
BÉKÉS GELLÉRT
, ,

AZ EMMAUSZI TANITVANYOK

Az emmauszi tanítványok története az egyik gyöngyszeme Szent Lukács evangéliumának (Lk 24,
13-35). Jézus - az elbeszélés szerint - föltámadása napján megjelent két tanítványának a Jeruzsá
lemből Emmausz felé vezető úton. Ez az elbeszélés azonban abban különbözik a Jézus megjele
néseiről szóló többi elbeszélésről, hogy itt maga Jézus fejti ki messiási sorsának, kereszthalálának
és föltámadásának bibliai értelmét. A húsvéti események jézusi magyarázata- még inkább, mint
maga az elbeszélés - további gondolkodásra, elmélkedő keresésre indít.

Voltaképpen mi történt? Hogyan mondják el a húsvéti eseményeket - dióhéjban ~ az emmau
szi tanítványok? Mit mondanak a kilétét rejtve hozzájuk csatlakozó Jézusnak arról, ami az előző

napokban Jeruzsálemben lezajlott? "Lehetséges, hogy ne hallottad volna, mi történt az ünnepen
- kérdik -, hiszen mindenki a názáreti Jézus esetéről beszél. Prófétának tartotta a nép. Szívbeli
megtérést, lelki megújulást, ístenes életet hirdetett. De a főpapok és a nép vezetőí nem viselték el,
hogy bírálja képmutatásukat. Meg azt sem, hogya nép az ő szavára hallgat, és nem hivatalos ve
zetőit követi. Hamis vádakkal halálra ítélték, és keresztre feszítették. Mi, az ő tanítványai, azt
vártuk, hogya római iga alól majd fölszabadítja népünket, és újra Isten szent népévé teszi Izra
elt. De immár harmadnapja halott. Hihetetlennek tűnik. Mekkora csalódás ez nekünk! S még
csak tetézi mindezt, hogy ma hajnalban néhány asszony a sírjához ment, holttestét azonban nem
találták. Angyalok jelentek meg nekik és azt állították, hogy él. Megáll az ember esze! Mit gon
doljunk minderről?" Jézus, akit mindeddig nem ismertek föl, hagyta, hogy kibeszéljék magukat,
de aztán átveszi a szót. "Ti tanítványai vagytok a názáreti Jézusnak? Hogyan lehet, hogy csalód
tatok benne? veti fel, ha most kérdésekkel részleteire bontjuk az evangéliumi szövegből ismert
szemrehányást. - Miért hozott zavarba titeket, ami vele történt? Hát nem így kellett mindennek
történnie? Nem emlékeztek az Írásokra? A prófétai jövendölések nem mondták meg már réges
régen, hogy üldözni fogják a Messiást? Kínhalált fog szenvedni, de Isten új életre támasztja, és
benne üdvözít minden népet?"

Jézus mindjárt meg is magyarázza nekik "Mózesen kezdve valamennyi prófétánál, ami az
Írásban róla szól". Mindaz, amit az ószövetségi iratok a Messiásról mondanak, Jézusra vonat
kozik, az ö személyében teljesült be. Következésképp mindaz, amit a próféták a messiási üdvös
ségről jövendöltek, Jézus prófétai működésében és a húsvéti eseményekben valósult meg. A Mes
siás ugyanis az ószövetségi iratokban nem más, mint aki lsten hűtlenné lett választott népét visz
szavezeti Urához. Jézusnak pontosan ez volt a szándéka: megtérést hirdetett, bűnbocsánatot

ígért és adott, hogy megigazulttá téve a népet, újra érvényre juttassa Istennel kötött szövetségét.
Istennel közösségben, szövetségben élni: ez Izrael üdvössége, s ezt az üdvösséget közvetíteni va
lamennyi népnek: ez Izrael hivatása.

Jézus kereszthalálával nyilvánvalóvá lett, hogy a prófétai jövendölések másként teljesültek.
A választott nép vezetői nem ismerték föl Messiásukat Jézusban. Lelki vakságukban halálra ítél
ték őt, és kivégeztették a római hatalommal. A prófétai jövendölésekben már erről is szó van.
Izajás próféta ismeretlen utóda úgy beszél a Messiásról, mint Isten szenvedő szolgájáról, a "fáj
dalmak férfiáról", akinek "az Ú r vállára rakja mindnyájunk gonoszságát" (lz 53,6); ő ugyan ösz
szeroskad a szenvedés súlya alatt, de szelíd bárányként nem tiltakozik, hanern "engesztelő áldo
zatul odaadja életét értünk" (uo. 10).

A szenvedés, a vér, az engesztelő áldozat hallatára a mai ember nemegyszer megtorpan. Ho
gyan használhat az ember üdvözítésére ilyen eszközt az Isten, akit jóságos Atyánknak hívunk, s
aki egészen sajátos értelemben Jézus Atyja? Vajon nem kegyetlen, a szó szoros értelmében "vér
szomjas" lsten az, aki emberáldozatot, sőt egyszülött Fia föláldozását követeli, hogy kiengeszte
lődjék hűtlen teremtményével? Ez a pont az, ahol Jézus szavai nyomán tovább kell gondolkod-
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nunk, ha föl akarjuk fedezni a húsvéti események bibliai értelmét és üdvösségtörténeti összefüg
gését.

Az áldozatot hozó szándéka lényegében nem az adomány elpusztítása vagy megsemmisítése,
hanem az adomány teljes odaadása, amely az áldozatot hozónak maradéktalan önátadását fejezi
ki. A Biblia tanítása szerint az lsten tulajdon képmására alkotta az embert; ezzel az ember egész
mivoltában Istenhez tartozik és arra hivatott, hogy közösségben éljen Urával, Istenével. A bűn

lényegében ennek a gyökeres Istenhez tartozásnak és gyakorlati következményének, az isteni
akarat teljesítésének megtagadása. Jézus azonban az Istennek nemet mondó, az Istenhez tartozá
sát megtagadó ember helyére lép, és az Atyának valamennyiünk nevében igennel válaszol. A jé
zusi igen az Istennek szeretetből engedelmeskedő teremtmény egzisztenciális válasza. S a válasz
teljes és maradéktalan: mindhalálig tartó odaadás, amit a kereszthalál eksztatikus tanúságtétele
pecsétel meg. Ez az a jézusi önátadás, amely kiengeszteli Istent az emberrel. Ezért támasztja föl
lsten a halottak közül Jézust, hogy személyében új és örök érvényű szövetséget kössön az ember
rel, és teremtményét visszafogadja isteni életközösségébe. Íme a húsvéti események bibliai értel
me üdvösségtörténeti összefüggésükben. Ezt értették meg Jézus szavaiból az emmauszi tanitvá
nyok.

De tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy Jézus szavai csak értelmi síkon hatottak rájuk. Ők
maguk mondják: "Ugye, tűz járta át a szívünket, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette
az Irásokat?" Az értelmi világossággal párosuló lelki élmény és érzelmi erő arra indítja a két ta
nítványt, hogy estére, Emmauszba érkezve, megkérjék Jézust, maradjon velük. Amikor asztal
hoz ülnek, Jézus megáldja a kenyeret és a kenyér színében önmagát adja nekik - a szöveg mély
értelmű kifejezésével-, egyszerre "megnyílt a szemük és fölismerték őt". Akiről Jézus az úton be
szélt, az ő maga. A tanítványok tehát tüstént visszatértek Jeruzsálembe a húsvéti örömhírrel :
"Az Úr valóban föltámadt!".

T. SZÉKELY LÁSZLÓ

A CSíKI SZÉKELYEK PASSiÓJA

A kérdés tárgyalására a csíki székelyek archaikus imái vezettek ; lényegük Krisztus megváltó
szenvedése s a vele való együttérzés. Szent Bonaventura a szent kereszt titkát és a Krisztus szenve
déséről folytatott elmélkedést a lelki élet rendkívüli eszközének tartja. Azt mondja, ez az ájtatos
ság még a hétpecsétes könyvet is megérteti velünk. Az egyházatya a kompassió lényegét Szent
Pálnak a galatákhoz írt levelében látja: .Krisztussal együtt keresztre szegeztettem, élek pedig
már nem én, hanem Krisztus él bennem". Szent Bonaventura a Krisztus szenvedéséről való el
mélkedést a buzgóság feltételének tartja. Az Érdy-kódex írója is az egyházatyákra hivatkozik,
akik a Krisztus "kínjáról" és haláláról szóló elmélkedést az üdvözülés egyik feltételének tudják.

Krisztus megváltó szenvedése a világ történetével párhuzamosan a mai napig tartó passióból
és kompassióból áll. A kompassió a történelem folyamán nemcsak lelki, hanem fizikai együtt
szenvedésben is megnyilvánult (kereszthordozók, flagellánsok). Flagellációt Csiksomlyon, a Sal
vator-kápolnánál is végeztek.

A csíkieknek Krisztus szenvedésével való fizikai együttérzése ma inkább csak a kompassiós
imádkozáskor ejtett könnyekben nyilvánul meg. A könnyek adománya a középkor áhítatának
jellegzetes megnyilvánulása, nemcsak a gyengébb nem ismerte. Az érzések természetes ártatlan
sága akkor még nem volt pirulás tárgya. Gottfried és az első keresztesek, az oly nagy áldozatok-
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