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A keresztény számszimbolika  
és az evangéliumok rejtett üzenete

(Misztikus számok és számszimbolika) A számok eredetéről számos teória született, ám 
kialakulásuk folyamatáról mindmáig hiányosak ismereteink. Feltehetően az első írások-
kal egy időben – a Kr. e. V–IV. évezred tájékán – alakultak ki az első számjelek is, majd 
pedig a számjegyek és a számrendszerek. A számítás legrégebbi emlékei az ókori Kelet 
kiemelkedő folyammenti civilizációitól, Kínából és Mezopotámiából származnak.1

E magasan szervezett társadalmak működése, a korlátlan uralkodói hatalomnak a 
centralizált bürokratikus államapparátuson keresztüli kiterjesztése, a termelés és el-
osztás folyamatának központosítása, a hatalmas közmunkák (paloták, istenvárosok, 
piramisok emelése, infrastruktúra kiépítése) szervezése, irányítása éppen a számok és 
számrendszerek, valamint a csillagászati ismeretek tökéletesítésén alapult.

A matematika tudománya és a számmisztika – miként a csillagászatban az asztronó-
mia és az asztrológia – már a kezdetektől összefonódott egymással. A számmisztika és 
az asztrológia a számok misztikus tulajdonságain, valamint a naptárrend és a zodiákus 
jegyek összefüggésein keresztül próbált választ találni – az ókortól mondhatni napjain-
kig – a világegyetem, az univerzum (makrokozmosz) és az emberi lét (mikrokozmosz) 
összefüggéseire, titkaira.

A numerológia az asztrológiához hasonlóan abból a feltevésből indult ki, hogy a vi-
lágegyetem nem más, mint egy túldimenzionált emberi test, a bolygók állása pedig befo-
lyásolja az ember jellemét és cselekedeteit, s ezek az égi jelek határozzák meg egyúttal 
az emberi élet menetét. Az ember viszont képes arra, hogy a bolygók által kibocsátott 
spirituális rezgéseket „a szférák zenéjét” felfogja, s az isteni számösszefüggések alapján 
(a bolygókat ugyanis 1-től 9-ig számozták, s ezáltal egy teljes rezgésciklust alkottak) 
sorsát jóra fordítsa.2

A zsidó-keresztény számmisztika elsősorban a híres görög filozófus és matematikus 
Püthagorasz (Kr. e. 570 – 500 k.) tanításain alapszik. Mivel a görögök is a tízes szám-
rendszert használták, Püthagorasz úgy vélte, hogy az Univerzum teljessége legtökéle-
tesebben az első négy szám összegével (1+2+3+4=10), azaz a tízessel jellemezhető. 
Az égi szférák és a természet harmóniájáról szóló tézisét követői, a püthagoreusok fej-
lesztették tovább a Kr. e. 5–4. század folyamán. E kozmogóniai tanítás szerint – amely a 
világmindenség működését matematikai összefüggésekre vezette vissza – a bolygók égi 
pályáikon, a szférákon keringve zenei hangzást bocsátanak ki. Ezt a zenét azonban az 
ember azért nem észleli, mert megszületésétől fogva folyamatosan hallja. A bolygók és a 
zenei hangrendszer közötti matematikai összefüggésekre alapozva a bolygók egymástól 
való távolságát a hét-, majd a nyolchangú skálának feleltették meg. Kezdetben a leg-
kisebb számértéket és a mélyebb hangokat a legtávolabbi égitesteknek tulajdonították, 
később pedig éppen a legmagasabb hangúaknak vélték őket.3

Püthagorasz számelméleti örökségén alapult és fejlődött ki a számmisztika két fon-
tos ága, a keresztény gnózis, valamint a zsidó kabbala. A középkor keresztény gnoszti-
kusai ezoterikus módszerekkel – titkos jelrendszerrel, beavatási rituáléval –, valamint 
különböző számösszefüggésekkel próbáltak magyarázatot találni az emberi lét és az 
univerzum titkos összefüggéseire, amely által az isteni lényeg megfejtését, az öröklét 
elnyerését remélték.
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A világmagyarázatok az antik civilizációs örökségben éppúgy, miként a nagy világ-
vallásokban is a számok titkos üzenetére épültek. Szinte mindenütt kiemelt jelentőséggel 
bírt a hármas, a hetes, a tízes s különösképpen a tizenkettes szám misztériuma.

A brahmanizmusban a rendezett világegészt, a világ körforgását az istenhármassággal 
(Brahma, Visnu, Síva) fejezték ki, miként a kereszténységben a Szentháromság tantétele a te-
remtő isteni lényeg hármas megtestesülésére utalt. Az ókori egyiptomiak Napisten-kultusza 
jegyében ugyancsak kiemelt szerepet tulajdonítottak az Istenháromságoknak, az isten-csa-
ládoknak. Így a héliopoliszi istenvilágban (Isteni Kilencség) a fáraó isteni eredetét Ízisz és 
Ozírisz fia, Hórusz a sólyomisten testesítette meg. Szinte valamennyi kultúrában megta-
lálható a világegyetem három szintre tagolása (ég, föld, alvilág). A három nagy igehirdető 
apostolnak eredetileg Buddhát, Zarathusztrát és Jézust tartották, később pedig Mohamedet 
is hozzájuk sorolták. A hármast – a legfontosabb szakrális számként – azonosították a vi-
lágmindenség három szférájával, az istentriászokkal. Az abszolút tökély számaként pedig a 
három az utolérhetetlen eszményi, szellemi szféra kifejezője, szimbóluma egyúttal az univer-
zum hármas (Isten–természet–ember) foglalatának, a tér három dimenziójának.4

A szakrális hetes az isteni tökéletesség, egyúttal pedig a démonikus erők megjelení-
tőjeként is ugyancsak kiemelt jelentőséggel bírt. A teremtő szellemi szféra hármasságá-
nak, valamint az anyagi világ négyességének (négy őselem) összegeként jelképezte Isten 
és a világmindenség összetartozását, az idő ciklikus törvényét.

A bibliai teremtéstörténet éppen ezért megy végbe hét nap alatt. Az ősi káoszból az 
Isten által rendezett világegész 2×3 nap alatt (a szétválasztás, valamint a feldíszítés iste-
ni műveként) valósul meg. A hetedik napon pedig a teremtő – befejezve művét – megpi-
hen, egyúttal megáldva és megszentelve ezt a napot. A bibliai tanítás ezáltal azt kívánta 
hangsúlyozni, hogy a világ jó és szent, mert isteni mű.5

A zsidó vallási hagyományban szent ünnepeik és gyászszertartásaik ugyancsak hét 
napig tartottak. A szent szombat pedig – a nyugalom napjaként – hetednaponként ismét-
lődik. Salamon király templomát éppen hét évig építették (Kr. e. 966–959). A hétágú 
menóra pedig – a zsidóság monoteizmusának kifejezőjeként – a Jahve hatalma alatt 
egyesített, a hét égi szférán uralkodó hét bolygó istenséget szimbolizálta.6

A keresztény vallásban a szakrális hetes liturgiai üzenetét közvetíti a hét szentség, a 
hét erény és hét főbűn, Mária hét fájdalma és hét öröme, a Szentlélek hét ajándéka, vala-
mint a „Miatyánk” hét kérése is. A helyes imádságot teljes formájában csak a Máté evan-
gélium közli (Mt 6,9–13). Az első három Isten jogainak és hatalmának érvényesüléséért 
fohászkodik, a további négy pedig az ember földi létének szükségleteit fogalmazza meg.

Ugyancsak a szakrális hetes rejtett üzenete fejeződik ki az evangéliumok Krisztus-
életútjában. Így számos csodatételében (a két kenyérszaporítás [Mt 14,13–21 és 15,32–
39], csodálatos halfogás [Jn 21,1–3]), valamint kereszthalálában is isteni lényegéről 
– éppen a hetes szám szakrális üzenetébe foglalva (hétszeri megszólalása a kereszten) 
– tesz tanúbizonyságot.7

A Jelenések könyvében pedig a pusztító erők megjelenítőjeként – az emberiséget 
sújtó sorscsapások (látomások a hét pecsétről, a hét harsonáról [Jel 6,1–11,19], a hét 
csapásról, Isten haragjának hét csészéjéről [Jel 15,1–16,21]) – a démonikus hetes szá-
maként nyer negatív értelmet.

A tízes, az első kétjegyű számként, ugyancsak különös jelentőséggel bírt. Az első 
négy szám összegeként a ciklus végét, a befejezettséget jelölte. Ugyanakkor a világmin-
denséget teremtő isteni tökéletesség páratlan egyes princípiumához társították a páros 
tízest – illetve ennek önnön szorzataként a százat és az ezret –, amellyel a teremtett 
világegészt, az univerzumot fejezték ki.8
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Az ókori görögök államszervezete, intézményrendszere ugyancsak a tízes beosztáson 
alapult. Az attikai félszigetet tíz kerületre tagolták, az évet tíz hivatali hónapra osztották, 
s az államügyek élére is tíz sztratégoszt választottak. Püthagorasz pedig az égi szférák 
zenei harmóniájáról szóló tézisében, az Univerzum teljességét az első négy szám össze-
gével, azaz a tízessel jellemezte.

A kora római naptárrend ugyancsak tíz hónapból állt (az első négyet nevesítették, a 
többit pedig öttől tízig sorszámozták). Rómának tíz védőistenét tartották számon. A ró-
mai közigazgatás és jogrend ugyancsak a tízes beosztásra épült, miként a hadszervezet 
is (a római légiót tíz cohors alkotta).

A zsidóság monoteista Jahve-kultusza – a kiválasztottság megerősítéseként – a Mózes 
által közvetített tízparancsolatban, s a mindennapi szigorú életszabályokban nyert kife-
jezést. A hébereknek a vízözönig tíz pátriárkájuk volt. Ádámnak tízedik leszármazottja 
volt Noé, neki pedig éppen tizedik utóda Ábrahám, a zsidó nép ősatyja.9

Az evangéliumok Krisztus-életútjában a tízes szám éppen a Megváltó isteni lényegét, 
természetfeletti hatalmát volt hivatott bizonyítani, amikor is csodatételei során éppen tíz 
leprást gyógyít meg (Lk 17,11–19). Hasonlóképpen ez az üzenete az okos és balga szü-
zekről szóló példabeszédnek is (akik ugyancsak tízen vannak), amely Krisztus második 
eljövetelét, Isten országának közeli beteljesülését jövendöli (Mt 25,1–13). Az utolsó íté-
lettel bekövetkező messiási birodalom, e Mennyei Jeruzsálem pedig ugyancsak ennek az 
üzenetnek a jegyében fog fennállni éppen ezer esztendeig (Jel 20,1–6).

A tizenkettest a civilizációs örökségben mindig is kivételezett, szerencsés számnak 
tartották. Az idő három síkjának, valamint a tér négy égtájának szorzataként a teljessé-
get, az Isten által teremtett Univerzumot, a birtoklást szimbolizálta.

Az uralom, a birtoklás számaként van éppen tizenkét fia Kalevalának, tizenkét társa 
Odüsszeusznak, tizenkét pásztora Romulusnak, s ugyancsak tizenkét lovagja Arthur 
királynak. A görög mitológia olimposzi istenei ugyancsak tizenketten vannak, s éppen 
tizenkét próbatételt kellett kiállnia Héraklésznek, a neves hérosznak, hogy a görög iste-
nek sorába emelkedhessen.10

Az egyiptomiak a teljesség jegyében osztották tizenkét hónapra az általuk számított nap-
évet. A hinduktól ered a tizenkét állatövi jegy, amelyhez mindmáig számos asztrológiai vo-
natkozást társítanak. A tizenkét zodiákus jegyet pedig az anyagi világ négy őseleméhez (föld, 
levegő, tűz, víz) rendelték. S úgy vélték, hogy az emberre mint mikrokozmoszra az állatöv 
makrokozmikus rendszere éppúgy befolyást gyakorol, miként az elemek és a bolygók.

A keresztény hagyományban a tizenkettes számnak ugyancsak kivételezett szerepet 
tulajdonítottak. A teremtő isteni lényeg hármas megtestesülésének, valamint az anyagi 
világ négyességének (négy őselem) szorzataként a világ teljességét, az Univerzumot, s az 
azt birtokló isteni hatalmat jelképezte. A tizenkettes isteni, szakrális jellegére utalt a szám 
aritmozófiailag redukált összege is (1+2=3), amely az isteni lényeg hármas megtestesülé-
sét, a Szentháromságot, a test-lélek-szellem elválaszthatatlan trilógiáját fejezte ki.11

(Az evangéliumok és a keresztény számszimbolika) Szent Ágoston, a középkor ke-
resztény világképének megalapozójaként, teológiai rendszerének alaptételeit összegző 
művében (De doctrina Christiana) – az exegézis módszerét és nevezetes jel-elméletét 
kifejtve – maga is arra a megállapításra jut, hogy a Szentírás mélyebb üzenetét csakis a 
számok titkos jelrendszerén keresztül lehet feltárni; „Sok titok van a Szentírásban, amit 
nem értünk, mert nem ismerjük a számok jelentését.”12

Az evangéliumok Krisztus-életútja, miként a Jelenések könyvének apokaliptikus 
látomásai a végidőről ugyancsak a keresztény számszimbolika szabályrendjére, titkos 
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üzenetére épülnek. Hasonlóképpen a középkor irodalma is ezt a számszimbolikai sza-
bályrendet követi. A középkori katedrálisoknak is – az evangéliumok világképi üze-
netét közvetítve – ugyancsak ez a rendezőelve.13 A hit Krisztusáról szóló tanítások, a 
Megváltó életútjának fordulatai – isteni lényegének kifejezőjeként – a hármas, az ötös, 
a hetes, a nyolcas, a kilences, s legfőképpen a tizenkettes szakrális üzenetébe rejtve köz-
vetítik a diadalmas megváltás ígéretét.

Az evangéliumokat az az őskeresztény hagyomány alakította ki – az 1. század utolsó 
harmadára (Kr. u. 70–110 között) –, amely a történeti hűséggel szemben – teológiai, 
tanító célzattal – a hit Krisztusát, a keresztény üdvtan elemeit kívánta a középpontba 
állítani. A korai császárkor véres keresztényüldözéseinek időszakában ugyanis – Nero 
(54–68) majd Domitianus (81–96) véres uralma alatt – megerősítő, buzdító célzattal kí-
vánták közvetíteni Krisztusnak, a megváltó Messiásnak üzenetét. Ha pedig Krisztus – a 
hit szerint – feltámadt, ezzel fényes bizonyságot tett Messiás voltáról, isteni lényegéről. 
Ezért életútját –megszületésétől kereszthalálán át feltámadásáig – isteni hatalmának 
megnyilvánulásaként csodáknak kellett kísérniük.14

A három ún. szinoptikus evangélium (Máté, Márk, Lukács) tartalmilag nagyrészt 
megegyező Krisztus-életutat mutat be. Mondandójukat tárgy szerint csoportosítva, el-
sődlegesen Jézus galileai működését, tanításait, csodatételeit beszélik el. Végül pedig a 
szenvedéstörténet, majd a feltámadás eseményeit közlik röviden.

Ugyanakkor számos ponton feltűnő az eltérés, az ellentmondás a szinoptikusok kö-
zött. Így Jézus családfájának a bemutatása, a hegyi beszédben kifejtett krisztusi alapel-
vek, a „nyolc boldogság”, valamint a helyes imádság, a „Miatyánk” közlése is jelentős 
eltéréseket mutat.

Még feltűnőbb azonban az ellentét, amely a szinoptikusokat a negyedik, azaz János 
evangéliumától elválasztja. Amíg a szinoptikusoknál Jézus fő működési területe Galilea, 
addig Jánosnál már Júdea és Jeruzsálem lesz. A leglényegesebb eltérés azonban az el-
térő Krisztus-képben nyilvánul meg. Amíg a szinoptikusok Jézust, az embert – mint az 
eljövendő Messiást és Isten fiát – csodatételein keresztül mutatják be, bizonyságot téve 
isteni lényegéről, addig Jánosnál már Istenként, a hellenista felfogásban közismert – és 
megtestesült – Logoszként jelenik meg. Így a szinoptikusoknál Krisztusnak elsődlege-
sen emberi, Jánosnál pedig már hangsúlyozottan isteni vonásai kerültek előtérbe.15

Jézus születéséről két evangélium (Máté 1,18–25, Lukács 2,1–7) részletesen is beszá-
mol. Mindkét evangélium úgy mutatja be a megszületett gyermeket, mint a zsidóknak 
megígért Messiást, akinek eljövetelét már az ószövetségi nagypróféták (Izaiás, Ezékiel) 
is megjósolták.

Megszületését pedig olyan csodajelek kísérték, amelyek éppen isteni lényegét voltak 
hivatottak kiemelni (szeplőtelen fogantatás, angyali üdvözlet, pásztorok imádása, nap-
keleti bölcsek hódolata, háromkirályok imádása).

Születése időpontját a kora keresztény egyház I. (Szent) Gyula pápa (337–352) 350-
ben meghozott rendelkezése nyomán december 25-re tette. A pápa figyelembe vette 
ugyanis, hogy a Constantinus császár (306–337) által államvallásként elismert keresz-
ténység térhódítását jelentősen előmozdítja, ha a Megváltó ünnepét a téli napforduló ősi, 
évkezdő pogány ünnepköréhez – a legyőzhetetlen Napisten (Sol Invictus) kultuszához 
– köti. Így természetszerűen a pogány hagyományok is beépültek az ünnep szakrális és 
világi rítusai közé.16

Jézus megszületésének e fiktív időpontja számszimbolikailag ugyancsak isteni lé-
nyegét nyomatékosítja. Ugyanis az év utolsó, tizenkettedik hónapjában, karácsony 
éjjelén (december 25-én) született meg. A 12-es pedig – és aritmozófiailag redukált 
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3-asa – a teremtő isteni lényeg hármas megtestesülésének is szakrális kifejezője. A 25-
ös aritmozófiai 7-ese ugyancsak az isteni tökéletesség kifejeződése. Az evangéliumok 
Krisztus-életútjának számos fordulata – isteni lényegének bizonyítékaként – éppen ezért 
épül döntően a 12-es, illetve a 7-es szakrális üzenetére.

Ezért nyilvánul meg Jézus isteni bölcsessége éppen 12 éves korában. Ugyancsak 
ezért választ maga mellé tanításainak hirdetésére 12 tanítványt, egyúttal különleges, 
isteni hatalommal ruházva fel őket. Közülük pedig éppen a három bizalmas tanítvány 
(Péter, Jakab, János) lesz tanúja Krisztus színeváltozásának majd kereszthalálának. 
Krisztus megfeszítése is éppen déli 12 órakor, halála pedig délután 3 órakor következik 
be. Nyilvános fellépésének – a „nagyhétnek” eseményeit – az evangéliumok ugyancsak 
tizenkét fejezetre különítve beszélik el, s Jézus életútjának e tizenkét fordulatát a zodi-
ákus jegyekkel is társították.17

Krisztus csodatételei során – isteni, természetfeletti hatalmának bizonyítékaként – 
éppen három ízben támaszt fel halottat, a naimi ifjút (Lk 7,11–17), Lázárt (Jn 11,1–
44), valamint Jairus elöljáró 12 éves leányát (Mk 5,21–43). Ugyancsak a tizenkettes szám-
szimbolikai üzenete jegyében gyógyít meg egy 12 éve vérfolyásos asszonyt (Mt 9,20–22).

Hasonlóképpen a tizenkettes szakrális üzenetére épül a Krisztus által megjövendölt 
messiási királyságának, Isten új országának, a Mennyei Jeruzsálemnek a leírása is (Jel 
21,9–27, 22,1–5).

A négyszög alaprajzú város kiterjedése éppen tizenkétezer stádium. A város maga 
színarany, falait tizenkétféle drágakővel ékesítették. Tizenkét kapuzata – hármasával a 
négy égtáj felé nyílva – a tizenkét zsidó törzs nevével, alapkövein pedig a tizenkét apos-
toléval megjelölve. A város közepén pedig Isten és a Bárány trónusából fakadt az élet 
vizének folyója, amelynek mindkét partján az élet fája tizenkétszer termett gyümölcsöt.

A bibliai üzenet az élet forrásának tehát magát Istent tekinti, rituális értelemben pedig 
a folyó, az élő víz a keresztséget szimbolizálja. Ebben az összefüggésben pedig az élet 
vize a Szentlélek keresztség általi átlényegülésére utal.18

Mielőtt Jézus nyilvános működését megkezdte volna, felkereste a Jordán folyó mel-
lett működő Keresztelő Jánost, hogy megkeresztelkedjék. A vízbemerítés a zsidó hagyo-
mányban is a lelki megtisztulás és megújulás rituális szertartása volt. A Jordánt az élő 
vizek forrásának tekintették, amely egyúttal a keresztséget – s az élet forrásaként magát 
Istent is – szimbolizálta.

A szeplőtelen fogantatás által a bűntől mentes Jézus – Isten fiaként, a Szentlélek 
üzenetével – azonban nem a megtisztulás céljából keresztelkedett meg, hanem hogy az 
emberiség bűneit megválthassa.

A keresztség szakrális üzenetét közvetítette az ókeresztény ikonográfiában a hal szim-
bólum is. A halábrázolások – a víz általános érvényű jelképeként – a vízzel való keresz-
telésre is utaltak. Jézus első tanítványait éppen ezért választotta a halászok közül, és az 
„emberek halászaivá” tette őket. A hal ebben az összefüggésben a megkeresztelt hívekre 
utalt, ugyanakkor Krisztust magát is jelképezte. Az ókeresztények ugyanis a hal görög 
elnevezésének (IXQYS) akrosztichonjait – I(észusz) X(risztosz) Q(eu) Y(iosz) S(ótér) – 
Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó – Jézus nevének a titkos rövidítéseként értelmezték.19

A hal majd a kenyér így válik eucharisztikus jelképpé, Krisztus keresztáldozatának szim-
bolikus kifejezőjévé. Jézus ugyanis kafarnaumi beszédében (Tanítás a mennyei kenyérről 
[Jn 6,32–59]) az „élet kenyere” – teste-kenyér, vére-ital – metaforikus példázatával, a benne 
hívők számára a diadalmas feltámadás ígéretét, az öröklét elnyerését sugallja.

Ugyancsak ez az eucharisztikus üzenete az utolsó vacsorának, amelyen Jézus a zsi-
dók pászkavacsoráját a saját halálát meghirdető búcsú és emlékező vacsorává tette 
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Az ókeresztény liturgiában így lényegül át a zsidók pászkabárány áldozata Krisztus 
feláldozásával.20

A bárány mint Krisztus-szimbólum a Jelenések könyvének apokaliptikus látomásai-
ban lesz – Isten Bárányaként, a világ uraként – a győzedelmes és felmagasztalt Krisztus 
jelképévé. Az evangéliumok tanítása szerint ugyanis a Messiás – mintegy áldozati bá-
rányként – feláldozta magát a bűnös emberiségért, ezáltal pedig helyreállította az ember 
és Isten között a bűn által megbontott szövetséget: „Íme az Isten Báránya, aki elveszi a 
világ bűneit.” (Jn 1,29)

Jézus az utolsó vacsorán – az evangéliumok tanúsága szerint – tudatosan készült 
megváltó szerepére, megjövendölve halálát, s egyúttal azt is, hogy tizenkét tanítványa 
közül az egyik el fogja őt árulni. Az utolsó vacsora számszimbolikai üzenetében ezért 
kerül egymással szembe a teremtő isteni tökéletesség tizenkettese, aritmozófiai hármasa, 
a végzet tizenhármasával, azaz az aritmozófiai négyessel. A négyes ugyanis jelképezte 
– a négy égtáj, illetve az anyagi világ négyességének foglalataként – Isten és a világ-
mindenség összetartozását. A kereszt szakrális szimbólumaként pedig kifejezte Krisztus 
kereszthalálát és feltámadását (mennybemenetele éppen a 40. napon következik be), 
sírkereszt formában pedig a halált. A középkori irodalom ezért is társította a négyeshez 
– illetve tízes, százas, ezres szorzataihoz – a tragédiákat, a vitézi halált.21

Éppen ezért négybetűs a felirat Krisztus fejfáján (INRI), amely kereszthalálának 
okát jelöli meg. Hasonlóképpen négyen vannak a római katonák, akik Krisztust feszítik 
meg. Ugyancsak ezért négy az apokalipszis lovasainak száma, a pusztítás, a háború, az 
éhínség, a halál megtestesítőiként. S ugyancsak ezért volt a felnégyelés a halálneme a 
felségárulóknak, a királygyilkosoknak a középkor folyamán. Ezért jutott hasonló sorsra 
az István hatalma ellen lázadó Koppány is.

Az utolsó vacsora számszimbolikai üzenetében a végzet tizenhármasa éppen ezért 
vetíti előre Jézus sorsának elkerülhetetlenségét. Az egybegyűlt tizenkét tanítvány mellett 
ugyanis éppen ő, a Mester, a tizenharmadik, akinek megjövendölt végzete nagypénteken 
beteljesedik.

Elárultatásában pedig éppen Júdás lesz az a baljós tizenharmadik, aki – Jézustól és 
a hűséges tizenegy tanítványtól elkülönülve – öngyilkosságával a közeli végzetet vetíti 
előre. Megüresedett helyére pedig – a tizenkettes szakrális üzenetének megerősítése-
ként – egy újabb apostolt (Mátyás) választottak (Csel 1,15–26). A tizenegy aritmozófiai 
kettese ugyanis (és ennek tízes, százas, ezres szorzatai) – az isteni tökéletesség egyes 
princípiumának, az örök „Bonumnak” megbontójaként – a gonosz erőket, a „Malumot”, 
a jó és a rossz örök ellentétét testesítette meg.22 A Jelenések könyve apokaliptikus lá-
tomásaiban – a négy gonosz angyal pusztító erőinek elszabadulásával – az emberiség 
harmadrészét elpusztító lovas sereg száma éppen ezért lesz húszezerszer tízezer (Jel 
9,13–20). S ugyancsak ezért lesz két fenevad a megtestesítője az Antikrisztusnak, azaz 
magának a Sátánnak is (Jel 13,1–15).

Az evangéliumi elbeszéléseknek mindvégig fontos elemét alkotják Jézus csodatételei, 
így a gyógyítások, ördögűzések, mentő, illetve ajándékozó csodák, valamint a halott-tá-
masztások. Mindezekkel Jézus isteni lényegét, természetfeletti hatalmát kívánták igazol-
ni, egyúttal pedig Isten országának a közeli beteljesülését is hírül adták.

Éppen ezért Jézus életének, nyilvános működésének a döntő elemét a környezet-
tel, az emberekkel való találkozások sora jelenti. Tanításainak lényegét pedig olyan 
példabeszédekben fejti ki – képes, metaforikus prófétai beszédformában –, amelyek 
gyakran maradnak lezáratlanul, s talányos, titkos üzenetük többféleképpen is értel-
mezhető.23
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 Az „Isten országáról” szóló példabeszédek értelmét és célját, illetve ezek magyará-
zatát Máté és Lukács evangéliuma is részletesen közli. Miután Jézus eljövendő messiási 
királyságának, a mennyországba jutásnak titkaiba csak – a természetfeletti hatalommal 
felruházott – kiválasztott tanítványait (12 apostol, 72 tanítvány) avatta be, ezért van 
szükség tanításainak közérthetőbb, gyakran metaforikus példázatokban való kifejtésére: 
„Azért szólok hozzájuk példabeszédekben, mert néznek, de nem látnak, s hallgatnak, de 
nem hallanak és nem értenek.” (Mt 13,13)

E messiási királyság legfőbb erkölcsi parancsa pedig az az egyetemes Isten szeretet 
(„amor Dei”), amely a világmindenséget, s benne az embert, e teremtő isteni szeretet 
eredményének tartja. Az embereket pedig éppen a szeretet parancsa, a tevékeny „fe-
lebaráti” szeretet kell, hogy vezérelje (Mk 12,28–34). E kettős szeretet tehát Krisztus 
messiási királyságának legfőbb erkölcsi alappillére, amely által a mennyország, az örök 
üdvösség elnyerhető.

Szent János legendája megemlíti, hogy az idős apostol – Epheszoszban tartózkodván 
– tanítványainak állandóan a szeretet fontosságát hangsúlyozta, azzal az indokkal: „Mert 
ez az Úr parancsa, és ha csak ez az egy is megvalósul, az már elég.”24

A keresztény számszimbolikában ennek az egyetemes Isten-szeretetnek volt a kifeje-
zője az az ötös szám (ill. 10-es, 100-as, 1000-es szorzatai), amellyel az emberi boldogsá-
got, a földi szerelmet, az „amor hominis”-t is jelölték. Ugyanakkor a testből és lélekből 
álló ember számának is tartották, a négy elem, valamint az ötödik, szellemi-isteni lé-
nyeg (kvintesszencia) összegeként. Leonardo a reneszánsz panteista világszemléletének 
kifejeződéseként megformált „tökéletes emberét” – a teremtő Isten szeretet ötösének 
jegyében, az aranymetszés szabályát követve – olyan ötágú csillagzatba foglalja, amely 
egyúttal szimbolikus kifejezője volt a tökéletes, eszményi univerzumnak is. Az ember 
földi és misztikus szellemi lényegét pedig az egymást fedő és azonos alapterületű négy-
zet (négy elem), illetve kör (isteni, szellemi szféra) foglalata alkotta.25

Ugyancsak ennek az egyetemes Isten- és emberszeretetnek az ötöse fejeződik ki 
Krisztus szenvedéstörténetében, a Via Dolorosa 14 stációjában. A középkori Európában 
a 14. századtól kezdve – a közel-keleti keresztény befolyás összeomlásával – a feren-
cesek passió-kultusza nyomán a népi vallásosságban a keresztúti ájtatosság, a „szent 
circulus” egyre nagyobb teret nyert. A váltakozó számú stációkat végül is 1731-ben, 
XII. Kelemen pápa engedélyével – a ferences hagyományt követve – 14 stációban egy-
ségesítették.26

A keresztút 14 állomása pedig – Krisztus halálra ítélésétől, szenvedésein majd ke-
reszthalálán át sírba tételéig – megváltástani üzenetként, az egyetemes Isten- és em-
berszeretet kifejeződéseként, aritmozófiailag ugyancsak a számszimbolika ötösébe van 
foglalva (1+4=5).

Hasonlóképpen ez az üzenete a keresztény ikonográfiában a vadrózsa öt szirmának, 
amely Krisztus öt szent sebére utal. S az emberiségért elszenvedett sebeit tanúságként 
felmutató világbíró Krisztus – szenvedésének attribútumaival (kereszt, töviskorona, 
korbács, lándzsa, szegek) – ugyancsak központi témájává lesz a középkori katedrálisok 
„utolsó ítélet” kapujának (Amiens, Párizs – nyugati főkapuzat, Chartres – déli kereszt-
hajó főkapuzata, Reims – északi kereszthajó bal kapuzata).27 Ugyancsak ennek az Isten-
szeretetnek a számszimbolikai üzeneteként áll éppen ötven, illetve százötven (3×50) 
szemből a rózsafüzér vagy imafüzér, azaz – Mária-imádságként – az „olvasó”, amelynek 
minden tizedik (összesen öt) nagyobb láncszeme titkos, isteni üzenetet rejt magában.

Krisztus csodatételei sorában ugyancsak különös jelentőséggel bír a két kenyérszaporítás 
története. Mindkét esetben a legfontosabb krisztusi főparancs, az adakozó felebaráti szeretet 
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nyilvánul meg. Az elsőt mind a négy evangélium megemlíti, a másodikat azonban csak 
Máté és Márk beszéli el. Az első kenyérszaporítás helyszínét csak Lukács (Betszaida 
környéke) és János evangéliuma (a Tiberias-tónál) jelöli meg, a másodiknál minderről 
már említés sem történik. Az evangéliumok ellentmondásai ebben az esetben is abból a 
tanító-teológiai szándékból adódnak, amely e csodatételben is – a részletek egyezőségé-
vel szemben – elsődlegesen Krisztus isteni lényegét kívánta igazolni. Mindezt pedig a 
számszimbolika rejtett üzenete közvetíti.

Az első alkalommal – Jézus gyógyító csodáinak hírére – ötezer férfi gyűlt össze a 
Tiberias-tónál. Beesteledvén, a tanítványok arra kérték Jézust, hogy bocsássa el a töme-
get, hogy a környéken szállást és ennivalót találjanak. Jézus azonban a tanítványokhoz 
fordult, hogy ők adjanak a tömegnek enni. Mire azt válaszolták, hogy csak öt kenyerük 
meg kettő haluk van. Jézus ekkor áldást mondott, majd – ötvenes csoportokban leültet-
ve a tömeget – elfogyasztották a szétosztott ennivalót. Mindenki jóllakott, és végül még 
maradt is, éppen tizenkét tele kosárral.

Miután e történetben Krisztus adakozó szeretete nyilvánul meg, az ötös szám – és 
tízes többszörösei – a krisztusi főparancs, a felebaráti és egyetemes Isten-szeretet kife-
jezője. Az öt kenyér meg a két hal – eucharisztikus szimbólumként – a hetes szakrális 
üzenetébe foglalva, az isteni tökéletességet, Krisztus isteni lényegét emeli ki. A tizen-
kettő és aritmozófiai hármasa ugyancsak Krisztus isteni lényegének, e csodatételében is 
megnyilvánuló természetfeletti hatalmának a kifejeződése.

A második kenyérszaporítás hasonlóképpen a hármas és a hetes számszimbolikai üze-
netére épül. Az összegyűlt tömeg ezúttal ugyanis három napja volt együtt. Krisztus most 
hét kenyeret áldott meg, s végezetül megmaradt még, hét tele kosárral. Itt négyezer férfi 
gyűlt össze, „az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva”. (Mt 15,32–39)

A négyes ebben az összefüggésben – az anyagi világ négyességének szimbólumaként 
– az ember testi lényegének, egyúttal létszükségleteinek is kifejezője.

Dionüsziosz Areopagíta értekezésében – a teremtő isteni szeretet kifejeződéseként – 
Istent magát a fénnyel azonosítja. E teremtő isteni fényből minden egyes teremtmény 
részesül. A világegyetem pedig, amely e sugárzásból jött létre, voltaképpen egy fényára-
dat. E teremtő fény visszatükröződési folyamatában pedig – a láthatatlan égi hierarchián 
egyre feljebb emelkedve – minden a teremtőhöz tér vissza. Az abszolút fény, azaz Isten, 
többé-kevésbé minden teremtményben benne rejlik, ezáltal egyesíti valamennyiüket, és 
kozmikus szeretetével átfogja az egész világot.28

Ennek a teremtő isteni fénynek a szakrális üzenetét közvetítik építészetileg a közép-
kori katedrálisok A katedrális a Mennyei Jeruzsálem földi képmásaként – az isteni fény-
teológia építészeti foglalataként – a megváltás, a diadalmas feltámadás ígéretét hirdeti.

Alaprajzi elrendezésében a kereszt forma a világmindenséget leképező négy égtájat, 
egyúttal Krisztus testét és feltámadását – a megváltás győzelmes jelképét – szimboli-
zálja. A teremtő isteni lényeg hármasságának szakrális üzenete fejeződik ki a templom-
hajó hármas tagolásában, a kapuzatok (3×3) kialakításában. Az összesen kilenc kapuzat 
ugyanis számszimbolikailag – az isteni tökéletesség misztikus szakrális számaként – 
Isten országának, a Mennyei Jeruzsálemnek kifejezője.

Krisztus istenségének és megdicsőülésének bemutatása – egységes ikonográfiai elvek 
alapján – a kapu-szobrászatban vált különleges jelentőségűvé.

A kapuzati orommezőben a trónon ülő (jobbját áldásra emelő, balján az élet könyvét 
tartó) világbíró Krisztust – a Jelenések könyvének bevezető égi látomásaira alapozva 
(Jel 4,6–8) – Szent Jeromos (347–420) nyomán a négy evangélista szimbólumaival 
körülvéve ábrázolták. Eszerint az ember-angyal = Máté, mert evangéliumát Krisztus 
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emberi családfájával kezdi, a bika = Lukács, mert az ószövetségi áldozatokról szól, 
az oroszlán = Márk, mert történetét Keresztelő Jánossal a pusztában – az oroszlánok 
lakhelyén – kezdi, a sas = János, mert a Logoszról szóló tanítása, Jézus istenségének 
felmutatása, az emberi lélek – sashoz hasonlatos – égi magasságokba szárnyalásának 
inspirálója. A négy evangélista szimbólumot – zodiákus jegyként – az univerzumot leké-
pező négy őselemhez is társították. Így Máté (Vízöntő jegye) a levegőt, Márk (Oroszlán 
jegye) a tüzet, Lukács (Bika jegye) a földet, János (megváltott Skorpió jegye) a vizet tes-
tesítette meg. A négy élőlényt ugyanakkor a keresztény üdvtörténet fontos eseményeivel 
is párhuzamba állították. Így a megtestesülésnek az ember, Krisztus áldozati halálának 
a bika, a föltámadásnak az oroszlán, a mennybemenetelnek pedig a sas lett jelképévé.

A feltámadás üzenetét közvetítette a katedrálisok padlózati labirintusa is. A labirintus 
ugyanis – az építőmesterek misztikus ikonográfiai kézjegyeként – szimbolikus kifejező-
je volt a földi lét útvesztőiből – a feltámadás ígéretével – Isten országába való bejutás-
nak. A feltámadás számszimbolikai üzenetének jegyében képezték éppen nyolcszögle-
tűre számos középkori katedrális (Amiens, Reims) padlózati labirintusát. Ezért nevezték 
„Jeruzsálem útjának” is, amelyet a zarándokok – a bűnbocsánat elnyeréséért (a jeruzsá-
lemi zarándoklat szimbolikus kiváltójaként) – térden tettek meg. A katedrálisok labi-
rintusait pedig egységesen tizenegy tekervényre osztották. A tizenegy és aritmozófiai 
kettese ugyanis a gonosz erőket, a bűnös világot szimbolizálta, amelyből a kiutat, a lelki 
megtisztulással – a labirintus centrumát (a földi létet) a szimbolikus újjászületés által 
elhagyva – a mennyország ígérete jelentette.

A szentély, a katedrális szakrális központjaként – a fő és a kereszthajók metszés-
pontjában – a gótikus rózsaablakok fényszimbolikáján keresztül egyesítette magában 
a transzcendens isteni fény misztikus – bíborvöröses – kisugárzását. Az evangéliumi 
ikonográfia a kapuzatok tanítását – Mária, Krisztus és a szentek életútja, utolsó íté-
let – a színes üvegablakokon át folytatta.

Az üvegablakok művészete a monumentális rózsaablakokban teljesedett ki. A tizen-
kettes számszimbolikai üzenetét közvetítve egyszerre fejezték ki az univerzum, a vég-
telen idő ciklikus változását, egyúttal pedig a fény istenének, magának Krisztusnak – a 
testet öltött Logosznak – a misztériumát. A rózsaablakok centrumában pedig az a terem-
tő isteni szeretet sugárzódott ki, amely a megváltás diadalát, Isten győzelmét hirdette.29

Jézus tanításainak lényegét, a legfontosabb keresztény erkölcsi elveket – Isten orszá-
gának elnyeréséért – az ún. „hegyi beszédben” fejti ki. Minderről Máté és Lukács evan-
géliuma is részletesen beszámol (Mt 5–7; Lk 6,17–49).

A Máté-evangélium – zsidókeresztényekhez szólva – elsődlegesen a zsidóknak kíván-
ta bebizonyítani, hogy Jézus a megígért Messiás, aki az új szövetség messiási király-
ságának törvényeit – Mózeshez hasonlóan – egy hegyről nyilatkoztatja ki. Lukácsnál 
viszont – a pogánykeresztények evangélistájánál – Jézus egy síkságon, tanítványai és 
hallgatósága körében, közvetlenül fejti ki nézeteit.

Az evangéliumok tanítása nyomán így válik Krisztus – az ószövetségi mózesi tör-
vények helyreállítójaként – az általa meghirdetett messiási ország törvényhozójává, e 
Mennyei Jeruzsálem messiás királyává, az ezredéves messiási birodalom beteljesítőjévé.30

A Máté-evangélium öt nagy beszédgyűjteményben – az ötös számszimbolikai üze-
netébe foglalva – összegzi Jézus tanításait. Ennek első részét képezi a hegyi beszéd, 
amely Krisztus tanításainak alapvető – a szeretet parancsán alapuló – erkölcsi fog-
lalata. A hegyi beszéd a boldogmondásokkal veszi kezdetét, az ún. „nyolc boldog-
sággal”, amely Jézus tanításainak kiindulópontja. A nyolc boldogság értékrendje 
azonban alapvetően eltér az emberi lét normáitól. Valójában a mennyországba, 
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Isten országába való bejutásnak a feltételeit szabja meg. Ez az út pedig a vízbe merí-
téses keresztség rituáléjához hasonlítható. Az első négy boldogmondás ugyanis – 
a szimbolikus alámerüléssel – elhagyott evilági létre utal (szegény, szelíd, sír, éhezik), a 
következő négy pedig (irgalmas, tisztaszívű, béketeremtő, üldözést szenved) – a kilépés-
sel, felemelkedéssel – a halál utáni újjászületés, a diadalmas feltámadás hitét sugallja.31

E nyolc boldogság szakrális üzenetét nyomatékosítja a keresztény számszimbolika is. 
A nyolc ugyanis a rendíthetetlen igazság szimbólumaként utal a tér és idő vissza-
fordíthatatlanságára, a hanyatlásra, az elmúlásra. Egyúttal azonban a megújulás-
nak – a teremtés hét napját követő 8. nappal – az újrakezdésnek, szimbolikusan az em-
beri élet újjászületésének, azaz a diadalmas feltámadásnak a szakrális száma is. Éppen 
ennek az üzenetnek a jegyében képezték nyolcszögletűre már az ókeresztény időktől – a 
keresztség általi szimbolikus újjászületés kifejezőjeként – a keresztelőkápolnákat és ke-
resztelőmedencéket.32

Az evangéliumok Jézusnak a feltámadásától mennybemeneteléig éppen nyolc meg-
jelenését beszélik el. A nyolcas szakrális üzenetébe rejtve ugyanis azt kívánják hangsú-
lyozni, hogy Krisztus – isteni lényegéről tanúbizonyságot téve – a maga fizikai való-
ságában feltámadt, s a benne hívők számára – a végítélettel bekövetkező – megváltás 
ígéretét hamarosan beteljesíti.

Az evangéliumi elbeszélések azonban számos ponton eltérnek egymástól, így a meg-
jelenések helyszínére, sorrendjére és számára vonatkozóan is. Ennek magyarázata pedig 
abban a teológiai, tanító célzatban rejlett, amellyel elsődlegesen a feltámadás tényét kí-
vánták igazolni, éppen a számszimbolika szabályrendjét követve.33

Eképpen jelenik meg Jézus feltámadása első napján – öt alkalommal – a sírtól távozó 
asszonyoknak (Mt 28,9–10), majd Mária Magdolnának (Jn 20,11–18), akiből éppen hét 
ördögöt űzött ki (Mk 16,9–10). Megjelent az Emmauszba tartó két tanítványnak, akik 
csak az esti vacsoránál, a kenyértöréskor ismerik fel (Lk 24,13–35). Ugyancsak meg-
jelent még aznap este a tanítványoknak zárt ajtók mögött (Jn 20,19–23), és külön Péter 
apostolnak is (Lk 24,34).

Feltámadásának éppen a nyolcadik napján, másodízben jelent meg a tanítványoknak, 
s a hitetlen Tamás apostolnak (Jn 20,24–29). A nyolcas számszimbolikai üzenete ugyan-
is Krisztusnak a maga testi valóságában való feltámadását hitelesíti, az addig – még a 
sebeiben is – kételkedő Tamás apostolnak: „Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik 
nem láttak és mégis hittek.” (Jn 20,29)

A tanítványainak való harmadszori megjelenését pedig – a Tiberias-tónál – újabb 
csodatételével is igazolta (Jn 21,1–14). E csodálatos halfogás története – Krisztus 
isteni lényegének bizonyítékaként – a szakrális hármas, hetes és kilences szám-
szimbolikai üzenetébe van foglalva. Jézus ezúttal ugyanis éppen harmadszor 
jelenik meg tanítványainak, akik összesen heten vannak (Péter, Tamás, Natanael 
(Bertalan), Jakab és János apostolok, és még két tanítvány). Ők részesülnek a 
bőséges halfogásban, amelynek nyomán a partra vont hálóban 153 nagy halat 
számolnak össze. A hal és a halászat ebben a történetben is Krisztus eucharisz-
tikus szimbólumaként jelenik meg, egyúttal pedig utalás Krisztus követőire, a 
megkeresztelt hívekre is. Éppen ezért lesz a hal mindvégig szimbolikus tápláléka 
Jézusnak és tanítványainak.

A hálóval való halfogásnak ugyancsak szimbolikus üzenete van. Krisztus 
ugyanis a hálóról szóló példabeszédében a hálót a mennyországhoz, az embereket 
pedig a halakhoz hasonlítja (Mt 13,47–50). A hálóba mindenféle hal bekerül ugyan, 
de a jókat (kiválasztott igazakat) kigyűjtik, a hitványakat (hitetlen gonoszokat) pedig 
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kidobják. Azaz az utolsó ítélettel majd mindenki megmérettetik: a jók, az igazhitűek 
Krisztus ezredéves messiási birodalmába, a gonoszok pedig a pokol tüzére fognak jutni, 
ahol „lesz majd sírás és fogcsikorgatás”.

Krisztusnak e csodatétele nyomán hálóba gyűjtött 153 nagy halnak ugyancsak a 
mennyországra utaló rejtett számszimbolikai üzenete van. A 153 ugyanis aritmozófiailag 
(1+5+3=9) a teremtő isteni tökéletesség szakrális kilences számaként – a háló hasonlat-
tal is megerősített – mennyországnak, Isten országának a kifejezője.

Ugyancsak ennek a számszimbolikai üzenetnek a jegyében gyűjt maga köré Jézus éppen 72 
kiválasztott tanítványt. Miként a tizenkét apostolt, őket is – különleges hatalommal felruházva 
– az eljövendő messiási birodalom hirdetésével bízza meg (Lk 10,1–20). A 72 aritmozófiai ki-
lencese – a tanítványok küldetését nyomatékosítva – hasonlóképpen a mennyország kifejezője.

Ugyancsak a kilences, illetve a tizenkettes számszimbolikai üzenetébe van rejtve az 
utolsó ítélettel megváltottak száma is. Az evangéliumok tanítása szerint ugyanis Jézus 
messiási birodalmába – az első feltámadás nyomán – a zsidóságból kerülnek ki a „szeplő-
telen” kiválasztottak. A tizenkét zsidó törzsből – törzsenként tizenkétezren – összesen 144 
ezren nyernek megváltást és „követik a Bárányt, amerre csak megy” (Jel 7,1–4, 14,1–5).

A szakrális tizenkettes vonatkozik itt egyrészt az univerzumra, a makrokozmoszra, más-
részt – a test és lélek szorzataként (4×3) – magára az emberre, a mikrokozmoszra. A tizen-
kettes aritmozófiai hármasa pedig a teremtő isteni lényeg hármasságának a kifejeződése. 
A 144 aritmozófiai kilencese – a három önnön szorzataként is (3×3) – ugyancsak kifeje-
zője az isteni tökéletességnek, egyúttal pedig Isten országának, a „civitas Dei”-nek, azaz a 
mennyországnak. Ezért 144 ezer tehát az elsőként megváltottak száma, mert a rejtett szám-
szimbolikai üzenet egyszerre kifejezője a teremtő isteni lényegnek, az univerzum hármas 
foglalatának (Isten–természet–ember), és végső céljának, Isten országának.

A Jelenések könyve apokaliptikus látomásaiban ugyancsak kiemelt szimbolikus 
üzenete van a sátáni gonosz erők és az Isten népe elleni harc bemutatásának. A Sátánt, 
a „malumot”, a gonosz erők ketteseként, két fenevad – egy tengeri és egy szárazföldi 
– testesíti meg. Miután Szent Mihály arkangyal – a Paradicsom védelmezőjeként, s a 
lelkek mérlegelőjeként és kísérőjeként – ádáz küzdelemben diadalmaskodik a sárkány és 
gonosz angyalai, azaz a Sátán felett – letaszítván őket az égből a földre – a gonosz erők 
megindítják harcukat a Föld birtoklásáért, az isteni teremtés kisajátításáért. Uralmuk alá 
hajtják az egész emberiséget hamis próféciák ígéretével.

Az elsőként fellépő tengeri fenevad hét fején tíz szarvával, s azokon tíz királyi koronával, 
fejein pedig a káromlás neveivel, negyvenkét hónapra kapott hatalmat mindazok felett, „akik-
nek a neve nincs beírva a megölt Báránynak életkönyvébe a világ kezdete óta”. (Jel 13,1–8) 
A második, szárazföldi fenevad pedig – a Bárányhoz hasonlatosan két szarvval – megtéveszti 
az embereket az első fenevad képmásának bálványimádatával, s a mennyország ígéretével.

A bibliai hermeneutika a Szentírás újabb kritikai kiadása nyomán34 a hétfejű és tíz-
szarvú vadállat, azaz az Antikrisztus lényegének megfejtését a Babilon bűnhődését láto-
másokba foglaló fejezet magyarázatára alapozza (Jel 17,7–18).

Miután a Jelenések könyve – az általánosabb nézet szerint – az 1. század vége felé, 
Domitianus véres uralma idején keletkezhetett – a zsidóságot elnyomó, majd a kora 
keresztényeket véresen üldöző világhatalmak (Babilon, Róma) bukásának profetikus 
látomásokba foglalásával, s az ezredéves messiási birodalom végső győzelmének meg-
jövendölésével –, ezért a szövegkritika a fenevadat – történeti párhuzamként – a római 
világhatalomra vonatkoztatja. A másik értelmezés szerint viszont a – Rómára aktuali-
zált – „parázna Babilon” bukását megjövendölő fejezet (Jel 17,1–18) üzenete általános 
érvényű, s valamennyi keresztényellenes erőre vonatkoztatható.
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A Jelenések könyvének prófétai beszédformáját azonban, s többféleképpen is értel-
mezhető szimbólumrendszerét – miként az evangéliumokét – a számszimbolika titkos 
jelrendszere oldja fel. Ezért nyer a konkrét szövegtartalom egy mélyebb, általános érvé-
nyű jelentést is – az isteni lényeg titkára vonatkozó – számszimbolikai üzenettel.

A látomásban megadott magyarázatként ugyanis a fenevad hét feje, hét hegyet és 
hét királyt is szimbolizál, amelyre a szövegkritika is többféle értelmezést valószínűsít, 
Róma császáraira, illetve a végidők királyaira vonatkozóan. Hasonlóképpen a tíz szarv 
– tíz király párhuzam a Róma-barát és keresztényellenes kliens királyságok feltételezésén 
alapul, miközben a tízes csak egyszerű kerek számként kerül megemlítésre. A szövegértel-
mezés ebben az esetben is azért kerül a szimbólumrendszer többféleképpen is értelmez-
hető dilemmájába, mert a számszimbolikai üzenet továbbra is rejtve marad.

A Jelenések könyvének fenevad előképe ugyanis az újra aktualizált Dániel-féle próféci-
ából merít (Dán 7,1–28). Ezért is egyesíti magában a dánieli látomások négy vadállatának 
vérszomjasságát a Jelenések könyvének két fenevadja. A Dániel-könyv látomásai ugyanis 
– a zsidóság közeli megszabadulását jövendölve a véres Szeleukida uralom (Kr. e. 197–
142) alól – a római elnyomatás időszakában ismét aktualitást nyertek, s a Róma hatalmát 
megdöntő Emberfia – Messiás király győzelmes eljöveteleként értelmezték.35

Krisztus kereszthalálával ugyanis nem vált valóra sem a zsidó állam, sem a zsidó 
vallás egysége, a kereszténység pedig megújuló, véres üldözéseket szenvedett el. Az óko-
ri Palesztina pedig – a zsidó felkelések leverését követően – római provinciaként, 
Hadrianus korára (Kr. u. 117–138) végképp római uralom alá került, kiváltva egyúttal a 
zsidóság szétszóródási folyamatát is.

A levert zsidó háborúk nyomán a zsidókeresztények harcos messianizmusát felvál-
totta a megszabadító Messiásba vetett hit, aki majd túlvilági, isteni ítélettel fog véget 
vetni az idegen elnyomatásnak. A Jelenések könyve éppen ezért foglalja profetikus 
látomásokba – a gonosz földi és az isteni birodalom világméretű harcaként – e római 
világhatalom szimbolikus bukását, s a megszabadító Messiás-király, a világbíró Krisztus 
– evangéliumokban megjövendölt – másodszori, végső eljövetelét.

Ebben a szimbolikus, kozmikus méretűvé dimenzionált küzdelemben a földet hatal-
mába kerítő Sátán – két vadállat képében – a démonikus hetes számba foglalva indítja 
meg harcát a szakrális tizenkettes üzenetébe foglalt Isten országa, a mennyei Jeruzsálem 
és kiválasztott, megváltást nyert népe, a száznegyvennégyezer (12×12 ezer) ellen.

A hetes szám a Jelenések könyvében elsődlegesen a démonikus erők kifejezője. Ezért 
szólnak az apokaliptikus látomások a természeti sorscsapásokat megjelenítő hét pecsétről, 
a hét harsonáról, Isten haragjának hét csészéjéről. Éppen ezért van hét feje a fenevadnak is. 
Tíz szarva pedig – az Isten által teremtett világegész szakrális tízeseként – az isteni teremtés 
sátáni kisajátításának a kifejezője. Amiként a negyvenkét hónap aritmozófiai hatosa is – a te-
remtés, a teremtett ember számaként – az emberiségnek a gonosz hatalma alá kerülését jelzi.

A Sátán hatalma alá kerülteket pedig hasonlóképpen megjelölték, amiként Krisztus, 
azaz a Bárány kiválasztott, igaz követőit – a száznegyvennégyezret – „akiknek a hom-
lokára volt írva az ő neve, és az ő Atyjának neve”. (Jel. 14,1)

A Sátán által megbélyegzettek pedig a vadállat nevét, illetve mindmáig rejtélyes 
névszámát kellett, hogy viseljék. A Sátán kilétére vonatkozó üzenet pedig így hangzik: 
„Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát, mert ember száma az, és a száma 
hatszázhatvanhat.” (Jel 13,18).

Miután a Jelenések könyve az 1. század vége felé keletkezett, így a Sátán, az-
az az Antikrisztus névszámát a korszak két véreskezű, keresztényüldöző császárával (Nero, 
Domitianus) rokonították. A héber, a görög, illetve a latin ábécé numerikus értékeit egybevetve 
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végül is Nero császárban vélték felfedezni az Antikrisztus névszámát. A rejtélyes 666-
ot azonban csak egy bonyolult alfabetikus kombinációval lehetett Neróra adaptálni. 
E megoldás szerint ugyanis Nero császár görög megnevezésének (Neron kaiszar) héber 
mássalhangzós átirata – NRVN KSZR – adta volna ki a megoldani vélt névszámot.

A középkori eretnekmozgalmak nyomán, a 16. század első felében fellépő reformáto-
rok, így maga Luther is a pápát tekintette az Antikrisztus megtestesítőjének. A pápaság 
tekintélyvesztési folyamatát a 15–16. század fordulójára ugyanis azok a reneszánsz pá-
pák (IV. Sixtus, II. Gyula, VI. Sándor, X. Leo) idézték elő, akik világias beállítottságuk-
kal, bőkezű mecénásokként pompakedvelő, fényűző pápai udvartartást vittek. Miután a 
pápát a kereszténység fejének, az isteni hatalom földi helytartójának tekintették, a pápa-
sággal meghasonlott reformáció hívei a pápa helytartói titulusának (Vicarius Filii Dei) 
római számértékét az Antikrisztus számával azonosították.36

Az Antikrisztus számának megfejtésére a későbbiekben is számos téves feltételezés 
született.

E megoldási kísérletek ugyanis csak a névszám megszemélyesítésére szorítkoztak, miköz-
ben a 666 tényleges, általános érvényű számszimbolikai üzenete továbbra is rejtve maradt.

A Jelenések könyvének apokaliptikus látomásai ugyanis a végítéletről – a természeti sors-
csapásokról, a Sátán és Isten harcáról, Krisztus végső diadaláról és az ezredéves messiási 
birodalom beteljesüléséről – az evangéliumokhoz hasonlóan a keresztény számszimbolika 
rejtett üzenetére épülnek. Éppen ezért a démonikus hetes számban nyer kifejezést a sátáni 
gonosz erőknek profetikus látomásokba foglalt kozmikus méretű harca Isten országáért, a 
világ feletti uralomért. Ebben az ádáz küzdelemben pedig a Sátán az isteni teremtés kisajátí-
tásával „elcsábítja a föld lakóit a jelekkel, amelyekre hatalmat kapott” (Jel 13,14).

Az általa megbélyegzetteket pedig a mennyország hamis ígéretével téveszti meg.
Éppen ezért lesz tehát 666 a Sátán száma, mert a számszimbolikai üzenet kifejezi 

egyrészt a teremtés, illetve a teremtett ember hatosának a gonosz hatalma alá kerülését, 
másrészt a 666 aritmozófiai kilencesével (3×6=18, 1+8=9), azaz a mennyország ígé-
retével viszi tévútra mindazokat, akik „a vadállat bélyegét, vagy nevét, vagy nevének 
számát viselik” (Jel 13,17).

Az evangéliumok tanítása szerint Jézus feltámadását követően negyven napig tar-
tózkodott a földön. A negyvenedik napon Jeruzsálemben – a negyedik alkalommal – 
utoljára jelent meg az apostoloknak. Feltámadását követően éppen ez volt a nyolcadik 
megjelenése. Tanítványait missziós küldetéssel bízta meg, majd – a Szentlélek oltalmára 
bízva őket – az Olajfák hegyén, a szemük láttára a mennyekbe emelkedett.

Krisztus mennybemenetelének leírásával az evangéliumok azt kívánták igazolni, 
hogy az őskeresztény missziós tevékenység nyomán egyházzá szerveződő keresztény-
ség, magának a feltámadt Krisztusnak a parancsát követi.

E szerveződő egyházban pedig a főhatalmat Péterre bízta, aki háromszor megtagadta 
ugyan Jézust, de feltámadását követően háromszor meg is követte. Ezért hagyta rá örökül 
az ősegyház szervezésének feladatát e szimbolikus paranccsal, „Legeltesd juhaimat”.37

Krisztus feltámadásának, majd mennybemenetelének számszimbolikai összefüggé-
seit az újjászületés nyolcasa, illetve a várakozás negyvenese fejezi ki. A bibliai tanítás 
szerint ugyanis Isten negyvenes időegységekként avatkozott a világ menetébe. Ezért a 
vízözön 40 napig tartott, a zsidók 40 évig vándoroltak a pusztában, Mózes ugyancsak 
40 napig tartózkodott a Sínai-hegyen. Hasonlóképpen Jézus is – nyilvános fellépésének 
megkezdése előtt – 40 napig böjtölt a pusztában, miközben éppen háromszor kísér-
tette meg őt az ördög. A keresztény liturgiában a nagyböjt időszaka (Quadragesima) 
ugyancsak ezért veszi kezdetét a húsvétvasárnapot megelőző 40. hétköznappal, 
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azaz – a farsangot lezáró – hamvazószerdával. Mária megtisztulása – Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepe – karácsonytól, Jézus születésétől számítva ugyancsak a 40. 
napra következik be. A keresztény hit szerint az elhunyt lelke is – mérlegre tétetve – 
40 nap elteltével juthatott a mennybe, vagy éppen a pokolra.38

Krisztus mennybemenetelét a keresztény dogmatika a Szentlélek elküldésével, valamint 
Jézusnak – a végítélettel bekövetkező – másodszori eljövetelével kapcsolja egybe. Amíg 
kereszthalálában csak a hívők, megjelenéseiben csak a kiválasztottak láthatták meg Krisztus 
fölmagasztalását, második eljövetelével viszont – a világ uraként – mindezt nyilvánvalóvá 
fogja tenni. Ennek az eljövendő messiási birodalomnak a hirdetőjévé pedig az a kora keresz-
tény egyház lett, amelyre e missziós küldetést – apostolai révén – örökül hagyta.

A Szentlélek eljövetele pedig ennek az egyházszervezésnek lesz szimbolikus kiindu-
lópontjává. A keresztény hit szerint ugyanis a Szentlélek – az Atya és a Fiú kölcsönös 
szeretetének kisugárzásaként, kiáradásaként – erősíti meg hitében Krisztus követőit.

Éppen ennek az egyetemes Isten szeretetnek a kifejeződéseként – az ötös számszim-
bolikai üzenetének megerősítéseként – esik pünkösd napja a Jézus feltámadását követő 
ötvenedik napra. Megváltástani üzeneteként pedig a földi élet végső célját – a Szentlélek 
küldetésével megerősítve – az örök mennyei üdvösség elnyerésében jelöli meg. A hit 
szerint föltámadt, majd a mennyekbe emelkedett, megdicsőült Krisztus így válik az ál-
tala megjövendölt messiási birodalom beteljesítőjévé.

Az evangéliumok teológiai célzatú tanításait a hit Krisztusáról, már az ókortól kezdve szá-
mos bírálat érte. Ennek alapjául nagyrészt – a 2. század első felében keletkezett – gnosztikus 
apokrif evangéliumok szolgáltak. E nem kánoni evangéliumok ugyanis (Tamás, János, illet-
ve Fülöp evangéliuma) mondanivalójukat elsődlegesen Jézus rejtett életére, titkos tanításaira 
összpontosították. Hasonlóképpen eretnek irányzatot képviselt a gnosztikus egyiptomiak 
evangéliuma, az ebioniták evangéliuma, valamint Péter evangéliuma is.39

Napjainkban is tovább gyarapszik a Krisztus-életúttal, Krisztus megváltó szerepével 
kapcsolatos hipotézisek száma. Az újabb elméletek – döntően az apokrif anyag alapján 
– vitatják Jézus istenségét, kiemelve egyúttal Keresztelő János prófétai küldetését. Jézus 
életútját pedig – titkos, profán vonásai alapján – a hellenisztikus misztériumvallásokkal, 
elsődlegesen az egyiptomi Ízisz–Ozirisz-kultusszal kapcsolják egybe. Nagyrészt az eg-
zisztenciális hermeneutika nyomdokain – a Bultmann-féle mítosztalanítási teória átér-
telmezésével – kívánnak egy újabb és úgymond emberibb Krisztus-képet felmutatni.40

A kereszténység világvallássá fejlődését azonban mind a mai napig a keresztény dog-
matika azon krisztusi hitelvei mozdították elő, amelyek az evangéliumok teológiai cél-
zatú tanításain, elsődlegesen Krisztus isteni lényegének – a számszimbolika üzenetébe 
rejtett – bemutatásán alapulnak.
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