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Az evangéliumokban és a tannaikus irodalomban található közös hagyo-
mányok feltárása mindkét szöveg megértését elősegíti, valamint tisztázza 
az irodalmi és történelmi függések folyamatát. Keresztények és zsidók 
több éves kutatása eredményeként ma nagyobb érzékenységgel és több megér-
téssel vagyunk a keresztény és rabbinikus írások intertextualitása iránt. 

Az evangéliumok különböző forrásaiból vett három példa illusztrálja 
azokat az eredményeket, amelyeket szeretnénk bemutatni. Az első példa a 
közös forrásból (Q) való: a Miatyánk egyik sora (Mt 6,11; Lk 11,3: „min-
dennapi kenyerünket add meg nekünk ma”). A második a hármas 
szinoptikus hagyományból származik: a rabszolga képe, amelyet Keresz-
telő János alkalmazott magára, amikor összehasonlította magát Jézussal 
(Mk 1,7; Mt 3,14; Lk 2,3). A harmadik példa pedig János evangéliumából 
való: a kánai menyegző és a Jézus halálát követő megkenés története (Jn 
2,1–11; 19,39–40). 

Az első példa szókinccsel, a második reáliával kapcsolatos, a harma-
diknak teológiai és etikai aspektusa van. Az első kettőt röviden, a har-
madikat hosszabban tárgyalom. 

 
* Miguel Pérez Fernández, „Misnaic Readings in the New Testament” in The Encyclopaedia of 

Judaism III, (szerkesztették: Jacob Neusner, Alan J. Avery-Peck, és William Scott Green), E. J. Brill: 
Leiden 2005, 1852–1858. Fordította: Szabó Xavér OFM. 
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„MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA” 

τὸν  ἄρτον  ἡμῶν  τὸν 
ἐπιούσιον  δίδου  ἡμῖν  τὸ 
καθ᾽ ἡμέραν (Lk 11,3) 

τὸν  ἄρτον  ἡμῶν  τὸν 
ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον 
(Mt 6,11) 

Az ἐπιούσιον jelentésének kérdésénél minden kommentár megvitatja a 
két lehetséges fordítást: 
• a szó az epi-ienai igéből származik: így az elközelgő (eljövendő), vagy 

a (rá)következő napnak a kenyerét jelöli, vagyis: holnapi kenyér; 
• vagy az epi-ousia-ból ered: lényeges, vagyis a létfenntartáshoz szüksé-

ges kenyér. 
Simon ben Johai elmesélt egy gyönyörű másált, amely fényt derít a kér-
désre (Szifré Num. 89,5 a Szám 11,9-hez): 

[…] Ezt követően az emberek elrecitálják a Semát, elmondják az Imát, majd egyikük 
odamegy háza ajtajához, hogy összegyűjtse saját és háza népének élelmét (parnaszto 
weparanaszat bétó), különben meleg lesz, a manna pedig elolvad. 
Ehhez hasonlón R. Simon mondja: Mi volt az előnye annak, hogy a manna nem 
csupán az év egy meghatározott napján hullott Izraelnek? Azért volt így, hogy [Izrael 
fiai] forduljanak szívükkel mennyei atyjukhoz (’et libban la’abiken sebasamajim). 
Mondhatunk egy példázatot: Mihez hasonlítsuk a dolgot? Hasonlít ahhoz a király-
hoz, aki először úgy határozott, hogy fiának az év egyetlen egy napján adja meg 
minden táplálékát (lihjot meparneszo), de így a fiú csak egy alkalommal köszöntené 
apját, amikor eljön egész évi élelméért. A király azonban később azt közölte fiával, 
hogy minden egyes nap gondoskodni fog éltető táplálékról (lihjot meparneszo bekol 
jóm). A fiú azt mondta: Nekem elég, ha csupán akkor köszöntöm apámat, amikor az 
éltető táplálékomról gondoskodik (be-sa’at parnaszati). 
Izraellel ez a helyzet: Ha valakinek öt fia vagy lánya lenne, leülne és mereven nézne 
maga elé, mondván: Jaj nekem, talán holnap nem fog manna hullani! Különben 
mindnyájan éhen halunk! Legyen tetszésedre előtted (jehi recón milpaneka), hogy 
hullani fog! – Így végül az ég felé fordítják szívüket (hofkim ’et libbam lasamajim). 

Sok meglepő egyezés van a másál és az evangélium imádsága között: 
1. az evangélium vitatott ἐπιούσιον kifejezése úgy érthető, mint a 

másál parnasza kifejezése; 
2. a másál és az evangéliumok imádsága Istenhez mint „mennyei 

Atyához” szól; 
3. a „Legyen tetszésedre!”-kifejezés megtalálható a másálban és az evan-

géliumokban is. 
Néhány pontot érdemes kiemelnünk: 
• Ez a másál a manna-tradícióhoz tartozik. Alapja egy történet a man-

náról, amely minden nap korlátozott mennyiségben adatott a konk-
rét napra azzal a szándékkal, hogy kifejtse az imádság előfeltételeit, 
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hiszen a bibliai szöveg szerint az embereket arra tanította meg,1 hogy 
naponta imádkozzanak érte, és ne aggódjanak a holnapi miatt. 

• Jézus is ugyanúgy értelmezi az imádságot: a fiú minden nap kéri az apját. 
• Jézus szerint is ki kell zárni Isten fiainak szívéből a holnapért való 

aggodalmat: „Ne aggódjatok tehát a holnapért; a holnap majd aggó-
dik önmagáért. Elég a napnak a maga baja.” (Mt 6,34) 

• A másál és a napi kenyérért való imádság Sitz im Leben-je ugyanaz: 
mannáról szóló szövegek exegézisével foglalkozunk. Teljesen elfoga-
dott az evangéliumok exegézisében, hogy a Pater nostert több kisebb 
egység alkotja, mindegyikük másmilyen kontextusból való. Egyértel-
mű, hogy a napi kenyér kérése a manna-hagyományból ered. 

• Figyelembe véve a közös kontextust, hagyományt, formát és szókin-
cset, valószínű, hogy az ἐπιούσιον mögött a parnasza fogalma áll. 

A tannaikus irodalomból származó, a parnaszara vonatkozó más példák is 
támogatják ezt a tézist. Mekilta a Kiv 16,4 kapcsán kifejti Isten parancsát, 
miszerint a népnek minden nap össze kell gyűjteni a maga porcióját: 

Ő, aki megteremtette a napot, annak táplálékát is megteremtette. Ezért szokta R. 
Eleázár mondani: Akinek elég ennivalója van ma, és azt mondja: Mit eszek holnap? 
Az kishitű. 
Ha [a szegény] ott tölti az éjszakát, meg kell adni neki, ami szükséges éjszakára, hogy 
támogassuk őt. (m. Pea 8,7) 
Láttál már olyan vadállatot vagy madarat, ami [valamilyen] mesterséget űzött? 
Mégis gond nélkül megvan nekik a táplálékuk. Ők pedig nem azért lettek teremtve, 
hogy engem szolgáljanak? Én is azért teremtettem, hogy szolgáljam a Teremtőmet. 
Hát akkor mennyivel inkább kellene, hogy gond nélkül meglegyen a táplálékom? De 
gonoszat tettem, és [így] elvesztettem [a jogomat a vesződség nélküli] táplálékhoz. 
(m. Kiddusin 4,14) 

A SZOLGA KÉPE, AMELYET KERESZTELŐ JÁNOS HASZNÁL, 
HOGY ÖSSZEHASONLÍTSA MAGÁT JÉZUSSAL 

(MK 1,7; MT 3,11; LK 3,16; JN 1,27) 

A kép, amelyet az összes szinoptikus, illetve a negyedik evangélium is 
használ, kifejező: a Keresztelő nem méltó arra, hogy hordozza Jézus 
saruját (Mt) vagy megoldja annak szíját (Mk, Lk, Jn). A kommentárok 
általában úgy vélik, hogy a „megoldani” ige eredetileg a márki hagyo-
mányból származik. Véleményem szerint a Máté által használt bastasai 
változat azért alakulhatott ki, hogy ugyanebben a versben alliterációt 
alkosson a „megkeresztel” igével: bastasai... baptizei. 

 
1 Vö. Kiv 16,19: „Senki se hagyjon belőle holnapra!” 
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Annyi bizonyos, hogy hordozni, kioldani vagy levenni a mester saruját 
a szolgák feladata volt, beletartozott abba, amit derek ’abadimnak neveztek. 
Így áll a Mekilta Kiv 21,2-höz mondott részében („Hat esztendeig szol-
gáljon!”): 

Úgy értem, ez azt jelenti, hogy bármilyen szolgálatról lehet szó – az Írás azonban azt 
mondja: Ne terheld rabszolgamunkával! (vö. Lev 25,39). Ezért mondták a bölcsek: 
Egy héber szolgának nem szabad megmosnia lábát, sem levennie cipőjét, sem elébe 
tenni a dolgokat, amikor elmegy a fürdőbe, sem csípőjénél támogatni őt, amikor 
lemegy a lépcsőn, sem hordszéken vagy széken vagy gyaloghintón hordozni, mint 
ahogy a rabszolgák teszik (kederek se’abadim ’oszim). 

Ebből a szempontból egy régi másál igen tanulságos (Szifré Num. 115,5 a 
Szám 15,40-hez): 

A dolog hasonlatos egy király ügyéhez: a király szövetségesének fiát fogságba 
ejtették. Amikor a király kifizette a váltságdíjat, nem szabadnak, hanem rabszol-
gának váltotta ki, hogy ha a király elrendel valamit és a másik azt nem fogadja el, azt 
mondhassa neki: ’A rabszolgám vagy!’. Amikor belépett egy városba, azt mondta 
neki: Add fel rám a cipőmet, hordozd előttem a ruhámat, és vidd be azokat a 
fürdőbe!’ Erre a fiú panaszkodni kezdett, a király pedig felmutatta adóslevelét és azt 
mondta neki: A rabszolgám vagy! 

A b. Ketuvot 96a-ban olvasható Josua ben Lévi egy megállapítása: „A 
szolgálatnak minden módját, amelyet egy rabszolga kell, hogy mesterének 
nyújtson, egy tanítványnak is nyújtania kell tanítójának, kivéve cipőinek 
kioldását.” 

Úgy tűnik, a rabbinikus hagyomány ezt a munkát kizárólag a kánaáni 
rabszolgáknak tartja fenn, vagyis úgy vélték, hogy a fürdőbeli szolgálattal 
együtt ez a legalantasabb munka. A következő szövegek jelentőségteljesek:  

Rabbijaink tanították: Hogyan [lehet szerezni egy pogány rabszolgát] hazaka 
[birtokbavétel] által? Ha kioldozza cipőjét [a vevőnek], ha utána viszi poggyászát a 
fürdőbe, ha levetkőzteti, megmossa, bekeni őt, megborotválja, felöltözteti, ráadja 
cipőjét, felsegíti, akkor [már] megszerezte őt. (b. Kiddusin 22b). 
R. Johanan mondta: Ha valaki megmagyarázza nekem az „ökröknek” [kifejezés 
szükségességét] összhangban Ben Bag-Bag nézetével, én bizony utána viszem ruháját 
a fürdőbe.” (b. Éruvin 27b). 
R. Johanan mondta: Aki elmagyarázza nekem a hordót [a Misna idevágó részét] úgy, 
hogy összhangban van egy tannával, annak utána viszem ruháját a fürdőbe. (b. Bava 
mecia 41a; b. Szanhedrin 62b).  

Még a görög világban is, a saru megkötése vagy eloldása és a mester 
mosdatása a fürdőben, a rabszolgának a kötelessége, ahogy Epiktétosznál 
is olvassuk.2 Sztoikus és cinikus körökben a saru használata a jómód 

 
2 Vö. Diss. III, 26, 121. 
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demonstrálása volt; ezért a mezítláb való járás hozzátartozott a szabad és 
szegény élet ideáljához és jellegzetes cinikus alternatíva volt.3

Mindezek bizonyítják, hogy Keresztelő János kijelentései jól illeszked-
nek az ősi rabbinikus hagyományhoz. 

A KÁNAI MENNYEGZŐ ÉS A JÉZUS HALÁLÁT KÖVETŐ MEGKENÉS 
(JN 2,1–11; 19,39–40) 

Jézus temetése 

Minden kommentár felismerte, hogy Jézus temetésének részletei közül a 
fényűző megkenés, ahogy azt János evangéliuma elbeszéli (Jn 19,39–40), 
nem a szinoptikus hagyomány szenvedéstörténetéből származik (Mk 
16,1sköv.; Lk 23,56–24,3), ahol Jézus testének halála utáni megkenése 
expressis verbis tagadott.4 Azt gondolom, a történet a negyedik evangélium-
ban magának az evangélistának az alkotása. Ebben a jelenetben Nikodé-
mus úgy jelenik meg, mint János evangéliumának dramatis personája, aki 
már feltűnt Jézus szolgálatának elején, és most, mint egy inklúzió, feltűnik 
Jézus életének végén is (nyílt utalással a kezdetekre: Jn 19,39: „eljött 
Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz”).5 A János által használt 
szókincs sokatmondó: a mirha és aloé nem temetési, hanem sokkal inkább 
esküvői kellékek:6 „mirha, aloé és számtalan pompás balzsam” (Én 4,14), 
„Meghintettem fekvőhelyemet mirhával, áloéval, illatos fahéjjal. Jöjj! 
Élvezzük a keblek mámorát, gyönyörködjünk szerelmes ölelésben hajna-
lig!” (Péld 7,17–18); a királyi menyegzőről szóló zsoltár pedig így énekli 
meg a vőlegény ruháit: „ruhád fahéjtól, aloétól és mirhától illatos” (Zsolt 
45,9). Ennél is többről van szó: a túlzott mennyiségű illatszer (Jn 19,39: 
„mintegy száz fontot”, vagyis 32,6 kg) mutatja, hogy szimbolikus kompo-
zícióval van dolgunk. A kert megemlítése ebben a jelenetben emlékeze-
tünkbe idézi az Énekek Éneke kertjét: „A kert forrása az élő vizek kútja, 
amelyek a Libanonról csorognak” (Én 4,15), és a következő jelenet az 
evangéliumban (Mária Magdolnával való találkozás a kertben: Jn 20,1–2; 

 
3 Vö. Pseudo-Anacarsis V, Musonius Rufus Frg. XIX, Pseudo-Socrates VI; vö. J. D. Crossan. 
4 Amikor vasárnap kora reggel az asszonyok a sírhoz mentek, már túl késő volt (Mk 16,1sköv.; Lk 

23,56–24,3): Jézus teste nem volt ott! 
5 A szinoptikus hagyomány tud Arimateai József szerepéről Jézus temetésénél (Mk 15,42sköv.; Mt 

27,57sköv.; Lk 23,50sköv.), de nem szól semmit Nikodémusról, aki kizárólag Jánosnál tűnik fel. 
6 Vö. Dodd. „Ezeket a típusú fűszereket, mint a mirha és az áloé, nem használták a temetésekre. 

Éppen ellenkezőleg, a szobában való illatosítására használták (Péld 7,17), a királyi esküvői ruhák 
illatosítására (Zsolt 45,9). Az Énekek éneke gyakran említi azokat egyértelmű menyegzői kon-
textusban (Én 4,14; vö. 3,6; 4,6; 5,1.13). (J. Mateos és J. Barreto, El Evangelio de Juan (Madrid 1979), 835. 
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11–18) azt sugallja, hogy Jézus megkenése valójában egy vőlegény megke-
nése, mintegy felkészülés a szerelmi jelenetre. Az irodalomkritika elfo-
gadja, hogy a találkozás Mária Magdolnával egy midrás az Énekek 
énekéről.7 A negyedik evangélium szándéka egyértelműen az, hogy Jézus 
életét a tanítványok által nyújtott nagy tiszteletadással zárja le (vö. C. H. 
Dodd). János evangélista számára Jézus megkenése, amelyet egy bűnös 
asszony végez a leprás Simon házában, elégtelen (Mk 14,3–9; Mt 26,6–13; 
Jn 12,1–8), bár a szinoptikus evangéliumok ezt mintegy megelőlegezésnek 
tekintették a temetési megkenésre, amennyiben azt nem lehetne elvégezni. 
Miért alkotja meg János a temetési megkenés jelenetet? Dodd szerint nem 
volt semmiféle teológiai indítéka. Hadd mutassam be a temetési tisztelet-
adás szerepét a rabbinikus hagyományban, amiből jobban meg fogjuk 
érteni János szándékát. 

Az irgalmasság cselekedetei 

A gemilut haszadim kifejezést a rabbik hozták létre; nem fordul elő sem a 
Bibliában, sem a qumráni dokumentumokban.8 A kifejezés rámutat a 
heszedre, a definíció szerint a szeretetből, teljesen ingyen végzett munkára, 
amelynek együtt kell járnia a törvénnyel (Tóra) és az igazságossággal. 
Ahogy az Isten irgalmas, úgy kell az embernek is irgalmasnak lennie. Nem 
irgalmasan cselekedni egyenértékű az irgalmas Isten létezésének tagadá-
sával (Qohelet Rabba 7,1): 

R. Júda mondta: Ez arra tanít, hogy ha valaki megtagadja a jóindulat kötelezettségét, 
az olyan, mintha megtagadná a legfőbb tanítást [Isten létezéséről]. Ami Dávid 
királyt illeti (béke legyen vele), jóindulatú volt mindenhez, mondván: Egy gyilkosnak 
éppúgy, mint a meggyilkoltnak, az üldözőnek éppúgy, mint az üldözöttnek, megmu-
tatom jóságomat, ahogy egy igaz emberhez illik. Ez az, ami meg van írva: Én azon-
ban bízom a te irgalmadban. Szívem ujjong, mert megszabadítasz, énekelek az 
Úrnak, aki jót tesz velem (Zsolt 13,6). 

Az irgalmasság cselekedeteit az egyes könyvekben más-más módon sorol-
ják fel. Említésre méltó, hogy Isten volt az első, aki ilyet véghezvitt. Szép 
példa erre a Mekiltában egy másál a Kiv 14,19-hez. Egy pontosabb lista a 
Targum Neofitiben található (a Ter 35,9-hez írt targumban): 
 

7 Vö. Én 3,2sköv.; 3,4; 4,15; 5,2; stb. Ld. „Juan y el Derash del Cantar de los Cantares”, C. Bernabé, 
María Magdalena. Tradiciones en el Cristianismo primitivo (Estella 1994), 160–166. Cf. Mateos-Barretto: 
El Evangelio de Juan (Madrid 1979), 854sköv.; R. Brown, El Evangelio según San Juan (Madrid 1979), 1323. 

8 A Qohelet Rabba 7,2-ben a gemilut haszadim kifejezés forrásaként a Zsolt 13,6 van feltüntetve: „Én 
azonban bízom a te irgalmadban (behaszdeka). Szívem ujjong, mert megszabadítasz, énekelek az 
Úrnak, aki jót (gamal) tesz velem.” Figyelemreméltó, hogy az 1QS II,1 ugyanezeket a szavakat hasz-
nálja, hogy rámutasson Isten irgalmára, amely befedi a mi bűneinket: „Bűnt követtünk el, vétkez-
tünk... de ő az irgalma által megmosott bennünket örökkön örökké.” 
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Ó, örökkévaló Isten – akinek neve legyen áldott örökkön-örökké –, a te szelídséged 
és feddhetetlenséged, a te igazságod, a te erőd és a te dicsőséged nem múlik el 
sohasem. Arra tanítottál minket Ádám és hitvese által, hogy megáldjuk a vőlegényt 
és a menyasszonyt; és ismételten arra tanítottál bennünket atyánk, Ábrahám az Igaz 
által, hogy látogassuk meg azt, aki beteg – mikor kinyilatkoztattad magadat neki a 
Látomások-völgyében, amikor még a körülmetéléstől szenvedett. És azt tanítottad 
nekünk, Jákob atyánk, az Igaz által, hogy vigasztaljuk a gyászolókat; a világ útja 
lesújtott Debórára. [...] És Ráhel őmellette halt meg, amikor úton volt, és Jákob leült, 
hangosan sírt [...], de Te irgalmasságodban kinyilatkoztattad magad neki és megál-
dottad őt. 

TgPsJ MTörv 34,6 kiegészíti ezt a listát: Isten megtanított bennünket arra 
is, hogy felöltöztessük a ruhátlant, amikor ruhát adott Ádámnak és 
Évának, és ő tanított meg, hogy eledelt adjunk a szegénynek, amikor man-
nát adott Izrael fiainak, és ő tanított meg minket, hogy eltemessük a 
halottakat, amikor Mózest maga temette el. Hasonló listák találhatók: 
Genesis Rabba 8:13, b. Szota 14a, Qohelet Rabba 7:2, stb. Ezek a listák az irgal-
masság következő cselekedeteit tartalmazzák: a mennyasszony és a vő-
legény megáldása, a ruhátlanok felruházása, a szegények táplálása, a 
gyászolók vigasztalása, a betegek meglátogatása és a halottak eltemetése.9 
Hasonló felsorolás a Bibliában is megtalálható: Sir 7,25; 32–35; Jób 16,20; 
Tób 1,17; 4,16. Az utolsó ok, hogy így járjunk el: Isten irgalmas, ő is így tett 
volna,10 ahogy a b. Szota 43a megállapítja: 

R. Hama, R. Hanina fia ezt is mondta: Mit jelent a szöveg: „Az Urat, a ti Isteneteket 
kövessétek!” (MTörv 13,5)? ... De [a jelentése ez:] a Szentnek, áldott legyen, a 
tulajdonságait követni. Ahogy ő felöltöztette a ruhátlant (ahogy írva van: Az Úr Isten 
ezután bőrköntösöket készített az embernek és a feleségének; felöltöztette őket), így 
hát neked is fel kell öltöztetned a mezítelent. A Szent, legyen áldott, meglátogatta a 
beteget (ahogy írva van: Ezután az Úr megjelent neki Mamre völgyében), ezért neked 
is látogatnod kell a betegeket. A Szent, legyen áldott, megvigasztalta a gyászolókat 
(mert meg van írva: Ábrahám halála után Isten megáldotta fiát, Izsákot), így hát 
neked is meg kell vigasztalnod a gyászolókat. A Szent, legyen áldott, eltemette a 
halottakat (ahogy írva van: És eltemette őt a völgyben), ezért neked is el kell 
temetned a halottakat. 

 
9 Figyelemreméltó, hogy az esszénusoknak is hasonló listája van: CD–A XIV, 12–17. 
10 Lk 6,36: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!”, vö. Mt 5,45.48. Egy teljesebb lista 

található Mt 25,31–46-ban: éhezőknek enni adni, szomjazóknak inni adni, idegeneket befogadni, 
ruhátlanokat felruházni, betegekről gondoskodni, rabokat meglátogatni. Az 1Tim 5,10 felsorolja a 
jócselekedeteket: gyermeknevelés, vendégszeretet, a szegények lábának megmosása, gyászolók megvi-
gasztalása. Vö. Jak 2,14.25. Sirák fia hasonló listát ismer: 7,25.32–35. A rabbinikus irodalomban: ARN 
A 4,5–6; 41,10; Mekilta a Kiv 18,20-hoz; TgPsJ Exod. 18:20; Szifré Deut. 323 (a MTör 32,29-hez). Vö. 
Strack-Billerbeck, „Die altjüdischen Liebeswerke” (23. exkurzus a negyedik kötetben). 
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A menyasszony és a vőlegény megáldása és a halott eltemetése 

A rabbinikus irodalomban az első és az utolsó áldáson van a hangsúly. 

Mikor a tudósok leülnek tanulni, és temetési, vagy házassági felvonulás halad arra, 
ha elég ember van a menetben, a tudósoknak nem szabad félbeszakítani tanulásukat, 
ha viszont nincs elég ember a menetben, félbe kell szakítani tanulásukat. Egy tör-
ténet R. Júda tanítványairól szól, akik egy alkalommal leültek tanulni, és egy házas-
sági menet haladt el. R. Júda azt mondta nekik: Gyertek és foglalatoskodjatok a 
menyasszonnyal, mert az látjuk, hogy Isten ugyanígy foglalatoskodott a meny-
asszonnyal a kezdetek kezdetén, ahogy az Írás mondja: Azután az Úr Isten 
asszonnyá formálta a bordát, amelyet az emberből kivett, és odavezette az emberhez. 
(vö. Ter 2,22) (ARN B 8,4)11

Megszakíthatjuk a Tóra tanulmányozását egy temetési vagy esküvői menet kedvéért. 
Abba Saul mondta: A jócselekedetek előnyt élveznek a Tóra tanulmányozásával 
szemben. R. Júda a következők szerint járt el: amikor látta, hogy egy halott ember-
nek vagy egy mennyasszonynak tiszteletet adtak, a tanítványaira nézett és felkiáltott: 
A tettek megelőzik a tanulást! (Semahot XI, 7. szabály) 
R. Szimlai kifejtette: A Tóra jócselekedettel kezdődik, és jócselekedettel végződik. 
Jócselekedettel kezdődik, ahogy meg van írva: Az Úr Isten ezután bőrköntösöket 
készített az embernek és a feleségének; felöltöztette őket (Ter 3,21); és jócselekedettel 
fejeződik be, ahogy meg van írva: És eltemette őt a völgyben (MTörv 34,6). (b. Szota 14a)12

Érdekes és sokatmondó, hogy még a Mishna halakhája is összeköti a 
menyasszonyt/vőlegényt a halottakkal:  

Várakozhatnak az alkonyatra szombat határán, hogy lássák a menyasszony 
[fogadását], vagy egy halott [temetését]. (m. Sabbat 23,4);  
Ha egy ember felbérelt egy szamarast vagy egy lovas kocsist, hogy koporsóvivőket vagy 
dudásokat hozzon egy halottnak vagy egy menyasszonynak [...]. (m. Bava mecia 6,1). 

A hagyomány későbbi szakaszaiban az irgalmasság jócselekedeteit össze-
foglalják a házaspárnak és a halottnak nyújtott tiszteletadásban. Így Pirqé 
de Rabbi Eliezer két fejezetet szentelt a mennyasszonynak és a vőlegénynek, 
valamint az elhunytaknak és a gyászolóknak nyújtott irgalmasság jócsele-
kedetének szolgálatáról. 

Meg kell jegyeznünk, hogy ez a hagyomány a bibliai időkre megy 
vissza: a 2Kir 2,5-ben a halott eltemetését ’osze heszednek („irgalmas tett”) 
nevezték. A deuterokanonikus Tóbiás könyvében a történet vezérfonala az 
apa jámborsága, aki eltemet egy halottat, valamint fiának elnyert jutalma 
(esküvője). 

 
11 A jegyzeteket ld. a fordításban: A. Saldarini, The Fathers According to Rabbi Nathan (Leiden 1975). 
12 Hasonlóképpen: Qohelet Rabba 7,2, vö. Rút Rabba 6,3 (a Rút 1,19-hez). 
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A negyedik evangélium kompozíciója: 
egy jócselekedettel kezdődik, és egy jócselekedettel végződik 

Most már könnyen megállapítható a negyedik evangélium irodalmi szer-
kezete. Mint ahogy a rabbik mondják a Tóráról, János írása is egy jócse-
lekedettel kezdődik, és egy jócselekedettel végződik: Jézus nyilvános mű-
ködése egy házaspárnak adott tiszteletadással kezdődik egy menyegzőn 
(Jn 2,1–11) és egy halottnak nyújtott tiszteletadással fejeződik be (Jn 19,39–
40). Azt javaslom, hogy ebben az esetben figyeljünk a gemulit haszadim 
rabbinikus szerkezetére; továbbá vegyük észre azt a különleges gondos-
ságot, amivel János kiemel néhány egyezést az egyes jelenetek között: 
• Az első jelenet egy menyegző, ahol bőséggel van bor, akárcsak az Én 

5,1-ben: „Jöjjön a kedvesem a kertjébe s élvezze pompás gyümölcseit! 
Belépek kertembe, mátkám, húgom! Leszedem mirhámat és balzsa-
momat, elköltöm a lépet és mézemet, megiszom boromat, tejemet! 
Egyetek, barátaim, és igyatok, ittasodjatok meg, kedveseim!” Az utol-
só jelenetben megkenik a vőlegényt, akárcsak az Énekek Énekében. 

• A tisztelet kinyilvánítása mindkét jelenetben eltúlzott arányú: 600 liter 
víz válik borrá, és majdnem 33 kg mirháról és aloéról beszél a szöveg. 

• A megkenés jelenetében ott vannak „a vőlegény barátai” is: Nikodé-
mus és Arimateai József, akik felkészítik a vőlegényt a szeretett 
menyasszonnyal való találkozásra (a tanítványok közössége János 
szimbolikájában). 

A párhuzam egyáltalán nem tökéletes, bár sok szerző előterjesztette azt, hogy 
1. Kánában cselekszi Jézus az „első jelet” (Jn 2,11), hogy tanítványai 

higgyenek benne; a temetésnél a tanítványok felismerik dicsőségét, és 
úgy kenik fel őt, mint egy királyt az esküvőre; 

2. Kánában a mennyasszonynak és a vőlegénynek nincs arca, nincs 
hangja, csak Jézus van ott, aki beszél, és úgy jár el, mint egy igazi vő-
legény, amely megerősítést nyer a temetési jelenetben. 

Nem gondolom, hogy ez a javaslat szimmetriát sugall. Elég azt méltá-
nyolni, hogy az evangélium kezdetén és végén az irgalmas Isten két 
jócselekedete áll, ahogy ezt a rabbinikus irodalom aláhúzza. Isten műveit 
már Qumránban is az irgalmasság túláradásaként értelmezték: „hatalmas 
bölcsesség, amely bízik Isten minden tettében és az ő bőséges irgalmától 
függ” (1QS 4,4). Azt gondolom, nagyon fontos a két jelenetet megérteni 
„Isten tetteinek” teljességében, ami János evangéliumának vezérmotí-
vuma. Jézus újra és újra kiemeli, hogy ő Atyja tetteit cselekszi, és azt teszi, 
amit lát, hogy az Atyja cselekszik: 
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Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem, hogy 
elvégezzem az ő művét. (Jn 4,34); 
Az én Atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom. (Jn 5,17); 
Az Atya ugyanis szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit tesz. Ezeknél 
nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok. (Jn 5,20); 
Nekem nagyobb bizonyítékom van Jánosnál. A tettek, amelyeket az Atya bízott rám, 
hogy elvégezzek, azok a művek, amelyeket én viszek végbe, tanúskodnak felőlem, 
hogy az Atya küldött engem. (Jn 5,36); 
Egyetlen dolgot tettem [vö. Jn 5,1–15], és mindnyájan megütköztök. (Jn 7,21); 
Sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten tetteinek kell megnyilvánulniuk ben-
ne. (Jn 9,3); 
Nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött, míg nappal van; eljön az 
éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. (Jn 9,4); 
Mondtam nektek, de nem hiszitek. Tanúskodnak rólam a tettek, amelyeket Atyám 
nevében művelek. (Jn 10,25); 
Sok jótettet mutattam nektek az Atyától, azok közül melyik tettért köveztek meg? (Jn 
10,32); 
Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem. (Jn 10,37); 
Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? Az igéket, amelye-
ket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, 
ő cselekszi a tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én-
bennem. Ha másért nem, hát legalább a tetteimért higgyetek. (Jn 14,10–11). 

Jézus jelei ezeket a tetteket foglalják magukba:13 a nép jóllakatása (Jn 6,1–
12),14 a betegek meggyógyítása (Jn 5,1–18; 9,1–41) és a halottak feltámasz-
tása (Jn 11,1.46). 

János evangélista szerint Jézus munkái az irgalmas Isten munkái, 
történetét pedig a két legjelentősebb tette keretén belül dolgozza fel. 

 
13 „Isten Krisztus által végbevitt üdvözítő cselekedeteinek fogalma gyakran előfordul János 

evangéliumában (5,20.36; 7,3.21; 9,3.4; 10,25.32.37.38; 14,10.11.12; 15,24). Ezek a megnyilatkozások a Jé-
zus által véghezvitt egyéni tettekre vonatkoznak. A csodák is Jézusról, és az általa hozott üdvösségről 
tesznek tanúságot: Jn 5,36: αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ („maguk a tettek, amiket 
cselekszem, tesznek tanúságot rólam”), vö. 10,25; 14,11; 15,24. Ez azonban nem csupán a csodákra 
vonatkozó megfontolásokra igaz, vagy arra, hogy a doxa visszatükröződik bennük. János számára 
ugyanis a καλὰ  ἔργα  („jótettek”) gondolata elválaszthatatlanul összekapcsolódik ezekkel (10,32). 
Ebben a krisztológiai összefüggésben felvethetjük tehát a „cselekedetek” újszövetségi problémakörét, 
és azonnal kijelenthetjük, hogy a jócselekedetek (καλὰ ἔργα) Istennek Jézusban (és ezért a benne 
hívőkben való) munkálkodásának megnyilvánulásai. Az emberben működő isteni munkálkodás tanúi. 
Ez összhangban van János krisztológiai szemléletével, miszerint a csodákat Isten közvetlen tetteinek 
lehet tekinteni, részben abban az értelemben, hogy Jézusban Isten működik, részben pedig abban az 
értelemben, hogy ez a tevékenység tényleg Jézusé. A háttérben mindig az üdvösség munkájának egysé-
ge húzódik meg, ahogy ez a 9,3-ban áll: ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ („hogy nyilvánvalóvá 
legyenek Isten tettei”). A tettek Isten üdvözítő munkájának egészére utalnak, mivel ez nyilvánul meg 
példaként az egyes csodákban (G. Bertram, TWNT, sub voce ergon). 

14 Lásd a kenyerek nagy számát is: Jn 6,10.13. 
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