
1 

 

Újszövetségi Exegézis 

 

0. Bevezetés 
 

- Az exegézis szó a görög exégeszthai igéből származik, amelynek jelentése: elmagyarázni, 

értelmezni. Teológiai értelemben az exegézis olyan szaktudomány, amely a szentírási 

szövegek értelmét és teológiai mondanivalóját különböző, tudományos módszerekkel 

akarja megragadni és leírni. 

- Az alkalmazott módszerek közül a legelterjedtebb, és tudományos szempontból a 

legelfogadottabb, a történeti-kritikai módszer. Célja, hogy tisztázza a szövegek történeti 

keletkezésének folyamatát. Ez azért is lényeges, mert a szövegek egyes korokban, más-

más csoportok számára, különböző helyen íródtak. 

- Az exegézis konkrét szöveg elemzését jelenti, de gyümölcseit teológiailag, egy mára már 

önállóvá vált tárgy, a Biblikus teológia rendszerezi. Munkánk során a négy evangélium és 

Szent Pál leveleinek főbb teológiai kérdéseit járjuk körül, az exegézis segítségével. 

 

1. A szenvedéstörténet Szent Márk evangéliumában (Mk 14,1-16,8) 

- A passió az evangélium leghangsúlyosabb, egységes része 

- 7 sajátosság: 

1. A szöveg részei egymásra épülnek, nem önálló perikópák, amelyek akár 

felcserélhetők is lehetnének, mint az evangélium többi részében. 

2. Sajátos nyelvi stílussal rendelkezik, ami Márktól idegen.1 

3. Nem írja le a „főpap” nevét, talán mert még él az ősszöveg keletkezésekor. 

Kaiafás 18-tól 37-ig volt főpap. 

4. Az elbeszélő jól ismeri Jeruzsálemet, sok a konkrét és pontos helymegjelölés 

5. Sok szereplőt (kivéve a főpapot) név szerint említ: Simon leprás, Cirenei 

Simon, Alexander és Rufusz atyja, az asszonyok neveti, stb. 

6. Igen sok a szövegben a semitizmus (zsidó szófordulat), ami palesztinai 

eredetre utal. 

7. Két teológiai hangsúly: 

a. Ószövetségi előképek a szenvedő igaz győzelméről. A szöveg számos 

ószövetségi helyre, főleg zsoltárra utal, vagy idéz belőlük, ahol a gonoszok 

üldözik az igazat, azonban végül az igaz felülkerekedik rajtuk.2 

b. A passió epifánia. A szenvedéstörténetben oldódik fel a „messiási titok” és 

mutatkozik meg igazán Jézus Istensége.  

 

1.1 Felosztás 

A szenvedéstörténetet Szent Márk evangéliuma hét jelenetben ábrázolja, mindegyik 

jelenet hármas tágulású 

 

1. jelenet: A betániai vacsora (14,1-11) 

- A főpapok és írástudók keresik, hogyan foghatnák el Jézust 

- A vacsora: központban az asszony dicséretével 

- Júdás keresi a módját, hogyan adhatná át Jézust 

 

2. jelenet: Az utolsó vacsora (14,12-25) 

- A vacsora előkészítése 

                                                           
1 Kerüli a participiumos szerkezetet, amit Mk szívesen használ. Szereti viszont a körül írt igeragozást (coniugatio 

periphrastica), amit Mk nem használ máshol. 
2 Zsolt 22,2.8.19; 36,4; 37,32; 69,22; Bölcs 5,2; 2,17; Iz 53,11-12 
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- Jézus átadásának megjövendölése 

- Jézus önátadása 

 

3. jelenet: A Getszemáni kertben (14,26-52) 

- Péter tagadásának megjövendölése 

- Jézus imája  

- Júdás árulása 

 

4. jelenet: Per a főpapok előtt (14,53-72) 

- Péter melegedik a tűznél 

- Jézus vallomása ( a passió centruma): „Látni fogjátok az emberfiát…” 
- Péter tagadása 

 

5. jelenet: Per Pilátus előtt (15,1-20) 

- Jézus Pilátus előtt 

- Barabás vagy Jézus 

- Jézus kigúnyolása a katonák által 

 

6. jelenet: A kereszt (15,21-39) 

- Keresztút és keresztre feszítés 

- Jézus kigúnyolása a kereszten 

- A százados hitvallása: „Ez az ember valóban Isten Fia volt.” 

 

7. jelenet: Temetés és feltámadás (15,40-16,8) 

- Asszonyok a kereszt alatt 

- Temetés 

- Asszonyok Jézus sírjánál: feltámadás 

 

1.2 A betániai vacsora (14,1-11) – 1. jelenet 
 

a. A főpapok és írástudók keresik, hogyan foghatnák el Jézust 

 1Két nappal ezután volt a húsvéti vacsora és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az 

írástudók keresték, hogyan fogják el őt csellel, hogyan megöljék. 
2Azt mondták ugyanis: Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép között. 

 

b. A vacsora: központban az asszony dicséretével 
3Amikor Jézus Betániában volt a leprás Simon házában, és miközben feküdt, odament hozzá 

egy asszony, alabástromedényben valódi, drága nárduszolajat hozva. Eltörte az 

alabástromot, és a fejére öntötte. 4Voltak, akik méltatlankodtak ezen, és így beszéltek maguk 

között: »Mire volt jó így elpazarolni ezt a kenetet? 5Ezt az olajat el lehetett volna adni több, 

mint háromszáz dénárért, és odaadni a szegényeknek!« És felhorkantak (enebrimónto) 

ellene. 
6Jézus azonban így szólt: »Hagyjatok békét neki! Miért bántjátok? Hiszen szép (kalosz) művet 

művelt velem. 7Szegények mindig lesznek veletek, és amikor akartok, jót tehettek velük; de én 

nem leszek mindig veletek. 8Ő megtette azt, ami tőle telt: előre megkente testemet a 

temetésre. 9Bizony, mondom nektek: az egész világon, ahol csak hirdetni fogják ezt az 

evangéliumot, elbeszélik majd azt is, amit ő tett, az ő emlékezetére.« 
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c. Júdás keresi a módját, hogyan adhatná át Jézust 
10Az iskarióti Júdás pedig, a tizenkettő közül az egyik, elment a főpapokhoz, hogy átadja őt 

nekik.11Mikor azok meghallották ezt, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő 

pedig kereste az alkalmat, hogy kiszolgáltassa őt. 

 

Magyarázat: 

Két nappal ezután volt a húsvéti vacsora… 

- A perikópa időmeghatározással kezdődik. Márk, és őt követve Lukács és Máté szerint, 

Jézus nisszán hónap 15-én, pénteken halt meg. Az utolsó vacsora egy nappal korábban, 

14-én este történt, előtte két nappal pedig a betániai vacsora.  

- A pontos év meghatározása bizonytalan, mert a zsidók Hold naptárt használtak, ami nem 

fedi le pontosan az évet, pótnapokat és póthónapokat toldottak be.3  

- János evangéliuma szerint Jézus pénteki halálának napja, nisszán hónap 14-e, a készület 

napja. Abban az órában feszítik keresztre Jézust, amikor a templomban levágják a húsvéti 

bárányokat.4 A betániai vacsorát János hat nappal korábra teszi. A húsvéti bárányt 10-én 

el kellett különíteni a többiektől, ezért Jézus Jánosnál 10 után már nem mutatkozik, és 

nem hagyja el Jeruzsálemet. 

 

Jézus Betániában volt 

- Betánia jelentése: „ a nyomorúság háza”. A hely neve már a szenvedésre utal, és az egész 

ott zajló jelenet előképe Jézus szenvedésének, halálának és temetésének. 

 

a leprás Simon házában… 

- Simon jelentése: „Isten meghallgatott”. Egyfajta válasz a szenvedő nyomorára. Jézus 

szembe néz a szenvedéssel, és Istenben bízik, hozzá fohászkodik majd az olajfák hegyén, 

aki „meghallgatja őt”. 

- Leprás ember nem lakhatott házban, és nem fogadhatott vendégeket. Külön éltek, a 

városon kívül. Maga Simon nem is szerepel a történetben, talán csak a ház elnevezése, 

vagy Simon kigyógyult a betegségből, de rajta maradt a név. 

 

miközben feküdt 

- A zsidók az étket földre tették, és félig fekvő helyzetben, könyökükre támaszkodva 

étkeztek. 

- Jézus fekvése a sírban fekvésére utal, ahogy az asszony kenete a halott Jézus 

megkenésére. 

 

háromszáz dénár 

- 1 dénár egy napszámos napi bére, így ez az összeg egy család majdnem egész éves 

jövedelme 

- Az asszony ajándéka pazarlóan bőkezű, amely Jézus áldozatának végtelen értékére mutat. 

 

felhorkantak 

- Az ige (enebrimónto) eredetileg a lovak felhorkanását jelenti. A megbotránkozás jele: 

megéri-e ekkora áldozatot hozni? Nem lehetet volna okosabban felhasználni?  

- Ezek a kérdések Jézus keresztáldozatával kapcsolatban is felmerülnek: „a zsidóknak 

botrány, a pogányoknak oktalanság”- ahogy Szent Pál írja (1Kor 1,23). 

 

szép művet művelt velem 

                                                           
3 Talán 30. ápr.7, 33. április 3. vagy 31. április 27. 
4 Jánosnál Jézus „az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit” Jn 1,29 
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- Jézus először erkölcsi igazolást ad az asszonynak. Amit tett, az jó cselekedet volt. A zsidó 

felfogás a jó tetteket két kategóriába sorolja: 1. alamizsna, 2. a szeretet cselekedetei. Az 

utóbbi magasabb rendű, mert az alamizsnát csak a szegényekkel szemben lehet 

gyakorolni, és túl általános. A szeretet tetteit viszont személyre szabott figyelemmel, 

bárkivel szemben meg lehet tenni. Nemcsak adok valamit, hanem felkarolom a másikat, 

felmérem valódi szükségét, mellette állok.  

- A legnagyobb jótettnek a halottak eltemetése számított, mert ők teljesen kiszolgáltatottak. 

Az asszony már Jézus temetését végzi, így a legnagyobb jótettet viszi végbe. 

 

az ő emlékezetére 

- Jézus másodszor eszkatológikus igazolást ad az asszonynak. Amit tett, az immár az 

evangélium része, ami fennmarad a világ végéig, és akkor nyeri majd el igazi jutalmát. 

 

a főpapok és írástudók keresték, hogyan öljék meg ….Júdás elment a főpapokhoz, hogy 

átadja őt 

- Az asszony nagyszerű tettét a főpapok ármánykodása, és Júdás árulása veszi körül. Az 

Isten ölés drámája elkezdődött. 

- A legnagyobb bűnnel szemben áll a legnagyobb jótett. A megváltás lényegét érintjük itt. 

 

1.3 Az utolsó vacsora (14,12-25) – 2. jelenet 

a. A vacsora előkészítése 
12A kovásztalan kenyerek első napján pedig, mikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai 

megkérdezték tőle: »Mit akarsz, hová menjünk előkészíteni, hogy megehesd a húsvéti 

vacsorát?« 13Akkor elküldött kettőt a tanítványai közül, ezekkel a szavakkal: »Menjetek a 

városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, 14és ahova bemegy, 

mondjátok a házigazdának, hogy a Mester kérdezi: ‘Hol van a szállásom, ahol a húsvéti 

bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom?’ 15Mutatni fog nektek egy nagy ebédlőt készen, 

megterítve. Ott készítsétek el nekünk.« 16Tanítványai elindultak és bementek a városba. 

Mindent úgy találtak, ahogy megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. 

 

b. Jézus átadásának megjövendölése 
17Amikor beesteledett, odaérkezett a tizenkettővel. 18Amikor letelepedtek és ettek, Jézus így 

szólt: „Bizony, mondom nektek: közületek az egyik, aki velem eszik, elárul (az árulás 

terminusa: paradidómi = „átadni”) engem”.  (Zsolt 41,10)  19Erre azok elszomorodtak, és 

egyenként kérdezgetni kezdték tőle: „Csak nem én vagyok az, Uram?”  20Ő azt felelte nekik: 

„A tizenkettő közül az egyik, aki velem egyszerre márt a tálból.  21Az Emberfia ugyan elmegy, 

ahogy meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna 

annak az embernek, ha meg sem születik!” 

 

c. Jézus önátadása 
22Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta (didómi) nekik 

ezekkel a szavakkal: „Vegyétek, ez az én testem.” 23Azután fogta a kelyhet, hálát adott, 

odaadta (didómi) nekik, és ittak belőle mindnyájan. 24Ő pedig így szólt: »Ez az én vérem, az 

új szövetségé, amely sokakért (sokak = héber „rabbím” nem a kevesek ellentéte, hanem 

„mindenki”) kiontatik. (Kiv 24,8; Jer 31,31) 25Bizony, mondom nektek: többé már nem iszom 

a szőlőnek ebből a terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában.« 

 

 

 

 

http://szentiras.hu/KNB/Zsolt%2041,10
http://szentiras.hu/KNB/Kiv%2024,8;%20Jer%2031,31


5 

 

Magyarázat 

 

egy ember, aki vizeskorsót visz 

- Valószínűleg esszénus férfi. A vízhordás az asszonyok dolga volt, de az esszénus férfiak 

közül sokan cölibátusban éltek. 

- Az eredeti Sion hegyen volt Jézus korában Jeruzsálemben az esszénus negyed, ahová az 

esszénus kapu vezetett be. A fogságból hazatérő zsidók tévesen egy másik, magasabb 

dombot neveztek el Sionnak, és oda épült az új templom, mert az eredeti környéke 

romokkal feltöltődött. 

- Az esszénusokat valószínűleg Heródes telepítette be Jeruzsálembe, mert egy legenda 

szerint egy esszénus megjósolta ifjú korában, hogy király lesz. Talán így akarta 

bosszantani a papságot. Az esszénusok ugyanis elutasították a templomot és az ott végzett 

papi szolgálatot, mert tisztátalannak tartották. Várták a papi és királyi messiást, akik majd 

helyre állítják Izrael országát, felépítik a hiteles templomot, és helyreállítják a tiszta papi 

szolgálatot. 

- Jézus megbízhatott az esszénusokban a papi elit ellenségeiben, és köztük „bujkálhatott” 

elfogatásáig. 

- Az utolsó vacsora tehát az eredeti Sion hegyen történik, mint az új és örök szövetség 

áldozatának emlékezete. 

- Izajás a Sion hegyre vizionálja az eszkatológikus lakomát, amelyben minden nemzet 

bőségesen részesülhet (Iz 25,6-10). 

 

elárul engem  

- Az „elárulás” terminusa a görögben: „paradidómi”, szó szerint azt jelenti: „átadni”. Ez az 

átadás egy tragikus láncolat. A messiás senkinek sem kell: Júdás átadja a főpapoknak, a 

főpapok „átadják” Pilátusnak, Pilátus „átadja” a katonáknak, a katonák kihurcolják a 

városból. 

- Paradox módon az ige visszatér az oltáriszentség alapítása kapcsán: Jézus „odaadja” 

tanítványainak „testét és vérét”. Valójában nem az emberi árulás a hangsúlyos, itt Isten 

önátadása zajlik. 

 

A húsvéti vacsora 

- Jézus a húsvéti, pászka vacsorát költi el tanítványaival. Ez a vacsora egy családi liturgia a 

családfő vezetésével, ami az Egyiptomból való szabadulás éjszakájára emlékeztet. 

- Fekve kellett fogyasztani, ami a szabad emberek étkezési módja. A rabszolgák ettek 

asztalnál. Pontos menetrendje volt, amit „széder”-nek mondanak, innen a „széder est”, 

vagy „széder lakoma” elnevezés : 

o Előétel és az első kehely elfogyasztása (megszentelés kelyhe). 

 A családfő áldást mond húsvét napjára 

 Az előételek között fontos a keserű saláta, ami az egyiptomi keserű sorsra 

emlékeztet, és egy gyümölcsmártás, ami a hagyományban megőrzött történetre 

emlékeztet, miszerint egy várandós asszony Egyiptomban az agyagot taposta, és ott 

a mocsokban szülte meg gyermekét, aki azonnal meghalt. Isten akkor határozta el, 

hogy megszabadítja népét. 

o A húsvéti történet (haggada) elbeszélése. Második kehely (a haggada kelyhe). 

 A legkisebb gyermeknek kellett feltennie a kérdést: „Miben különbözik ez az 

éjszaka a többitől?” 

 Válaszul a családfő elmesélte az Egyiptomból való szabadulás történetét, úgy, hogy 

a legkisebb gyerek is megértse, és átélje, hogy ő is részese az eseményeknek. 

o Főétkezés. 
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 Áldás és a kovásztalan kenyér megtörése. Jézus itt mondhatta a kenyér átváltoztató 

szavait. 

 Húsvéti bárány, köretetek. 

 A főétkezést a harmadik kehely, az „áldás kelyhe” zárta. Itt mondhatta Jézus a bor 

felett az átváltoztatás szavait. 

o Hallél zsoltárok (114-118) éneklése. Negyedik kehely (?). 

- A messiás elérkezését húsvétra várták a zsidók, éjfélre, mint Egyiptomban. Sok helyen 

egy üres teríték jelezte ezt a várakozást. Húsvétkor emiatt gyakoriak voltak a zavargások, 

ezért ment fel az ünnepre Pilátus Cezáreából Jeruzsálembe.  

- A zsidó hagyomány a fontosabb eseményeket húsvéthoz köti: a teremtés kezdetét, a 

világosság megalkotását, Ábrahám áldozatát, a kivonulást Egyiptomból, és a Messiás 

elérkezését. 

- Sok zsidó húsvéti prédikáció témája a „derek erec” (a föld útja Kiv 13,17). Isten nem a 

föld útján, vagyis földi szokás szerint vezette ki népét Egyiptomból, hanem egészen 

sajátos módon: 

o A szolga viszi ura előtt a lámpát, húsvétkor Isten világít népének tűzoszloppal. 

o A szolga viszi ura saruit, de a kivonuláskor Isten gondoskodott népe saruiról, hogy el 

ne szakadjanak (MTörv 8). 

o A szolga virraszt ura mellett, húsvétkor Isten virrasztott népe fölött. 

o A szolga viszi urát, ha az elfárad, húsvétkor Isten hordozta népét sasszárnyakon (Kiv 

19,4). 

o A szolga mossa meg ura lábát, de húsvétkor Isten mosta le népe gyalázatát (Ez 16). 

Jánosnál Jézus megmossa tanítványai lábát. 

o Húsvétkor megfordult a világ rendje, Isten szolgája lett az embernek, így fejezi ki 

sorsközösségét velünk. 

o A héber húsvét szava: pászkha „átvonulást” jelent. A hellenista zsidóság ezt a héber 

igét kapcsolatba hozta a görög paszkhó igével, ami „szenvedést” jelent. A magyarázat 

szerint Isten együtt szenved népével. 

 

ez az én testem …ez az én vérem 

- Az eucharisztia alapítása kapcsán Máté Márk hagyományát követi, Lukács és Pál eltérő 

hagyományt képvisel. Pál hagyománya eredetibb abban, hogy a kenyér és a bor fölött 

mondott szavak nem párhuzamosak: „Ez az én testem… Ez a szövetség az én véremben.” 

Márk hagyománya hasonlítja a két mondatot: „Ez az én testem… Ez az én vérem…” 

- A test és vér szétválasztása áldozatra utal. A húsvéti bárány kiontott vérének különleges 

engesztelő erőt tulajdonítottak.  

- Az ember szenvedésének és halálának is engesztelő erőt tulajdonít a zsidó hagyomány. 

Az igazak szenvedése, az ártatlan gyermekek halála, a főpap halála, de még a gonosztevő 

halála is, ha bűnbánatot tartott, engesztelést nyújt a nép bűneiért (4Makk 6,29). 

- A végső szabadítás Jézus vére által adatik a világnak. 

- A vacsorán való részvétel által a tanítványok részesülnek Jézus halálának engesztelő 

erejében. Ez történik velünk is minden szentmisében. 

 

sokakért 

- Márk hagyománya eredetibb a „sokakért” megjelöléssel a borhoz kötődően. Pál ezt 

pontosítja: „értetek”. 

- A kifejezés az Úr szolgájának negyedik énekére utal: szenvedésével sokakat megigazulttá 

tesz szolgám…sokak bűneit hordozta (Iz 53,12). 

- A héber „rabbim” (sokak) kifejezés nem a „kevesek” ellentéte. A héberben nincsenek 

egyetemes fogalmak. A „sokaság” gyakorlatilag „minden embert” jelent. 
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- Így használja Pál is a kifejezést a Római levélben: egynek bűne miatt sokan 

meghaltak…(5,12). Márpedig tudjuk, hogy mindenki meghal kivétel nélkül. 

- Jézus vére, tehát, mindenkiért kiontatik, és nemcsak a kiválasztottakért. 

 

ezt cselekedjétek az én emlékezetemre 

- Márk és Máté eucharisztikus hagyománya nem tartalmazza a megemlékezésre való 

felszólítást, a mások hagyománycsoport, Lukács (22,19) és Pál (1Kor 11,24) viszont igen, 

és a szentmise szövegébe is bekerült. 

- Az „emlékezés”  görög szava: „anamnézis”, a héber „zikkárón” megfelelője. Az alap ige 

„zákar” azt jelenti: „nemzeni”. Így az emlékezés nem passzív visszagondolás a múltra, 

hanem a múlt újjáteremtése, megjelenítése. 

- A zsidó húsvéti vacsora is egy ilyen megemlékezés. A vacsora részt vevő számára 

jelenvalóvá válik az egykori szabadító esemény, így ők is részesei lehetnek annak. 

- A szentmise anamnézise tehát nemcsak visszagondolás az utolsó vacsora eseményeire, 

hanem jelenvalóvá is teszi azt, ami ott történt. 

 

1.4 A Getszemáni kertben (14,26-52) – Harmadik jelenet 
 

a. Péter tagadásának megjövendölése 
26Miután elénekelték a himnuszt, kimentek az Olajfák hegyére.  27Jézus azt mondta nekik: 

„Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert írva van: ‘Megverem a pásztort, és elszélednek 

a juhok’. (Zak 13,7)   28De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.”  29Péter erre azt 

mondta neki: „Ha mindenki megbotránkozik is benned, én nem fogok!”  30Jézus azt felelte 

neki: „Bizony, mondom neked, te még ma éjszaka, mielőtt a kakas kétszer megszólal, 

háromszor is megtagadsz engem.”  31Ő még erősebben fogadkozott: „Még ha veled együtt 

meg is kell halnom, akkor sem tagadlak meg téged!” Ugyanígy beszéltek a többiek is 

valamennyien. 

 

b. Jézus imádsága: központban az „Atya” 
32Odaértek a kertbe, amelyet Getszemáninak hívnak. Akkor azt mondta tanítványainak: 

»Üljetek le itt, amíg imádkozom.« 33Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és elkezdett 

remegni és gyötrődni. 34Azt mondta nekik: »Halálosan szomorú a lelkem. Maradjatok itt és 

virrasszatok.« 35Egy kissé előbbre ment, a földre borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, 

távozzék el tőle ez az óra. 36Ezt mondta: »Abba, Atyám! Minden lehetséges neked. Vedd el 

tőlem ezt a kelyhet! De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te.« 37Ezután visszajött, és 

alva találta őket. Így szólt Péterhez: »Simon, alszol? Nem tudtál virrasztani egy 

órát? 38Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a 

test erőtlen.« 39Aztán újra elment és imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal. 40Megint 

visszatért, és alva találta őket, mert a szemük elnehezedett; nem is tudták, mit feleljenek 

neki. 41Majd harmadszor is odajött, és azt mondta nekik: »Aludjatok már és nyugodjatok! 

Elég, eljött az óra! Íme, az Emberfiát a bűnösök kezébe adják. 42Keljetek föl, menjünk! Íme, 

közel van már, aki elárul engem.« 

 

c Júdás árulása 
43Még beszélt, amikor megérkezett az iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele nagy 

tömeg kardokkal és botokkal a főpapoktól, írástudóktól és a vénektől. 44Aki elárulta őt, jelt 

adott nekik: »Akit megcsókolok, ő az, fogjátok meg, és jól vigyázva vigyétek el.« 45Amint 

odaért, mindjárt odalépett hozzá, és így szólt: »Rabbi!« És megcsókolta (katefilészen) 

őt. 46Azok pedig kezet emeltek rá, és megragadták őt. 47Az ott lévők közül az egyik kardot 

rántott, rásújtott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. 48Jézus így szólt hozzájuk: »Mint 

http://szentiras.hu/KNB/Zak%2013,7
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valami rabló ellen, úgy jöttetek ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. 49Mindennap 

veletek voltam, tanítottam a templomban, mégsem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell 

teljesedniük.« 50A tanítványai ekkor elhagyták őt, és mindnyájan elfutottak. 51Egy ifjú azonban 

követte, mezítelen testén egy szál gyolcsingben. Elkapták, 52de az, ingét otthagyva, mezítelenül 

elfutott tőlük. 

 

Magyarázat 

 

- Ez a rész is keretes szerkezetű. A keretben a tanítványok hűtlensége dominál: Péter 

tagadásának megjósolása, majd Júdás árulása. A centrumban az Atya hűsége van. Jézus 

látszólag teljesen egyedül marad, de még sincs egyedül. Az Atya vele van. 

- A megbotránkozás a hitben való meginkást jelenti. 

- Jézus a keretben is győztes. A tanítványok sem tudják egészen elhagyni őt. Péter és a 

többiek és fogadkoznak, hogy készek akár meghalni vele. Tehát vele akarnak maradni. 

- Júdás árulása is felemás. A jelnek szánt csók intenzív alakban van. A „katefilészen” szó 

szerint azt jelenti: „átcsókolta”, mondhatnánk: „össze-vissza csókolta”. A jelnek szánt 

csók mégis érzelmi aktussá válik, úgy tűnik, Júdás sem tud egészen áruló lenni. 

- A tanítványok meginognak, elgyengülnek, de nem tudnak elszakadni Jézustól. 

 

kert és kísértés 

- A jelenet a Teremtés könyvére emlékeztet. Ádám a paradicsom kertben megkísértve 

nemet mondott Istennek. Jézus most megváltja az embert ebből a tagadásból. Egy olyan 

igent mond ki az Atyának, ami az életébe kerül. 

- Ádám azért bukott el a rabbik szerint, mert nem imádkozott. Jézus imádkozik, így győz a 

kísértés fölött. 

- A kert emlékeztet az Énekek éneke egyik jelenetére is, amikor a menyasszony éjszaka 

keresi a városon kívül bolyongva vőlegényét, és kérdezgeti az őröket, nem látták-e a 

kedvesét. Az őrök megragadják őt, letépik köntösét és úgy tud csak elmenekülni (Én 

5,2.7), mint az a meg nem nevezett ifjú az evangéliumban, aki lopva követte Jézus 

elfogásának eseményét. 

- A Getszemáni kert az új paradicsom, ahol az emberiség, a menyasszony újra megtalálja 

vőlegényét, és az ember igent mond Istennek. 

 

Abba, Atyám… 

- A semita népeknél a név nagyon fontos dolog, kifejezi a dolgok lényegét. Aminek tudom 

a nevét, azt valamennyire birtoklom, rendelkezem vele. Istennel szemben ilyen kapcsolat 

nem állhat fenn. Ezért a zsidók soha nem mondták ki Isten nevét, helyette az általános Úr 

szót, vagy más kikerülő fogalmat használtak. Maga a Jahve név is titokzatos: „vagyok, 

aki vagyok”, mintha nem akarná elárulni Isten lényegét.  

- Isten ilyen direkt módon, imában, Atyának hívni egészen új dolog, bár nem előzmény 

nélküli. 

- Az Ószövetség néhol kimondja, hogy Isten „Atya”. A „nép atyja”5, a „király atyja” 

valamiféle örökbefogadás értelmében6. Az egyéni hívő atyjának azonban sehol sem 

mondják, legalábbis a héber szövegek. A görög nyelvű szövegekben néhol előfordul.7 Ez 

talán hellén hatás. A görögöknél elterjedt nézet, hogy Isten az emberek atyja, az emberek 

pedig testvérek. 

                                                           
5 Iz 63,16; 64,7; Kiv 4,22; Oz 11,1; Mal 1,6; 2,10 

 
6 2Sám 7,14; Zsolt 2,7; 89,27 
7 Bölcs 2,1; Sirák 23,1 
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- Az arám „abba” megszólításnak ma inkább az apa, apuci felelne meg, mint a kissé 

archaikus, tisztelettudó „Atya”. A kisgyermek szólítja így az apját. De mi, mégsem 

merjük ennyire bensőségesen megszólítani az Istent. 

 

1.5 A per a főpap előtt (14,53-72) – Negyedik jelenet 
 

a. Péter melegedik a tűznél 
53Jézust a főpaphoz vitték. Összegyűlt nála minden főpap, írástudó és vén. 54Péter pedig 

messziről követte őt, be egészen a főpap palotájáig, és a szolgákkal a tűznél leülve 

melegedett.  

 

b. Jézus vallomása 
55A főpapok pedig, és az egész főtanács, tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra 

adják, de nem találtak. 56Sokan tettek ugyanis hamis tanúvallomást ellene, de vallomásaik 

nem egyeztek egymással. 57Végül néhányan felálltak, és hamis tanúvallomást tettek ellene 

ezekkel a szavakkal: 58»Hallottuk, hogy ez azt mondta: ‘Lebontom ezt a kéz alkotta 

templomot, és három nap alatt másikat építek, amelyet nem kéz alkotott’.« 59De a vallomásuk 

így sem volt megegyező. 60Ekkor a főpap középre állt, és megkérdezte Jézust: »Semmit sem 

felelsz mindarra, amit ezek tanúsítanak ellened?« 61Ő csak hallgatott, és semmit sem felelt. A 

főpap újra megkérdezte őt: »Te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten Fia?« 62Jézus azt felelte 

neki: »Én vagyok. És látni fogjátok az Emberfiát a Hatalmasnak jobbján ülni, és eljönni az 

ég felhőiben«. (Dán 7,13; Zsolt 110,1) 63Ekkor a főpap megszaggatta ruháit, és így szólt: »Mi 

szükségünk van még tanúkra? 64Hallottátok a káromkodást. Mit gondoltok?« Erre azok 

mindnyájan halálra méltónak ítélték őt. 
65Ezután egyesek elkezdték őt leköpdösni, betakarták az arcát (perikalüptó), ököllel verték, és 

azt mondták neki: »Prófétálj!« S a szolgák is arcul verték őt. 

 

c. Péter tagadása 
66Eközben Péter lent volt az udvarban. Odajött a főpap egyik szolgálója, 67látta Pétert 

melegedni, szemügyre vette őt, és azt mondta: »Te is a Názáreti Jézussal voltál!« 68Ő azonban 

letagadta: »Nem ismerem őt, és azt sem értem, mit mondasz.« Aztán kiment az előcsarnokba; 

ekkor megszólalt a kakas. 69A szolgáló megint meglátta őt, újra mondogatni kezdte a 

körülállóknak, hogy ez is azok közül való. 70Ő megint csak letagadta. Kis idő múltán az ott 

állók ismét így szóltak Péterhez: »Biztosan közéjük tartozol, hiszen galileai vagy.« 71Ő pedig 

átkozódni kezdett és esküdözni: »Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek!« 72Erre 

mindjárt megszólalt a kakas, másodszor. Péternek pedig eszébe jutott Jézus szava, amit 

mondott neki: »Mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem.« És sírni kezdett. 

 

Magyarázat 

 

- Jézus vallomását a centrumban Péter tagadásának elbeszélése keretezi. Péter és Jézus a 

két ellenpólust képviseli: miközben Péter a tűz mellett melegszik, gyáván megtagadja 

Jézust, aki viszont a főpap előtt állva hűséges tanú, és vállalja a halált. 

 

a templom lebontása és másik építése 

- A messiás várás része volt az a hit, hogy amikor eljön, majd újjá építi a templomot.  

- Ezekiel szerint a végső időkben Jeruzsálem újra felépül, és egy új temploma lesz (40-48). 

- Zakariás jövendölése szerint, amikor a Messiás eljön, a templom is megújul, nem lesznek 

benne többet kereskedők. Akkor Jeruzsálemben és Júdában minden edény szent lesz 

(14,20-21). 

http://szentiras.hu/KNB/D%C3%A1n%207,13;%20Zsolt%20110,1
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- A vádak megfogalmazása rejtett iróniát tartalmaz. A felszínen gyalázzák Krisztust, a 

mélyben azonban igazat mondanak róla. 

 

látni fogják az Emberfiát a Hatalmas jobbján… 

- Ez a jelenet, és az egész passió csúcspontja és centruma. 

- Az Isten jobbja a mártírok kitüntetett helye. Jézus, a hűséges tanú kész a vértanú halálra. 

- Az emberfia – görögül: hüiosz tu antrópu, héberül: ben ’ádám, arámul: bar ’enós – 

általános értelemben egyszerűen „embert” jelent, legtöbbször esendő voltára utalva. 

Ezekielnél 93-szor fordul elő, a prófétát hívja így Isten. A Zsoltárokban 14-szer szerepel 

ebben az általános értelemben. Talán, maga Jézus is használja ilyen általános értelemben: 

„Nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Az ember fia ura a 

szombatnak is” – eredetileg ezt jelenthette: „Az ember ura a szombatnak” (Mk 2,28). 

- Az emberfia kifejezés messiási értelmezése Dániel könyvére megy vissza, aki éjjeli 

látomásában a végidőkről a négy vadállat után látja az ég felhőiben megjelenő 

„Emberfiát” (Dán 7,13). Dánielnél az emberfia még egyszerűen csak egy szimbólum, 

mint a négy vadállat is, Isten uralmát szimbolizálja.  

- Hénok apokrif könyvének beszédeiben (kb. Kr.e. 40) visszanyúl ehhez a látomáshoz, és 

sok információt ad az emberfiáról, ószövetségi előképekből kiindulva: 

o „A föld királyai mind felkelnek ellene” (1Hen 48,8-10 vö. Zsolt 2,1-2) 

o „Az Úr lelke nyugszik az Emberfián” (1Hen  49,1-4 vö. Iz 11,2; 42,1) 

o Az Emberfiát felmagasztalják a királyok előtt és szájának szavával el fogja őket 

pusztítani (1Hen 62,63 vö. Iz 52,15) 

o Az Emberfia igaz (1Hen 38,2 vö. Iz 53,11) 

- Hénoknál az Emberfia kép tehát egyre konkrétabbá válik. Transzcendens, öröktől fogva 

létező, ítéletet tart, igaz és közbenjárója az igazaknak. 

- Jézus az evangéliumokban magára alkalmazza az Emberfia elnevezést, amit új tartalommal 

tölt meg. Titokzatossága miatt alkalmasabbnak tűnhetett ez a név a politikailag megterhelt 

messiási címnél. Három témakörben jelenik meg ez az elnevezés az evangéliumokban: 

o Jézus földi életére és szerepére vonatkozóan (pl. „az Emberfiának nincs hol lehajtania a 

fejét”, „hatalma van a bűnök megbocsátására”, stb.) 

o Jézus szenvedése (pl. „az Emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a 

vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell 

támadnia.” Mk 8,31) 

o A végítélet bírája („meg fogjátok látni az Emberfiát, amint a Mindenható jobbján ül, 

és eljön az ég felhői között.” Mk 14,61) 

méltó a halálra 

- A húsvéti bárány kiválasztására utal, ami nagy gondosságot igényelt: csak 1 éves, 

hibátlan, hím állat lehetett. 

- A vizsgálat során a bárány fölött mondták ki: „méltó” rá, hogy húsvéti bárány legyen. 

- Az ítélet tehát Jézus kiválasztása a megváltói szerepre. Ő az igazi, hibátlan bárány. Méltó 

rá, hogy meghaljon, és az életét odaajándékozza engesztelő áldozatul. 

 

betakarták arcát  

- Az ítélet kihirdetése után, Jézus beöltöztetik messiási máltóságába: bíborba, köpésekbe, 

ütlegelésekbe. 
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- Ha le akarják köpni, miért takarják el az arcát? Ez utalás Mózesre, a legnagyobb 

prófétára, akinek ragyogott az arca, amikor lejött a Sinai hegyről, ezért eltakarták arcát, 

mert a nép nem tudott ránézni.  

- Az iróniai itt is érezhető. Jézus a gyalázatban is ragyog, hiteles próféta, Isten üzenetének 

tolmácsolója, imádás és hódolat illeti. 

 

1.6 A per Pilátus előtt (15,1-20) – Ötödik jelenet 
 

a. Jézus Pilátus előtt 
1A főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal kora reggel tanácsot tartottak, 

aztán megkötözték Jézust, majd elvezették és átadták Pilátusnak. 2Pilátus megkérdezte őt: »Te 

vagy-e a zsidók királya?« Ő azt felelte neki: »Te mondod.« 3A főpapok sok mindennel 

vádolták őt. 4Pilátus ezért újra megkérdezte őt: »Semmit sem felelsz? Nézd, mi mindennel 

vádolnak téged!« 5De Jézus egy szót sem szólt többé, Pilátus pedig csodálkozott ezen. 
 

b. Barrabás vagy Jézus 
6Ünnep alkalmával el szokta nekik bocsátani a foglyok közül azt, akit kérnek. 7Volt akkor egy 

Barabás nevű, akit a lázadókkal együtt fogtak el, s aki a lázadás során gyilkosságot követett 

el. 8Felvonult tehát a tömeg, és kérni kezdte azt, amit mindig megtett nekik. 9Pilátus azt felelte 

nekik: »Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?« 10Tudta ugyanis, hogy a 

főpapok irigységből adták őt a kezébe.  11A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy 

inkább Barabást bocsássa el nekik.  12Pilátus újra megkérdezte tőlük: »Mit akartok tehát, mit 

tegyek a zsidók királyával?«  13Azok újra csak azt kiáltozták: »Feszítsd meg őt!« 14Pilátus 

megkérdezte őket: »De hát mi rosszat tett?« Azok erre még hangosabban kiáltoztak: »Feszítsd 

meg őt!« 15Pilátus ekkor, mivel eleget akart tenni a népnek, elbocsátotta a kedvükért 

Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre. 

 

c.  A katonák gúnyolódása 
16Ekkor a katonák bevitték őt a csarnokba, vagyis a helytartóságra, és összehívták az egész 

csapatot.17Felöltöztették bíborruhába, tövisből koronát fontak és a fejére tették, 18azután 

elkezdték őt így köszöntgetni: »Üdvözlégy, Zsidók Királya!« 19Majd náddal verték a fejét, 

leköpdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. 20Miután csúfot űztek belőle, levették róla a 

bíbort, ráadták saját ruháit, és kivitték, hogy keresztre feszítsék. 

 

Magyarázat 

- Mivel a római fenhatóság alatt a főtanács nem hozhatott halálos ítéletet, szükséges volt 

annak kieszközlése a római helytartónál, Pilátusnál. 

- Egy új vádpont jelenik itt meg, ami a főpap előtti perben nem merült fel. Ők Isten 

káromlásért ítélték el, mert Isten fiának vallotta magát. A vallási vád viszont nem állt 

volna meg Pilátus előtt. Így a vád fennségárulás, a királyi cím bitorlása a császár 

jóváhagyása nélkül. Igaz, Jézus a főpap előtt Krisztusnak, azaz fölkentnek, messiásnak is 

vallotta magát, ami magába hordja a királyi címet, így a két vádpont mégis találkozik. 

 

zsidók királya 

- Ilyen cím valójában sosem volt a történelemben, csak Izrael királya vagy Júdea királya, 

mert zsidó ország nem létezett.  

- Az elnevezés úgy tűnik Pilátus kreálmánya, egy idegené, aki irónikus módon egy 

leigázott népet összekapcsol a királyi címmel. A zsidók királya is csak egy zsidó, a 

legzsidóbb zsidó. 
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- Érdekes, hogy Pilátus szájában mindig kérdéssel kapcsolódik össze ez a cím. Az első 

részben Jézust faggatja, elfogadja-e ezt a címet. Jézus válasza elutasítja a kérdést: „Te 

mondod”, vagyis Jézus ilyet soha nem mondott, és nem is akar foglalkozni ezzel a 

kérdéssel. 

- A központi részben két kérdést intéz Pilátus a néphez a zsidók királyával kapcsolatban, és 

lényegében rábízza Jézust a nép ítéletére, amit ő csak jóvá hagy. 

- A harmadik részben a katonák már tényként kezelik ezt a címet, és gúnyt űznek a 

zsidók királyából. A jelenet hasonlít a főpap udvarában történt kigúnyoláshoz. 

 

Barabás 

- A név jelentése: „az atya fia”. Gyakori volt a zsidóknál. 

- Origenész és néhány szövegváltozat szerint8 a teljes neve: Jézus Barabás, vagyis Jézus az 

atya fia.  

 

feszísd meg őt!  
- Ítt hangzik el először a keresztre feszítés, mint a kivégzés módja. Eddig csak a Jézus 

megölésére vonatkozó szándék merült fel. 

- A keresztre feszítést a rómaiak csak nem római polgárok és rabszolgák megbüntetésére 

használták, így megaláztatásnak is számított. 

- A nép és a főpapok nem törődnek a helyzet pilátusi morbid iróniájával. Pilátus szemében 

a saját királyukra kérnek halálos ítéletet. Pilátus a zsidók királyát feszíti keresztre, ezzel 

bele törli a zsidókba a lábát. 

 

1.7. A kereszt (15,21-39) – Hatodik jelenet 
 

a. Keresztút és keresztrefeszítés 

 21Cirenei Simont, Sándor és Rúfusz atyját, aki a mezőről jövet éppen arra járt, arra 

kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. 22Kivitték a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti, 

hogy ‘Koponyahely’. 23Mirhával kevert bort adtak neki inni, de nem fogadta el. 
24Azután keresztre feszítették, a ruháit pedig elosztották, sorsot vetve rájuk, hogy ki mit 

kapjon. (Zsolt 22,19) 25A harmadik óra volt, amikor keresztre feszítették. 26Fel volt írva az ítélet 

oka: »A zsidók királya.« 27Megfeszítettek vele két rablót is, az egyiket jobbról, a másikat 

balról.  

 

b. Jézus kigúnyolása 
29Az arra járók pedig a fejüket csóválva (Zsolt 22,8)  káromolták őt, s ezt mondták: »Hé! Te, aki 

lebontod a templomot és három nap alatt felépíted,  30mentsd meg magadat, szállj le a 

keresztről!« 31Ugyanígy a főpapok is az írástudókkal együtt csúfolódva ezt mondogatták 

egymásnak: »Másokat megmentett, magát meg nem tudja megmenteni! 32A Krisztus, Izrael 

királya szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk!« Gyalázták őt azok is, akiket 

vele együtt feszítettek keresztre. 

 

c. Jézus halála és a százados hitvallása 
33A hatodik órában sötétség borult az egész földre a kilencedik óráig. 34A kilencedik órakor 

Jézus felkiáltott, és hangosan így szólt: »Éloí, Éloí, lemá szabaktáni?« Ez azt jelenti: 

»Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?«(Zsolt 22,2) 35Az ott állók közül egyesek, amikor ezt 

hallották, azt mondták: »Íme, Illést hívja.« 36Az egyikük odafutott, egy szivacsot ecetbe 

mártott, és nádszálra tűzve inni adott neki, és így szólt: »Hagyjátok! Lássuk, eljön-e Illés, 

hogy levegye őt!« (Zsolt 69,22) 37Jézus pedig hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. 

                                                           
8 Ɵ f1 700 sys kódexek 

http://szentiras.hu/KNB/Zsolt%2022,19
http://szentiras.hu/KNB/Zsolt%2022,8
http://szentiras.hu/KNB/Zsolt%2022,2
http://szentiras.hu/KNB/Zsolt%2069,22
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38Ekkor a templom függönye kettészakadt fölülről egészen az aljáig. 
39Mikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így kiáltva kiadta a lelkét, ezt mondta: 

»Ez az ember valóban Isten Fia volt.« 
 

Magyarázat 

- Jézust „kivezetik” a városon kívülre. Mind a zsidó mind a római joggyakorlatban a 

kivégzést a táboron vagy a városon kívül hajtották végre. Ez a kiközösítés jele, ami már 

önmagában is egy büntetés (Lev 24,14; Szám 15,35). 

- A keresztet az elítéltnek magának kellett vinnie, pontosabban csak a vizszintes gerendát. 

A függőleges szár már a helyszinen állt földbe döngölve.  

- Az elítéltet mirhával kevert borral kínálták, ami bódító hatású ital, hogy csökkentse a 

fájdalmat. Általános gyakorlat volt az elitéltekkel szemben ez a kegyes segítség. Jézus 

azonban elutasítja: szembe akar nézni a fájdalommal és hóhéraival. 

 

cirenei Simon 

- A keresztet vivő Simon Kürénéből, az észak-afrikai Kürenaika öt fontosabb városának 

egyikéből származott. Ott jelentős zsidó diaszpóra élt, de Jeruzsálemben is önálló 

zsinagógájuk volt. 

- Simon fiait név szerint csak Márk említi. Azt jelenti, hogy a család ismert a márki 

közösségben, tehát Simon családjával együtt kereszténnyé lett.Talán a Róm 16,1-ben 

említett Rufus azonos Simon egyik fiával (?). 

- Simon a Krisztust követő „kereszthordozók” mintája, mégha kényszerre cselekszik is. A 

kép megerősíti Jézus mondását: „Aki követni akar engem, vegye föl keresztjét, és úgy 

kövessen…” (8,34). 

 

Golgota 

- A hegy elnevezése és értelmezése: „koponya”, talányos. Legtöbb értelmező a hegy 

formájára vonatkoztatja. A kopár hegyeket, halmokat nevezhették így.  

- Egy későbbi legenda szerint Ádám koponyája volt itt eltemetve, összekapcsolva a 

bűnbeesést a megváltással. 

- Van aki temetkezési helyre gondol, ez esetben egy tisztátalan helyről beszélünk, ami 

növeli a büntetés, a kiközösítés súlyosságát. 

a 22. Zsoltár 

- A jelenet többször idézi a 22. Zsoltárt, vagy utal rá. Annak fényében láttatja az 

eseményeket. 

- Különösen szembetűnő ez a keresztrefeszítésnél, amit nem dramatizál. A ruhái elosztása 

viszont a zsoltár 18-19. versére utal, ami rendkívül drámai: „Megszámlálhatnám minden 

csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon,  köntösömre 

sorsot vetnek.” 

- Az elítélt ruhájának kivégzők közötti elosztásának joggyakorlatára nincs külső 

bizonyíték. Lehet egy tanítás is, miszerint mindent el lehet venni Jézustól, még a ruháját 

is, de valódi közösségbe csak az kerül vele, aki a keresztjét felveszi. 

- A keresztről Jézus csak egy imát mond Márknál, az is a 22. Zsoltárból való: „Istenem, 

Istenem, miért hagytál el engem..” (22,2). Jézusnak, akit minden ember elhagyott, meg 

kellett tapasztalnia a végső, az Istentől való elhagyatottság állapotát is, hogy kitarthasson 

Isten mellett. Jóllehet Isten magára hagyta őt, imádságos panaszával mégis felé fordul, és 

ezzel kinyilvánítja, hogy ő nem hagyja el Istent. Ez a szeretet és a bizalom végső 

győzelme. 
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harmadik, hatodik, kilencedik óra 

- Feltűnő a pontos óra megjelőlés a jelenetben. 

- A Márk által 3 órára tett kivégzés (délelőtt 9 óra) túl korainak tűnik. Máté és Lukács el is 

hagyja, János a 6. órát említi. 

- Valószínű, hogy nem pontos időmegjelősről van szó. A 3x3-as időmegjelős szimbolikus, 

apokaliptikus jelentőségű. 

- A Jézus kereszthalála apokaliptikus esemény. Az apokaliptikában ismert mind a 

„kronológiai determinizmus”, mind az Isten által előre megszabott „órarend”.  

- Az óra megadása Jézus megfeszítését Isten által rendelt eseménynek mutatja be, amelyet 

a végidők történésével összefüggésben kell látnunk. A keresztre feszítésben Isten 

végérvényes ítélete és üdvössége válik nyilvánvalóvá. 

 

Jézus kigúnyolása 

- Hármas tagolású, három szinten jelenik meg. A korábbi vádak jelennek meg bennük. 

- 1. Az arrajárók káromkodnak, vagyis olyasmit tesznek, amivel Jézust vádolták. A 

fejcsóválás az Ószövetség számos helyén az ellenség magatartása, többek között a már 

említett 22. Zsoltárban (22,8). A templom lerombolása és felépítése a főpap előtti vádat 

idézi, és hitelteleníti. Hogy lennek képes erre az, aki nem tudja magát megmenteni. A 

záró kép, a templom függönyének kettészakadása visszamutat diadalmasan erre a vádra. 

- 2. A jelenlévő főpapok és írástudók távolságot tartanak, szóra sem méltatják Jézust, 

egymás közt beszélnek róla. A megváltás igéjével (szodzó) játszanak. Másokat 

„megváltott” de önmagát nem tudja „megváltani”, pedig szerintük ez lenne a döntő érv 

szerintük a hitelessége mellett. Az olvasó azonban már tudja, ha Jézus magát 

„megváltaná”, mások megváltása fulladna kudarcba. A két per vádját idézik. A „Messiás” 

vád a főpap előtt, és a „zsidók királya” vád Pilátus előtt, amit ők „Izrael királyára” 

helyesbítenek. 

- 3. A Jézussal együtt megfeszítettek is bekapcsolódnak az általános gúnyolódásba, még ők 

sem vállalnak közösséget vele. Még azok a bűnözők sem kímélik őt, akiknek sorsát 

magára vette. 

 

sötétség 

- A három órás sötétség semmiképpen sem lehet napfogyatkozás, mert az nem tart olyan 

sokáig, és nem terjed ki az egész földre.  

- A sötétség sok esetben a gyász és a gonosz hatalmának kifejezője. Ezek az értelmezési 

szempontok is felmerülhetnek. Sokkal inkább apokaliptikus jel. 

- Az apokaliptikában a sötétség a vég és az ítélet előjele. „Azon a napon – így szól az én 

Uram, az Úr – naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes 

nappal” (Ám 8,9). 

- Az egész földre boruló sötétség rámutat Jézus keresztjének kozmikus, egyetemes és a 

végítéletet meghatározó jelentőségére. A sötétségnek Jézus halála, a megváltás 

beteljesedése vet véget. 

 

a templom függönye kettészakadt 

- A függőny a „szentek szentjét” takarta, ahol eredetileg a szövetség ládáját őrizték. Átvitt 

értelemben ez Isten jelenlétének a helye, ahová csak a főpap léphetett be az engesztelő 

áldozat vérével a kiengesztelődés (Yom kippur) napján.  

- Jézus halálával az ószövetségi templom és a templomi kultusz elveszítette jelentőségét, 

mindkettő véget ért. 

- Megnyílt az Istenhez vezető út a nem papok és a pogányok számára is. Isten 

végérvényesen kinyilatkoztatta magát keresztre feszített Szent Fiában. 
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valóban Isten Fia volt 

- A pogány százados tanúságtétele a római egyház hitvallása.  

- A zsidó vezetők újabb jeleket követeltek, a pogány százados a szenvedés láttán eljut a 

hitre. 

- Márk már a legelső versben „Isten Fiának” nevezi Jézus Krisztust, akinek az 

evangéliumát megírja. De, csak itt, a kereszten értjük meg, mit jelent ez a méltóság. Nem 

a csodák, a rendkívüli erőmegnyilvánulások és a tanítás, hanem a kereszt mutatja meg 

Jézus erejét. A kereszten bizonyul igazán Isten fiának. 

- Minket is erre az istenfiúságra hív, hogy keresztünket felvéve kövessük őt az 

önfeláldozásban, és váljunk Isten fiaivá és leányaivá. 

 

1.8. A feltámadás – Hetedik jelenet 
 

- Márk meglehetősen szűkszavúan számol be Jézus temetéséről és feltámadásáról. 

Fontosabbnak tartja a tanúk, asszonyok és férfiak megemlítését, ezzel is hangsúlyozva, 

hogy a feltámadás eseménye a tanúságtevők által él tovább.  

- A konkrét szöveg elemzése helyett, tekintsük át inkább a feltámadás evangéliumokban 

megjelenő teológiáját. 

- A tanítványok nem várták Jézus feltámadását. Úgy gondolják, hogy mindennek vége. A 

húsvétot csalódottságban és nem felfokozott várakozásban élik át. Nem a lelkesedésük 

csap át abba a hitbe, hogy Ő mégis él. 

- Sem a zsidó sem a hellén hagyomány nem tartalmaz várakozást egy meghaló és 

feltámadó Megváltó iránt. A zsidóság a történelem végén várta az általános feltámadást. 

Tehát, a tanítványokat nem a világképük indítja arra, hogy a húsvét utáni élményeiket 

Jézus „feltámadásaként” fogalmazzák meg, hanem a húsvét után átélt élmények késztetik 

őket arra, hogy megváltoztassák világképüket. 

- Húsvét után gyökeres fordulat áll be a tanítványok életében. Elkezdik hirdetni, hogy 

Jézus él, ők találkoztak vele, és ezért a tanúságukért az életüket adják. 

- A feltámadás hogyanjáról az evangéliumok hallgatnak. Nem voltak tanúi, és a pontos 

idejét sem tudjuk. Bizonyos értelemben nem is történelmi esemény, ugyanis Jézus 

feltámadása által kilép a történelem, a tér és idő korlátai közül. Történelmen-túli 

esemény. 

- Amiról a tanítványok tanúságot tesznek, az nem is a feltámadás eseménye, hanem a 

Feltámadottal való találkozások. Ennek első felsorolását, mint hitvallási formulát Pál első 

Korintusi levelében találjuk (1Kor 15).  

- A megjelenések visszatérő igéje ófthé (= láttatott) a teofánik, vagyis Isten megjelenések 

kifejezése. Abból a másik, ember számára megközelíthetetlen világunkba, 

megtapasztalhatóvá teszi magát. 

- A megjelenések leírása eltér az egyes evangéliumokban. 

o Márk nem ír le megjelenés-történeteket, csak utal rá: „Feltámadt…, előttetek megy 

Galileába, ott majd látni fogjátok” – mondja a fényes ruhába öltözött ifjú az 

asszonyoknak. 

o Máté leírása szerint, Jézus Galileában jelenik meg a tanítványoknak egy hegyen, és 

missziós parancsot ad nekik. 

o Lukács csak jeruzsálemi megjelenésekről ad hírt: emmauszi tanítványok, Péter majd a 

11 látják őt még húsvét vasárnap este. Aztán negyven napon át még vannak 

megjelenések, a negyvenedik napon látványosan felemelkedik közülük, ez jelzi a 

megjelenések végét. 
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o János első helyre a Mária Magdolnának való megjelenést teszi. Két jelenetben, két 

vasárnap Tamás kételkedését majd hitvallását emeli ki. Végül a galileai megjelenések: 

csodás halfogás, kiengesztelődés Péterrel, „legeltesd juhaimat”, és János sorsa. 

- A leírások annyira eltérnek egymástól, hogy nem harmonizálhatók. Míg a passió 

eseményeinek leírása nagyon hasonló, itt nem ez a helyzet. Ennek két oka van. 

o Máté és Lukács Márk elbeszélését, követi, de Márknak nincs húsvéti hagyománya, így 

nem támaszkodhatnak rá. Valószínűleg még Márk idejében nem volt ilyen 

kikristályosodott feltámadás hagyomány, mint a passió esetében. Márkot 16,8-tól majd 

épp Máté és Lukács alapján egészítik ki. 

o A másik ok, hogy olyasmit akarnak leírni, ami leírhatatlan: a Másik Világ betörését 

ebbe a világba. Lehetséges, hogy mind a 11 apostol egyszerre átélte a Vele való 

találkozást, mégis mindegyikük másképp mondta volna el, mi is történt. A 

leírhatatlanságnak ez a zavara látszik az evangéliumokon is: 

 A tanítványok zárt ajtók mögött vannak, egyszer csak Jézus köztük áll, aztán éppily 

megmagyarázhatatlanul eltűnik. 

 Nem az arcáról ismerik fel, hanem egy szaváról (Mirjám), vagy mozdulatáról 

(kenyértörés).  

-  Az eltérések ellenére, vannak azonos motívumok: 

o Jézus felismerteti magát. 

o Küldetést ad. Mindenki úgy érzi, beszélnie kell róla. 

o Ígéretet ad: „Én veletek vagyok minden nap…”, Majd erő tölt el titeket a magasból…”, 

stb. 

o Eltűnik éppoly megmagyarázhatatlanul, mint ahogy megjelenik. 

- Jellemző az is, hogy a húsvéti megjelenések csak a hitben lehetségesek. A valóságnak 

abban a mélyebb rétegében történik, amely csak a hit számára hozzáférhető. Jézus nem 

jelent meg Kaifásnak, sem Pilátusnak, csak a tanítványoknak. Ugyanakkor nem 

mondható, hogy a feltámadottal való találkozás a hit gyümölcse. Sokkal inkább a hit 

erőforrása és ébresztője. 

-  

2. A „megigazulás” Szent Máté evangéliumában 
 

- A „megigazulás témáját, a protestáns hitviták nyomán, Pál levelei (Róm, Gal) alapján 

tárgyalja a teológiai leginkább. Pál érvelésében kifejti, hogy az Ószövetség a megigazulást 

a Tórában, a törvény megtartásában látja. Pál ezzel szemben a Jézus Krisztusba vetett 

hitben.  

- Máté, akik zsidóknak írja evangéliumát, árnyaltabban, de ugyancsak keresi a választ, miben 

áll a megigazulásunk? Hogyan viszonyul Jézus Tórához, a zsidók szerint a megigazulás 

forrásához?  

- Összesen hétszer fordul elő Szent Máté evangéliumában a „megigazulás” terminusa, a 

„dikaioszüné” görög kifejezés. Ez a szám lehet merő véletlen is, de mivel tudjuk, hogy a 

Bibliában a tökéletesség száma, elgondolkodtat ez a véletlen, és arra sarkall, hogy 

összevessük az előfordulási helyeket. Még izgalmasabb az a körülmény, hogy a hét 

előfordulásból öt egy egységen belül, a „Hegyi beszédben”9 történik, amiben Jézus „új 

Mózesként” meghirdeti a Mennyek országának törvényeit, vagyis azt az utat, amelyen járva 

kedvesek lehetünk az Isten előtt. Mielőtt az előfordulási helyek elemzésére rátérnénk, 

járjuk körül a kérdéses szó bibliai jelentéstartalmát.  

- A „dikaioszüné” szó elsődleges jelentése „igazság10”, illetve „igazságosság”, 

„igazságérzet”, „az igazságosság gyakorlása”, „bíráskodás” az általános 

                                                           
9 Mt 5,1-7,29 
10 Vö. „dikaiosu,nh” in VARGA, ZS., J., Újszövetségi görög-magyar szótár 
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nyelvhasználatban11. A magyar bibliai fordítások többségében az „igazság” szót találjuk a 

kérdéses helyeken12.  

- A Septuaginta-ban általában a héber s iedāqâ (Ter 30,30; 1Kir 3,6; Iz 9,6 stb.) fordításaként 

használják. De nagyon gyakran a s iedāqâ fordítása eleémosüné” (MTörv 6,25; 24,13; Zsolt 

23,5; 32,5; 102,6; Iz 1,27; 28,17; 59,16; Dán 4,24; 9,16), ami olyan igazságra utal, mely a 

szegények felé, mint „alamizsna” nyilvánul meg13.  

- A „dikaioszüné” szó a „dikaiosz”, „igaz, igazságos” melléknév főnevesített változata. A 

két névszó gyökere pedig a „diké” szóban rejlik, aminek jelentése „szokás”, „jog”, „ítélet”, 

„döntés14”. A Septuaginta alapján „dikaiosz”, „igaz” az, aki teljesíti kötelességeit Istennel 

és a közösséggel szemben, és ebben a kapcsolatban igaznak bizonyul, Isten elvárásának 

megfelelően. Tökéletesen alkalmazkodik Isten akaratához. 

- A háttérben ott van mindig a tudat, hogy Isten maga az igaz: fedhetetlenül igazodik a lényét 

kifejező és meghatározó normákhoz, hűseges az ígéretek és a szövetség megtartásában. 

- Igazvoltja az ítéletben is kifejeződik: igaz bíró, amikor büntet, és amikor üdvösséget ad15.  

- Fontos tehát egyértelművé tenni, hogy a gyakran „igazságként” fordított „dikaioszüné” 

kifejezés nem csak egyszerűen a „hazugság” ellentéte. Nem is arról van szó, hogy valakinek 

igaza van valakivel szemben – főleg nem az Isten országának igazságával szemben –, 

hanem az „életmódban megjelelő igazság”. Ezért a „dikaioszüné” teljesebb értelmezésre 

törekvő fordítása: „igazvolt”, „igazzá válás”, de használhatjuk a teológiában elterjedtebb 

„megigazulás” fordítást is.  

  

                                                           
11 Vö. „dikaiosu,nh” in GYÖRKÖSY, A., - KAPITÁNFFY, I., - TEGYEY, I., Ógörög- magyar nagyszótár 

12 MBD: „életszentségetek” fordítást alkalmazza Mt 5,20-ban 
13 Ebből adódik, hogy a Károli fordítás Mt 6,1-ben a „dikaioszüné”-t „alamizsnával” fordítja, amit alátámaszt az 

a tény is, hogy a verset az alamizsnáról szóló szakasz (Mt 6,2-4) követi. Figyelmen kívül hagyja viszont, hogy az 

első bevezető versben szereplő „dikaioszüné” a másik két szakaszban kifejtett jócselekedet, az imádságot (Mt 

6,5-15) és a böjtöt (Mt 6,16-18) is magában foglalja. 
14 Vö. „di,kh” in GYÖRKÖSY, A., - KAPITÁNFFY, I., - TEGYEY, I., Ógörög- magyar nagyszótár 

 
15 Vö. G., SCHRENK, „di,kaioj”. és, «dikaiosu,nh», in TWNT, II., 187 és 198.o.  
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2.1. Megigazulás a Nyolc boldogságban 

 

- A „dikaioszüné” első két előfordulása a Hegyi beszéden belül a „Nyolc boldogság”-ként 

ismert egységben található (Mt 5,1-12). A szemfüles olvasó, azonban, mindjárt észreveszi, 

hogy a nyolc boldogság valójában kilenc, hiszen nemcsak a 3-10 verseket vezeti be a 

„boldogok” (makarioi) szó, hanem a 11.-et is. A „kilenc boldogságon” belül pedig az első 

hét boldogság alkot egységet, a nyolcadik és a kilencedik pedig egy másik, önálló egységet.  

 
 
3 BOLDOGOK  a szegények  lélekben  mert   övék  az országa a  MENNYEKNEK!  

 

4 BOLDOGOK  a szelídek       mert   ők   ÖRÖKLIK  a földet! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5 BOLDOGOK  a sírók       mert   ők  megvígasztaltatnak! 

 

6 BOLDOGOK  akik éhezik  

   és szomjazzák  AZ IGAZVOLTOT    

             mert   ők  jóllakatnak 

 
7 BOLDOGOK  az irgalmasok     mert   ők  irgalmat nyernek! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8 BOLDOGOK  a tiszták  szívben    mert   ők ISTENT  meglátják! 
 

9 BOLDOGOK  a békeszerzők     mert   ők ISTEN FIAINAK hívatnak. 

 

 

- Az első hét boldogság három alegységre osztható. A központi vers (6) kitűnik a többi közül, 

mert hosszabb az első tagja.  

- A szélső alegységekben, az első szegmensek első tagjaiban azonos a szóösszetétel: a 

„szegények lélekben” és a „tiszták szívben”. A jutalmazásról író második tagok között is 

fellelhető gondolati, kiegészítő jellegű kapcsolat. A „mennyek országa” (3) az „Isten” (8) 

lakóhelye, illetve akik birtokba veszik a „mennyek országát”, azok „meglátják az Istent”. 

A szélső elegységek második tagjai között is van párhuzam. Az első tagokban a „szelídek” 

(4) és a „békességszerzők” (9) rokon értelmű kifejezéseknek tekinthetők, a második 

tagokban pedig az „örökölni” ige (4) és a „fiai” főnév (9) jelentési köre szerint egymást 

helyettesítheti, hiszen a „fiak” „örökölnek”.  

- A figyelmes bibliaolvasó azonban kegyes csalást fedezhet fel. A párhuzamos szerkesztés 

eredménye érdekében a 4. és 5. verseket felcseréltük. Valóban, az általánosan elfogadott 

szövegváltozat, a textus receptus szerint, a versek helyes sorrendje 5-4, ami felborítaná ezt 

a szép párhuzamos szerkezetet. De, ha megnézzük a görög szöveg kritikai kiadását16, a 

kritikai apparátus a lábjegyzetben utal olyan fennmaradt ősi szövegváltozatra17, amelyek a 

fenti sorrendet követik, s amit a retorikai analízis is alátámaszt. 

- A nyolcadik és a kilencedik boldogság a szakaszon belül egy kisebb, külön egységet alkot.  

  

                                                           
16 NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, Stuttgart 199927.  
17 Néhány görög és latin változat (II-V.sz.), az egyik legősibb szír nyelvű változat (Syrus Curetonianus) az V. 

századból, Origenész († 254) és Euzébiusz (†339/340) idézeteiben.  
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10 Boldogok    AZ ÜLDÖZÖTTEK     AZ IGAZVOLT MIATT 
 MERT övéké az országa a      MENNYEKNEK. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11 Boldogok vagytok 

   amikor gyaláznak      titeket 

     és ÜLDÖZNEK 

   és minden rosszat mondanak   tiellenetek  ÉNMIATTAM 
12 Örüljetek és ujjongjatok,  

 MERT  jutalmatok nagy a    MENNYBEN! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ugyanis így    ÜLDÖZTÉK a prófétákat, akik   tielőttetek voltak. 

 

 

- A három alegység közös gondolata az „üldözés”. A második alegység behelyettesíti az első 

alegység főbb gondolatait. Az „üldözöttek” (10a) helyére a tanítványok lépnek: „üldöznek 

titeket” (11b). Az üldözés oka az „igazvolt” (10a) helyére pedig Jézus: „énmiattam” (11d). 

A harmadik alegységben pedig az „üldözött lét” korábbi példaképei, a próféták jelennek 

meg (12c).  

- Minkét egység központjában ott találjuk tehát a „dikaioszüné”, „igazvolt” kifejezést. Az 

első hét boldogság centruma szerint ez a legfőbb cél, amit „éhezni és szomjazni” kell. A 

második alegység szerint pedig boldogok vagyunk, ha az üldöztetést is vállaljuk érte, hisz 

valójában Jézusért magáért ér minket az üldöztetés, ha igazságra törekvésünk miatt 

üldöznek bennünket. 

 

2. 2 Megigazulás az Antitézisekben 

 

- A Hegyi beszédben az 5,21-48 egységet „Antitéziseknek” nevezzük. Antitheses a II. 

századi „eretnek” Marcion egyik művének címe volt, ami sajnos elveszett, de bizonyos 

részletei, illetve a rá való utalások – főleg Tertullianus műveiben – fennmaradtak18. 

Ezekből kiderül, hogy Marcion úgy értelmezte a Mt 5,17 verset, hogy Jézus azért jött, hogy 

eltörölje a törvényt és a prófétákat. Ezt az értelmezést támasztja alá a hat antitézis: A „Ne 

ölj!” parancs (21-26); A „Ne törj házasságot!” parancs (5,27-30); A válás kérdése (5,31-

32); Az eskü (5,33-37); A bosszú (5,38-42); és Az ellenségszeretet (5,43-48) kapcsán. 

Marcion az antitheses terminust kettős értelemben használja: először, mint retorikai 

terminust, mely egymásmellé állítja a bizonyos szempontból ellentétes tartalmú 

mondatokat, másodszor, teológiai értelemben, Marcion szerint az antitézisek azt jelentik, 

hogy Jézus szakított az Ószövetség mózesi törvényével, és helyébe az evangéliumot 

állította.19  

- Némi problémát az első antitézist (5,21-26) megelőző szakasz (5,17-20) hová kapcsolása 

okoz. Nem lelhető fel benne az azt követő antitézisek kettős bevezetése: „Hallottátok, hogy 

megmondatott...”, „Én pedig mondom nektek...”, és nem is egy konkrét paranccsal 

foglalkozik, mint az antitézisek (5,21-48).  

- Felépítése viszont megegyezik az antitézisekével: egy tézist, Jézussal kapcsolatos hamis 

elgondolást – „Ne Gondoljátok, hogy jöttem eltörölni a törvényt vagy a Prófétákat.” –, 

követi az antitézis, Jézus állásfoglalása: „Nem jöttem eltörölni, hanem beteljesíteni.” Majd 

következik egy kifejtő rész (5,18-20). Az antitézisek témáját képező egy-egy konkrét 

paranccsal szemben, ebben a szakaszban (5,17-20) Jézus a törvény egészével szembeni 

                                                           
18 Megtalálható in A. von HARNACK, Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott, 
19 Vö. H. D. BETZ, Sermon on the mount, 200-201. 
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alapállását fogalmazza meg, amit úgy is felfoghatunk tehát, mint összefoglaló bevezetést a 

további mondanivalókhoz.  

- Mindez arra sarkall, hogy ezt a szakaszt (5,17-20) is egységben szemléljük a következőkkel 

(5,21-48), és így megint, a hét boldogsághoz hasonló, koncentrikus hetes szerkezetet 

kapunk: 

Jézus és a törvény  5,17-20 

 

A „Ne ölj” parancs  5,21-26 

 

A „Ne törj házasságot!” parancs  5,27-30 

 

A VÁLÁS KÉRDÉSE  5,31-32 

 

Az eskü  5,33-37 

 

A bosszú  5,38-42 

 

Az ellenségszeretet  5,43-48 

 

A „dikaioszüné”, „igazvolt” kifejezést ezúttal nem a centrumban, hanem az első alegység 

konklúziójában találjuk. 

 
:19 Valaki, tehát, ha  elhagy egyet ezekből a parancsokból, a legkisebbekből, 
.  és  megtanítja  ugyanerre az embereket is,  

 

=   legkisebbnek   HÍVATIK MAJD A MENNYEK ORSZÁGÁBAN; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

: valaki, pedig, ha megteszi  

.  és  megtanítja 

 

= az  nagynak     HÍVATIK MAJD A MENNYEK ORSZÁGÁBAN. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
:. 20 Mert mondom nektek,  

 

: hogyha nem  bővelkedik  a ti igazvoltotok  

. jobban mint az írástudóké és farizeusoké,  

 

=  semmiképpen sem   MENTEK BE A MENNYEK ORSZÁGÁBA. 

 

 

- A három alegységben minőségi ugrások láthatók a parancsok megtartásával kapcsolatban. 

A parancsok részleteinek az „elhagyásából” (19a) kiindulva, azok „megtételén” (19d) 

keresztül, eljutunk addig a kívánt magatartásig, amely „bővelkedik” (20b) az 

„igazvoltban”, vagyis túlcsorduló mértékben törekszik a törvény megtartására. Ez utóbbi 

magatartás már nem személytelen lehetőségként hangzik el, mint az első két részletben 

(19ad), hanem felszólításként, konkrétan a hallgatóknak, címezve „a ti” birtokos névmáson 

keresztül. Aki ezt elmulasztja nemcsak „legkisebbnek” (19c) vagy „nagynak” (19f) hívatik 
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„a mennyek országában”, hanem az oda való bejutás is teljesen lehetetlennek bizonyul 

számára (20d).  

- Az antitézisek az „igazvolt” témáját akarják elmélyíteni hat példán keresztül, amelyeknek 

mondanivalóját röviden így ábrázolhatjuk: 

 

Szeresd Uradat, Istenedet;  

megtartva mindazt, amit eléd tárnak a törvény és a próféták!  5,17-20 

 

Vigyázz, hogy Isten ítélete el ne érjen! 5,21-26 

 

Légy hű a szövetséghez a szívedben és a tetteidben! 5,27-30 

 

ISTEN MEGŐRZI SZÖVETSÉGI HŰSÉGÉT KRISZTUSBAN 5,31-32 

 

Légy hű a szövetséghez a beszédedben! 5,33-37 

 

Vigyázz az ítélkezéssel, Istennél van az ítélet! 5,38-42 

 

Szeresd felebarátodat;  

különbségtétel nélkül, az Atya tökéletessége szerint! 5,43-48 

 

- A központban Isten szövetségi hűsége áll, amelyet megőriz Krisztusban. A házasság 

felbonthatatlansága ezt szimbolizálja. Az utolsó részlet pedig, párhuzamban az elsővel, egy 

új normát állít elénk a „törvény és a próféták” után: az „Atya tökéletességét”, aki 

különbségtétel nélkül szeret minden ember. Igazvoltunknak, megigazulásunknak, ezt a 

tökéletességet kell megcéloznia. Ebben benne van a Törvény és a Próféták, de meg is 

haladja azt. 

 

2.3 Megigazulás a jócselekedetekben  

 

- A következő szakaszban (6,1-18), igazvoltunkkal kapcsolatban, egy újabb kérdés merül 

fel: a „láthatóság”. A „dikaioszüné”, „igazvolt” kifejezést a bevezető versben találjuk: 

„Vigyázzatok, igazvoltotokat ne tegyétek az emberek előtt…”. A három példa: 

„alamizsna” (6,2-4), „imádság” (6,5-15) és „böjt” (6,16-18) a jámborság területét érinti, és 

Máté itt is antitetikus szerkesztést alkalmaz: a képmutatók látványos, az emberek 

elismerését kereső jámborságát elutasítva, bemutatja a helyes jámborságot, ami rejtekben 

történik, ahol csak az Atya lát, és Ő jutalmaz meg. 

- A Hegyi beszéd perspektívájában „igazvoltunk” az élet alapfeltétele. Aki nem „igaz”, nem 

él igazán, élete nem lehet teljes. A „kenyér” és az „igazvolt” fogalma egybecseng, mert, 

ahogy a test éhezik és meghal, ha nem eszik kenyeret, éhezik és meghal a lélek is az 



22 

 

„igazvolt” megtapasztalása nélkül. Az élet minden feltétele a Mennyei Atya ajándéka, aki 

saját igazságosságára hív meg minden embert: az életadásra és arra, hogy hozzá hasonló 

atyává váljunk. Ebben a kontextusban értelmezendő a három példa. 

- Az alamizsna azt jelenti: az éhezőt megetetni, kenyeret adni neki, ahogy az Atya teszi. 

Táplálni az életet mind testi mind lelki értelemben, szem előtt tartva az írást: „Nemcsak 

kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten ajkáról való” (Mt 4,4; vö. 

MTörv 8,3) 

- Imádkozni azt jelenti: kenyeret kérni, ahogy a gyermekek kérik atyjuktól. A „Miatyánk” 

centrumában, ami úgy jelenik meg ebben a részben, mint a tökéletes ima mintája, épp ezt 

a kérést találjuk: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!”. A mi kenyerünk, a mi 

életünk a Mennyei Atyától függ. Igazvoltunk úgy valósul meg, a Mennyei Atya fiai akkor 

leszünk, ha azt tesszük, amit az Atya: megosztjuk az élet és az igazság kenyerét másokkal. 

- A böjt azt jelenti: lemondok a kenyérről, vállalom az éhezést a kenyér és főként a 

„megigazulás” után. Így tudatosítom, hogy ami megigazulásunk folytonosan növekedőben 

van, várjuk elérkezését, ahogy az egész egyház várja az ő „Vőlegényét”, Krisztus 

elérkezését. 

 

2.4 Megigazulás a gondviselésre való ráhagyatkozásban 

 

- A titokban művelendő jó tettek után a megélhetésrt való közdelem, az anyagiakhoz való 

helyes viszony témája következik (6,19-34). Az antitetikus jelleg itt is folytatódik több 

lépésben. 

1. Kincsgyűjtés a földön (19) – Moly, rozsda megeszi, tolvaj ellopja 

 Kincsgyűjtés a mennyben (20) – Moly, rozsda nem eszi, tolvaj nem lopja el. 

2.  A test világossága a szem (22-23) 

Jó szem, világos test - rossz szem, sötét test 

    Ha a fény (szem) bennünk sötétség – mekkora maga a sötétség? 

 

3. Két úr szolgája (24) -  

  Gyűlöli, az egyiket - a másikat szereti 

  Tiszteli az egyiket – a másikat megveti 

Isten és a mammon egyszerre nem szolgálható  

 

4. Bizakodás a Gondviselőben (25-30) 

Az élet több mint az étel 

  Aggodalmaskodás az élelemért – Az ég madarai nem vetnek, aratnak 

A test több mint a ruha 

Aggodalmaskodás a ruháért – A mezők liliomai nem szőnek, fonnak 

Isten gondoskodik a madarakról és virágokról – Mennyivel inkább rólunk 

 

 

5. Konkluzió (31-34) 
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  A pogányok örök kérdése: „Mit együnk? Mit igyunk? Mibe öltözzünk?”     Mi 

keressük: „Az országot (Istenét) és annak igazvoltját”  

 

- A vizsgált kifejezést tehát a konkluzióban találjuk. A „dikaioszüné”, vagyis az „igazvolt” 

az alapszükségleteknél is fontosabb érték. Sőt, aki azért fáradozik, az alapszükségletek 

miatt sem kell aggodalmaskodnia, ajándékképpen megkapja a gondviselő Istentől. 

 

2.5 A megigazulás Keresztelő János fényében 

 

- A maradék két előfordulása a „dikaioszüné” kifejezésnek keretbe foglalja Jézus nyilvános 

működését, és mindkét esetben Keresztelő Jánoshoz, és az Atya akaratának megtételéhez 

kötődik.  

- Működése kezdetén Jézus Galileából Jánoshoz megy a Jordán mellé, hogy 

megkeresztelkedjék. János tiltakozik, ezért Jézus az „igazságra” (dikaioszüné) hivatkozik, 

amit mindkettőjüknek meg kell tenniük. János erre megkereszteli Jézust. 

- Működése végén Jézus felmegy Jeruzsálembe, ahol beteljesedik sorsa. A bevezető vitákban 

Jézus rámutat Jánosra, akinek hatalmát a főpapok nem merik megvallani, Jézus viszont 

rámutat: János az „igazság” (dikaioszüné) útján jött, de nem hittek neki. Ez előre vetíti már 

Jézus sorsát is: neki sem hisznek, sőt megölik, mit a gonosz szőlőmunkások a 

példabeszédben az egyszülött fiút és örököst (21,33-40). 

A két hely szövegkörnyezete, egyébként, számos párhuzamot mutat. 

 

3,1-17 

1. János tanúságtétele Jézusról (14) 

 

2. János útkészítő (Iz 40,3 in Mt 3,3) 

 

3. János megfeddi a farizeusokat és 

szaddúceusokat (7-9).  

4. „Minden fát, amely nem terem jó 

gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek” (10).  

5. Rendrakás a szérűn (12) 

6. János elutasítja Jézus megkeresztelését, az 

„igazság” miatt mégis megteszi (14-15) 

 

7. Az Atya kinyilvánítja Jézusról, hogy Ő az 

Egyszülött Fiú (17) 

21,1-45 

1. Jézus tanúságtétele Jánosról, aki az 

„igazság” útján jött (32) 

2. Jézus az érkező király (Iz 62,11 in Mt 

21,5) 

3. Jézus megleckézteti a főpapokat és a nép 

véneit Jánosra utalva (23-27) 

4. Jézus megátkozza a gyümölcstelen 

fügefát (19) 

5. Rendrakás a szőlőben (43-46) 

6. A második fiú története, aki nemet mond 

az apjának, aztán meggondolja magát és 

mégis kimegy a szőlőbe (28-30) 

7. A szőlőskert Urának Egyszülött Fiát, az 

Örököst, megölik a gonosz munkások (33-

39) 

 

2.6 Összegzés 

 

- Máté evangéliumában összesen hétszer fordul elő a görög „dikaiszüné” kifejezés, aminek 

leggyakoribb fordítása: „igazság”, de jelentése inkább jelenti az igazságnak megfelelő 

magatartást, a Mennyei Atya akaratának teljesítését, vagyis az „igazvoltot”, 

„megigazulást”. Jézus nyilvános működésének kezdetén és végén keretet alkot ez a szó 

(3,15; 21,32). Jézusra és Keresztelő Jánosra vonatkoznak, akik a „megigazulás” útján 

járnak. Ők az Atya akaratának hiteles képviselői, János mint Útkészítő, Jézus mint az 

Egyszülött Fiú. Hogy nekünk mi dolgunk van ezzel az „igazsággal”, azt a Hegyi beszéd 

fejti ki öt pontban. Sematikusan így ábrázolható a hét tanítás a megigazulásról. 
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1. Jézus és János megtesznek minden „igazságot”. 

 2. „Boldogok, aki éhezik és szomjazzák…” (5,6) 

  3. „Boldogok, akiket üldöztetnek érte…” (5,10) 

   4. Bővelkednünk kell az „igazságban” (5,20) 

      A minta a Mennyei Atya „tökéletessége”(5,48) 

5. Nem az emberek jutalmát kell vele keresnünk, hanem az Atyáét (6,1) 

6. Keresni kell mindenek felett (6,33) 

7. János az „igazság útján” jött, de elutasították (21,32). Ez vár Jézusra is. 

 

- A központban tehát a „bővelkedő igazvolt” áll, aminek mintája a Mennyei Atya 

tökéletessége (4.). Ezt körbeveszik az emberi reakciók, akik egyrészt üldöznek (3), másrész 

elismernek érte (5). Az első eltántoríthat az igazságtól, a másik tévútra vihet, hisz nekünk 

a Mennyi Atya jutalmát kell elnyernünk érte, és nem az emberek elismerését. Félre téve 

tehát az emberi szempontokat és az aggodalmaskodást, mindennél jobban keresnünk, 

éheznünk és szomjaznunk kell az „igazságot” (2.3.). A mintát ehhez Jézus és János adja: 

Jézus maga az „igazság”, János az „igazság útján jött”. Az emberek hol elismerik, hol 

elutasítják őket. Végül mindketten üldözést szenvednek, és mindkettőjüket halálra adják, 

de ők nem számolnak a földi sikerekkel, jutalmukat a Mennyei Atyától várják. 

  

3. A Miatyánk, a keresztények menórája 

 

- Az Úr imádsága, vagyis a Miatyánk kétségkívül az Újszövetségi szentírás legismertebb, és 

legtöbbet imádkozott részlete, mégpedig abban a hosszabb formában, ahogy azt Máté 

evangéliumában megtaláljuk (Mt 6,9-13). Felépítését leginkább Mózes két kőtáblájának 

analógiájára szokás magyarázni: az egyik tábla tartalmazza az Istenre vonatkozó 

parancsokat (I-III) a másik az embertársakra vonatkozókat (IV-X). A Miatyánk hét kérése 

is ebbe a két irányba osztható fel: az első három kérés Istenre vonatkozik, a többi négy 

pedig az emberre. Itt fel is merül mindjárt egy kérdés, amire az alábbiakban keressük a 

választ: 

 

3.1 Hány kérést tartalmaz valójában az Úr imádsága? 

 

- Egyesek szerint hét helyett csak hat kérésről beszélhetünk, ugyanis az utolsó kérés, 

„szabadíts meg a gonosztól”, valójában az előző — „ne vígy minket a kísértésbe” — 

ismétlése, hiszen a gonosz az, aki kísért, tehát mindkét kérés a gonosz ellen irányul.  

- Ezt az értelmezést nyilván az a vágy vezeti, hogy helyre billentsük a mérleget, és 

párhuzamos szerkesztésben, három-három kérésről beszélhessünk. Szintaktikailag 

azonban nehezen alátámasztható ez az értelmezés. A két „de” kötőszóval összekapcsolt 

tagmondat egyenértékű, nincs közöttük alárendeltségi viszony.  

- Egyébként sem kell félnünk a páratlan hetes számtól, és nem kell mindenáron a 

párhuzamos három-három felosztást erőltetnünk, mert a hetes bibliai szám: a teljesség 

jelképe. Gondoljunk csak a teremtés hét napjára, vagy János Apokalipszisére, ahol a hetes 

szám többszörösen is visszatérő motívum (levél a hét egyháznak, a hét pecséttel lezárt 

könyv, a hét harsonaszó, a harag hét csészéje...).  

- Máté is szereti a hetes számot: a nemzetségtábla, az evangélium elején, háromszor 

tizennégyes csoportba osztja Jézus családfáját, ami ugye a hetes szám kétszerese. A 13. 

fejezetben hét példabeszédet találunk a Mennyek országáról, a 23. pedig hét jajt mond a 

farizeusokra és írástudókra. Nem lehet tehát véletlen a Miatyánk hét kérése sem, de vajon 

milyen értelmes, kisebb egységekre lehet bontani ezt a páratlan számot? 
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3.2 A hagyományos felosztás 

 

- A hagyományos felosztás logikája nagyon egyszerű és kézenfekvő. Három-négy arányban 

két részre bontja a szöveget: az első három „te” kérés Istenre vonatkozik, a következő négy 

„mi” kérés pedig az emberre. Egy kevésbé szép, de szószerinti fordítással ezt könnyen 

láthatóvá is tehetjük: 

 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

 

 1. szenteltessék meg a te neved, 

 2. jöjjön el a te országod, 

 3. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 4. a mi kenyerünket, a mindennapit, add meg nekünk ma, 

 5. és engedd el nekünk a mi tartozásainkat, 

   amint mi is elengedjük a mi tartozóinknak, 

 6. és ne vígy minket kísértésbe, 

 7. de szabadíts meg minket a gonosztól. 

 

 

- A legautentikusabb forrás, amire hivatkozhatunk eme felosztás ismertsége és elismertsége 

tekintetében, a Katolikus Egyház Katekizmusa (1993), amely a negyedik rész második 

szakaszát teljesen az Úr imádságának szenteli. A felosztásra vonatkozóan az alábbiakat 

olvashatjuk a 3. cikkelyben: 

 

2803 Miután Isten, a mi Atyánk elé jöttünk, hogy Őt imádjuk, szeressük és áldjuk, a 

gyermekség Lelke a szívünkből hét kérést, hét áldást fakaszt föl. Az első három, mely 

inkább Istenre irányul, az Atya dicsőségébe von be, a következő négy mint Hozzá vezető 

utak, az Ő kegyelmébe ajánlja nyomorúságunkat... 

2804 Az első lépés Őhozzá Őérte visz bennünket: a Te neved, a Te országod, a Te 

akaratod!  

2805 A kérések második csoportja (...) tőlünk száll az égbe, és már most, ebben a világban 

visszatér hozzánk: "Add meg nekünk (...); bocsásd meg nekünk (...): ne vigy minket (...); 

szabadíts meg [minket]". A negyedik és ötödik kérés életünkre vonatkozik, a táplálékára és 

a bűnből való gyógyulására; a két utolsó az élet győzelméért folytatott harcunkat és az 

imádság küzdelmét érinti. 

 

- Mindezen túl megerősíthetjük a három-négy felosztás jogosságát egy mondattani 

észrevétellel is: az első három kérés különálló mondatokból áll, míg a négyes csoport 

kérései „és” illetve „de” kötőszóval kapcsolódnak egymáshoz20. 

- De, vajon más szempontok alapján nem lehet felosztani a szöveget, egy olyan szerkezetet 

találva, ami a bántó egyenlőtlenséget helyrebillentené? 

 

 

                                                           
20 J. DE FRAINE, «Oraison dominicale», DBS 6, 598 
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3.3 A koncentrikus szerkezet 

 

- A hagyományos felosztást alátámasztó kritériumok korántsem teljesek. Felsorolhatunk 

még jó néhány észrevételt, amelyek segítségével teljesen más szerkezeti felépítésre 

bukkanhatunk21. 

 

A BELSŐ KRITÉRIUMOK 

 

1. Tartalmát tekintve, az utolsó három kérés a rossz, a gonosz ellen irányul: a „vétkek” 

(tartozások), a „kísértés”, a „gonosz” mind-mind negatív fogalmak. A negyedik kérésben 

szereplő „kenyér” viszont nem rossz dolog, hanem nagyon is jó, mint az első három kérés 

tárgyai: a „név”, az „ország” és az „akarat” is. Igaz tehát, hogy a grammatikai megközelítés a 

három-négy felosztást támogatja, de szemantikailag a négy-három felosztást is 

megindokolhatnánk. 

 

2. A harmadik és az ötödik kérés összekapcsolható a mondatszerkesztés alapján. A többi 

egytagú kéréstől eltérően ez a két tagmondat tartalmaz egy „amint” (görögül: hósz) 

kötőszóval bevezetett bővítményt is. Ez a két hasonló felépítésű kérés tehát keretet alkot a 

negyedik kérés körül, ami a hét kérésnek egyébként is számtani közepe. 

 

3. A negyedik, központi kérés más szempontok miatt is egyedülálló. Hat terminusa teljesen 

szabályosan és párhuzamosan két részre bontható. Szórend szerinti fordításban: 

 

 A KENYERET   a miénket  a mindennapit 

 ADD    nekünk  ma 

 

Elől áll a két fő terminus, a mondat tárgya és állítmánya, őket követik a „mi” személyes 

névmásból képzett kiegészítők, végül pedig szinonima párt alkot a „mindennapit” jelző és a 

„ma” időhatározó.  

Egyedülálló a negyedik kérés azért is, mert nem az állítmánnyal kezdődik, mint a többi 

kérés, hanem a tárggyal. Továbbá ez az egyetlen kérés, ami egy materiális valóságra, a 

„kenyérre” irányul, míg a többi kérés tárgya elvont, szellemi valóság.   

Az is érdekes tény, hogy a „Mi Atyánk” megszólítás leginkább a negyedik kéréshez illik, a 

többihez pontosabb megszólítást is tudnánk kreálni: 

 

1. „Mi Istenünk!”   „Szenteltessék meg a te neved!” 

2. „Mi Királyunk!”  „Jöjjön el a te országod!” 

3. „Mi Urunk!”   „Legyen meg a te akaratod!” 

5. „Irgalmas Istenünk!”  „Bocsásd meg vétkeinket!” 

6. „Oltalmazó Istenünk!”  „Ne vígy minket kísértésbe!” 

7. „Megváltó Istenünk!”  „Szabadíts meg a gonosztól!” 

 

A kenyeret azonban kérő és kiszolgáltatott gyermekének az „Atya”, a család fenntartója 

biztosítja. A negyedik kérés központi helyzetét tehát az is alátámasztja, hogy vele harmonizál 

leginkább a megszólítás: 

                                                           
21 A koncentrikus szerkezet interpretálója francia és olasz nyelven P. Roland MEYNET S.J. : «La composition du 

Notre Père» in Liturgie 119 (2002) 158-191. «La composizione del Padre nostro» in La Civiltà Cattolica (2004) 

III, 241-253. 
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„Mi Atyánk!”    „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” 

  

- Mindezeket figyelembe véve, az Úr imádságát nem kettő, hanem három egység alkotja 

koncentrikus szerkesztésben. A központban áll a negyedik, vagyis a kenyérre irányuló 

kérés. Az első egység három Istenre vonatkozó, egymástól független kérésből áll. A 

harmadik egységet pedig az utolsó három, egymással az „és” illetve a „de” kötőszóval 

összekapcsolt, egymás mellé rendelt három kérés formálja.  

- A szerkezet tehát a 3+4 felosztás helyett inkább a 3+1+3 tagolást követi, ami a benső 

párhuzamosságok miatt a zsidó „menóra”, vagyis a hétágú gyertyatartó formájára 

emlékeztet: 

 

Mi 

 

Atyánk 

 

aki  

 szenteltessék meg   a te    NEVED, 

 

 jöjjön el        a te    ORSZÁGOD, 

 

 legyen meg       a te    AKARATOD,  

amint  a mennyben, úgy a földön is, 

  

a KENYERET       a miénket  a mindennapit 

 add        nekünk  ma 

 

a  

 

 

mennyekben 

 

vagy 

 és  engedd el  nekünk    a mi    TARTOZÁSAINKAT,  

amint  mi is elengedjük   a mi    tartozóinknak 

 és   ne vígy      minket    KÍSÉRTÉSBE, 

 

 de  szabadíts meg   minket  a  GONOSZTÓL. 

 

  

KÜLSŐ KRITÉRIUMOK 

- A koncentrikus szerkesztés külső érvekkel való alátámasztása érdekében először Lukács 

párhuzamos szövegét érdemes megvizsgálnunk (Lk 11,2-4). Szent Lukács evangéliumában 

az Úr imádsága csak öt kérést tartalmaz.  

- A kérések száma tehát itt is páratlan, ami már eleve kizárja a két egyforma, párhuzamos 

részre való felosztást. Máté változatához képest a harmadik és a hetedik kérés hiányzik 

Lukács imádságából, tehát éppen a két hármas egység utolsó tagjai.  

- Ezeket elvéve ugyanaz a koncentrikus, de ezúttal öt tagból álló, szerkezet fedezhető fel 

Lukács változatában is: 
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 szenteltessék meg   a te    NEVED, 

 

 jöjjön el        a te    ORSZÁGOD, 

 

Atya 

 

a KENYERET       a miénket a mindennapit 

 add nekünk minden nap 

 

 

 

 

 

 és  engedd el  nekünk    a mi    VÉTKEINKET,  

mert  mi is elengedjük a mi tartozóinknak 

 és    ne vígy            minket    KÍSÉRTÉSBE, 

 

- Lukács esetében a szerkezet nem olyan kiegyensúlyozott, mint Máténál: a negyedik 

kibővített kérésnek nincs párja az első két tagból álló egységben, de a meglévő nagyjából 

azonos közös szöveg szerkesztésére ugyanazok a megállapítások mondhatóak el. A 

koncentrikus szerkesztés, a kenyér kérésének központba állítása mindkét változatra 

érvényes.  

 

3.4 Értelmezés a szerkezet alapján 

 

A KÖZPONTI KÉRÉS 

- A továbbiakban már csak egy dolog érdekes: a Miatyánk szövegének milyen új 

megértésére juthatunk el a menóra szerkezet alapján? A legszentebb keresztény imádság, 

értelmezésének igen gazdag irodalma van. Magyar nyelven is hozzáférhető több értékes és 

igényes kommentár. Ezek fölösleges ismétlése helyett, a szerkezet figyelembe vételével, 

az alábbi szövegértelmezési finomságokra bukkanhatunk.  

- A legszembetűnőbb a szerkesztésben a kenyér kérésének középpontba állítása. A kenyér 

jelentése rendkívül gazdag. Jelenti a föld terméséből a megőrölt gabona lisztjéből készített 

valóságos testi táplálékot, ami ugyanakkor magába foglalja mindazt, ami az egészséges élet 

fenntartását szolgálja: mind testi, mind lelki értelemben. Minden kétséget kizárólag jelenti 

tehát a szellem és a lélek táplálékát is, s mindezen belül a legkedvesebbet, az Eucharisztiát, 

a mennyei kenyeret is, ami a földi táplálék színe alatt Krisztust, a lélek táplálékát foglalja 

magába. De miért pont a kenyérre vonatkozó kérés áll a legszentebb imádság 

középpontjában? Illetve, ha a szerkesztés átgondolása alapján megtaláltuk a Miatyánk 

centrumát, van-e esetleg egy hasonló centrum az imádság közelében, ami „rímel” erre a 

központi kérésre, és segít megérteni annak pontosabb mondanivalóját? 

- Eléggé egyértelműen állítható, hogy a menóra szerkezetű Miatyánk, Máté evangéliumában, 

egy nagyobb egység, a Hegyi beszéd (Mt 5-7) központi egysége22. Hasonló szerkesztésű 

egységet egy hasonlóan fontos helyen, a Hegyi beszéd elején már láttuk. 

- A hét boldogság centruma azokat mondja boldognak, akik „éhezik és szomjazzák az 

igazságot”(6). Az igazság pedig maga Jézus, aki miatt üldözés éri a tanítványokat. A Hét 

boldogság központi gondolata alapján tehát a Hegyi beszéd azokhoz szól, akik éhezik és 

szomjazzák az igazságot, magát Jézus Krisztust. A Miatyánk centrumában pedig, ami 

egyben az egész Hegyi beszéd centruma is, ugyanezért az „igazság táplálékért”, 

„mindennapi kenyerünkért” imádkozunk. János evangéliuma így visszhangozza ezeket a 

                                                           
22 Ld. H. LUZ, Matthew 1–7. A Commentary, Augsburg – Mineapolis 1989, 

212 (originale tedesco, 1985) ; M. DUMAIS, Il discorso della Montagna, 107-111. 
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gondolatokat: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön nem fog éhezni, és aki bennem 

hisz, sohasem szomjazik meg” (Jn 6,35)23. 

 

3. 5 Kapcsolat a párhuzamos kérések között 
 

- A Miatyánk szíve, a központi kérés, az egész Hegyi beszéd szívéhez vezetett el minket. A 

menóra szerkezetet alapul véve a központ körül párhuzamosan elhelyezkedő „mécses 

tartók” kapcsolatára, pontosabban a köztük feszülő ellentétre kell még rávilágítanunk. 

 

Az első és a hetedik kérés 

 

1.  szenteltessék meg     a te     NEVED 

7. de  szabadíts meg      minket  a   GONOSZTÓL 

  

- A te és a mi különbségét már nem kell külön hangsúlyoznunk, végig kíséri mindhárom 

kéréspárt, amint erre a felosztás kapcsán már utaltunk. A cselekvő mindkét kérés 

megvalósulása esetén az Isten. Ő szenteli meg a saját nevét, ugyanis a Szentírásban a 

passzív igei formák mögé rejtőzve mindig Isten a cselekvő (passivum teologicum), és ő 

szabadít meg a gonosztól.  

- A NÉV és a GONOSZ egymással szembenálló fogalmak. A név jelen esetben az Isten neve, 

tehát magát az Istent jelenti. A gonosz lehet köznév, de értelmezhető tulajdonnévként is, a 

Gonosz, vagyis a Sátán megjelöléseként. Isten és a Sátán állnak tehát szemben az első és 

az utolsó kérésben, mi pedig a kettő feszültségében élünk.  

- Ezt a feszültséget csak Isten oldhatja fel: megszenteli a saját Nevét és megszabadít a 

Gonosztól. A két cselekvés akár azonosítható is, hiszen, az Ószövetség értelmezése alapján, 

Isten leginkább szabadító tettei által mutatja meg Szentségét, és úgy szenteli meg Nevét, 

hogy kiszabadítja népét ellenségei kezéből, és megtisztítja a gonoszságtól a szívét24.  

 

A második és a hatodik kérés 

 

2.  jöjjön el      a te     ORSZÁGOD 

6. és  ne vígy      minket     KÍSÉRTÉSBE 

 

- Az ORSZÁG, „Isten országa”, és a KÍSÉRTÉS ugyancsak szembenálló fogalmak. Isten országa 

nem körülhatárolható földrajzi valóság, hanem Isten uralma bennünk és körülöttünk. Vele 

szemben a kísértés el akar minket tántorítani ettől az országtól és szellemiségétől, és el akar 

vinni egy másik területre, ahol a Gonosz uralkodik. Isten uralma és a Gonosz uralma feszül 

a két kérésben egymásnak, mi pedig megint ott állunk a kettő feszültségében.  

- Ezt a feszültséget újra csak Isten oldhatja fel, aki engedi, hogy eljöjjön és kiteljesedjék 

bennünk az Ő országa, és nem visz minket kísértésbe, vagyis nem engedi, hogy a Gonosz 

uralma alá kerüljünk. Isten országa és a kísértés egyébként két olyan ellentétes terület Máté 

evangéliumában, amelyekkel szemben az ember ugyanúgy viselkedhet: vagy bemegy oda 

vagy nem.  

- A hegyi beszédben azt mondja Jézus: „Ha igazvoltotok nem múlja felül a farizeusokét és 

az írástudókét, nem mentek be (eiserkhomai) a Mennyek országába” (5,20). A Getszemáni 

kertben pedig, elfogatása éjszakáján, így inti tanítványait: „Virrasszatok és imádkozzatok, 

nehogy kísértésbe essetek (szó szerint: bemenjetek a kísértésbe eiserkhomai)” (26,41). A  

                                                           
23 A „Nyolc boldogság” és a Miatyánk közötti kapcsolatot Szent Ágoston mind a hét kérésre 

vonatkozóan kifejtette : De Sermone Domini in monte, II, 11,38 
24 Vö. Ez 36,22-27 
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- Miatyánk két kérésében az igék mozgásiránya ellentétes: Isten Országa jön (erkhomai) – 

IDE - mifelénk, a kísértésbe pedig, mint kérjük, nem visz be (eisferó) minket - ODA. E 

különbség jelzi az Isten országának közelségét, jön, közeledik felénk, növekszik bennünk, 

a kísértés, a Gonosz uralma viszont távol van tőlünk: oda el lehet jutni, de ha őszintén 

kérjük, nem engedi meg azt az Isten. 

 

A harmadik és az ötödik kérés 

 

3. legyen meg     a te     AKARATOD,  

amint  a mennyben, úgy a földön is, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. és engedd el  nekünk   a mi     TARTOZÁSAINKAT,  

amint  mi is elengedjük   a mi     TARTOZÓINKNAK 

 

- A két kérés formai parallelizmusa szembetűnő. A többi egyszerű kéréshez képest csak 

ehhez a kettőhöz kapcsolódik mellékmondat, összehasonlítást kifejező bővítmény, az 

„amint” (hósz) kötőszóval. A két tárgy, amire a kérések irányulnak, az isteni AKARAT és a 

mi TARTOZÁSAINK, vagyis BŰNEINK, ismét egymással szemben álló fogalmak. A bűn nem 

más, mint az isteni akarat tudatos és szándékos megsértése. Az isteni akarat megsértése 

tartozást eredményez Isten felé, a megbántott embertárs felé, és adott esetben mifelénk, ha 

mi vagyunk elszenvedői mások bűneinek.  

- A tárgyakhoz kapcsolódó kérések ellentétes irányúak. Az isteni akarat „megvalósulásáért”, 

és a tartozások „elengedéséért” imádkozunk. De mindkettő hatálya egyetemesen terjed ki 

a „mennyre és a földre”. A harmadik kérés bővítményében a „menny és föld”, 

egyértelműen említve, egymás mellett szerepel, az ötödik kérésben viszont el vannak rejtve 

külön-külön, a két tagmondatban: Isten, aki a mi tartozásainkat elengedi a „mennyben” 

van, mi pedig és adósaink, akiknek mi is elengedjük tartozásaikat, itt vagyunk a „földön”.  

 

3.6 Az Úr imája a keresztények menórája 

- Már a bevezetőben bemutatásra került, mennyire kedves a Máté evangélium szerzőjének a 

„hetes” szerkezet, ami a Hegyi beszéd bevezetésében, a Nyolc boldogságban, és annak 

centrumában, a Miatyánkban is felfedezhető. Ez a bibliai szám, a teljesség és a tökéletesség 

jelképe. Mondhatjuk tehát, hogy a hetes szerkezetű Miatyánk a legtökéletesebb keresztény 

imádság.  

- A hetes számot az ószövetségi előképek közül láthatóan és tárgyszerűen a hétágú 

mécstartó, a menóra hordozza. Ez a szó héberül „lámpást” jelent. Eredete Mózesre megy 

vissza, aki az első menórát Isten rendelése szerint elkészíttette, és a szentélybe helyezte25, 

hogy örökké az Úr előtt égjenek a rá helyezett olajmécsesek. A keresztény Miatyánk hét 

kérése, gyönyörű koncentrikus szerkesztésben, a hétágú menórára emlékeztet minket. 

Talán valóban éppen ez, a zsidóság számára mind a mai napig kiemelkedő szimbólum 

ihlette a keresztények legszentebb imájának végső szerkezetét, hogy a menórához 

hasonlóan, az Isten dicsőségét és jelenlétét hirdető, soha ki nem alvó fényforrás legyen a 

világban.  

- A nap minden percében, egészen biztosan elhangzik ez az ima valamelyik keresztény 

ajkán, hétágú mécsest gyújtva a világ valamelyik pontján. Amikor tehát bekapcsolódunk 

ebbe a vég nélküli imaláncba, a keresztségben kapott papi hivatásunkhoz híven, őrzői és 

táplálói leszünk ennek a világosságnak, ami Isten rendelése szerint soha ki nem aludhat. 

 

 
                                                           
25 Kiv 25,31-39 ; 39,17-24 
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4. A gyermekség evangéliuma 
 

- A négy evangélista közül csak Máténak és Lukácsnak van gyermekség evangéliuma, bár 

egyik sem teljes. Főleg Jézus betlehemi születésére és származására koncentrálnak, a 

názáreti harminc év rejtekben marad. A két evangéliumban lényegében csak a betlehemi 

születés és a főszereplők személye egyezik, az események elbeszélésében eltérő 

hagyományra támaszkodnak, és ószövetségi előképekre támaszkodnak. 

 

4.1 A Máté szerinti elbeszélés motívumai 
 

- Máté főleg a Mózes születéséről szóló elbeszélésekből merít. A Biblián kívüli 

irodalomban számos történet fennmaradt Mózes születéséről.  

- Mózes apja, Ámrám álmában eligazítást kap Mózes jövőjét illetően.26 Az angyal 

Józseffel, Jézus nevelő atyjával is álmában beszél, és álom által ad utasításokat. 

- Egy másik hagyomány szerint Ámrám elküldi a feleségét, és csak leánya, Mirjám 

méltatlankodására veszi újra magához, Mózesről pedig megtudja, hogy ő menti majd meg 

Izraelt (ExR 1,13). József is titokban akarja elbocsátani Máriát, miután megtudja, hogy 

gyermeket vár. Az angyal Józseffel is közli, hogy a gyermek megszabadítja népét 

bűneitől. 

- Több legenda szerint a fáraó is álmot lát, miszerint egy gyermek veszélybe sodorja a 

trónját. Nagyon megijed, és hívatja az írástudókat, mágusokat, hogy fejtsék meg az álmát. 

A fáraó megrémül, és elrendeli, hogy az újszülött fiúgyermekeket dobják a Nílusba. Ezek 

a motívumok Jézus történetében is megjelennek: Heródes félelme, tanácsokozása az 

írástudókkal, és a betlehemi gyermekgyilkosság. 

- Ábrahám születésekor egyes elbeszélések szerint csillag jelent meg, és a csillagjósok 

találgatták értelmét. Nimród a király megijed, és szintén gyermekek meggyilkolására 

készül. Ábrahámot elrejtik, és így megmenekül. Ez a hagyomány is hatással lehetett Máté 

művére, a betlehemi csillag történetére. 

- Mindez nem azt jelenti, hogy a Máténál leírt események mind korábbi hagyományok 

átköltései csupán. A betlehemi csillag megjelenését más források is említik. Heródes 

kegyetlensége pedig közismert volt. Tény, hogy Máté utalni akar Mózes születésére, 

összekapcsolva vele Jézus születését, akire mint új Mózesre tekint. 

 

4.2 A Lukács szerinti elbeszélés motivumai 

- Lukács párhuzamba állítja Keresztelő János és Jézus születését, és pontról pontra kiemeli 

Jézus nagyságát, elsőségét Jánossal szemben. 

o János szülei, Zakariás és Erzsébet a törvény szerint élő jámbor emberek. Mária 

kegyelemmel teljes. 

o János édesanyja magtalan, éltesebb korú, Márai fiatal szűz. 

o Zakariás kételkedik, Mária hisz, és készségesen mond igent. 

o Az angyal szava szerint János „nagy lesz az Úr előtt”, Jézus pedig „nagy lesz”. 

o János útkészítő, Jézus az eljövendő Messiás. 

- Gábriel angyal személye összekapcsolja a történetet egy ószövetségi előképpel. Az 

angyal szerepel Dániel könyvében (Dán 9,21-26; 10,7-16). A párhuzamok észrevehetőek: 

o Gábriel az áldozat órájában jelenik meg Dánielnek és Zakariásnak is. 

o Mindketten megijednek, mire az angyal így szól hozzájuk: „Ne félj! Imádságod 

meghallgatásra talált.” 

o Dániel is, mint Zakariás, egy időre megnémul. 

                                                           
26 JOSEPHUS FLAVIUS: Antiquitates iud. 2,210-216. 



32 

 

o Dánielnél szerepel egy refrén: „amit halott, mind megőrizte szívében” (Dán 7,28). 

Máriáról is többször elmondja ugyanezt a gyermekségtörténet.  

o Dániel Gábrieltől a hetven évhétre vonatkozóan kap hírt. Jeremiás próféta azt 

jövendölte, hogy hetven évig fog tartani a babiloni fogság. Ez a jövendölés Dániel 

könyvében egy új értelmet kap. A hetven évet meg kell szorozni héttel, így jön ki a 

hetven évhét, vagyis a négyszázkilencven esztendő. Annak leteltével eljönnek a végső 

idők (Dán 9,24-27). Lukács arra utal, hogy Jézus születésekor telik le a hetven évhét. 

Gábor angyal megjelenésétől Zakariásnak Jézusnak a templomban való megjelenéséig 

négyszázkilencven nap telik el.27 

- A lukácsi gyermekség történet csúcspontja az, amikor a gyermek Jézust elhozzák a 

templomba, és ott Simeon és Anna felismerik. Malakiás próféta jövendölése teljesedik itt 

be: „Hamarosan belép templomába az Úr, akit vártok, a szövetség angyala, aki után 

vágyakoztok. De ki fogja tudni elviselni jövetelének napját? …Megtisztítja Lévi fiait” 

(Mal 3,1-3). A Messiás a templomban találkozik népével.  

- Jézus főpapként, papi messiásként való ábrázolása is tetten érhető. Már az Erzsébettel és 

Zakariással való rokonság is papi vérvonalat sejtet. A templomban a gyermek Jézus 

szüleivel bemutatja az áldozatot „tisztulásukért”. A többes szám nem indokolt, mert a 

szülés után negyven napig csak az anya számított tisztátalannak, érte kellett az áldozatot 

bemutatni. A többes szám a malakiási jövendölésre utalhat: „Megtisztítja Lévi fiait…”.  

- Megjelenik persze a dávidi királyi messiásvárakozás is. Nátán jövendölésére utal az 

angyal szava: „Uralkodni fog örökkön örökké Dávid trónján. Fiam lesz nekem.” (2Sám 

7,13-16). 

- Az angyal köszöntése szokatlan. Nem a szokásos „salom” (= béke) köszöntést mondja, 

hanem egy szokatlan formát: „Khaire kekharitómené” = „Örülj, kegyelemmel teljes!” Az 

„örülj” felszólítás a prófétáknál a messiás elérkezését hirdető üdvpróféciákban jelenik 

meg (Szof 3,14, Zak 9,9). 

- A „Magasságbeli ereje beborít árnyékával” kifejezés utalás a felhőre, amely a szent 

sátort beborította (Kiv 40,35). 

- „Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja eljöjjön hozzám?” – kérdezi Máriát Erzsébet. 

Ugyanezt kérdezte Dávid is, amikor felhozatta a Frigyládát Jeruzsálembe: „Hogyan 

lehetséges, hogy az Úr ládája eljön ide hozzám?” (2Sám 6,2-11). Mária az új Frigyláda, 

aki hordozza az üdvösséget. 

- A Bibilián kívüli hagyomány szerint, mivel a Messiás, Dávid utóda, aki pásztor volt 

Betlehem környékén, azokon a mezőkön fog megjelenni, ahol atyja Dávid legeltetett. A 

pásztorok jelenete utalás lehet erre. Ott hirdetik ki először az örömhírt, Dávid mezőin, 

Betlehemben a pásztoroknak. 

 

4.3 A szűzi foganás 

- Máté és Lukács egyaránt állítja, hogy Jézus fogantatása férfi közreműködése nélkül, a 

Szentlélek erejéből történt Szűz Mária méhében. Vajon van-e ennek előzménye a zsidó 

várakozásban, és párhuzama más népek mitológiájában? 

- A görög-római mitológia gyakran beszél arról, hogy egy isteni gyermek születik egy 

szűztől. Ezekben az elbeszélésekben nem világos, hogy a „szűzként” fordított görög 

„parthenosz” szó valóban szűz lányt jelent-e, ugyanis a görög szó jelenthet fiatal lányt, 

vagy asszonyt is a biológiai szüzesség hangsúlyozása nélkül.  A nemzés a legtöbb esetben 

fizikai kontaktust feltételez ezekben a történetekben, amelyet vagy maga az istenség, 

vagy más alakot öltve végez, esetleg álomban történik. 

                                                           
27 A megadott számadatok ezt erősítik: Amikor az angyal megjelenik Máriának, Erzsébet már a hatodik 

hónapban van. Rá kilenc hónapra megszületik Jézus. 15 hónap az 450 nap. Jézust negyven napos korában viszik 

fel a templomba, így jön ki a 490 nap. 
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- Plutarkhosz az „Asztali beszélgetések” című művében vitába száll azzal a nézettel, mely 

szerint Platónt Apolló nemzette volna. Azzal érvel, hogy az istenség változhatatlan, ezért 

nem nemzhet. Csak azt tudja elképzelni, hogy Isten valami „arkhé”-t (= kezdet) ültet az 

anyagba, nem emberi nemzés, hanem különböző érintések által. Megeshet, hogy a nőhöz 

a lélek közeledik, és a születés „arkhéjait” nemzi férfi közbejötte nélkül. Jézus 

gyermekségtörténetei viszont egy minden fizikai mozzanatot kizáró foganásról beszélnek. 

- A Septuagintában a „parthenosz” legtöbbször a héber „betúláh” (= szűz) fordítása, ám 

kétszer az „‘almáh” (= fiatal lány) helyett is szerepel, egy alkalommal pedig a 

megerőszakolt Dinát nevezi így a „na‘aráh” (= lány) fordításaként (Ter 34,3). Ebből 

adódik, hogy a híres Emmánuel-jövendölés fordítója sem gondolt feltétlenül szűzi 

foganásra: „Íme a szűz (parthenosz) méhében fogan, fiút szül és a neve Emánuel lesz” (Iz 

7,14). A héber szövegben egyébként az „‘almáh” szerepel. 

- A zsidóság általános meggyőződése, hogy a Messiás Dávid fia lesz, embertől, 

természetes módon születik. 

- A szűzi foganás tanítása tehát nem vezethető le más hagyományból vagy a mitológiából. 

Az sem valószínű, hogy ezzel a szerző Mária kiválóságát akarta kiemelni. A szüzesség 

mint érték, csak később jelenik meg. Annak sem lett volna értelme, hogy Mária 

házasságra készüljön, ha szűzi életet akart élni. Jézus  

- bűntelenségét sem támaszthatja alá ez az állítás. A bűn ugyanis a zsidó felfogás szerint az 

anya által terjed, és nem a férfi nemzése révén. 

- A szűzi foganást burkoltan Márk is tanítja, amikor Jézust Mária fiának nevezik (Mk 6,3). 

Egy embert soha nem neveztek meg az anyjáról, csak mindig az apjáról. Ez a márki 

szakasz említi Jézus testvéreit is: Jakab, József (kicsinyítő: Jószész) formában, Júdás és 

Simon, és általánosságban „nővéreket” is. Tudnunk kell azonban, hogy a héber és az 

arám nyelvnek nincs külön szava az unokatestvérre, így azokat is, vagy még távolabbi 

rokonokat is, testvérnek neveznek. Egyébként a négy említett testvérből kettő a kereszt 

jelenetében is említve van: Jakab és Jószész anyja, Mária, aki nem azonos Szűz Máriával, 

ott van a kereszt alatt. Ha a szereplők azonosak, akkor legalább kettőről maga Márk is 

tisztázza, hogy nem édestestvérei Jézusnak. 

 

5. Lukács, az irgalmasság evangéliuma 
 

- Szent Lukács evangéliuma bővelkedik saját részekben, amelyeknek nincs szinoptikus 

párhuzama. Ezek, a többnyire példabeszédek, az irgalmasság, Isten- és felebarátszeretet 

ábrázolásai, amelyek miatt szoktok nevezni Lukács művét többek között az „Irgalmasság 

evangéliumának”. Az alábbiakban ezeket az elbeszéléseket elemezzük. 

- A példabeszéd (parabola) mint műfaj, különbözik az allegóriától, ahol a kép minden 

egyes elemének megfelel egy jelentés tartalom. A példabeszéd viszont egyetlen pont köré 

szőtt történet. A mese becsalogatja az olvasót, mint a mesélő a kisgyermeket amikor 

elkezdi „Hol volt, hol nem volt..”. A hallgató észrevétlenül is bele éli magát az 

eseménybe, és amikor eljut a csúcspontra a történet, a belátás, az igazság pillanatához, 

amikor a hallgató rájön, mire is akarta a történet rávezetni, akkor már késő visszafordulni. 

Mint amikor Dávid hallgatja Nátán próféta történetét, és önkéntelenül is kimondja: „aki 

ilyet tett, halál fia!” Tehet persze szabadon a felismert igazság ellen, de tudni fogja, hogy 

a helytelen utat választotta. A példabeszédek hatásos fegyverek, amik becsalják az 

ellenfeleket egy különleges történetbe, és amikor onnan kijutnak, más emberek lesznek. 
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5.1 Az irgalmas szamaritánus (10,25-37) 

 

Behatárolás 

- A szakasz Lukács Művének harmadik nagy egységében található, a gyermekségtörténet 

és a galileai működés után, úton vagyunk Jézussal Jeruzsálembe (9,51-21,38). Ez a 

harmadik fő rész egy nyitánnyal indul (9,51-10,42), ami koncentrikus szerkezetben hét 

részre osztható: 

 
1. JÉZUS NEM AKARJA MEGÁTKOZNI A SZAMARITÁNUSOKAT, AKIK NEM FOGADJÁK BE  (9,51-56) 

    2. Kövessük Jézust,   hogy hirdessük az Isten Országát   (9,57-10,11) 

        3. Jézus  MEGFEDDI  Galilea városait      (10,12-16) 

             4. JÉZUS HATALMAT AD TANÍTVÁNYAINAK AZ ELLENSÉG FÖLÖTT   (10,17.20) 

         5. Jézus  ÁLDJA   az atyát és tanítványait     (10,21-24) 

    6. Szeressük felebarátainkat,  hogy elnyerjük az örök életet    (10,25-37) 

7. JÉZUS MAGASZTALJA MÁRIÁT,     AKI BEFOGADTA ŐT  (10,38-42) 

- Jézus elindul tanítványaival Jeruzsálembe, ahol sorsa beteljesedik. Egy elutasítás (1) és 

egy befogadás (7) keretezi ezt a nyitányt, ami az olvasó felé egy felhívás is. Jézus 

követésének ügyében dönteni kell: befogadjuk vagy elutasítjuk őt? Vele tartunk, vagy 

elmaradunk? 

- A következő páros a tanítványok feladatát taglalja a fő parancs szellemében: szeresd 

Istent, követve Jézust és hirdetve az Isten országát (2) és szeresd felebarátodat, hogy 

elnyerd az örök életet (6). Hogy ki is a mi felebarátunk, azt az Irgalmas szamaritánus 

példázata világítja meg. 

- A központi egység körül a Jézust elutasító városok fölötti jajkiáltást (3) és a Jézust 

befogadó kicsinyekért való hálaadást (5) találjuk. A központban pedig Jézus hatalmat ad 

tanítványainak az ördög és csatlósai fölött (4). 
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Szerkezet 
 

25És íme, egy törvénytudó felkelt,  próbára tevén őt, mondván: 

 „Mester,            MIT TÉVE  örökölhetem az örök  ÉLETET?” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 26Ő pedig monda neki:   „A törvényben MI VAN   írva? 

               HOGYAN  olvasod?” 

 

 27Ő pedig felelvén mondta:  „SZERESD  Uradat, Istenedet 

           teljes szívedből,  teljes lelkedből, 

           teljes erődből,   és teljes értelmedből, 

          és FELEBARÁTODAT,  mint önmagadat!” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
28Mondta pedig neki: 

 „Helyesen feleltél.          EZT TEDD,  és       ÉLNI FOGSZ!” 

 
29De az, akarván igazolni magát, mondta Jézusnak:  „ÉS KI az én FELEBARÁTOM?” 

30Válaszolván Jézus ezt mondta: 

 „Egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba 

  és rablókba ütközött, 

 azok kifosztva őt, és sebekkel elborítva 

  elmentek, ott hagyván a FÉLHOLTAT. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

   31Véletlenul  egy pap    ment le   azon az úton, 

    és meglátva őt     elment mellette. 

   32Hasonlóan egy levita is,   arra a helyre eljőve, 

    meglátva,       elment mellette. 

33Egy szamaritánus pedig menve odaért    hozzá, 

és meglátva       megrendült bensője. 

   34Odamenve bekötözte a sebeit, 
    ráöntve olajat és bort;  

   majd felrakva saját állatára 

    elvitte őt egy fogadóba,    gondoskodott róla. 
---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 35Másnap elővéve        odaadott két dénárt a fogadósnak, 

  és mondta:        „Gondoskodj róla, 

 és ha többet költsz rá, 

  amikor visszatérek, megadom neked!”  

 

36KI a három közül tűnik neked úgy, hogy FELEBARÁTJA lett annak, aki rablók kezébe került? 

37Ő pedig mondta: 

                „A TEVŐ  irgalmasságot ővele.” 

Mondta neki Jézus:            

                „Menj, és TÉGY hasonlóképpen!” 

- A példabeszédet két dialógus szegélyezi (25-28 és 37), ami Jézus és egy törvénytudó 

között zajlik. Az első dialógus koncentrikus szerkezetű: az elején a törvénytudó kérdését 

(25), a végén Jézus válaszát (28) találjuk. A centrumban Jézus kettős kérdése (26) és a 

törvénytudó kettős válasza, a szeretet két fő parancsa (27) helyezkedik el. A második 

dialógus (37) jóval rövidebb, és párhuzamos szerkezetű: a „tenni” ige egyébként kétszer 

előfordul az első dialógus keretében is (25b és 28b). 

- A külső keretet, egy rövid belső keret követi (29 és 36), két kérdés, amely a „felebarát” 

meghatározását kutatja. 
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- A centrumban a példabeszéd (30-35) a 33. versre fokalizál. Az előtte levő rész két 

részletből áll. Az első (30) a rablók, a második (31.32) a pap és a levita magatartását írja 

le. Mindhárman „elmennek”, és sorsára hagyják a bajba jutottat.  

- A centrum utáni rész is két részletből épül fel. Az első a szamaritánus cselekvését (34), a 

második a fogadós általa kért feladatát (35) írja le. 

- Látható tehát, hogy a pap és a levita egy szinten van a rablókkal a negatív oldalon, a 

szamaritánus és a fogadós pedig a másik, pozitív oldalon. 

- A törvénytudó kérdéseire (25b.29) Jézus mindig kérdéssel válaszol (26.36). A keretalkotó 

részeket pedig Jézus egy-egy paranccsal zárja le (28b. 37d). 

- A benső rövid keret kérdéseiben megfordul a „felebarát” szerepe. Az első esetben (29) a 

mondat tárgya, aki „szeretni kell”, a másodikban (36) a mondat alanya, aki 

„irgalmasságot gyakorol.” 
 

Magyarázat 

elnyerni az örök életet 

- A törvénytudó azt a kérdést teszi fel Jézusnak, mit kell tennie, hogy öröksége lehessen az 

örök élet.  Válaszában Jézus magára törvényre mutat, ott keresse a kérdező a választ. A 

törvénytudó ekkor a MTörv 6,5-öt idézi, ahol a kontextusban, az Isten szeretetének 

parancsához illesztve, mint ígéret szerepel a hosszú élet: „Teljes életedben féld az Urat, a 

te Istenedet, s tartsd meg minden parancsát, amelyet én neked, fiaidnak és unokáidnak 

meghagyok, hogy hosszú életed legyen.” 

 

ki az én felebarátom? 

- A második parancs, amit a törvénytudó idéz a felebarátra vonatkozóan Lev 19,18-ból 

való. Hogy ki a felebarát, arra vonatkozóan is ad eligazítást ez a szöveg. Az előző versek 

ugyanis felsorolják a felebarát néhány szinonimáját, amelyeket sok fordítás egyaránt 

„felebarát”-nak fordít: 

o 15Igazságosan ítéld meg     nemzettársadat 

o 16Ne járj rágalmazóként     néped    között 

o 17Ne gyűlöld         testvéredet 

o 18Haragot ne tarts       néped fiai    ellen 

 Szeresd        felebarátodat,  mint önmagadat. 

- A felebarát tehát Izrael fiainak a tagja. Ez kézenfekvő, és elterjedt vélekedés volt Jézus 

korában is, hogy a szeretet parancsát Izrael fiaira kell értelmezni. Ugyanakkor a fenti 

fejezet vége elbizonytalanít, mert az az idegent is a felebarát szintjére emeli: 

o 34Az idegen, aki veled lakik, mint  népedhez tartozó  legyen számodra, és 

szeresd őt, mint önmagadat, mert ti is idegenek voltatok Egyiptomban. 

- És a többi ember? A kérdés parázs vitákat válthatott ki a rabbinista iskolákban. Jézust 

ebbe a vitában akarják állásfoglalásra késztetni. Jézus válasza: az irgalom, ami nem 

ismerhet korlátokat. Bárki kerülhet hasonló helyzetbe, és lehet, hogy épp az ellensége 

segít rajta.  

a zsidók és a szamaritánusok 

- A szamaritánusok Jézus korában Palesztina középső területén éltek, Galilea és Júdea 

között. A zsidók megvetették a szamaritánusokat, mert keverék nép, nem tiszta zsidók 

voltak, ráadásul eretnekek, mert csak Mózes öt könyvét fogadták el, azokat is a maguk 

szamaritánus szövege szerint. A görög hódoltság után erőre kapott zsidó állam legelső 

dolga volt, hogy a szamaritánusok szentélyét elpusztítsa: Kr.e. 128-ban Johannesz 

Hirkánusz leromboltatta a Garizim-hegyen álló templomot. 

- A bajba jutott ember és a rablók nemzeti identitása nem derül ki. Csak „egy ember”, aki 

bajba került, bárki fia legyen is, bárkivel megtörténhet, és „rablók”, gonosz emberek, akik 
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szintén bárhol előfordulhatnak. A kérdés az, hogy ki lesz az, aki segít? Ki lesz az, aki 

irgalomra indul a bajba jutott iránt. Izrael népének krémje, talán éppen a népének fiai nem 

segítenek. Nincs bennük együttérzés, vagy kifogásokat keresnek. A pap és a levita nem 

érinthetett holttestet, hogy be ne szennyezzék magukat, lehet, hogy ezért mennek el 

mellette. A szamaritánus is lehetne közömbös, vagy lehetne kifogása, de ő szánalomra 

indul, és nagylelkűen cselekszik. 

 

megrendült bensője 

- A szamaritánus együttérzését a görögben a „szplankhnidzomai” ige fejezi ki. A 

„szplankhna” főnévből származik, ami a zsigereket, az ember vagy állat „beleit” jelenti. 

Az érzelem helye a keleti gondolkodásban a zsigerekben van. A szív a gondolkodás és a 

döntés helye. A tapasztalat valóban inkább ezt erősíti. Az érzelmi hatásokra összeszorul a 

gyomrunk, a bensőnk, a szív igazából nem érez semmit. Az ige tehát a benső 

megindultság kifejezője. A Septuagintában a héber „rahamím” fordítása, ami a „rehem” 

magyarul „anyaméh” főnévből ered. A héber szó még inkább mély értelmű. Az anyák 

által érzett gyöngédséget fejezi ki. Vagyis a szamaritánus nagyon mély érzésekre gyullad. 

Mintegy az anyaméh biztonságával szeretni körül venni a bajba jutott embert. Az 

Újszövetség más helyein is a legmélyebb érzések, együttérzés kifejezője ez a szó. A 

tékozló fiú atyja is ezt érzi lerongyolódva haza érkező fia láttán (15,20). 

 

allegorikus magyarázat 

- Bár a bevezetőben kifejtettük, hogy a példabeszédek nem allegóriák, mégis történnek 

kísérletek az allegorikus értelmezésre a példabeszédek kapcsán. Szent Ágoston például 

így azonosítja be a történet részleteit: 

o Az ember, aki Jeruzsálemből Jerikóba megy Ádám, az első ember. 

o Jeruzsálem: a mennyei város, Jerikó: a halandóság jelképe. 

o A rablók: a sátán és angyalai, levetkőztetik, azaz megfosztják az embert 

halhatatlanságától. 

o A pap és a levita az Ószövetséget jelképezi, amely nem tudott segíteni az 

emberen. 

o A szamaritánus maga Jézus, aki megváltást hoz. 

o A bor és az olaj: a szentségek, a fogadó: az egyház. 

o A „másnap”, amikor a szamaritánus elindul, a feltámadás napja. 

o A két dénár a szeretet két parancsa. 

o A fogadós Szent Pál, aki többet költött, mert szűzi tisztaságban és 

szegénységben élt. 

- Önmagukban szépek az ilyesféle magyarázatok, de félre is vezethetnek, és elfedik a 

történet eredeti lényegét. 

 

5.2 A megtérő bűnöst vissza kell fogadni (15. fejezet) 

 

Behatárolás 

- A 15. fejezet a harmadik fő rész, Jézus jeruzsálemi útjának, és talán mondhatjuk az 

egész Lukács evangélium centruma, mely a megbocsátásról, az elveszett testvér 

visszafogadásáról szól. A bevezetés szerint a farizeusok és az írástudók 

méltatlankodnak, amiért Jézus szóba áll a bűnösökkel, sőt velük is eszik. Jézus 

példabeszédekkel válaszol. Előbb két rövid, egymással párhuzamos történettel az 

„elveszett bárányról” (1- 7) és az „elveszett drachmáról” (8-10), majd egy hosszabb, 

„két fiúról” szóló,  két részből álló (11-24 és 25-32) elbeszéléssel, amelyek egymással 

és az előző két parabolával is párhuzamban állnak. 
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Az elveszett bárány és drachma (15,1-10) 

 

1Közelébe jöttek mind a   VÁMOSOK     és BŰNÖSÖK,   hogy hallgassák őt. 

 2és zúgolódtak a    FARIZEUSOK   és ÍRÁSTUDÓK  mondván: 

„Ez a BŰNÖSÖKET    fogadja    és eszik    velük!” 

 3Mondta      NEKIK     ezt a parabolát  mondván: 

4„MELYIK EMBER az közületek, ha van száz juha,     és elveszít belőlük egyet, 

nem hagyja ott a kilencvenkilencet a PUSZTÁBAN,     és megy az elveszett után 

                 amíg meg nem találja? 

  ----------------------------------------------------------------------------------------  

  5És megtalálva 

   vállára veszi   örvendezve.       6És haza menve  

  összehívja barátait és szomszédjait,         mondva nekik: 

       Örüljetek velem,       mert megtaláltam elveszett bárányomat 

       -------------------------------------------------------------------------------------------  

       7Mondom nektek: 

       nagyobb öröm lesz   a mennyben 

               egy BŰNÖSÖN, aki megtér, 

  

mint kilencvenkilenc  IGAZON,    akiknek nincs szükségük megtérésre 

8Vagy MELYIK ASSZONY az, ha van tíz drachmája,  és elveszít belőlük egyet, 

nem gyújt lámpát,          és söpri fel a HÁZAT, 

 és keresi figyelmesen.        amíg meg nem találja? 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  9És megtalálva, 

 

  összehívja barátnőit és szomszédnőit     mondván: 

       Örüljetek velem,    mert megtaláltam elveszett drachmámat 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------  

       10Ugyanígy, mondom nektek, 

       örvendezés lesz    Isten angyalai előtt 

               egy BŰNÖSÖN, aki megtér. 

        

 

Szerkezet 

- A szakasz bevezetése (1-3) két részletből áll. Az első (1-2) két, egymással szemben 

álló csoportot mutat be, akiknek magatartása Jézussal szemben ellentétes azzal, amit 

várnánk. A „rosszak”: vámosok és bűnösök figyelmesen hallgatják Jézust. A „jók”: 

farizeusok és írástudók zúgolódnak ellene. A második részlet (3) magyarázatot ad erre. 

Jézus magatartása is ellentétes a várthoz képest: a „rosszakkal” is szóba áll, sőt velük 

is eszik. Kioktatást mégis a „jók” kapnak. 

- A folytatásban látnunk kell, hogy a két parabola valójában egy. Ugyanazt mondja el 

egymást kiegészítő módon. Az elsőben (4-7) egy „férfi”, a másodikban (8-10) egy 

„asszony” a főszereplő, és a nemek szerinti kiegészítő jelleg a folytatásban is jelen 

van: „barátok” és „szomszédok” (6b), „barátnők” és „szomszédasszonyok” (9b).  

- Az elveszett dolog megfelel a két főszereplő társadalmi szerepének: a férfi kint 

gondoskodik az állatokról, az asszony bent őrzi a ház javait. Az elvesztés helye is 

ennek megfelelő: a bárány a „pusztában” (4b) a drachma benn, a „házban” (8b) vész 

el. 

- A többi elem a két részben szinte szóról-szóra megegyezik: mindketten elveszítenek 

valami, aztán lázasan keresik, összehívják a barátokat és szomszédokat, hogy 



39 

 

osztozzanak az örömükben. Még a végső következtetés is azonos: „nagy öröm lesz a 

megtérő bűnös fölött a mennyben” (7abc  és 10). Egyedül az „igazakra” való utalás, 

akinek „nincs szüksége megtérésre” az első rész végén (7d), nem tér vissza a második 

szakasz befejezésében. Így ez a megjegyzés tulajdonképpen az egész szakasz 

centrumába kerül. Az „igazaknak” szól ez a kettős parabola. 

 

A két elveszett fiú (10,11-32) 

 
11És mondta: „Egy embernek két fia volt.  12A fiatalabb mondta atyjának: 

„ATYÁM,       ADD KI NEKEM a részem az örökségből!” 

És az apa elosztotta közöttük vagyonát. 13Néhány nap múlva összeszedett mindent  

a fiatalabb fiú, elment egy távoli országba és ott eltékozolta vagyonát léha életet élve. 
14Amikor már mindent elköltött, abban az országban nagy éhínség lett, és ő nélkülözni kezdett.   
15Elment tehát, és szolgálatba állt valakinél azon a vidéken, aki kiküldte a mezőre a disznókra vigyázni. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
16Szeretett volna jóllakni a moslékkal,    amit ettek a disznók,  

 de   senki sem   ADOTT NEKI.    17Ezért magába szállt, és azt mondta: 

„Mennyi BÉRES atyámnál dúskál kenyérben, és ÉN itt éhen halok! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
18Felkelek, és elmegyek atyámhoz és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az Ég ellen és te ellened; 
19nem vagyok rá többé méltó, hogy fiadnak hívassak. Bánj velem úgy mint egy BÉRESEDDEL.” 

20Elindult, és elment atyjához. Amikor még messze volt, az ATYA meglátta, és 

megrendülten eléje futott, a nyakába borult, és megcsókolta. 

21A fiú azt mondta neki: 

„ATYÁM, vétkeztem az Ég ellen és te ellened; 
1nem vagyok rá többé méltó, hogy fiadnak hívassak.” 

   22Az atya     

       mondta  

   a SZOLGÁKNAK:     

Együnk, ÜNNEPELJÜNK, 
24mert  ez a fiam  halott volt és feltámadt,   elveszett, és megkerült”. 
És elkezdtek ÜNNEPELNI. 
25A nagyobbik fiú kint volt a mezőn. Hazatérve, amikor közeledett a házhoz, hallotta a zeneszót és a 

táncot. 26hívta az egyik szolgát és megkérdezte tőle, mit jelentsen mindez. 27A szolga azt felelte: „Hazatért a 

testvéred, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mert épségben visszakapta őt.” 28Erre az megharagudott, és nem 

akart bemenni. ATYJA jött ki tehát, hogy kérlelje. 29De ő, azt mondta atyjának: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Lám, mennyi éve SZOLGÁLLAK téged, és soha nem szegtem meg parancsaidat, 

 de  soha nem  ADTÁL egy kecskét  hogy mulassak egyet a barátaimmal. 

30De most, hogy ez a FIAD, aki felélte javaidat az utcanőkkel, haza jött 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

neki levágtad a hizlalt borjút”. 31Azt felelte neki atyja: „Fiam, te mindig velem vagy, és minden, 

amim csak van     A TIED; 

32De, muszáj volt ÜNNEPELNI és örvendezni, 

mert  ez a te testvéred   halott volt és feltámadt,   elveszett, és megkerült.”” 

 

Szerkezet 

- A példabeszéd egy apáról és két fiáról szól. Alapvetően két fő részből áll, az elsőben 

(11-24) a fiatalabb, a másodikban (25-32) az idősebb fiú sorsát látjuk atyjukkal 

összefüggésben. Az első fő rész azonban jóval hosszabb, mint a második. Két további 

részre bontható: az elsőben (11-20) a fiatalabb fiú elhagyja vagyonával az atyai házat, 

mindent eltékozol, nélkülözni kezd, ezért magába száll, és elhatározza, hogy hazatér. 

„Gyorsan, hozzátok a legszebb ruhát  és adjátok rá, 

ADJATOK NEKI  gyűrűt az ujjára,       és sarut a lábára;  
23hozzátok a hizlalt borjút     és vágjátok le. 
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A második részben (21-24) a fiatalabb fiú hazatér, bocsánatot kér, és atyja kitörő 

örömmel visszafogadja. 

- A második fő részben, az idősebb fiú kapcsán is megjelenik a hazatérés motívuma. A 

nagyobbik fiú is házon kívül van a története elején, de nem tékozló úton, hanem 

minden bizonnyal munkáját, kötelességét végzi a mezőn. Amikor hazatér, látva mit 

tett atyja kisebbik fiával, nem megy be a házba. Atyja unszolni kezdi, de végül nyitva 

marad a kérdés: bemegy-e a nagyobbik fiú, haza tér-e ő is a szó igazi értelmében, tud-

e örülni testvére megtérésének, és atyja nagylelkűségének?  

- A két fő rész tehát 3 részegységből épül fel (11-20. 21-24 és 25-32) koncentrikus 

szerkezetben. Mindegyik résznek van egy centruma, amelyekben párhuzamos az 

„adni” ige és az „evésre” való utalás. Az elsőben (16-17) senki sem „ad” enni a 

nélkülöző fiúnak. A másodikban (22-23) az atya gyűrűt és sarut „adat” a fiára, és 

levágatja a hizlalt borjút, hogy „egyenek” és ünnepeljenek. A harmadikban (29b-30) a 

nagyobbik fiú panaszkodik atyjának, hogy soha nem „adott” neki egy kecskegidát, 

hogy mulasson a barátaival, miközben öccse utcanőkkel „megette” apja vagyonát. Az 

„adni” ige egyébként a történet elején is előfordul felszólító módban (12), amikor a 

kisebbik fiú az örökség rá eső részét kéri. Majd „mindent” összeszed és elmegy. A 

történet m 

- Közös a három centrumban a „szolgaságra” való utalás is. A felépítés tekintetében a 

keretalkotó részek centrumai nagyobb párhuzamosságot, ugyanakkor tartalmi 

ellentétet mutatnak. Az elsőben a kisebbik fiú, aki eltékozolta apja vagyonát, és fiúi 

méltóságát, majd nélkülözni kezd, arról álmodozik, hogy a „béresek” mint 

bővelkednek kenyérben atyja házában, és szeretne legalább a „béresek” közé bekerülni 

(17-18). A harmadikban a nagyobbik fiú, aki fiúként él továbbra is atyja házában, és 

minden az övé, kiderül, hogy „szolgálja” apját, „szolgának” érzi magát, aki ráadásul 

még jutalmat sem kap (29). A központi részben a kisebbik fiút, aki legalább a szolgák 

közé szeretne visszakapaszkodni, épp a „szolgák” öltöztetik vissza fiúi méltóságába: a 

gyűrű a hatalom jelképe, a saru az úré, hiszen csak a szolgák jártak mezítláb. A 

szolgák készítik el az ünnepi lakomát is. A harmadik részben az atya nagyobbik fiát is 

szeretné ráébreszteni fiúi méltóságára, amikor beinvitálja a házba, de nyitva marad a 

kérdés, hogy sikerül-e neki. 

- Az egész történet központjában az atya irgalmas szeretete áll (22-23), amit a kisebbik 

fiú megsejt, és élni tud vele, míg a nagyobbik igazságtalannak tartja, és felháborodik 

rajta, mintha az atya tőle venné el azt a szeretetet, amit a másiknak ad, pedig ő 

mindkettőjüket egyformán szereti. 

 

Kapcsolat a két példabeszéd között 

- A 15. fejezetet két egymással párhuzamos példabeszéd alkotja (4-10 és 11-32), 

amelyek szintén két-két párhuzamos részre oszthatók (4-7. 8-10 és 11-24. 25-32). A 

két nagy példabeszéd egymáshoz való kapcsolatában az „elveszett báránynak” (4-7) a 

kisebbik fiú (11b-24), az „elveszett drachmának” (8-10) a nagyobb fiú (25-32) felel 

meg. Az első kettő a házon kívül vész el, a másik kettő a házon belül. 

- Közös a példákban az „öröm” témája, amit az elveszett megtalálása fölött éreznek, és 

amiben osztozni akarnak: a „férfi” a szomszédokkal és barátokkal, (6), az „asszony” a 

szomszédnőkkel és barátnőkkel (9), az „atya” a szolgákkal (23-24) és erre hívja meg a 

nagyobbik fiát is (32), aki kérdés: tud-e végül együtt örülni atyjával?  

- A fejezet bevezető versei (1-3) bemutatják a problémát, az „igazak” és a „bűnösök” 

konfrontációját, ami megvilágítja a példabeszédek értelmét is, és magyarázatot ad 

Jézus magatartására: miért áll szóba a bűnösökkel és miért eszik együtt velük. A 

mennyei atya bűnösök megtérését akarja, és szívesen visszafogadja elveszett 
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gyermekeit, de ezzel nem mond le „igaz fiairól” sem, csak kérdés: azok el tudják-e 

fogadni az Atya irgalmasságát? 

 

6. A zsidó ünnepek keresztény átértelmezése Szent János evangéliumában 

 

Bevezetés 

- Az ünnepek fontos szereppel bírnak minden kultúrában, mert kifejezik egy-egy nép 

önazonosságát, felidézik a történelmi múltat, és segítenek újra átélni annak nagy 

eseményeit. Nincs ez másként a zsidó-keresztény hagyományban sem. Jézus, mint zsidó 

maga is részt vett a zsidó ünnepeken, ismerte azok tartalmát, lelkületét. Erre a legtöbb 

utalást János evangéliumában találjuk: Jézus gyakran felmegy Jeruzsálembe egy-egy 

ünnepre, és tanítását annak az ünnepnek hangulatában és szellemiségében fogalmazza meg, 

új, Krisztusi tartalommal töltve meg azokat.28 

- Tanulmányunk célja, hogy miután feltárja az ünnep általános jelentését és annak 

speciálisan zsidó aspektusát, rámutasson Jézusnak a zsidó ünnepek kapcsán megjelenő új 

tanítására Szent János evangéliumában.  

 

6.1. Az ünnep jelentése és jelentősége a zsidóság körében 

 

- Az ünnepek kialakulásának egyik motívuma a természeti jelenségek váltakozása. Az 

ember megtapasztalja a világosságot és a sötétséget, megéli a négy évszak változásait. 

Csillagászatilag jelentős a két napforduló29 és a két napéjegyenlőség30. Kezdetben a Hold 

változásán alapult az időszámítási rendszer, később a nap járásához igazodott. 

- A kozmikus események mellett fontosak voltak az élet eseményei, ünnepei, a születés, a 

felnőtté avatás, a házasság, a halál. Ezek a család, a törzs, a közösség ünnepei is.  

- Az ünnep az embert Istennel hozza kapcsolatba, aki állandóan munkálkodik 

választottjaiért. Az ember, a közösség, hálát ad, és az Isten kegyéért könyörög. Az 

ünneplés célja Isten dicsőítése (kultikus cél) és az ember megszentelése (szoterikus cél). 

- A régi kultúrák emberei a hónapok és az évek körforgásában szilárd napokat kerestek, 

amelyekhez a maguk időszámítását igazították. Így az ünnep szilárd pont, amely rendet és 

ritmust biztosít az életben.  

- Az ünnep velejárója valamilyen bőség, továbbá az öröm, összhang az Istennel, a világgal. 

Jeles idő, a mindennapoktól különböző, a megszokottól eltérő. Jellemzői az emelkedett 

formában végzett ima, ének, zene, mely általában közösségben történik, fontos 

eseményekre emlékezve. Erőgyűjtés a mindennapok tevékenységeinek megvalósításához.  
 

Az ünnep a zsidóság számára 

- Az izraeliták minden alkalmat megragadtak az ünneplésre. Városokban a tereken, 

faluhelyen a forrásnál, a kútnál találkoztak az emberek. Megünnepelték a győzelmet, a 

harcosok hazatérését, a király trónra lépésének évfordulóját. Ünnepséget és lakomát 

rendeztek az aratás, a szüret, a birkanyírás kezdetén és végén, a nyáj zsengéinek 

feláldozásakor.  

- Nagyobb pompával emlékeztek meg a vallási ünnepekről. A hetek ritmusát a sabbat 

kötelező megülése teremtette meg. A pészach (húsvét), sávuot (pünkösd, hetek ünnepe), 

szukkót (sátoros ünnep) kiemelt vallási ünnepek voltak. A nép ilyenkor tömegesen 

zarándokolt Jeruzsálembe. 

                                                           
28 V.ö. Brown, R.E., Introduzione al Nuovo Testamento, 458-459. 
29 június 21., december 21. 
30 március 21., szeptember 23. 
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- Több család közösen ünnepelt, pl. pészach-kor és az áldozati lakomákon. Az áldozati 

lakomákra meghívták a szegényeket, a levitákat, az özvegyeket és a szolgákat is. Családi 

körben, 1-2 napig tartó lakomával ünnepelték meg a gyermek születését, körülmetélését, 

elválasztását, a házasságkötést. A lakomához már az is elegendő indok volt, ha egy barát, 

vagy akár ismeretlen utas érkezett vendégségbe. Ilyenkor bort ittak, húst fogyasztottak. A 

gazdag családoknál zenészek, énekesek emelték a lakoma hangulatát. 

- Apró gesztusokkal fejezték ki vendégszeretetüket: a közeledő vendég elé siettek, karon 

fogva vezették be a házba, megcsókolták (Lk 7,45), megmosták a lábát (Lk 7,45). Miután 

megvendégelték, valameddig elkísérték. A házigazda felelt vendége biztonságáért.  

- A vendégfogadással kapcsolatos udvariasság szokásai voltak, a köszöntés, a csók, a 

térdhajtás, az ajándékozás, „udvarias csevegés”. Alapvető volt a köszöntés. A zsidók 

köszönése hosszú volt, beszélgettek a nevükről, szüleikről, gyermekeikről, egészségükről, 

anyagi helyzetükről, a háborúról, a békéről.31 A legegyszerűbb üdvözlés a „sálóm” (béke) 

volt. Használták az „Úr veled” (Bír 6,12, Lk 1,28), „Áldjon meg az Úr” (Rut 2,4), „Menj 

békével” köszöntést is. Ha úton találkoztak leszálltak a tevéről, a lóról, a szamárról. 

- A tisztelet különleges formái közé tartozott a csók (homlok, arc, száj, szakáll). Az 

öregeknek a lábát is megcsókolták (Lk 7,38). A legmélyebb hódolat jele volt, ha valaki 

földre borult a másik előtt, s a lábnyomát kezdte csókolgatni (Iz 49,23). Kiemelt 

tiszteletben részesítették az öregeket, a királyokat, a királyi követeket, a köztiszteletnek 

örvendő férfiakat. Amikor a király meglátogatott egy várost, amerre járt, az utcákat 

virággal, zöld ágakkal, szőnyegekkel, köntöseikkel borították (Mt 21,8). 

- Megfigyelhető, hogy a Kánaánban történő letelepedés után a régi ünnepek új teológiai, 

üdvtörténeti jelentőséget nyertek. A kovásztalan kenyér ünnepe, a pászkához kapcsolódva 

a kivonulásról való megemlékezés ünnepévé vált. A hetek ünnepe a Sínai-hegyi törvény 

emléknapja lett, a sátoros ünnep pedig a pusztai vándorlásra emlékeztette a zsidókat. 

- Kezdetben az ünnepekről a helyi szentélyeknél emlékeztek meg, ahol az egész törzs 

összejött (Szikem, Bétel, Mambre, Beér-seba, Gilgal, Dán). Minden törzs önállóan 

határozta meg az ünnepek időpontját. A deuteronomisztikus reform után az Istentisztelet 

minden formájának Jeruzsálem lett a központja. Végleges teológiai, üdvtörténeti jelentést 

kapott a páscha, sávuot, a szukót ünnepe. A papi hagyomány új naptárt vezetett be, mely 

szerint az év többé nem ősszel, hanem tavasszal kezdődik, és pontosan rögzítette az 

ünnepek időpontját. 

- A száműzetés után új ünnepek alakultak ki, az engesztelés napja (Yom Kippur), és a 

templomszentelés ünnepe (hannuka), annak emlékére, hogy Makkabeus Júdás 

megtisztította a templomot, új oltárt emelt és felszentelte. 

- Az emberek az ünnep előtti napon böjtöltek, az ünnepen pedig a zsinagógába mentek, hogy 

hallgassák a Szentírást és imádkozzanak. 

- Jézus, mint zsidó, maga is részt vett a zsidó ünnepeken, ismerte azok tartalmát, lelkületét. 

Az ünnepek alkalmat szolgáltattak számára a népével való találkozásra és a tanításra. A 

szinoptikus hagyomány nem fordít túl nagy figyelmet erre az összefüggésre, leginkább 

csak a szombati nyugalom megtartásának kérdésével konfrontálódik Jézus. Nyilvános 

működése közben folyamatosan halad Galileából Jeruzsálembe, a húsvét felé, tehát úgy 

tűnik, hogy működése csak egy évet, és egy jelentős ünnepet foglal magában. János 

evangéliumában viszont Jézus több alkalommal és több ünnep kapcsán is felzarándokol 

Jeruzsálembe, így tanításának nagy része Jeruzsálemben, sőt magában a templomban 

hangzik el, valamelyik ünnep kapcsán Érdemes tehát megvizsgálni, milyen összefüggés 

van Jézus tanítása és a zsidó ünnepek tartalma között, és milyen új szempontokkal és 

                                                           
31 Talán, ezért tanácsolta Jézus tanítványainak, hogy útközben senkit se köszöntsenek (Lk 10,4), nehogy időt 

veszítsenek. 
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tartalmi elemekkel egészíti ki, vagy helyettesíti azokat, a János evangélium 

értelmezésében. 
 

6. 2. A szombat a nyugalom napja helyett a feltámadás napja 

- Jézus először a János evangéliumban is a szombati nyugalom megsértése miatt 

konfrontálódik a zsidósággal, akárcsak a szinoptikusoknál. De Jánosnál Jézus nemcsak a 

nyugalmat előíró törvény fonákjára mutat rá, hanem új álláspontot is kifejt a szombat 

tartalmát illetően.  

 

A szombat zsidó értelmezése 

- A sabbat eredete valószínűleg Babilonból származik, és feltehetően a Holdciklushoz 

kapcsolódott. Először az újhold és a telihold napján ünnepelték, ehhez társult még két 

alkalom, a Hold első és utolsó negyedének napja. Kialakulása tekintetében nehéz 

elválasztani a száműzetés utáni vonásokat a korábbi hagyományoktól. Az elohista 

törvénykönyvben (Kiv 34,21), a tízparancsolat mindkét változatában (Mtörv 5,12-14, Kiv 

20,8-10), és a papi gyűjteményben is (Kiv 31,12-17) megtalálható. Tehát, eredete távoli 

időkre, egészen Mózes korára nyúlik vissza, gyökerei pedig akár a Mózes előtti időkre is. 

- A sabbat (pihenőnap) megtartása a szövetségi hűség jele volt. Alapját, és a nyugalom 

megtartásának értelmét a két dekalógus eltérően magyarázza: A Szövetség könyve32 szerint 

a „pihenés napja” (Ter 2,2-3 Kiv 20,8-1133), a deuteronomista tradíció alapján pedig az 

Egyiptomból való szabadulás emléke (MTörv 5,12-15). 

 

a. A szombat, a pihenés napja 

- A papi hagyományból származó hatnapos teremtés történet34 nem természettudományos 

leírás, hanem a teremtő Istent dicsőítő himnusz. Ennek a 6+1=7 beosztása tudatos 

szerkesztés. Nem a teremtés korszakait akarja jelölni, hanem Istennek azt az örök 

szándékát világítja meg, hogy a hetedik napot meg kell szentelni. Az itt szereplő sábat ige, 

amiből a sabbat főnév származik, azt jelenti: abbahagyni, beszüntetni, megpihenni. 

„Megpihent munkája után”, hogy mi is pihenjünk a hat nap munkája után. „Megáldotta a 

hetedik napot”, hogy áldások, vagyis az élet és termékenység forrása legyen számunkra. 

„Megszentelte a hetedik napot”, vagyis kiemelte a profán napok sorából, és lefoglalta 

magának, tehát ezen a napon az embernek is minél inkább a „Szent” közelébe kell kerülni, 

minél inkább kerülve a profán, hétköznapi dolgokat és elfoglaltságokat. A Szövetség 

könyve ehhez az értelmezéshez nyúl vissza, amikor magyarázza a szombat megtartásának 

értelmét a dekalógusban.35 
 

b. A szombat, a szabadulás napja 

- Izrael népe rabszolga volt Egyiptomban, ám Jahve kivezette onnan, a fogság házából, 

megszabadította az egyiptomi nehéz munkától és a „nyugalom helyére” vezette (Mtörv 

12,9). A deuteronomista hagyomány erre a szabadulás élményre alapozza a dekalógusban 

a szombati nyugalom parancsát. Izrael népe, amelyet Isten megszabadított, nem vetheti 

saját magát rabszolgaságra, amit a szüntelen munka jelentene, és a szabadságnak ezt az 

élményét meg kell osztania a körében élő jövevényekkel is.36 Izrael gyermekeinek 

gondolatába és lelkébe írt törvény lett, hogy a sabbatot megtartsák nemzedékről – 

nemzedékre, a Jahve és népe közötti örök szövetség jeleként. 

 
                                                           
32 Vö. Kiv 20,1-23,33 
33 Vö. Ter 2,2-3 alapján  
34 Vö. Ter 1,1-2,3 
35 Vö. Kiv 20,1-23,33 
36 MTörv  5,12-15,  
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A szombat megtartásának zsidó gyakorlata 

- A sabbat pénteken, napnyugtakor kezdődött, és szombat estig tartott. Az ünnep előestéjén 

áldozatot mutattak be a templomban. A pénteket „szombat előkészületi napjának” tartották, 

mert ekkor készítettek elő mindent, ételt, ruhát, meggyújtották az éjjeli lámpákat. Így 

másnap semmit sem kellett dolgozniuk. Szombaton a zsinagógában gyülekeztek, olvasták a 

Tórát, hallgatták az írásmagyarázatokat és imádkoztak. Szombaton szigorúan tilos volt 

nehéz munkát végezni, árulni, vásárolni, gyógyítani. A Talmud 39 tiltott tevékenységet 

sorol fel. Szabad volt Istent imádni, levágni az áldozati állatokat, megetetni, megitatni a 

jószágot, körülmetélést végezni, védekezni háború esetén, jótékonykodni. Aki a szombattal 

kapcsolatos szabályokat megszegte, annak engesztelő áldozatot kellett bemutatni bűneiért. 

- Érthető, hogy Jézus felemelte szavát az ilyen kazuisztika ellen, amely az embert 

megkötötte, ellehetetlenítette, elidegenítette. Jézus az akkori vallási, egyházi viszonyokhoz 

képest forradalmi szavakat mondott ki: „a szombat van az emberérét, nem az ember a 

szombatért” (Mk 2,27). 
 

A szombat János evangéliumában 

- Jézus két szombati gyógyítással kapcsolatban kerül konfliktusba a zsidósággal, a béna (Jn 

5,1-30) és a vakon született meggyógyítása kapcsán (9,1-42). A két elbeszélésben János 

evangéliuma a szombat jelentésének is új tartalmat ad.37 
 

1. A szombat a feltámadás és a gyógyulás napja      

- A kerettörténet a béna meggyógyítása szombaton (5,1-30). Jézus elhagyta Galileát, hogy az 

ünnepen Jeruzsálemben legyen. Nem válik világossá, hogy konkrétan melyik ünnepről is 

van szó. Feltételezhető, hogy a pászkáról. A helyszín a „Betezda” fürdő, amely a 

templomtól északra fekvő oszlopcsarnokos épület volt. 

- A néphit szerint időnként angyal szállt le a tóra, az megmozgatta, és aki először ment be 

ezután a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben is szenvedett. A vízben ásványi 

anyagok lehettek, melyek gyógyító hatással bírtak, s ez akkor jelentkezett leginkább, 

amikor a forrás a legerősebb volt. 

- Jézus egy olyan beteg mellett állt meg, aki már 38 éve feküdt ott. Betegsége ideje csaknem 

annyi, mint Izrael pusztai vándorlásának tartama.38 Hosszantartó betegségének, a 

gyógyulás kilátástalanságának oka, hogy nincs barátja, nincs egy ember, aki a gyógyulás 

helyéhez eljuttassa. Jézus szava váratlan fordulatot hoz: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!” 

(5,8). A 38 éven át tehetetlen ember enged Jézus felszólításainak, meggyógyul, és járni 

kezd. Az ágy minden bizonnyal egy könnyen hordozható gyékényfonat volt, amelyet 

könnyen felvehetett a meggyógyított ember. Az ágy felvétele és elvitele a csodát erősíti. A 

szerző végül megjegyzi: A gyógyítás napja szombat volt.  

- A zsidók támadása először a meggyógyult ellen irányult az ágy vitele miatt. Tilos volt 

szombaton terhet hordani. A meggyógyított arra hivatkozik, hogy ő annak a parancsát 

teljesíti, aki meggyógyította. Igyekszik magáról a felelősséget elhárítani. A zsidókat nem 

az érdekli, hogy ki gyógyított, hanem, hogy ki az, aki parancsot adott az ágy felvételére és 

hordozására. A meggyógyított nem tudta, hogy Jézus segített rajta. 

- A következő jelenet valószínűleg még aznap, a templomban játszódik le. Jézus itt 

találkozik a meggyógyult emberrel. Jézus itt újra megszólítja, szava óvja őt a bűntől, 

„Többé már ne vétkezz” (5,14). Ezután a meggyógyított ember rámutat Jézusra, mint 

gyógyítójára, aki a szombat megsértésére adott parancsot. Jézus védekezésében az Atyára 

mutat: „Az én Atyám szüntelen munkálkodik, és én is munkálkodom” (5,17). 

                                                           
37 V.ö. Brown, R.E., Introduzione al Nuovo Testamento, 458-459. 
38 A gyógyulást kereső beteg a büntetési idejének végén járó bűnös Izraelt szimbolizálhatja. 
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- A szombattörvény lényege nem a tétlenség, hanem az Atyával való közösség, aki 

szüntelenül munkálkodik az emberért. Jézus nem magától cselekszik, nem magától jött. Az 

Atya akaratát teszi,  és végzi az Ő munkáját. Gyógyít, életet ad, általa újjászületik az 

ember, meghal és feltámad: „eljön az óra, és már itt is van, amikor a halottak meghallják az 

Isten Fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak” (5,25). Eljutunk tehát a 

gyógyulásból kiindulva a föltámadásig. 

- A téma a hetedik fejezetben folytatódik, a körülmetélés kapcsán, amit a zsidók szerint 

szombaton is lehetet végezni. Jézus érvelése szerint, ha a test egyik tagjáról lehet 

szombaton gondoskodni, akkor biztos, hogy egy embert teljesen meggyógyítani 

szombaton, nem lehet bűn. Jézus értelmezésében tehát a nyugalom kazuisztikus 

boncolgatása helyett az isteni aktivitást hangsúlyozza, amely nem szűnik meg értünk 

munkálkodni szombaton sem. Ez az isteni aktivitás Jézus Krisztusban megjelent köztünk, 

hogy gyógyítsa a test és a lélek sebeit, és elvezessen a halál állapotából a feltámadásra. 

 

2. A szombat a megvilágosodás napja  
 

- A vakon született ember meggyógyítása szintén szombaton történt (Jn 9,14.6). A vak 

megpillantása indítja el a párbeszédet Jézus és tanítványai között. Kérdésük koruk 

általános felfogását tükrözi, mely szerint a betegség egy sajátos bűn büntetése. Jézus 

elutasítja a bűn és a betegség kérdésének a korában elterjedt megítélését. Arról beszél, 

hogy ennek az embernek a vakságát nem egy konkrét bűn okozta. A betegség alkalmat ad 

arra, hogy Isten megmutassa dicsőségét a tragédiában. 

- Jézus gyógyítási eljárásával megszegte a szombatot, mert agyagot (sarat) készített, ami 

tiltott a törvény szerint. A vak szemére helyezte és elküldte a Siloám tavához, hogy 

mosakodjon meg. A vakon született engedelmeskedett Jézus szavának, és meggyógyult.  

- A farizeusok szemében a gyógyítás és a sár készítése megsértette a szombat törvényét, és 

mivel Jézus „megtörte” a szombatot, ezért hamis próféta, aki elfordítja a népet Istentől. A 

gyógyult emberben viszont nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is világosság támadt. A 

szombat így a „látással” és a „vaksággal” kerül kapcsolatba ebben az egységben. Isten 

szüntelenül munkálkodik, de művét az elvakult, saját munkájába, gondjába, bűnébe 

temetkező ember nem látja. Jézus meg akarja nyitni szemünket a látásra, hogy lássuk és 

észre vegyük Isten munkálkodását. Minderre a szombat ugyancsak alkalmat nyújthat: a 

feltámadás napján szemléljük és ünnepeljük Isten művét.  
 

6. 3. A pászka: A bárány áldozat és a kovásztalan kenyér helyett Jézus az új áldozat 

és az élet kenyere 
 

- Az esztendő három központi ünnepének egyike a pászka. Eredete nem egészen világos. Ősi 

ünnep, biztosan létezett már Mózes előtt is. Valószínűleg pásztorünnep volt. A pásztorok 

nyájuk elsőszülöttjeit e napon ajánlották fel Istennek. A nyájat ekkor vitték ki a legelőre. 

Ily módon kérték Isten oltalmát életükre, nyájaikra. A tavaszi telihold alkalmával egy 

indulási, útra készülődési ünnep. Naplemente után, este útra készen, az áldozati állat 

levágása után az azt követő közösségi lakoma. Három fontos motívuma: a vér, a lakoma és 

az útra kelés. A nomád eredet szerint a pészahot az utolsó estén, éjjelén ünnepelték, mielőtt 

a téli legelőkről fölkerekedtek s a nyári legelőre átvonultak. A tavasz itt az átmenet a télből 

a nyárba, az elmúlt időből az új időszakba. 

- A pászka ünnepét a későbbiekben az egyiptomi rabságból való kivonulással hozták 

összefüggésbe. Miután Kánaánban letelepedtek az izraeliták, a pászkát a kánaáni őslakosok 

ünnepével, a kovásztalan kenyér ünnepével kapcsolták össze. Ez az őslakosok ünnepe, 

mely az aratás kezdetekor volt. Összegyűjtötték az első terményt, kovásztalan kenyeret 

sütöttek belőle és az Isteneknek áldozták. Időpontja az aratás kezdetétől függött. 
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- A deuteronomisztikus reform ennek is teológiai és üdvtörténeti jelentést adott. Az 

egyiptomi rabságból való kivonulás, szabadulás emléknapjává vált. Mivel a kultusz 

központja Jeruzsálembe tevődött át, mindenki köteles volt odautazni, és ott bemutatni a 

húsvéti áldozatot. Hét napon keresztül kellett ünnepelni. Különösen fontos volt az első nap, 

kiscsoportokban fogyasztották el a húsvéti vacsorát.  
 

A pászka zsidó értelmezése 
 

- A nomád pászka ünnep, és a letelepedett földművesek aratási ünnepe, Izrael húsvétja lett, 

megőrizve a bárányvacsorához és a kovásztalan kenyérhez kapcsolódó hagyományt, 

aminek rítusa csak a fogság utáni időkben alakult ki és rögzült pontosan. 

- Az áldozati állatok levágása a templomban történt, de a lakomát családi körben, a házaknál 

fogyasztották el. A házak vérrel való bekenését a közösség meghintése helyettesítette a 

templomban.  

- A kivonulás az Ószövetség szerint éjjel történt. Az ünnep előestéjén tartották a széder39 

estét. A vacsorán kovásztalan kenyeret, keserű salátát és bárányt ettek. Előző éjszaka az 

egész házat át kellett kutatni, nem maradt-e kovásszal sült kenyér. Délután 3 óra körül a 

templomban leölték az állatokat. A pászka-lakoma családi körben vagy nem vérségi 

közösségben is lehetett. A lakomán a cselekmény értelméről esett szó, ezt követte a 

kivonulás elbeszélése, majd Istent magasztaló imák, zsoltárok kerültek sorra.  

- Az ünneplés során minden időben mindenkinek úgy kellett magát tekintenie, mintha ő saját 

maga vonult volna ki Egyiptomból. Isten egykori szabadító tette a húsvét ünneplésében 

válik jelenvalóvá.  

 

A pászka János evangéliumában 
 

- A legtöbbször János evangéliumában történik utalás a pászka ünnepére, szám szerint 

ötször. Ezeket végig követve, az alábbiakat mondhatjuk el a pászka jánosi értelmezéséről. 
 

1. A feltámadott Jézus az új húsvét temploma 
 

- Mindjárt az evangélium elején Jézus első jeruzsálemi útja a pászka ünnepére esik (2,13-

22). A templomban ökör-, juh és galambkereskedőket talált, s az odatelepedett 

pénzváltókat. A templom szón itt az ún. pogányok udvarát kell érteni, ami körülvette a 

templomot. 

- Az állatokkal való kereskedés a Jeruzsálembe érkező zarándokok érdekét szolgálta. 

Vélhetően egyre nagyobb lett a visszaélés ezzel a helyzettel és a zarándokforgalom lett a 

város egyik fő bevétele. A pénzváltás is kényelmes megoldás volt a zarándokoknak. 

Templomi adót csak „tiruszi” pénzzel lehetett fizetni, és a pénzváltásért magas százalékot 

számoltak. 

- Az állatok árusítása és a pénzváltás korábban az Olajfák hegyén történt, ami ott rendjén is 

volt, hiszen az ünnepi zarándokok száma mintegy 125 ezer ember lehetett egy-egy nagy 

ünnep alkalmával. 

- A pászkalakomát legalább tíz személy közösségében kellett elfogyasztani. Az ünnepi 

zarándokok egy része magával hozta az áldozati állatot, másik része Jeruzsálemben 

szerezte be. Általában húsz személyre számítottak egy bárányt. Az állatok árusítását 

Kajafás főpapsága idején vitték be a pogányok udvarába, ezt ő engedélyezte. Hannás 

fiainak üzelmei Palesztinában megbotránkoztatóak voltak. 

                                                           
39 Előírásos rend, héberül: széder, mely szerint fogyasztották a vacsorát. 
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- Már Malakiás megjövendölte, hogy egyszer csak jön valaki a templomba, hogy 

megtisztítsa a nemzet vallását (Mal 3,1-3). Jézus felháborodásában elkezdte kiűzni az 

ökröket és juhokat, és az asztalokat felborította. Messiási jeladása azt hirdeti, hogy a 

templom nem állhat az önzés, az üzlet szolgálatában, nem lehet az üzérkedés helye. A 

népek fiainak helyét nem foglalhatják el az áldozati állatok. Jézus megtisztítja a 

templomot, eltávolítja mindazt, ami nem odavaló.  

- A zsidók a döbbenet és ámulat után felelősségre vonják őt, jelet kérnek tőle tettének 

igazolására. Jézus, kérésükre rejtélyes módon válaszol, próféciával: „Bontsátok le ezt a 

templomot, és én három nap alatt fölépítem azt” (2,19). Az elhangzó jövendölés rövidesen 

be is teljesedett. A templomot Kr.u. 70-ben elpusztult és soha többé nem épült fel. A 

tanítványok azonban a feltámadás fényében megértették, hogy a prófécia valójában Jézus 

meghalt és feltámadott testének templomáról szól. A zsidók lerontották, elpusztították ezt a 

templomot, de a harmadik napra „felépült”. A tanítványok hittek az Írásnak és Jézus 

szavának, amely előre szólt kereszthaláláról és feltámadásáról. Megértették, hogy a zsidó 

templom helyébe Jézus meghalt és feltámadott testének temploma lépe. A kultusz, aminek 

központja eddig a zsidó templomban volt, Jézusban valósul már még. Így a legnagyobb 

ünnep, a húsvét kultikus megünneplését is ehhez a feltámadott testhez kell kötnie a 

kereszténységnek. 
 

2. Jézus az élet kenyere 
 

- A következő, húsvéthoz kapcsolódó eseményt a 6. fejezetben találjuk, a kenyérszaporítás 

csoda, és az ahhoz kapcsolódó Eucharisztikus beszéd összefüggésében: „Közel volt a 

húsvét, a zsidók ünnepe” (6,4). 

- Nagy tömeg van Jézus körül, Galielea és a Tibériás tengere közelében. Jézus felteszi a 

kérdést a Betszaidából való Fülöpnek: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?” 

Fülöp józanul méri fel a helyzetet, hogy kétszáz dénár kellene ahhoz, hogy legalább valami 

keveset kapjon a sokaság.  

- Egy másik tanítvány, András a figyelmet arra a kevés készletre irányítja, amely egy 

gyereknél volt. Csak János evangéliuma tesz említést árpakenyérről. János talán azért 

használja e kifejezést, hogy vegyük észre az ószövetségi próféta40 és Jézus hasonlóságát, 

de a köztük lévő különbséget is. Itt sokkal nagyobb Valaki van, mint Illés.  

- Jézus emberektől származó kenyereket „vesz át”. Ezután „hálát ad”41 annak, aki „mindig 

meghallgatja” őt, majd a tanítványok kiosztják a megszaporított kenyeret és aztán 

összeszedik a maradékokat. Vagyis Jézus, tanítványai közreműködésével, maga ad 

kenyeret, új pászkát, a húsvéti pászkakenyér helyett. A csodát követően a kafarnaumi 

zsinagógában hosszú beszédben el is magyarázza ennek az új pászkának értelmét. A 

kenyér, amelyet ad, az „Ő teste, a világ életéért”.  

- Utal a mannára is a beszédében, amit a pusztában ettek a vándorló atyák. Egy tállal meg is 

őriztek belőle a szövetség ládájában, a frigyládában, mint Istennek  a szövetséghez kötődő 

ajándékát. A manna helyett Jézus új kenyeret ad, vagyis újszövetséget is köt. Saját testét 

adja a pászka helyett, és újszövetséget köt ebben a pászkában, ez által a kenyér által, amit 

adni fog. 
 

3.  Lázár feltámasztása Jézus húsvétjának előképe 
 

- A 3. pászka ünnepre a 11,55-ben történik utalás, Lázár feltámasztásának az elbeszélése 

után (11,1-44), amikor sokan mennek fel Jeruzsálembe, a húsvétra, hogy megtisztuljanak. 

                                                           
40 Vö. 2Kir 4,42-44 Az árpakenyér emlékeztet Illés prófétára, aki száz embert táplált 20 árpakenyérrel. 
41 „eucharisztó” ige 
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Felfokozott várakozás előzi meg ezt a pászkát. A tömegek, aki nyilván hallottak Lázár 

feltámasztásáról, a templomban keresik kíváncsian Jézust, és egymást kérdezgetik, vajon 

feljön-e az ünnepre. A főpapok és a farizeusok pedig ugyancsak Lázár feltámasztásának 

híréhez kapcsolódóan, elhatározzák, hogy megölik Jézust (11,53), és kiadják a parancsot: 

„ha valaki megtudja, hol van, jelentse, és elfogják őt” (11,56).   

- Lázár feltámasztása az evangélium szerint Jézus utolsó és egyúttal legnagyobb csodája, 

egyben Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának a nyitánya. Az elbeszélés 

csúcspontja Jézus önkijelentése: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még 

ha meg is hal, élni fog, és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha” (11,25-26); és 

Márta hitvallása: „Hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, aki a világba jön” (11,27).  

- Márta olyan kijelentést kap, amely az evangélium magva. Jézus szavai szerint a hívő, ha 

testi halállal meg is hal, élni fog.  

- Jézus az új pászka, akit ugyan megölnek, de föltámad. „Én vagyok a feltámadás és az élet”. 

Ez a harmadik momentum, ami kötődik a pászkához. Az új Bárány, az új kenyér és hogy 

az áldozati Bárány föl fog támadni. A pászka erről is szól. Ettől kezdve már konkréttá 

válik, Jézus meg is valósítja azt, amit eddig jelekben beszélt.  
 

4.  Jézus pászka vacsorája, az utolsó vacsora  
 

- A negyedik pászka elbeszélés a Jn 13,1-ben kezdődik, és az utolsó vacsoráról szól, ahol 

Jézus tanítványaival megünnepli a zsidó pászkát, a bárány lakomát. Érdekes, hogy 

Jánosnál hiányzik az Eucharisztia alapításának szava, amikor a kenyeret a kezébe veszi 

Jézus. Miért hiányzik? Mert ezután jön az igazi pászka a szenvedéstörténetben, amikor 

ténylegesen odaadja testét. A hatodik fejezetben pedig már megígérte, hogy a testét adja 

eledelül nekünk (6,51). 

- Nincs szó arról, hogy pászkabárány készült volna erre a vacsorára, ennek az alkalomnak 

mégis ünnepi jellege van. Erre utal az is, hogy Jézus és tanítványai Jeruzsálemben, ahogy 

az ünnepi alkalomkor szokás volt, az asztal körül fekszenek. Jézus kezdettől fogva 

tudatában volt szenvedésének, halálának és Júdás árulásának is. Vágyva vágyott arra, hogy 

tanítványaival elkölthesse ezt a vacsorát, mielőtt szenvedne, vagyis megvalósítaná az igazi 

pászkát, átmenetet a szenvedésen és halálon keresztül a feltámadásra, és ily módon 

visszatérjen az Atyához. 
 

5.  A szenvedéstörténet, Jézus igazi pászkája 
 

- A szenvedéstörténet (18-19) a Jézusról szóló hagyomány legrégebbi összefüggő egysége. 

Háromszor is szerepel benne a pászka szó (18,28; 18,39; 19,14), mintha ezzel is 

nyomatékosítani akarná a szerző, hogy Jézus kereszthalála és feltámadása egybeesik a 

zsidó húsvéttal, és áldozata helyettesíti a bárányáldozatot, amelynek vére egykor 

megmentette az Egyiptomból kimenekülő zsidókat (Kiv 12), és amelynek ismételt 

feláldozása kiengesztelődést szerzett, és közösséget teremtett.  

- Kaiafás főpap próféciáját újra idézi itt János, miszerint Jézus szenvedése „helyettesíti” az 

egész nép szenvedését, és Isten elszéledt gyermekeit újra egybegyűjti (18,14 11,48-52). 

- Jézus elfogása, megkötözése és fogva tartása emlékeztet Mózes parancsára, miszerint a 

húsvéti bárányt az év első hónapjának tizedik napjától a tizennegyedik napig elzárva, őrizet 

alatt kellett tartani (Kiv 12,4-6). 

- János arról tájékoztat részletesen, ami a római hatóság illetékes tisztviselője előtt történt. A 

zsidó nagytanácsnak nem volt törvényes joga halálra ítélni Jézust, ezért perét a római 

helytartó, Poncius Pilátus elé kellett vinni. A helytartó a nagy ünnepek alatt Jeruzsálembe 

jött, arra az esetre, ha lázadás törne ki. A húsvét különösen veszélyes volt, mert magasra 

csaptak az érzelmek, amikor a zsidók megemlékeztek a szolgaságból való szabadulásukról. 
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- János evangéliuma szerint az a péntek, amikor Jézus meghal nem az ünnep első napja 

(nisszan hónap 15), mint a szinoptikusok mondják, hanem a készület napja (nisszan hónap 

14), amikor levágják a húsvéti bárányokat. Jézus akkor megy a keresztre, amikor elkezdik 

a bárányok leölését a temlomban. 

- Mivel a készület napja, vagyis az ünnep előtti péntek volt, amikor Jézus meghalt, a 

főtanács kérte Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, hogy szombaton 

már ne maradjanak a kereszten. Jézus azonban már halott, volt, ezért nem törték el a 

lábszárát (19,31-33). Mindebben János a húsvéti bárányra vonatkozó előírás beteljesülését 

látta: „Csontot ne törjetek benne” (19,36 Kiv 12,46). Tehát Jézus az új húsvéti bárány, aki 

szabadulásunkért feláldoztatott. 
 

6. 4. A sátoros ünnep: a fény és a világosság szertartását pótolja Jézus, az élő víz 

forrása és a világ világossága 

 

Az ünnepnek két elemet kell kiemelni, a víz, és a fény témáját. Az utóbbit megvilágítja a 

vakon született meggyógyításának története a 9. fejezetben.  
 

1. A víz szertartása – Jézus az élő víz forrása 
 

- „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék”. A sátoros ünnep (szukkót) utolsó napján 

hangzik el Jézus e mondata (7,37). A lombsátrak ünnepén minden felnőtt zsidó férfinak 

kötelező volt a részvétel, aki Jeruzsálemtől mintegy 30 km-es körzetben lakott. A házak 

helyett rögtönzött kis kunyhóban laktak az ünnepnapok alatt, amelyeket utcákon, tereken, 

kertekben állítottak fel. A kunyhó fala ágakból és lombokból állt. A teteje szalmával volt 

fedve oly módon, hogy éjjel a csillagokat látni lehetett. Mindez arra az időre emlékeztet, 

amikor atyáik otthontalanul vándoroltak a pusztában, anélkül, hogy tető lett volna a fejük 

fölött.  

- Az ünnep másik tartalma a föld terméséért való hálaadás (Kiv 23, 16). Mivel őszre esett, az 

emberek a föld termését betakarították és ünnepeltek. Vidám hálaadással éltek együtt a 

természetben. Az ünnephez különböző szokások kapcsolódtak. Jézus kijelentése szorosan 

összefügg azzal a rituáléval, amely szerint egy pap vette az aranykorsót – kb. 1 és fél 

literes volt -, azzal lement a Siloah, tavához és megtöltötte vízzel, míg a többiek Iz 12,3-at 

idézték. Aztán a vizet a templom égőáldozati oltárához vitte és ott áldozatként Istennek 

adta át, azaz kiöntötte az oltár nyugati felélre, amely irányból az esőt várták. Ez a szertartás 

emlékeztette őket a sziklából fakadt vízre a pusztai vándorlás során. Profetikus jelentése is 

volt, mert utalt az eljövendő Messiás napjára.  

- Az ünnep hetedik napján Jézus felállt, ellentétben a rabbikkal, akik tanítás közben 

általában leültek. Így kiáltott, „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék”. Jézus ezen a 

napon, a nép Isten iránti hálájához kapcsolódva eszméltet a benne és általa megjelent 

nagyobb ajándékra. Aki hisz Jézusban, úgy talál élő vízre, megelevenítő erőre, hogy maga 

is közvetítője lesz annak, belsejéből élő víz folyamjai fakadnak.  

- János megmagyarázza, hogy az „élő víz” (7,38.) a Szentlélek eljövendő ajándéka. Jézus itt 

arról a Szentlélekről szól, aki úgy adatik a benne hívőknek, hogy alkalmassá válnak a 

mások számára új életet jelentő szolgálatra. A hívő emberben lakó Szentlélek kielégíti 

Isten utáni igényét és biztosítja számára az újjászületést, a vezetést és az erőt. A Szentlélek 

kiáradását ígéri és jelzi a még megdicsőülése előtt álló Úr.  

 

2. A fény szertartása – Jézus a világ világossága 
 

- A másik ünnephez köthető jel, a fény. A sátoros ünnepen esténként óriási fáklyákat 

gyújtottak a templom területén lévő asszonyok udvarában. A kanócokat a papok elhasznált 
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ruhadarabjaiból készítették. A fény megvilágította a templom területét, sőt az egész várost. 

A fény arra emlékeztette a zsidókat, hogy hogyan volt velük Isten pusztai vándorlásuk 

során a felhőoszlopban, ami éjszaka tűzoszloppá vált, és világított nekik (Szám 9,15-23). 

- A 8. fejezetben a 12. vers egy ünnepélyes kijelentő mondattal kezdődik.42 Jézus ezt mondta 

nekik, „Én vagyok a világ világossága” (8,12). Ő, mint aki Isten kijelentésének a 

megtestesítője, hiteles hírnöke, az a fényforrás, aki a világnak megvilágosodást, 

gyógyulást, üdvösséget ajándékoz. Aki őt követi, vagyis hisz benne, az elnyeri a 

világosságot.  

- Jézus a lombsátrak ünnepének rendkívül látványos liturgiájához kapcsolódva világítja meg 

személye jelentőségét. Ahogyan a templomi fény bevilágította az egész várost, a 

legsötétebb helyeket, udvarokat és utcákat is, ahogyan a templomi fény áthatolt az éjszaka 

sötétjén, úgy világítja meg Jézus az egész világot. Ő a fényforrás, aki nemcsak egy 

éjszakára töri meg a sötétség hatalmát, hanem örökre, és nemcsak Jeruzsálem ünneplő 

népe, hanem mindenki számára fényt jelent. Az egész élet útját bevilágítja. A templom 

ünnepi fáklyái kialszanak, de Jézus olyan fényforrás, amely kimeríthetetlen, örökké világít, 

és ennek részesévé teszi követőit.  
 

6. 5. A hannuka: a lerombolt zsidó templomot pótolja a feltámadt Jézus, az Atya 

új temploma 
 

János lejegyez egy utolsó összeütközést Jézus és az ellenséges jeruzsálemi tömeg között, a 

hannuka ünnepén. A 10,22-nél kezdődik János evangéliumában az elbeszélés.  

 

A zsidó hannuka 

- A templomszentelés ünnepe, és a fények ünnepe. Emlékeztet a templom újraszentelésére 

Júdás Makkabeus idején Kr. e. 165-ben, miután a templomot IV. Antiochus Kr.e. 168-ban  

megszentségtelenítette. Az evangélista az évszakot is meghatározza. A nyolc napos ünnep 

télen, decemberben volt.  

- Két hónap telt el Jézus és a zsidók a sátoros ünnepen történt utolsó összeütközése óta, ami 

októberben volt. Jézus megint visszatért a templom területére. A téli napforduló után 

néhány nappal Jézus a templom egyik jól ismert részén sétált. Salamon oszlopcsarnoka a 

templom keleti oldalán feküdt szemben az oltárral, mint fedett épület télen védelmet 

jelentett a hideg keleti szél ellen. Csupán ezt a részt nem építették újra.43  

- A hannukát a fény ünnepének isnevezték, ugyanis nemcsak a templomot világították ki 

ekkor, hanem minden zsidó házat is. Ezt a szokást mind a mai napig megtartják. A fény 

kettős jelentésű. Emlékeztet arra, hogy Izrael visszanyerte szabadságát, és emlékeztet egy 

nagyon régi legendára, amely szerint csak egyetlen kis edény maradt meg tiszta olajjal a 

lámpák számára. Ez a korsó sértetlen volt és még mindig a főpapi pecséttel volt lezárva. 

Az olaj csak annyi volt, hogy rendes körülmények között egy napig éghettek vele a 

lámpák, mégis kitartott ekkor nyolc napig, egészen addig, amíg az új olajat az előírás 

szerint előkészítették és felszentelték.  

- A visszanyert szabadságra való emlékezés a csodálatosan nyert világosságra való 

emlékezéssel párosult, a templomban, ami a zsidók hite szerint Isten háza, lakóhelye az 

emberek között. Szolgálni őt a leviták előírása szerint csak itt lehetett, az egyetlen 

kiválasztott kultuszhelyen. 
 

A templom János evangéliumában 
                                                           
42 Amely már a Jn 4,26-ban és a 6,35,48,51-ben is előfordult. A kijelentés ószövetségi háttere ismeretes, amely 

szerint Jahve megígért Messiása a népek számára világosság Vö Iz 42,6;  49,6; 815. o. ; 60,19.  
43 Iosephus Flavius szerint (Ios.ant. XX 9,7) még Salamon korából származik. Később ez lett a keresztények 

„gyülekezeti” terme (ApCsel 3,11; 5,12) 
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- A templom területén, a felszentelés ünnepén a zsidók körülvették Jézust (10,24). Rejtélyes 

mondásai bosszantották őket, rá akarták venni, hogy egyértelműen nyilatkozzon. „Meddig 

tartasz még bizonytalanságban bennünket?” – kérdezték (10,24). Ragaszkodtak hozzá, 

hogy ha ő a Krisztus, mondja meg nekik nyíltan.  

- Jézus elhárítja magától ezt a vádat, és arra emlékezteti őket, ami korábban történt. A 

mulasztás nem Jézus, hanem ellenfelei részéről történt. Nem a kijelentés hiánya, hanem a 

hit hiánya a bizonytalanság oka. Jézus emellett rámutat a szavakon túl a mellette szóló 

tettekre.  

- Az Írást ismerő népnek a tettek alapján tudnia kellett, hogy a vakok szemeinek megnyílása, 

a süketek füleinek megnyitása, a sánták meggyógyítása a Messiásról tesznek bizonyságot, 

az üdvösség korának eljöveteléről. Jézusnak az Atya nevében véghezvitt tettei 

egyértelműen hirdetik, hogy benne a megígért Messiás jelent meg. Jézus cselekedetei 

világos bizonyítékok arra, hogy Ő az Atyától való. Ő az, akit az Atya küldött, de nem felelt 

meg az elvárásaiknak.  

- Önigazolásában az Atyára támaszkodik, és a zsoltárt idézi, mely „isteneknek” mondja 

azokat, akikhez az Isten igéje szól (Zsolt 82,6). Még inkább Isten fia az, akit az atya 

szentelt meg és a világba küldött (10,36). 

- Jézus és az Atya egy, vagyis az Atya Jézusban lakik, tehát ő az új templom, akit 

megszentelt az Atya. A 36. vers rendkívül fontos. A templomszentelés ünnepéről van szó, 

Jézus pedig saját fölszenteléséről beszél, hogy őt kiválasztotta és kezdettől fogva 

megszentelte az Atya, Ő és az Atya egy. Tehát az új templom Jézus, akiben az Atya lakik. 

Sőt ezt kiterjeszthetjük minden megkereszteltre. Az új templom nemcsak Jézus, hanem 

tovább értelmezhető, tehát akiben Jézus lakik, abban benne lakik a mennyei Atya is. 

Vagyis mi vagyunk az új templomok. 

- Amikor Jézus azt mondta, hogy „Én és az Atya egy vagyunk”, ezzel nem azt állította, hogy 

Ő és az Atya ugyanaz a személy. Az Atya és a Fiú két személy a Szentháromságban. A Fiú 

és az Atya tökéletes egységben, teljes harmóniában van, semmi és senki nem választja el 

őket egymástól. Jézus egysége az Atyával a tökéletes szereteten és tökéletes 

engedelmességen alapul. 

 
Összegzés 

- Az egyházi év során mindig újra átéljük Jézus életének misztériumait. Az ünnepek 

hangsúlyozottan mutatnak rá egy-egy Krisztusi hitigazságra, eseményre. Keveset 

gondolunk azonban arra, hogy ünnepeink gyökere visszanyúlik a Krisztus előtti 

ószövetségi könyvekhez és a zsidóság hitvilágához.  

- A János evangélium szerzője feltételezi ezeknek az alapoknak az ismeretét, hiszen nem fűz 

magyarázatokat a zsidó ünnepekhez. Kiderül azonban számos ponton a műben, hogyan 

gondolkodik Jézus egy-egy ünnepről, és új tartalommal is megtölti azokat. 

- A szombat, a nyugalom és szabadság napja, annak ünnepe lesz, hogy az Atya szüntelenül 

értünk munkálkodik. Legnagyobb műve, a megváltás, Jézus feltámadásával teljesedik be, 

ezért a keresztények számára az igazi szabadság és nyugalom napja Jézus feltámadásának 

napja, tehát a hét első napja, vasárnap lesz. 

- A zsidó pászka, vagyis „átvonulási” ünnep Egyiptomból, a szolgaság házából a szabadság 

földjére és az ehhez kapcsolódó bárányvacsora és kovásztalan kenyér Jézus pászkájává 

lesz. A keresztények az ő, és vele együtt a saját „átvonulásukat” ünneplik a halálból a 

feltámadásra, Krisztussal, az új kenyérrel és bárányáldozattal. 

- A sátoros ünnepnek és a hanukkának nincs keresztény párhuzama, szimbólumait azonban 

Jézus felhasználja, és magára vonatkoztatja: Ő a „világ világossága” és az „élő víz forrása” 

(sátoros ünnep), és Ő az Újszövetség temploma, akiben az Atya lakik (hanukka). 
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7. A karizmák Szent Pál leveleiben 
 

- A karizmák értelmezése és a karizmatikus mozgalom nem egyszer áll a viták kereszttűzében. 

Így volt ez már Szent Pál idejében is. Az apostol bőséges útmutatást ad a keresztény 

közösségeknek  a lelki adományokkal kapcsolatban, de sokszor csak kiragadott idézetekkel 

dobálóznak a mai vitapartnerek. Érdemes ezért egységben látnunk a páli mondanivalót. 

 

Történeti áttekintés 

- A kereszténység az első század végétől a huszadik század elejéig egyáltalán nem beszél a 

karizmákról. A biblia leginkább használt latin fordítása a „donum = adomány” és „gratia = 

kegyelem” szavakkal fordítja a görög „charisma” kifejezést, így a görögül nem tudók nem 

is találkoztak ezzel a terminussal.  

- A lelki adományok értelmezésével, amikről Szent Pál ír az első Korintusi levélben, 

természetesen foglalkozott a teológia, de nem igazán tudták mik azok pontosan, és hová 

lettek az egyházban, F. Guthjahr a múlt század elején úgy vélekedett, hogy ezek a karizmák 

Krisztus nászajándékai voltak az egyháznak, amelyek az első évek lelkesedése után 

megszűntek. Sokkal korábban, Aranyszájú Szent János a IV. században, az 1Kor 12-t 

kommentálva azt írja, hogy az egész szakasz nagyon homályos, nem tudjuk, miről van benne 

szó, mert a „mi napjainkban ilyesmi nem történik”.  

- A „karizma” kifejezés a múlt század elején kezdett elterjedni, amikor Amerikából elindultak 

a karizmatikus mozgalmak. Az USA Kansas államában, Topeka-ban egy kis metodista 

csoport a Bibliát tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy a keresztény élet két 

alapvető szakaszra osztható: 1. A jócselekedetek kötelességszerű végzése, 2. a Szentlélek 

egészen betölti, sodorja az embert, és könnyűvé teszi számára, hogy Krisztus útján járjon. 

Ebbe a második szakaszba való átlépést nevezték el a Szentlélekkel való 

megkeresztelkedésnek. Ennek legfőbb jele a nyelvek adománya. 

- Hamar terjedni kezdett a mozgalom, amelyet eleinte nem karizmatikusoknak, hanem 

pünkösdi csoportoknak neveztek, mert az ApCsel-ben nem szerepel a karizma szó. Nagy 

lendületet adott a mozgalom terjedésének 1906-tól egy kiváló szónok, Wiliam Seymour. 

Néhány év alatt a mozgalom Európápa is eljutott protestáns vonalon. A német evangélikus 

egyház ugyanakkor 1909-ben nyilatkozatban ítélte el az új jelenséget (Die Berliner 

Erklärung): a tapasztalt jelenségek nem isteni eredetűek, közel állnak a spiritizmushoz. 

Általuk démonok férkőznek be az egyházba. Egy pünkösd volt, nem várunk másikat, csak 

Krisztus második eljövetelét. 

- A katolikus egyházban csak 1967-ben jelent meg a karizmatikus mozgalom. A pittsburgi 

egyetemen két katolikus professzor megkapta a nyelvek adományát, és diákjaikkal 

létrehoztak egy ilyen csoportot. Az első katolikus karizmatikus világtalálkozón Rómában 

1975-ben, már tízezer képviselő vett részt hatvan országból. 

- A II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban már gyakran használja a „karizma” kifejezést, s a 

köznyelv is átvette (pl. „karizmatikus egyéniség”).  

 

A kharisma szó elemzése 

- A klasszikus görög nyelvben nem létezett ez a szó. Az első író, akinél megtaláljuk Kr. u. 200 

körül, Alciphron, nála a jelentése: „ajándék”. A görög nyelvű zsidó irodalomban viszont már 

sokkal korábban előfordul hasonló értelemben. Megtalálható a Septuaginta néhány 

szövegvariánsában (Sir 7,33; 38,30; Zsolt 30,22), egyszer Filonnál, és az egyházatyák 

műveiben, Szent Pál leveleinek magyarázatában.  

- A kharisma szó tehát neologizmus, amit Szent Pál tette teológiai fogalommá. A neologizmus 

(új keletű szó) lehet a nyelvtől teljesen idegen eredetű és képzésű szó (pl. processzor), vagy 

a nyelv saját elemeiből képzett új kifejezés (pl. lemezlovas). A kharisma szó ez utóbbi 
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csoportba tartozik, vagyis minden görögül tudó nagyjából megértette, még akkor is, ha 

életében előszőr hallotta, mert a szó alkotó elemeit ismerte. A gyökere a „kharidzomai” ige, 

ami azt jelenti: „bőkezűen, nagylelkűen adni”. Az igéhez kapcsolt „ma” szótag 

eredményképző a görögben. Így a kharisma jelentése: bőkezű ajándék, adomány.  

 

A kharisma szó jelentése Szent Pál leveleiben 

- Az Újszövetségben összesen 17x fordul elő csak a kharisma szó, abból 16x Pál leveleiben, 

és egyszer 1Pét 4,10-ben. Igazából Pálnál sem túl gyakori. A 16 előfordulás tovább csökken, 

ha tekintetbe vesszük, hogy Pál általános értelemben használja ezt a szót, és nem rendkívüli 

lelki adományt ért rajta. Kharismának mondja: 

o Börtönből való szabadulását (2Kor 1,11) 

o „Isten adománya az örök élet” (Róm 6,23) 

o „Isten nem bánja meg adományait és meghívását” (Róm 11,29) Itt összefoglalja 

a kharisma szó az Izraelnek adott ajándékokat: örökbefogadás, az atyák, a 

dicsőség, a szövetségek, a törvény, az ígéretek. 

- Néhány helyen a lelki adomány az intézményhez, és a kézfeltétellel közvetített papi 

hatalomra vonatkozik: 

o „Ne hanyagold el a karizmát, ami benned van, amely neked adatott prófécia és 

a presbiterek által” (1Tim 4,14). 

o „Szítsd fel magadban a kegyelmet, amely kézrátételem által benned van” (2Tim 

1,6)  

- Jól látható, hogy Pál nem állítja szembe a karizmákat a hierarchiával. Bár maga közvetlenül 

Krisztustól kapja meghívását és küldetését, mégis felmegy Jeruzsálembe, hogy egyeztessen 

az apostolokkal. Az antióchiai egyház megbízásával indul el misszióba, és részt vesz az első 

Jeruzsálemi zsinaton, ahol az apostolok döntésének veti alá véleményét a pogányságból 

megtértekkel kapcsolatban. 

 

Az 1Kor 12-14 áttekintése 

- Az első Korintusi levélben Pál sokféle kérdésre válaszol, amelyet Kloé és házanépe juttatott 

el neki. Vajon mi lehetett a kérdés a „lelki dolgokkal” kapcsolatban, ahogy Pál a 12. fejezetet 

kezdi. Úgy tűnik a válaszból, hogy vetélkedés alakult ki a testvérek között. Egyesek 

felfuvalkodtak bizonyos karizmák, főleg a nyelvek adománya birtokában, mások viszont, 

aki nem rendelkeztek velük, másodrendű keresztényeknek érezték magukat. Pál három 

fejezetet szentel ennek a témának, ami önmagában is mutatja a problémakör súlyosságát és 

fontosságát. 

- A 12. fejezetben először kitágítja a horizontot: sokféle karizma van, nem csak a nagyra 

értékelt nyelvek adománya. A karizmákon kívül sok minden más is van még Krisztus 

testében, az egyházban: hivatalok, apostolok, tanítók. 

- A 13. fejezetben, a Szeretet himnuszban relativizálja a karizmákat. Szeretet nélkül a 

karizmák nem érnek semmit. A szeretet olyan út, ami mindenki számára járható, függetlenül 

karizmáitól. 

- A 14. fejezet konkrét utasításokat tartalmaz. 

 

A lelki dolgok 

- Már az is feltűnő, hogy amikor Pál a témáról el kezd beszélni, felütésként nem a „charisma”, 

hanem a „pneumatika” = „lelki dolgok” szót használja (12,1). A legtöbb nyelvben a „lélek” 

a „lélegzés” szóból származik. Az ember ki-be lélegez valami láthatatlan dolgot, ami az 

ókori ember felfogása szerint Istentől ered. Éltető erő, ami mozgat minket. A szél is ilyen 

láthatatlan, hatalmas erő, ami Isten erejére mutat. A héber „rúah”, ami nagyon gyakran mint 

„Isten Lelke” jelenik meg (görög fordításban: pneuma) az Ószövetségben, eredeti jelentése: 
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„szél”. Ha ez a szél, ez az erő valahol megjelenik, felforgat mindent. Senki nem kerülhet ki 

a hatása alól, visz, sodor előre, senki sem uralhatja vagy kontrollálhatja. Ezért sokan úgy 

gondolták, hogy leglelkibb jelenség az, amelyik a legkevésbé kontrollálható, amiben az 

ember a léleknek kitéve, mintegy magatehetetlenül szárnyal, mint pl. a nyelveken való 

dicsőítés közben. Pál ezzel szemben az értelemre, és a kontrollra teszi a hangsúlyt. 

- A próféciát fölé emeli a nyelveken szólásnak, mert értelmes beszéd, amiből mindenki 

tanulhat. Az imádság sem lehet értelmetlen dicsőítés: „Imádkozzam lélekkel, de 

imádkozzam értelmemmel is; zsoltározzak lélekkel, de zsoltározzak értelmemmel is” 

(14,15). Pál önmérsékletre inti a korintusiakat: ne azonosítsák a bennük lévő ihletett 

állapotot magával a Szentlélekkel. A próféta legyen ura a saját magában lévő léleknek, ne 

adja át magát teljesen ennek az impulzusnak. Értelemmel kontrollálja azt, ami benne 

történik. Ne úgy fogják fel a Lélek működését, mint egy beleveszést az Isten végtelen 

óceánjába. Ebben az irányban haladt tovább a montanizmus a 2. században, ahol a túlzott 

lelkesedés tan béli tévedésekhez, és anarchiához vezetett. 

- Amit Pál hangsúlyozni akar, az nem ezeknek az adományoknak a rendkívülisége, az elsöprő 

erő, az ihletett állapot, hanem az isteni eredetük, hogy ezek Isten adományai (charisma). 

Csak annyiban jók és értékesek, amennyiben Ővele hoznak kapcsolatba. 

 

Érvelés 

- Első lépésben Pál szélesíti a perspektívát: „Senki sem mondhatja: Jézus az Úr, csak a 

Szentlélek által” (1Kor 12,3). Vagyis a legegyszerűbb keresztényben is, aki csak ezt az 

egyszerű hitvallást mondja és követi, a Szentlélek működik. 

- Kiemeli a „hasznosságot”: „A lélek megnyilvánulásait mindenki a hasznosságra kapja” 

(12,7).  

- Ezután felsorolja a karizmákat: 

o 1. A „bölcsesség egy szava” (logos sophias). 

o 2. A „tudás egy szava” (logos gnóseós). Mivel nincs névelő a logosz előtt, nem 

állandó képességre kell gondolnunk, hanem a bölcsesség, vagy tudás egy- egy 

aktuális megnyilvánulására (12,8).  

o 3. A „hit” (pisztisz 12,9). Valószínűleg „csodatévő hitre” kell gondolnunk, 

legalábbis a Szeretet himnusz erre utal: „Legyen akkora hitem, hogy hegyeket 

mozgassak…” (13,2). 

o 4. A „gyógyítások adománya” (kharismata iamatón 12,9b).  

o 5. Az „erő cselekedetei” (energémata dünameón). Az „erő” (dünamisz) többes 

számban általában „csodát” jelent (12,10).  

o 6. A „prófétálás” (prophéteia). Az ószövetségi kor utolsó századaiban elterjedt 

volt az a meggyőződés a zsidóség körében, hogy a Lélek „kialudt”, és nincsenek 

többé próféták (vö. Zsolt 74,9; 1 Makk 9,27). A pátriárkák idejében mindenki, 

aki a néphez tartozott, a Lélektől ihletett volt. Amikor a pusztai vándorlás idején 

az aranyborjú bűne bekövetkezett, már csak a kiválasztott próféták és királyok 

kapták meg Isten Lelkét. Malakiás az utolsó a sorban. Vele a Lélek kialudt, csak 

„visszhangot”44 hallunk Istentől. Ezt a távolságot majd a Messiás fogja 

megszüntetni, amikor újra kiárad a Lélek minden emberre (Joel 3,1). Az 

ősegyház ezt élte át. A prófétálás Pál idejében bátorító, vigasztaló beszédet 

(1Kor 14,32), és a szívek titkaiba való belelátást jelentett (1Kor 14,25). 

o 7. A „lelkek megítélése” vagy „megkülönböztetése” (diakriseis pneumatón). Ez 

az adomány a prófétákkal kapcsolatban használatos, nehogy valaki hamis 

                                                           
44 bath qól = „a hang leánya”. A rabbinikus irodalomban Isten hang útján közöl egy-egy kiválasztottal valami 

üdvös hírt. 
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prófétának bizonyuljon: „két vagy három próféta szóljon, és utána a többiek 

ítéljék meg” (14,29). 

o 8. A „nyelvek fajtái” (gené glóssón 12,10). Nem idegen nyelven való beszédet 

értettek alatta. Pál külön kiemeli, hogy nem érti senki, amit mondanak (14,2), 

ezért magyarázni is kell. Olyan imádság ez, amit az imádkozó nem az értelmével 

mond, hiszen mit is mondhatna az ember az Istennek? A bonyolult gondolatok 

és mondatok sokszor inkább akadályai az imának. Aki nyelveken imádkozik, az 

egyszerűen és közvetlenül szólítja meg Istent, hasonlóan a gyermek öntudatlan 

gőgicséléséhez. 

o 9. A „nyelvek értelmezése” (hermeneia glóssón). Valószínű általános 

megértésről van szó, és nem szóról szóra való fordításról. 

- Pál láthatóan az utolsó helyre teszi a „prófétálást” és a „nyelveken” szólást, amelyeket a 

korintusiak különösen is nagyra tartottak, és „ellenőrző” adományokat rendel melléjük: a 

„lelkek megkülönböztetését” és a „nyelvek magyarázatát”. Nem ezek tehát a 

legfontosabbak, és nem is önállók. 

- Pál ezután a „testrészek” hasonlatát hozza. Nem lehet mindenki szem, vagy fül, vagy láb. 

Mindegyik testrészre szükségünk van, sőt a gyengébbnek vagy kevésbé fontosnak látszó 

testrészeket még nagyobb törődéssel övezzük. Mindenki értékes tehát, bármilyen 

adománnyal rendelkezzék is, és hozzá járul az egy „test”, az egyház egészséges 

működéséhez. 

- Hivatalokat is említ Pál, amelyek szintén a lélek ajándékai. 1. az apostol, aki a közösséget 

alapította és vezeti, 2. a próféta, 3. a tanító. Úgy tűnik ez a felsorolás fontossági sorrend is 

egyben. Nem csak a rendkívüli adományok fontosak tehát, hanem az állandó hivatalok is, 

amelyek a stabilitást biztosítják. A karizmát Pál egyértelműen a hierarchia alá rendeli. 

- A 12. fejezet záró verse egy mindeneket meghaladó „útra” mutat. Ez a szeretet, amelyet a 

13 fejezetben himnuszba foglal.  

o Az elején kifigurázza a kiemelkedőnek tartott lelki adományokat, a nyelveken 

szólást, a prófétálást, a csodatevő hitet, a kérkedő karitász gyakorlását. A bántó 

élt tompítja, hogy Pál egyes szám első személyben fogalmaz, mintha magát 

figurázná ki, úgy, hogy a többiek is értsenek belőle. 

o Aztán a szeretet tulajdonságát, és tetteit sorolja fel: „türelmes, jóságos, nem 

féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem gerjed haragra, nem 

feltételezi a rosszat… mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent 

elvisel…”. A szeretet tehát nem egy statikus érzés, hanem csupa aktivitás. A 

szeretet tulajdonságai egyben kritikát is rejtenek a korintusi egyház 

felfuvalkodottjai felé. 

o Minden elmúlik és elenyészik, de a „hit, remény és szeretet megmarad.” 

Közülük is „legnagyobb a szeretet”. 

- A 14. fejezet konkrét utasításokat tartalmaz. 

o Az első: „törekedjetek a szeretetre!” 

o Keressék buzgón a lelki adományokat is, főleg a prófétálást, mert az értelmes 

beszéd, amin a közösség épül, épületesebb és hasznosabb a nyelveken szólásnál, 

kivéve, ha van aki megértse és megmagyarázza. 

o Aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy meg is magyarázhassa.  

 Pál itt elárulja, hogy mindenkinél jobban tud nyelveken imádkozni, de 

inkább akar öt értelmes szót mondani, mint tízezer szót nyelveken, amit 

nem ért senki (14,19). 

 Attól is tart Pál, hogy ha valaki belép egy nyelveken imádkozó 

közösségben, azt hiheti „ezek megőrültek”, viszont ha értelmes „prófétai 

beszédet” hall, elgondolkodik rajta (12,22-24). 
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o A próféták ketten hárman beszéljenek, utána a többiek ítéljék meg. Fontos, hogy 

a prófétaság lelke alá van vetve a prófétának, mert Isten nem a „zűrzavar Istene, 

hanem a békességé” (14,33). 

o Korának szokását követve, Pál megtiltja, hogy az asszonyok beszéljenek a 

közösségben. Ha valamit meg akarnak érteni, otthon kérdezzék meg a férjüket. 

o Végül Pál az Úrtól nyert tekintélyével érvel: amit elmondott, az az „Úr 

parancsa”. Aki ellenszegül, az Úrnak szegül ellen. A legfontosabb, hogy rend 

legyen a közösségben. 

 

8. Pál megigazulás tana a Galata levél alapján 

- A megigazulás témájával és fogalmával már találkoztunk Máté evangéliumában. A Hegyi 

beszéd a „megigazulás” (dikhaioszüné) gondolata köré szövődik, amit mindenek fölött kell 

keresni, törekedni rá, aminek normája a Mennyei Atya tökéletessége, és amit rejtve az 

emberek szeme elől kell végbe vinni. Máténál tehát a megigazulás az emberi törekvés 

gyümölcse, amit a Mennyei Atya példáját követve el lehet érni. 

- Több évtizeddel korábban Pál a megigazulásról, mint isteni kegyelemről ír, amit ingyenesen 

kap az ember a hit jutalmaként, Jézus megváltó áldozatának érdeméből. A háttérben a 

pogányságból megtértek és a zsidókeresztények közötti feszültség van, akik a pogányokra is 

rá akarták erőltetni a mózesi törvény megtartását, mint a megigazulás feltételét.  

- Ez történt a galaták földjén is. Pál térítette meg a pogány galatákat. Utána zsidózó 

keresztények érkeztek közéjük, akik kiigazítva Pál tanítását és megkérdőjelezve tekintélyét 

a zsidó szokások és a mózesi törvények követésére biztatták őket. Pál értesülve a 

fejleményekről dörgedelmes levélben védelmezi apostoli tekintélyét, és fejti ki a 

megigazulás mibenlétét. 

 

A Galata levél szerkezete 

Bevezetés: üdvözlet, megszólítás, hálaadás (1,1-10) 

I. Történeti érvek (1,11-2,21): Pál saját életéből vett eseményekkel igazolja apostoli tekintélyét. 

A legfontosabb érvek: 

 1. Pál nem az apostol elődöktől vette át a tanítást, hanem közvetlen kinyilatkoztatásként kapta, 

magától Krisztustól (1,11-24). 

 2. A jeruzsálemi egyház elfogadta Pál evangéliumát, és kezet nyújtottak neki (2,1-10). 

 3. Antióchiában Pál még Pétert is megszégyenítette, amikor képmutató módon viselkedett: 

együtt étkezett a pogány keresztényekkel, de amikor zsidó testvérek érkeztek közéjük, Péter 

látványosan elkülönült a pogányoktól (2,11-21). 

 

II. Teológiai érvek (3,1-5,12): Pál két pontban, hasonló tartalmú, kétszer hármas szerkezetben 

érvel 

 1.a. Hivatkozik a galaták tapasztalatára: a Szentlelket nem a törvény által kapták, hanem a hit 

által (3,1-5). 

 1.b. Ószövetségi példa: „Ábrahám a hit által igazult meg, nem a tettei által” (3,6-29). 

 1.c. Konklúzió: az evangélium a szolgaság végét jelenti. A törvény nevelőnk volt a hitre, de 

szerepe véget ért: a gyermek felszabadul a nevelő alól. 

 

 2.a. Hivatkozik a saját tapasztalatára, amit a galaták között átélt. Milyen készséggel fogadták 

Pált is tanítását (4,12-20). 

 2.b. Ószövetségi példa: Ábrahám két felesége és fia. Hágár, a szolgáló szolgaságra szülte 

Izmaelt. Sára, a szabad asszony, a szabadságra szülte fiát Izsákot. Ábrahám elűzte a szolgálót és 

fiát. Mi a szabad asszony leszármazottai, és örökösei vagyunk (4,21-31).  

 3.b. Konklúzió: a kereszténység meghívás a szabadságra (5,1-12). 
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III. Erkölcsi kiegészítés (5,13-6,10) 

 A Krisztusban elnyert szabadság nem jelenthet szabadosságot. Nem szabad vele visszaélni a 

test javára. 

Utóirat (6,11-18). 

 

Gal 2,15-21 magyarázata 

- A megigazulásra vonatkozó lényegi tanítást ebben az egységben találjuk. Az egész Galata 

levél retorikailag jól felépített beszéd, ami követi az ókori retorika lépéseit: 

o Exordium = megszólítás 

o Captatio benevolentiae = a hallgatóság jóakaratának elnyerése kedveskedő 

szavak által 

o Narratio = a probléma felvázolása 

o Propositio = a fő állítás, tézis 

o Probatio = érvek 

o Parainesis = buzdítás 

o Peroratio = befejezés 

- Miután a megszólításon, és narráción túl jutottunk a 15,21-es vers a „propozíciót”, vagyis a 

tézist fogalmazza meg, amit követ az érvelés. 

 
15Mi, természet szerint zsidók és nem bűnös pogányok 
16tudván, hogy  

 egyetlen ember sem igazul meg 

  a TÖRVÉNY CSELEKEDETEI által 

   hanem a  Jézus Krisztusba vetett   HIT által, 

   mi is    Krisztus Jézusban    HITTÜNK, hogy megigazuljunk 

      Krisztus       HITE által 

  nem a TÖRVÉNY CSELEKEDETEI által 

  mert a TÖRVÉNY CSELEKEDETEI által 

 „nem igazul meg egyetlen test sem” (Zsolt 143,2). 
17Ha most a megigazulást Krisztusban keresve mi is bűnösnek találtattunk, akkor Krisztus a  

bűn szolgája lesz? Soha! 
18Valóban, ha amit lebontottam, újból felépítem, törvényszegőnek mutatkozom. 
19Én ugyanis a törvény által a törvénynek meghaltam, hogy Istennek éljek. 
20Krisztussal együtt keresztre feszítettek, és nem én élek többé, hanem él bennem Krisztus; 

 és amit most a testben élek, az Isten Fiának hitében élem, aki szeretett engem, és  odaadta magát értem. 
21Nem teszem semmissé Isten kegyelmét. Ha ugyanis az igazság a törvény által jön, akkor  

Krisztus hiába halt meg. 

 

- Pál radikálisan szembe állítja a keresztény üdvösséget a törvénnyel, a zsidó vallás 

leglényegesebb elemével. Ezt más őskeresztény formulák soha nem teszik meg. Az 

üdvösséget a bűnnel szokták szembe állítani, nem a törvénnyel.  

- Sőt, számos esetben a keresztény megigazulás párhuzamosan fut a törvénnyel (Lk 1,60; 

ApCsel 21,20-ban Jakab mondja, hogy a keresztények itt Jeruzsálemben „becsületesen 

megtartják a törvényt. Vagyis a hit és a törvény más keresztények számára egyáltalán nem 

tűntek ellentétes fogalmaknak. Szent Pál az, aki szembe állítja őket. Ezt a szembeállást 

hangsúlyozza a propozíció a kiemelt részben. 

- Pál azt állítja, hogy az eddigi „mózesi” utak nem voltak képesek eljuttatni a bűnös embert 

Istenhez. Az ember erre a maga erejéből, akár zsidó, akár pogány, képtelen erre: a zsidók 

nem tudták betartani a törvényt, a pogányok nem tudták Őt felismerni és imádni. 

- Az ősegyház tanításában valóban egyértelműen megjelenik, hogy nincs másban üdvösség, 

és nem juthatunk el az Atyához másként, csak Krisztus által (ApCsel 4,22; Jn 14,7, stb.). Pál 

ennek nyomán emeli ki, hogy ha „csak Krisztus által”, akkor a „törvény” (tóra) ki van zárva. 
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- Érdemes megfigyelni, hogy Pál három időben használja a kulcs kifejezést a „megigazulás” 

(dikaioó) igét a 16. versben. A törvénnyel kapcsolatban először „folyamatos jelen időben”: 

„Egyetlen ember sem igazul meg (dikaioutai) a törvény cselekedetei által.” A folyamatos 

igealak a zsidóság törekvésére utal, hogy tettek által igazzá váljon. A végén „jövő időt” 

használ Pál: „nem fog megigazulni (dikaióthészetai) egyetlen test sem Isten előtt.” Ezzel 

rámutat a próbálkozás jövőbeni kilátástalanságára. Amikor viszont a keresztény 

megigazulásról beszél, „aorisztoszt” használ, ami befejezett cselekvés igei formája: „Mi is 

Jézus Krisztusban hittünk (episzteuszamen)”. A hit már megvalósult cselekvés, amely által 

egyszer s mindenkorra odaadtuk Krisztusnak az életünket, hogy egyszer s mindenkorra 

megigazuljunk (hina dikaóthómen – koniunktivuss aorisztosz). Itt a megigazulás nem 

folyamatos törekvés, hogy az ember igaz tetteket hajtson végre, és elnyerje Isten tetszését, 

hanem egyszeri esemény, ami által Istennel helyes viszonyba kerültünk. 

- Amikor Jakab a levelében arról beszél, hogy az ember nem a hit által igazul meg, hanem a 

tettek által, akkor nem „aorisztosz” igealakot használ, hanem jelen időt (dikaioutai Jak 2,24). 

Arra gondol, hogy a cselekedetek is kellenek ahhoz, hogy az ember Istennek tetsző életet 

éljen. Nem arról az alapról beszél, amiről Szent Pál. Elsiklanak egymás mellett a 

gondolataik. 

- Pál azt állítja, hogy a törvény tettei elégtelenek. A törvény csak arra volt jó, hogy 

megismertesse a bűnt (Róm 7,7), de kívül maradt az emberen, nem adott neki igazi 

segítséget. Ezzel szemben a hit személyes kapcsolat, ami kiragadja az embert a bűnéből. 

Addig Isten távol volt, csak szólt, normákat állított fel. Krisztusban viszont egészen közel 

jött hozzánk, önmagát ajándékozta nekünk, új alapra helyezve Isten és az ember kapcsolatát. 

Ami eddig volt, elveszítette jelentőségét, mert valami sokkal nagyszerűbb érkezett (2Kor 

5,17). 

- Pál apostol nem azt akarja mondani, hogy megszűnnek a jótettek a kereszténységben. 

Ellenkezőleg: lesznek a hitben is tettek. Így beszél a 1Tessz 1,3-ban a „hit cselekedeteiről”.  

Azt is mondja: „Isten a jótettekre teremtett minket” (Ef 2,10), vagy: „a hit a szeretet által 

tevékeny” (Gal 5,6). Pál nem általában kritizálja a jócselekedeteket, hanem csak mint a 

vallásos élet alapját. Nem saját erőfeszítésünk, nem a törvény szerinti élet juttatja el az 

embert az Istennek való kapcsolat teljességére, hanem Krisztus (Gal 3,26). Az Ő Fiának 

Lelke által, akit a szívünkbe adott, kiálthatjuk neki: „Abba, Atyánk!” (Gal 4,6). 

- Sokan vitatják a „Krisztus hite által” kifejezés értelmét a 16. versben. Néhány tudós szerint 

a „Krisztus hite” kifejezés Jézusnak az Atya iránti hitét jelenti („genitivus subiektívus” = 

Krisztus az „alany”). Jézus odaadja az életét, mert bízik az Atyában, hogy őt feltámasztja. 

Ez azonban erőltetett magyarázat. Az Újszövetség soha nem mondja Krisztusról, hogy „Ő 

hisz az Atyában”. 241-szer fordul elő a „hinni” ige (piszteuó), de Krisztus soha nem alanya. 

A legelfogadottabb magyarázat szerint tehát a „Krisztus hite” kifejezésben Jézus a „tárgy” 

(„genitivus obiectivus”), és az „alany” mi vagyunk: a „mi hitünk” Krisztusra irányul.  

- A „hit” jelenthet „hűséget” és „hitelreméltóságot” is. Vagyis mi „Krisztus hitelreméltósága” 

által tudunk üdvözülni, azért mert Ő valóban megbízható. Az ember hitének alapja Isten 

hűsége. 

- A 17 verstől kezdődően Pál különböző ellenvetéseket próbál tisztázni. A zsidók, és talán a 

zsidóságból megtértek szerint, a keresztények, akik azt mondják, hogy megtalálták a 

megigazulást Krisztusban, mivel szakítottak a törvénnyel, törvényen kívüliek, vagyis még 

bűnösebbek lettek. Ez az érvelés magát Krisztust is a „bűn szolgájává” tenné, ami teljesen 

kizárt Pál szerint, de magyarázatot nem ad. 

- A 18 versben arról beszél, hogy ha valaki először lebont valamit, aztán újból felépíti, azzal 

elismeri, hogy amit lebontott az jó volt, így a lebontása bűn. Itt arra a képmutató magatartásra 

utal, amely elfogadja a Krisztusban való megigazulást, aztán mégis a törvényhez fordul, mint 

Péter kétszínű magatartása Antióchiában. 
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- A 19-21. versben Pál egy paradoxonokkal teli mondattal fogalmazza meg azt az új valóságot, 

amelyben Krisztus által részesültünk:  

o Pál él ugyan, de azt állítja magáról, hogy meghalt. 

o Azért halt meg, hogy éljen 

o A törvényt szembe állítja az Istennel 

o A törvény által halt meg a törvénynek 

- Pál arról beszél itt, és számos más helyen is (Gal 5,24, Fil 3,10), hogy Krisztus halála és 

feltámadása ma is aktuális, örök esemény, amelybe beléphetünk. Krisztus meghal a 

törvénynek, mert a törvény ítéli őt halálra, és mert halála után a törvénynek már nincs fölötte 

hatalma: a halottaknak a törvény nem ír elő semmit. Utána valami új kezdődik Krisztus 

életében. Isten feltámasztja, s Istenben, a Lélekben él. Ehhez hasonló történik a 

kereszténnyel is. Ő is meghal a törvénynek, s a törvénynek már nincs fölötte hatalma, belép 

az új életbe, amit Krisztus adott. 

- Ezt az új életet a 20. versben az apostol saját magára vonatkoztatva fogalmazza meg: 

Meghalnak ketten, Krisztus és Szent Pál, de csak egyvalaki támad föl, Krisztus. Olyan ez, 

mint ahogy a szerelmes elveszíti önmagát, belép a másik életébe, az ő öröme lesz a 

boldogsága, és az ő fájdalmait hordozza. 

- A záró mondat szerint Isten kegyelmét kérdőjelezi meg, és Krisztus művét dönti romba, aki 

nem tőle, hanem a törvénytől várja a megigazulást. 

 

9. A páli megváltástan: Róm 3,25 elemzése 

- A hit általi megigazulás témáját, sokkal higgadtabban mint a Galata levélben, a Római 

levélben is tárgyalja Pál. Az elemzésre kerülő vers annak alapját, a megváltás mibenlétét is 

bemutatja. Megigazulásunkat ingyen kapjuk a hit által Krisztusban „akit Isten nyilvánosan 

kitett, mint engesztelést a hit által, a vérével, hogy igazságát kimutassa, s hogy az eddig 

történt bűnöket elengedje (vagy: miután az eddig történt bűnöket elengedte) az Ő 

türelmével…” (3,25). 

- A „kitenni” kifejezés (protitheszthai) alap jelentése nagyon gyakran kultikus értelmű, főleg 

a „kitett kenyerekre” vonatkozik a LXX-ban. A „vér” említése szintén a kultusz irányába 

mutat, az áldozat vérével meghintették a kiengesztelődés tábláját. 

- Krisztus mint „engesztelés”. Az itt szereplő hilasztérion szó általában engesztelő ajándékot, 

vagy áldozatot jelent. A Septuaginta viszont 22-szer mindig egy konkrét dolog 

megnevezésére használja: az engesztelés táblája (héberül kappóret). A szent sátorban, a 

szövetségláda fölött volt egy aranyból készült tábla, ahonnan Isten beszélt Mózessel, ahová 

Isten jelenléte koncentrálódott. Ezt a táblát hintették meg az áldozat vérével a 

kiengesztelődés napján (Lev 16,14).  

- Szent Pál eszerint azt állítja, hogy Krisztus az engesztelés helye, ahol Isten „kimutatja 

igazságát”. Vajon mit jelent itt az „igazság” szó? Egyesek szerint „büntető igazságosságot”. 

Isten Krisztuson hajtotta végre a bűnök igazságos büntetését. Szent Anzelm elméletet szerint 

a bűn végtelen sértés, mert Isten végtelen. Az igazságosság megköveteli azt, hogy ez a sértés 

végtelen értékű elégtételt kapjon. Ezt ember nem képes megadni. Krisztus áldozata lett a 

végtelen értékű elégtétel. De, mivel az Atya és a Fiú egészen egyek, az elégtétel 

kiindulópontja az Atya irgalma. Krisztust az Atya nem kényszerítette a kereszt vállalására, 

ezt a Fiú az Atyával egységben önként vállalta. Vagyis nincs arról szó, hogy Krisztust az 

Atya büntette volna a kereszten. 

- A protestáns teológiában jelenik meg az az értelmezés, mely szerint Isten a mi helyünkön, 

mi helyettünk Krisztust büntette a kereszten, s ezért hozzánk, büntető igazságossága immár 

tárgytalan lévén, irgalommal fordul. Ez az értelmezés nem felel meg Szent Pál gondolatának. 

A reformátori értelmezésben először van az igazságosság, ami megnyilvánul a büntetésben, 
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utána az irgalom, vagyis szétválik a kettő. Szent Pálnál a kettő azonos: a kereszt egyszerre 

az igazságosságnak és az irgalomnak a kinyilvánulása (Róm 5,8). 

- A korai protestantizmus gyakran úgy értelmezi a keresztet, mint az ember áldozatát Istennek. 

Szent Pál viszont úgy mutatja be, mint Isten tettét. Isten az, aki az engesztelést Krisztuson 

keresztül végrehajtja: „Isten kiengesztelte önmagával a világot” (2Kor 5,19). Nem az ember 

engesztelte ki az Istent, hanem Isten engesztelte ki az embert önmagával. 

- Még jobban megértjük ezt, ha az „igazság” eredeti ószövetségi értelmét feltárjuk. Az 

Ószövetségben az igazságot jelentő szavak: ’emet és cedáká, rokon értelműek az 

„irgalommal” (heszed). Isten igazságossága Isten üdvözítő tetteit jelenti népe javára. Az 

igazság elsősorban Isten hűségét jelenti, szolidaritását a népe felé. Az emberi igazságosság 

is elsősorban a másikhoz, főként a néphez, vagy a családhoz való hűséget jelenti. Isten 

igazságossága tehát nem megtorlást, hanem irgalmat jelent: „Hűséged az egekig felér, 

igazságod a felhőkig” (Zsolt 57,11).„Hirdessétek az Úr igazságát, Izrael hősei iránt való 

jóságát” (Bír 5,11) 

 

10. A test, a fej és a teljesség fogalma Ázsia egyházainak írt levelekben 
 

- Az Efezusi és a Kolosszei levél közvetlen páli eredetét a legtöbb szerző kétségbe vonja. Tény 

hogy az egymásra nagyon hasonlító két levél sajátos nyelvezetet használ, és olyan kérdéseket 

feszeget, amelyek inkább az I. század végére, a gnosztikus tanok elterjedésének idejére 

jellemző. A címben szereplő fogalmak Krisztus és az egyház kapcsolatára vonatkoznak, 

mély üzeneteket közvetítve, amit érdemes körül járnunk, már csak azért is, mert ezek a 

fogalmak az eredeti pái levelekben is felbukkannak, más-más tartalommal. 

 

A gnosztikus háttér 

- A nagy szentírástudós, Rudolf Bultmann Szent Pálnak az egyház, mint „Krisztus teste” képét 

gnosztikus hatásra vezeti vissza. A gnosztikus mítoszok szerint az „égi ember” testét 

darabokra tépték a démonok. Ezek a darabok a földre hullottak, és a „lelki emberekben” 

élnek tovább, megfeledkezve égi eredetükről. Ezért „Megváltó” érkezik a mennyből.45 Hogy 

a démonokat félrevezesse, anyagi testben jön el, felébreszti a „pneumatikusokat” 

álmukból,46 majd visszaszállva a szférákon át, legyőzve a levegőégben uralkodó hatalmakat, 

utat nyit nekik, hogy kövessék őt.47 Végül helyre áll újra az eredeti test, eljut a teljességre.48 

- Bultmann elmélete mára cáfolatot kapott. Az a gnosztikus mítosz, amit leír, mozaikokból 

összetákolt valami, ami Bultmann fejében született meg.49 A gnoszticizmus rendkívül 

sokrétű vallási áramlat, Bultmann pedig kritika nélkül rakta egymás mellé az egymástól 

földrajzilag, időben és elvekben igen távol eső irányzatoktól fennmaradt töredékeket. 

 

Az egyház mint Krisztus teste 

- Az eredeti Páli levelekben több helyen megjelenik a hasonlat. Mindnyájan, akik Krisztus 

testét esszük, az ő tagjaivá válunk, egy testté vele (1Kor 10,17). A keresztségben egybe 

nőtünk vele halálában (Róm 6,1-11), benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ebből fakad az 

egymás iránit szolidaritásunk is, ahogy a testben a tagok kiegészítik egymást, úgy van ez 

Krisztus testében is, ahogy láttuk a karizmák kapcsán. 

- Az egyház mint Krisztus teste téma központi jelentőséget kap az Efezusi és Kolosszei 

levélben. De megjelenik egy új elem, a „Krisztus az egyház feje” gondolat is. Ez utóbbi 

                                                           
45 vö. „leszállt a föld alsó részeibe” (Ef 4,9). 
46 Vö. „kelj föl, aki alszol…” (Ef 5,14). 
47 Vö. „Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat” (Ef 4,8)  
48 Vö. Az egyház „az Ő teste, és teljessége annak, aki mindenben mindent beteljesít” (Ef 1,23). 
49 COLPE, C., Die religionsgeschichtliche Schule, (Göttingen, 1961.) 
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látszólag az első kép továbbvitele, de valójában zavarja azt, mert ketté választja az eddigi 

egységet: „fejre” (Krisztus) és „testre” (egyház). Ezzel egy bizonyos távolságot hoz létre 

Krisztus és az egyház között. Ezt igyekszik is Pál majd később áthidalni. 

- A „fej” hasonlatát először nem is a „testtel” összefüggésben használja, hanem mint uralmi 

szimbólumot: „Ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak” (Kol 2,10). E késői 

páli levelek korában voltak olyan tévtanok, amely szerint az anyagvilág, a világ elemei, a 

démonok uralma alatt állnak (Ef 6,12; Kol 2). Úgy gondolták, hogy különböző szférákat 

uralnak a démonok a Föld körül, a levegőnek ők a fejedelmei (Ef 2,2), és Isten uralma alól 

az anyagvilág ki van véve. Ezért óvakodni kell az anyagvilágtól.50 Próbálták különleges 

szertartásokkal a démonokat távol tartani.51 Pál apostol azt állítja, hogy „Krisztus feje 

minden uralomnak és hatalomnak” (Kol 2,10), aki legyőzte ezeket a hatalmasságokat. A 

Kolosszei levélben található himnusz (1,15-20) arról szól, hogy Krisztus a kozmosz ura. Az 

anyagvilág is, „a trónusok, uralmak és fejedelemségek” is Ő általa lettek. Ezeket az anyagi 

világot irányító szellemi erőket a kolosszeiek Krisztus riválisainak gondolhatták. A kozmosz 

titkát Krisztusban érhetjük meg. Ő a tökéletes gnózis. Aki ismeri Krisztust, az ismeri az 

egész anyagvilágot. A megváltás itt válik kozmikus fogalommá a páli teológiában. 

- Krisztus egyetemes „fősége” természetesen az egyházra is kiterjed (Kol 1,18; Ef 1,22). Így 

egy bizonyos távolság jön létre a korábbi „test-egység” hasonlatokhoz képest. Pál ezt úgy 

próbálja oldani, hogy orvosi kifejezéseket használva, hangsúlyozza a „fej és a test” egységét.  

A fej az, ami az egész testet irányítja és élteti. Idegekkel és ínakkal összetartja, és erőt ad 

neki a növekedéshez (Kol 2,19). 

 

Az egyház mint Krisztus teste és teljessége 

 

- Az előző hasonlatot Pál a „teljesség” (pléróma) fogalommal bővíti. Mindenféle magyarázat 

nélkül jelenik meg a Kol 1,19-ben. A gnosztikus mitológia az isteni lényeget nevezi 

„plérómának”. Ebből a teljességből áradnak ki (emanáció) az eonok a világ felé. A már 

idézett himnusz innen merítheti a kifejezés értelmét, amikor Krisztus üdvtörténeti szerepét 

és annak végső távlatát fogalmazza meg: „Benne lakik testileg az istenség egész teljessége” 

(Kol 2,9). „Úgy tetszett Istennek, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki 

magával mindent a Földön és a mennyben” (Kol 1,18-20). 

- A „teljesség” szót a korabeli filozófia az anyagi világgal kapcsolatban használta. Isten 

teljessége a világ, mert Isten betölti azt. A világ teljessége Isten, hiszen Ő a forrása és 

végcélja. Ezt vonatkoztatja Szent Pál Krisztusra: Krisztus betölti a mindenséget, műve 

kozmikus méretű. 

- Ezzel a gondolattal máshol is találkozunk a páli levelekben: „Az egész természet sóhajtozik 

és vajúdik, várja Isten fiainak megnyilvánulását” (Róm 8,20). Az anyagvilág tehát Krisztus 

felé törekszik, és ebben a teste az egyház is érintett. Az ókori ember úgy gondolta, hogy az 

anyag és az ember szoros kapcsolatban vannak: „Gonosz ember házában még a kő is kiáltani 

fog a falból, és a gerenda válaszol a tetőről (Hab 2,11). Mintha szenvednének a gonoszságtól 

a kövek is. Az ember bűne miatt a Föld átkozott lett, tövist és bojtorjánt terem (Ter 3,17-18), 

a végső napokban viszont a természet is megújul, a farkas együtt lakik a báránnyal (Iz 11,6; 

65,24). Erre utal Szent Pál is: amikor eljött a Messiás, az egész világmindenség kivirult, 

felujjongott. Az idők végén az egész mindenség Krisztusban találja meg újra a maga helyét 

és célját, és beteljesedik. 

- A „pléróma” szó kettős értelmű: Aktiv: Isten az aki betölti a mindenséget. Passzív: a 

mindenség tölti be Istent. Pál mindkét értelmet használja. Amikor azt írja: „teljetek be Isten 

egész teljességével” (Ef 3,19), akkor aktív értelemben szerepel a szó: Isten árasztja ránk a 

                                                           
50 Vö. „Ne nyúlj hozzá, ne ízleld, ne érintsd!” (Kol 2,21) 
51 Vö. „ünnepek, újholdak, szombatok” (Kol 2,16) 
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teljességet. Egy másik helyen: Az egyház „az Ő teste, teljessége annak, aki mindenben 

egészen beteljesedik” (Ef 1,23) passzív értelmű. Origenész ezt úgy magyarázza, hogy 

mindenki hozzájárul a Krisztus-test teljességéhez, ám csak azt hozza, amit maga is kapott. 

- Pál máshol is használja ezt a passzív értelmet, mely szerint a hívő is hozzájárul ahhoz, hogy 

Krisztus teljessége létrejöjjön: Beteltek Isten fiának ismeretével, és „tökéletes emberré 

lesztek addig a mértékig, amely megfelel Krisztus teljességének” (Ef 4,13). Vagy egy más 

helyen: az apostol kiegészíti, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének az egyháznak 

javára (Kol 1,24). Természetesen Krisztus szenvedése önmagában teljes, és nem szorul 

kiegészítésre. Ám a megváltás művének Krisztus testében, az Egyházban is meg kell 

valósulnia, sőt az egész kozmoszt át kell járnia. Ehhez járul hozzá az apostol és minden jó 

szándékú emberszeretetből viselt szenvedése is. 


