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EMBER VAGY MESSIÁS?
A zsoltárokban különös világ tárul elénk. Ez a világ kizárja a közömbösséget,
mert csak két útja van, nem három vagy négy, vagy amennyit akarunk. Figyel
meztet: a világ két részre oszlik, és ezt a kettőt vegyiti s különíti el a Zsoltárok
Könyve: a Fény útját és a Sötétség útját. Örök harc ez a történelem folyamán.
Ha megszemélyesítíük ennek a párviadalnak résztvevőit, akkor azt mondhatjuk,
hogy az Artatlan küzd a Lázadóval, az Igaz a Gonosszal, a Boldog Ember az EI
vetemülttel. az elvetettel. Már a bevezető zsoltár is ezt a programot adja.

A párharc mindkét résztvevője nemet mond : az egyik visszautasítja a fény
útját, a másik a sötétségét. Az egyik nemet mond a világ romlottságára. a másik
az Isten örökkévalóságára. Az egyik megszüntetí a félelem görcsét, a másik meg
öli az örömet.

(A SOTETSEG FEJEDELME) 1. A bűn útján nem nehéz találkoznunk a Sötét
ség Fejedelmével. A Biblia alapján emberrel nem azonosítható végtelen gonosz
"személyiség". A Zsoltárok Könyvében félelmetes hatalom birtokosa. Nem keve
sebb mint százhúsz neve van; lényege szerint Rákának hívják, istentelennek. Sok
oldalú, színes egyéniség, a látványosság barátja, ezért van olyan sok neve: Hazug
ság atyja, Ellenség, a Hatalmas, a vér embere, a Kevély, a vadász, a tulok, Bázán
bikája - és így tovább. Héber neve: a Sátán.

Művei követik őt. A "semmi" atyja mit hozhat létre? Pelyvát, amit szétszór
a szél. A pelyvától örökíti a könnyűséget, a lezser életet, az állhatatlanságot, a
szárazságot és a meddőségét, Gyökér és súly nélkül a pillanat, a .Jcorszerűség" rab
ja. Egész tudománya az, hogy tagadja Istent; "Nincs Isten!" - mondja, s akkor
minden szabad. Örökké szomjas, örökké kíelégületlen, átmeneti ember, ideiglenes.
És ideges.

Nincs nyugalma, állandó mozgásban van, fő gondja: az embervadászat. Ebben
felülmúlhatatlanul leleményes. Nem állíthatja meg csak az Artatlan, korok fölött
álló bölcsességével lerontva az ő vaksi világát, szűk láthatárát.

Egész népek csatlakoznak a Lázadóhoz, és szomorú tapasztalatunk, hogy mi
magunk is magunkban hordozzuk a Lázadó képét.

(A MESSIAS) 2. Hogyan állítja meg az Artatlan - a Messiás, akit már a Má
sodik zsoltár is megigér: "Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged", azaz öröktől

fogva, s akinek a képét szintén magunkban hordozzuk -, hogyan állítja meg tehát
a Rákát, az Istentelent, véres útjában?

"Humili obedientia, passione, et morte ignorniníosa" (T'anguerey) - aláza
tos engedelmességgel, szenvedéssel és gyalázatos halállal. Ez az Igaz Ember, a
"Caddik", fegyvertára: különös fegyvertár, mely felül van a korok megértésén. s
abban a tudatban gyökerezik, hogy az erőszak nem ér és nem ér el semmit. Az
Igaz nem vállalhatja a sötétség útját.

"Ha az Artatlant néha meg is ölik: a Lázadó mindíg alulmarad." Mert em
beri eszközök, amelyek billentyűzetén a Sátán oly virtuóz módon játszik: az em
beriségnek, üdvösségéért vívott harcában, nem segítenek.

Kitéve az Ellenséges Ember folytonos zaklatásainak, a caddik szenvedéseinek
se vége, se hossza. A helyettesítő szenvedés akaratát magában hordva, mérhe
tetlen bűnökért tesz eleget, időben és térben. Teljes szolidaritás, még az atyák
bűneivel is: "Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bűnösök, gonoszok valánk", mondja
a 106. zsoltár; így kell elképzelnünk az elképzelhetetlent: milyen súly nehezedett
az Artatlan, a Messiás, hitünk szerint Jézus Krisztus vállára. Ű volt a Fájdal
mak Férfia, a Yahid, a nagy magányos, akinek nem volt fejét hová lehajtania, az
emberektől és Istentől magától is elhagyott ember, akinek az utolsó cseppig kel
lett kiinnia a kelyhet, melyet isteni Atyja nyújtott a számára. Ű volt a sivatag
pelikánja, az a madár, amely vérével táplálja fiait. Fegyverei természetfölöttiek,
keze üres, egyedül Isten az ő erőssége, anyagi erőkre nem támaszkodik. Mégis ő az
örökkévalóság útjának örököse, ellenfelének sikeres útja pedig végül is a bizony
talanba, a semmibe vész.
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- Eddig híven követtük, noha kivonatosan, André Chouraqui elemzését, me
lyet zsoltárfordításai elé írt, most azonban áttérünk a 22., messiási zsol
tárra, amelyet hangos szóval idézett az üdvözítő, haldoklása perceiben, ott fönn a
kereszten. Elérkeztünk a "gyalázatos halál" pillanatához.

(A 22. ZSOLTAR) 3. "Istenem, Istenem, miért hagytál el, miért maradsz tá
vol könyörgéserntől, panaszos énekemtől? / Szólítalak nappal, Istenem, s nem hal
lod, / szólítalak éjjel s nem adsz feleletet ..." Márk szerint Jézus hangos kiáltás
sal lehelte ki lelkét, ami sok magyarázó szerint arra vall, hogy nemcsak éles fizi
kai fájdalom gyötörte, hanem mélységes reménytelenség, Istentől való elhagya
tottság, mintegy végső csalódás az Atya segítőkészségében, törte meg lelkét. Hogy
vállalkozása csődbe jutott; hogy csupán testvérünk volt, de nem Messiás, hanem
ember, csalódott próféta: így Schalom Ben-Chorin, a zsidó író-teológus, aki amel
lett példátlan beleérzéssel és szeretettel írta meg könyvét Jézusról. Mi mégis azt
a hitet valljuk, hogy ott fönn a keresztfán nem egy csalódott ember, hanem egy,
az emberiség helyett szenvedő Istenember kiáltott fennszóval. "Ez az ember való
ban az Isten Fia volt" - mondá a százados, minden idők legnagyobb teológusa,
aki szemben állt vele.

Csatlakozzunk hozzá: ebben a Ielkíáltásban, a messiásí zsoltár idézésében s
talán végíg-írnádkozásában, istenfiúságának utolsó megvallását. hiteles pecsétjét
látjuk. Miért? Mi jogon?

Éppen Schalom Ben-Chorin akad fenn azon, hogy Jézus hithű zsidó ember lé
tére, haldoklásában míért nem a szokásos zsidó hitvallást imádkozta, a Sőrná Jisz
róélt, amit minden zsidó elmond halála órájában, s amit Jézus maga is a leg
főbb parancsnak tartott? "Halld hát, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen
Ur! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel!" (M.
Törvény 6,4). Miért nem ezt imádkozta? Mint a többiek?

Feltűnő eltérés! Amire nem is gondoltunk eddig! Szerzőnk úgy véli - de na
gyon halványan -, hogya Sömá Jiszróél "nem említése", talán teljes elhagyatott
ságának, sőt Istent elhagyásának akar a kifejezése lenni. De vélekedését jóformán
rögtön vissza is vonja, mert az ószövetségi zsidónál elképzelhetetlen volt az ateiz
mus. Finoman megjegyzi: nagy szükség idején az ókori zsidó megkérdezi Istent,
dörömböl ajtaján; a modern ember kérdéssé teszi, megkérdőjelezi Isten létezését.
Nagy, fájdalmas különbség.

Nem, Jézus választása nem ezért esett a 22. zsoltárra, nem ezért hagyta el a
szokásos egyístenhit-megvallást. Ö élete folyamán, ha finoman is, mindig hang
súlyozta különállását a csak emberitől, a teremtmény állapotától.

- "Bizony mondom nektek: mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok" (Jn 8,58).
"Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istene
tekhez" (Jn 20,18). Nem egyformán viszonyul tehát az Atyához ő és az emberek.
Neki nincs szüksége - mint a hivő zsidóknak -, hogy az Egyistent megvallja.
hiszen őbenne van: "Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem"
(Jn 14,11). Ellenben hangsúlyozni kívánja messiásí mivoltát, még utoljára, a mes
siási zsoltár elimádkozásával. Ez a zsoltár még élesebben hozza ki, amit lzaiás
próféta megálmodott: "Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és
betegség ismerője! Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt és nem gondoltunk
vele" (Iz 53,3 stb.).

*Jézus élete különös, szuverén módon, mindig szoros, szerves összefüggésben áll az
Ószövetséggel. "Hogyan érthet ez az Írásokhoz, hiszen nem is tanult?" (Jn 7,15) 
kérdezték a zsidó férfiak, akik talán éveken át hajoltak az Írás fölé, pergamenszínü
arccal, éjjel, gyertyafény mellett. Nem tanult, hiszen maga volt a Tudás. Azonban
nemcsak tudta az Írást, hanem burkoltan benne is élt, aki Ábrahám előtt már kez
det nélkül van. "Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétánál megmagyarázta, ami
az Írásokban róla szól" - az emmauszi tanítványoknak (Lk 24,27).

"Amint Mózes felállította a kígyót a pusztában, úgy fogják fölmagasztaini az
Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen"
(Jn 3,14). .

Nem, a kereszten nem egyszerű hivő vagy próféta, ember az emberek közül
adta ki lelkét, hanem Isten Fia, a Messiás, akinek mindig tartotta magát s akit
az Írások megjósoltak. Ezt akarja mondani Jézus a szorongatás óráiban hangos
kiáltással idézett 22. zsoltárral is.
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