
Jézus tanítói útjának földrajzi adatai. 

Aki az evangéliomi tudósításokat figyelemmel olvassa, 
föltétlenül észreveszi, hogy nemcsak magának a Mesternek 
gondolatai voltak sok irányúak, hanem azok a helyek is 
meglehetős változatosságot tüntetnek fel, a melyeken meg-
fordult, ahol az örök élet igazságait hirdette s a lelki mag-
vetés munkáit végezte. Most itt, majd ott jelent meg az Űr; 
most a tenger-vidék, majd a hegyes-völgyes terület a szín-
helye működésének; itt a város, ott a kicsi falu a tanúja 
prófétai munkásságának. Amint a beszédek mindenkor elá-
rulják a lényegi egység mellett is a helyhez való alkalmaz-
kodásnak jeleit, így a helyekről is bátran lehet következtetni 
arra, hogy azok, ha nem befolyásolták is a Mestert, de minden 
bizonynyal úgy hatottak közre a lélek működésének megnyil-
vánulásában, ahogy minden fogékony lelkületű egyénnél 
szoktak érvényesülni. Mert a helyi viszonyok s vonatkozások 
felhasználása s alkalmazása egyik rendszerint való feltétele 
annak, hogy a hallgatóságot megnyerjük, figyelmét és 
érdeklődését lekössük. 

Ebből a szempontból, úgy gondolom, hogy az evangé-
liomi tudósításoknak összeállítása a Jézus prófétai útjának 
adataiból, olyan munka-teljesítés, amely méltó a fáradságra, 
a minthogy különben a hívő léleknek mindenkor a legneme-
sebb foglalkozás a Jézus élet-történetével összeköttetésbe lépni. 

A könnyebb figyelem kisérés okából az evangélisták 
tudósításait az adott állapotban veszem sorra, t. i. abban a 
rendben, amint az újszövetségi evangéliomi előadások álla-
nak élőttünk. 

Mielőtt azonban ezeknek az adatoknak egybeállításához 
kezdenék, első sorban azt a helyet kell megállapítani, amely 
központi helynek tartandó, t. i. ahonnan kiindúl Jézus, 
ahová vissza-visszatér, hogy ismét útra keljen. 

Ez a központi hely nem lehet más, mint Názáret, ahová, 
mint „hazájába,"1), tért nem egyszer, — amely Józsefnek és 
Máriának is „városuk"2) volt, — amely Jézusnak neveltetési 

*) Máté ia54; Márk 6 n . Luk. 4 JS. 
') Luk. 2 S9. 
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helye is s amelyről szól a közmondás : „Názáretből támad· 
hat-é valami jó?" 1) 

Názáret Galileában feküdt, mint egy ismeretlen kis 
hely. Annyira ismeretlen a mult időkben, hogy az ó-szövet-
ségben elő sem fordul a neve. 

Héberül: nazará a város neve s e szó ezt jelenti: ág, 
zöld-ág, — csemete. 

A hely a Jézus élettörténetének másik központjától, 
Jeruzsálemtől, északra esik s minden oldalról bérces halmok 
vették körül s azok alatt terült el körülbelül olyan kiter-
jedéssel, amelyet jó negyed óra alatt lehetett végigjárni 
hosszúságában s ugyanilyen idő alatt szélességében. S mert 
halmok alatt terült e l : medence fekvésű volt, amely helyzet 
az északon felnyúló meredek hegy által nyert bevégződést. 
Az apróbb, magasabb halmokról az u. n. Jezréel síkságra 
volt kilátás, amely hely az Isákhár-törzs birtoka volt annak 
idején s egyike volt Galilea legszebb helyeinek. Maga Názáret 
is kies vidék volt, mész hegyek alján mély völgyekkel s 
a völgyek buja növényzettel, — majd helyek, amelyek arra 
voltak alkalmasak, hogy a komoly gondolkozásra indítsák 
a lelket. 

Ez a hely tehát az a központ, amely Jézus tanítói út-
jában a kiindulást, a vissza-visszatérést jelezi, amely „hazája" 
a Mesternek, aki nem is egyszer mondá róla : „egy próféta 
sem kedves az ő hazájában". (Márk 6 4 ; Luk. 4 24.) 

A központi hely megállapítása után most már lássuk az 
exegetisták előadásai nyomán az útakat, amelyeket tett Jézus 
az igehirdetés munkája közben. 

I. 
A Máté szerint való evangéliom adatai szerint Jézus így 

járt a prófétai munkálkodást teljesítve: 
Galileából, határozott helynek a megnevezése nélkül, 

(313) ment Keresztelő Jánoshoz a Jordán mellé, ahol meg-
keresztelkedett s a Jordán mellől „vitetett a lélektől a 
pusztába". (41 .) 

Innen a pusztából a szent városba, azaz: Jeruzsálembe 
vivé a kisértő s aztán „egy nagy magas hegyre", ahonnan 
aztán a kisértő eltűnt s az égnek angyalai szolgálának az 
Úrnak. 

Galileából ment tehát Jézus a Keresztelő János tartóz-
kodási helyére, a Jordánhoz, onnan vitte a lélek a pusztába 
s a pusztából ment, a 4 1 8 szerint, ismét Galileába, meg-
térvén oda. 

*) János 1 „ . 
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Galileának Názáret városát a 4 13 tudósítása szerint 
elhagyván: lakozók Jézus a tenger mellett való Kapernaum-
ban, amely a Zebulon és Naftali részére jutott terület 
határában feküdt. 

Kapernaum a Tibériás tengernek csaknem legészakibb 
pontján fekvő városa, magától a tengertől egy félórai útnyi 
távolságra, Názárettől északra, kelet felé való gyönge hajlással. 

Kapernaumban lakozva járt Jézus a 4 í 8 szerint a galileai 
tenger, vagy Tibériás tava1) mellett s ott találkozott Simon 
és András nevű halászokkal, akiket elhívott tanítványaiul. 
Ugyancsak e tájon hívta el a két Zebedeus-flt, t. i. Jákobot 
és Jánost is. 

A 4 23 szerint körüljárta2) aztán Jézus az egész galileai 
tengert s tanításának hire így terjed el egész Szíriában, 
amely Galileától északra feküdt s a hire után, amely a csoda-
tettek folytán még nagyobb let t : nagy sokaság gyűlt hozzá 
s követé is őt magából Galileából, aztán a 10 városból (t. i. 
Szíria következő helyeiről: Bethsan, Rafana, Damaskus, 
Rabbath-Ammon, Gadara, Hippos, Dion, Pella, Galaza és 
Kanatha), továbbá Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon 
túli vidékről. 

Amikor így nagy sokaság gyűlt össze, akkor felment 
Jézus a hegyre s az u. n. hegyi beszédet tartotta. 

Ez a hegy a hagyomány szerint a 316'/2 méter magas-
ságú Battin, szép kilátással Hermonra s magára a tengerre, 
úgy, hogy szinte kínálkozott arra, hogy ott hallassa az Úr 
azokat az igéket, amelyek a boldogságról szólnak első sor-
ban s aztán végig vezetnek mindazokon a valláserkölcsi 
igazságokon, amelyek által az Isten országa valósággá válik 
azokra nézve, akik azokat az igéket befogadják s követik. 
Magáról e hegyről, hadd álljanak itt azok a szavak, amelyek-
kel Körte3) jellemzi azt, amikor így ir ró la : „a hegy a pré-
dikáció tartására nagyon alkalmas, mert tetején lapos terület 
van, oldala _ szelíd hajlású s azon sok nép hallgathatta 
Jézust . . . Északra a helytől feküdt Hermon, hófedte vidék-
kel, — nyugatra az erdős Karmel s csak kevés távolságra: 
a galileai tó . . 

') Tisztán megérthető, hogy a galileai tenger egy a Tibériás tavával 
vagy tengerével, s5t egy a Genezáreth tavá-val is. A magyarázata ez: a Tibé-
riás város lakosai a város nevéről nevezték a tengert, amely különben galileai 
tó vagy tenger nevet viselt általában; a tenger nyugati részén elterülő terü-
letnek pedig Genezáreth lévén a neve, a lakosai a tengert is így nevezték. 
Minden nagyobb hely a maga nevével jelezte a mellette levő tengert, külö-
nösen pedig Tibériás és Genezáreth vidéke. 

') Károlyi Gáspár Λ',,κριήχίν" kifejezést „elkerüld·' szóval adja vissza, 
holott nyilvánvaló, hogy a megkerülés, körüljárás a helyes kifejezés. 

s) „Reise ins gelobte Land" című művében. 
2 * 
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Az 5—6—7 fejezetek tartalmazzák a Hattin hegyén 
tartott beszédet, amely után a 8 szerint Jézus leszállott a 
hegyről s követé őt nagy sokaság. 

Hová ment innen Jézus ? 
A 8 5 szerint bement Kapernaumba, miután egy bél-

poklost meggyógyított. 
Kapernaumból, ahol a százados szolgáját, a Péter napa-

já t gyógyítá meg, miután a sokaságot elküldé a Tibériás 
tengerének túlsó partjára (18. vers.), hajóra szállva eljutott 
δ is a tenger túlsó partjára, a Gerzerénusok tartományába. 
(28. vers.) 

Kapernaum a tengertől északra feküdt, de egy kicsit 
nyugati hajlással, úgy hogy a gerzerénusok tartományai 
valóban túlsó parton feküdtek Kapernaumtól számítva, t. i. 
a tenger keleti részén, ahol a gerzerénusok a tiz város 
egyikének: Gadarának a környékén laktak. 

A gadarabeliek részéről nem mutatkozván Jézus iránt 
igazi rokonszenv, sőt tartván azok az ördöngösök meg-
gyógyítása folytán támadt mozgalom eredményétől: kérték 
ő t : távozzék el határaikból. 

A kérésnek eleget tet t Jézus s a 9 szerint hajóba 
szállván, általment a tengeren s ment az ő városába : Názá-
retbe, amely a tengertől nyugatra feküdt, még pedig jókora 
távolságra. 

Názáretből a 9 35 szerint járta vala Jézus a városokat 
ős falukat, tanítván a zsinagógákban s prédikálván az orszá-
gának evangéliomát, gyógyítván akárminémű betegségeket 
és erőtlenségeket. 

Ε városok és falvak, hogy melyek voltak, nincsen fel-
jegyzés rólok, de talán nem is szükséges, mert elég ez az 
általános jelzés, amely a 11 2o-verssel kapcsolatban útba-
igazítást ad, hogy a városok, amelyekben megfordult, főként 
Korázin és Bethsajda voltak, amelyeknek szemrehányást 
tett, hogy nem tértek meg. Ezek pedig fent a tenger északi 
csúcsán feküdtek Kapernaummal együtt, tehát Názáretből 
a tenger nyugati oldalán vonult fel északra s Korázint és 
Bethsajdát említi meg Kapernaummal (11 23) együtt, mint 
amelyek szemrehányást érdemeltek, főként Kapernaum, amely 
az égig magasztaltatott fel s a pokolig vettetett le-

Ezeken a helyeken tartózkodik Jézus egészen addig, 
míg a 13 54 szerint visszatér hazájába, Názáretbe, ahol rokonai 
is ellene támadnak. 

Itt hallotta meg Jézus a 13. vers szerint, hogy Keresz-
telő Jánosnak fejét vétette Heródes s e hír annyira meg-
indítá Jézust, hogy Názáretből eltávozott, elment, hajóra szállva, 
ki a pusztába, hogy magánosan legyen. De a sokaság követte 
s Jézus „kimenvén" gyógyításokat végzett. (14. vers.) 
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Ε pusztaság a Tibériás tengerén innen, azaz a nyugati 
részen volt, mert a 22. vers szerint kényszerítő a tanítvá-
nyokat a túlsó partra menni, ahová Jézus is át akart menni, 
de előbb „elméne a hegyre magánosan imádkozni". 

Ez a hegy is a tengeren innen volt, de hogy melyik, 
bizonytalan annyival inkább, mert volt elég hegy ős halom, 
ahol Jézus magánosságba vonulva imádkozhatott. 

A hegyről lejőve, a hajóba szállt Jézus s miután a 
háborgó tengert lecsendesítette, a 34. vers szerint átkeltek 
a vizén s menőnek Jézus és tanítványai: a Genezáret földére, 
vagyis a tenger nyugoti partján elterülő földre, ahol addig 
tartózkodik, míg 15 2i szerint el nem megy Tirus ós Sidon 
tartományába. 

Ε két város a galileai vidéktől északon feküdt teljesen 
a földközi tengerbe benyúló részén építve Tirus alább Sidon 
fölebb, Názárettől nagyon is számba vehető távolságra mind-
kettő. 

Innen a 15 29 szerint elment Jézus a Galileai tenger 
mellé s a hegyen betegeket gyógyított és „asszonyok és 
gyermekek nélkül 4000 embert" vendégelt meg hét kenyérrel 
és egy kevés hallal ügy, hogy még hét kosár telt meg a 
maradék kenyérrel. 

Ezután a 15 39 szerint hajóba ült Jézus s ment Magdala 
határiba, amely város Tibériás városától északra feküdt nem 
nagy távolságra, ahonnan való volt az a Mária, akit Jézus 
hét ördögtől szabadított meg. 

Magdalából Caesareába ment Jézus a 16 13 szerint, amely 
hely Filep királyról neveztetik. A szöveg e magyar fordítás-
ban így szól: „Caesarea tartományába ment, mely Filep 
Királyról neveztetik". Az eredeti így hangzik: „eis μέρη 
Καιοαρείας τϊ,ς Φιλίππου", amelyből nyilván kitetszik, hogy 
arról a királyságról van szó, amelyet Filepről neveztek s 
annak a királyságnak a területéről, amelynek talán legille-
tékesebb névviselője épen az a város, amelyet „Philippi 
Cézarea" néven ismerünk fent Ituria északi részén, de még 
mindig Galilea területén a Jordán forrása mellett. 

Itt Philippi Cézáreában hat napig tartózkodik s a hatodik 
napon, amint a 17. mondja: „azután hatodnappal.": magához 
vévén Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, felvivé őket egy nagy 
magas hegyre s ott történik a Jézus fényességének látása . . . 

A magas hegy itt, Cézáreában volt, ahol a leszállás 
után még tovább is tartózkodik Jézus, mígnem a 1722 szerint 
visszatér Galileába, vagyis a megszokott vidékre, még pedig 
visszatér a 17 24 szerint Kapernaumba. 

Kapernaumban való időzése után a 19 , szerint elindula 
„Galileából és méne Júdeának határiba, a Jordánon által". 
Hogy Júdeában meddig maradt, nem tudhatni, mert nincsen 
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semminémű jelzés,— az útja iránya azonban megvan nevezve, 
amikor a 20 17-ben így szól a feljegyzés: „felmenvén Jézus 
Jeruzsálembe, maga mellé vévé a 12 tanítványt". S hogy 
valóban ment Jeruzsálembe, bizonyság a 20 18_ ig , amelyekben 
arról szól Jézus, mi vár reá, ha most felmennek a főváros-
ba . . . Mintegy útközben folytatott beszélgetés ez, amelynek 
közepette történik meg a Zebedeus-fiak anyjának kérése, 
aki épen ezt az útat tartotta döntőnek a királyság megala-
pításának kérdésében. 

Ez az út Jeruzsálem felé Jerikón át vezetett, amint a 
20 29 igazolja s ment Jézus egészen Betfágéig; az Olajfák 
hegyének ama keleti részéig, a mely Bethániáig nyúlott le, 
úgy, hogy a két hely: Beth-fage (völgy-hajlók) és Bethánia 
(szegénység-hajléka) valószínűleg egy volt, csak más-más 
jelzéssel. 

Innen vonul fel virágvasárnap Jeruzsálembe, ahol a 
nagy hetet megszakítással tölti, mert a 21 17 szerint elmegy 
Bethániába s onnan tért vissza a fővárosba, hogy ennek az 
evangélistának előadása szerint a 26-ik fejezetig levő taní-
tásokat elvégezze s azok után mondja tanítványainak a 
26 2-ben : „tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe 
leszen és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszíttessék." 
Tehát ott van Jeruzsálemben: hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön, — közbül még kimegy egyszer Bethániába, a 
poklos Simon házába (26 6) s úgy tér vissza Jeruzsálembe, 
hogy az utolsó vacsorát szerezze, amely nagy-csütörtökön 
megy végbe, amely vacsora után következik a gecsemáné 
kerti jelenet. 

A 26 36-ban ez a hely „Gecsemáné fala" néven van 
nevezve Károli fordításában. Az eredeti szövegben: „elg 
χωρίον Γεθοημανϊ^ k i fe jezés áll s a „χωρίον" je lent mezei, 
falusi helyet, — amelynek megfelelő latin kifejezése a „villa" 
s épen ebből lehet legjobban következtetni a „kert" jogos s 
helyes alkalmazására, amely az olajfák hegyével összekötte-
tésben nagyon is természetes, maga a név „geth mané" 
„olajsajtolás s kövérség-völgyéM jelentvén. 

A kerti jelenet után s mikor az elfogatás megtörtént 
a főpapi ház, a tiszttartói palota, a Golgota a helyek, ahol 
az Idvezítő tartózkodik, majd a feltámadás után a galileai 
hegy s ezzel végződik a Máté előadása. 

Ha már most összefoglaljuk az adatokat, a következő 
eredménnyel számolhatunk be, mint amely ebből az első 
evangyéliomból áll előttünk. 

A Jordán mellé menve s megkeresztelkedve: a puszta 
a tartózkodási hely, ahonnan Názáretbe tért, onnan pedig 
Kapernaumba. Innen a tengert — Galileait ! — jár ja körül, 
majd a Haitin hegyen prédikál s Kapernaumba tér, hogy 
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betekintsen a gadaraiakhoz, akiktől Názáretbe vonul vissza s 
onnan já r ta a környékbeli helyeket, főként Korázint és 
Bethsajdát. Názáretből a tenger nyugati részén levő pusztát 
keresi fel, majd Tirus és Sidon a tartózkodása helye, ahonnan 
a magdalai határba megy, majd a Filep-féle Caesareába, ahol 
6 napot tölt s visszatér Kapernaumba, hogy onnan Júdeába 
menjen s el is ment, hogy aztán Jeruzsálembe vezessen útja 
s ott be is végződjék földi élete. 

II. 

A Márk irása szerint való evangéliom adatai a követ-
kezőleg állíthatók egybe: 

Az 1 9-ben rögtön rámutat az evangélista, hogy Názá-
retből jön Jézus a Jordánhoz, ahol megkeresztelkedik. S 
innen az 1 12-13 szerint elvitetik a pusztába, ahol 40 napig volt. 

Az 1 l 4 szerint, miután Keresztelő János tömlöcbevette-
t e t t : elméne Jézus Galileába s jár t az 1 ]S szerint a tenger 
mellett, ahol Simont, Andrást, Jakabot és Jánost elhívja s 
Kapernaumban köt ki az 1 2i tanúsága szerint. 

Az 1 3 8 említi, hogy Kapernaumból Jézus a „közel való 
vá roskákéba megy s a 39 vers mondja: prédikál mind az 
egész Galileában", még pedig a 45. vers szerint már a „puszta 
helyeken" s nem a városokban, mert sokan voltak a hallgatói. 

A 2 1 szerint „ismét betért Kapernaumba", ahonnan 
aztán a 2 13 szerint a tenger mellé ment, ahonnan elmenve, 
valószínűleg Kapernaumba tér vissza a Lévi házába (2 
onnan ismét a tenger mellé (37), majd a hegyre (3 , 3 ) ment 
s ottan választá a 12 tanítványt (3 14), akik vele együtt haza 
mentek (3j9), hogy ismét a tenger mellett tanítson ( 4 J s 
tanított is úgy, hogy a nép a tengerparton volt, Jézus pedig 
a hajóban ült. 

Innen aztán a 4 3 5 _ 3 6 szerint a vizén túlra megy, amely 
nem más vidék, mint a gadarénusok tartománya, amint ezt 
az 5 1 is igazolja, ahonnan a 10 városba megy (5 2o) s mikor 
onnan visszatér, az 5 n szerint „ismét általmegy a tulsópartra 
s vala a tenger mellett", amikor is életre hívja a Jairus 
leányát, ott Názáretben, amint ezt a Máté 9 u ) igazolja, 
amely szerint a Máté házánál lakadalom volt s azután tör-
ténik az életre hívás. Ez az adat azonban ellentétben áll a 
61 verssel, mert e szerint „kiméne onnét és méne az ő 
hazájába", — tehát Názáretbe, ahová Názáretből nem kellett 
mennie. A világosságot a Máté 9 3!i-ben leljük meg, amely 
arról tudósít, amint láttuk, hogy Jézus jár ta a városokat ós 
falvakat. A Márk tudósítása ezzel a Máté 9 3i)-tel hozandó 
kapcsolatba oly módon, hogy Názáretben megtörténik a 
Jairus leányának életre hívása, azután jár Jézus a városokba 
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és falvakba s úgy tér vissza a Márk 6 7 — szerint ismét 
Názáretbe. 

Innen Názáretből bocsátja Jézus útnak a tanítványokat; 
itt hallja meg a Keresztelő János halálának hirét a „haza 
jövő" (6 30) apostoloktól, akiket az után elhív a pusztába, hogy 
egy kissé kipihenjék magukat. 

A Károli fordításában a 6 30-nak ezt a kifejezést „Kat* 
ióiáv" így találjuk visszaadva: „fél-felé*, még a 6 32-nek 
ugyanezt a kifejezését a „csak magok" szóval fordítja. A 
Károli nyelvezetének ezt a feltűnőséget ki kell emelnünk, 
mint amelyben ezt a régi szólamot: „fél-felé" ott találjuk, 
mint „a magában, — egyedül" kifejezésekkel azonosat. 

De bár azért mentek Jézus és a tanítványok a pusztába, 
hogy ott egy kissé megpihenjenek, nincs pihenésük, hanem 
Jézus ott is tanítja a „pásztor nélkül való juhokhoz" hasonló 
népet, amelynek száma 5000 főnyi volt. 

Innen a pusztából aztán a 6 53 szerint által-mentek a 
Genezáret földére, ahonnan elmegy a 7 24 szerint Sidon és 
Tirus határiba, ahol titkon akar maradni, de nem maradhat, 
mert megismerik s kérik a gyógyításra. Gyógyít is, — 
meggyógyítván a pogány-asszony ördöngös leányát. 

Sidon és Tirus vidékéről a 7 31 szerint megtérvén 
„méne Galilea tengere mellé", a 10 város határán is által, 
ahol 4000 ember nyert megelégíttetést, amely után a soka-
ságot elbocsátá, maga pedig tanítványaival hajóba ült s a 
8 10 szerint „méne Dalmanuta" felé. 

Dalmanuta itt Magdala helyett áll, amelyet Máté a 15 39-
ben említ. Egy hely, más néven nevezve. Innen a 18 13 szerint 
a „túlsó partra" megy, amint Károli fordítja, az eredeti 
szöveg szerint pedig: „ELG τό JISQÚV", azaz „a túlnon levő 
földre", ahol a 8 2 i szerint Bethsaidába ment, onnan pedig 
Caesareának faluiba, amely helyen történik a hegyi jelenet. 
A caesareai falvakból a 9 s0 szerint átmegyen Galileán s a 
33-ik vers szerint „méne Ivapernaumba." 

Kapernaumban idózik-é, vagy pedig onnan haza megy-é, 
amint a 9 33 mondja, tehát Názáretbe megyen-é haza, nem 
bizonyos. Ä Máté előadása szerint Kapernaumban időzik 
(17 24—19,). Hogy a Márk kifejezése itt a 9 33-ban: „εν %ft  
οικία" — házba, lakásba menetelt jelent-é, vagy pedig haza, 
Názáretbe távozást, olyan kérdés, amely fölött az „oxia" 
jelentése dönt. Ez pedig „házat, — lakást ' jelent s így inkább 
a Kapernaumi szállást fogadhatni el, mint Názáretet. 

Kapernaumból a 101 szerint Júdeának határiba, Jor-
dánon túlra megy, onnan a 10 32 tartalma szerint mennek 
Jeruzsálem felé s a 46 vers szerint keresztül mennek Jérikón, 
onnan közelítenek Jeruzsálemhez Bethfegén és Betlianián át. 
Jeruzsálembe mennek virágvasárnapon, (11 n ) amely napnak 
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„estvéli órája" elérkezvén, méné vissza Bethaniába, ahonnan 
a 11 15 szerint visszatért Jeruzsálembe. Jeruzsálemből a 11 19 
szerint ismét kiment, majd a 27. vers szerint ismét vissza-
tért oda. Időközben a 14 3 szerint ismét volt Bethaniában, 
majd a húsvéti bárány megevésére a 14,7 szerint bement a 
városba, ahol a vacsora után kiment az Olajfák hegyére, ott 
letelepedtek a 14 32 szerint a Getseméné nevű helyen s ott 
fogják el a 14 46 szerint, vivén a főpaphoz (14 53), attól a 
15 szerint megkötözve Pilátushoz, aki „kézbe adá, hogy 
megfeszíttetnék". 

III. 
Lukács, mint a harmadik evangyéliom irója, a következő 

adatok szerint mondja be Jézus tanítói útját . 
Megkeresztelkedvén Jézus (3 2i)> megtére a Jordántól 

és vitte a Lélek a pusztába, ahol 40 napig tartózkodott 
( 4 t _ 2 ) s a kisértetés után Galileába tőre, (4 H), ahol tanit 
vala a zsinagógákban (4 15) s méné Názáretbe (4 16). 

Názáretben az eredeti szöveg szerint azért volt, mert 
„nv i'v τίΰραμμενοξ", vagyis, mert ott volt a neveltetése. 
Királyi „ feltartatott" szóval fordítja, a mi nyilvánvalóan nem 
fejezi ki a helyes értelmet. 

Názáretből a 4 3 0 szerint elmóne s a 31. vers szerint 
Kapernaumba ment s ott tanított. 

A Názáretből elmenésének okát is elmondja Lukács, 
amellyel eddig nem találkoztunk olyan nyíltsággal, mint itt. 
Hadd álljon itt szórói-szóra „mindnyájan heteiének haraggal 
a zsinagógában, mikor hallották volna a zsidók az Ézsaiás 
szavai felett mondott magyarázatát s mikor felkeltek: kiűz-
ték őt a városon kivül s vivék szinte a hegynek tetejére, 
amelyen az ő városuk építtetett, hogy onnan vetnék őt 
alá" . . . 

Ivapernaumból a 4 42 szerint kiment a puszta helyre, 
majd azután a 44. vers arról szól, hogy „prédikál Galileának 
zsinagógáiban", — tehát ment tovább, hogy mint maga mondja 
az Idvezitő, prédikáljon másutt is „egyéb városokban is kell 
nékem hirdetnem az Istennek országát, mert azért bocsát-
tattam". 

Prédikál pedig az 5 , szerint a Genezáret tavánál s ott 
hivja el Simont, Jánost, Jakabot, akik kivonván hajójukat a 
földre, mindent elhagyva, követék őt. 

Itt történik „egy városban" (5 12), illetőleg ηεν μια των 
πνίεω»", vagyis a galileai városok egyikében, amint Máté 
tudósít (8 2) a hegyi beszéd végeztével, tehát a Hattin hegy 
alatt, hogy egy bélpoklost meggyógyít. Ez a város maga 
Kapernaum lehetett, miután ismét jelzése van annak, hogy 
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„magában vala Jézus a pusztákban" (5 16) s e puszta helyek 
ott Kapernaum környékén is voltak. Aztán azért is lehet 
Kapernaum, mert a Lévi házában tartott lakoma is ott volt, 
amelyről Márk 2 15 is szól. 

Kapernaum környékén tartózkodik a 6 12 és 6 17 szerint 
is, amelynek bizonyságául szolgálhat a 7 , is, ahol ez 
áll: „bément Kapernaumba" s meggyógyította a százados 
szolgáját. 

Kapernaumból a 7 n szerint Nain városába ment Jézus. 
Eddig még nem emiitett hely, amely Názárettől egy kissé 
délkeletre, Kapernaumtól délre feküdt a kis Hermes-hegy és 
a Tháborhegy között. A városkának neve „szép"et jelent s 
tényleg szép vidéken is terült el, amelynek mintegy szép-
séges és felemelő voltát maga az a történet is igazolni 
akarja, amely szerint az özvegy asszonynak egyetlenegy fiát 
életre hivta. 

Hogy itt Nainban történt-e a két adósról szóló példá-
zatban való tanítása Simon házában (736_50), vagy másutt, 
nincs feljegyzés róla, valamint a 8 j is csak annyit mond: 
„jár vala városonként és falunként", megnevezése nélkül a 
helyeknek. Valamint arról sincs feljegyzés, hol keresték fel 
Jézust anyja és az atyja fiai ? — mert sem itt a 8 l 9_2i-ben, 
sem a Máté 124 6_5 0 nem adnak felvilágosítást. — Valószínűleg 
Korázim és Bethsajda vidékén történik ez. 

A 8 22 szerint átmegy a Genezáret tavának nyugati 
oldaláról annak keleti oldalára s a 8 36 szerint a Gadarénusok 
tartományába megy, ahonnan az ismert kérés folytán a 8 J ; 
szerint visszatért s a 8 4() szerint a nép örömmel fogadta, 
mert várták őt. Ekkor történik a Jairus leányának életre 
hívása, amely után az apostolokat küldi el a 9 2 szerint 
prédikálni s betegeket gyógyítani. Ez már Názáretben megy 
végbe, amint ezt a Máté 9 l 0 és 9 35 igazolják. Mikor pedig 
a tanítványok visszajönnek, azokkal a 9 l 0 szerint elvonul 
a Bethsajda mellett levő pusztába, ahol prédikál, gyógyít, 
•5000 embert megvendégel 2 hallal és 5 kenyérrel. 

Innen, Bethsajda melletti puszta helyről vonul el a 9 28 
szerint 8 nap múlva a hegyre, ahol a megdicsőittetési jelenet 
megy végbe. Ez a jelenet a Máté 17 j-g-ban van előadva, 
amely szerint az Caesareában történt. — A két előadás helye 
egy azon hely. 

A hegyről leszállva Jézus még tanít Bethsajda mellett, 
de a 9 5l szerint a Jeruzsálembe menetelre gondol, s előre 
akar szállást kerestetni, hogy útközben megpihenjen. A 
szállást egy szamaritánus faluban keresteti, de azok lakói 
nem fogadják be (9 52-53). Útközben 70 új apostolt küld ki 
(10 j), majd Bethániába ér (10 38) ahol Márthánál szállt meg. 
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Ε tájon történt a 11 , szerint a tanítványok megtanítása 
az Uri imádságra, — inig Máté szerint ezt a hegyi beszéddel 
kapcsolatban cselekedte meg (69_ l 3) . 

Innen ment aztán a 13 22 szerint Jeruzsálem felé, által-
menve minden városon és falun. És e pont körülbelül azt 
jelzi, hogy Bethaniából visszatért a Jerikó felé eső városokba 
s úgy ment azután Jeruzsálem felé, miután arról nincs em-
lítés, hogy Bethaniából dél-felé menve tért volna vissza 
Jeruzsálembe, északra. Mert Bethania és Jeruzsálem között 
csak 16 futamatnyi a távolság, mely alatt falvak és városok 
nem voltak 

Hogy Jeruzsálembe elment Jézus, bizonysága 13 3 l , amely 
szerint tanácsolták nek i : „eredj ki és menj el innét, mert 
Heródes meg akar téged ölni". 

Jeruzsálemben van a 14 , szerint egyik főfarizeus házá-
ban, — majd a 17 n szerint az írónak eszébe ju t a 10 bél-
poklos meggyógyitásáról szóló történet, amely még akkor 
történt, amikor Jeruzsálembe ment Jézus Samaria és Galilea 
között, amely út természetesen előbb volt. Ehez csatlakozik 
a 183l-ben foglalt tndósitás is, amely szerint szól a tanít-
ványoknak: „imé felmegyünk Jeruzsálembe . . ." Ugyanígy 
a 18 35-ben levő adat a Jerikó melletti esettel kapcsolatban. 
Ennek természetes folytatása a lííj-jo-ben levő Zákeus tör-
ténet, amely Jerikóban megy végbe. — A továbbiak: 1 9 n , 
19 28) 1929 a jeruzsálemi útról szólnak a virágvasárnapi 
menettel, hogy aztán a 1947 bizonyítsa: minden nap tanított 
a jeruzsálemi templomban. 

Nem lehetetlen azonban, hogy épen a 13 3l versben 
foglalt tanács után elhagyta Jézus Jeruzsálemet, mert még 
nem jött el az idő s visszatért a városokba, amelyek Jerikón 
túl, északra voltak s így indult ismét vissza Jeruzsálembe, 
ahol aztán a virágvasárnapi út után tanit nappal a templom-
ban, éjszakára pedig kimegy az Olajfák hegyőre, amint a 
2137 tudósít róla. Azután jön a húsvéti bárány elköltése, az 
utolsó vacsora szereztetése Jeruzsálemben, az elfogatás az 
Olajfák hegyén (22 39, 40, R4), a gyülekezet elé vitel (22 6G), 
Pilátushoz hurcoltatás (23,) Heródeshez vitel (23 7) ismét 
Pilátushoz hurcoltatás (23 n ) s végül a kivégeztetés, a fel-
támadás után való megjelenés és tanítás 24 36. 

A Lukács tudósításában kétségbe vonhatlanul aránylag 
kevesebb a pontos adat, mint az első két evangyéliomi 
tudósításban. 

IV. 
A János szerint való evangéliom előadásának adatai-

ból a következő képet láthatjuk az Idvezitő útjait illetőleg: 
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Az 1 2 8 szerint Jézust Béthabarában látta Keresztelő 
János először, ahol „másodnapon" látta egyenesen hozzá is 
menni (1S9), akire rögtön mondja a prófétai ígéretet: „ez az 
Istennek ama báránya, aki elveszi e világnak bűneit". 

Béthabara a Jordánon túl feküdt s nem lehetetlen, 
hogy épen ahoz a várhoz közeit, amelybe Heródes Keresztelő 
Jánost elzáratta s ahol le is fejeztette, t. i. Machérushoz, 
amely egy völgyszorulatból kiemelkedő hegycsúcson feküdt. 

Az Idvezitő Bethabarából s vidékéről az 1 44 szerint a 
Jordán nyugati oldalán fekvő Galileába akart menni, de 
mielőtt elment volna, tanítványokat vett magához, még pedig 
Simont, Filipet, András már előbb csatlakozván hozzá. 

A Galileába menetel a 2 1 szerint harmadnap múlva 
történt, amikor is Jézus Kánába ment, ama lakodalomba, 
amelyben a vizet borrá változtatta. 

Kánából a 2 l 2 tudósítása szerint Kapernaumba ment 
alá, amely kifejezés nem mást jelent, mint az egyszerű 
átmenetelt, lévén Kapernaum fölebb eső hely Kánánál. 

Kapernaumban csak kevés ideig volt, vagy az eredeti 
szöveg szerint: „nem sok napig tartózkodtak" [έμειναν ov 
ιιολλάς ημέρας], — Innen a 13. vers szerint felméne Jeruzsá-
lembe, ahol a templomból kiűzte az árusokat, amint ez a 
Lukács 1945_46 verseiben is meg van irva, valamint a Máté 
21 ig-,a verseiben. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Lukács 
és Máté a virágvasárnapi bevonulás után történtnek jegyzik 
fel, mig János a 12-ik fejezetben, ahol a Jeruzsálembe vonu-
lásról van szó a virágvasárnapi alkalommal, ezt nem említi 
meg. Természetesen a lényeg változatlan, amelyet az időpont 
nem érint. 

Ez alatt az első jeruzsálemi tartózkodása alatt keresi 
fel Nikodémus az Urat, hogy erősítést nyerjen azokban a 
dolgokban, amelyek lelkét kezdték eltölteni a jelek láttára, 
amelyekről elismeri, hogy csak olyan teheti, akivel az Isten 
van (3 2). — A Nikodémusnak adott tanitás után a 3 22 szerint 
Júdeának földére megy, tehát a szent földnek déli vidékére. 
Ezzel ellentétes a Keresztelő János menetelése, aki a 3 23 
verse szerint Béthabarából Énon-ba ment, Sálim mellé, amely 
északkeleti Samáriában volt, tehát közel Galilea déli határá-
hoz. Mintha ezzel az volna jelezve, hogy az úttörő és mester 
munkája által a még meg nem hódított lelkek így lesznek 
megnyerve a szent ügynek. 

Jézus Júdeai tartózkodásának idejéről, hogy meddig 
tartott , nincsen feljegyzés, mert a 4 3 csak annyit mond: 
„elhagyta Júdeát". 

Júdeából ugyancsak e 4 3 jelzés szerint Galileába ment, 
de Samarián kellvón keresztülmennie, ez útjában az 5. vers 
szerint Sikárba tért be, azaz abba a városba, amely az ú. n. 
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sikhári mezőn)) feküdt, amely mezőn volt a Jákob kútja. 
Ε kút mellett történt a samáriai asszonnyal való beszéd, 
amelynek velőkig ható igazsága ma is kétségbevonhatatlan 
még azok részéről is, akik a Jézus tanításai felett szeret-
nének könnyen napirendre térni. 

Sikárban s a vidékén Jézus nagy sikerrel tanított, meg is 
szerették, úgy, hogy marasztalván őt, a 4 i n szerint „ott marad a 
két napon áb\ Két nap múlva aztán Galileába megy, ahol 
Kánába tér be, ahonnan boldogan tér meg tőle a kapernaumi 
főember, aki beteg fiához kérte az Idvezitőt, aki maga nem 
ment el, hanem ezt mondá a főembernek: eredj haza, a te 
fiad él! . . . S úgy volt! 

Kánából az 5i szerint Jeruzsálembe ment Jézus, ahol 
a Bethesda tava mellett gyógyítja meg a 38 év óta beteg 
embert, még pedig szombati napon (16. vers) s ezért a zsidók 
már meg akarják ölni. 

Jeruzsálemből a 6 j szerint a Tibériás tengeren túlra 
megy, ahol az 5000 embert megelégíti, majd a 18. vers szerint 
járja Jézus a tengert s elment Kapernaumba, ahol az örök 
életnek kenyeréről tanit, amely nem más, mint ő maga, az 
ő teste, amelyet ad a világ életéért. (6 f t l). 

Ezt a beszédet nem értik a zsidók, keménynek azaz: 
nehezen érthetőnek mondják még a tanítványok is (60. vers). 

A 7 n szerint felméne az ünnepekre Jeruzsálembe, 
titkon, hogy meg ne ismernék. 

Ez a jeruzsálemi időzése hosszabb ideig tartó volt, mert 
olyan mozgalom támadt, amelynek hatása csak többszöri 
templomi megjelenésével, beszédével s tanításával magyaráz-
ható akkor, amikor mindenki ellenség és még sem akad. 
aki elfogja! 

Jeruzsálemből a 1117 szerint Bethaniába ment Lázárt 
feltámasztani s azután elment a 1154 szerint Efraimba, 
amely a quarantáni pusztában feküdt Jerikótól nem messze. 

Efraimból a 12, szerint húsvét előtt 6 nappal Betha-
niába ment Lázárékhoz, akiktől másodnapon Jeruzsálembe 
ment, ahol bekövetkeztek szenvedései s befejezte földi pálya-
futását, amelynek földrajzi pontjait a IV-ik evangyéliom, 
amint látszik, elég szűkre szabva mutat ja be, miután álta-
lános határ-jeleket akarván adni, hogy azokat összekötvén, 
bárki is láthassa milyen területen forgolódott Jézus, akinek 
nem volt más célja, mint széjjel járni és jót tenni. 

* 
* * 

') Károlyi fordítása szerint Sikár a „major" mellett volt. Ez a major 
szó a görögben „χωρίο»·". Az új fordítás a „χωρίον" telek szóval adja vissza. 
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Lehetetlen a részletes kimutatás adataiból meg nem 
állapítani azt az igazságot, hogy Idvezitőnk fáradságot nem 
ismerve járta Galilea, Samaria és Júdea helyeit, mindenhol 
táplálván a lelki éhezőket és szomjuhozókat, mindenhol 
nyújtva a vigasztalást s épitve azt az országot, amely nem 
a világból való, de a melynek alapjait az e földön élők lélek 
és sziv világában kell lerakni. 

Azok az esetleges ellentétes feljegyzések, amelyek a 
földrajzi pontokra vonatkozólag észrevehetők s azok az 
esetleges hallgatások, amelyeket a figyelmes olvasó s elmél-
kedő észrevesz az első pillanatra is, mind nem érintik a 
lényeget, mert a lényeg ez: Jézus történelmi személy volt, 
akinek prófétai működését a földrajzi helyek is bizonyít-
ják, a melyeken megjelent, szólt, tanított, vigasztalt és 
gyógyított a maga isteni erejével és hatalmával. 

I)r. Tüdős István. 


