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„Gyertek, egyetek!” (Jn 21,12)

Jézus mint vendéglátó Lukács és János evangéliumában

A biblikus tudomány elsősor-
ban Szent Lukács evangéliumával kapcsolatban dolgozta ki a 
vendégség témáját 1 Úgy tűnik, hogy Lukács, a harmadik evan-
gélium és az Apostolok cselekedetei szerzője érdeklődött legin-
kább ez iránt az alapvető tapasztalat iránt, amely egybekapcsolta 
Jézus tanító tevékenységét és a misszióba induló tanítványokat  
Mintha Lukács elbeszélése volna az a középérték, amelyhez e 
témát tekintve mindent viszonyítani érdemes: Márk történetét, 
amelyben kevesebb étkezésről és vendégségről olvashatunk, il-
letve Jánosét, amelyben a történeti keretek és valószínűségek he-
lyett erősebben érvényesül a Jézussal való bensőséges kapcsolat 
teológiai üzenete  

Alkalmas lesz, ha az említett irányt igyekszünk követni  Fel-
idézni, ahogy Lukács teszi, az isteni látogatónak és tanítónak, Jé-
zusnak alakját  Röviden, szinte mellékesen ejteni szót Márknak 
(és nyomában talán Máténak) elbeszélő szándékáról, egyébként 
pedig a vendégséggel és vendéglátással kapcsolatos korabeli fel-
fogásról  Végül megérkezni oda, ahol – legalábbis első megér-
zésünk szerint – minden leegyszerűsödik, és néhány szó is elég, 
hogy Jézus bőségét és odaadását kifejezze: János evangéliumá-
hoz 

1 Vö  Hotze, G : Jesus als Gast. Studien zu einem christologischen Leitmotiv im 
Lukasevangelium, FzB Band, Würzburg, 2007, 111; Denaux, A : The Theme of 
Divine Visits and Human (In)Hospitality in Luke-Acts  Its Old Testament 
and Greco-Roman Antecedents, in Verheyden, J  (szerk ): The Unity of Luke-
Acts, BETL 142, Leuven, 1999, 255–280; Uő: Stranger on Earth and Divine 
Guest: Human and Divine Hospitality in the Gospel of Luke and the Book of 
Acts, in Van der Borght, E  – P  Van Geest (szerk ): Strangers and Pilgrims on 
Earth: Essays in Honour of Abraham van dee Beek, Leiden – Boston, 2011, 87–100 
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Jézus, az előkelő vendég és tanító –  
Lukács és a szinoptikusok tanúságtétele

Lukács evangéliumát elejétől a végéig átszövi a látogatások, ta-
lálkozások és vendégeskedések témája  Jézus születésének és 
gyermekségének történetében égi lények, angyalok jelennek 
meg (vö  Lk 1,11), „küldetnek el” (Lk 1,26), illetve „lépnek be” 
(Lk 1,28) az Úr választottaihoz, Zakariáshoz és Máriához, hogy 
egy-egy gyermek születését adják hírül nekik  Az első közismert 
„látogatás”,2 Mária látogatása Erzsébetnél, az égi küldött üzene-
tét követi  Mária is „belép” Erzsébethez (Lk 1,40), de az elbeszélő 
nemsokára megérteti az olvasóval, hogy a valódi érkező az Úr, 
akinek anyját Erzsébet és magzata is ujjongva köszönti  Miután 
pedig az első gyermek, Keresztelő János megszületik, Zakariás 
himnusza már Isten látogatásról beszél: „Áldott az Úr, Izrael Is-
tene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét…” (Lk 1,68)  
A küldött, az angyal, megelőzte Isten látogatását, de csak mint 
előkészítő  Így készíti majd a világra született Úr útját a felnőtt 
Keresztelő János is 

Lukács elbeszélésében azután az első nagy lakoma Lévi há-
zában történik (Lk 5,27–32)  Lukács a rövid elbeszélés első mon-
datában „vámosnak” nevezi Lévit, ezzel kissé kiemelve a köz-
felfogás szerint utálatos foglalkozását (vö  Mk 2,14)  Ez a jelenet 
távolról előkészíti Zakeus történetét (Lk 19,1–10), akit a vámosok 
fejeként ismerünk meg  Őt először nem is kell hívni, kíváncsi Jé-
zus jövetelére  Annál meglepőbb, amikor Jézus maga jelzi, nála 
„kell” maradnia (menein), vagyis megszállnia  A kívülállók kriti-
kája lényegében azonos a két történetben: Jézust kritizálják, ami-
ért bűnösöknél száll meg  A válasz Lévi történetében még „csak” 
Jézus bátor mondása, Zakeusnál viszont ehhez társul az elkötele-
zettség és megtérés nagylelkű kifejezése: „Vagyonom felét a sze-
gényeknek adom…” „Ma üdvösség köszöntött erre a házra…” 
(Lk 19,8–9)  

A vámosokkal és bűnösökkel együtt étkező, náluk szállást 
kereső Jézus átlépi a kor tisztasági előírásait, vagyis társadalmi 
és vallási elvárásait  A bűnösökkel vállalt asztalközössége sza-
vak nélkül kifejezett tanítás, amely ugyanakkor egybeesik azzal, 
amiről másutt prédikál, illetve amit a történeteket lezáró, hagyo-
mányban megőrzött rövid mondások ki is fejeznek  Neki van ha-
talma, van tekintélye, van isteni szándéka, hogy Istennek a bű-
nösök iránti szeretetét láthatóvá, illetve még inkább valósággá 
tegye 

2 Az Úr látogatásának témáját Hotze (i  m  17–20) mutatja be úgy, mint az 
ószövetségi istenlátogatás lukácsi újraértelmezését  A héber pqd tő Isten íté-
letes vagy kegyelmes látogatását is jelenti, a görög episzkeptomai (a LXX-ban 
használt görög fordítás) ezzel szemben Lukácsnál csak a kegyelmes törődést 
és közelséget (vö  Lk 1,68 78; 7,16; ApCsel 15,14)  Természetesen a pozitív 
jelentés is ismert az Ószövetségen belül, ahogy pl  a 65  zsoltárban olvassuk: 
„Meglátogatod a földet, és megöntözöd” (Zsolt 65,10) 
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Ez a szeretet megdöbbentő erővel jelenik meg egy másik ven-
dégségben, Simon farizeus házában is, amikor Jézus lábát egy 
bűnös nő könnyeivel áztatja, hajával törölgeti, ajkával illeti (Lk 
7,36–50)  Az elbeszélő ugyan a farizeus szabálykövető, ugyan-
akkor rideg magatartására, illetve a bűnös nő mindent odaadó 
szeretetére figyel, ezek ellentétét domborítja ki még Jézus szava-
ival is  A nagyobb szeretet itt elsősorban az asszonyé  Az olvasó 
azonban nem foglalhatna állást egyértelműen a bűnös-bűnbánó 
asszony mellett, ha nem ismerné meg Jézus melléállását, felmen-
tő ítélethirdetését  

A lakoma ebben az esetben nagyon is alkalmas tere Jézus, Si-
mon és az asszony találkozásának, majd pedig Jézus tanításá-
nak  „Simon, mondanék neked valamit” – kezdi Jézus a szavait  
Lukács olyan finom, tapintatos, illetve nagyon is mesteri tanító-
ként mutatja be Jézust, mint aki óvatosan közelíti meg beszélge-
tő partnerének gyenge pontját, megőrizve annak nyitottságát és 
érdeklődését, hogy a tanítás elevenebben érintse és mélyebben 
megtalálja 3 Jézus rövid példabeszédet mond, amelyben kérdés 
rejlik, s erre majd Simonnak kell válaszolnia  A tanulság őt ma-
gát érinti kellemetlen éllel, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az asz-
szony felmenthető legyen  A vendéglátó nem teljesítette a vele 
kapcsolatos lehetséges elvárásokat, nem fejezte ki tiszteletét és 
szeretetét a hozzá érkezővel szemben  Kinek van tehát tartozása? 
A bűnös pótolja azt, amit a bűntelen elmulasztott  

Lukács egy farizeusnál való vendégeskedés keretébe helyezi 
azt a tanítást is, amelyet Jézus a tiszta és tisztátalan dolgok, il-
letve a templommal kapcsolatos hagyományok kapcsán ad (Lk 
11,37–53; vö  Mt 23,1–36; Mk 7,1–23)  A tisztasági előírások be 
nem tartása ebben az esetben csak kiindulópont  Lukács szerint 
Jézus ebben az esetben is félreérthetetlenül vendéglátója ellen be-
szél, megkérdőjelezi felfogását, mégpedig úgy, hogy szavaiban 
fokozódó, egyre élesebb kritika nyilvánul meg  A lakoma olyan 
kulturális és vallási helyzet, amelyben csakhamar megnyilvánul 
a vallás elmélete és gyakorlata  Jézus pedig nem habozik, hogy 
látásmódját kifejtse 

Jézus aztán „kimegy onnan” (Lk 11,53), mintha ezzel elhagy-
ná a farizeusok körét 4 A vendégeskedés helyzete ugyanakkor to-
vábbra is megjelenik az elbeszélésben  Az evangélium 14  fejeze-
tében hosszabb egység következik, amelyben nincs utalás arra, 
hogy Jézus elhagyná a helyszínt (Lk 14,1–24) – vagyis úgy tűnik, 

3 Ehhez a stratégiához hasonlót látunk az irgalmas szamaritánusról szóló pél-
dabeszéd narratív keretében is (Lk 10,25–37) 

4 Ez a „kilépés” távolról emlékeztet arra, ahogy Jézust Názáretben a zsinagógá-
ból szinte kitoloncolják, illetve a hegyről akarják letaszítani (vö  Lk 4,29–30) 
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a lakoma mint helyszín és háttér végig érvényes 5 Ez a szakasz 
azért is hangsúlyos, mert kifejezett tanítást kapunk benne a ven-
dégséggel kapcsolatban (Lk 14,7–11: ne a főhelyeket keressük; 
14,12–14: a szegényeket hívjuk meg)  Érdekes, hogy a követke-
zőkben több olyan példázatot is olvasunk, amelyekben így vagy 
úgy megjelenik a lakoma képe (14,15–24: a visszautasított, majd 
meg kiterjesztett meghívás; 15,11–32: az irgalmas atya lakomára 
hívja elveszett fiait; 16,19–31: a gazdagon lakmározó ember és a 
szegény Lázár)  

Jézus tehát nemcsak elfogadja a meghívást, hogy vendég-
ségben legyen, hanem megszólítja a lakomákat rendező társa-
dalmi réteget is, illetve szívesen beszél az Isten országáról olyan 
példabeszédekben, amelyek feltételezik a lakomák örömteli ta-
pasztalatát  Az együttlét és bőség közvetlen megtapasztalása 
része annak, amit Jézus hirdet, de a vendégség és lakoma hát-
térbe is szorul a személyes figyelem és üzenet mögött  Lukács 
legalábbis jelentőségteljes, érdekes vendéget mutat be Jézusban, 
akire az előkelő farizeusok is kíváncsiak, ám aki nem törődik a 
vele szemben támasztott hamis elvárásokkal  Erre mindenesetre 
jó oka van: éppen a lakomákon mondja el, hogy Isten mást vár, 
több szeretetet, a törvény mélyebb ismeretét  

Jelentőségteljes és érdekes vendég? A lukácsi elbeszélés He-
ródes Antipászról szólva azt is megmutatja, hogy ez a fajta kí-
váncsiság nem vezet messzire: Heródes már régen látni szerette 
volna Jézust, ám amikor „vendégül látja”, csak gúnyt űz belőle 
(Lk 23,6–12)  A vendégség témája mégsem ezzel, sokkal inkább a 
tanítványok figyelmes szeretetével teljesedik be  Ez a figyelmes 
szeretet képes Jézus tanításának helyet és időt adni, illetve ez 
lesz talaja a hitnek, amely a feltámadt Jézus jelenlétét is felismeri 

Arra a két jelenetre gondolunk, amelyekben Jézus a két test-
vér, Mária és Márta vendége (Lk 10,38–42), illetve amikor a két 
tanítvány, akiknek Emmauszba tartva felfedte az Írások értel-
mét, felismeri őt a kenyértörésen (Lk 24,28–32)  A két helyzet kö-
zött persze számos különbség is van  Ami összeköti őket, nem 
más, mint a már említett figyelmes szeretet, befogadó hit, amely 
Máriában eleve megvan – ezért hallgatja a Mestert és Urat lábá-
hoz ülve –, a két emmauszi tanítványban pedig csak útközben 
születik  A Mária és Márta történet csattanójaként elhangzó Jé-
zus-mondás („Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el 
soha”) a találkozás maradandó emlékét, örökségét hangsúlyoz-
za, Mária jutalmát, amely Jézusra figyelő magatartása és kész-
sége folytán eleven jövőt ígér  Az emmauszi történet első vég-
pontja az, hogy Jézus eltűnik, a vendégség beteljesedik, de véget 

5 Helyesnek látjuk M  Wolter (Das Lukasevangelium, HNT 5, Tübingen, 2008, 
499–500) megjegyzését, aki azt mondja, hogy a szöveg kerete ugyan hasonlít 
az antik „szümposzion”-elbeszélésekre, de ezek legfeljebb mellékesen befo-
lyásolják annak tartalmát  Szerinte a szümposzionokról szóló antik elbeszé-
lések jellemző témái közül csak a vendégek egymás közti civakodása jelenik 
meg a főhelyek válogatásáról szóló megjegyzésben 



is ér  A Máriát illető, boldogmondásra hasonlító kijelentés pár-
huzama legfeljebb a tanítványok öröme, akik egymást erősítik 
meg a Feltámadott jelenlétének, elérhetőségének tapasztalatában 
és hitében  Mária és Márta története a földi körülmények között 
elfogadott szolgálat, ugyanakkor az örök életre szóló tanítás ket-
tősségéről szól  Az emmauszi vendégség viszont a hitben elér-
hető jelenlét eucharisztikus értelmét közvetíti: felismerték őt a 
kenyértörés pillanatában  A két történetet alapvetően a kereszt 
eseménye választja el egymástól, és mindaz, ami ezzel közvet-
lenül összetartozik: az eucharisztikus jel értelmező ereje, a fel-
támadás, pontosabban a Feltámadottal való találkozás örök le-
hetősége  

Lukács nyilván többet lát Jézusban, mint egy előkelő vendég  
Az emmauszi történet ebből a szempontból az angyali látogatá-
sokat folytatja, amelyekről Jézus születésének és gyermekkorá-
nak elbeszéléseiben olvasunk az evangélium kezdetén  Ebben az 
értelmező keretben kétségtelenül átfénylik valami az ószövetségi 
és az antik görög isteni látogatások toposzából 6 Amit azonban 
közben olvasunk, a Názáreti Jézusnak, a bölcs és csodatevő ván-
dortanítónak, Isten irgalma hírnökének útjai, az sokkal közelebb 
van a mindennapokhoz, az élet ügyes-bajos kérdéseihez, mint 
valami pogány istenség rövid látogatása, illetve az Úr befogadá-
sa például Ábrahám által  

Itt érdemes utalnunk arra is, hogy Jézus vendégeskedése tel-
jességgel hihető történeti tény, amelyet aztán a tanítványai is 
folytatnak  Vagyis egyszerre adott egy olyan alaphelyzet, amely 
Jézus látogatásait, „befogadott” mivoltát valószínűsíti, hihetővé 
teszi, s ugyanakkor az a másik történelmi mozzanat, amelyben 
ezek a vendégeskedések az ősegyház számára is fennmaradásá-
nak, életstílusának részét alkotják  A vándortanító Jézus életstí-
lusát a vándortanítókra épülő egyháznak meg kellett jegyeznie, 
eszébe kellett vésnie  Lukács evangéliumának és az Apostolok 
cselekedeteinek egysége ebből a szempontból történeti tényeket 
rögzít 7 Az esetleges vendégeskedések és meghívások mellett 
Lukács leírja, hogy asszonyok gondoskodtak Jézusról és tanít-
ványairól (Lk 8,1–3)  Megadták a legszükségesebbet, de állandó 
otthont nem biztosítottak Jézusnak (vö  Lk 9,58)  Pál apostol pe-
dig maga is beszámol igehirdető útjának és életének viszontagsá-

6 Ezt a szempontot Denaux (i  m  86–91) dolgozta ki, az egyes jelenetek szerke-
zetét is alaposan bemutatva 

7 Lásd ehhez Schreiner, J  – R  Kampling: Der Nächste – der Fremde – der Feind. 
Perspektiven des Alten und Neuen Testaments, Die Neue Echter Bibel Themen 3, 
Würzburg, 2000, 77–80  Rainer Kampling azt hangsúlyozza, mennyire való-
szerű, hogy Jézus elfogadó, bátorító jelenlétében szívesen időztek a bűnösök, 
akik Isten bocsánatát keresték  Ugyanakkor Jézus is képes volt elfogadni azt 
a mindennapi szükségletekre is figyelmes szeretetet, amellyel róla gondos-
kodtak 
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gairól (vö  2Kor 6,3–10; 11,21–29), de az Apostolok cselekedetei is 
bőven tanúsítja, hogyan emlékezett első térítőire a fiatal egyház 8

Egyesek kiemelik,9 hogy Márk evangéliumában egyrészt nincs 
akkora szerepe a vendégségeknek, mint Lukácsnál, másrészt a 
meglévő említéseknek más a jelentősége  Márknál ugyanis úgy 
tűnik, szinte kezdettől fogva a tanítványi mivolt egyik jellemző-
je, hogy Jézust befogadja valaki, illetve szolgál neki  Legelőbb 
Péter háza Jézus működésének központja Kafarnaumban  Egy 
házban (talán ugyanebben, Péter házában) hangzik el, hogy akik 
Isten akaratát cselekszik, azokból lesz Jézus igazi családja (vö  
Mk 3,31–34)  Tanítványai osztják ki a csodálatos módon megsza-
porított kenyeret és halat, amikor az emberek annyira szívesen 
hallgatják, hogy megfeledkeznek éhségükről (Mk 6,33–44; vö  
8,1–10)  Olyasvalaki kínálja Jézusnak az utolsó vacsora termét is 
használatra, a húsvéti ünneplés helyéül, aki őt „mesternek” is-
meri (vö  Mk 14,14)  A betániai vacsora helyszíne és fényes lég-
köre mintha szándékos ellenpontja volna az utolsó vacsora áru-
lást jövendölő feszültségének (vö  Mk 14,3–9 és 14,17–25)  

Megannyi vendégség, ahol Jézust valaki befogadja, helyet ké-
szít neki, mint a „gyermeknek”, ahogy arra ő maga is biztatott 
(Mk 10,13–16)  Máténál azt a végső ítéletre vonatkozó nagy láto-
mást kellene kiemelnünk, amely szerint az ítélő Úr idegenek ké-
pében is befogadást kér a tanítványoktól (Mt 25,31–46) 10 Emellett 
talán azt a híres szakaszt, amely Jézus hálaadásáról szól jánosi 
jegyekkel (Mt 11,25–27), s amelyet a bölcsesség lakomára hívó 
szavainak visszhangja követ (Mt 11,28; vö  Péld 9,1–6)  Ezzel a 
képpel pedig eljutottunk a lakoma metaforikus használatához, a 
visszautasított, majd meg sokakra kiterjesztett meghívás példa-
beszédéhez, amelyet már Lukácsnál is érintettünk (Lk 14,15–24)  
Ott gazdag ember, itt Máténál pedig egy király rendez lakomát 
(vö  Mt 22,1–14)  Máté változata erős kortörténeti kapcsolódás-
sal bír,11 végső fordulata pedig, ahol a később meghívott, de me-
nyegzős köntös nélkül érkezett vendéget kipenderítik, az immár 

 8 Ezen a helyen hosszan részletezhetnénk az idegenek befogadásának lehető-
ségét, erényét, veszélyeit, buktatóit, ajánlott vagy nem ajánlott módját az óko-
ri érték- és szokásrendben  A témához lásd Hiltbrunner, O : Gastfreundschaft 
in der Antike und im frühen Christentum, Darmstadt, 2005; Stählin, G : Art  
xenosz ktl. in ThWNT V , 1–36; Schröter, J  – J  K  Zangenberg (szerk ): Texte 
zur Umwelt des Neuen Testaments, UTB 3663, Tübingen, 2013, 186–190  Másfe-
lől azt a növekvő érdeklődést, amelyet az őskeresztény közösségek a tanítók 
és testvérek befogadásával kapcsolatban a vendégszeretet iránt tanúsítanak 
(Tit 1,8; 1Tim 3,2; Zsid 13,2; 2Jn 1,10)  

 9 Vö  Asumang, A : And the Angels Waited on Him  (Mark 1,13) Hospitality 
and Discipleship in Mark’s Gospel, Conspectus 8, 2009, 1–25 

10 A szakasz értelmezésének hagyományos kérdése, hogy a befogadás minden-
kire vonatkozik-e, vagy csak a testvérekre, a kicsinyekre  Úgy tűnik, hogy a 
„legkisebbek” (Mt 25,40 45) Máté evangéliumában a közösséghez tartozókat 
jelöli  Lásd ehhez Schreiner – Kampling, i  m  91–93 

11 Lásd Luz, U : Das Evangelium nach Matthäus (Mt 18–25), EKK I/3; Neukirchener 
Theologie, Patmos Verlag, 22012, 229–251 
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mindenkinek szóló meghívás helyett a „vendégek” saját lehető-
ségeit hangsúlyozza készületre, odaadásra, felelősségre 

Az eddig bejárt utat leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy 
a szinoptikus evangéliumok, élükön Lukáccsal, úgy mutatják 
be Jézust, mint aki térítő útja során elfogadja a meghívásokat, 
vendégjogát pedig arra használja fel, hogy tanítson  Tanításának, 
illetve a jelenlétéről szerzett tapasztalatnak nemsokára fontos 
része és kifejező eszköze is lesz a vendégség, amely immár Is-
ten országának jelenlétét, örömét, bőségét jeleníti meg  A tényle-
ges vendéglátók gyakorta háttérbe szorulnak, vagy még inkább 
kritikát kapnak ellenséges érzületük miatt  A vendégség közép-
pontjában nem az étkezés, nem is Jézusnak valamilyen abszolút 
megengedő magatartása vagy kijelentése áll, hanem olyan nyi-
tottság, amely elismeri a bűnbánat, az Isten és felebarátok iránti 
megújult szeretet, a helyreállított közösség értékét, sőt mindezt 
segíti  A szöveg olyan helyzetet tételez fel, amelyben Jézus és az 
ő tanítása válik az esemény középpontjává, s így lesz lehetséges 
az, hogy Isten jelenléte érzékelhető mindenki számára 

Egy közös pontról még nem szóltunk, ami a vendégséget ille-
ti, ez pedig az utolsó vacsora, amelyről mindhárom szinoptikus 
evangélista megemlékezik  Nyilvánvaló, hogy ez különleges je-
lentőségű, de úgy látjuk, csak részben vagy áttételesen kapcso-
lódik témánkhoz  A vendégségek jellegét a történelmileg adott 
tényekből kiindulva, az irodalmi és teológiai ábrázolás felé ha-
ladva igyekeztünk megmutatni  Az utolsó vacsora történeti hát-
tere nem a vándortanító élet, hanem minden valószínűség sze-
rint Izrael közösségének nagy ünnepe, ugyanakkor Jézus közeli 
halálának ténye és tapasztalata  Az utolsó vacsora „vendégség”, 
de olyan sajátos helyzetben és olyan sajátos szabályok szerint, 
hogy csak utólag állítható párhuzamba a többi alkalommal  Va-
lószínűleg nem véletlen, hogy Lukács ebben az esetben is külön 
tanító beszédet ad Jézus ajkára (Lk 22,24–30), s ebben sajátos mó-
don János evangélista is követni fogja, amikor Jézus búcsúbeszé-
deit közli  A szinoptikusok részéről közölt utolsó vacsora olyan 
vendégség, ahol már egyértelműen Jézus a vendéglátó  Közeli 
halálának értelmezése által az utolsó vacsora felülmúlja a koráb-
ban megtapasztalt közös alkalmakat, de mivel Jézus akaratából 
ez válik a születő közösség ünneplésének megalapozó tapaszta-
latává, ez lesz az a forma, amely bizonyos módon magába foglal-
ja a többi helyzet jelentését is  Ennek fénye vet halvány ragyogást 
a többi hasonló jelenetre is 12

12 Az utolsó vacsora és Jézus asztalközösségének szétválasztását javasol-
ja például Ådna, J : Jesus’ Meals and Table Companions, in Hellholm, D  
– D  Sänger (szerk ): The Eucharist – Its Origins and Contexts Volume I. Old 
Testament, Early Judaism, New Testament, WUNT 376, Tübingen, 2017, 331–
353, különösen 353  
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Jézus az élet kenyere, az élet forrása – János evangéliuma

János evangéliuma, a negyedik evangélium keveset vesz át a szi-
noptikusoknál közölt lakoma-helyzetek közül  Igen hasonló ke-
retek között szerepel a kenyérszaporítás elbeszélése (Jn 6,1–13), 
amelyet Jánosra jellemző módon követ a nagy kenyér-beszéd (Jn 
6,22–59), benne Jézus különleges kijelentésével: „Én vagyok az 
élet kenyere” (Jn 6,35 48 51)  Jánosnál is szerepel egy „betániai 
vacsora” (Jn 12,1–8), amelynek szereplői részben mások, de alap-
vető témái ugyanazok, mint a szinoptikusoknál  S Jánosnál is sze-
repel egy utolsó vacsora, igaz, cselekménye is, tanítása is messze-
menően eltér a már ismerttől (vö  Jn 13,4; 13–17  fejezetek)  

Az étkezés, vendégség, ünneplés témái azonban néhány to-
vábbi szakaszban is megjelennek  A kánai menyegző elbeszélése 
sajátos módon megmutatja, hogy Jézus az igazi vőlegény, a vá-
lasztott néppel kötött szövetség megújítója, messiási ajándékok 
osztogatója (Jn 2,1–12)  Az egész evangéliumot átszövő jelkép-
rendszerek lépnek működésbe, amikor úgy látjuk, hogy Jézus 
maga lesz az áldás forrása, vagyis az új templom  Harmadnapra 
fel kell építenie lerontott testét (Jn 2,21), szomjazott, de magához 
hívta a szomjazókat (Jn 4,7; 7,37; 19,28), belsejéből élő víz forrásai 
fakadnak (Jn 7,38), oldalát pedig végül a katona lándzsája nyitja 
meg (Jn 19,34)  Így még kétkedő tanítványai is felismerhetik je-
lenvalóságát és szeretetét (Jn 20,24–29) 

János evangéliuma is kiemeli a tanítványok szerepét, vagy 
még inkább rajtuk keresztül mutatja meg, hogy mit jelent tanúvá 
lenni, részesévé lenni a Jézussal való életközösségnek  A tanít-
ványok ott vannak a kánai menyegzőn, és megértik Jézus jelét  
Részt vesznek a megsokasított kenyér kiosztásában  Az utolsó 
estén ők Jézus gesztusainak, megdöbbentő szeretetének és taní-
tásának címzettjei, akiket úgy oktat, hogy rabszolga-mélyen le-
hajol, s megmossa lábukat (Jn 13,1–15)  Mint a szinoptikusoknál 
a vámosokat és bűnösöket, őket is tisztára mossa Jézus tanítása 
(Jn 13,10; 15,3), és ők is Jézus egészen odaadó szeretetéből értik 
meg, mit jelent szeretni, mit jelent az Atya irgalmát megismerni 
és befogadni (vö  Jn 15,13)  A „szeretett tanítvány” mégis egé-
szen közel lehet mesteréhez (Jn 13,23), ismeri szíve gondolatát, 
ahogy az Egyszülött is ismeri az Atya gondolatát (vö  Jn 1,18), és 
felismeri, hogy nélküle semmit sem tehet (Jn 15,5), élete az Úrtól 
és Mestertől van 

János evangéliuma a tanítványoknak azt ígéri, hogy otthonra 
találnak  Az idegenséget, ideiglenességet, átmenetiséget is sugal-
ló vendégség13 lassan átadja helyét a vele és „benne maradás” 
végső örömének (Jn 14,1–4; 15,4 9)  Ez az ajándék egyértelműen 
jövőbeli, megelőzi az a „kis idő”, amíg Jézus elmegy (Jn 16,16–
23), és valószínűleg megelőzi az az idő is, amelyben a Vigasztaló 

13 A vendég iránti vegyes érzelmekről, egyáltalán a xenosz ’idegen’ és ’vendég’ 
jelentéséről lásd G  Stählin, i  m  1–4, illetve Hiltbrunner, i  m  9–16 
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mindent megmagyaráz és tudtul ad (vö  Jn 14,26; 16,12–15), amit 
még nem érthettek Jézus szavaiból és életéből, az Atya igazsá-
gából  Jézus mellett mégis megtapasztaltak belőle valamit  Két 
tanítványa egy napon át „nála maradt” (Jn 1,39)  Előízét vették 
annak, amit Jézus később egész működésével feltárt számukra 

Úgy látjuk, János nagyobb erővel mutatja meg, mit jelent Jé-
zusnál vendégségben lenni  Nem sokat törődik a környezettel  
Ez leggyakrabban amúgy is barátságtalan, sőt ellenséges  Ehe-
lyett maga Jézus lesz a bőség forrása  Tápláló égi kenyér, életre 
szökellő vízforrás 

János evangéliumát közismert módon egy olyan fejezet teszi 
teljessé, amelyet valószínűleg később illesztettek mai helyére  A 
21  fejezet ugyanakkor sok szálon kapcsolódik mind az evangé-
lium korábbi szakaszaihoz, köztük például a 6  fejezet kenyér-
szaporításról és vízen járásról szóló részleteihez, sokak szerint 
azonban a Lk 5,1–11-ben leírt csodálatos halfogás, illetve Péter 
meghívásának elbeszélése is befolyásolta 14 Anélkül, hogy az iro-
dalmi előzmények és esetleges irodalmi forrás vagy ismeret je-
lentőségét tagadni akarnám, másokkal együtt úgy látom, hogy 
János történetmondása önmagában is koherens egészet alkot  

A 21  fejezetben újra, más módon érvényesül a tanítványok 
ismeretének, illetve értetlenségének motívuma, amellyel koráb-
ban is oly gyakran találkozunk az evangéliumban (Jn 4,31–34; 
9,2–3; 11,12–13; 14,7 9; 16,17)  Itt egyszerre értenek meg mindent, 
mégis képtelenek megszólalni – csak a szeretett tanítvány mond-
ja ki, hogy „az Úr az” (Jn 21,7 12)  Jézus korábban hosszan ta-
nított – most elég néhány gesztus, az égő parázs, az odaadott 
kenyér és hal 

„Gyertek, egyetek!” A görög arisztaó ige jelenthet reggelizést, 
de vonatkozhat nappali étkezésre is (vö  Ter 43,25 LXX; 1Kir 
[Sám] 14,24 LXX) 15 A történet mindenesetre teljesen egységes  
A kora hajnalban előbb hiába fáradozó, majd végre megdöb-
bentően sok halat kifogó tanítványokat Jézus magától értődő 
természetességgel reggeli étkezésre hívja  A szövegből hiányzik 
az az apologetikus jelleg, amely a Feltámadottal való találkozás 
lukácsi elbeszélésében az evésre vonatkozik (vö  Lk 24,41–43) 16 
Amúgy sem Jézus eszik, hanem a tanítványok  Jézus ráébresztet-
te őket éhségükre és eredménytelenségükre: „Fiaim, van valami 
ennivalótok?” Miután pedig csodás módon sikerre viszi igyeke-
zetüket, maga lesz vendéglátójuk 

14 A kutatók véleményeiről lásd J  Beutler összefoglalását (Das Johannesevange-
lium, Freiburg – Basel – Wien, 22016, 539–542)  A két hagyomány euchariszti-
kus magváról értekezik Popkes, E  E : Die verborgene Gegenwärtigkeit Jesu: 
Bezüge zu eucharistischen Traditionen in Lk 24* und in den johanneischen 
Schriften, in Hellholm, D  – D  Sänger (szerk ): The Eucharist – Its Origins and 
Contexts Volume I. Old Testament, Early Judaism, New Testament, WUNT 376, 
Tübingen, 2017, 503–512 

15 Lásd Schnackenburg, R : Das Johannesevangelium 3. Teil, HThKNT IV 3; 
Freiburg – Basel – Wien, 1975, 427 

16 Vö  J  Beutler, i  m  548 
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Az egyszerű felszólítás, hogy egyenek, csillapítsák éhségüket, 
a jánosi kettős stílus sajátos példája  Egyfelől tökéletesen megfe-
lel a konkrét helyzetben elvárható cselekvésnek  Másfelől beava-
tó jellegű, vagyis lehetővé teszi, hogy Jézus feltárja saját titkát, 
annak mutatkozzon, ami vagy aki ő immár örökké jelenvalóan, 
örökké kérhető és elérhető módon  Ő a vendéglátó, akinél két-
kedő, kereső, fáradozó tanítványai újra meg újra remélhetik 
éhségük csillapulását, erejük megújulását  Akinek szelídsége is 
gazdagságot takar, sőt éppen így nyilatkoztatja ki (vö  Jn 21,14) 
végső soron azt az Atyát, aki otthont készít  Ő az, aki egy falat 
kenyérhez vált hasonlóvá, sőt egy falat kenyér színében jelenva-
lóvá is válik 17

17 A kutatók nem egységesek abban a tekintetben, hogy mennyire kell eucha-
risztikus utalást látni a Jn 21,1–14 étkezésre vonatkozó közléseiben  Mint 
gyakran másutt, itt is úgy tűnik, hogy a későbbi gyakorlat fényében eucha-
risztikus színezetet kapnak olyan szövegek is, amelyek elsődleges értelme e 
nélkül a gyakorlat nélkül is befogadható volna  Az oldalát megnyitó, önma-
gát táplálékul adó Jézus jelkép is, de olyan jelkép, amely az Eucharisztiában 
különleges érvényességet és vonatkoztatási pontot nyer 
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