
SULYOK ELEMÉR

A 22. ZSOLTÁ'R
ÉS HELYE MÁRK SZENVEDÉSTÖRTÉNETÉBEN
Az újszövetségi igehirdetés az elindulástól arra vállalkozott, hogy szavakba öntse
és közzétagye mindazt, amit 'Jézus Krisztus halála és feltámadása az ember szá
mára jelent. Nemcsak a puszta tények és események rögzítésére szorítkozik, ha
nem elsősorban azok hitből fakadó értelmezésére. Az utóbbiban felbecsülhetetlen
segítséget nyújtott az ószövetségi Biblia. Némely fejezete és verse szinte a mágnes
erejével rendezte Jézus Krisztus addig alig megfogalmazott titkát és magához
vonzotta a feledésbe alá-alámerülő hitbeli felismeréseket. Ezt a szerepet tölti be a
22. zsoltár Márk szenvedéstörténetében.

1. A 22. zsoltár
A panaszdal. Izrael hite, mint minden emberi tapasztalat, a bezáruló fájdalom

és a kitörő öröm szélső határai között mozgott, Ebben a hol táguló, hol szűkülő tér
ben tapintotta ki történelme során hitének erejét és gyengéjét. Azután tapaszta
latait szóvá téve megtalálta azokat az irodalmi formákat, amelyek kinyilvánították
örömét és bánatát.

Az ószövetségi műfajok közül legközvetlenebbül a lamentáció, a panaszdal
fejezi ki Izrael leplezetlen felismeréseit. Azt a hitet, amely nem a láb alól talajt
vesztett illúziókban keresi a vallás lényeget, hanem az élet realitásában. Izrael
világosan látta és rendületlen vallotta: az életet nemcsak öröm kísért, hanem
bánat is, És ami lényegesebb, a lamentáció szemléletesen mutatja, hogy az élettel
szembesülő hitnek hajthatatlanul, ugyanakkor fesztelenül párbeszéd jellege van. Az
izraelitáknak a bajban Istennel van dolguk és Istennek velük (J. Begrich). A sira
lomnak pontos címzettje van (C. Westermann), és éppen Isten jelenlétében van
helye a panaszkodó szónak. Nem másutt, hanem Isten közelében oldódhat meg a
nyelv és szólalhat meg a legnagyobb kétely, a legkeserűbb szenvedés meg a leg
izzóbb harag. Itt nem kell csalni, színlelni, udvariaskodni, vagy éppen magányo
san küszködni a bajokkal.

A panaszdal irodalmi vizsgálatában hasznos eszközt ad kezünkbe a formatör
ténet módszere. Segítségével több, egymástól elkülönülő, de egymást feltételező,

műfajilag összetartozó egységet ismerhetünk fel, amelyek általában. három funk
ciót töltenek be. Az első szerepkör a megszólítás. A címzés megteremti a "dialo
gikus" szövegkörnyezet légkörét, amelyben a siralom egyáltalán szóhoz juthat.
Az imádkozó Istent szólítja, de nem a behízelgő képmutatás modorában, hanem
a szövetséges kapcsolat tudatában. Az egyszer megkötött szerződésre hivatkozva
kéri rég volt tetteinek a jelenben is hatékony erejét. Nem az újdonsült megtért
esetleg naiv tájékozatlanságával érkezik eléje,.- hanem az élet tehertételei alatt reá
lissá érett hit és hűség tapasztalatával. A második szerepkört, a siralom eszmei
és irodalmi gócát a panasz és a kérés alkotja. A panasz a teljesség igényével tö
rekszik számot adni a jelenvaló nyomorúságról, amely az élethelyzetektől füg
gően nagyon sokféle lehet: betegség, magány, félelem stb. Majd közvetlenül és
szükségszerűen felfakad a kérés. Ha a panasz oka betegség, akkor a kérés gyógyu
lásért könyörög, ha magány, akkor Jahve barátságáért (Zsolt 22,11), ha megaláz
tatás, akkor szabadulásért (Zsolt 22,20). A meghallgatott kérést azután a harmadik
szerepkör, a hálaadás követi, amely ugyancsak sokszínű formában szólalhat meg.
Kifejeződhet a józan ténymegállapításban, hogy Jahve erős kézzel belenyúlt életé
be, sorsát jobbra fordítva. FeIcsendülhet a közösség hálaadó énekében (Zsolt 22 22-
32), és kinyilvánulhat a megígért fogadalmak teljesítésében (Zsolt 22,26). '

A panaszdal a nyomorult ember Jahvét megszólító már-már arcpirítóanőszinte

bizalmával kezdődik, és a megszabadult ember Jahvét dicsőítő hálaénekével vég
ződik. Két véglet: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?" (Zsolt 22,2), és
"Hirdetem nevedet testvéreimnek, / dicsérlek a gyülekezetben" (Zsolt 22,23). Két
"szélsőség", s a vers mégsem szélsőséges, mert a kettő között, a kettőt összetartva
ott áll Isten. Szabadító tette nemcsak a nyomorúságos helyzetet változtatja meg,
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hanem újrateremti és megerősíti az imádkozó kapcsolatát vele. Jahve hűségesnek

és hatalmasnak bizonyul. A lamentáció írodalmi formája azt a meggyőződést tük
rözí, hogy az ember egzisztenciája megváltozik, ha egyszer Jahve cselekszik. Ki
fejezőkészlete azt az életszemléletet sugallja, amely a hitben edződik. Arra bátorítja
a hivő embert, hogy nyomorúságos élethelyzeteit szüntelenül úgy olvassa, mint
amelyekben mindig benne rejlik Isten szabadító ereje.

Mindaz, amit eddig elmondtunk a formatörténet általánosságokban mozgó
szintjén, érzékelhetőbbé válik, ha a 22. zsoltár konkrét síkjára ereszkedünk. Itt,
szövegközelben élesebben látható, hogy az egyes építőelemek és egységek hogyan
ízesülnek egymáshoz, míként színezik egymást a maguk sajátos vonásainak megőr
zésével.

A 22. zsoltár

2. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
Távol van tőlem a segítség,
pedig jajgatva kiáltok!

3. Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz,
éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni.

4. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz,
rólad szólnak Izráel dicséretei.

5. Benned bíztak őseink,

bíztak, és megmentetted őket.

6. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek,
benned bíztak, és nem szégyenültek meg.

7. De én féreg vagyok, nem ember,
gyaláznak az emberek, és megvet a nép.

8. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak,
ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják:

9. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt,

szabadítsa meg, hiszen kedvelte!

10. Te hoztál ki engem anyám méhéből,

biztonságba helyeztél anyám emlőin.

11. Már anyám ölében is rád voltam utalva,
anyám méhében is te voltál Istenem.

12. Ne légy tőlem távol,
mert közel van a baj,
és nincs, aki segítsen!

13. Hatalmas bikák vettek körül,
bekerítettek a básáni bivalyok.

14. Föltátották rám szájukat,
mint a marcangoló, ordító oroszlán.

15. Szétfolytam, mint a víz,
kificamodtak a csontjaim.
Szívem megolvadt bennem, mint a viasz.

16. Torkom kiszáradt, mint a cserép,
nyelvem az ínyemhez tapadt,
a halál porába fektettél.

17. Mert kutyák vettek körül engem,
gonoszok csoportja kerített be,
átlyukasztották kezemet, lábamat.

18. Megszámlálhatnám minden csontomat,
ők pedig csak bámulnak, néznek rám.

19. Megosztoznak ruháimon,
köntösömre sorsot vetnek.

20. O Uram, ne légy távol,
erősségem, siess segítségemre!

21. Ments meg engem a feg.yvertől,

életemet a kutyák hatalmából!
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22. Szabadíts meg az oroszlán szájából,
és a bivalyok szarvai közül,
engem nyomorultat!

23. Hirdetem nevedet testvéreimnek,
dicsérlek a gyülekezetben.

24. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt,

Jákób utódai, mind dicsőitsétek őt!

Rettegjetek tőle Izráel utódai mind!
25. Mert nem veti meg, és nem utálja

a nyomorult nyomorúságát,
nem rejti el orcáját előle,

segélykiáltását meghallgatja.
26. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben,

teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt.

27. Esznek az alázatosak, és jóllaknak,
dicsérik az Urat, akik őt keresik.
Szívetek legyen vidám mindenkorI

28. A föld határáig mindenkinek
eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá,
leborul előtte mindenféle nép.

29. Mert az Úré a királyi hatalom,
ő uralkodik a' népeken.

30. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok,
térdet hajt előtte minden halandó,
aki nem tudja életét megtartanf..

31. Az utódok szolgálják őt,

beszélni fognak az Úrról a jövő nemzedéknek.
32. Jönnek, és a. születendő népnek

hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz.

A 22. zsoltár elemzése. A 22. zsoltár az exegéták egybehangzó véleménye sze
rint egyéni panaszdal. Első felében (1-22) a halál küszöbén álló szenvedő igaz,
szívszaggató hangját halljuk, második felében (23-32) a megszabadult ember uj
jongó szívvel énekelt hálaadását.

2-3. v.-ek: panasz. A zsoltár invokációval kezdődik: "Én Istenem, én Iste
nem" (2a). A név megkettőzésével a szenvedélyességíg izzított megszólításra vissz
hangként érkezik a kettős felkiáltás: "segítség" (2b), "jajgatva kiáltás" (2c). A ma
gasságban trónoló Isten és a mélybe zuhant ember szóval áthidalhatatlan szakadé
kát a térbeliség ("távol") és az időbeliség ("nappal", "éjszaka") kategóriái mélyítik
el. Az időbeliség kettős kifejezése egyaránt utal a megszólítás es a felkiáltás ket
tősségére, valamint az első két vers hangvételét meghatározó szenvedés teljessé
gére. (A héberben a diochotomia az egészet, a teljességet hivatott kifejezni, pl.
"Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet (Ter 1,1), azaz mindent.)

4-6. v.-ek: bizalom. A 4. v. a "de te" éles metszettel az általánosan, de mégis
szenvedélyesen fogalmazó "én"-ről a tekintetet a "Te"-hez, Izrael trónon ülő Iste
néhez emeli. Egyrészt azt állítja róla, hogy Király, másrészt, hogy Izrael dicsérete
(tehillah), Bár az előbbi szokványos, az utóbbi szokatlan állítmánya Istennek,
mégis mindkét predikátum búvópatakként újra felszínre tör a zsoltár második há
laadó részében (vö. 29. v.: király; 26. v.: dicséret). Az Isten szemhatárán és halló
távelságán kívül esett ember az ősök hittapasztalatán veti meg a lábát. Amikor
az érzékszervek csődöt mondanak, a metaforák világába párologtatott látás és
hallás sem segít, akkor a "semmiből" egyszer csak előütközik a "minden", az
egyetlen kapaszkodási felület, a háromszor is kimondott bizalom (batah). Izrael
történelmi földrengéseiben ez a bizalom adott szilárd állóképességet az atyák
nak, és ez a bizalom marad az egyedül biztos hivatkozási alapnak az egyén mín
denkori meglngásaíban.

7-9. v.-ek: panasz. A 7. v. a "de én" erős felütéssel az eddig általánosan meg
fogalmazott panasz (2-3) és bizalom (4-6) után a személyes bánatnak enged szót.
A szenvedő ember a bajok felsorolását a maga "féreg" voltán kezdi (7), majd el
lenségeit mutatja be, akik az ajakbiggyesztés és a fejcsóválás gesztusaival utasít
ják el maguktól, hogy azután a 9. v.-ben taglejtéseiket szavukkal hitelesftsék:
"Az úrra bízta magát, mentse hát meg őt, / szabadítsa meg, hiszen kedvelte l"
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10-12. v.-ek: bizalom. A 10. v. elején álló "mert te", vagy "igen te" (ki attah)
újra hangváltást jelez. Emlékezetbe idézi a 4-6 bizalom kinyilvánítását (vö. 4. v.:
"de te"), ugyanakkor távolságot tart tőle és belesimul az előző szakasz (7-9) sze
mélyes hangvételébe. Mint előbb a panasz kimondásában. most a bizalom kifeje
zésében az imádkozó minden maradék erejét saját személyére összpontosítja. A 10.
v.-ben egyéni üdvtörténetének kezdetére emlékszik, Jahve tettére, amely kihozta
anyja méhéből, a ll. v.-ben felméri az eddig megtett életutat és a 12. v.-ben meg
érkezve a "má"-hoz, a jelen nyomorúságát hozza szóba. Míg az imádkoz6 költő

egyéni életútjára gondol, addig a költő imádkozó a zsoltárban eddig megtett útra
tekint vissza. A Ub a "te voltál Istenem"-mel a 2. v. "Én Istenem, én Istenem"
invokácíóját, a 12a pedig a "ne légy távol" fohásszal a 2. v. Istentől való távol
ság motívumát ébreszti fel az olvasóban. A vers kezdő soraira visszahajló emlé
kezés azt a benyomást kelti, hogy a zsoltáros az összegző szóhoz érkezett, amit
formailag a 12. v. három félsorra való szakadása igazoina is. A költői visszatekin
tés a 7. v.-től személyessé váló panaszdalt újra az általánosság közegébe emeli,
de mindez nem a vers rovására történik, hanem a javára.

13-19. v.-ek: panasz. Az erőteljesen lekerekített befejezés után ismét panasz
következik. Mint harmadiknak, különös jelentősége van, amely nemcsak a hosszabb
terjedelemben nyilvánul meg, hanem abban is, hogy a panaszt követő bizalom ki
nyilvánítását kérés váltja fel (20-22). A szakasz elején azokkal az ellenfelekkel
találkozunk, akikkel már megismerkedtünk a 8. v.-ben. A zsoltár szerzője az
ember alatt húzódó élővilág legerősebb képviselőihez hasonlítja őket. A bikák
és oroszlánok, mint házi- és vadállatok a zsoltárban, akárcsak az ókori irodalom
ban és képzőművészetben, a világ ellentétes erőinek egyensúlyát fejezik ki. Fenye
gető és veszélyes voltuk "körbenjáró" (vö. "körülvettek") környezetet teremt (13)
és föltátott szájuk csak növeli a félelmet (14). A homályba vesző és az értelem
mérőónjával ellenőrizhetetlen világgal szembesül a 15. v. önjellemzése. Az ellen
ség gyűrűjébe szorult ember krízisét a azétfolyás ("mint a víz") és a megolvadás
("mint a viasz") hasonlatai szemléltetik. A 16. v. képei pedig már az agónia álla
potát sejtetik (kiszáradás, tűz-halál pora). A víz (15a) és a tűz (16c) együtt sze
replő ellentéte megint csak teljességről árulkodik. A maradéktalan kimerülésről

és a magatehetetlen félelemről. De más erővonalak is ebbe az irányba mutatnak.
A 15. v. a test, csont és szív egyre mélyülő szintjével, azután a 16. v. ugyanígy,
csak bonyolultabban : tartalmilag a halál említésével és Jahve szólításával ("a tűz

halál porába [ektettéi"), formailag a befejezést sejtető három félsorral. A panasz
nak azonban nincs vége, mert újra az ellenfelek lépnek szinre. "Körülvettek" 
halljuk a 17. v.-ben (vö . .13. v.), csak most a kutyák és az emberek ("gonoszok
csoportja") jelmezébe öltözötten látjuk viszont őket, mint akik az ember alatt hú
zódó élővilág ellenpontját képviselik. A figyelem az állat világáról az ember vilá

-gára terelődik. A párhuzamosság törvénye azonban nehézséget támaszt, mivel a
kutyák és az emberek egy életkörbe kerülnek. Együtt említésüket magyarázná az
ember és a kutya meghitt kapcsolata, bár a zsoltár "kutyái" nem ártalmatlan
háziállatok, hanem az emberek üldözésére beidomított vérebek. A 17c és 18a fél
sorok az ellenségről ismét a bajba jutott ember kiszolgáltatottságára fordítják a
tekintetet, és kimondják teljes tehetetlenségét. (A héberben a 17c-t ma így olvas
suk: "kiásták kezemet és lábamat". A "kiásták" szó jelentheti azt is, hogy "átfúr
ták" és a fordítások így értik. Az eredeti szövegben "káru" szerepelhetett és való
színűleg nem tárgyas, hanem tárgyatlan jelentésben: összegörbültek.) Az összegör
bült, vagy átlyukasztott kezű, lábú ember védtelenségének bevallása után a 18. és
19. versek az ellenség teljes 'győzelrnét állapítják meg. Annyira biztos a halál,
hogy a zsoltáros ruháira és köntösére már sorsot vethettek.

20-22. v.-ek: kérés. A 13-19 szakaszhoz kapcsolódó kérés a héberben, mint
4-6-ban és 10-12-ben "de te" cezúraval kezdődik. A 20a-ban a "ne légy távol"
a 12. v. érintésével 2b-re utal, amint 20b-ben az "erősségem" 2a invokációját sej
teti. A 20. v. kérése a nyomorúság helyzetét. a 21. v. pedig a panasz tetőpontját

juttatja észbe. Az utóbbi versben a 22. v.-sel együtt újra megjelennek az emberi
egzisztenciát fenyegető ellenfelek, csakhogy 13-19 versekkel ellentétben, fordított
sorrendben: fegyver (ártó szándékú ember), kutyák, - oroszlán, bivalyok. A ké
peknek ezzel a khiazmusával záródik a kérés.

23-32. v.-ek: hálaadás. A nullpontra jutott ember hálaéneket zeng. Megbizo
nyosodva Jahve szabadító tette felől és megmeneleülve a fenyegető pusztulástól,
összegyűjti barátait, hogy dicsőítse Istent és megünnepelje szabadulását. Amit a
bajban megígért, azt most teljesíti. Kenyérrel és az áldozati állat húsával kínálja
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testvéreit a hálaadó lakomában (todah). Étkezés közben a 2-22 versek stilizált
szavaival beszámol arról, ami személyesen megesett vele: a. halálos szenvedésből

Jahve kiszabadította. A visszaemlékező szavak az öröm és a dicséret énekében
törnek ki. Majd kifejezi szándékát, hogy megszabadulása maradjon örök emléke
zetül és szelgáljon bizonyságul hasonló helyzetekben.

A hálaadásban az imádkozó maga kezdi a dicséretet (23. v.), de mivel "gyü
lekezetben" van, buzditja a vele együtt ünneplő "testvéreket" (23a vö. 4-6), hogy
csatlakozzanak hozzá: "mert (Jahve) nem veti meg, és nem utália / a nyomorult
nyomorúságát, / nem rejti el orcáját előle, / segélykiáltását meghallgatja" (25. v.).
Isten távolsága csupán a szenvedő ember érzéki csalódása volt, Isten ugyanis vele
volt a nyomorúság vakságában és süketségében is. A dicséret azonban nem érheti
be Izrael határaival (vö. 4-6). A 28-29 versekben kiszélesedik a látókör a "föld
határáig", és "mindenkinek eszébe jut az Úr", "mert az Úré a királyi hatalom,
I ő uralkodik a népeken" (29. v.). De a látókör nemcsak térben tágul, hanem idő

ben is kiterjed. A 30. v.-ben az elődöket szólítja, akik az alvilágban alszanak,
a 31. v.-ben pedig az utódokat biztatja, az eljövendő népet: csatlakozzanak a dia
dalénekhez és hirdessék, amit Jahve jósága végbevitt az egykor nyomorult emberen.

A 28-32 versek a bennük kifejezett egyetemes várakozó reménnyel fogas kér
dés elé állít ják az exegétákat, A kérdés korántsem oldódik meg azzal a szöveg
módosító feltételezéssel, hogy a mai héber szövegben olvasott "föld kövérei"
(dishné-áraec) helyett a "föld alvóí" (jeshéné-árec) az eredeti olvasat. Továbbra is
válaszra vár, hogyan kell értelmezni a zsoltározó bizakodó várakozását. Egyesek
Jahve egyetemes hatalmának kifejezésére, mások a halottak feltámadására gondol
nak. Az utóbbi értelmezés mellett szól a 23-32 szakasz tágabb szövegkörnyezete,
amely egyúttal a "föld alvói" változatot is valószínűbbé teszi: a 29. V. szerínt Isten
király (vö. 4. v.), királyi hatalma van (hammelukah). Ezek a motívumok azt a
gyanút ébresztik, hogy a zsoltárnak eszkatologikus rnondanivalőja van: a szenvedő

ember megszabadításában közelget Isten országa (vö. 29. v.).

2. A 22. zsoltár Márk szenvedéstörténetében
En Istenem, miért hagytál el? A zsoltár újraéled az újszövetségi Szentírásban.

Márk, vagy tán már a mögötte húzódó hagyomány alkalmasnak ítélte arra, hogy
segítségével kifejezze Jézus halálának mélyebb értelmét. H. Gesével (Psalm 22 und
das Neue Testament, Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1968/1. 1-22. o.) fel
tételezhetjük: a Jézus haláláról és feltámadásáról feljegyzett legősibb tanúságtétel
a 22. zsoltár kiáltás - megmentés, panaszdal - hálaadó dicséret ószövetségi for
májában rögzítődött. A szinoptikus hagyomány alapjául szolgáló Márk evangélium
a keresztrefeszítés jelenetében (15,21-32) a 69. és a 109. zsoltárokkal együtt több
ször idézi a 22.-et. Igy a 24. v.-ben a "megosztoztak ruháin" (Zsolt 22,18), a 29. V.
ben "a járókelők fejüket csóválják" (Zsolt 22,7) ismerős motívumaira bukkanunk.
Találó J. H. Reumann megállapítása, miszerint "a jelenetben papok, járókelők

és maga Jézus biblikusan szólnak és cselekednek" (Psalm 22 at the Cross, Inter
pretation, 1974/1., 42. o.). A Jézus haláláról szóló tudósításban (15,33-39) az egy
mást követő események mögül ugyancsak előtűnik a 22. zsoltár szövetanyaga,
amelyre azonban elsődlegesen nem a szemet szúró idézet ("Eloi, Eloi, lamma
szabaktani ?") utal, hanem Jézus halálának és feltámadásának panasz és dicséret
formájában való értelmezése.

Jézus kereszthalálát Márk három időjelzés keretébe foglalja. Az elsőt (25. v.:
"három óra volt") egy második (33. v.: "hat óra tájban") követi, amikor is sötét
ség borult az egész földre. A 34. v.-ben elhangzik a harmadik ("kilenc órakor")
és Jézus hangosan (foné megalé) kiáltja a 22. zsoltár 2. versének kezdő sorát. A
35-36. versek tudósítása szerint néhányan az ott állók közül az Eloi-t Illésnek
értik. A 37. v.-ben Jézus ismét hangosan felkiált és meghal. A 38. v.-ben a temp
lom függönye kettéhasad. A 39. v.-ben a százados megvallja: "Ez az ember való
ban az Isten Fia volt". A százados hitvallását akkor érezzük megokoltnak. ha a
39. v.-ben a "látta, hogyan lehelte ki lelkét" közvetlenül a 37. v.-sel áll kapcso
latban: "Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét". A két vers közé ékelődik

a templom függönyéről szóló megállapítás. A 37. és 39. v. egységes gondolatrnénetét
megtörő megjegyzést az indokolhatja, hogy a függöny kettéhasadása egyidőben

történt Jézus halálával. A 38. v.-hez hasonlóan, a 35-36. versek tudósítása,
amelyre a 22. zsoltár arám nyelvű segélykérésé adhatott alkalmat, zavarja a 37. V.-
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nek a 34. v.-sel fennálló kapcsolatát. Olyannyira, hogy alig érzékeljük: Jézus ago
nizáló hangos felkiáltása a 22. zsoltár idézésének "nagy hangjára" (foné megalé)
vonatkozik. Hogy ez a hangos segélyhívás a 22. zsoltár invokációja volt, a római
százados magatartásából adódik. O ugyanis erre a felkiáltásra vallja meg Jézust
Isten Fiának, mint a 22. zsoltárban a föld népei Istent Királynak (28. v.). Kez
detben tehát a százados hitvallását a zsoltár 22,28 beteljesedésének tartották. Erre
enged következtetni a 22. zsoltár 30. verse is, amely Máté különanyagának köz
vetítésével utat talált Jézus kereszthalálához és irodalmilag Máté evangéliumában
rögződött. (Mt 27,52-53: "sírok nyíltak meg és sok elhunyt szentnek feltámadt a
teste .. , előjöttek a sírokból, bementek a szent városba és többeknek megjelen
tek".)

Úgy tűnik, a 22. zsoltár fátyla mögött Jézus halálának legrégibb ábrázolási
módja rejlik. Mi több, a golgotai esemény legősibb értelmezése, amely szerint
Jézus halálba torkolló szenvedésében és megdicsőült feltámadásában végérvényesen
elérkezett Isten országa. Az az uralom (hammelukah), amelyet egész életében
szavával és tettével hirdetett. A panasz és az öröm, a halál és a feltámadás kö
zött pedig ott áll Isten hatalmas szabadító tettével.

A 22. zsoltárban a panaszt a közösségí lakomán elmondott hálaadás követi.
Ha Jézus szenvedését és halálát először a panaszdalban szólaltatták meg és értel
mezték, akkor joggal kutathatjuk a siralmat kiegészítő közösségi hálaadó ének új
szövetségi párhuzamát. Igy H. Gese a húsvét utáni Eucharisztia gyökereit nem a
pászka-, hanem a todah-lakomában keresi. Jézus feltámadásának megtapasztalása
után folytatódik az asztalközösség a feltámadt Úrral. Az trások szerint keresik
mindannak értelmét, ami megtörtént. A panaszdal stilizált szavaival elmondják
szenvedéseit (vö. IKor 11,26), emlékezetbe idézik Isten hatalmas szabadító tettét
(anamneszisz) és ujjongó örömmel dicsőítik az Istent (tehillah). A szenvedés fel
idézése és Isten dicsőítése valóságos lakomát igényel, amelyhez hozzátartozik a
kenyér és - zsoltár 116,13. és 17. figyelembevételével - a bor színtúgy, Áldozati
állatra azonban már nincs szükség, mivel maga a Keresztrefeszített van jelen.
Olyan valóságosan, mint a todah-ban a leölt bárány. A Keresztrefeszített pedig
nem tárgvat ad, hanem önmagát: a kenyérben megtört testét, a borban kiomlott
vérét. Az újszövetségi todah kielégíti a szegények étvágyát és szomjúságát, létre
hozza a közösséget Isten és övéi között, s részesíti a testvéreket abban a létmód
ban, amelyet Jézus Krisztus kereszthalála és harmadnapi feltámadása egyszer s
mindenkorra örök érvénnyel megteremtett.

Sokakért váltságul adott élet. Az utóbbi gondolatok érzékeltetik, hogy a ke
reszten meghalt és harmadnap feltámadt Jézus személyét nem lehet kizárólagosan
a 22. zsoltár szenvedő igazának léptékével mérni. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy
Márk szenvedéstörténetében a zsoltár segítségével kifejezett krisztológiai igazság
kiegészül egy újabb - szotertológiaí - igazsággal, de nem utólagosan, vagy má
sodlagosan, hanem egyidejűleg és egyenértékűen. Jézus mint szenvedő igaz nem
csak a maga számára nyeri el az üdvösséget, példát adva másoknak, hanem a
sokak számára is, részeltetve őket benne. Egyfelől engedelmességben szenved és
Isten erejében győz, mint sok ószövetségi igaz, másfelől "életét adja váltságul so
kakért" (Mk 10,45), mint az egyetlenegy igaz.

Jézus halálának több oldalról kínálkozó megközelítési útjai nem keresztezik
egymást, ellenkezőleg, összetalálkoznak. Ott is, ahol látszólag csak a 22. zsoltár ös
vényén érkezhetünk meg a keresztfa titkához. Néhány példát említünk a fentebb
elemzett keresztrefeszítési jelenetből, amely fényt derít Jézus halálának szoterioló
gíaí vonatkozására. Márk Jézus halálával együtt említi a templom függönyének
kettéválását. Ez azt jelenti, megnyílt az út a Szentek Szentjébe, ahol a főpap

ajándékot és áldozatot mutatott be Izrael bűneiért. Ha figyelemmel vagyunk Márk
tágabb szövegkörnyezetére, akkor Jézus kereszthalála nemcsak Izrael előtt nyitja
meg Isten végtelen irgalmát, hanem minden nép előtt. A szenvedéstörténetet meg
előzően, a templom megtisztításakor Jézus Izaiást idézve mondja: "Az én házam
minden nép számára az imádság háza" (Mk 11,17). Ugyancsak az üdvösség ható
körének kitágulását jelzi a minden népet helyettesítő római százados hitvallása a
keresztfa alatt. Vagy a gúnyolódást követő, hat órakor beálló és az egész földet
elborító sötétség, amely kilenc óráig tart, Jézus utolsó hangos felkiáltásáig.

Jézus keresztáldozatának közvetlenül a halál pillanatában félig kimondott,
félig megérzett, sokakat érintő hatása beilleszkedik Márk tágabb terjedelmű szen
vedéstörténetébe, amelyben hittel vallja: a kereszten a Messiás halt meg, hiszen a
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zsidó hatóságok mint Messíást szolgáltatják ki a rómaiaknak. Pilátus Jézust saját
vallomása alapján ítéli el. A katonák pedig a zsidók királyának gúnyolják és a
zsidók királyaként feszítik keresztre.

Eppen Márk az, aki nem hallgatja el, hogy nemcsak Pilátus, a kivégző osztag
katonái, a nép vezetői és az általuk befolyásolt nép áll szemben Isten Fölkent
jével, hanem a tizenkettő is, élén Júdással, aki elárulta, Péterrel, aki megtagadta.
egészen a sírhoz ellátogate asszonyokig, akik rémülettel futnak el és félelemből

nem teszik meg azt, amit az angyal parancsol nekik (Mk 16,8). Menekülésük épp
oly pánikszerű, mint a tanítványoké (Mk 14,50). Röviden: nekik is részük van ab
ban a botrányban, amelyet Jézus az Olajfák hegyén előre megmondott (14,27).
Nem az a helyzet, hogy az egyik oldalon Jézus áll a kevesekkel, a másikon pedig
a sokak. Márk evangéliumában Jézus egy szál magában áll szemben a sokakkal.

Itt a nyitja annak a nehéz kérdésnek, miért is kellett a Messiásnak szenved
nie? Márk a választ Jézus két fontos igéjében találja meg. Mindkettő kitüntetett
helyen szerepel az evangélium szerkezetében. Az egyik a jeruzsálemi tartózkodást
megelőző nyilvános működés végén, a másik az utolsó vacsora szövegösszefüggésé
ben. Szerkezetileg távol állnak egymástól, de tartalmilag megegyeznek Jézus éle
tének és halálának értelmezésében. Az első hely, Márk 10,40 szerint az "Ember
fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. hanem hogy Ő· szolgálion, és életét adja
váltságul sokakért".

Egyedül a Messiás az igaz. Bs az igaz Messiással szemben - éppen a szen
vedéstörténetben a legláthatóbb - a bűnös emberiség áll. Az Egy és a sokak el
lentétében mindnyájan méltatlanok voltak az üdvösségre, rómaiak és zsidók, tá
voliak és közeliek. Mint ahogy ma érdemtelenek vagyunk, keresztények és nem
keresztények, hivők és nem hivők. Senki nem állhat Isten elé azzal az indulattal,
hogy követelje magának az üdvösséget, vagy "érdemeire" hivatkozva kérje jutal
mát. De éppen itt, ezen a ponton történt meg a helyettesítés. Az egyetlen igaz,
"aki nem ismert bűnt" (2KoT 5,21), magára vette az emberiség bűnét, hogy mi,
akik bűnösök vagyunk, üdvösséget nyerjünk. Minden üdvösség egyedüli forrása ez
a sokakért váltságul odaadott élet. Ebben az összefüggésben lesz világos, hogy az
üdvösség kegyelem, Isten szabad szeretete. Szerit Pál szavaival: "Isten azonban
azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisz
tus meghalt értünk" (Róm 5,8). Ha szeretet, akkor viszont nem lehet jogigényt
támasztani, mert különben megszűnne szerétet lenni.

A szenvedő igaz halálának mindenkit érintő hatékonyságát Jézus "elárulásá
nak éjszakáján" (IKor 11,23) a keresztfa árnyékában, az utolsó vacsorán Márk
10,45-tel egybeesengve értelmezi. Az étkezők a lakomában új közösségre lépnek, új
szövetségbe kerülnek vele. A test (szóma) a ki omló vérrel párhuzamba állítva az
áldozati testet, Jézus halálának kiengesztelő voltát jelenti. Vére pedig az új szö
vetség vérét, amely "sokakért kiontatik". A tanítványokért is, hiszen hamarosan,
a döntő órában csődöt mondanak (Mk 14,27. 50.), akárcsak Pilátus és társai. A so
kakért megtörődő test és a sokakért kiomló vér végérvényessé teszi az üdvösséget
mindenki számára. Amint a közösségí áldozat (cebah) és a vérrel való meghintés
szövetséget alapított Isten és Izrael között (Kiv 24.), úgy most a Megfeszített áldo
zata új és örökre szóló szövetséget teremt Isten és az "új Izrael" közott.

Az eucharisztia húsvét utáni ünneplésében, az újszövetségi todah-ban a ke
resztények éppúgy gondolhattak a szenvedő igaz felmagasztalására, a halálból
való feltámadására, mint az Emberfia helyettesítő engesztelő áldozatára, életét so
kakért váltságul adó életére, vagy várva-várt újraeljövetelére. Jézus halálának és
feltámadásának gyümölcsét odaadta a tanítványoknak és rajtuk keresztül a so
kaknak, hogy ebben a lakomában újra és újra mindenki megtapasztalhassa en
gesztelő áldozatának, helyettesítő kereszthalálának bűnöket megbocsátó üdvösségér.

Amikor Jézus halálát és feltámadását a szenvedő panaszból és hálaadó öröm
ből álló lamentációban, il. 22. zsoltárban összegzi a kereszten. akkor vállalja Izrael
két véglet között rnozgó hittapasztalatát. Mint a Törvény és a próféták beteljesí
tője annak bizonyságát nyújtja, hogy az ő és a mi Istenünk nem olyan, mint a
pogány istenek, akiknek "van szájuk, de nem beszélnek, / van szernük, de nem
látnak, / van fülük, de nem hallanak" (Zsolt 135,16-17a). Jézus Isten szól és meg
szólítható, kész a párbeszédre: "még mielőtt szóIítanának, már válaszolok; még be
"em fejezik szavukat, már meghallgatom őket" (Iz 65,34). Jézus Krisztus mint
szenvedő igaz a 22. zsoltár szavaiban keresztre vitte és szóvá tette minden szen
vedő ember panaszát. A szégyen fáján bizonyságul adta, hogy velünk tart és ér
tünk él.
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