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SULYOK ELEMÉR

„...de övéi nem fogadták be”
Jn 1,11

E tanulmányban arra vállalkozunk, hogy Jézusnak – szenvedése előestéjén – a Getszemáni 
kertben mondott imádságát elemezzük. Elsősorban Márk evangéliuma (14,12–42) alapján tesszük 
ezt, de tekintettel leszünk a párhuzamos evangéliumi helyekre is (Mt 26,36–46; Lk 22,39–46; Jn 
18,12,27; 14,31).

Márk evangéliuma mint perikópánk legtágabb szövegkörnyezete

Kitűnő dolgozatában Andorka Eszter1 – elsősorban Matera, Genest és más egzegéták művei 
nyomán – felhívja figyelmünket arra, hogy Márk evangéliumát két feszültség jellemzi. Az első 
feszültséget teremtő két pólus a sorsszerűség és a személyesség. Paradoxonról vagy inkább komp-
lementaritásról beszélhetnék, mert nem arról van szó, hogy a sorsszerűség kioltja a személyes fele-
lősséget, vagy fordítva: az utóbbi korlátlan mértékben érvényesülhetne, hanem inkább arról, hogy a 
szótári értelemben vett fogalmaink nem írják le teljesen egy történés – jelen esetben Jézus történe-
tének – valóságát, vagy inkább igazságát, hanem csupán megközelítik. A második feszültség Jézus 
fokozódó elszigetelődése, ugyanakkor identitásának erősödése között tapasztalható.

A márki elbeszélés struktúrája és kiváltképp időkezelése abban az élményben részesíti a hall-
gatót vagy olvasót, hogy pontosan eltervezett, elkerülhetetlenül bekövetkező eseménysor tanúja.

Az elbeszélést, és azon belül is elsősorban a szenvedéstörténetet ismétlések szövik át. Közülük 
a legnyilvánvalóbbak a szenvedés háromszori megjövendölése (8,31; 9,31; 10,33sk), Jézus három-
szori imádsága a Getszemáni kertben (14,32‒42), Péter háromszori tagadása (14, 66‒72) és Jézus 
ismételt kigúnyolása (a főtanács előtt, a helytartóság belső udvarában, a kereszt alatt). Eltekintve 
a két per analógiájától a paralellizmus gondosan kidolgozott példáját halljuk a főpap és Heródes 
ajkáról (14,61: „Te vagy a Messiás, az áldott (Isten) Fia?”; 15,2: „Te vagy a zsidók királya?). 
Továbbá rejtett, kevésbé feltűnő ismétlések is felfedezhetők, pl. Jézus keresztre feszítését kétszer 
is tudtunkra adja Márk (15,14 és 25.), háromszor hangzik el a Jézust követő asszonyok névsora 
(15,40; 15,47; 16,1).

Az imént említett példák azt sugallják, hogy Jézus szenvedése sorsszerű, a szenvedések meg-
jövendölésében szinte a „végzetszerűség” szintjére emelkedve hat a mindenkori olvasóra: „Az 
Emberfiának sokat kell szenvednie...” (8,31: dei), és „az írásoknak be kell teljesednie”  (14,50). 
A harmadik, s egyben a legrészletesebb jövendölésben (10,33sk.) Jézus mintegy rövid tartalom-
jegyzékét adja küszöbön álló szenvedésének, és szókészletét pontosan visszahalljuk 4‒5 fejezettel 
később a passiótörténetben. A kereszthalál felé közeledve Jézus egyre több jelét adja annak, hogy 
az előtte álló események menete megváltozhatatlan. Amikor bevonul Jeruzsálembe (11,1–6) és elő-
készíti a pászkavacsorát (14,12–16), ugyanazzal a pontossággal utal a jövőbeli eseményekre, mint 
amikor a tanítványok árulásáról jövendöl (14,27–30).

Az elbeszélés megtervezettségének ezt az élményét csak fokozza az egyre pontosabbá váló idő-
határozók sűrűsödése. A 11–12. fejezetben szinte minden esemény konkrét naphoz, sőt a 14–16. 
fejezetekben szinte minden esemény konkrét órához kötődik; éles ellentétben a közbülső fejezetek-
kel, amelyekben az sem derül ki, vajon két esemény azonos napra esik-e, vagy hetek választják el 
őket egymástól. A 15. fejezetet egyenként három óra hosszúságú eseménysorra bontják az időha-
tározók (15,1: „reggel”; 25: „három óra tájban”; 42: „amikor esteledett”). A szenvedéstörténet ese-
ményeinek e sorsszerűsége – amint már említettük – nagypéntek felé haladva egyre hangsúlyosab-
bá válik, és a kereszthalál jelenetében tetőpontra jut.

Ennek ellenére mégsem ébred az olvasóban az a benyomás, hogy Márk elbeszélése végzetsze-
rű, és megszünteti a szereplők személyes felelősségét. Sőt, a történet kifejezetten sodró erejű, drá-
mai helyzetekben döntések elé állít, nyugtalanít, változtatásokra szólít fel. S mindezt a legkülön-
bözőbb eszközökkel éri el. Elsősorban kifejezett felszólítással. A 13. fejezet apokaliptikus beszé-
dében pl. Jézus közvetlenül is az evangélium hallgatói felé fordul: „Amit nektek mondok, minden-
kinek mondom: Legyetek éberek!” (13,37). Azután a tanítványok magatartásának ábrázolásával. 
Noha Jézus tudja, milyen értetlenek és kicsinyhitűek a meghívottak, nem szűnik meg buzdítani, 
figyelmeztetni és helyesbíteni őket (vö. 3,13skk; 4,40; 650; 7,18sk; 8,15–21; 9,33–41; 10,13–16; 

  1 „Azt mondja nekem: ’Abba’ és ’Eloi’” (Mk 15,34 elemzése). In: Studia Biblica Athanasiana 4 (2001) 77–152. Márk evangéliumá-
nak, mint tágabb szövegkörnyezetnek jellemzésében e dolgozat összefoglalására hagyatkoztunk, l. elsősorban 95–105.
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10,33–45 stb.). Úgy látszik, a sorsszerűség ellenére is van remény a történetben szereplő és a törté-
neten kívüli későbbi tanítványok számára, mert Jézus értelmét látja a felkészítésükkel, oktatásukkal 
járó vesződségnek. Péter árulásában a háromszori ismétlés akképpen is hat, hogy háromszor ébred 
remény a hallgatóságban: talán most, talán ennél a kérdésnél erőt vesz magán, és kiáll Jézus mel-
lett. Márk drámai szerkesztésének egyik legjellemzőbb eszköze, hogy arra indítja a hallgatót: azo-
nosuljon az értetlen, kicsinyhitű, elbukó tanítványokkal, akik minden esendőségük dacára is újra és 
újra arra kapnak meghívást: merjenek személyes felelőséggel Jézus mellett dönteni.

Amikor a tanítványok alkalmatlanná válnak a legkisebb remény felcsillantására, az elbeszélés 
újabb, eddig ismeretlen szereplőkről gondoskodik, akik legalább egy sor vagy egy bekezdés erejé-
ig igaz, hű tanítványoknak bizonyulnak, mint pl. Cirenei Simon (15,21), a római százados (15,39), 
vagy a már említett asszonyok csoportja, akik arról tanúskodnak, hogy nemcsak sorsszerűség van, 
hanem van más lehetőség is: ki lehet tartani a szorongattatásban. Föl lehet venni a keresztet, amint 
arra a 8,34-ben mindnyájan, történeten belüliek és kívüliek meghívást kaptak.

A sorsszerűség gondolatával végül maga Jézus is szembeszegül. Annak ellenére, hogy sokszor 
bejelentette szenvedését és halálát, tiltakozik ellene és küzd vele. Elsősorban két imádságra kell 
gondolnunk: arra, amit a Getszemáni kertben mondott (14,36), és arra, amelyet a kereszten (15,34) 
idézett a zsoltárból. A két verset nemcsak az imádság gondolata rokonítja, hanem az is, hogy Isten 
megszólítása mindkét helyen arámul hangzik el. Az idegen nyelvű idézet mintegy szövegkiemelő-
ként funkcionál, ugyanakkor hangsúlyozza az elbeszélt események valódiságát, az emberi történe-
lembe való beágyazottságát.

Elszigetelődés (magára maradás) és Jézus önazonosságának kibontakozása

Márk elbeszélésének drámai terét egy további paradoxon, amely – szerény véleményünk sze-
rint – nem mond ellent az első feszültségnek, még tovább mélyíti a már korábban említett komp-
lementaritást. Egyszerre követhetjük nyomon Jézus mindenkitől és mindenektől való izolálódását, 
másrészt identitásának egyre erőteljesebb kibontakozását. Úton a fizikai széthullás felé, amikor 
„hegyre menet ritkulnak a fák” (Puszta Sándor), lassan minden az ember mögé hátrál. Ami addig 
elérendő célnak, tájékozódási pontnak számított, az végérvényesen múlttá rögzül. De éppen ebben 
a kitisztuló szemhatárban válik perdöntővé: mi is volt az élet igazi ércfedezete. Jézus – megosztva 
emberi tapasztalatunkat – éppen ebben az órában mondja ki a legszabatosabban: „Abba, Atyám!” 
(14,36), és mondja ki a legvilágosabban: „Én Istenem, én Istenem…” (15,34), és fejezi ki „Te vagy 
Istenem” (Zsolt 22,11). 

Bár a 15,34-ben szereplő, különösen is hangsúlyos agkateleipó (elhagy) Márknál hapax legome-
non (egy szónak egyszeri előfordulása egy műben), de a mögötte húzódó motívum, Jézus elárvulá-
sa és övéitől való elhagyatottsága az első fejezetektől kezdve jelen van az evangéliumban. Az első 
mozdulat: eltávolodása családtagjaitól, akik azt mondják, magán kívül van (3,20.31–35). A követ-
kező lépés: elidegenedése földijeitől, a názáretiektől (6,1–6). Azután többször is halljuk Jézus ajká-
ról: „az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik…” (8,31; 
12,8.10). Majd a tanítványok közül elsőként Júdás hagyja el (14,10sk), a többiek meg elszéled-
nek (elfutnak). A három legközelebbi tanítvány, akiket maga mellé vesz, hogy imádkozzanak vele, 
álomba merülnek. Péter megtagadja. Népe vezetői kiszolgáltatják a közös ellenségnek. Több lépés-
ben megfosztják ruháitól (15,17.20.24), „kidobják” a városból, s a „kapun kívül” (Zsid 13,12), a 
Golgotán halálra adják. A keresztre feszítés egyértelművé teszi a teljes vallási kiközösítést. S végül 
elhangzik az utolsó kiáltás (15,37) és kileheli lelkét (15,37).

Az elidegenedés „leszálló ágával” mintegy ellentétes irányban megfigyelhetjük Jézus önazonos-
ságának „felszálló ágú” tudatosulását. Az evangéliumi események során ugyancsak fokozatosan 
bontakozik ki Jézus identitásának titka. Ez a vonás Márk egyik legrégebben feltárt, és ezért legis-
mertebb jellemvonása. Mk 1,1-től kezdve halljuk a különféle messiási címeket és neveket, s ezek 
egymásra vonatkoztatása, pontosítása, újraértelmezése végighúzódik az evangéliumon (Krisztus, 
Isten (szeretett) Fia, a Zsidók királya). Az evangéliumban nyomon követhetjük, hogyan bontako-
zik ki a krisztológiai tematika, hogyan kapcsolódnak össze a különféle címek, s hogyan visszhan-
gozzák a szenvedéstörténet különböző szereplői – még ha sokuk gúnyból vagy ellenséges érzület-
ből is: – Isten Fia, Krisztus, a Zsidók Királya.

Ha már Jézus messiási címeinek tudatosulásáról esett szó, említsük meg: annak ellenére, hogy 
az égi hang kétszer Fiának nyilvánítja Jézust (1,11-ben és 9,8-ban), Márk evangéliumában érde-
kes módon ő maga vonakodik Atyjának nevezni Istent. Beszél ugyan egyszer az Emberfia Atyjáról 
(8,38), ugyancsak egy ízben a tanítványok mennyei Atyjáról (11,25), valamint az Atyáról és a Fiúról 
(13,32), de nem él az „én mennyei Atyám” megszólítással, és azt sem halljuk, hogy Istent „Atyám”-
nak szólítaná. Talán az sem érdektelen, hogy sem Máté, sem Lukács nem követi Márk gyakorlatát. 
Az előző két evangéliumban Jézus, amikor imádkozik, „Atyám”-nak szólítja Istent, és így utal rá 
akkor is, amikor tanítványainak vagy másoknak beszél róla. Máté még a Márktól öröklött szöveg-
be is több helyütt beiktatja (Mt 12,50/Mk 3,35; Mt 16,29/Mk 14,15; Mt 20,50/Mk 10,40). Az utób-
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bi eljárás különösen figyelemreméltó, mert ez a csere nem magyarázható az istennév elkerülésé-
nek puszta szándékával. Márk evangéliumában Jézus csak egyetlenegyszer nevezi Istent Atyjának. 
A Getszemáni nevű majorban, a kertben: „Abba, Atyám!” (14,36).

A szűkebb szövegkörnyezet

Az utóbbi mondatok révén tulajdonképpen meg is érkeztünk vizsgálandó szakaszunkhoz (Mk 
14,32–42), amelynek közelebbi szövegkörnyezete keretes elbeszéléssé avatja perikópánkat. Az első 
részben (14,26–31-ben) ugyanis Péter háromszori tagadásának megjövendöléséről hallunk, a kerti 
jelenetet követő szövegrészletben (1,43–52) pedig Júdás árulásáról. A kettő között, középütt hang-
zik fel Jézus imája. Felragyog már Jézus győzelme, bár úgy látszik, mindenki és mindenek elhagy-
ták. Péter megtagadja, Júdás elárulja. A látszat szerint Jézus teljesen magára marad. Az elbeszélés 
közepén azonban más kép tárul elénk: Jézus imádkozik és hosszan mondogatja: „Abba, Atyám!” 
Vagyis még sincs egyedül, az Atya ott is vele van. De Jézus győzelme nemcsak a perikópa köze-
pén, hanem a peremén is érzékelhető. A jövendölések révén a tagadás kétszer-háromszor is szóba 
kerül, miszerint mindenki fogadkozik, hogy nem fogja elhagyni a Mestert, és hogy készek vele 
együtt meghalni. Júdás árulása is sajátos módon fejeződik ki: „Akit megcsókolok, ő az” (14,44). 
És amikor Jézushoz érkezik, mintha lelassulna, és pillanatra megállna a jelenet. Köszönti Jézust, 
nem csak megcsókolja: „Üdvöz légy Mester!” (14,45). Az áruló csókját kifejező szó (katefilészen, a 
katafileó igéből) a görögben különösen intenzív, mély érzelmet kifejező csókot jelent. Júdás mintha 
már megbánná a bűnét. Jézus közvetlen közelében már nemigen lehet árulónak lenni.2

A Getszemáni-jelenet

Perikópánkról írja Hans Urs von Balthasar: „Ha eltekintünk azoktól a Jézus életében folytono-
san jelen lévő mozzanatoktól, amelyekben a passió már előzetesen megnyilvánul, így a megkísér-
téstől, a gyilkos Jeruzsálem és a halál hatalma kiváltotta könnyektől, a haragtól, a fáradtságtól, a 
csömörtől stb., akkor azt mondhatjuk, hogy a ’tulajdonképpeni’ passió a legkorábbi beszámolókban 
(Márkéban) ’földre zuhanással’ veszi kezdetét (Mk 14,35; Máténál ez imádkozó arcraborulássá, 
Lukácsnál térdhajtássá szelídül). Összetörettetésében Jézus úrrá akar lenni az eszkatologikus 
peiraszmoszon (kísértésen). Minden Jézus lelkében indul el: a ’rettegéssel’ és az ’elszigetelt féle-
lemmel’ (Mk 14,33). Elszigetelődik az eltávolodó, de egészen még el nem tűnt Atyától, akihez a 
gyengéd ’Édesapa’, Abba megszólítással fordul. De semmiféle érintkezés nem létezik már ezzel az 
Istennel, csak a szenvedésre erőt hozó angyal Lukácsnál, vagy az ezzel párhuzamos jánosi helyen 
a mennyből felhangzó szózat, amely kimondja az Atya (nem Jézus!) megdicsőülését a szenvedés 
által. Elszigetelődik Jézus másfelől a tanítványoktól, akiket maga mellett tart, de egyben maga 
mögött is hagy, olyan dialektikában, amelynek teológiai értelme több oldalról is kifejezhető: 1. 
mint helykijelölés az engedelmesség nevében (ti ’itt’, én ’ott’: Mt); 2. különböző fokú társul foga-
dás: a három kiválasztott hallótávolságban lehet, de nem közelebb (Mk, Mt); 3. mint egyesülés az 
imádságban („Imádkozzatok!”), de azzal a különbséggel, hogy Jézus a peiraszmoszban imádkozik, 
míg a tanítványok imádsága a peiraszmosztól kell hogy megvédje őket; 4. mint az a három alkalom 
(Mk, Mt), amikor Jézus visszamegy a tanítványokhoz, majd eltávolodik tőlük ismét, ami a távol-
ságot és a közelséget hangsúlyozza; 5. mint (Lukácsnál ’szomorúsággal’ mentegetett) képtelenség 
a tanítványok részéről arra, hogy segítsék Jézust magányos imádságának tusájában, amiért Pétert 
(Mk) és a másik kettőt (Mt) csalódott szemrehányás éri.”3

Jézus tanítványaival „a Getszemáni nevű majorba érkezik” (14,32a). A kert a Kedron (Kidron) 
völggyel átellenben, az Olajfák hegyének lábánál terül el. Itt kezdődik az az eseménysor, amely 
révén Jézus egyre inkább eltávolodik tanítványaitól. „Üljetek le itt, amíg én imádkozom” (14,32b) 
– mondja nekik. Egyedül kívánt imádkozni, de bizalmasait, Pétert, Jakabot és Jánost magával viszi, 
akik Márk szerint legnagyobb és legmeghittebb kinyilatkoztatásainak voltak tanúi.

„Egyszerre csak remegni és gyötrődni kezdett” (14,35). Márk a három kiválasztottal, akik 
jelen voltak Jairus lányának feltámasztásánál (5,37) és Jézus színeváltozásánál (9,2), minden 
bizonnyal arra kíván utalni, hogy Jézus ismét kinyilatkoztatja magát: a tanítványok várakozásá-
nak megfelelően olyasvalakinek, aki legyőzi az emberi gyötrődést és szorongást, akiben betelje-
sedik az ószövetségi igazak mélyből kiáltó minden fohásza. A zsoltáros szavaival fordul hozzá-
juk: „Halálosan szomorú a lelkem” (14,34a). „Ezek a (panasz)zsoltárok az emberi sorsot egyé-
ni életrajzi körvonalak nélkül bemutató nyelvezetükben olyan panasz-imákat képviselnek, ame-
lyekkel a veszélybe és nyomorúságba sodródó ember azonosulni tudott… A ’mindhalálig’ (vö. 
’halálosan’) kiegészítés túllép a zsoltárok kifejezésein. A Jón 4,9 alapján e szót a halál kívánása-
ként kell értelmeznünk. A Jézust hatalmába kerítő gyötrődés olyan kimerítő, hogy a halál szaba-

  2 Vö. Székely János: A Márk-passió. In: „Mindent az Evangéliumért” (Gyűrki László 70. születésnapján). Körmend, 2002, 131.
  3 A három nap teológiája (ford.: Görföl Tibor). Budapest, Osiris, 2000, 88.
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dulást jelentene számára.”4 De Péter, Jakab és János nem tud segítségére lenni. Ezért Jézus őket 
is hátrahagyja: „várjatok itt és virrasszatok!” (14,34b). Egyre világosabbá válik: Jézusnak egye-
dül kell halálfélelmét elszenvednie, s egyedül kell a halálba mennie – teljesen magára hagyatva. 
A három tanítvány amit megtehetne, nem több, minthogy megoszthatná vele ezt az órát. Már nem 
tanúk, miként korábban – Isten színe előtt ugyanis ebbe a rettenetbe és félelembe való alámerü-
lésnek nem lehet szemtanúja – hanem mint barátok, akik együtt virrasztanak vele: figyelmesen 
és csendben, szívvel és lélekkel.

Félelemmel kezdődik a halál „előjátéka”. „Kicsit tovább ment és földre borulva imádkozott” 
(14,35a) – az imádság legalázatosabb testhelyzetében (vö. Lk 5,8; 17,16), mint Ábrahám, aki 
arcra borult, amikor Isten beszélt vele (vö. Ter 17,4). Jézus imádsága elmegy a könyörgés leg-
szélső pereméig: „ha lehetséges, múljék el ez az óra”. Az Atya által meghatározott, s egyben a 
Jézus által elfogadott óra, amelyben „az Emberfia a bűnösök kezére kerül” (14,41), a gonoszság 
és „a sötétség hatalmának” órája (Lk 22,53), a szenvedésé és kísértésé, hogy engedetlenné vál-
jék, a kétségbeesésé, mivel Isten magára hagyva Jézust, elrejtőzik előle. Ennek az órának kelle-
ne elmúlnia, és ettől az órától kellene megszabadulnia, ha lehetséges, vagyis ha ez az Atya aka-
rata. Ebben az összefüggésben felismerhetők már Jézus imádságának alapmotívumai: emberi, 
sőt emberfeletti félelme a szenvedéstől és haláltól, elárvulása és elszigetelődése mindenkitől és 
mindenektől, a kísértésé, hogy szófogadatlan legyen, ugyanakkor bizalomból fakadó könyörgé-
se: „Múljék el tőle ez az óra”.

Imádsága szóvá is teszi az imént említett motívumokat: „Abba, Atyám!..., te mindent megte-
hetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te” (14,36). 
„Abba, Atyám!” – imádkozza fennhangon (és szüntelen mondogatja magában). Amint a Lélek a 
fiak szívében (Róm 8,15; Gal 4,6), úgy szólítja most a Fiú az Istent. Mind ez ideig senki sem for-
dult hozzá ezzel a szóval; sem Izrael gyermekei, noha fiak voltak, sem a népek ivadékai. Jézus 
viszont így szól: Abba, hiszi ugyanis, hogy minden az ő kezében van, mindent megtehet, az embe-
rileg lehetetlent is, és mindent elháríthat; az isteni szemszögből szükségeset is.

Azután elhangzik az Atyába vetett bizalomból és hitből forrásozó mélyen emberi kérés: „vedd el 
tőlem ezt a kelyhet”. A szenvedés kelyhét, amelyről Jézus szólt már, amikor Zebedeus fiaitól meg-
kérdezte: „Készek vagytok-e arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom?” (10,38). 
A kehely gazdag jelentéstartalmú jelképe mind az Ó-, mind az Újszövetségnek.5 „Isten nyújtja át 
Jézusnak a szenvedések kelyhét. Ezért a rá váró szenvedés nem homályos és komor végzet. A képet 
a zsidó vértanú-teológia a mártíromság szenvedésére alkalmazza, az Ószövetség pedig Isten harag-
ját jelöli vele, amely ítéletként sújt embereket vagy népeket. Itt a két szempont keveredik egymás-
sal abban az értelemben, hogy Jézus a szenvedéssel magára veszi a haragot, amelynek másokat 
kellene sújtania”.6 A harag kelyhe tehát nagyon közel kerül Jézus szenvedésének kelyhéhez. Jézus 
kezében a harag kelyhe az üdvösség kelyhévé válik. A harag halálos itala a szeretet italává lesz. 
Mint Jézus, az ember is megkapja Isten kezéből ezt a kelyhet, hogy kiigya, hogy Isten haragjától 
vagy szeretetétől részegüljön meg. De az elsőtől a másodikig csak Jézus által juthat el. Csak ő tehe-
ti a harag kelyhét számunkra az üdvösség kelyhévé.7

Miközben imádkozik, átadja magát az Atyának: „de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te”. 
Mivelhogy az Atya részese a szenvedésnek, amelyet a Fiúnak el kell viselnie, és mivel nincs más Isten 
a szenvedésen kívül, és mivel ez a szenvedés az Atya akarata, és mivel, ha homályosan is, de ebben 
a szenvedésben felsejlik még az ő arca. Ezért a kérésben kifejeződő engedelmesség az elfogadás jelé-
vé válik, s a „rettegés” és „gyötrődés” közepette eloldódik saját akaratától, s kimondja: „legyen meg 
a te akaratod”. Amint láttuk, „halálos szomorúságát” bibliai panaszdalok szókészletével fogalmazta 
meg, most pedig a Miatyánk szavaival fohászkodik.8 Könyörgései és kérései közben végbemegy, amit 
a Zsidókhoz írt levélben olvasunk. „Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással 
imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is 
talált. Annak ellenére, hogy (Isten) Fia volt, a szenvedésben tanulta meg az engedelmességet” (5,7 sk). 
Pontosabb fordításban: „szenvedéseiben tapasztalta meg, hogy mit jelent engedelmeskedni”.

Vajon Márk szerint meghallgatásra talált-e Jézus imádsága? Az evangélista erről nem beszél. Jézus 
feljött a szent városba, hogy amit az út elején a kísértésben megtapasztalt (agónia és győzelem), azt 
a végén beteljesítse szenvedésével (vö. Lk 9,31: „kivonulásával”) és feltámadásával (vö. Lk 9,51: 
„felemeltetésével”). Csupán abból következtethetünk az Atya elfogadó gesztusára, hogy Jézus bát-
ran elébe megy az árulónak és a szenvedésnek. Nincs szükség megerősítő angyalra, mint Lukácsnál 
(22,43), vagy mennyei szózatra, mint Jánosnál (12,27 sk)9. Márk érdeklődése afelé fordul inkább, 
hogy közvetlenül Jézus elhagyatottságát ábrázolja, közvetve pedig azokét, akik hozzá csatlakoznak.

  4 Gnilka, J.: Márk (ford.: Turay Alfréd). Agapé, 2000, 794.
  5 BTSZ. Róma, 1974, l. „kehely” szócikk.
  6 Gnilka, J., i. m., 796.
  7 Vö.: Louf, A.: Gyengeség és kegyelem (ford.: Szita Bánk OSB). Pannonhalma, Bencés Kiadó és Terjesztő Kft., 2004, 9–10.
  8 Luz, U.: Das Evangelium nach Matthäus I/4. EKK, Benziger/Neukirchener, 2002, 135.
  9 Jn 12,27 sk.-höz l. bővebben: Frey, J.: Das Vierte Evangelium auf dem Hintergrund älteren Evangeliumtradition; zum Problem: 

Johannes und die Synoptiker. In: Johannesevangelium – Mitte oder Rand des Kanons? Quaestiones Disputae (203), Herder, 2003, 89.
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„Amikor visszament (a maga mögött hagyott tanítványokhoz), alva találta őket. Erre rászólt 
Péterre: „Simon! Alszol?” (14,37). Jézus azért imádkozik, hogy engedelmesen elfogadja az Atya 
akaratát, de ebben a küzdelemben a tanítványok magára hagyják őt. Egyedül neki kell vállalnia és 
elviselnie a szenvedést és a halált értük és bűneikért (s tegyük hozzá: a kerti jelenet szereplőin kívül 
minden emberért, mindnyájunkért).

Jézus, miután elfogadta izoláltságát, megkérdezi Simont: „Egy óra hosszat sem tudtál virrasztani 
velem?” (14,37). Nem a maga, hanem Simon és társai kedvéért kérdezi ezt. Mert ha a kísértésben, meg-
próbáltatásokban nem tudnak helytállni, a halálban is elvesznek. Elsősorban tehát maguk miatt kellene 
virrasztaniuk és imádkozniuk, s akkor nem csak Jézussal maradnának, de Jézus is velük lenne.

Mindeközben meg kell gondolniuk, amit Jézus barátságosan és szomorúan mond nekik: „A 
lélek ugyan készséges, a test azonban gyönge” (14,38b). Egyedül a jóindulat, amelyet Jézus nem 
vitat el tőlük, nem használ, nem elég. A megpróbáltatásokat, amelyekre hamarosan sor kerül, pusz-
tán megértő szándékkal nem lehet elviselni. Csak a lélek, vagyis az erő, a bátorság, amelyet Isten 
azoknak ajándékoz, akik ezt kérik tőle, erősítheti meg őket.

Jézus egyedül, bensőségesen, kéréseit megismételve, küzdelmet folytatva imádkozik. 
„Másodszor is elvonult és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott” (14,39). Lukács evangélista 
írja: „egy angyal a mennyből megerősítette”. De ennél többet is mond: „Majd halálfélelem vett 
erőt rajta, és még állhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre” 
(22,44). „Ebben az imádságban csakugyan harcot vív Jézus… Az agónia szónak itt kettős értelme 
van: szorongás, a végveszély kétségbeesésbe fúló érzete; de harc is. A két értelmezés egyikét sem 
kerülhetjük meg; harc és szorongás – mindhalálig. Az engedelmesség és az imádság küzdelme ez. 
Imádságában engedelmességgel ajándékozza meg őt az Atya, s ezzel mintegy testéből is kiragadja. 
A harcban testének is része van. Amint imádsága egyre forróbbá lesz, véres verejték csöpög a föld-
re; önmagán tanulta meg, milyen erőtlen az emberi test, még ha a lélek izzó és erős is.”10

 Majd arról tudósít Márk, hogy „visszatérve (Jézus) megint alva találta őket, mert szemük elne-
hezült. Nem is tudták, mit válaszoljanak neki” (14,40). Hiába szólította fel őket éberségre és imád-
ságra. Talán nem is természetes éjszakai pihenésről beszélhetünk, hanem démonikus mélyálom-
ról, amelynek egyszerűen képtelenek ellenállni. Imádságuk is ebbe merül el, és maguk sem fog-
ják tudni, mi történt velük.

 Jézus immár harmadszor imádkozik. Tartalma nem kerül szóba, csupán az, hogy harmadszor 
tér vissza a tanítványokhoz (14,41a). Amit most mond, már nem virrasztásra és imádságra buz-
dító felszólítás. Ennek az alkalma már elmúlt. Így szól: „Még mindig alusztok és pihentek? Elég 
volt!” (14,41b.42a). A fordítás nem elég pontos. Minden bizonnyal úgy kell értenünk Jézus sza-
vait, hogy a tanítványok tovább alusznak, és talán a biztonság, a béke, a dicsőséges messiási jövő 
álmaiban ringatóznak. De ennek most vége! Könyörtelenül bekövetkezik, amit Jézus halálfélelmé-
ben előrevételezett, amelytől szerette volna magát megmenteni, de amelyet végül elfogadott. Vége 
az álomnak, a szenvedés, amely maradéktalanul kimeríti és erejét föléli, betör a jelenbe, Jézus éle-
tébe. „Elég volt!” „Rejtélyes az apekhei kifejezés… Valószínűleg személytelenül kell fordítanunk, 
de nem úgy, mint a Vulgata (sufficit: „elég”), hanem utalással az időre: „vége”.11 „Vége! Eljött az 
óra!” Az Emberfia, aki a világ földön rejtőzködő ura, a bűnösök kezére kerül, a zsoltáros szavai-
val „a bűnösök kezébe, az álnok és erőszakos emberek öklébe” (vö. 71,4; 82,4; Iz 53,9; Mk 9,31). 
Az elbeszélés azzal a felszólítással fejeződik be, hogy „Keljetek föl, induljunk! Nézzétek, ott jön 
az áruló!”. Jézus nem várakoztatja meg Istent, nem tartóztatja fel az órát, amelyet Atyja meghatá-
rozott. Az imádságban és engedelmességben Jézus eggyé vált az Atyával.

 Jézus Getszemáni imádsága (14,36: „Abba, Atyám!. te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt 
a kelyhet. De ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te”) ugyanúgy, mint a kereszten 
elkiáltott kérdése (amelynek kifejtése újabb tanulmányt igényelne) egyszerre fejezi ki azonosulását 
az isteni akarattal és tiltakozását a bekövetkezendő események ellen. Imádságában egyszerre van 
jelen a sorsszerűség és a személyes felelősség, az elszigetelődés és identitástudatának kibontako-
zása. Azokkal értünk egyet, akik szerint a szenvedéstörténetnek valóságos kockázata, feszültsége 
van. Az olvasóban megfogalmazódhat a kérdés: és mi történik, ha Jézus megfutamodik? Ha nem 
vállalja, ami ráméretett? Imádsága félreérthetetlen: ő nem akarja „ezt a kelyhet”, még ha küzd is 
elfogadásáért. Ahogy S. E.  Dowd írja: „Az alázat imádsága nem az isteni segítségért való könyör-
gés helyébe lép, hanem társul hozzá.”12 

Jézus, akinek elárvulása Galileában kezdődött, és a golgotai kereszten fejeződött be, úgy indult 
a megsemmisülés felé, hogy hitte: az Atya szeretete erősebb, mint a halál (vö. Én 8,6), fényessége 
maradandóbb, mint a sötétség. Kivonult az életből – megjárva az ex-hodosz, a végső ex-itus min-
den poklát –, hogy együtt legyen az Atyával, megtapasztalva a szün-hodoszt, az Atyával való fogy-
hatatlan és gyarapíthatatlan egységét, a húsvéti fényességet és örömet.

10 Louf, A.: Bennünk a Lélek imádkozik (ford.: Mártonffy Marcell). Bencés Kiadó, 1994, 30.
11 Gnilka, J., i. m., 800.
12 Dowd, S. E.: Prayer, Power and the Problem of suffering: Mark 11:22‒25 in the Context of Marcan Theology (SBLDS 105). 

Atlanta, 1986, 157.


