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♦ ♦ ♦    KOCSIS IMRE

Történeti Jézus – történeti Krisztus*

A teológiai és a biblikus szakirodalomban igen elterjedt a „történeti Jézus”
és a „hit Krisztusa” közötti különböztetés. A két kifejezést persze lehet he-
lyesen is érteni, ha szorosan összefüggő valóságokat jelölő megnevezések-
nek tekintjük őket. Ám a történeti-kritikai exegézis több képviselője élesen
szembeállítja Jézust mint történeti személyt, illetve Krisztust mint a keresz-
tény hit  tárgyát.  Azt állítják,  hogy Jézus ugyan tényleg történeti  személy
volt, de nem tartotta magát annak, amit a keresztények róla vallanak: nem
tartotta magát se Messiásnak, se Isten Fiának. Értekezésemben ezzel a régen
és ma is megjelenő irányzattal szemben azt szeretném bemutatni, hogy nem-
csak Jézus tartozik a történelemhez, hanem az ő messiási és istenfiúi öntuda-
ta is. Erre utal a tanulmány címe: Történeti Jézus – történeti Krisztus. 

JÉZUSSAL KAPCSOLATOS MEGKÖZELÍTÉSEK AZ ÚJABB BIBLIKUS KUTATÁSBAN

Jézusról az utóbbi időben sokan és többféle megközelítésben adtak közre tu-
dományos műveket. Ezek egy része a magyar olvasók számára is elérhető.
Voltaképp minden irányzat képviselve van már magyar nyelven. 

Az első irányzat képviselőire már fentebb is utaltam. Ők abból a feltétele-
zésből indulnak ki, hogy az evangéliumok nem adnak hiteles képet Jézus
személyéről, mivel az első keresztények saját elképzeléseik szerint formál-
ták,  s  lényegében meghamisították  a  Jézussal  kapcsolatos  emlékeket.  Az
evangéliumok által bemutatott „hit Krisztusa” lényegileg különbözik a „tör-
téneti Jézustól”. Ebből kifolyólag a kutatás célja abban áll, hogy feltárják Jé-
zusnak az igazi, eredeti és hiteles alakját. Az eredmény persze meglehetősen
színes, hiszen a szerzők saját „ízlésüknek” megfelelően formálják meg Jézus
alakját, aki így forradalmárként (Reza Aslan),1 a cinikus filozófiai irányzat-

* Előadás az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papjai számára tartott továbbképzésen. Eszter-
gom, 2018. február 7. Az előadás szerkesztett változata.

1 Vö. ASLAN, R., Zealot: The Life and Time of Jesus of Nazareth (New York 2014). Magyar fordí-
tásban: A zelóta. A názáreti Jézus élete és kora (Budapest 2014). 
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tal rokonságot mutató zsidó bölcsként (John Dominic Crossan),2 buzgó fari-
zeusként  (Shmuley  Boteach)3 vagy  karizmatikus  csodatevőként  (Vermes
Géza)4 jelenik meg.

A kutatás második irányzatának képviselői elfogadják ugyan a „történeti
Jézus” és a „hit Krisztusa” közötti különböztetést, de a kettő között nem el-
lentétet, hanem folytonosságot látnak: olyan folytonosságot, amely újszerű-
séggel párosul. Mindazonáltal a kutatás ezen ágának is az a célja, hogy meg-
határozott kritériumok5 alapján elkülönítsék a későbbinek ítélt rétegeket az
alaprétegtől, amely a történeti valóságot tükrözi, vagyis Jézus eredeti tetteit
és szavait (ipsissima facta et verba) tárja elénk. E tekintetben mindenekelőtt
Joachim Gnilka magyar nyelven is megjelent könyvét (A Názáreti Jézus)
említem.6 Az egyéb publikációk közül az amerikai John P. Meier ötkötetes
műve (A Marginal Jew) emelhető ki, amelyben a téma legbővebb kifejtését
találjuk.7

A harmadik irányzat képviselői is tudatában vannak annak, hogy az evan-
géliumok nem helyszíni beszámolók, hiszen a jézusi emlékeket értelmezve
és aktualizálva mutatják be. Ám ahhoz, hogy Jézus személyét helyesen ért-
sük, az ősegyházi értelmezést nem eltávolítani kell, hanem folytonosan szem
előtt tartani. Ennek az irányzatnak legismertebb példája XVI. Benedek pápa
háromkötetes könyve (A Názáreti Jézus).8 Az első kötet elején az emeritus
pápa így nyilatkozik szándékáról: „Meg akartam kísérelni, hogy bemutas-
sam az evangéliumok Jézusát mint az igazi Jézust, mint a tulajdonképpeni
értelemben vett  »történeti  Jézust«.”9 Ehhez az irányzathoz sorolható még
James D. G. Dunn10 és Gerhard Lohfink11 is, bár ez utóbbinak az eljárás-
módja a második irányzattal is mutat rokonságot.

2 Vö. CROSSAN, J. D.,  The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant (San
Francisco 1993).

3 Vö. BOTEACH, S., Kosher Jesus (Jerusalem 2012).
4 Vö. VERMES, G.,  Jesus the Jew. A Historian’s Reading of the Gospels (London 1973). Magyar

fordításban: A zsidó Jézus. Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa (Budapest 1995).
5 Ezeket a szaktudomány a „történetiség kritériumai” megnevezéssel illeti. Részletes ismertetésü-

ket most nem tartom szükségesnek. Az érdeklődő olvasó jó összefoglalást talál az alábbi művek-
ben: SZÉKELY, J., A  történeti Jézus-kutatás, in  Út, Igazság, Élet. Biblikus Tanulmányok (szerk.
Tarjányi,  B.; Budapest 2009) 191-217; KOCSIS, I.,  Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és
irodalmába I (Budapest 2010) 178-183. 

6 Vö. GNILKA, J., A Názáreti Jézus. Üzenet és történelem (Budapest 2001).
7 Vö. MEIER, J. P., A Marginal Jew. Rethinking of the Historical Jesus I-V (New York 1991, 1994,

2001, 2009, 2016). 
8 Vö. RATZIGER, J. (XVI. BENEDEK), A Názáreti Jézus I-III (Budapest 2007, 2011, 2013).
9 RATZIGER I, 17.
10 Vö. DUNN, J. D. G., Jesus Remembered (Cambridge 2003).  
11 LOHFINK, G., A Názáreti Jézus – mit akart és ki volt ő? (Pannonhalma 2017).  

4



Történeti Jézus – történeti Krisztus   ♦ ♦ ♦

AZ EVANGÉLIUMOK JELLEGE: ÉRTELMEZETT TÖRTÉNELEM

Még egyszer hangsúlyozom: a harmadik irányzat  képviselői is jól tudják,
hogy az evangéliumokban a történeti valóság és annak húsvét utáni értelme-
zése szorosan összefonódik. Ám ez utóbbit nem valami önkényes, az „igazi”
Jézust befedő s ezért eltávolítandó buroknak tekintik, hanem jogos újraolva-
sásnak (relecture),  amely kibontakoztatja,  és  új  helyzetre  alkalmazza azt,
ami a történeti valóságban benne volt.12

Egyébként ezt a szempontot, vagyis az értelmezés és aktualizálás szem-
pontját a II. Vatikáni Zsinat kinyilatkoztatásról szóló dokumentuma is hang-
súlyozza:  „Az  apostolok  az  Úr  mennybemenetele  után  mindazt,  amit  Ő
mondott és cselekedett, hallgatóiknak azzal a teljesebb megértéssel adták át,
melyet ők Krisztus dicsőséges eseményeinek tapasztalatából és az igazság
Lelkének  fényénél  kaptak.  A szent  szerzők pedig  úgy írták  meg a  négy
evangéliumot, hogy a nagy szóbeli vagy írásos hagyományokból egyes ré-
szeket kiválogattak, másokat egybevontak, vagy az egyházak állapotára való
tekintettel fejtettek ki, megtartva továbbra is az igehirdető formát, de mindig
úgy, hogy Jézusról csak a színtiszta igazat közöljék velünk” (DV 19).

Tegyünk most rövid kitérőt Gerhard Lohfink imént említett könyvére. A
német biblikus ugyanis meggyőzően tudatosítja, hogy az emberi közlések
mindegyikében szorosan összekapcsolódik a „tény” (Tatsache) és az „értel-
mezés” (Deutung). Éppen ezért teljesen félrevezető minden olyan törekvés,
amely a puszta „tények” megállapítására törekszik.  „Képletesen szólva: a
kozmoszban puszta  »tények« miriádja  kavarog.  Ha nincs,  aki  elrendezze
őket, az egész nem egyéb, mint űrszemét, információs törmelék, amelynek a
legcsekélyebb mértékben sincs köze semmiféle »történelemhez«. Az úgyne-
vezett »tény« még nem történelem, hanem csupán előzetes stádium, a törté-
nelem részösszetevője. Sőt, ezernyi tény együttvéve sem történelem. A tör-
ténelem  értelmezett  történés.  A  történelmi  megismerés  elrendezi  és
értelmezi a tények végtelen káoszát.”13

Én ezt egyszerűbben így fogalmaznám meg: ha csak a puszta tényeket
közlöm, annak eredménye nem történelemkönyv lesz, hanem telefonkönyv.
Sőt még az sem, hiszen már a telefonkönyv is rendszerezést igényel. Egy
történés addig marad puszta történés, amíg csak fizikailag, vagyis az érzék-
szerveimmel tapasztalom. De amikor már reflektálni kezdek a történésre, s
rákérdezek annak indokaira, értelmére és jelentőségére, akkor a történés ér-
telmezett történéssé válik. Az értelmezésem pedig nyilván szorosan össze-

12 Az  újraolvasás  (relecture)  figyelembevételének  szükségességét  a  PÁPAI BIBLIKUS BIZOTTSÁG

egyik dokumentuma is hangsúlyozza:  Szentírásmagyarázat az Egyházban (Budapest 1998) 56-
57. 

13 LOHFINK 24.
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függ  ismereteimmel,  tapasztalataimmal,  világfelfogásommal.  Ebből  nem-
csak az következik, hogy egy történésnek különböző értelmezései lehetnek,
hanem az is, hogy egy nagyobb időtávlatból történő értelmezés hitelesebb
eredményre vezethet, mint egy azonnali reflexió.

Hadd említsek itt egy konkrét példát az evangéliumokból. A szinoptiku-
sok többször is megjegyzik, hogy Jézus megtiltja a meggyógyítottaknak és a
tanítványoknak, hogy róla mint csodatevőről és mint Messiásról beszéljenek
(pl. Mk 1,44; 5,43; 8,30; 9,9). Joggal merül fel a kérdés: miért történik a til-
tás? Bizonyára azért, mert a kortársak még nem képesek ezeket a valóságo-
kat helyesen értelmezni. S maguknak a tanítványoknak is szükségük van el-
mélyülésre. Majd amikor Jézus életművét a maga egészében látják, s tanúi
lesznek halálának és feltámadásának, lesznek alkalmasak arra, hogy Jézusról
tényleg hitelesen, egyoldalúságtól mentesen beszéljenek. 

Ugyancsak hasznos a csodálatos kenyérszaporításról szóló elbeszélésekre
utalni. Arról, hogy Jézus egy magányos helyen csodálatos módon vendégül
látott több ezer embert, mind a négy evangélista beszámol (Mk 6,33-44; 8,1-
9; Mt 14,13-21; 15,32-39; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15). Figyelemre méltó, hogy
János a cselekmény hatásáról is ír, amely nem más, mint a cselekmény sajá-
tos értelmezése: „Amikor az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus vég-
bevitt, így beszéltek: Bizonyára ez az a próféta, akinek el kell jönnie a világ-
ba” (Jn 6,14). A háttérben az a MTörv 18,15-ben található ígéret áll, mely
szerint Isten a jövőben egy Mózeshez hasonló prófétát támaszt népe számá-
ra. Mivel Mózes a pusztai vándorlás során táplálékot adott az embereknek, s
mivel Jézus, szintén pusztaságos helyen, hasonlóan cselekedett, rögtön adó-
dott az értelmezési lehetőség: Jézus nem más, mint a Mózeshez hasonló pró-
féta. János evangélista azonban nemcsak ezt az önmagában helyes következ-
tetést említi,  hanem azt is, hogy a fellelkesült tömeg királlyá akarta tenni
Jézust. Cselekvésük nyilván azzal a ténnyel függ össze, hogy Mózes nem-
csak táplálékot adott az izraelitáknak, hanem szabadító is volt, hiszen ő ve-
zette ki az elnyomottakat Izraelből. Ha Jézus a Mózeshez hasonló próféta,
akkor ebből a tömeg arra a következtetésre jutott, hogy neki is nemzeti és
politikai értelemben vett szabadítónak kell lennie. Jézus azonban másként
szemléli küldetését: ő nem kíván politikai vezető lenni, ezért gyorsan eltávo-
zik egy magányos helyre (Jn 6,15). 

A csodálatos kenyérszaporításról szóló jánosi elbeszélés jól mutatja, hogy
egy azonnali reflexió mennyire téves irányba vezethet. Csak Jézus életének
későbbi fejleményei tárják fel: bár Jézus tényleg Mózeshez hasonló próféta,
egyúttal felül is múlja őt. Jézus nem a földi, mulandó életet tápláló kenyeret
akarja adni, hanem azt a kenyeret, amely az örök élet záloga. Ő nem az el-
nyomó idegenektől kíván megszabadítani, hanem a bűntől. Ám ez a tény
csak a húsvéti események után válik egyértelművé. Ezért nem véletlen, hogy
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a csodálatos kenyérszaporításról szóló evangéliumi elbeszélésekben is jelen
van a húsvét utáni értelmezés. Hiszen a kenyérszaporítás leírásában ugyan-
azok az igék szerepelnek, mint az Eucharisztia alapításáról szóló szövegek-
ben: kezébe vette, áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta. Az evan-
gélisták úgy mutatják be Jézus kenyérszaporító tettét, mint az Eucharisztia
előjelét.

AZ EVANGÉLIUMOK: HÍVŐ TANÚSÁGTÉTELEK JÉZUSRÓL MINT MESSIÁSRÓL, 
ÜDVÖZÍTŐRŐL ÉS ISTEN FIÁRÓL

Az előzőekben leírtak alapján egyértelműen kijelenthetjük: az evangéliumok
hívő tanúságtételek, amelyek a Názáreti Jézussal kapcsolatos emlékeket úgy
közlik, hogy azokat a húsvéti események fényében értelmezik, és saját olva-
sóik helyzetét figyelembe véve aktualizálják. Bár Jézus személye az egyes
iratokban eltérő megközelítésben és eltérő hangsúlyokkal nyer bemutatást –
mindegyik szerző egyéni módon, nyilván olvasóik helyzetét is szem előtt
tartva láttatja Mesterét –, a négy evangélium Krisztus-képe ugyanazon a hit-
beli meggyőződésen alapul. A híres katolikus biblikus, Rudolf Schnacken-
burg az evangéliumok Jézus-képéről írt művében14 kimutatja, hogy az egyes
evangéliumok krisztológiájának ugyanazok az alapelemei: 1.) Jézus az ószö-
vetségi próféták által megígért és a végidőre várt Messiás. Ám a korabeli
zsidó várakozásoktól eltérően Ő szenvedő Messiásként jelenik meg, aki éle-
tét adja az emberek üdvösségéért. 2.) Jézus az Isten Fia, akinek eredete Is-
tenben van, s aki egyedülálló kapcsolatban áll az Istennel. 3.) Jézus az Üd-
vözítő,  az  emberek  testi-lelki  orvosa,  aki  az  elveszett  megkeresésén  és
megmentésén fáradozik, s aki mindenki számára az üdvösség közvetítője.
4.) Jézus az „idegen”, akit nem értenek meg s nem talál otthonra, aki új, az
emberek  számára  meglepő  és  kihívó  módon  nyilatkoztatja  ki  az  Istent,
ugyanakkor abszolút igénnyel lép fel az önmagukba zárkózott emberekkel
szemben. 

Ez a négy szempont lényegében a keresztény hit alaptételeinek tekinthető.
Nagyon figyelemreméltó, hogy az alaptételeket illetően a négy evangélium
között teljes az összhang. Sőt ezek az alaptételek a páli levelekben is megha-
tározó jelentőségűek. Kimondható tehát, hogy a Jézusba mint Messiásba, Is-
ten Fiába és Üdvözítőbe vetett hit kezdettől fogva a kereszténység lényegi
tanítása és megkülönböztető jegye volt. Hogyan magyarázható mindez? A
liberális szemlélet szerint ez a hit késői fejlődés eredménye, az istenfiúság

14 Vö. SCHNACKENBURG, R., Jézus Krisztus személye a négy evangélium tükrében (Budapest 2010)
294-300.
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képzete pedig pogány hatásra vezethető vissza. Nos, a késői fejlődés cáfola-
taként ismét utalhatunk Szent Pál leveleire, amelyben korábbi, a keresztény-
ség első évtizedeiből származó formulák és himnuszok is fellelhetők. Szent
Pál levelei világosan tanúsítják, hogy az apostol szerint Jézus már földi léte
előtt, vagyis öröktől fogva Isten Fia volt. Szent Pál leveleiben több helyen is
megjelenik a praeexistencia tana (vö. 1Kor 10,4; Fil 2,6; Kol 1,15).  Szó
sincs tehát késői fejleményről.  Ami pedig a pogány hatást illeti,  Gerhard
Lohfink  meggyőzően mutatja  ki,  hogy a  kereszténység  első  évtizedeiben
még nem beszélhetünk „vegytiszta” pogány-keresztényekről.  „A Földközi
tenger térségében a keresztény misszió rendkívüli sikere, legalábbis az első
évtizedekben, nem abból fakad, hogy Pál és más apostolok … tőrölmetszett
pogányok sokaságát térítették volna meg. Akiket megnyertek az evangéli-
umnak, túlnyomórészt »istenfélők« voltak: olyan pogányok, akik régóta ro-
konszenveztek a zsidósággal.”15 Ez annyit  jelent, hogy elfogadták a zsidó
vallás fő tanait, főképp a monoteizmust, és igyekeztek a Tízparancsolat sze-
rint élni. Bár ezek az istenfélők nem voltak jogi értelemben zsidók, szemlé-
letüket a zsidó hagyomány határozta meg. Ez nagyon-nagyon fontos ténye-
ző:  a  keresztény  hit  olyan  közegben  bontakozott  ki,  amelyben  a  zsidó
hagyomány dominált. A keresztény hit alaptételei zsidó közegben fogalma-
zódtak meg és fejlődtek. S vajon mi indította a zsidó közegben élő korai ke-
resztényeket arra, hogy hirdessék Jézus istenfiúságát, mégpedig oly módon,
hogy a monoteizmus feladásának vádját vonják magukra? S vajon mi indí-
totta őket arra, hogy a Törvény helyett a Názáreti Jézus tanítását és szemé-
lyét tegyék meg az üdvösség útjának? S persze azt sem szabad figyelmen kí-
vül hagyni, hogy a Jézus Krisztusba mint Isten Fiába és Üdvözítőbe vetett
hitüket az első keresztények oly szilárdan és határozottan vallották, hogy ké-
szek voltak vállalni a megvetést, a bántalmazást, a kiközösítést, sőt a halált
is.  Mi ennek az elkötelezettségnek az alapja? Az egyedüli  logikus indok
csak az lehet, hogy Jézus történeti szinten Messiásként, Isten Fiaként és az
üdvösség kizárólagos közvetítőjeként mutatkozott be. A keresztények hité-
nek végső alapja csakis a történeti Jézus lehet. Ezzel összefüggésben Jézus
haláláról sem feledkezhetünk meg. Jézus kereszthalálát a legkritikusabb ku-
tatók is biztos ténynek tekintik. Ám erre vonatkozólag is rögtön felmerül a
kérdés: Mi vezetett ehhez a kereszthalálhoz? Miért tartották szükségesnek a
zsidó vezetők, hogy a Názáreti Jézust elfogják, halálra ítéljék és a római ha-
tóságnak kiszolgáltassák? Ha Jézus egyszerű bölcsnek, prófétának vagy rab-
binak tartotta volna magát, miért vonta volna magára a zsidó vezetők figyel-
mét  és  ellenszenvét?  Egy  egyszerű  bölccsel,  prófétával  vagy  rabbival
szemben miért kellett volna oly kemény határozottsággal fellépni? Jézus el-

15 LOHFINK 393.
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ítélését csakis akkor tudjuk meggyőzően megmagyarázni, ha elfogadjuk: Ő
olyan öntudattal és olyan igénnyel lépett fel, amelyet a zsidó vezetők súlyos
veszélynek tekintettek a zsidóság életére és hitbeli meggyőződésére vonat-
kozólag. 

A NÁZÁRETI JÉZUS TÖRTÉNETI SZINTEN MESSIÁS, ÜDVÖZÍTŐ ÉS ISTEN FIA

Annak bizonyítására, hogy Jézus tényleg Krisztusnak, Üdvözítőnek és Isten
Fiának tartotta  magát,  nem elegendő pusztán ezeket  a  megnevezéseket  –
szaknyelven fenségcímeket – alapul venni. A bibliakritika ugyanis hajlamos
arra, hogy ezeket a címeket a húsvét utáni teológiai fejlődés eredményének
tekintse. Bár szerintem egyáltalán nem zárható ki, hogy maga Jézus is alkal-
mazott  magára  ünnepélyesebb megnevezéseket,16 a  húsvét  utáni  teológiai
fejlődéssel mindenképp számolnunk kell. Ugyanakkor látnunk kell, hogy Jé-
zus öntudata nemcsak ünnepélyes megnevezésekben, fenségcímekben mu-
tatkozik meg, hanem egyszerűbb megnyilatkozásokban is, amelyeket nehéz
volna ősegyházi reflexiónak tekinteni.17 A következőkben ezt a megállapí-
tást szeretném alátámasztani, természetesen a teljesség igénye nélkül. 

Messiás (Krisztus)

Az evangéliumok alapján nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy Jézus igen
óvatos volt a Messiás megnevezéssel kapcsolatban, mert ahhoz a farizeusok
és a köznép körében földies, nacionalista és politikai képzetek kapcsolódtak.
A Messiástól az idegen elnyomás alóli szabadulást is várták. Jézus azonban
egyértelműen elutasította ezt a politikai színezetű messiási eszmét. Ez nem
azt jelenti, hogy nem volt messiási öntudata, ám azt más formában, közvetett
módon juttatta kifejezésre. Mindenekelőtt a tanítványokhoz intézett boldog-
mondásra hivatkozunk: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Bizony
mondom nektek, hogy sok próféta és király akarta látni, amit ti láttok és nem
látta, hallani, amit ti hallotok és nem hallotta” (Lk 20,23-24; vö. Mt 13,16-
17). A korábbi időben a próféták és a királyok csak remélték és várták az
üdvösség idejének, azaz a messiási kornak a valóságát, Jézus tanítványai el-
lenben már konkrétan tapasztalhatják – éppen az ő tevékenységének köszön-

16 Ez a megállapítás főleg az Emberfia fenségcímre érvényes, hiszen mind a négy evangélium egy-
hangúan tanúsítja: az esetek többségében Jézus az Emberfia megnevezéssel illette önmagát. A
megnevezés sajátos jellegéhez vö. KOCSIS, I., Krisztológiai fenségcímek a szinoptikus evangéliu-
mokban, in UŐ,  Az üdvösség Igéje. Újszövetségi tanulmányok (Budapest 2013) 18-40. Ebben a
tanulmányban a többi fenségcím használatáról is írok. XVI. Benedek és Gerhard Lohfink fentebb
említett műveiben is bőséges információ található.

17 Az ősegyházi reflexióra éppen a kifejtés, s nem a leegyszerűsítés jellemző. 
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hetően. Háttér-információként érdemes utalni a Salamon Zsoltárai nevet vi-
selő apokrif gyűjtemény néhány mondatára: „Boldogok, akik azokban a na-
pokban élhetnek majd, mert láthatják a törzsek zsinagógáiban Izrael javait,
amiket Isten készít elő” (SalZsolt 17,44). „Boldogok, akik azokban a napok-
ban élnek, mert láthatják az Úr javait, amiket cselekszik az eljövendő nem-
zedékkel, az Úr felkentjének fenyítő vesszeje alatt, Istenének félelmében, a
lélek,  az  igazságosság és az erő bölcsességével”  (SalZsolt  18,6-7).18 Míg
ezekben a zsoltármondatokban a jövő nemzedékre vonatkozik a boldogmon-
dás, addig Jézus a jelenben élőket nevezi boldogoknak. 

Ugyancsak tanulságos  Jézusnak  a  válasza,  amelyet  arra  a  kérdésre  ad,
hogy tanítványai – a farizeusoktól és Keresztelő János tanítványaitól eltérő-
en – miért nem böjtölnek: „Böjtölhet a násznép, míg vele a vőlegény? Amíg
velük a vőlegény, nem böjtölhetnek” (Mk 2,19). A lakodalom azon különle-
ges alkalmak közé tartozott, amikor tilos volt a böjt. Jézus pedig a jelen idő-
szakot lakodalmi örömünnephez hasonlítja, nyilván azért mert ez az időszak
a régóta várt üdvösség ideje, amely éppen Jézus működése által köszöntött
be.

Üdvözítő

Erre  vonatkozólag  hadd utaljak  a  hegyi  beszéd  befejezésére,  amely  nem
más, mint a sziklára, illetve homokra épített ház példabeszéde: „Aki hallgat-
ja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára épí-
tette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a
háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan ta-
nításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát ho-
mokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a
háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált” (Mt 7,24-27).

Érdemes összevetni Jézus példabeszédét egy hasonló tartalmú példabe-
széddel, amelyet Elisa ben Abuja (Kr. u. 120 körül) rabbinak tulajdonítanak:
„Mihez hasonlítható az ember, aki sok jó cselekedetet vitt végbe, és sokat ta-
nulmányozta a Tórát? Ahhoz az emberhez, aki alul kövekkel épít, s csak utá-
na téglákkal. Még ha sok víz jön is, és a falaknál állva marad, nem mozdítja
el azokat. De mihez hasonlítható az az ember, aki semmilyen jó tettet nem
visz végbe, és úgy tanulmányozza a Tórát? Ahhoz az emberhez, aki először
téglákkal épít, s csak utána kövekkel. Ha csak kevés víz jön is, a falak hama-
rosan összeomlanak” (Aboth Rabbi Nathan 24).19 A tagadhatatlan hasonló-

18 Az idézetek forrása: SZABÓ, X.,  Salamon Zsoltárai. Bevezetés – fordítás – jegyzetek (Budapest
2009) 119 és 125. 

19 Saját fordítás. Forrás: STRACK, H. L. – BILLERBECK, P.,  Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch I (München 1922) 469.
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ság ellenére is van egy igen jelentős különbség a két példabeszéd között. A
rabbi hasonlatában a Tóra tanulmányozásán és a jó tetteken van a hangsúly,
az evangéliumi szövegben ellenben Jézus tanításán és annak tettekre váltá-
sán. Itt tehát Jézus tanítása (s voltaképp Jézus személye) lépett a Törvény
helyébe.

Isten Fia

Jézus istenfiúsága főképp a János-evangéliumban áll a figyelem középpont-
jában, de a szinoptikusoknál is nagyon hangsúlyos. Ahhoz, hogy az Isten Fia
fenségcím lényegét megértsük, nemcsak ezt a címet kell szem előtt tarta-
nunk, hanem a Fiú és a Szeretett Fiam megnevezéseket is, amelyek Jézus
Atyjával való közösségének szoros, bensőséges és kizárólagos voltát tudato-
sítják.20 Ugyanakkor azokat a megnyilatkozásokat is figyelembe kell ven-
nünk, amelyekben Jézus egyedülálló tekintéllyel szól, s olyan témákat érint,
amelyek Isten „jogkörébe” tartoznak. Mindenekelőtt arra a biblikusok között
széles körben elfogadott szempontra utalhatunk, miszerint Jézus Isten ural-
mának eljövetelét hirdette. Az „Isten uralma” kifejezés Istennek a végidőbeli
üdvözítő cselekvését jelöli. Jézus azt hirdette, hogy Isten uralma jelen van, s
ezt a jelenlétet a lehető legszorosabban összekötötte saját személyével (vö.
Mk 1,15; Lk 11,20; 17,21). Isten uralma benne és általa, vagyis az ő tevé-
kenysége és tanítása által jött közel az emberekhez és vált megtapasztalható-
vá. 

Ugyancsak fontos az a tény, hogy Jézus bűnöket bocsátott meg, holott ezt
egyedül Isten teheti (vö. Mt 2,5; Lk 7,48). Emellett az elveszett megkeresé-
sének és a szétszóródottak összegyűjtésének motívumára is felfigyelhetünk.
Ez az elveszett bárányról szóló példabeszédben (Lk 15,4-7) és a Lk 19,10
mondásában jut kifejezésre: „Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy megke-
resse és megmentse azt, ami elveszett.” Ezekben a szövegekben Jézus azt a
feladatot tulajdonítja magának, amelyet Ezekiel próféta Istenről állít: „Meg-
keresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet” (Ez 34,16). 

Külön említhetjük az antitéziseket, amelyek a hegyi beszédben olvasha-
tók (Mt 5,20-48). Antitéziseken hat szövegegységet értünk, amelyekben Jé-
zus az ószövetségi törvény bizonyos kitételeit értelmezi újra, s amelyek sajá-

20 Vö. Mk 1,11; 9,7; 12,6; 13,32. Különösen is fontos Jézus dicsőítő imája, amelyet – amennyiben
elfogadjuk létét – a Q forrásra vezethetünk vissza. S erről a forrásról a szakemberek azt állítják,
hogy Palesztinában keletkezett a kereszténység első évtizedeiben. A dicsőítő ima szövege: „Di-
csőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvání -
tottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki sem
tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, azt csak a Fiú vagy akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni” (Lk 10,21-22; vö. Mt 11,25-27). A Q forrásról bővebb információt nyújt: KOCSIS,
I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I (Budapest 2010) 191-194.
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tos, antitetikus (ellentétre épülő) formulával kezdődnek: „Hallottátok, hogy
megmondatott  a régieknek – (a  törvény cikkelyének idézete)  –  Én pedig
mondom nektek.” Antitéziseket a zsidó irodalomban is lehet találni. A rabbik
a gyakorlati törvényértelmezéskor gyakran állították szembe saját magyará-
zatukat más tanítók nézetével. Az egyéni értelmezést az „... én pedig mon-
dom” (vaani omér) formulával vezették be. Formailag tehát hasonlóság áll
fenn a rabbik, illetve Jézus antitézisei között. A tartalmat tekintve azonban
van egy nagyon jelentős különbség. A rabbik antitézisei mindig más tanítók
értelmezésére vonatkoznak, Jézus ellenben magára a Törvényre hivatkozva
teszi  kijelentéseit.21 A  „megmondatott”  (errethé)  igeforma  Istenre  utaló
szenvedő szerkezet (passivum teologicum). Ebből következik, hogy nem két
írástudó áll ugyanazon a szinten, hanem Isten és a Törvényt teljhatalommal
értelmező Jézus,  aki  önmagának igényli  a  jogot arra,  hogy Isten akaratát
végérvényesen közvetítse és kifejtse.

ZÁRÓ MEGFONTOLÁSOK

Számunkra, papok számára különösen is fontosak a tanítványokkal kapcso-
latos  szövegek,  amelyek  három  téma  köré  csoportosulnak:  meghívás  –
Krisztussal való együttlét – küldetés. Ez alkalommal nincs mód a szövegek
mélyebb kifejtésére,  így csupán egyetlen  mozzanatra  reflektálok,  éspedig
Péter apostol hitvallására Szent János evangéliumában. Az élet kenyeréről
szóló beszéd után sok tanítványa elhagyja Jézust, aki a Tizenkettőhöz for-
dul: „Ti is el akartok menni?” (Jn 6,67). A kérdésre Simon Péter válaszol:
„Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk és tud-
juk, hogy te vagy az Isten Szentje” (Jn 6,68-69). Úgy vélem, hogy ezt a szi-
lárd hitet és hitvallást kell követnünk, amikor szembesülnünk azzal a kö-
zömbösséggel és világias szemlélettel, amely gyakran körülvesz bennünket.
Környezetünk negatív  hatása  ellenére  mi  tudjuk,  hogy Jézus  Krisztus  az
örök élet forrása. S milyen nagyszerű, hogy mi nemcsak részesedhetünk eb-
ből a forrásból, hanem annak közvetítői is lehetünk! Mi nemcsak hallgathat-
juk  az  örök  élet  igéit,  hanem  hivatalos  felhatalmazással  hirdethetjük  is.
Nemcsak magunkhoz vehetjük az élet kenyerét, hanem annak hivatalos ki-
osztói is vagyunk. Az apostolokhoz és az első keresztényekhez hasonlóan
merjük hát bátran kimondani, hogy nincs üdvösség senki másban, csakis a
minket szolgálatába hívó Jézus Krisztusban!

21 Vö. BROER, I.,  Die Antithesen und der Evangelist Matthäus, in  Biblische Zeitschrift 19 (1975)
50-63. 
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