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Emmausz vagy Jeruzsálem?
Kirándulni jó! Az út végére megérkezve kellemes érzés leülni, megpihenni. Ha a túra közben vagy a
végén a velünk együtt haladók bölcs gondolatait, elbeszéléseit is hallgatjuk, akkor a megérkezést
követő pihenés és étkezés is nagyobb testi és lelki élményt jelent. Az emmauszi tanítványokról szóló
elbeszélés és az Ábrahámot meglátogató három angyal érkezése (1Móz 18,1-15) a két legkedvesebb
bibliai történetem. Megragad bennük a találkozások, az együttlétek öröme és élménye.
Az újszövetségi írásokat úgy lehet jobban megismerni és megérteni, ha azok forrásait is tanulmányozzuk. A Tóra, a zsidó Biblia, a Talmud és a rabbinikus irodalom ismerete nélkül szegényes lesz az
újszövetségi Szentírás megértése.
A rabbinikus irodalomban nem ismeretlen az Emmausz elnevezés (Avot d’Rabbi Natan, ver. 2, 29.
fejezet). Olyan emberek által lakott, szép házakban bővelkedő, fürdőkkel, színházzal és szórakozóhelyekkel rendelkező város, amelynek van egy nagyon negatív jellemzője. Ez pedig nem más, mint
az, hogy Emmauszban az emberek nem olvassák, nem tanulmányozzák a Tórát. Az Emmauszban
luxus körülmények között élő zsidókat nem érdekli Isten szava. Ezzel szemben Jeruzsálem az Isten
városa, ahol szeretik olvasni a Tórát. Ez ennek a történetnek a fontos háttérinformációja. A tanítványok Emmausz felé mennek, azaz már nem akarnak Isten tanításának megismerésével foglalkozni.
De amikor a vándortanító megérteti velük az Írásokat, visszafordulnak abba az irányba, amerre Isten
szavának nagy jelentősége van.
Ne keressük tehát a bibliai térképen a júdeai Emmausz városát és a Jeruzsálemből odavezető utat, és
ne nézzük a domborzati viszonyokat. Mert itt nem a földrajzi helyszín a fontos. Emmauszi útja minden
kereső és gondolkodó embernek van!
A Jézus korában élt zsidó férfiak jól ismerték vallásuk szent iratait. Nem volt szükségük rá, hogy – a
mai szóhasználat szerinti – konkordanciát (a Biblia azonos jellegű szövegeinek jegyzéke) hordjanak
magukkal, mert alapos bibliai ismeretükkel ők maguk voltak az élő, két lábon járó konkordanciák. Ez a
két fiatalember, aki szomorúan ment és beszélgetett az úton, nem tudta értelmezni a Jeruzsálemben
történt tragikus eseményt. Elkeseredtek, mert nem erre számítottak. Ismerték ugyan az Írásokat, csak
éppen a szövegek szintetizálásával, értelmezésével voltak problémáik. A sok szövegismeret nem állt
össze bennük az Írások és a megélt történések értelmezhető szintézisévé. Miről van itt szó? Aki nem
ismeri az ószövetségi írásokat, az kevésbé képes megérteni a zsidó Jézust. Jézus pedig az
ószövetségi írások megismerésének útján jutott el annak az Atyának a felfedezésére, aki a teremtett
világ létével és szépségével azt kiáltja felénk: Szeretlek! Aki pedig mást mond Istenről, az letért a
helyes útról, és elindult Emmausz felé.
Ne féljünk az Írások szövegétől, még ha azok tartalma nehezen is illik bele az elképzeléseinkbe,
gondolatvilágunkba. Lehetőleg hetente foglalkozzunk a Biblia szövegeivel, és bátran keressük az
összefüggéseket! Ha így teszünk, jó úton haladunk, és lassan, de biztosan odaérünk Jeruzsálembe.
Testvérem! Te ismered az Írásokat? Egyedül vagy közösségben tanulmányozod a Bibliát? Emmausz
vagy Jeruzsálem felé vezet az utad?
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