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Dicsőség mint teremtő kapcsolat János evangéliumában

Szatmári Györgyi

Abstract
After a study of the vocabulary of glory in the gospel of John, in the present 
work I explore the concept of glory in the fourth gospel. Based on analyses of 
some prominent episodes (Jn 1:14; 2:1–12; 5–7; 11; 13–17; 21), I argue that 
the glory of God in the fourth gospel consists in a creative, re-creative, living 
and life-giving relationship. It is love which is able to face death; friendship 
that undertakes what is most despicable in human terms. Such love, by its 
pure presence, exalts the cross of shame. The Word “which dwelt among us” 
created the world and the community which is in this world but not of this 
world as a site of glory, the mountain of transfiguration.

Keywords: fourth gospel, glory and faith, life-giving power, friendship, creative 
and life-giving relation.
Kulcsszavak: negyedik evangélium, dicsőség és hit, életre ítélő hatalom, barátság, 
teremtő és életadó kapcsolat.

A negyedik evangéliumban a dicsőség fogalma először a Prológus megtestesü-
lést hirdető mondatában jelenik meg: „Az Ige testté lett, közöttünk sátorozott, 
és mi szemléltük dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét.” (Jn 1,14) 
János evangéliuma elhagyja a szinoptikusok passiót megelőző s annak ellen-
pontjaként szereplő színeváltozás elbeszélését, ahol a szűkebb tanítványi kör 
bepillantást nyer Krisztus méltóságának ragyogásába, melynek Mózes és Illés, 
a Törvény és a Próféták tanúivá válnak. A negyedik evangélium „Tábor-hegye” 
az emberi élet: az emberré lett Ige (vö. Jn 8,40) embersége a „hely”, ahol szem-
lélhetjük dicsőségét. Azt a dicsőséget, amelyet – mint Istenhez tartozó, Isten 
jelenlétét körülíró valóságot – János egy kapcsolathoz, az Atya és a Fiú-Ige 
kapcsolatához tartozóként határoz meg itt. Megsejtve tehát erről a dicsőségről 
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valamit, ahhoz a kapcsolathoz kerülünk közelebb, amely az Atya és egyszülött 
Fia relációja. A Prológus közvetlenül megelőző verse1 a világosságként világba 
lépő Ige2 eljövetelének céljáról beszél: „azoknak, akik az ő nevében hisznek, 
megadta a hatalmat (ἐξουσία), hogy Isten gyermekeivé váljanak” (Jn 1,13). 
A János-evangéliumban a dicsőség témájának következő „kulcstörténete” a 
kánai menyegző elbeszélése, ahol Jézus „kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanít-
ványai hittek benne” (Jn 2,11). Ez az első történet, ahol Jézust tanítványaival 
együtt látjuk (Jn 2,1.11). Ebben a közösségben, ezen a menyegzőn kezdődik 
annak a „hatalomnak” a kibontakozása, amelyben Isten gyermekeivé válha-
tunk. Utolsó alkalommal a Függelékben tesz említést a negyedik evangélium a 
dicsőségről: Péter halála „Isten dicsőségére” szolgál (Jn 21,19).

Sok szakasz érdemelne figyelmet témám kapcsán, de itt most csak néhány 
epizód idevágó következményeit szeretném feleleveníteni. Ezek az állomások 
az ember és Isten népe újjáteremtésének epizódjai: az Isten emberben, emberi 
világban szemlélhető dicsőségének tükrei.

1. Δόξα és δοξάζω a negyedik evangéliumban 

Az evangéliumokban nem tűnik elsődlegesnek a dicsőségről való beszéd. 
Márk evangéliumában az Emberfia eszkatologikus eljöveteléhez kapcsolódik 
(Mk 8,38; 10,37; 13,26 – δόξα), illetve Jézus csodája váltja ki Isten dicsőí-
tését (Mk 2,12). Hasonló Máté és Lukács szóhasználata is. Az evangéliumi 

1 D. A. Lee a János-evangélium teremtésmotívumait vizsgálva a Prológus következő felépítését 
határozza meg: A) Jn 1,1–5: az Istentől az Ige által teremtett anyag; B) Jn 1,6–13: a hit 
mint az újjáteremtett identitás értelme; A’) Jn 1,14–18: az Istentől az Ige által helyreállított 
anyag. Dorothy A. Lee: Creation, Matter, and the Image of God in the Gospel of John, 
St. Vladimir’s Theological Quarterly 62 (2018/2) 102.

2 A targumokban is szerepel az Ige világosságként. Pl. a Kairói Geniza töredékén (CTg FF 
Ter 1,2): „Az első éjszaka, amikor az Úr Igéje kinyilvánult a teremtett világ felett, és a 
világ alaktalan és puszta volt, és sötétség terjengett [a] mélység felszínén. És az Úr [Igéje 
világosság] volt és beragyogta azt.” John Ronning: The Jewish Targums and John’s Logos 
Theology, Baker Academic Press, Grand Rapids, 2010, 25. Tos. Tg. Zak 2,10: „Ujjongj 
és örvendj Sion leánya, mert kinyilvánul majd az Úr dicsősége [Igéje], és megvilágosítja 
a világot dicsősége ragyogásából, amelyben – mondta –, elkészíti az ő Shekina sátorát 
közöttünk.” Uo. 27. A Logosz hátteréhez (Bölcsesség; Tóra; philóni Logosz) lásd uo. 1–9. 
Kaufmann Kohler – Ludwig Blau: Shekinah [online], in Jewish Encyclopedia, http://
www.jewishencyclopedia.com/articles/13537-shekinah [2018.11.20.]



– 3 –

Dicsőség mint teremtő kapcsolat János evangéliumában

használat követi a kbd hatalmat, méltóságot, ragyogást, tiszteletre méltóságot 
közvetítő tartalmát.3 

A negyedik evangéliumban figyelemre méltó a δόξα főnév és a δοξάζω ige 
használatának eloszlása. A δόξα főnév (Jn 1,14 és 21,29 versein kívül) inkább 
az ún. Jelek Könyvében (Jn 1,19–12,50) szerepel.4 Az igét kedveli János evan-
géliuma: nyolcszor találjuk Jn 1–12-ben, tizennégyszer Jn 13–20-ban, ahol 
szinte csak igei alakban fordul elő. A szókészlet jelenléte a legintenzívebb a 
Jn 12; 13; 17. fejezetekben.5 

2. Dicsőség Kánában 

A Prológus után először Jn 2,11-ben találkozunk a δόξα főnévvel: ἐφανέρωσεν 
τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. A tanítványok a 
negyedik evangéliumban először itt jelennek meg e minőségükben: Jézus any-
jával és Jézussal együtt csoportjuk keretezi az elbeszélést (Jn 2,1–2.12).6 

2.1. Úton Kánába – Kérdések szövete

Az elbeszélést megelőző, négy nap keretébe ágyazott elbeszélés során (Jn 1,19–
51) Jézus úton van: Galilea felé tart, és néhányan csatlakoznak hozzá.7 Útjuk 
készület, mely egy Keresztelő Jánosnak szegezett kérdésből bontakozik ki: „Ki 

3 Vö. Harald Hegermann: doxa, in Horst Balz – Gerhard Schneider (eds.): Exegetical 
Dictionary of the New Testament, Vol. 1., T & T Clark, Edinburgh, 19902, 344–347. Jack 
Mahoney: The Glory of God in St John’s Gospel, The Way 50 (2011/1) 26–27.

4 A Dicsőség Könyvében csak a Jn 17,5.22.24 versekben találkozunk vele.
5 Jn 12,16.23.28[kétszer].41.43; 13,31[kétszer].32[háromszor]; 17,1.4.5.10.22.24. Jézus 

elfogásának elbeszélésétől kezdve – a Függelékig – már nem jelenik meg sem a főnév, sem 
az ige.

6 Ez a jel (σημεῖον) ἀρχή: kezdet, eredet, prototípus. Időbeli elsőségénél hangsúlyosabb 
értelmező szerepe: minden további jánosi jel értelmezési alapja, azok prototípusa. Xavier 
Léon-Dufour: Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni, Vol. 1., Capitoli 1–4, San Paolo, 
Cinisello Balsamo, 1990, 334. Raymond F. Collins: Cana (Jn. 2:1–12). The first of his 
signs or key to signs?, Irish Theological Quarterly 47 (1980) 79–95.

7 Az első két nap Keresztelő János tanúsága (Jn 1,19–28.29–34); a harmadik napon András 
és testvére, Simon Péter (Jn 1,35–42) csatlakoznak Jézushoz; a negyedik nap Fülöp és 
Natanael (Jn 1,43–51) találkoznak Jézussal.
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vagy te?” (Jn 1,19). János válasza (Jn 1,20): „Nem én vagyok a Krisztus.” Akik 
kérdezik, Jeruzsálemből érkező papok és leviták. A negyedik evangélium ho-
rizontja a zsidó várakozások, a Templomban Isten dicsőségét, nevét, jelenlétét 
tisztelő nép hagyományának alapján emelkedik. „Ki vagy te?” Ki az ember? 
János válasza nem csak egy vélekedést tagad: implicit közlés. Az a kérdés, hogy 
ki az ember, csak annak a másik kérdésnek a felkutatásában tárul fel, hogy ki 
a Krisztus.

A kérdés végigkíséri az evangéliumot. A négy nap is Jézus személye értelme-
zésének gazdag palettája: az Isten Báránya (Jn 1,29.36); az Isten Fia (Jn 1,34); 
Rabbi (Jn 1,38); a Messiás – a Krisztus (Jn 1,42); az, akiről a Törvény és a 
Próféták írtak (Jn 1,45). Natanael vallomásában: Rabbi, Isten Fia, Izrael ki-
rálya (Jn 1,49). Végül maga Jézus beszél az Emberfiáról (Jn 1,51): „Bizony, 
bizony, mondom nektek: látni fogjátok8 a megnyílt eget, és hogy az Isten an-
gyalai fölszállnak és leszállnak az Emberfia fölött.” Az Emberfia az evangéliumi 
örökségben uralma teljében érkező mennyei alak, aki ítéletet közvetít.9 Az Em-
berfia 1. században még „változékony” alakját a János-evangélium Jézus nyilvá-
nos fellépéséhez köti:10 az Emberfia az, aki útjával, tetteivel közösségbe von.11

„A tanítványok fokozatos csatlakozása úton lét a világosság felé, amellyel talál-
koznak, de még nem ismerik fel teljesen […] a tanítvány útja olyan közösségbe 
vezet, amelyben Izrael az Úr dicsőségében való részesedésre lel. […] A tanítvány 
nem valami evilágon »túliról« álmodik, mert itt lenn történik, hogy az Emberfia 

8 A szakasz jellemző szókészlete a látás jelentéskörébe tartozik. A látni, ismerni, hinni foga-
lomkörébe tartozó kifejezések a negyedik evangéliumban a Jézusban kapott kinyilat-
koztatásra adott válasz jellemzésére szolgálnak.

9 Vö. pl. Mk 13,26; 14,62; Mt 26,64. 
10 R. Schnackenburg szerint Jn 1,51 az Emberfia közvetítő szerepét jeleníti meg anélkül, 

hogy felmagasztalására utalna. Rudolph Schnackenburg: Il vangelo di Giovanni, Vol. 
1., Paideia, Brescia, 1973, 445. Malina és Rohrbaugh szerint az Emberfia pusztán Jézus 
mennyei eredetének megjelölése. Vö. Bruce J. Malina – Richard L. Rohrbaugh: 
Social-Science Commentary on the Gospel of John, Fortress Press, Minneapolis, 1998, 64. 
Simon T. László rámutat, hogy a fogalom jézusi használata mellett szól Kr. u. 1. századi 
képlékenysége: így alkalmas volt a korabeli várakozások korrekciójára. Ezért kerülhetett itt 
a messiási címek listájának végére. Kifejezi, hogy „Jézus otthona a menny, de az ítéletet már 
most, itt a földön hajtja végre.” Simon T. László: Ahol a menny a földet éri. Adalékok 
a Jn 1,51 értelmezéséhez, in uő: Közelítések az Újszövetséghez. Válogatott tanulmányok, 
Sapientia Főiskola – L’Harmattan, Budapest, 2018, 157. 

11 Az Emberfia az, aki a mennyből jött és oda tér vissza (Jn 3,13; 6,62), aki felemeltetik, 
felmagasztaltatik, megdicsőül (Jn 3,14; 12,23.34), és Isten dicsőül meg benne (Jn 13,31). 
Istentől kapott hatalommal ítél (Jn 6,27; 9,35). Eledelül adja testét (Jn 6,53). 
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újraegyesíti a földet és az eget. A tanítványnak ahelyett, hogy egy távoli dicsősé-
get képzel el magának, az iránt kell figyelmesnek lennie, ami most történik, […] 
Kánában, ahol Jézus kinyilatkoztatja dicsőségét.”12

Jn 1,51 Jákob álmát (Ter 28,12–22) eleveníti fel.13 A szakasz a bételi szen-
tély legitimációja, amit Jákob vallomása alapoz meg: „Valóban JHWH van 
ezen a helyen, és én ezt nem tudtam. […] Milyen félelmetes ez a hely! Nem 
más ez, mint Isten háza (ֵּבית ֱאֹלִהים ) és az ég kapuja.” (Ter 28,12.16–17) 
Témánk szempontjából figyelmet érdemel a szakasz targumi interpretációja 
(Tg. Ps.–J. Ter 28,12): „Valóban Isten shekinájának dicsősége sátorozik ezen a 
helyen, és most már tudom. […] Nem közönséges hely, hanem az Úr Nevének 
szentélye…”14 A shekina targumi és rabbinikus körülírása Isten közelségének 
népéhez: a Jelenlét, a Név jelenlétének Istentől választott helye. Olykor a di-
csőség szinonimája.15 János evangéliuma őrzi Isten Nevében való jelenlétének 
gondolatát: „megismertettem nevedet” (Jn 17,1–6).16

A negyedik evangéliumban Jézus „személye az a hely, ahol Isten megmu-
tatkozik, ő az Úr Nevének szentélye, és közli magát az emberekkel. Jézus az 
új Bétel, az új »Isten háza«.”17 Az a kérdés, hogy kicsoda Jézus, egybeforr a 
„helyre” irányuló „hol?” kérdéssel, mely ugyancsak jellemző az evangéliumban: 

Jézus kérdésére: „Mit kerestek?” (Jn 1,38–39) első követői kérdéssel vála-
szolnak: „hol laksz?” 

12 Xavier Léon-Dufour: i. m., 280.
13 Ter 28,12-ben a ֹוּֽב vonatkozhat a létrára (םָּלֻס), ti. rajta, de Jákobra is: fölötte. A kettős 

értelmezést tanúsítják a rabbinikus magyarázatok. Vö. Rudolph Schnackenburg: Il 
vangelo di Giovanni, Vol. 1., i. m., 443, 124. lábjegyzet. Manns idézi Aristide Serrát, aki 
szerint Jákob létrája utal a Sínai „létrájára” (Jn 2,1–12) és a Templom oltára előtti létrára 
(Jn 2,13–15). Vö. Frédéric Manns: Papi hagyományok a negyedik evangéliumban, in uő: 
A Logosz bűvöletében. Zsidó hagyományok, keresztény értelmezés a jánosi iratokban, Sapientia 
Főiskola – L’Harmattan, Budapest, 2016, 147. Létezik rabbinikus magyarázat, mely szerint 
a létra a Törvény, mivel a létra (ֻסָּלם) és a Sínai (ִסיַני) számértéke azonos. Michel Remaud: 
Vangelo e Tradizione Rabbinica, Dehoniane, Bologna, 2005, 179. 

14 http://targum.info/pj/pjgen28-32.htm [2019.01.15.]
15 Dale Moody: Shekinah, in George Arthur Buttrick et al. (eds.): The Interpreter’s Dictionary 

of the Bible, Vol. 4., Abingdon Press, Nashville, 199621, 317–319.
16 E háttérben értelmezendők a negyedik evangéliumra jellemző „Én vagyok…” szakaszok is.
17 Xavier Léon-Dufour: i. m., 276. Simon T. László: Ahol a menny a földet éri, i. m., 150.
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Megjelenik Szukkot (Jn 7–11) kezdetén, amikor a zsidók keresik őt 
(Jn 7,11). Jézus a Templomban tanít, és kinyilvánítja, hogy tanítása azé, 
aki őt küldte (Jn 7,14–15) és akihez hamarosan elmegy: de hová készül? 
– tanakodnak a zsidók, kitágítva a hol kérdés tartalmát (Jn 7,33–35). 

„Hol van a te Atyád?” (Jn 8,19; vö. Jn 13,36; 14,5) A búcsúbeszédben: 
„Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki közületek nem kérdi 
tőlem: »Hová mégy?«” (Jn 16,5). 

Ez húsvét kérdése is: hová tették az Urat? Hol van ő? (Jn 20,2.13.15).

Hogy ki ő és hol van, vagyis identitás és „hely” eggyé válik. Jézus, az Emberfia 
oda megy fel, ahol azelőtt volt, léte lényege az Atyánál, Atyára irányuló lét 
(Jn  6,62; vö. Jn 1,1–2). 

A Templomból induló fenti kérdés (Jn 1,19) teológiai kérdéssé lesz Jn 4,20-
ban a samariai asszony kijelentésében: „atyáink ezen a hegyen imádták Istent, 
ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van a hely, ahol őt imádni kell.” 
Hol van az a hely, ahol Istent imádni kell? Jézus válasza a földrajzi síkról a 
kapcsolat síkjára helyezi a választ: az Atya „törekvésére”, aki keresi azokat, akik 
imádják őt, a Lélekre és az igazságra (Jn 4,23–24). Az igazságra (ἀληθείᾳ), 
amelyről János tanúságot tett (Jn 5,33); amely Istentől ered és Jézus által meg-
ismerhető, de nem magától értetődő: nem feltétlenül váltja ki az elfogadás, a 
hit válaszát (Jn 8,32.40.45–46). Ez az igazság maga Jézus (Jn 14,6), és ehhez az 
igazsághoz tartozik az Atyától származó Lélek (igazság Lelke: Jn 14,17 15,26), 
aki másik Szószólóként a tanítványokhoz küldve „meggyőzi a világot a bűn-
ről, az igazságosságról18 és az ítéletről” (Jn 16,9; vö. még Jn 16,12–14). Ez az 
igazság a tanítványok megszentelésének eszköze (Jn 17,17–19). Jézus ennek az 
igazságnak a feltárulásáért született (Jn 18,37–38). 

A „hol” igazsága a kapcsolat. Az a „benne lét”, amit az útkereső tanítvá-
nyok számára kinyilvánít Jézus: „Én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem.” 
(Jn 14,10)19 Ez az együttlét a dicsőség helye. 

18 Amely igazságosság (itt a δικαιοσύνη, nem pedig az ἀλήθεια szerepel) Jézus felmenetele az 
Atyához (Jn 14,10). 

19 Ignace de la Potterie: A „maradni” ige szerepe a jánosi misztikában, Pannonhalmi 
Szemle 4 (1996) 15–28. A hellenizált zsidóság körében is él a jelenlét, vele lét kifejezése ἐν, 
εἰς elöljárószóval. Pl. MTörv 6,15Lxx; Lev 26,12Lxx; Bölcs 7,25.27; illetve Philónnál is 
megjelenik Isten Izrael körében való jelenléte kapcsán (Som. 1,148). Istennel kapcsolatban 
azonban ilyen kölcsönösségben, mint János evangéliumában (pl. Jn 17,21), másutt nem 
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2.2. Kánában

A tanítványok – itt először e gyűjtőfogalommal említve – fogják közre az el-
beszélést (Jn 2,1.11). Isten dicsősége kapcsolatot feltételez, közösség körében 
nyilvánul meg.

A „harmadnapon” bevezetés (Jn 2,1) Jn 2,19-cel a menyegző és a Templom 
epizódját keretezi, félreérthetetlen utalásként Jézus személyes útjára. A „har-
madik nap” a zsidó hagyományban az Isten által gyorsan elhozott, nem remélt 
üdvösség ideje.20 Társul hozzá a hazatérés, szabadulás és feltámadás, a nép ösz-
szegyűjtésének és a szövetségkötésnek a gondolata (pl. a GenR 56,1 midrása).21 
Itt az előző négy nappal egységben szemlélve felidézi a sínai teofánia elbeszé-
lését: „Íme, én eljövök hozzád […], hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, 
és higgyen neked mindörökre […] készen legyenek a harmadik napra, mert a 
harmadik napon leszáll az Úr az egész nép előtt…” (vö. Kiv 19,16.18; kiemelés 
Sz. Gy.). A sínai és kánai elbeszélések között további párhuzamot jelent a kés-
leltetett expozíció: az Úr dicsősége tárult fel (Jn 2,11). Kiv 24,16–17 szerint 
a hetedik nap a dicsőséget feltáró „pillanat”: „az Úr dicsősége leszállt a Sínai 
hegyére. Miután azt hat napig eltakarta a felhővel, a hetedik napon szólította 
őt [ti. Mózest] a felhő közepéből, Izrael fiainak szeme előtt olyan látvány volt 
az Úr dicsősége, mint a hegy ormán égő tűz.” Közös a két elbeszélésben a ki-
nyilatkoztatás célja is: hogy higgyenek (Kiv 19,9; Jn 2,11). Jézus anyja – külö-
nös párbeszédben22 elhangzó – szavai (Jn 2,5) pedig a nép JHWH felhívására 
adott, készséges, végső soron szövetséget megpecsételő válaszát visszhangozzák 
(Kiv 19,5.8; 24,3.7. vö. Józs 24). 

A menyegző és a bor képe is kötődik a sínai szövetség emlékezetéhez. Az 
Én 2,4 („Bevitt engem a bor házába, s a felirata fölöttem: szerelem”) egy mid-

jelenik meg. Charles H. Talbert: The Fourth Gospel’s Soteriology between New Birth 
and Resurrection, Religious Studies 37 (2010/2) 138.

20 Pl. Óz 6,3: „Két nap múlva ismét életre kelt minket, harmadnapon feltámaszt, és élünk 
majd színe előtt.” Vö. még Jón 2,1; Ezdr 8,32.

21 Frédéric Manns: A Jn 11 midrási olvasata, in uő: A Logosz bűvöletében. Zsidó hagyományok, 
keresztény értelmezés a jánosi iratokban, Sapientia Főiskola – L’Harmattan, Budapest, 2016, 
235–238.

22 Jézus és anyja párbeszédéhez lásd Szatmári Györgyi: „Mi közünk egymáshoz?” (Jn 2,4) 
Isten és ember dialógusa a kánai menyegző elbeszélésének (Jn 2,1–12) tükrében, in Farkas 
Edit (szerk.): „Kezdetben van a kapcsolat”. Interdiszciplináris dialógus a dialógusról, JTMR 
Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, 2013, 103–127.
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rása a verset a Törvény Sínai hegyen őrzött borára vonatkoztatja, mellyel a 
szövetségkötést ünneplik meg.23 

A víz és a tisztulás szintén kapcsolódik a sínai-elbeszéléshez: az említett három 
nap a tisztulásra szánt készületi idő volt. A korsók száma (Jn 2,6) összhangban 
áll a Misna Mikvaot 1,1 megjegyzésével.24 A tisztulás helyreállítás. A tisztátalan 
állapot, amely vagy valamilyen természetes okból következett be, vagy a tisz-
tulás késleltetése, illetve akadályozása miatt,25 kapcsolatbeli hiányt jelentett, a 
tisztátalan kirekesztett lett a közösség kultikus alkalmaiból. Ez 36,25–28-ban 
a tisztulás a Lélek ígéretével és Isten szétszóródott gyermekei összegyűjtésének 
reményével társul (vö. Jn 11,52; 14,15). A tisztulás a negyedik evangéliumban 
túllép a szinoptikusok etikai hangvételén, a tisztulás szótériológiai26 és ekklé-
ziológiai jelentése emelkedik ki: Jézus felmagasztalása által valósul majd meg 
(vö. Jn 13; 15,3). Jézus Kánában kinyilatkoztatta dicsőségét, megpecsételve, 
újjáteremtve a szövetséget. Jézus anyja alakjában (vö. Jn 19,25–27) jelen van 
az Isten ígéreteinek megvalósulását áhító Izrael, Sion leánya.27 

Az előző napok egymásra következésében (Jn 1,19–51), valamint Jn 1,1 
(ἐν ἀρχῇ) fényében a hatodik napon engedelmességre szólító „asszony” alak-
ja (Jn 2,4) további megfontolások alapjául szolgál. A teremtés hatodik napja 
(Ter 1,26–28Lxx) az Isten képmására és hasonlatosságára (κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν 
καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν) teremtett ember létbe hívásának és élet ajándékozására meg-
szólítottságának napja. Ter 5,3Lxx szerint – a már Isten baráti közvetlenségétől 
eltávolodott – Ádám nemzett fiat „magához hasonlót a maga képmására” (κατὰ 
τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ). Majd nemzedékek táblája követke-
zik a maga monotóniájában (Ter 5,3–32). Nincs másról szó, mint születésről 

23 Frédéric Manns: Papi hagyományok, i. m., 147.
24 Hat, különböző méretű edényt ír elő, sorban egyre magasabbakat az előzőnél. https://www.

sefaria.org/Mishnah_Mikvaot.1.1?lang=bi&with=all&lang2=en [2019.01.20.]
25 Természetes okot jelent valamilyen tisztátalan dologgal való érintkezés (halál, betegség, 

szexuális kapcsolat). Ez az ún. engedélyezett tisztátalanság. A tisztulás késleltetése vagy 
akadályozása – mivel az emberi akarat ellenőrzése alatt áll – tiltott tisztátalanság (szexuális 
kihágások, bálványimádás). Ezek esetében a helyreállításhoz büntetés is szükséges volt. 
David P. Wright – Hans Hübner: Unclean and clean, in David N. Freedman et al. 
(eds.): Anchor Bible Dictionary, Vol. 6., Doubleday, New York – London, 1992, 730.

26 Uo. 744. Bernhard W. Anderson: Water, in George Arthur Buttrick et al. (eds.): The 
Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. 4., Abingdon Press, Nashville, 199621, 806–807. 
Craig R. Koester: Symbolism in the Fourth Gospel, Fortress Press, Minneapolis, 2003, 
182.

27 Sion leányának szól a jelenlét vigasztaló ígérete pl. a következő szakaszokban: Iz 4,4–6; Zak 
2,14; 9,9. Az utóbbit idézi Jn 12,15.
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és halálról: nemzedékek sora, fiak és leányok követik egymást abban a hason-
lóságban, amely atyák és fiak között mutatkozik.28 Az ember, az emberiség ál-
lapotának tükre, aki Istentől eltávolodva elvesztette azt a kapcsolatot, amelyet 
az „ismer” bibliai terminológiája fejez ki (a negyedik evangéliumban is).29 Az 
ember nem képes saját, igazi, eredeti identitását meglelni. 

A kánai menyegzőn Jézus anyja, az „asszony” az újjáteremtett emberiség 
képviselője, az új Éva, aki újra eleven kapcsolatban van Isten Szavával: „Jézus 
fiúi identitása az egyetlen olyan identitás, ami lehetővé teszi a hívő újjászületé-
sét.”30 Jézus anyja az Isten Jézusban kimondott szava iránti bizalom új asszo-
nya: „Tegyétek meg, bármit mond nektek!” Felhívása készséges, elővételezett 
válasz arra az „új parancsra”, amelyet Jézus ad tanítványainak, hogy részesévé 
tegyen annak a termékeny, teremtő kapcsolatnak, amelyben a menyegző örö-
me teljessé lesz: „Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és 
tanítványaim lesztek. […] Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok sze-
retetemben, mint ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok 
az ő szeretetében. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm benne-
tek legyen, és örömötök teljes legyen.” (Jn 15,10–11)

Ez az az öröm, amelyet a „vőlegény barátja”, Keresztelő János ujjongva hir-
det (Jn 3,28–29), megismételve a Kána – és a negyedik evangélium dicsőségről 
való szemlélete – felé tartó út kezdetén feltett kérdésre adott válaszát: „Nem 
én vagyok a Krisztus.” Így szinte újra hangzik az embernek címzett kérdés: „Ki 
vagy te?”(Jn 1,9).

Jézus, az egyszülött Fiú dicsősége az a kapcsolat, amelyet az egység és a sze-
retet szabadságából fakadó engedelmesség határoz meg. Kánában Jézus kinyi-
latkoztatta dicsőségét, tanítványai pedig hittek – vagy hinni kezdtek31 – benne 
(Jn 2,11). Jézus feltárt dicsősége a hit lehetőségét teremti meg.

3. A dicsőség keresése (Jn 5–12)

Hinni e Jézustól – Istentől – eredő dicsőséggel való találkozás híján hogy volna 
lehetséges? Jézus szavaival: „Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól kap-

28 Két kivétel van a sorban, Izrael két emblematikus alakja: Hénok, akit Isten magával 
ragadott, mert „Istennel járt” (Ter 5,24); és Noé, „aki megvigasztal majd minket […] a 
földön, melyet az Úr megátkozott” (Ter 5,29).

29 Páli képpel leírva: „nélkülözik Isten dicsőségét” (Róm 3,23).
30 Dorothy A. Lee: i. m., 110.
31 Amennyiben az aoristos alakot aoristos ingressivusnak tekintjük.
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tok dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely egyedül Istentől van, nem keresitek?” 
(Jn 5,44). A negyedik evangélium dicsőségről szóló szakaszai között több az 
embertől kapott dicsőség kontrasztjában szemlélteti azt, amit Jn 5,44 így jel-
lemez: „az a dicsőség, amely egyedül Istentől (παρὰ τοῦ μόνου [θεοῦ]) van”. 
Ezek mindegyike az evangélium ünnepek által jellemzett fejezetein (Jn 5–12) 
belül található. Mindegyik részlet az Atya és Jézus kapcsolatát a küldő – kül-
dött kontextusban mutatja be. Minden esetben a zsidók a vitapartnerek, illet-
ve a kritikával illetettek: Jn 5-ben és Jn 7,14–24-ben egyszerűen „a zsidók”; 
Jn 8,31–59-ben zsidók, „akik hittek neki” (Jn 8,31.48); Jn 12,41–43-ben pe-
dig a „főemberek közül” sokan, akik „hittek benne”, de félve a zsinagógából 
való kirekesztéstől, ezt nem vallották meg. Mindegyik vita Jézus szavainak, 
magának Jézusnak az eredetére, jelentőségére kérdez rá. Jn 7–8 vitájában a 
küldött magatartásának opciói szerepelnek:

Jn 7,18: „Aki önmagától beszél, az a maga dicsőségét keresi, aki pedig az 
őt küldő dicsőségét keresi, az igaz, és igazságtalanság nincs benne.”

Jn 8,50: „Nem keresem a magam dicsőségét: van, aki keresi és ítél.”

Jn 8,54: „Ha én magamat dicsőítem, dicsőségem semmi: Atyám az, aki 
megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek.” 

Jn 12,43 a már ismert összevetéssel minősíti a hitüket rejtő elöljárókat: „job-
ban szerették az emberek megbecsülését, mint az Isten dicsőségét”. 

3.1. Az akarat (vö. Jn 5,7.21.41.44)

A beteszda-fürdői gyógyítást követő beszédben találkozunk először ezzel a 
szembeállítással (Jn 5,41.44). Az epizód emberi hiánnyal szembesít (Jn 5,7: 
„nincs emberem”), ami a beszéden keresztül egy mélyebb hiányra nyit ablakot. 
A gyógyítás Jézus kérdéséből bontakozik ki, mellyel a megszólított vágyára, 
akaratára kérdez rá: θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; (akarsz-e egészségessé válni?).32 A rá-
következő beszédben Jézus vitapartnerei szándékát értékeli: „nem akartok (οὐ 
θέλετε) hozzám jönni, hogy életetek legyen” (Jn 5,40). Akaratuk az ideig tartó 
öröm emberi „fényéhez” vonzza őket (Jn 5,35), szemben Jézussal, aki nem 

32 Az embert e találkozás után nem betegsége (ἀσθενῶν – Jn 5,7) határozza meg többé: ő 
meggyógyított lett (ὑγιής ἐγένετο – Jn 5,9.11.14; vö. még Jn 5,10.15).
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fogad el emberektől dicsőséget (Jn 5,41). A törekvés hiánya mélyebb hiányból 
fakad: nincs bennük Isten szeretete (Jn 5,42: τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε 
ἐν ἑαυτοῖς). Ezért nem akarnak Jézushoz menni (Jn 5,40); nem fogadják be 
őt (Jn 5,43); nem keresik (οὐ ζητεῖτε) az „egyedül Istentől való dicsőséget” 
(Jn 5,44). 

Jézus akarata (Jn 5,21: „életre kelti, akiket akar [θέλει]”) ugyanitt az Atya 
tettét követő, vele együtt cselekvő, szeretett Fiú akarata. A Fiú nem független 
ebben a cselekvésben: „önmagától nem tehet semmit” (Jn 5,19.30). Függése 
azonban az akaratnak ebben a szabadságában lesz láthatóvá. Ő keres (ζητέω): 
nem a maga akaratát, hanem Küldőjének akaratát (Jn 5,30).

3.2. Küldő és küldött (Jn 7,18; 8,49.54; 12,41.43)

Számos tanulmány jelent meg, melyek Jézus működését, Atyával és tanítvá-
nyokkal való kapcsolatát, küldetését, melyet azután a tanítványokra bíz, a Kr. u. 
1. század közel-keleti világában elterjedt patrónus–kliens kapcsolatrendszerben 
értelmezik. Neyrey kiemeli a modell negyedik evangéliumban betöltött szere-
pét.33 A küldött közvetítő a jótevő patrónus és „kliensei” között a hierarchikus 
kapcsolatrendszerben (vö. Jn 8,23: „ti alulról vagytok, én pedig felülről va-
gyok”), a patrónushoz tartozik, őt képviseli, visszatér hozzá, a patrónus javait, 
szolgáltatásait biztosítja a klienseknek, akik hűséggel és tisztelettel tartoznak 
a patrónus iránt. Megbecsültsége, a neki adott tisztelet a patrónusra vetül és 
viszont. A becsület és szégyen e társadalmat jellemző, társadalmi kontrollt je-
lentő kategóriák voltak.34 Ennek nyomai felfedezhetők Jn 5,19–23-ban: az 
Atya és a Fiú együtt-cselekvésének „célja”, hogy a Fiú részesüljön ugyanabban 
a tiszteletben (τιμάω), mint az Atya, ugyanakkor az Atya tiszteletének egyetlen 
módja a Fiú tisztelete.35 A társadalmilag elfogadott, „igaz” magatartást tükrözi 
Jn 7,18: „aki küldőjének dicsőségét keresi, az igaz, és nincs benne hamisság”. 
A küldött szégyene, nyilvános vitában vallott kudarca foltot ejtene a küldő 
méltóságán is. Jézus sem tér ki a viták elől. Mi több, hitelessége igazolásaként 
tanúkat vonultat fel. Tanúskodnak róla tettei, az Atya és az Írások  (Jn 5,36–

33 Jerome H. Neyrey: „I’am the Door” (Jn 10:7,9). Jesus the Broker in the Fourth Gospel, 
Catholic Biblical Quarterly 69 (2007) 291. Charles H. Talbert: i. m., 139.

34 Bruce J. Malina – Richard L. Rohrbaugh: i. m., 121–124.
35 A tiszteletadás (τιμάω) alig szerepel a negyedik evangéliumban, és mindig a dicsőség 

témájához kapcsolódik. Jn 8,49: Jézus Atya iránti tisztelete hasonló kontextusban (emberi, 
illetve Istentől való dicsőség összevetésében). Jn 12,26: Az Atya tiszteletet ad annak, aki 
Jézusnak szolgálva, őt követve „ott lesz, ahol” ő.
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37.39). Keresztelő János (Jn 5,33) is az igazságról tanúskodik, de Jézus tanúi 
„nagyobbak”: tettei többet árulnak el valakiről, mint amit róla mondanak. Az 
Atya és az Írások az emberinél nagyobb tanúk.36 Az Írások János evangéliu-
mában hitelesítő tanúk, melyek „érvei” – értelmük, céljuk – Jézus „órájában” 
lesznek teljessé (vö. Jn 12,16).37 E tanúk hitelesítik, hogy Jézus a par excellence 
közvetítő, aki a megszokottól eltérően nem másodlagos javakat közvetít, ha-
nem a legkiválóbbakat. Neki ugyanis mindent megmutat (Jn 5,20) és mindent 
kezébe adott az Atya (Jn 3,35), mert szereti őt.38 

Miben áll tehát az a dicsőség, amely egyedül Istentől ered?
Azon szakaszok keretét, amelyek a küldöttet értékelik a maga dicsőségét 

és küldője dicsőségét összemérő magatartásban (Jn 5; 7; 8), a szeretet adja. 
Az Atya és a Fiú együtt cselekvése az Atya Fiú iránti szeretetéből indul ki a 
beteszda -fürdői gyógyítás után (Jn 5,19–20): „A Fiú nem tehet magától sem-
mit, hanem csak azt, amit lát, hogy az Atya cselekszik. Mert amiket ő tesz, 
azokat cselekszi ugyanúgy a Fiú is. Az Atya ugyanis szereti (φιλεῖ) a Fiút, és 
mindent megmutat neki, amit tesz.”39 És ez árulkodik a címzettek küldőhöz 
való viszonyáról: „Ha Isten volna az Atyátok, szeretnétek engem (ἠγαπᾶτε ἂν 

36 „Ha az ő [ti. Mózes] Írásainak nem hisztek, hogyan hisztek majd az én szavaimnak 
(ῥῆματα)?” (Jn 5,47) Jn 5,38 és az evangélium egészének fényében jogos a megállapítás: ez 
nem felhívás az ellenfelek iránt, „hogy Mózes és az Írások hűségesebb tanítványainak kell 
lenniük ahhoz, hogy Jézusban hinni tudjanak, ellenkezőleg: a krisztológia a kiindulópont.” 
Simon T. László: A negyedik evangélium és Izrael Írásai, in uő: Hagyományok dialógusban. 
Közelítések János evangéliumához, Pápai Református Teológiai Akadémia – L’Harmattan, 
Pápa – Budapest, 2007, 34. 

37 Uo. 29. Vö. Szatmári Györgyi: „Hogy az írás beteljesedjen” (Jn 19,28). Néhány észrevétel a 
negyedik evangélium távlataihoz Jn 19,28–30 kapcsán, in Frankó Tamás (szerk.): „Kincseiből 
régit és újat”. Ünnepi kötet Gaál Endre 70. születésnapjára, Esztergomi Hittudományi 
Főiskola, Esztergom, 2016, 83–106, különösen 105. Az Írások használatának módjához 
és szerepéhez lásd még Simon T. László: Sēmeia gegrammena. A negyedik evangélium 
Írás-képe, Studia Biblica Athanasiana 7 (2004) 37–89. Újabb kiadása: Könyvbe foglalt 
jelek. A negyedik evangélium Írás-képe, in uő: Közelítések az Újszövetséghez. Válogatott 
tanulmányok, Sapientia Főiskola – L’Harmattan, Budapest, 2018, 161–226. Frédéric 
Manns: A negyedik evangélium történeti jellege, in uő: A Logosz bűvöletében. Zsidó 
hagyományok, keresztény értelmezés a jánosi iratokban, Sapientia Főiskola – L’Harmattan, 
Budapest, 2016, 70–84.

38 Jerome H. Neyrey: i. m., 286.
39 A tanítványoknak szóló ígéret volt, hogy ezeknél nagyobb dolgokat látnak majd: a megnyílt 

eget (Jn 1,50–51). Itt az Atya „ezeknél nagyobb dolgokat mutat majd” Jézusnak (Jn 5,20).
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ἐμέ), mert Istentől jöttem ki (ἐξῆλθον) és érkezem (ἥκω).” (Jn 8,42; kiemelés 
Sz. Gy.)40

Jézus fellépése és küldött szerepe a becsületre és szégyenre, a patrónus–kli-
ens viszonyra építő társadalomban jellemezhető annak kategóriáival, azonban 
szétfeszíti annak határait. A közvetítő szerepű küldöttet, de akár a klienseket 
is, olykor a patrónus „barátai” titulussal illették ugyan,41 de a Fiú olyan kap-
csolatot képvisel és olyan kapcsolatba hív meg, amelyet az egyedül Istentől való 
dicsőség és a barátság egészen más értelmezése jellemez: 

„Mert úgy szerette (ἠγάπησεν) Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
(Jn 3,16)

„Nagyobb szeretete (ἀγάπη) senkinek sincs annál, mint ha valaki életét 
adja barátaiért (ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ).” (Jn 15,12) 

Jn 5 beszédében az Atyának és a Fiúnak az Atya szeretetéből fakadó közös 
cselekvése (maga a szeretet) az életadás és ítélet átadásában jut kifejezésre (Jn 
5,20 21), JHWH szombati nyugalmának rabbinikus értelmezésben is megje-
lenő visszhangjaként.42 Az életadás (ζῳοποιέω – élővé tesz)43 és ítélet az Atyára 
utalt Fiú számára azáltal lehetséges, hogy az életet önmagában bíró Atya „meg-
adta” (ἔδωκεν) neki, hogy életet bírjon önmagában és ítéletet tegyen (Jn 5,26–

40 A kijöttem, ἐξῆλθον ige aktív aor. ind. alakú. Az aoristos tágabb pediódust is átfoghat: 
Jézus világban való jelenlétére vonatkozhat. A ἥκω főleg kultikus összefüggésben fordul 
elő. Az istenség érkezése, elsősorban vallási rítus keretében, vagy az ember istenségnél tett 
látogatása. Itt az ige imperfectum alakja a történés aktuális jellegét tükrözi: ez az érkezés 
most van. Vö. Tim Schramm: ἥκω, in Horst Balz – Gerhard Schneider (eds.): Exegetical 
Dictionary of the New Testament, Vol. 2., Eerdmans, Grand Rapids (MI), 19943, 114–115. 
Gianfranco Nolli: Evangelo secondo Giovanni. Testo Greco, Neovolgata Latina, analisi 
filologica, traduzione italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1986, 326.

41 Lásd pl. Jn 19,12 kegyvesztés lehetőségét felvillantó mondatát: „Ha ezt elbocsátod, nem 
vagy a császár barátja.” Vö. Bruce J. Malina – Richard L. Rohrbaugh: i. m., 119.

42 Pl. Gen. Rab. 11.10: „[Isten] a világ teremtésétől pihent meg. De nem pihent meg attól 
a tevékenységtől, hogy magához vegye a gonoszokat, vagy attól a tevékenységtől, hogy 
magához vegye az igazakat.” 

43 Az életadás (ζῳοποιέω – élővé tesz) figyelemre méltó, mert a negyedik evangéliumban csak 
itt jelenik meg, ahol az Atya és a Fiú teszi, valamint Jn 6,63-ban, ahol a Lélek az éltető 
(szemben a testtel: σὰρξ).



– 14 –

Szatmári Györgyi

27) azért, hogy életben, az örök életben részesítsen (Jn 5,21.24.25.28.39–
40).44 

3.3. Az örök élet forrása

Az örök élet feltétele: Jézushoz menni (Jn 5,40). Jézus azt rója fel vádlói-
nak, hogy az erre való készség, törekvés hiányzik belőlük. Jn 6,37 szerint 
 viszont Jézushoz menni az Atya ajándéka. Ezért hangsúlyos, hogy – szemben 
a  meggyógyítottal – a vitapartnerekből Jézus kezdeményezésének elfogadása 
is hiányzik (Jn 5,43). Nem kezdeményeznek, de a kezdeményezővel szem-
ben is elutasítóak. A küldött elutasításával a küldőt is kirekesztik. 

Jézus az örök élet lehetőségét egymásnak kölcsönös megfelelésben a küldő 
és a küldött Igéjéhez (λόγος) való viszonyulásban, és így a küldő és a küldött 
iránti hitben deklarálja: 

Jn 5,24: „aki az én igémet hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, an-
nak örök élete van” (kiemelés Sz. Gy.);

Jn 5,38: „az ő igéje nem marad bennetek, mert annak, akit ő küldött, nem 
hisztek” (kiemelés Sz. Gy.).

A megszólítottak az Írásokat kutatják, mert úgy vélik, örök élet van abban 
(Jn 5,39): „Aki elsajátítja a Tóra szavait, örök életet szerez magának.” (m. Avot 
2,7)45

Jn 7,15-ben a zsidók Jézus tanításának eredetére kérdeznek, valójában „pe-
digréjét” veszik célba: iskolázatlanságát pellengérezik ki. Jézus válaszai viszont 
azt a készséget kérdőjelezik meg egyre konkrétabban, ami vádlói hovatarto-
zásának mérlege. Annak kérdése áll a háttérben, hogy készek-e Isten akaratát 
megtenni (Jn 7,17): ez Istennel való kapcsolatuk szövetséget alapozó mércéje 
(Kiv 19,5.8; 24,7). A pusztai vándorlás szív titkaiig ható kérdése Isten népéhez: 
„megtartod-e [JHWH] parancsait?” (MTörv 8,2). A kérdés az élet forrásához 

44 Jn 4–5 és Jn 19,28.30 összefüggései alapján J. K. Brown amellett érvel, hogy Isten 
művének beteljesítése a negyedik evangéliumban a Ter 1,1–2,4 visszhangja, s így a Szombat 
nyugalmának nagy napja, az eszkatologikus Szombat Jézus halálával érkezik el. Jeannine K. 
Brown: Creation’s Renewal in the Gospel of John, Catholic Biblical Quarterly 73 (2010/2) 
284–286.

 https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.1?lang=bi ָקָנה לֹו ִדְבֵרי תֹוָרה, ָקָנה לֹו ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא 45
[2019.01.16.]
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akar vezetni, „mannát adott neked, melyet nem ismertél sem te, sem atyáid, 
hogy megmutassa neked, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével, mely Isten ajkáról származik” (MTörv 8,6). 

Jézus válasza a tanításának eredetét firtató kérdésre: „tanításom nem az 
enyém, hanem azé, aki küldött engem: ha valaki az ő akaratát akarja csele-
kedni, fel fogja ismerni (γνώσεται – fut.), hogy a tanítás vajon Istentől van, 
vagy magamtól beszélek.” (Jn 7,16) Isten akaratát cselekedni itt nem morá-
lis vagy vallási előírások betartását jelenti, hanem a szavak eredtének, végső 
soron magának Jézusnak a felismerését.46 Jézus Istenhez való viszonyának 
(Jn 8,55) drámai ellenpontja a vádlók helyzete (Jn 7,19).47 Nikodémus – a 
Jézust vádló elit tagja – (Jn 7,51; vö. MTörv 1,16)48 más megvilágításba he-
lyezi a farizeusok megbélyegző mondatát: „ez a népség, amelyik nem ismeri a 
törvényt, átkozott (ἐπάρατος)” (Jn 7,49). A jánosi irónia más alanyt hallat az 
olvasóval, mint amit a beszélő szándékolt.49 A törvénytelenségből nem élet 
(áldás), hanem halál (átok) fakad: „Miért akartok engem megölni?” (Jn 7,20)

Jézus a benne hívő zsidók számára a tanítványság feltételét fogalmazza meg: 
,,ha megmaradtok tanításomban” (Jn 8,31; vö. Jn 5,39). Ezt a tanítást azono-
sítja azzal, ami életet ad (Jn 8,51–52; vö. Jn 5,39). Ehhez a szóhoz való viszo-
nyulás sorsdöntő. Nem Jézus ítéli el a világot (Jn 12,47), de az Isten Szavához 
való viszonyulás élet-halál kérdése (vö. MTörv 5,15–20). Isten szava az örök 
élet forrása (Jn 12,39). Isten dicsősége – jelenléte Szava által – Jézus személyé-
vel új dimenziót nyert. 

46 Jn 6,40: „Mert Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és hisz benne, örök 
élete legyen; és én feltámasztom őt az utolsó napon.” Vö. Rudolph Schnackenburg: Il 
vangelo di Giovanni, Vol. 2., Paideia, Brescia, 1977, 251.

47 Jn 8,55: [Istent] „ismerem és tanítását megtartom”; Jn 7,19: „Senki közületek nem cselekszi 
a törvényt”.

48 Vö. még R. Eleazar véleményével (m. Rabbah Ex 21,3): „Ha egy halandó nem hallgatja meg 
egy ember igazsága mellett felhozható érveit, nem mondhat ítéletet.” Idézi Raymond E. 
Brown: Giovanni, Cittadella, Assisi, 19793, 421.

49 Az ἐπάρατος újszövetségi hapax. A Törvényt megszegőket sújtó átokszakaszok tekinthetők 
háttérnek (MTörv 27,26; 28,15): „átkozottak, akik parancsaidtól eltérnek” (Zsolt 119,21). 
Gianfranco Nolli: i. m., 290.
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4. Meglátni Isten dicsőségét (Jn 11,4.40)

Lázár története Isten hitben meglátható dicsősége keretébe ágyazott elbeszélés 
(Jn 11,4.40).50 A halállal való szembenézés története. Mint Kánában, itt is 
időutalással találkozunk: Jézus két napig vár (Jn 11,6), majd – ti. a harmadik 
napon – elindul, hogy felébressze Lázárt az álomból. Elindulása, elmenetele 
(ἄγω – Jn 11,11.15.16) a halált újjáteremti, átalakítja (Jn 11,11). Az ἄγω (ve-
zet, irányít, elvisz) ige különös szálon vezeti az evangélium történéseit: Jézus 
első követőinek a csatlakozásától (Jn 1,42) egészen odáig, míg Pilátus bírói 
székbe nem ül (Jn 19,13). Miközben Jézust akarják, majd elő is vezetik, hogy 
ítélkezzenek felette (vö. Jn 7,44–45; 18,13; 18,28; 19,13),51 ő nem az ese-
mények tehetetlen elszenvedője, hanem az Atya iránti szeretetből és az Atya 
szándékának megfelelően cselekszik (Jn 14,30–31). Látszólag Jézust vezetik 
az ítélet felé, valójában ő az, aki vezet (vö. Jn 10,16). Fölötte nincs hatalma a 
világ fejedelmének (Jn 14,30), de általa valósul meg az ítélet a világ felett, hogy 
felmagasztalva mindent magához vonzzon (Jn 12,31–32). 

Jézus a szeretett barát (ὃν φιλεῖς) betegségének hírére kijelenti: „nem válik 
halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy az Isten Fia megdicsőüljön általa (δι᾽ 
αὐτῆς).”52 Mondhatnánk egyszerűen, hogy klasszikus csoda, amelyben feltá-
rul Isten ereje és hatalma.53 Ám érdemes árnyalnunk a közelítést. Jézus imája 
Jn 5–8 idevágó szakaszainak témáját eleveníti fel: Jézus vágya a halállal szem-
benézve, „hogy higgyék, hogy te küldtél engem” (Jn 11,42). A φιλέω, amely-
lyel Jézus Lázárt szerette (Jn 11,3.36; vö. még Jn 11,15), ugyanaz a szeretet, 
amellyel az Atya fordul a Fiú és a tanítványok felé (Jn 5,20; 16,27), és amely 
Jézus és tanítványai között él. Az a szeretet, melynek legteljesebb kifejezése a 
barátokért odaadott élet (Jn 15,13.14.15; 16,27; 20,2). Jézus „szerette Mártát, 
meg a nővérét, és Lázárt. Amint tehát (ὡς οὖν) meghallotta, hogy beteg, ott 
maradt még két napig” (Jn 11,5–6). Ez a szeretet két napi várakozásának in-

50 Harmadszor Jn 12,41-ben Izajásra utaló kijelentésben szerepel: „látta Isten dicsőségét”.
51 Szintén jogi, ítélethozatalt jelentő kontextusban szerepel – de nem Jézussal kapcsolatban – 

Jn 8,3 és 9,13 versekben.
52 Kétértelmű ez az „általa” (δι᾽ αὐτῆς), tekintettel a fem. névmásra: Utalhat a dicsőségre 

(ἡ δόξα): a betegség által feltárul Isten dicsősége, amely Jézus dicsőségét tárja fel. De általában 
a betegségre (ἡ ἀσθένεια) értik: vagyis a betegség Jézus dicsőségére szolgál, és az ő dicsősége 
által Isten dicsősége nyilvánul ki. Így Rudolph Schnackenburg: Il vangelo di Giovanni, 
Vol. 2., i. m., 535. „Isten […] a Fiú tettén keresztül akarja kinyilatkoztatni önmagát.” Vö. 
még Gianfranco Nolli: i. m., 411. Raymond E. Brown: i. m., 561. 

53 Így Raymond E. Brown: i. m., 567. 
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doklása. Jézus kiáltása, amely előhívja a sírból a holtat (Jn 11,43), Jn 5,26–30 
reminiszcenciája.54 Ez a betegség Isten és a Fiú dicsőségére szolgál: jele és meg-
hirdetője annak a nagyobb szeretetnek, amely az Atya és a Fiú örök kapcsolata, 
és amely kész önmaga odaajándékozására. És amely felülmúlja a halált. Lázár 
történetének végkifejlete több közös elemet mutat Jn 20 elbeszélésével: Jézus 
megrendülése mint előzmény (ταράσσω – Jn 11,33; 12,27); a gyász (Jn 11,33; 
20,11.13); a sír kővel fedve, illetve a kő elhengerítése (Jn 11,38–39; 20,1); a 
hová tetté(te)k? kérdés (Jn 11,34; 20,2.13.15); a gyolcsok (Jn 11,44; 20,6–
7);55 a néven szólítás (Jn 11,43; 20,16). Lázár Isten dicsőségére szolgáló esete 
Jézus „szimbolikus kivégzéséhez”56 vezet, illetve Jn 11,2 már Jn 12 betániai 
megkenésére, s azon keresztül (vö. Jn 12,7) Jézus temetésére utal. Így Jn 11 a 
fenti formai párhuzamokkal Jézus passióját közvetlenül előkészíti. Mi és miért 
történik?

Jézus imája: „Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a kö-
rülálló népért mondtam, hogy higgyék, hogy te küldtél engem.” (Jn 11,42) 
Aki hisz, az látja meg a dicsőséget, ami ebben a kapcsolatban rejlik (Jn 11,40). 
Bármit kér Jézus, tudja, hogy meghallgatásra talál: szünetlenül ebben a meg-
hallgatásban van, mert ő és az Atya egy (Jn 10,30). Amint Jézus az Atya tetteit 
teszi, és tudja, hogy meghallgattatott, úgy majd elmenetele, amely életre kelti 
a holtakat, azt is eredményezi, hogy tanítványai ugyanazokat tegyék – sőt na-
gyobbakat –, mint ő. Sőt, azt ígéri, hogy bármit kérnek majd az ő nevében, ő 
megteszi, „hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban” (Jn 14,12–14).57 Majd ké-
sőbb így szól: „Azon a napon kértek majd az én nevemben, és én nem mondom 
majd nektek, hogy kérni fogom az Atyát értetek, ugyanis maga az Atya szeret 
titeket (φιλεῖ ὑμᾶς), mivel ti szerettetek engem (ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε), és 
hittétek, hogy én Istentől jöttem.” (Jn 16,26–27) „Azon a napon”, amikor fel-
ismerik Isten különleges baráti szeretetét, és képesek lesznek ezzel a szeretettel 
fordulni Jézus felé, akkor már nem kérdezik Jézust (Jn 14,23). Tudni fogják, 
ami most még kérdéses: „Nem hiszed, hogy az Atyában vagyok és az Atya én-
bennem?” (Jn 14,10.20). 

Kána az embertől kérve kérdezett: „tegyétek meg, bármit mond nektek!” 
Készek-e az Atya Jézus által közvetített akaratának elfogadására? Készek-e a fel-

54 Raymond E. Brown: i. m., 568.
55 Vö. Frédéric Manns: A húsvéti jelenet margójára, in uő: Bibliai szövegek értelmezése a 

zsidó és keresztény hagyományokban, Sapientia Főiskola – L’Harmattan, Budapest, 2013, 
123–127.

56 Charles Dodd értékelését idézi Frédéric Manns: A Jn 11 midrási olvasata, i. m., 227.
57 Raymond E. Brown: i. m., 567. 
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kínált benne lét, vele lét befogadására? Itt az embernek ígérve bátorít: „Akkor 
majd” közvetlenül fordulhatnak az Atyához a Fiú nevében: „bármit kértek az 
én nevemben” (Jn 14,23; 15,7.16). A Fiú-küldött küldetése a „benne lét” egy-
ségében valósul meg (Jn 14,20). Ez a „benne lét” alapja és lehetősége annak, 
hogy az „ő nevében” kérjenek. Cselekvésük e benne létben és csak az által lesz 
Jézus „tevékenységével” egységben (Jn 14,13; 15,5.10–11), az ő szeretetben 
megnyilvánuló akaratával összhangban. Ha pedig „sok gyümölcsöt hoztok és 
tanítványaim lesztek”, az Atya „azáltal dicsőül meg” (Jn 15,8).

Az említett „az a nap” a „harmadik nap” szinonimája, mely a zsidó hagyo-
mányban az Isten által gyorsan elhozott, nem remélt üdvösség ideje, amint 
arra a kánai elbeszélésnél már utaltam. Ezzel összefüggésben Manns négy, a 
Kr. e. 2. századtól egymással összekapcsolódó motívum jelenlétét mutatja ki 
Jn 11 hátterében: Izrael szétszóródott gyermekeinek összegyűjtését (Jn 11,52; 
vö. még 18,14), a holtak feltámadásának és a Messiás napjának témáját, Efra-
im Messiásának alakját, aki meghalt és nem kért mást, csak életet (b. Szukka 
52a). A negyedik téma a négy kulcs Isten kezében: „az eső, az étel, a sírok és az 
élet kulcsai”.58 A Frédéric Manns által megvilágított háttér fényében a betegség 
„Isten dicsőségére vált, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia” (Jn 11,4). Tehát 
a jel e betegség kapcsán – és a fejezet 20. fejezettel mutatkozó párhuzama által 
– tárja fel, hogy Jézus az, aki Isten szétszóródott népét összegyűjti, életre kelti. 
Isten dicsősége egy közösség, amely majd „azon a napon”, vagyis Jézus kereszt-
jéről nyeri fundamentumát (Jn 19,25–27) és túllép Izrael határain.59 Jézus 
nyitja meg „JHWH kincstárát”, nála van az élet kulcsa, amely Jézus istenségét 
is jelenti (vö. Jn 11,25–26). Isten dicsősége az emberré lett Fiú, Efraim halan-
dó Messiása, akinek kérése meghallgatásra talált: hatalma van odaadni és újra 
visszavenni életét (Jn 10,17). „Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét”: meglátod 
a halált legyőző életet (Jn 11,40; vö. Jn 20,28–29).

5. Ismerje meg a világ

Természetesen a negyedik evangélium dicsőségről szóló szemléletéhez hozzá-
tartozik a „felemeltetés”, felmagasztalás témája és Jézus „királyi” bemutatása. 
E szemlélet hátterében rajzolódnak ki azok a szakaszok, amelyek Jézus meg-
dicsőülését „órájával” kötik össze. Jézus kereszthalála és feltámadása (átmene-

58 Frédéric Manns: A Jn 11 midrási olvasata, i. m., 226–251. 
59 Uo. 227–234.
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tele e világból az Atyához [Jn 13,1]) az Emberfia megdicsőülése (Jn 12,23; 
13,31), ami feltétele a Lélek ajándékának (Jn 7,37–39), Jézus tettei és szavai 
megértésének (Jn 12,16; vö. Jn 14,26). A megdicsőíteni (δοξάζω) ige jelenléte 
intenzívebbé válik a 13. fejezettől, és kölcsönösségben megnyilvánuló jelle-
ge is hangsúlyosabb: Isten megdicsőül az Emberfiában, az Emberfia Istenben 
(Jn 13,31–32); az Atya megdicsőül a Fiúban, aki az Atyában van (Jn 14,20); 
a Lélek megdicsőíti a Fiút azáltal, hogy „azt jelenti ki, amit hall” (Jn 16,13–
15). A Lélek tehát azt nyilvánítja ki, ami a Fiúé, de a Fiúé az, ami az Atyáé. 
E kölcsönösséget kifejező szakaszok tetőpontja Jézus Atyához forduló imája 
(Jn 17,1.4.5.10). Jézus imádkozik önmagáért (Jn 17,1–5), közvetlen tanít-
ványaiért (Jn 17,6–19) és a hívők későbbi nemzedékeiért (Jn 17,20–26).60 
Imádsága elején küldetése beteljesítéséről e szavakkal vall: „Megismertettem 
nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál.” (Jn 17,6) Izajás köny-
vében Isten azáltal dicsőül meg, hogy megdicsőíti Izraelt, tehát Izrael (a kö-
zösség) dicsősége Isten dicsősége (pl. Iz 44,23; 60,1–2.7.9.21). Jn 17,2 vá-
lasztottja „minden test”, a világ. Ők a címzettjei annak, hogy megismerjék az 
igaz Istent. Az örök élet ez: a visszanyert kapcsolat.61 A Fiú a tanítványoknak 
mindent, amit az Atyától kapott, feltárt és átadott (Jn 17,7.10), hogy bennük 
dicsőüljön meg (Jn 17,22–24):

„Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legye-
nek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te énbennem, hogy töké-
letesen egy legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, 
és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Azt akarom, hogy ott le-
gyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem 
adtál, mert szerettél (ἠγάπησάς) engem a világ teremtése előtt.” 

Ez az újjáteremetett kapcsolat megjelenítője a világban szemlélt Fiú kapcsola-
tának az Atyával: a világban, de nem a világból vannak (Jn 17,14; vö. 18,37). 

Isten Ige-Fia embersége által a teremtett világba helyezi Szent Jelenlétét. 
Jézus elérkezett órájának nézőpontjából szólal meg (Jn 17,1), „a dicsőséget a 

60 C. H. Talbert Jn 13–17 szövetségi kontextusban értelmezéséhez a következő motívumokat 
említi: közös étkezés; Isten jelenléte; Isten ismerete; parancsok megtartása; kiválasztás; Isten 
vezetése; öröm (főleg MTörv, de Kiv és Lev is szolgál példákkal). Vö. Charles H. Talbert: 
i. m., 140.

61 Vö. Craig S. Keener: The Gospel of John. A Commentary, Vol. 2., Hendrickson, Peabody, 
2003, 1052–1054.
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legutolsó helyen keresi, ahol a világ várná”.62 Az Izraelt a Jelenlét által átjáró 
méltóság elhatol a leggyalázatosabb helyig, hogy megtisztítsa, Isten Neve he-
lyévé tegye azt (Jn 17,6.26; vö. 12,28), „hogy az a szeretet, amellyel engem sze-
rettél, bennük legyen, és én őbennük” (17,26). A dicsőség kinyilvánulásának 
egyik központi gondolata tehát a felemeltetés. Koester azonban figyelmeztet, 
hogy a dicsőség (megdicsőülés/megdicsőítés) ennél tágabb jelentésű a negye-
dik evangéliumban, hiszen az Jézus egész működését is jellemezte, és mert a 
tanítványokon keresztül folytatódik kinyilvánulása.63 

6. Életre ítélő hatalom (ἐξουσία) és Istent dicsőítő halál

Lázár „betegsége” Isten és Isten Fia dicsőségére lett, feltárva Jézus élet fölötti 
hatalmát (Jn 5,24.28; 11,43): „hatalommal ruháztad fel őt minden test fölött, 
hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon” (Jn 17,2). Ez a hatalom 
az, amelyet maga Jézus is „kap” az Atyától: arra, hogy ítéletet tartson, „mivel 
ő az Emberfia” (Jn 5,27); arra, hogy ezt az ítéletet azáltal valósítsa meg, hogy 
szabadon odaadja és visszavegye életét (Jn 10,18); arra, hogy önmaga odaadása 
által örök életet adjon mindenkinek, „akit neki ad az Atya” (Jn 17,2), vagyis 
azoknak, akiknek megadta az Atya, hogy Jézushoz menjenek, benne higgye-
nek. A nála lét, benne maradás e hatalom kibontakozásának az Atya dicsősé-
gét szolgáló közege: „Azáltal dicsőíttetett (ἐδοξάσθη)64 meg Atyám, hogy sok 
gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.” (Jn 15,8) Azonban ez csak a köl-
csönös „benne” lét által lehetséges: „Aki bennem marad, és én őbenne, az bő 
termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek.” (Jn 15,5; kiemelés Sz. Gy.) 
A tanítványok helyzete „olyan” lesz, mint a Fiúé, akinek a cselekvése – a maga 
szabadságában – az Atya által való cselekvés: „A Fiú nem tehet magától semmit, 
hanem csak azt, amit lát, hogy az Atya cselekszik. Mert amiket ő tesz, azokat 
cselekszi ugyanúgy a Fiú is.” (Jn 5,19.30; kiemelés Sz. Gy.) A Fiú Atyával cse-
lekvése az Atya szeretetéből fakadt. Most Jézus tanítványainak mondja: „Ahogy 
engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket.” (Jn 15,9)65 Megmaradni 

62 Craig S. Keener: i. m., 1052.
63 Craig S. Keener: i. m., 237.
64 Az ἐδοξάσθη passzív aor. formája vagy prolepszis, vagy a szerző húsvét utáni nézőpontjának 

jele, vagy pedig a tanítványok és Jézus küldetésének egysége jut kifejezésre benne. 
Gianfranco Nolli: i. m., 567–568. 

65 Jn 15,9 nem csupán a szeretet módját jelzi, hogy példát adjon a tanítványoknak, hanem 
okát is, a megelőző szeretetet: az Atya szeretetét a Fiú iránt, a Fiúét a tanítványok iránt, 
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ebben a szeretetben a „parancsok megtartása” által lehet, azáltal, ha Jézus sza-
vai bensővé, sajáttá lesznek: „igéim tibennetek maradnak” (Jn 15,7.10), azok 
az igék, amelyek életet adnak, újjáteremtenek, teremtenek. „Nélkülem (χωρὶς 
ἐμοῦ) semmit (οὐδέν) nem tehettek.” (Jn 15,5) – az Ige nélkül, amely nélkül 
(χωρὶς αὐτοῦ) „semmi sem (οὐδὲ ἕν) lett (ἐγένετο), ami lett. Benne élet volt.” 
(Jn 1,3–4) Egy elöljárószó (χωρὶς), amely az evangéliumnak csak ezen a két 
helyén fordul elő, talán nem súlyos érv. Mégis figyelemre méltó, hogy ahol 
másodszor jelenik meg, ott az az Atyával egységben cselekvő Fiú hagyatéka a 
tanítványok számára. Annak a Fiúnak (szőlővessző) a kapcsolatát írja le a ta-
nítványokkal, akinek Atyában (szőlőtő) forrásozó (vö. Jn 5,26!) élete a teremtő 
Ige lényegileg Istenre irányuló kapcsolata (Jn 1,1). Talán nem az újjáteremtett 
ember alakját rajzolja meg,66 akiknek így „hatalmat adott, hogy Isten gyerme-
kei legyenek”, „Istenből születettek” (Jn 1,12–13; vö. Jn 3,3)?

Az Atyának a tanítványi közösség életében hatékonyan megnyilvánuló dicső-
ségének gondolata a szeretetparancs jánosi kifejtésébe illeszkedik (Jn 15,1–17). 
A parancsok megtartása és a baráti szeretet a rabbinikus irodalomban is társul, 
mi több, a Tóra nyilvános felolvasása a menyegző öröméhez hasonlítható (Én. 
Rab. 4,11).67 Ennek az örömnek a reményében (Jn 15,11; vö. 3,29) hívja meg 
Jézus a tanítványokat az ő, barátaiért (φίλος) életét adni kész szeretetéhez mér-
hető szeretetre (Jn 15,12–17; vö. 16,24; 17,13). Isten barátainak egyik „arche-
típusa” Ábrahám, aki bízott az Úrban, s inkább barátja, mint szolgája az Úrnak 
(Iz 41,8; vö. Jn 15,15). A másik Mózes, aki látta Isten dicsőségét (Kiv 33,11). 
Az ő alakjának előterében a tanítványok egyfajta új Mózesként jelennek meg, 
akik barátként szemlélhetik Jézusban Isten dicsőségét (vö. Jn 1,14).68

A barátság és Isten dicsőségének témája a Feltámadott harmadik megje-
lenésének egyik epizódjában jelenik meg (Jn 21,15–19). A szeretetről zajló 
párbeszéd a Feltámadott és Péter között a felhívással zárul: „Kövess engem!” 

melyben megvalósul Isten világ iránti szeretete (Jn 3,16). A szeretetparancs azt jelenti, hogy 
Isten engem elérő szeretete azt ébreszti bennem (mint választ), hogy az ő módján szeressem 
a másikat. Vö. John Painter: Identity in the Fourth Gospel, The Covenant Quarterly 72 
(2014/3–4) 249.

66 Akiknek Jézus megdicsőülése által adatik majd a Lélek (Jn 7,37–39). A Lélek ajándékozása, 
parancsok megtartása és a szeretet témája alapján Talbert a király (felettes – vazallus) 
motívumát fedezi fel Jn 15,1–17-ben, különösen 2Kir 11,17; 23,3 szakaszaira alapozva. 
Charles H. Talbert: i. m., 143–144. 

67 Craig S. Keener: i. m., 1004, különösen 155. lábjegyzet; 1012.
68 Craig S. Keener: i. m., 1013.
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A Péter szeretetére kérdező párbeszédben69 az ἀγαπάω (Jn 21,15.16) és φιλέω 
(Jn 21,15.16.17) a kutatókban olykor az előbbi javára szóló összehasonlítást 
váltja ki.70 A φιλέω ige jánosi megjelenései ezt cáfolni látszanak. A φιλέω ige 
írja le Jézus Lázár iránti szeretetét (Jn 11,3.36; vö. Jn 11,11: φίλος). Ugyan-
ezzel a szeretettel fordul az Atya a Fiú és a tanítványok felé (Jn 5,20; 16,27), 
és ez él Jézus és tanítványai között (Jn 15,13.14.15; 16,27; 20,2). Úgy tűnik, 
a tanítványainak példát hagyó Jézus a barátság képével a világ „barátságával” 
(vö. Jn 15,19; 19,12) szemben mondja ki az agapé lényegét. A Feltámadott 
háromszor megismételt kérdése Péterhez ebben a megvilágításban az, hogy va-
jon él-e benne az „ahogy én szerettelek (καθὼς ἠγάπησα) titeket” (Jn 15,12) 
kinyilvánított példája. Az evangélista értelmezésében Péter végső válaszát Jézus 
példáját követő, Istent dicsőítő halála adja meg (Jn 21,19.22; vö. Jn 13,37). 

Zárszó

A Jn 1,14-ben másodszor megjelenő σὰρξ (vö. Jn 1,13) Dorothy Lee megfo-
galmazásában „teremtő és újjáteremtő. János a Logosz testét annak látja, ami 
az Isten és emberiség közötti szakadékot áthidalja. […] Az üdvösség a halandó 
test és halhatatlan dicsőség (δόξα) azonosságában történik”71. 

A negyedik evangéliumban Isten dicsősége nem elsősorban a hatalom tekin-
télyével fellépő uralkodó jellemzője, hanem teremtő, újjáteremtő, élő és eleve-
nítő kapcsolat, ami olyan szeretetként, barátságként nyilvánul meg,72 amely 
képes szembenézni a halállal, amely felvállalja azt, ami emberileg a legmegve-
tendőbb, és jelenlétével magasztossá teszi a gyalázat keresztjét. A Shekina Isten 
méltóságteljes megjelenése, leereszkedése az emberek közé, Izrael körében vagy 

69 A továbbiakban rövid összefoglalás szerepel az alábbi tanulmány egy részletéről: Szatmári 
Györgyi: „Aki ebből eszik…” (Jn 6,50–51). Az eledel motívuma a negyedik evangéliumban, 
in Várnai Jakab OFM (szerk.): Az Eucharisztia, Sapientia füzetek 33., Sapientia Főiskola – 
L’Harmattan, Budapest, 2019, 9–43.

70 Pl. John Henry Bernard: Gospel according to St. John, Vol. 2., T & T Clark, Edinburgh, 
1963, 704–705. Bolyki János: „Igaz tanúvallomás.” Kommentár János evangéliumához, 
Osiris, Budapest, 2001, 537. Jogos ellenvetéssel él Keener, aki annak a 18–19. századtól 
elterjedt nézetnek a hibás voltára is rámutat, mely szerint az ἀγαπάω a profán irodalomban 
nem ismert bibliai kifejezés volna. Többekkel egyetértve a két ige kölcsönös felcserélhetősége 
mellett foglal állást. Vö. Craig S. Keener: i. m., 1235–1236.

71 Dorothy A. Lee: i. m., 102.
72 Vö. Margaret Pamment: The meaning of doxa in the Fourth Gospel, Zeitschrift für die 

Neutestamentliche Wissenschaft 74 (1983) 14.



– 23 –

Dicsőség mint teremtő kapcsolat János evangéliumában

a Szentélyben (pl. MTörv 12,11) lakozik.73 Az Ige „köztünk sátorozása” a vi-
lágot és a világban nem a világból élő közösséget „teremtette” a dicsőség jelen-
létének helyévé, a színeváltozás hegyévé. Nem szűnt meg ezzel a világ gyönge-
sége, elutasítása, ellenállása. Nem ért véget a „sötétség”. Jézus imádáságában a 
tanítványok után a világért könyörög.74 Átadott mindent tanítványainak, akik 
„nélküle semmit nem tehetnek”. Jézus felajánlja a világért reményét is, amelyet 
az Atya és a tanítványok kezébe helyezett.

73 Kaufmann Kohler – Ludwig Blau: i. m.
74 John Painter: i. m., 258–259.


