
Jézus születése az
evangéliumokban
I. Nevezetes születések az Ószövetségben

A születés mint Isten ajándéka — Az Ószövetség két esetben is beszámol
arról, hogy valakinek olyan körülmények között születik gyermeke,
amikor arra nincs már semmi remény. Az egyik ilyen nevezetes ese-
mény az egyik ősatyának, Izsáknak a születése. A Teremtés könyvé-
ben olvashatunk erről (Ter 18–21). Ábrahámot meglátogatja az Úr, és
megígéri neki, hogy egy esztendő múlva fia fog születni. Sára, aki a
sátor ajtaja mögött hallgatózik, jót nevet ezen, hiszen ő és a férje is
igen idősek, élemedett koruk miatt egyáltalán nem reménykedhetnek
már gyermekáldásban. Isten ígérete azonban minden várakozásuk el-
lenére teljesedik: egy év múlva valóban megszületik az ígért gyermek,
akit Sára viselkedése miatt Izsáknak, „Nevetés”-nek neveznek el. Sára
nem hitetlenkedik már, hanem boldog és örvendezik: „Isten nevetést
szerzett nekem, s aki csak meghallja, együtt nevet velem!” (Ter 21,6).
Így született Dávid és Jézus egyik ősatyja, Ábrahám fia és utóda, Izsák.

A másik, hasonló eset egy prófétának, Sámuelnek a születése
(1Sám 1–2). Elkána kedvelt felesége, Anna gyermektelen volt, ezért
férje áldozatát követően a reménytelen helyzetben lévő és megalá-
zott asszony „keseredett szívvel imádkozott az Úrhoz, és nagyon sírt”
(1Sám 1,10). A Szentély papja, Héli meglátja ezt, azt hiszi, hogy ré-
szeg az asszony, de miután Anna elpanaszolja bánatát, Héli kéri Is-
tent, hogy hallgassa meg az asszony esdeklő imáját. A gyermek meg
is születik, és hálából a Szentély szolgálatára, az Úrnak szentelik.
Anyja — hasonlóan Máriához, lásd Magnificat — boldogan ad hálát
Istennek a gyermekért: „Ujjongóvá vált az én szívem az Úrban…”
(1Sám 2,1–10). Így született az a próféta, aki később fölkente Dá vi -
dot, Isten népének nagy királyát.

A gyermek, akit Isten megment — Mózes Izrael legfőbb ószövetségi
tanítója, a Törvény közvetítője Egyiptomban született, éppen akkor,
amikor már érvényben volt a fáraó parancsa, hogy minden újszü-
lött héber fiúgyermeket meg kell ölni. Mózest ugyan nem ölik meg
sem a bábák, sem a szülei, de kis kosárkába téve sorsára hagyják a
Nílus folyó áradó vizén. Nyilvánvaló, hogy egy gyámoltalan gyer-
mekre így a biztos halál vár — de meglátja őt és megmenti a fáraó
leánya, sőt gondoskodik számára dajkáról is. Ezt a csodálatos meg-
menekülést teljes joggal a gondviselő Istennek tulaj donították: így
menekült meg Izrael majdani nagy tanítója, aki kihirdeti Isten tör-
vényeit, és megköti a szövetséget Isten és a választott nép között.

TARJÁNYI BÉLA

1942-ben született. Katoli-
kus pap, teológus, egye-
temi tanár, a Szent Jero -
mos Katolikus Bibliatársulat
ügyvezető elnöke, a PPKE
HTK Újszövetségi Tanszék
nyugalmazott vezetője.

882

Eleje_december:Layout 1  2012.11.12.  14:08  Page 882



A Szabadító születése — Ácház király idejében az északi Izrael
Szíriával szövetkezve a júdai királyságot fenyegette. Izajás arra kéri
a királyt, hogy ne emberi szövetségesekbe, hanem Istenbe vesse bi-
zalmát. Hogy a hitetlenkedő Ácházt meggyőzze, a próféta az isteni
szabadítás bizonyítékául jelet is ígér neki: egy születendő Gyermeket:
„ Íme a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni… Gyer-
mek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz…
Uralma növekedésének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fö-
lött, hogy megerősítse és megszilárdítsa azt…” (Iz 6,14; 9,5–6) Ácház -
nak valóban megszületett a gyermeke és közvetlen utóda, Ezekiás, de
a próféta szavai és ígéretei messze túlmutattak mindazon, ami a kö-
vetkezőkben történt (Júda elfoglalása, babiloni fogság).

Az említett ószövetségi születésleírások számos eleme, motí-
vuma megjelenik az evangéliumokban, Jézus születésével kapcso-
latban. Mindez azt mutatja, hogy az üdvtörténet legfőbb irányítója
ugyanaz a szerető és gondviselő Isten, aki az Ószövetségben elő-
készítette, a Jézus által hozott Új Szövetség által pedig megvalósí-
totta üdvözítő tervét.

II. Jézus születése az evangéliumokban

Márk evangéliumában nem szerepel Jézus gyermekségtörténete. A leg-
korábbi evangélium szerzője nem ír Jézus születéséről, sőt, az evan-
gélium eredeti változatából még a Feltámadottal való találkozások le-
írása is hiányzott (lásd például a Vatikáni kódex) — hiszen az mindenki
számára nyilvánvaló volt. Márk azt az alapvető problémát igyekszik
bemutatni és megoldani, ami Jézus halála után leginkább foglalkoz-
tatta Jézus követőit: annak a Jézusnak, akit tanítása és csodái által Is-
ten Fiaként ismertünk meg, és akit Isten igazolt a feltámadással, miért
kellett ilyen kegyetlen halállal meghalnia, s így megváltania a világot.

A megoldás kulcsát az ószövetségi Szenvedő Szolgára vonatkozó
jövendölések jelentették (Iz 42,1–9; 49,1–9a; 50,4–9; 52,13–53,12):
„A mi betegségeinket ő viselte, a mi fájdalmainkat ő hordozta… őt a
mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze; a mi békessé-
günkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg…” (Iz 53,4–
5). Az Atya ezt az utat jelölte ki Jézus számára, ezzel a feladattal bízta
meg őt már megkeresztelkedése alkalmával (lásd „Te vagy az én sze-
retett Fiam, benned kedvem telik”, Mk 1,11 = Iz 42,1), ezt nyilvánítja
ki Isten a Színeváltozás hegyén (9,7), és ezt ismeri fel a pogány szá-
zados a kereszt alatt: „Ez az ember valóban Isten Fia volt!” (15,39).
Márk bemutatja, hogy Jézus tudatosan készült erre (lásd a három
szenvedés-jövendölés), és készséggel vállalta a szenvedést, hogy ál-
dozatával jóvátegye az emberek bűneit, és megnyissa számukra Isten
Országának ajtaját (vö. a paradicsomi állapot visszatérése, Mk 1,13b:
„A vadállatokkal volt, és angyalok szolgáltak fel neki”).

A későbbiekben Jézus követői természetesen szükségesnek látták
megörökíteni a Feltámadottal való találkozás eseteit is (magát Márk
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evangéliumát is kiegészítették ezzel, lásd Mk 16,9–20), és a hívek
figyelme, érdeklődése idővel természetes módon kiterjedt a Meg-
váltó születésének körülményeire is: ezek az emlékek is részévé vál-
tak az őskeresztény igehirdetésnek, a Jézusról szóló tanításnak.

1. A családfa (1,1–17) — Máté evangéliuma Jézus családfájával kez-
dődik. Az evangélista háromszor tizennégy (azaz 6x7) nemzedéket
sorol fel. A felsorolt ősatyák száma tudatos szerkesztés eredménye,
hiszen például Dávid és Zerubbábel között az 1Krón 3,10–19 húsz
nemzedéket ismer. A 3x14-es tagolás, amire külön rámutat a befe-
jező 17. vers, előtérbe állítja az ősök kiemelkedő tagjait: Ábrahámot
és Dávidot. Jézus Ábrahám fia, tehát a választott nép tagja, és Dávid
fia, tehát ő az, aki népe körében Isten ígéreteinek megfelelően Mes-
siásként megvalósítja Isten terveit. A családfa Máté írásában így egy-
úttal a cím szerepét is betölti: ez az írás Jézusról, a választott népnek
megígért és végül a népe körében megjelent Messiásról szól.

Figyelemre méltó sajátossága ennek a családfának, hogy az ős-
 atyák mellett megemlít négy ősanyát is: Támárt, aki csellel biztosí-
totta magának a gyermekáldást (Jákobtól, vö. Ter 38), Ráhábot, a je-
rikói erkölcstelen nőt (vö. Józs 2; az Ószövetség nem említi, hogy
Boóz felesége lett volna), Rútot, az idegen származású asszonyt (vö.
Rút 2–3), valamint Uriás feleségét, akinek a férjét Dávid a halálba
küldte (2Sám 11). Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a család-
fában szerepelnek ezek az asszonyok, és hogy kizárólag ezek a
problémás személyek kerülnek említésre. Ezáltal még a Messiásnak
a családfája is kellőképpen tükrözi a választott nép történetének, a
Messiáshoz vezető útnak a viszontagságos voltát.

2. A híradás (1,18–25) — Máté elbeszélése szerint az események fő-
szereplője József, Mária férje. Miután megtudja, hogy Mária gyerme-
ket vár, Isten vele közli, hogy a gyermek a Szentlélektől fogantatott, és
hogy nem szabad elbocsátania Máriát. Az, hogy József áll az esemé-
nyek előterében, a zsidókeresztény olvasók számára egészen termé-
szetes: mind az Ószövetségben, mind a zsidó vallásgyakorlatban a
férfiak a főszereplők, Isten velük közli akaratát, parancsait, tőlük vár
dicséretet és engedelmességet. József igaz, tehát elfogadja a magya-
rázatot, magához veszi feleségét, és ő ad nevet a gyermeknek.

József álmában értesül arról, hogy mi történt Máriával, és neki
mit kell tennie. Az álomban adott kinyilatkoztatás a leggyakoribb
az Ószövetségben (lásd József története, Jákob álma, vö. Bír 7,13;
Eszt 10,5; 2Makk 15,12; Dán 2,1; 4,2 stb.). Máté szerint ebben a zsi-
dók számára legtermészetesebb és minden további nélkül elfoga-
dott formában történik az isteni akarat közlése a következőkben is:
a bölcsek figyelmeztetése (2,12), a menekülés (2,13), a visszatérés
(2,19–20) és a názáreti letelepedés (2,23).

Az evangélista az elbeszélés során rámutat: mindez azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Ószövetségben Isten megígért (Mt 1,22–
23 — Iz 7,14). A jövendölések beteljesedésére Máté a továbbiakban is
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következetesen hivatkozni fog (napkeleti bölcsek: 2,5-6 — Mik 5,1–3;
menekülés Egyiptomba: 2,15 — Óz 11,1; gyermekgyilkosság: 2,17–18
— Jer 31,15). Máté már itt, a gyermekségtörténetben is, annak min-
den egyes mozzanatánál rámutat arra, hogy Jézus életében rendre
beteljesedtek az ószövetségi jövendölések. Joggal feltételezhetjük,
hogy Máté zsidókeresztény olvasóknak szánta evangéliumát, akik
számára igen fontos és meggyőző volt a hivatkozás az ószövetségi
ígéretek, jövendölések beteljesedésére.

A Máté-féle híradás hangneme tárgyilagos és komoly, örömről
vagy hálaadásról nem történik említés. Inkább csak sejthető, hogy
József számára mindez mit jelent: megtudja, hogy jegyese gyerme-
ket vár, el szeretné bocsátani, de nem teheti, nem élheti vele a ter-
vezett házaséletet. Nem kérdezték a véleményét, csak felvilágosítást
és parancsokat kapott. Ő azonban „igaz” ember, tehát engedel-
meskedik. Mert az igaz ember mindenben elfogadja Isten akaratát,
és engedelmesen aláveti magát annak.

3. A születés (2,1–12) — Máté magát a születés tényét csak mellé-
kesen említi (1,25), de beszámol a napkeleti bölcsek látogatásáról.
Az elbeszélés szereplői mind fontos emberek: Heródes, a zsidó nép
királya, „a nép minden főpapja és írástudója”, valamint az idegen-
ből, keletről érkező bölcsek, „mágusok”, vagyis a nemzsidó nem-
zetek legelismertebb tudósai. A hírre, hogy a zsidók királya, „a
Krisztus” (azaz Fölkent, Messiás, lásd 2,4) megszületett, Heródes
megretten, „és vele együtt egész Jeruzsálem”. A félelem, a rettegés
említése az új király hatalmát érzékelteti. A nép főpapjai és írástu-
dói az Ószövetségből tudják, hogy a Messiásnak Betlehemben kell
megszületnie. Ezt meg is mondják, de nem mennek Betlehembe,
hogy köszöntsék őt — hiszen ők is azok közé tartoznak, akiket meg-
rettent a Messiás érkezésének híre. A nép vezetői, a hatalmasok és
tekintélyesek elutasítják ezt a Messiást, jóllehet tudják, hogy az ő
érkezését ígérte Isten a próféták szava által.

Az idegen bölcsek viszont „nagy örömmel örvendezve” folytat-
ják útjukat, és amikor megtalálják a Gyermeket, „hódolnak előtte”,
vagyis urukként tisztelve őt földre borulnak a színe előtt, és átad-
ják hódolatuk és alávetettségük jeleként ajándékaikat. Olyan aján-
dékok ezek, amelyek kifejezik a megajándékozott királyi méltósá-
gát. Az idegen népek bölcsei felismerik és elismerik Jézusban a
Messiás-királyt, ugyanakkor saját népének vezetője, előkelői és böl-
csei elutasítják őt, elzárkóznak előle. Máténál nincs szó jászolról,
szegényes körülményekről, csak a mágusok hódolatában és a zsidó
vezetők rettegésében visszatükröződő messiási méltóságról.

4. A fogadtatás (2,13–23) — Máté már Jézus születésének, a böl-
csek látogatásának leírása során érzékelteti, hogy Jézus nem szíve-
sen látott vendég Heródes király és a nép vezetői számára. Heródes
már akkor, álnok módon igyekezett megtudni a gyermek pontos
helyét, mondván, hogy ő is hódolni fog előtte. Nyilvánvaló azon-
ban, hogy nem hódolni akar az új király előtt, hanem már csecsemő
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korában eltenni őt láb alól. Miután a bölcsektől nem kap megfelelő
tájékoztatást, hatalomféltő, gyilkos szándékában nincs más válasz-
tása, mint hogy biztosra menjen, és minden kétévesnél fiatalabb
gyermeket megölessen, így számítása szerint új riválisát is el fogja
pusztítani. Heródes eljárása álnok, kegyetlen, önző, a választott nép
uralkodója így fogadja Isten küldöttét.

Isten azonban megvédelmezi Jézust. Álmok sora következik, me-
lyek által Isten óvja, védi és megmenti az újszülöttet: a bölcseket fi-
gyelmezteti, József parancsot kap a menekülésre, a gyilkos ellen-
ség halála után a visszatérésre, végül pedig arra, hogy Heródes
gonosz fiától, Arkelausztól távol, Názáretben telepedjenek le.
Mindez azt mutatja, hogy míg a választott nép evilági királya Jézus
életére tör, addig Isten minden lépését vigyázza küldöttének, és
megóvja őt minden veszedelemtől.

Isten itt is rendre Józsefnek ad utasításokat, és ő ezúttal is az
„igaz”-ként viselkedik, azaz mindenben pontosan követi Isten pa-
rancsait. És az események minden egyes mozzanatánál jelzi az
evangélista, hogy mindezek a viszontagságok azért történtek meg
így, hogy Jézusban beteljesedjenek a Messiásra vonatkozó ószövet-
ségi jövendölések, és ezáltal nyilvánvalóvá váljék, hogy ő valóban
Isten küldötte, akinek jövetelét Isten évszázadokkal korábban meg-
ígérte.

1. A családfa (3,23–38) — Lukács könyvében a cím szerepét nem a
családfa tölti be, hanem az ajánlás (1,1–4), tehát a szerző követi a ko-
rabeli írók megszokott gyakorlatát. A családfát csak azután közli,
miután Keresztelő János fellépése kapcsán elhelyezte az esemé-
nyeket a „világtörténelemben”: Jézus az ismert történeti szereplők
idejében a Római Birodalom egy meghatározott helyén jelent meg
az emberiség életében (Lk 3,1–3). Jézus megkeresztelkedik, majd
kísértést szenved, s a két esemény közé illesztve olvashatjuk a csa-
ládfát. Az ősök sora Lukácsnál jóval hosszabb, a sorrend fordított,
az ősatyák sorát egészen Ádámig (Istenig) vezeti vissza. A nemzet-
ségtábla összesen 77 nevet tartalmaz (ez 11x7!), az említett nevek
Dávid után eltérnek a Máténál szereplőktől, és a felsorolásban nem
kap kiemelt helyet sem Ábrahám, sem Dávid. Következetesen el-
marad viszont a Máté által felsorolt problémás asszonyok említése.
Ez összhangban áll azzal, hogy Lukács evangéliumában az asszo-
nyokat igyekszik pozitív színben feltűntetni.

Lukácsnál Jézus nem csupán Ábrahám és Dávid fia, mint Máté -
nál, hanem Ádámé, vagyis az emberiség nagy családjának szülötte,
az egész emberiség Megváltója. Lukács Jézus nemzetségtáblája által
egy csodálatos ívet rajzol elénk: Jézustól, az ő őseinek során ke-
resztül egészen Istenig. Isten és Jézus — ez a hozzánk érkező Üd-
vözítő családfájának két végpontja, szilárd pillére, az egész törté-
nelemnek az értelme. Ahogyan ez az ív Jézustól Istenig átöleli Jézus
őseinek hosszú sorát, úgy öleli át — nemcsak a választott nép tör-
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ténetét, hanem — az egész emberiség történetét az Isten és az ember
közös történelme, az üdvtörténet.

2. A híradás (1,25–56) — Lukács evangéliumában mindvégig
Mária áll a gyermekségtörténet eseményeinek középpontjában,
József csupán mellékszereplő. Az Úr angyala Mária előtt fedi fel
Isten tervét, őt bátorítja, neki ad jelet (bizonyítékot), és tőle vár be-
leegyezést, hozzájárulást a csodálatos isteni tervhez. Amikor Lu kács
így beszéli el az angyali híradás történetét, valójában Mária szere-
pét, közreműködését és érdemét domborítja ki. Lukácsnál egyéb-
ként is megfigyelhető a sajátos figyelem a nők, az asszonyok iránt.
Az ő hozzáállása ebben a tekintetben is messze túllépi már a ha-
gyományos zsidó korlátokat.

Máriával mindez nem álmában történik, hanem éber állapotban,
látomásban. Lukácsnál nincsenek álmok, csak látomások: Zakariás
látomása, 1,11–20; a pásztorok, 2,9–12. Az olyan olvasók számára,
akik nem az Ószövetségen nevelkedtek, az éber állapotban kapott
kinyilatkoztatás (látomás) meggyőzőbb és elfogadhatóbb, mint az,
ha valaki álmodik valamit. Lukács szövegében nincs kifejezett hi-
vatkozás az ószövetségi jövendölés beteljesedésére, mint Máténál
láttuk. Az ő olvasói számára ezek a hivatkozások nem olyan meg-
győzők, mint Máté zsidókeresztény olvasói esetében.

Ugyanakkor a Lukács-féle híradás-elbeszélést kitörő öröm és há-
laadás követi. Erzsébet magzata „felujjong” (1,41), Erzsébet áldja és
boldognak mondja Máriát (1,42–44), Mária ajkáról pedig csodálatos
hálaadó ének fakad (Magnificat, 1,46–55). Az öröm-áradat a továb-
biakban is megfigyelhető: Zakariás „magasztalja” Istent (1,64) és
himnuszban dicséri őt (Benedictus, 1,68–79); a pásztorok előtt meny-
nyei sereg dicsőíti Istent (2,13–14); a pásztorok magasztalják Istent
(2,20), végül pedig elhangzik Simeon hálaadása (Nunc dimittis, 2,29–
32) és Anna istendicsérete (2,38). Mindezzel azt mutatja be az evan-
gélista, hogy Jézus érkezése milyen nagy örömet jelentett Mária szá-
mára, és mindazok számára, akik megtudták vagy sejtették, hogy ki
érkezett hozzánk a gyermek Jézusban. Ugyanez az öröm ébredhet
mindazokban, akik tudomást szereznek arról, hogy egykor eljött
közénk és köztünk élt az Üdvözítő.

3. A születés (2,1–20) — Lukács a születés elbeszélését azzal kezdi,
hogy a római császár népszámlálást rendel el, és az evangélista meg-
adja az összeírás időpontját is (amikor Szíriát Kvirínusz kormá-
nyozta). József és Mária is összeírásra kerül, így velük együtt Jézus
is helyet kap „az egész földkerekség” lakóinak sorában (vagyis nem
csupán egy zsidó többé). Lukács szerint Jézus az egész emberiség
nagy családjának tagja és Megváltója — ezt érzékeltette korábban
a Lukács-féle családfa, és erre utalnak Keresztelő János fellépésé -
nek Lu kácsnál található időrendi és földrajzi adatai is (Lk 3,1–2).

A születés körülményei nagyon szegényesek. Már az is nehéz-
séget jelentett volna, ha Máriának egy idegenekkel teli tömegszál-
láson kellett volna szülnie. Jézus még ennél is nyomorúságosabb
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körülmények között született, hiszen anyja jászolba fektette őt, ami
azt jelzi, hogy állatok szálláshelyén jött a világra. Az elbeszélő azon-
ban semmiképpen nem érzékelteti azt, hogy ez a helyzet visszás
vagy megalázó és méltatlan lett volna.

Jézus születéséről Lukács evangéliumában nem az ország királya
értesül, nem is a nép előkelői és bölcsei, vagy az idegen mágusok,
hanem a legegyszerűbb emberek, a nyájukat őrző pásztorok. Ez
annál is figyelemre méltóbb, mivel a pásztorokat a letelepült falusi
vagy városi lakosok lenézték, sokszor megvetették, a veszedelmes
bűnösök közé sorolták őket, mivel nem tisztelik a magántulajdont,
kárt okoznak állataikkal, vagy akár lopnak, fosztogatnak. Isten
most őket méltatja arra, hogy elsőként értesüljenek az Üdvözítő
születéséről. Égi fény, angyali szózat közli velük éjszakai látomá-
sukban, hogy megszületett a Megváltó.

Míg Máténál Heródes és a nép előkelői rettegnek a születés hí-
rének hallatán, az idegen bölcsek pedig hódolnak előtte és mega-
jándékozzák őt, addig Lukácsnál a nép köréből a legegyszerűbbek
indulnak köszönteni a Kisdedet. Sietve mennek hozzá, utána pedig
mindenfelé hírt adnak róla, magasztalják és dicsérik Istent, minda-
zért, amit megtudtak, és amiben részük lehetett. A Máté-féle ünne-
pélyesség és komolyság helyébe itt a fény és ragyogás lép, az öröm
és hálatelt istendicsőítés.

Az elbeszélő közben egy pillanatig ismét Máriára irányítja a fi-
gyelmünket, aki „megjegyezte mindezeket a dolgokat, és szívében
el-elgondolkodott rajtuk” (2,19). A Mária iránti figyelem nem lankad
Lukácsnál, és sejtenünk engedi, hogy Mária az elsők között volt, aki
igazán felfogta és értékelni tudta, hogy mit is jelent Jézus a világnak.

4. A fogadtatás (2,21–40) — Lukácsnál Jézus fogadtatása éppen az
ellenkezője annak, amit Máténál láttunk: csak öröm és hálaadás
fakad mindazok szívéből, akik találkoznak vele. Az Istent dicsérő
és magasztaló angyali sereg és a pásztorok istendicsőítése után Si -
me on és Anna köszöntik Jézust, akit szülei a Törvény előírásai sze-
rint a templomban bemutatnak. Simeon és Anna szintén egyszerű,
hétköznapi idős emberek, mint az első köszöntők, a pásztorok.

Simeon igaz és istenfélő férfiú, akit a Szentlélek tölt be, és akit
Isten lelke vezet ekkor a templomba, hogy találkozzék a Messiással,
akinek jövetelét régóta, kitartóan várja. Most felismeri Jézusban a
várt Messiást, és hálatelt szívvel mond köszönetet Istennek, hogy
megérhette ezt a nagy napot. Most már tudja, hogy Jézus által elér-
kezett az üdvösség, amelyet Isten „minden nép színe előtt készített,
világosságul a nemzetek megvilágosítására” (2,31–32). Ő mondja
ki azt, amit Lukács egész evangéliumával (és az Apostolok csele-
kedeteiben) szüntelen hirdet: Jézus minden nép és nemzet, az egész
emberiség Megváltója, Szabadítója.

Anna, a nyolcvannégy éves özvegy, aki soha „nem vált meg a
templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgált ott éjjel és nappal”
(37. vers), ugyancsak felismeri a kisded Jézusban a hozzánk érke-
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zett Megváltót. Egész szívével dicsőíti Istent, és hirdeti mindenki-
nek, hogy Jézus által elérkezett megváltásunk ideje.

A Jézus születését beragyogó öröm- és hálaáradat bemutatása
mellett szerepel Lukácsnál egy csöndes utalás a szenvedésre, a
megpróbáltatásokra is: Simeon szerint Jézust sokan el fogják utasí-
tani — saját vesztüket okozva —, mások számára ő a feltámadást
fogja jelenteni. Mária szívét pedig tőr járja majd át (34–35. vers) — ez
nyilvánvaló utalás arra, amit Máriának át kell majd élnie a nyilvá-
nos működés során és Jézus keresztre feszítése kapcsán. Lukács itt
is Máriára figyel, Jézus anyjára, aki nála végig előtérben áll az egész
gyermekségtörténet során.

János evangélista nem ír Jézus testi születésének részleteiről. Ehe-
lyett azt mondja el róla, hogy ő az öröktől fogva létező Ige, a máso-
dik isteni Személy, a Teremtő társa, az Élet forrása (Jn 1,4), aki eljött
az Atyától ebbe a világba. Jánosnál nincs szó a betlehemi szerény
körülményekről, de még a bölcsek aranyáról sem, az evangélista
nem tesz említést sem a démonokkal való viaskodásokról, sem Jézus
megkísértéséről, sőt még megkeresztelkedéséről („a bű nök bocsá-
natára”, lásd Mk és p.) sem. A tanítványok már az első cso da alkal-
mával felismerik Jézus isteni mivoltát (lásd „kinyilatkoztatta dicső-
ségét”, 2,11), aki mindvégig isteni fenségként jár az emberek között.
Eljött a világba, hogy a világ világossága legyen, az Élő víz, a
mennyből alászállott Élő Kenyér. S miután elmondta tanítványai-
nak az igazságot és a barátaivá tette őket, bevégzi küldetését: szen-
vedése által megdicsőül (12,32), és visszatér az Atyához.

III. Összefoglalás

Az evangéliumokban olvasható két gyermekségtörténetet és az
ószövetségi előzményeket összevetve felismerhetjük az üdvtörté-
net folytonosságát: az újszövetségi események leírásaiban hasonló
motívumok jelennek meg, mint az Ószövetségben (a gyermek
öröm teli ajándék, Isten megment, Isten szabadítást tervez stb.),
mert itt ugyanazon a gondviselő Isten tettei nyilvánulnak meg,
mint az ószövetségi időkben. Emellett a két gyermekségtörténetet
összehasonlítva azt is megfigyelhetjük, hogy a két evangélium szer-
zője másként mutatja be az események sorát és részleteit, és a két el-
beszélés hangneme, irányulása is más.

Ismereteink szerint Máté és Lukács evangéliuma is a zsidó há-
ború leverése és a templom pusztulása, a zsidó államiság végleges
megszűnése (Kr. u. 70) után készült. Elképzelhető, hogy ez a nem-
zeti katasztrófa sok zsidót megerősített abban a meggyőződésében,
hogy Jézus nem lehetett a Messiás, hiszen a Messiásnak meg kellett
volna mentenie a szent várost és a választott népet. Erre az időre
tehető, hogy a zsidóság egységesen és véglegesen elzárkózik attól,
hogy Jézust Messiásként elfogadja. Ebben az időben Jézus követői

János evangéliuma
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többségükben már a pogány népek közül valók, de ekkor még szép
számmal vannak a keresztények sorában olyanok is, akik zsidó lé-
tükre hittek Jézusban. Az ő számukra elsősorban nem a nemzeti ka-
tasztrófa jelenti a problémát, hanem a szembesülés azzal, hogy ők
kisebbségben maradtak, saját népük, a zsidók többsége elutasítja a
hitet Jézusban mint Megváltóban és Isten Fiában. Feltehető, hogy
Máté éppen az ilyen, úgynevezett zsidókeresztényeket tartja szem
előtt, amikor összeállítja evangéliumát. Biztosítani akarja őket és
meg akarja erősíteni abban, hogy ők döntöttek helyesen, amikor el-
fogadták a krisztusi hitet. Ezért mutat rá evangéliumában lépten-
nyomon — így a gyermekségtörténetben is —, hogy Jézus életének
eseményei valójában az ószövetségi jövendölések beteljesedései.
Jézus Ábrahám fia, és Dávid fia (vö. családfa), tehát ő a Messiás.
Isten álmok hosszú sorában adott kijelentéseivel, utasításaival irá-
nyította a gyermekségtörténet résztvevőit. Józsefet egymást követő
álmok által vezetve Isten maga gondoskodott a gyermek Jézus meg-
meneküléséről. Máté szerint mindebből nyilvánvaló, hogy azok a
zsidók járnak a helyes úton, akik hisznek Jézusban, és csatlakoztak
az általa alapított új közösséghez.

Lukács is a zsidó nemzeti katasztrófa után írja evangéliumát, de az
ő számára — aki maga is pogány származású — már nyilvánvaló, és
azt akarja elbeszélésével bemutatni, hogy Isten a Jézus által hozott
megváltást az egész emberiségnek szánta. Jézus az emberiség nagy
családjának tagjaként jött közénk (vö. családfa), az emberi történe-
lem meghatározott pillanatában, a Római Birodalom területén. Szü-
letése kapcsán Isten sokaknak adott (látomásban, vagyis éber álla-
potban) kinyilatkoztatást Jézus kilétével kapcsolatban — így az ő
tanúságuk (a volt pogányok számára) sokkal meggyőzőbb, mintha
álomban történt volna. Lukácsnál József háttérbe szorul, Mária vi-
szont a figyelem középpontjába kerül kimondott „igen”-jével, túlá-
radó örömével, a rá (is) váró szenvedéssel, a Gyermek titkában való
elmélyülésével. Mindenki, aki tudomást szerez a Megváltó érkezé-
séről, boldogan várja, ünnepli őt, és hálatelt szívvel dicsőíti Istent.
Ezt az örömet jelentheti Jézus születése mindannyiunk számára.

Márk minderre még nem tért ki, mert ő az első és legfontosabb
problémát, a keresztáldozat miértjét és értelmét igyekezett bemu-
tatni. János viszont már tovább lép, és Jézus legmélyebb titkait tárja
elénk evangéliumában: A földre szállott és az Atyához visszatért
Fiú által lehetünk barátai és társai Istennek már ebben a világban.
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