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A SZENVEDO SZOLGA NYOMÁBAN

Nagy örömmel vettem kezembe a SZOLGALAT első számát. amely a II.
vatikáni zsinat szellemében kívánja folytatni a régi Papi Lelkiség munkáját,
a papok és világiak lelki tájékoztatását.

Felette szerencsés a címválasztás . I:s pedig azért. mert röviden. de velő

sen kifejezi nemcsak a papi élet lényegét. de a keresztény lelkiség miben
létét is. Nem csoda . hogy például a mexikói papság egyik . immár ötödik
évében járó lelkipásztori folyóiratát is Servi r-nek hivják.

Hogy SZOLGALAT·ban törnörlthet ö a keresztény lét mibenléte. manapság
még nem él teljesen a hivők köztudat ában. de a teológiai érdeklődés köz
pontjában van már hosszabb idő óta . A II . vat ikáni zsinaton is nagy figyelem
ben részesült . de az egyre elmélyedő vizsgálódás is világosan rnutatja, hogy
a SZOLGALAT mennyire központi valóság a a keresztény létnek. Ez nem ls
lehet másképp . hiszen a Krisztus-misztérium a Biblia nyelvén legjobban
SZOLGALAT·ban fejezhető kl. s ezért az egész üdvösségtörténetnek is ez az
alapvető foglalata .

Mielőtt azonban erre rátérnénk. szüks éqesnek tart juk II SZOLGALAT rnlben
létét röviden körvonalazni. John R. Sheets. a jezsuita Marquette • egyetem
teológiai tanára . kutatva a SZOLGALAT értelmét. úgy találja. hogy az legál 
talánosabban a másiknak rendelkezésére való állást jelent valami privát- vagy
köz-szükséqlet kielégítése érdekében . Igy tehát az .alattvaló-feljebbvaló" .
•úr-szolga " viszonyát foglalja magában. Akár . katonal szolq álat"-r ól beszélünk.
akár .állami szolq álat"-r öl van szó , mindig a másik utasitásainak és rendel 
kezéseinek teljes ít ését fejezi ki. A . szolgálatban vagyok" éppen arra mutat,
hogy nem vagyok magamé. időmmel és képességeimmel nem rendelkezem
saját belátásom szerlnt, mert azokkal munkaadómnak vagyok lekötelezve.
Tehát nem saját érdekem az első. hanem az ő személyes vagy a köz szük
ségletének ellátása. Ez a SZOLGALAT vallásos értelmének is lényege: az
Úr-Istennek való teljes elkötelezettség. teljes alávetettség. amint ezt az Úr
a választott népnek meghagyta: .Szeresd Uradat, Istenedet teljes szivedből.

teljes lelkedből. teljes elmédből • Vagyis minden fenntartás nélkül,
egészen és mindenestül.
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Izrael Jahweh szolgája

Ez a szolq álat. amint rnondottuk, az üdvösségtörténet átf ogó valósága . A
Krisztus-misztérium kezdete Izrael. Az Ószövetség egésze tanúsítja, hogy
Izrael Jahweh szolgáj a. Erre kötelezte magát a Sinai Szövetségkötésben :
Mi nt . papi nép" (Exod. 19.5-6) hivatott nemcsak kul tikus szolq álatra, de az
lsten -tisztelet liturgiáján túl a Szövetség Népének egész élete és annak rnln
den vonatkozása arra hivatott. hogy Jahweh megváltó jóságát tanüsttsa és
közvetttsa a többi népeknek. Bár ehhez a szolgálat-hivatáshoz sokszor h űt

lenek lettek. amit a próféták ostoroztak; bár ez igen sokái g sz ük nacIonaliz
musban rekedt meg. a babiló niai fogságtól kezdve ennek az egyetemes hiva
tásnak éltek. Igaz. hogy lsten és a nép szövetsé g-viszonya áthidalta a szolga
úr kapcsolat ridegségét és enyhftette annak megaiázó függőségét, amit az
is mutat, hogy Jahweh-Izrael viszonya főleg a házasság. a férj-feleség benső

séges szeretet-kapcsolatában nyert kedvelt kifejezést . azonban megmaradt
a függőség. a HOFá való feltét len húség köte lezett sége. ami lényege a szol 
gálatnak.

Jézus - úr és szolga

Izrael .csak árnyéka a j övendőnek . A valóság Kris ztusban van" (Kol. 2.
17). Az előkép beteljesül Jézus Krisztusban. Ezért nem csoda . hogy az Új
szövetségből Krisztust mint szolgát ism erj ük meg. Viszont azért szolga. mert
egyúttal Úr is. Jézus Kris ztus Úr és szolqa, ez a kinyilatkoztatásnak Reá vo
natkozó két egymásb atartozó alapvető adata .

Az Újszövetség egészében semmi kétség. hogy a Kri sztus-misztérium
ebben foglalható össze : Jézus az Úr! Ebben összpontosul az apostoli ige
hirdetés: . Isten Úrrá és Messiássá tette azt a Jézust . akit ti keres ztre
feszítettetek" (Ap . Csel. 2.36) . Jézus halálának és feltámadásának húsvéti
tettében . amely egész élete Atyja iránt való engedelmes. szolgáló sze retet é
nek összegezése és kife jezése. emberségében is elért e a teljességet Atyja
jobbján. Ezért Benne élünk és mozgunk (vö. Róm. 14. 8-9) . Hozzá tartozunk.
övéi vagyunk . vére árán megszerzett nép vagyunk (1 Pét . 1, 18-19). Ó életü nk
forrása (Jn 5.26) . legfelsőbb bíránk (2 Tim 4. 1) , az egész teremtésre kiter
jedő , azaz kozmikus az uralma (Kol 1, 14-17; Róm 8.20 -22) . Vagyis Kris ztus
birtokolja az úr-aság teljességét.

Ez a krisztusi Úr-aság azonban nem elnyom, nem megfélemlít . nem kifoszt.
nem eltipor , nem elnémít. nem meghunyászkodt at. hanem felemel . segít. véd ,
pártfogol. boldoggá tes z. üdvözít. Vagyi s Úr-asága teljességét sz étoszt]a,
benne részesíti övéit. hiszen Jézus . az első sok testvére között " (Zsid 2.
11-13) . Más szavakkal . teljességéből min dnyájan merítünk (vö. Ef 4. 4-12),

Ebben áli Krisztus szolgála ta . A Szentírás akár főpapnak nevezi, akár
közvetítőnek hívja . akár üdvözítőnek írja le, mindig egy és ugyanazt mondja
Krisztusról. Azt. amit a hitvallásban ls meqvallunk : lejött a mennyekből
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üdvösségünkért.•tn vagyok, aki szolgálok" (Lk 22.27) . mondja Onmagáról.
Elete minden mozzanata szolgálat. Elég, ha messiási múködése két döntő

pillanatára utalunk. Messiási élete kezdeté n Keresztelő Szent János az
ószövetségi húsvétnak áldozati szolgá latra utaló . Ime. az lsten Bárányá"-val
köszönti a megkeresztelkedésre megjelenő Krisztust, az égből pedig az lzai ás.
nál (42. 1) található Messiásra vonatkozó . szolga-ének" -nek . ez az én szerel 
rnes fiam. akiben nekem kedvem tel ik " szavai jelzik az elinduló élet Irányát .

Amikor pedig messiási szolgálata tetópontjához érkezik, lsten é l ő Báránya
ként ennek a szolgálat·hivatásnak teljességében találjuk: .Ez az én testem,
amely értetek adatik " és . ez az én vérem, amely értetek ontatik". Majd
pedig a megváltö megtisztulást szlmbollz áló. különben rabszolgának fenn
tartott lábmosásban a legérthetóbben kinyilvánítja önmagát és meghatározza
követőinek magatartását : . Ha én a mester megmostam lábaitokat. nektek is
meg kell mosni egymás lábát . Példát adtam nektek, hogy amint én tettem.
ti is hasonlóan cselekedjetek" (Jn 13,14 -15).

Ha pedig mindezek hallatára valaki megkérdezné: hát nem a .lelkek üd
vözítésére" jött Krisztus? A kinyilatkoztatás fentebb vázolt adatai alapján
válaszunk csakis igen lehet. De a . lelkek üdvöztté sé" -t nem szabad a kate
kizmus böjtös tanftásában és ennélfogva szúkkörú értelemben magyaráznunk.
Semmi kétsé g, Krisztus embereket jött üdvözíteni s nemcsak az ember egy
részét. amit léleknek nevezünk. Mi hisszük a testnek feltámadását és az örök
életet. vagyis az ember. a teljes ember üdvösségét és nemcsak a lélekét. Az
üdvözít és következőleg magában foglalja az emberi lét egészét. Krisztus
ezért betegeket gyógyItott, éhezöket táp lált stb . Mindezt tette, mint Odvözf
tó. mert jól tudta , hogy az üdvözítésnek ki kell terjednie az emberi sors
egészére és az embernek embert ársaitói való elkülönülésének megszúntetésén
kell kezdeni I stenétől való elidegenedésének orvoslását. Ezért az üdvözftés
gyógyító és kibékító munkáj ának fel kell ölelnie az ember társadalmi, gazda
sági, kulturális és egyéb vonatkozásait is.

A mondottakból vilá gos . hogya szolgálat Kr isztus életének nemcsak Itt
ott megnyilvánuló mozzanata. hanem annak alapjellege. Szolgálat nemcsak az,
ami t végez , hanem ez Krisztus létének mibenléte. Ezért is vonatkoztatja ma
gára eléggé kifejezetten (Lk 24,26) Jahweh .szenvedö szolgájának" Izaiási
(53. 1·12) le ír ás át és ezért hangsúlyozza: .Az Emberfia nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak. hanem hogy ó szolgáljon és váltságul adja oda életét soka
kért" (Mt 20.28 ; Mk 10,45) .

Egyház - az üdvösségszolgálat szentsége a világban

A teológiailag elmélyült Egyház·öntudatunkban, amelynek a II. vatikáni
zsinat Egyházról szóló hittani határozata a hivatalos megfogalmazója, az Egy
ház nem valami klub. amely elzárkózik a világtól és kiválasztottsága, vala
mint az örök igazságok birtoklásának öntetszelgó tudatába n dfszeleg, hanem
a világ szolgálatára hivatott. Az Egyház tehát nem öncélú szervezet, hanem
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mint Krisztus Misztikus Teste, az üdvösségszolgálat szentsége a világban .
Az Egyház mint lsten Népe. mint . papl k öz ő ss éq", ahogy Szent Péter (I. 2.9)
alkalmazza reá az Exodus szavait, hldetl , ünnepli és közli azt az üdvözltö
szeretetet. amely egyedül képes új embert formáln i a régiböl s Igy rnunkál
kodni az .új ég és új f öld " kialakltásán. Az Egyház. mint új Izrael, az emberi 
ségért létezik. s mint vándoregyház azon serényked ik. hogy az Igéret be
teljesüljön és abban részünk legyen .

A II. vatikáni zsinatnak egészen különleges és egyedülálló teljesítménye
éppen az, hogy eröteljesen kidomborltj a az Egyháznak az emberiséget szol
gáló hivatását. Anélkül , hogy ennek ismertetésébe belefognánk, elég arra
rámutatni , hogy ez a szolgálat-hivatás egyre jobban Jelentkezik az Egyház
munka-stílusán. M ig például a pápák az 1870·et követö idöszakban a pápai
állarn-blrtokok elkobzása ellen való tiltakozásukként durcásan visszavonultak
a világtól a . Vat lkán foglya "·ként. addig a II. vatik áni zsinat p ápál , XXIII. Já
nos és VI. Pál világutazókká lettek, mert érzik és tudják , hogy az Egyház
csak az emberekkel és a népekkel való tal álkozással. érintkezéssel, dialógus
sal gyakorolh atja apostoll szolgálatát . Erre utalt VI. Pál, amikor visszaérkezve
ugandai út járól augusztus 4-én vat ikáni lakosztálya ablakából a zarándoksereg
nek bevallotta: . ez az út folytatása az új stí lusú egyetemes szolgálatnak."

Az Egyháznak ez az üdvösség-szolgálata sokoldalú és sokrétű . A szent
mise és a szentségek liturgiájában az At ya dlcs éret-szolq álat át végzi a . rnl
Urunk Jézus Krisztus által" és egyben Kri sztus halálának és feltámadásának
.metanoia"-t művelö misztériumát teszi elérhetövé minden kor minden em
bere számára. Ezzel nemcsak az egyén boldogulását szolgálja . de a köz javát
ls, hiszen az . új ember " . az önmaga állandó javítására elkötelezett keresz
tény ember a közösség megreformálásának ls eszközlöle. Társadalmi lag, mint
a kibékülés és egymásratalálá s szolgája, az Egyház szószólója és támogatója
az emberek és népek jogainak, valamint követeléseinek, prófétai kritikusa a
társadalmi . gazdasági és politikai Igazságtalans ágoknak és így elömozdítója
az emberi szenvedés enyhítésének, valamint az egyetemes testvériség kla
lakit ásának. ami nemcsak a földi boldogság része. de lsten Városá-nak is
feltétele. .A béke a földön " és .A népek elöhaladása" című legújabb pápai
encikl ikák, hogy csak ezekre utaljunk. a krisztusi örömhírt az Igazságosság.
béke. a népek együttműködése stb ., konkrét tényeiben fejtik ki, nem pedig
elvont. élettelen filozófiai-teológiai kategórlákba burko lják .

Minden . de mind en, ami az Egyházban van és történik. ennek az üdvösség 
szolgálatnak jegyében megy végbe. Igy az egyházi hatalomnak és teki ntély
nek ls egyedül ez a tartalma és gyakorlatának meghatározója . Erre Krisztus
Urunk kife jezetten is utalt. amikor tanltványai versengtek, hogy mely ikük
nagyobb: .Az uralkodók zsarnokoskodnak n épükön. s akik hatalmat gyakoro l·
nak rajtuk. jótevóiknek hivatják magukat. Köztetek ne Igy legyen. hanem a
legnagyobb legyen olyan. mint a legkisebb. és az elöljáró olyan , mint a szol
ga" (l k 22.24-26). Az apostolok megértették ezt és szigorúan követték. Nem
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ls aggatt ák magukat tele mindenfél e világias címekkel. hanem ..Jézus Krl sz
tus szolgájá "-nak nevezték magukat (Róm. l , 1; 2 Pét l. 1; Jak l, 1; Júd 1.1 ;
Jelenések Könyve 1. 1 stb .l , A "Servus Servorum Del " tehát bibl iai ihletésü
kifejezés. bár a történelem folyamán sokszor és sokban hasonult a hatalom.
nak ahhoz a földi gyakorlásához, a mitől Krisztus óvta Egyházát.

Papság - az üdvözítés szolgálatában

A papságra vonatkozó egyházi tanítás legújabb összefoglalása a II. vati 
káni zsinat döntv ényeiben talál ható meg. A zsinati tanítás erősen hanqs úlyozza
il papság szolgálat i jell egét .

A püspökökről szóló zsinati dekré tum például 16. cikke lyében így hatá
rozza meg a püspök alapvető szerepét: "a püspök népe körében az, aki szol
qá l." Ennek alapján helyes en emeli ki Cserháti József pécsi püspök , hogy "a
krisztusi szolgálatnak representánsa. első megvalósítója az egyházban a püs
pök: Majd folytatva megállapítja , hogy "a II. vatikáni zsinat után a püspök
nem jön uralkodn i, hanem szolgálni. A székfoglaló ma már nem jele nti a
püspöki trónus birtokbav étel ét. hanem a katedra, a püspöki tanítószék el
foglalását" (A püspök és lsten népe, V I g i I i a. 1969, 217-218. old .I . Minde z
egyben jel zi. hogy a püspöki hivatás bib lia-teológiai megért ése szükséq
szarűen hozza magával az egész püspöki életstílus alapos átrefor málását.

Minthogy az áldozópapság a püspök birtokolta teljes papságban val ó
részesedés. mi sem természetesebb. hogy a papi élet is a szolgálatban
nyer i el értelmét A papságról szóló zsinati dekrétum mindjárt 1. cikkelyében
kimondja . hogya pap . Krlsztus szolgálatára" van szente lve. Ez annyit je lent.
amint a 3. cikkely megmagyarázza. hogy a papok "az emberek szolgálatára
élnek: Vagyis nem maguknak élnek. nem önmaguk java a l e g el ső szempont .
hanem lsten üdvösségtervének megvalósítására sz áriták el magukat. Tényleg ,
a papi élet nem állás . nem karr ier. nem foglalkozás a szó mindennapi értel 
mében. hanem hivatá s. Akár a liturgiát ünneplik, akár a szegényeket szolgál 
ják. akár társadalmi munkában vesznek részt. mind ig a .Krlsztus-Test " -et
építget lk s így szolgálják embertársaik boldogságát . valamint Istennek Krisz
tusban megvalósuló üdvösség-tervét .

Keresztény lét - ..szeretettel szolgáljatok egymásnak" (Gal 5. 13.)

A keresztény lét az "új ember" léte (Ef 4.25). aki magára öltötte Krisz
tust (Gal 3. 27). aki ennélfogva Krisztussal él sorsközösségben (Zsid 3. 14l.
azaz Krisztus él benne (Gal 2. 20). Krisztus halálának és feltámadásának
misztériumában való részesedés tehát nemcsak for rása a keresztény létnek.
de növekedéséne k ereje is. hiszen a húsvét i átformálódásnak egész életre
vállalt elkötelezettségében bontakozik kl és form álódik a keresztény hívőben

Krisztus (Gal 4. 19; Róm 8.30) .
A keresztény élet azonban nemcsak Krisztus létében. hanem Kriszt us

küldetésében is részesedés . Ezt a II. vat ikáni zsinat előszeretettel kiemeli.
Többek közt az Egyházról szóló határozat 31. cikkelye kifejezetten tanít ja.
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hogy "a keresztény részesedik Krisztus papi, prófétai és kirá lyi hivatásában:
Ebből pedig az következik, hogya keresztény élet sokkal több mint vasár

napi misehallgatás, sokkal több mint áhitat és [ámbora áq-qyakorlatok vég.
zése, sokkal több mint pietizmus ; nem merü lhet ki csupán parancsok rutinos
teljesítésében, sem szertartások merőben küls ö elvégzé sében . A keresztény
élet Krisztus-követés, azaz szolgálat.

Krisztus Urunk akár a .föld s ój á" -nak nevezi követőit , akár "a vil ág vll áqos

ságának" hívj a híveit, akár . kov ász" -hoz hasonlítja őket. mindig erre a "papi,
prófétai és kirá ly i" szerepre, azaz szolgálatra utal. Akár azért küldi őket ,

hogy "ta núi legyenek" , akár arra buzditja őket, hogy . szentek" legyenek,
mindig erre a szolgálat ra szólf tja népét . Ugyanígy a II. vatikáni zsinat szol 
gálatban jelöl i meg a keresztény élet alapjell egét. Akár a .vi lági hívők apos
tolságáról" szól, akár .a hívők egyetemes papságáról " beszél , akár . misszio
náriusnak" nevezi a h ívőt. a zsinat nem győz i eléggé hangsúlyozni, hogy a
keres ztény élet nem egyoldalúlag befelé forduló áhítatban. nem az üdvösség
egyéni útakon való keresésében áll , hanem az Egyház, a hívőközösség szol
gálat·hivatásában való tevékeny r észv ételben .

Ha pedig valaki úgy gondolná , hogya keresztény lelki ség mib enlétének
SZOLGALAT-ban való összegezés e a kereszténység kiüresitését jelentené.
avagy annak merőben humanista jótevésre való lefokozását. amolyan szocl á
lis gondozó formájára , azt azzal nyugtathatjuk meg, hogya Szentírás egésze
bizonyíték arra, hogy nem járunk rossz úton, A keres ztény lelkiségnek
SZOLGALAT-ban való kif ejezése ugyanis nem erőltet ett valami, nem ötlet 
szerü gondolat , nem egyszerü teológiai vélemény, avagy aggiornamentó s
divat , hanem magának a kinyilatkoztatásnak egyik alapvető adata.

A kinyilatkoztatás fényében nem érthető , hogy egyesek miért féltik any
nyi ra Istent az embertől, amikor az Ige . tes tté" lett (Jn 1.14) ; nem érthető ,

hogy miért féltjük az eget annyira a földtől, amikor Krisztus Urunk . le lött
a mennyekből a földre" , ahogy a Hiszekegyben valljuk , hogy megváltson mln 
ket; nem é rthető, hogy miért akkora féltékenység a . lelkl " és . anyagl, földi"
között. amikor a világtörténelem legnagyobb eseménye mégsem az embernek
a holdra való eljut ása. ahogy Nixon elnök állította, hanem a megtestesülés ;
nem érthető , hogy miért akkora a féltékenység az üdvösség és a technológiai
haladás között, amikor a Teremtő volt az, aki az embernek feladatául tüzte
ki: "hajtsátok uralmatok alá a földet" (Gen 9,7) s így a teremtés betel/es í
tésé t az üdvösség -munka szerves részévé tette ; nem érthetó, miért kellene
ellenté tet állítani fel lsten -szolgálat és felabarát-szolgálat között, amikor
Krisztus Urunk azonositott a magát embertársainkkal: .amit egynek tesztek
közülük. nekem teszitek" (Mt 25.40) . Ugyanezt Szent János így fejezi ki :
..aki azt állí tja , hogy szereti Istent, de gyülöli felebarátját. az hazug" (1 Jn
4, 20) ; miért kellene a . vall ásos " és . vlláql" tevékenységet szigorúan szét
választani , amikor a kálvárlai megváltó Isten-tlsztelet önmagában a halálra 
ítélt kivégzési aktusa volt.
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A keresz tény létn ek SZOLGALAT·ban való összcgezése term észetes en
nem jelent i azt. hogyegyoldalúan beleszeretün k a világba avagy az emberb e.
Amint az egyoldalú természetfeletti ség e lker ü lendő, ugyanúgy elkerül end ő

az egyoldalú evilágis ág is. Az evangéli umi humanizmus kiegyensúlyo zott .
mert szerinte a természete s és termé szetf eletti egybetartozik . Isten országa
és az ember városa egymást kiegészító valóság.

M indaz, amit fenntebb elmon dottunk. csak vázlatos ecsetelése nundannak.
amit a SZOLGALAT·ról mondanunk kell ene. De mégis elég arra. hogy rneqér
tes se, hogy aSZOLGALAT mennyire foglalata a keresztény létnek és mennyire
központ i valósága a papi egységnek és a papi lelkiségnek. Ezért nagy az
örömünk. hogya nagyv il ágban a magyar hívek és papok egyará nt il yen id ő 

szerű és hathatós segédtársa t kapnak a SZOLGALAT·ban.

Joseph Ratzinger

NAGYHETI ElMnKED~S

. Felteklntenek arra , akit keresz tü l sz úrtak" - ezekkel a szavakkal zárja
János evangélis ta Jézus szenve désének elbeszé lését és ezekkel a szavakkal
kezdi a Krisztus-l átom ást az Újszöve tségi Szentírás utolsó könyvében . melyet
.Tltkos Jelen ések " -nek szoktunk nevezni. Ezen ószövetség i prófétai szavak
kétszeri idézése között ott feszül az egész történe lem a keresztre-fesztt é st ől

az Úr új ra lő vete l él q: ezekben a szavakban egyará nt benne van annak megalá
zotts áqa, aki mlnt qonosztev ő a bit ófá n halt meg és annak hatalma . aki jön .
hogy megít élj e a világot - aki a mi bírá nk is . . Föltekintenek arra , akit keresz
tü l szúrtak" - az egész J ános-evanq éllurn nem más. mínt ezeknek a szavak
nak a beteljesü lése. töre kvés arra. hogy szemünket és szívünket hozzá emel 
jük. Az egyház egész li turgiája sem más. mint feltekintés arra . akit keresztül
sz úrtak . akinek eltakart arcát a pap az egyházi év csúcspon tj án, a nagypénteki
inte nti sztelete n az egyház és az egész világ elé tárja : . Nézzétek. a kereszt
fája. amelyen a vil ág üdvössége függött!" "Föltekintenek arra. akit keresztül
szúrta k" . - Urunk. add, hogy föl tek intsünk rád ebben az órában . elrejtett
ségednek ebben az órájában. amelyben a világ megalázott, a világ . mel y ki
akarja kerülni a kereszt bosszantó szerencsétlenségét. mely bújlk pillantásod
el öl, és nem tud ja, hogy éppen ez által siet a te órád felé , mikor majd senki
sem fog tu dni elbújn i tekinteted el öl .

A Megfeszített oldalának átszúrásáról János különös ünnepélyességgel
tudósít. mely elárulja. mekkora jelentóséget tulajdonít ennek az eseménynek.
Tudós tt ás ába. amelyet majdn em eskü szerü tanuságtétell el zár, két ószövetségi
idézetet dolgoz bele. melyek egyben fényt derí tenek ennek az esemé nynek
értelmére. . Csontot ne törj enek benne' - mond ja János és ezzel a zsidók
Passah-rttus ának szavait idézi . a húsvé ti bárányra vonatk ozó el őir á sok egyi két.
Igy adja tudtunkra . hogy Jézus az igazi. hibátlan húsvéti bárány, akinek olda
lát ugyanabban az órában döfték át. amikor a templomban a rítus szerint le-
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