonban a
próféta átmenetileg elhallgat, lezárja az intelmet és lepecsételi a taní
tást (Iz 8,16), jelenléte és gyermekeinek a léte lesz Jahve üdvösséget
és szabadulást ígérő akaratának szótlanul is beszédes jele (Iz 8,18).
Ozeásnál pedig arra találunk példát, hogy a gyermekek mintegy tes
tükbe írva hordozzák a prófétai szót, s ez a szó éppen annak az el
lenkezőjéről vall, amit a gyermek léte hirdet: "Miután (Gómer) elvá
lasztotta "Nincs irgalom- nevű leányát, újból teherbe esett, és fiút
szült. Az Úr pedig ezt mondta: Nevezd őt így: »Nem népern«, Mert
nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek" (Oz 1,8).

Izrael a babiloni fogságban "fedezi fel" az Ábrahám alakjában rej
lő reményt és távlatot. Ábrahám a sínai törvényadás előtt, a Tör
vény nélkül lett "igaz" (Ter 15,6), Jahve .barátia" (Iz 41,8; 2Krón
20,7; Jak 2,23). Van tehát reménye Izraelnek a száműzetés földjén is,
akkor is, amikor rádöbben, s éppen ez a döbbenet fókuszáJja a "deu
teronomisztikus történeti mű" optikáját, hogy ha a Törvény szavához
méri önmagát, könnyűnek találtatik: kudarcot vallott. Más szóval
a Mózessel kötött szövetség emlékezteti Izraelt felelősségére, az
Ábrahámmal kötött szövetség pedig ébren tartja benne a reményt.

Szent Pál, az Írások ihletett olvasója és avatott értelmezője,

szintén ujjongva mutat Ábrahámra. Izrael az Ábrahámnak ígért
áldás hordozója, vallja Pál: "övék a fiúság és a dicsőség, a szövetsé
gek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek" (Róm 9,4). De
ki tartozik Izraelhez, kérdezi. Nem csak Ábrahám testi leszármazott
jai, adja meg a választ, mivel minden hívőnek is atyja ő (Róm 4,12;
9,6skk; Gal 4,21,23), hiszen az Írások tanusága szerint az Ábrahámmal
kötött szövetség (Ter 15) az időrendet tekintve megelőzi a mózesi Tör
vényt (Gal 3,15-18), s mivel megelőzi értékesebb is nála.'

Miért szentel Jézus megkülönböztetett figyelmet a gyermekek
nek? Miért állítja példaként tanítványai elé? Miért őrizte meg s al
kalmazta saját helyzetére a születő egyház a jézusi példát? A jelene
tet Jézus és a gyermekek találkozásáról mindhárom szinoptikusnál
megtaláljuk (Mt 19,13-15; Mk 10,13-16; Lk 18,15-17). A közös
anyag arról tanúskodik, hogy Márk változata elsődleges Mátéhoz
és Lukácshoz képest. A stilisztikai variánsokon és jellemzőkön túl
figyelemre méltó, hogy Lukács a számára kedves "odahívni" igé
vél helyettesíti a Márknál található, minden bizonnyal olvasói
számára talán botrányos, de mindenképpen nehezen értelmezhető
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6A szövegkömyezetbe
rosszul illeszkedő

Mt 18,3 azt is mutatja,
hogya Mk 10,15 önálló
logionként is létezhetett,

melyet Máté minden
valószínűség szerint
nem Márktól vett át,

ugyanis ott egyes
számot találunk,
akárcsak Mt 18,

1.2.4-OOn, és kizárólag
a tartalmilag azonos

legion szerepel Máténál
többes számban.

7J. Jeremias: Infant
Baptism in the First

four Genturies. London,
1960,50sk.

BE. Best: Mark
10,13-16: The Ghild as

Model Recipient.
ln: Disciples and

Discipleship: Studies in
the Gospel according to

Mark. Edinburgh,
1986, 80-97, 88.

9S. Legasse:
Jésus et I'enfant.
Paris, 1969, 339.

Mit jelent tanítványnak
lenni?

megállapítást: "Jézus haragra lobbant". Máté és Lukács változata kö
zött a legszembetűnőbb különbség, hogy míg Máté a Mk 10,lS-öt
hagyja el, Lukács Mk 1O,16-ot érzi fölöslegesnek a Mk 10,lS-ben ta
lálható betoldás után, amit egyébként pontosan átvesz (Lk 18,17).6

Általánosan elfogadott vélemény, hogy a Mk 8,27-1O,4S-ig tartó
rész, azaz a Fülöp Cezáreájától Jerikóig tartó utat bemutató sza
kasz elrendezését az evangélista leleményének köszönheíjük. Vajon
miért itt beszél Márk a gyermekek megáldásáról? Ha a tanítványok
számára akart volna alakjukkal példát állitani, nem lett volna kézen
fekvőbb 9,36 vagy 9,42 után beilleszteni a 1O,13-16-ban található epi
zódot? J. Jeremias? a 10,1-31-ig terjedő szakaszban olyan anyagot
lát, amely már a Márkot megelőző hagyományban kikristályoso
dott. Olyan, minden tanítványra érvényes egyházi halachával len
ne itt dolgunk, melynek témái a házasság (10,1-12), a gyermekek
(10,13-16) és az anyagi javak (10,17-31). Ha erről lenne szó, akkor
csak üggyel-bajjal tudnánk magyarázni, állapítja meg E. Best,8 mi
ért változtatott Márk a kézhez kapott anyagon, s miért töltötte fel
szimbolikus jelentéssel a gyermekek alakját, hiszen így a végső

márki változat szövege jóval problematikusabban illeszkednék egy
Jeremias által tételezett egyházi halachába.

A logion első fele ("engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és
ne akadályozzátok őket") és a történet, mely a jézusi szó keretét
alkotja, oly szorosan összetartozik, hogy az evangéliumot megelő
ző hagyományban is együtt kellett szerepelniük. A 15. verset bi
zonyosan Márk illesztette ide. A 16. vers ugyanis megfelelő lezá
rást jelentene, hiszen a Mk 10,15 nélkül is nyugvópontra jutna a
10,13-ban felvillantott probléma (lásd Máté). Míg a 14. vers első

felében Jézus magatartása a példa a tanítványok számára, addig
ugyanezen vers utolsó mellékmondatában ("mert ezeké/ilyenéké
az Isten országa"), valamint a 1O,lS-ben a gyermekeké. A 15. vers
beillesztése az előtte álló mellékmondatot is átértelmezi," A Már
kot megelőző hagyományban Mk 10,14 utolsó tagmondatának je
lentése kétségkívül ez volt: .mert ezeké az Isten országa". A már
ki redakciót követően viszont a koinéban, az újszövetség nyelvé
ben többjelentésűvévált névmást a Márknál egyébként is haszná
latos, klasszikus "ilyeneké" jelentésben találjuk.

Megmarad azonban a kérdés, hogya Márktól származó végső

szöveg mennyiben világította meg, hogy mit jelent tanítványnak
lenni. Best úgy véli, a bizalomteljes elfogadás példája Márknál a
gyermek. A tanítványnak, mondja, azzal a bizalommal kell befo
gadnia Isten uralmát, ahogy egy gyerek bízik a felnőttekben. De
miért vannak Jézus számára ilyen kiváltságos helyzetben a gye
rekek? Némelyek úgy vélik, egyszerűen azért, mert akárcsak az
Ószövetségben, Jézus számára is a gyermek áldás, a gyerekek
jelentik a jövőt. Azonban így értelmezve a szakaszt, nem kapunk
választ arra, hogy Jézus miért "lobbant haragra" (Mk 10,14). To
vábbá, Best értelmezése, mely a bizalommal teli gyermeki lélek-
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Az egyetemes küldetés
távlata

re hivatkozik, azt a veszélyt rejti, hogy a mai gyermeklélektan fe
lől közelít a szöveghez, s a jelen értékítéletét vetíti vissza az evan
géliumra.

A korabeli zsidóság a gyermekről való gondolkozást illetően is
az ÓSzövetség hagyományának örököse. A gyermekek születése ál
dás, "az öregek koronája" (Péld 17,6). Ez a különleges megbecsülés
azonban paradox módon lenézéssel párosul: "esztelenség tapad a
gyermek szívéhez, de a fenyítő bot kiűzi belőle" (Péld 22,15; vö.:
13,24; 23,13 29,15.17; Sir 30,lsk; Bölcs 12,24-25). A gyermeki ártatlan
ság gondolata is idegen az ÓSzövetségtől (például Jer 6,11; 44,7). Pa
lesztinában, akárcsak a hellenista pogány kultúra nagy részében, a
gyermeket nem tekintették sem az ártatlanság, sem az egyszerűség

megtestesítőjének. Sokkal inkább kapcsolódott hozzá a dőreség s az
együgyűség fogalma. Így a gyermek, mivel nem tudja teljesíteni a
Törvény előírásait. nem lehet méltó, gondolják a tanítványok, egy
rabbi figyelmére. Éppen ezért fordul feléjük Jézus. A tanítványok el
utasító magatartásukkal arra tesznek kísérletet, hogy ők dönthessék
el, ki jöhet Jézushoz, ki fogadhalja be lsten országát. Jézus reakciója
nem hagy kétséget: a tanítványok köre nem maradhat zárt csoport
(vö.: 9,39). Jézus gyermekeket megáldó gesztusa arra emlékezteti a
tanítványokat, hogy a korabeli gyakorlattól eltérőert nem ők válasz
tották a Mestert, hanem kizárólag meghívása révén csatlakozhattak
hozzá, és nem azért követték, hogy egykor majd, a tanítványi
évek letelte után, ők is mesterük tekintélyével lépjenek föl. Jézus
és tanítványai kapcsolatában ugyanis nem a mester tanítása, ha
nem személye a meghatározó. Ez az értelmezés helyénvalónak
látszik, ha figyelembe vesszük, hogy a születő egyház egyik
gondja éppen az új tagok, kivált a pogányság felől érkezők elfo
gadása volt. Ami a judaizmus világában kivételnek számított,
hogy prozeliták és "istenfélők" csatlakozzanak Izrael népéhez, a
kereszténységben mindenkire érvényes tőrvénnye lesz: senki sem
születik kereszténynek, de mindenki számára adott a lehetőség,

hogy megtérve az egyház tagjává, tanítvánnyá legyen.
Az újszövetségi szerzők különböző utakat járnak be, amíg fel

ismerik, hogy Jézus Krisztus a kereszt által "békességet hirdetett
(... ) a távoliaknak, és békességet a közelieknek" (Ef 2,17). Pál az
üdvtörténet eseményein elmélkedve ismeri fel: a határok eltűntek.

Nincsenek már idegenek és jövevények, csak az ígéret örökösei:
fiak. Szent János a hellenista misztériumvallások nyelvén fogal
maz: "övéi nem fogadták be. Akik pedig befogadták, azoknak
megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek" an
l,llsk). Jézus gyermekeket megáldó mozdulatával a tanítványok
figyeimét ismét azok felé irányítja, akik a korabeli értékrend sze
rint nem méltók figyelmükre. Így az evangélium emlékezteti min
den kor tanítványait, hogy meghívásuk kegyelem, ezért közössé
gük sohasem maradhat lehatárolt csoport. Nem az egyetemes
küldetés távlata ez?
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