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márK EVanGélIumánaK KEZDőSora éS a PrIénéI naPTár FElIraTa: 
a ZSIDó EVanGélIumTól a GöröG-rómaI EVanGélIumIG*

Craig a. Evans, acadia Divinity College, nova Scotia, Canada

meglepő márk evangéliumának kezdősora: Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χρισ
τοῦ [υἱοῦ θεοῦ]. az utolsó két szót az aa, a, B, D, K, l, W, Δ, Π, 33, illetve más 
tekintélyes kéziratokban találjuk. Hiányuk az a*, θ, 28c, más ősi szövegváltoza-
tokban és az egyházatyáknál Bruce metzger magyarázata szerint „egy má-
solás során elkövetett vigyázatlanságból eredő elnézésnek tulajdonítható, amit 
a nomina sacra [szent név] végződéseinek hasonlósága okozhatott. másrészt 
a másolók mindig is kísértést éreztek arra […], hogy a könyvek címeit (vagy 
majdhogynem címeit) kiegészítsék.”1 Ez utóbbi miatt metz ger és kollégái 
úgy döntöttek, hogy a υἱοῦ θεοῦ [Isten fia] szókapcsolatot szögletes zárójelbe 
teszik. az uBS negyedik kiadása és a na27 ugyanezt teszi.2 ro bert Guelich 
azt gyanítja, hogy a υἱοῦ θεοῦ elhagyása egy ho mo io te le u ton nak köszönhető, a 
hat birtokos esetből álló sorozat, melyek magába foglalja a no mi na sacra rövidí-
tett alakját (ΙΥ ΧΥ ΥΥ ΘΥ), könnyen vezethet ilyen másolói hibára.3 más ku-
tatók, köztük adela Yarbro Collins egy nemrégiben megjelent tanulmá-

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Craig a. Evans, „mark’s Incipit and the Priene Calendar 
Inscription: From Jewish Gospel to Greco-roman Gospel”, Journal of Greco-Roman Christianity and 
Judaism 1 (2000) 67–81. Fordította: Szabó Xavér oFm.

1 B. m. metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (london and new York: united 
Bible Societies, 1971) 73.

2 B. aland, K. aland, J. Karavidopoulos, C. m. martini, and B. m. metzger (eds.), The Greek 
New Testament (4th ed., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993) 117; aland B. aland and K. 
aland (eds.), Novum Testamentum Graece (27th ed., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993) 88.

3 r. a. Guelich, Mark 1–8:26 (WBC 34a; Dallas: Word, 1989) 6. V. Taylor (The Gospel According to 
St. Mark [2nd ed., london: macmillan; new York: St. martin’s, 1966] 152) korábban ezt az álláspon-
tot képviselte. lásd még a. Globe, „The Caesarean omission of the Phrase ‘Son of God’ in mark 
1:1”, HTR 75 (1982) 209–218; P. m. Head, „a Text-Critical Study of mark 1.1: ‘The Beginning of the 
Gospel of Jesus Christ’”, NTS 37 (1991) 621–629.
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4 Craig a. Evans

nyában úgy gondolja, hogy a szavak későbbi hozzáadások.4 Collins elisme-
ri, hogy a bizonyítékok szinte egyenlően oszlanak meg, végül mégis arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy a szavak hozzáadását könnyebb magyarázni, mint el-
hagyásukat. Úgy véli, hogy hozzáadásukra először valamikor a második szá-
zadban került sor.

Semmi nem vész el márk evangéliumának krisztológiájából, ha ezeket a 
szavakat elhagyjuk. az evangélium ugyanis Jézust a kulcsfontosságú helyze-
tekben „fiúként” vagy „Isten fiaként” azonosítja (vö. 1,11; 3,11; 8,38; 9,7; 12,6; 
13,32; 14,36.61; 15,39). morna Hooker jogosan állítja, hogy „a szóhasználat 
minden bizonnyal összhangban van márk saját meggyőződésével, és köny-
vének megfelelő a cím”.5 olvashatjuk az evangélium kezdősorát úgy, miként 
aland, metzger és mások elénk tárják, akik szögletes zárójelben jelzik a 
szövegkritikai bizonytalanságot, a szövegben lévő szavak jelenléte azonban 
jelzi az evangélista krisztológiájához való hűségüket.

márk evangéliumának nyitó versét gyakran hasonlítják össze az au gus-
tus Caesar tiszteletére írt pri é néi naptár feliratával (OGIS 458; kb. Kr. e. 9).6 
a vonatkozó rész magyar fordításban a következő:

az asziai görögök az azanitoszi apollónisz főpapnak, ménophilosz fiának indítványá-
ra így határoztak: miután az életünk minden dolgát elrendező gondviselés gondoskodá-
sával és nagylelkűségével a legtökéletesebben ékesítette az életet, elhozván augustust, 
akit az emberek javára az erény letéteményesévé tett, azért küldvén el nekünk és utóda-
inknak üdvözítőül (σω τῆ ρα), hogy véget vessen a háborúnak és rendet teremtsen min-
denben. Caesar megjelenése (φανεὶς) az [őt] várók reményét mindenki örömére (εὐ αγ
γέ λια) szolgálta, nem csupán az előtte való jótevőket (εὐεργέτας) múlván felül, hanem 

4 a. Y. Collins, „Establishing the Text: mark 1:1,” in T. Fornberg and D. Hellholm (eds.), Texts 
and Contexts: Biblical Texts in Their Textual and Situational Contexts (l. Hartman Festschrift; oslo: 
Scandinavian university Press, 1995) 111–127. Továbbá: B. Ehrman, „The Text of mark in the Hands 
of the orthodox,” LQ 5 (1991) 143–156, itt: 152.

5 m. D. Hooker, The Gospel according to Saint Mark (BnTC; london: a. & C. Black, 1991) 34. más 
kommentátorok többé-kevésbé ugyanezt mondják.

6 ahogy azt általában nevezik, a „priénéi” felirat valójában egy összeállított szöveg, amelyet az apa-
mei á ban, Eumeneiában és Dorülaionban fennmaradt hasonló feliratokból állítottak össze. a tel-
jes felirat görög szövegéhez lásd W. Dittenberger (ed.), Orientis Graecae Inscriptiones Selectae (2 
vols., leipzig: S. Hirzel, 1903–1905; repr. Hildesheim: olms, 1960) 2.48–60 [= OGIS 458]. Továbbá: 
l. r. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor (aPamS 1; new York: arno, 1931; repr. Chico: 
Scholars Press, 1975) 273; V. Ehrenberg and a. H. m. Jones, Documents Illustrating the Reigns of 
Augus tus and Tiberius (2nd ed., oxford: Clarendon, 1955) 82. a híres felirat megvitatásához lásd 
a. Deiss mann, Light from the Ancient East (new York: Harper & row, 1927) 366; G. Pfohl (ed.), 
Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten und öffentlichen Lebens (münchen: Heimeran, 1966; 
rev. ed., 1980) 134–135; H. Koester, Ancient Christian Gospels: Their History and Development (london: 
SCm Press; Philadelphia: Trinity Press International, 1990) 3–4; illetve m. E. Boring, K. Berger, 
and C. Colpe, Hellenistic Commentary to the New Testament (nashville: abingdon, 1995) 169. a fordí-
tó megjegyzése: a magyar fordítás Grüll Tibor munkája: A kövek kiáltanak. 50 történeti dokumentum az 
Újszövetség tanulmányozásához, (Budapest: Szent Pál akadémia, 2009) 46.
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5márk evangéliumának kezdősora és a priénéi naptár felirata

az eljövendők számára sem hagyva meg a felülmúlás reményét. a kozmosz számá-
ra pedig az isten (θεοῦ) születése napja az általa (esedékes) eu an ge lio nok (εὐαγγελίων) 
kezdetét jelentette (ἦρξεν), amit aszia [tartomány] határozatba foglalt Szmürnában.

a felirat ezen része márk evangéliumának kezdősorával való összevetése tel-
jesen indokoltnak látszik:

1) utalás történik a jó hírekre, az „evangéliumra”. márknál a szó egyes 
számban tűnik fel (εὐαγγέλιον), míg a feliraton a hagyományosabb 
többes számban (εὐαγγέλια);

2) utalás történik a jó hírek kezdetére. márknál ez névszói formában 
(ἀρχή), a feliraton igei formában (ἄρχειν) fordul elő;

3) a jó hírt egy isteni küldött hozza. márknál ez a küldött: „Jézus, a 
Felkent”, υἱός θεοῦ (ahogy az első sorokban olvassuk, vagy ahogy 
egyébként márk evangéliumában bárhol fellelhető: Isten Fia), a fel-
iratban pedig augustus ez a küldött, az „üdvözítő”, „jótevő”, θεός. 
Sok más felirat augustust υἱός θεοῦ-nak, divi filiusnak nevezi (IGr 
1.901; 4.309, 315; IlS 107, 113; P.ryl 601; P.oslo 26; stb.).7

4) a „megjelenni” ige (φανεῖν) használata is kiemeli az isteni elemet.
Úgy tűnik, hogy márk szándékosan emeli ki egyrészt a párhuzamokat Jézus 
viselkedése és a között, ahogyan a rómaiak vele bánnak, másrészt az uralko-
dó kultuszára vonatkozó hagyományokat és gyakorlatokat. Számos érdekes 
párhuzam rögtön eszünkbe juthat:

1. Az „evangélium”. az uralkodó győzelme vagy uralkodása „evangélium-
ként”, „jó hírként” hirdettetik meg (εὐαγγέλιον vagy εὐαγγελίζεσθαι). a jó hí-
reket vallási eseményként ünnepelték. a városok például örvendeztek és áldo-
zatot mutattak be az isteneknek, miután megkapták a jó hírt (εὐαγγελίζεσθαι), 
hogy a királyi örökös nagykorúvá érett. a fentebb említett priénéi naptár felira-
ta szerint augustus születésének napja „a kozmosz számára a jó hírek kezdetét 
jelentette”. Plutarchosz azt írja, hogy „sokan önszántukból lesz bosz ba ha-
józtak Corneliához a háború végének hírével (εὐαγγελιζόμενοι)”.8 a zsidók is ér-
tették és használták ezt a kifejezést. amikor elterjedt a híre, hogy Vespasianus 
trónra lépett, „minden város ünnepelte és az örömhír (εὐαγγέλια) vétele után 
áldozatokat mutattak be érte”9 Josephus később hozzáfűzi: „Vespasianus ép-
pen alexandriába érkezett, amikor ezeket az örvendetes híreket (εὐαγγέλια) 

7 a θεός és a υἱός θεοῦ kifejezésnek augustus személyével és a márk-evangéliummal kapcsolatban 
lásd: T. H. Kim, „The anarthrous υἱός θεοῦ in mark 15,39 and the roman Imperial Cult,” Bib 79 
(1998) 221–241.

8 Párhuzamos életrajzok, Pompeius 66,3; máthé Elek fordítása. a további példákhoz: J. Schnie wind, 
Euangelion: Ursprung und erste Gestalt des Begriffs Evangelium Un ter su chun gen (2 vols., BFCT 2.25; 
Gütersloh: Bertelsmann, 1927–1931) 2.131–132; G. Fried rich, „εὐαγγέλιον,” TDNT 2 (1964) 724–725.

9 Josephus Flavius, A zsidó háború, 4.10.6 §618, révay József fordítása.
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6 Craig a. Evans

kapta rómából. alexandriába a világ minden részéből követek gyűltek hozzá 
... mivel most már mindenütt elismerték császárnak, és róma sorsa váratlanul 
jóra fordult (σῴζω), Vespasianus megint a Júdeában még megteendő intézkedé-
sekkel kezdett foglalkozni.”10

amikor márk evangélista evangéliumának kezdősorával a római csá-
szárkultusz fontos elemét visszhangozza, azt állítja, hogy Jézus Krisztus 
örömhíre a hiteles. Sem Julius Caesart, sem egyetlen leszármazottját sem le-
het igazán „Isten fiának” tekinteni, csak Jézust, a messiást.

2. Előjelek és próféciák. Egy császár trónra lépését vagy halálát gyakran 
előjelek és próféciák előzték meg. Ismerjük Sulla próféciáját – „isteni su-
gallatra-e vagy valamiképpen előre látva a jövőt” –Julius Caesar lehetséges 
diktátorságáról (Suetonius, Divus Julius 1.3). azt írja, hogy Caesar halálát 
„nyilvánvaló csodajelek” előzték meg (Divus Julius 81.1), köztük volt egy ba-
bér ágacs ká val a csőrében repülő kismadár halála (Divus Julius 81.3). állítólag 
számos előjelre emlékeztek augustus születése előtt, alatt és röviddel utá-
na – legalábbis sok évvel az események után. Suetonius tudósít arról, hogy 
a szenátus félve az eljövendő király próféciájának beteljesülésétől azt a ha-
tározatot hozta, hogy „az abban az évben született gyermekek közül egyet 
sem szabad felnevelni” (Divus Augustus 94.3; Kis Ferencné fordítása). au-
gus tus szüleinek baljós álmai voltak, hogy a születést követően a gyerme-
ket „apollón fiának” tartják (94.4). Egy álomban Jupiter megjelent és meg-
jövendölte, hogy augustus lesz „ennek az országnak az üdvözítője” (94.8). 
Egy alkalommal a kisgyermek augustus ráparancsolt a hangoskodó békák-
ra, hogy csendesedjenek el, és azok engedelmeskedtek neki (94.7). augustus 
halálát számos előjel kísérte. Suetonius szerint „a halálát valamint a halá-
la utáni megistenülését is egészen egyértelmű jelek tudatták előre” (Divus 
Au gus tus 97.1).

Bár márk nem mond semmit Jézus születéséről (ahogy máté és lukács 
evangélista teszi, kiegészítve az előjelekkel, álmokkal és próféciákkal), elője-
lek előzik meg a keresztséget (mk 1,10–11), a színeváltozást (mk 9,2–8), a ke-
resztre feszítést és Jézus halálát: napközbeni sötétség (mk 15,33), a Templom 
függönyének kettészakadása (mk 15,38); mind közül a legmeglepőbb előjel 
az üres sír felfedezése volt, és a találkozás azzal a titokzatos ifjúval, aki hírül 
adta Jézus feltámadását (mk 16,1–8).

3. A római diadalmenet. a nagy győzelmet „diadalmenet” (θρίαμβος, tri-
um phus) követte, amellyel megerősítették a császár szuverenitását és isteni 
státuszát (pl. Suetonius, Divus Augustus 22). a hagyomány ősi volt és ré-

10 Josephus Flavius, A zsidó háború, 4.11.5 §656–657, révay József fordítása.
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7márk evangéliumának kezdősora és a priénéi naptár felirata

sze lett a görög-római mitológiának. „Volt egy történet Dionüszioszról, mi-
szerint India meghódítása után végigjárta ázsia nagy részét, úgyhogy ragad-
ványneve „Diadalmenet” (Θρίαμβος) lett, és a háborúban szerzett győzelme-
ket követő felvonulásokat ezért nevezték »diadalmeneteknek«.” (ar ri a nus, 
Ana ba szisz 6.28.2) ugyanebben a szakaszban arrianus elmesél egy általa 
hamisnak tartott történetet, miszerint nagy Sándor India meghódítása után 
Dionüszioszt utánozza (6.28.1–3). Vergilius (Kr. e. 70–19) egyik klasszi-
kus költeményében augustusnak bókol az actiumi győzelmét követően (Kr. 
e. 31): „rég sajnál tőlünk, Caesar, országa az égnek,/ gyűlöli, hogy szereted 
diadalmenetét (triumphos) hadaidnak/ itt, hol a föld csupa harc” (Geor gi ca 
1.503–504). a mű végén Vergilius a császár győzelmét követő diadalme-
net szertartásaira céloz: „Földjeidet, nyájad hogy gondozd, és hogy ápold/ 
Fáidat, – ezt zengem, mikor Eufrátesz vize mentén/ nagy Caesar vasa vil-
lámlott, osztván az eléhullt/ népeknek jogot és így tört az olympusig ös-
vényt (viamque adfectat Olympo)” (Georgica 4.559–562). Suetonius meglehe-
tősen prózaian beszéli el, hogy augustus kincseket hozott rómából, ami-
ket ingyen osztogatott alexandriai diadalmenete alatt (Divus Augustus 41.1). 
a zsidó történelem legemlékezetesebb diadalmenete rómában volt, miután 
Ti tus elfoglalta Jeruzsálemet Kr. u. 70-ben (vö. Josephus Flavius, A zsidó 
háború, 7.5.4–6 §123–157). művének nyitó összegzésében Josephus megígéri 
olvasóinak, hogy elbeszéli a rómaiak győzelmét, és azt, hogy Titusz „hogyan 
utazott vissza Itáliába és hogyan tartott diadalmenetet (θρίαμβος)” (A zsidó 
háború, Előszó, §29). a Forum Romanumon, Titusz diadalívének belsejében 
két kőből készült dombormű örökíti meg az eseményt.

a θριαμβεύειν ige az evangéliumokban nem fordul elő, de feltűnik a 2Kor 
2,14-ben („legyen hála Istennek, aki mindig diadalra vezet minket”) és a Kol 
2,15-ben („lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan 
megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk”), és szándékos utalásnak 
tűnik a római triumphusra. az őskeresztények Jézus diadalát visszatérésében 
ünnepelték (lásd a παρουσία-ra tett megjegyzéseket lentebb).

márk evangéliumában Jézus jeruzsálemi bevonulása (mk 11,1–11) a római 
lakosokban azt a benyomást kelthette, hogy előjátéka egyfajta diadalmenetnek, 
de ennél nem is volt több. Jézus azonban nem fogadja el az elismeréseket és 
a tetszésnyilvánításokat. Istennel való szoros kapcsolatának állítása is ten ká-
rom lás vádjához és halálos ítélethez vezet (mk 14,61–62). Jézus végül diadalt 
arat, de ez egy „áldiadal” a római katonák részéről,11 akik bíborból (πορ φύ ρα) 

11 Vö. T. E. Schmidt, „mark 15.16-32: The Crucifixion narrative and the roman Triumphal Procession,” 
NTS 41 (1995) 1–18.
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készült köntöst adnak rá, jogart és (babérkoszorú helyett) tövisből készült ko-
ronát (στέφανος) adnak neki, és így köszöntik: „Üdvözlégy, zsidók királya!” 
(mk 15,18). Ez az üdvözlés utánozza a római császárnak szóló jól ismert kö-
szöntést: (H)Ave Caesar! vagy (H)Ave Imperator! (pl. Sue to ni us, Di vus Clau dius 
21.6: Üdv, Imperátor, a halálba indulók köszöntenek!”). a katonák gúnyolódása 
éles ellentétben áll a rómaiak valódi tiszteletével, amelyben nem sokkal a márk-
evangélium közzététele után részesítették Ves pa sia nust és fiát, Ti tust: „napfel-
keltekor Vespasianus és Titus babérkoszorúsan (ἐστεφανωμένοι), a szokásos 
bíborruhában (πορφυρᾶς δ᾽ ἐσθῆτας) kijöttek, és octavia csarnokába mentek... 
amint felmentek és leültek, a hadsereg örömujjongásban tört ki, és hangosan 
magasztalta dicső tetteiket” (Josephus, A zsidó háború 7.5.4 §124–126).

4. Isteninek kijáró köszöntés. a fent idézett különböző feliratok jól illuszt-
rálják a császárkultusz nyelvezetét, amelyben a római császárt isteninek te-
kintették. a kifejezések nem korlátozódtak csupán nyilvános feliratokra, ha-
nem megjelentek a pénzérméken, a költeményekben, valamint a didaktikus 
és polemikus irodalomban. Egy augustus tiszteletére vert érme körfeliratán 
ezt olvassuk: ἐπιφάνεια Αὐγούστου („augustus epifániája”). a nagy római 
költő Vergilius szerint: „Köztük az is, kit oly sok jós megígért – íme, ámulj/ 
au gus tus Caesaron: az Isteni sarja (divi genus) e férfi,/ másod-aranykor vir-
rad fel latiumban alatta” (Aeneis 6.791–793). Philón tud arról, hogy au gus-
tust „üdvözítőnek és jótevőnek” hívták (Flaccus 74; vö. Ad Gaium 148, 149). 
Philón megjegyzése, miszerint augustus „soha nem akarta, hogy bárki is 
istennek szólítsa őt (μηδέποτε θεὸν ἑαυτὸν ἐθελῆσαι προσειπεῖν), sőt ideges 
volt, ha valaki ezt a szót használta” (Ad Gaium 154; vö. Suetonius, Divus 
Au gus tus 53.1; Tiberius 27), jól jellemzi augustust, de azt is elárulja, hogy nép-
szerű tendencia volt. még nagy Heródes is, bár kockáztatta, hogy megbot-
ránkoztatja népét, sokféle módon kereste az alkalmat, hogy előmozdítsa a 
császárkultuszt az ország azon részén, ahol alacsony volt a zsidó népesség 
aránya.12 Suetonius meséli (Vitellius 2.5), hogy a hízelgéséről ismert lucius 
Vi tel lius volt az első, aki istenként imádta (adorare ut deum) Gaius Caligulát. 
Dio hozzáteszi, hogy Caligula saját magát Zeusz Latiarisnak nevezte, olykor 
megszemélyesítette Poszeidónt és apollót, akárcsak más isteneket és isten-
nőket (59.28.5–6). Caligula istenkáromlásig menő önteltségét jól ismerték a 
zsidó írók. Philón szerint a császár azt képzelte, hogy „az emberiség felett 
áll és az istenek közé sorolta magát” (Ad Gaium 218). Később Josephus hoz-
záfűzi, hogy Caligula „annyira elbizakodott szerencséjében, hogy már nem 

12 Vö. m. Hengel, The Zealots: Investigations into the Jewish Freedom Movement in the Period from Herod I 
until 70 A.D. (Edinburgh: T. & T. Clark, 1989) 101–103.
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csupán istennek tartotta magát, hanem másoktól is megkövetelte, hogy is-
tennek nevezzék” (A zsidó háború 2.10.1 §184; vö. Ant. 18.7.2 §256).

márk evangéliumában Jézust Isten fiaként ismerjük meg, nem kisebb te-
kintély hitelesíti őt, mint Isten (mk 1,11; 9,7: σὺ εἶ ὁ υἱός μου). Talán még 
drámaibb egy első századi római nézőpontjából a római százados hitval-
lása: „Ez az ember valóban υἱὸς θεοῦ volt!” (mk 15,39). a Vulgata szó sze-
rint fordítja: vere homo hic filius Dei erat. a latin feliratokban a υἱὸς θεοῦ-t 
gyakran divi filiusszal fordítják („az istenség [megistenült] fia”). Bár vannak 
olyan megjelölések, mint a „magasságos Isten fia” (mk 5,7: υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ 
ὑψίστου), az „Isten szentje” (mk 1,24: ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ), amelyek zsidó hát-
térből származnak, zsidó a nyelvezetük (Ter 14,18–20. 22 [héber]: !wyl[ la, 
a magasságos Isten; 4Q 246 2.1 [arámi]: !wyl[ rb), mégsem idegenek a gö-
rög-római világtól. ugyanezzel találkozunk a jövendőmondás szellemével 
megszállt lány kiáltozásában is: „Ezek az emberek a magasságos Isten (τοῦ 
θεοῦ τοῦ ὑψίστου) szolgái” (apCsel 17,17). Természetesen lehet azzal is érvel-
ni, hogy a nyelvezet itt eredendően nem pogány, hanem lukács evangélista 
tollából származik.

a „magasságos Isten” címet azonban nem zsidó és nem keresztény forrá-
sok is tanúsítják: „Epiktétosz teljesítette a magasságos Istennek (θεῷ ὑψίσ
τῳ) tett fogadalmát”, és „az istentiszteltre összegyűltek ezt a sztélét Ze usz-
nak, a legfelségesebb Istennek (θεοῦ Διὸς ὑψίστου) helyezték el”.13 Bár a szó-
használatot végső soron befolyásolhatta a zsidó hatás, fontos bizonyíték, 
hogy a Jézusnak ez a megszólítása ismerősen csengett a római világban.

5. A gyógyítások. Isteni mivoltuk miatt a római császárokról azt tartották, 
hogy bizonyos esetekben gyógyító erővel rendelkeznek. Suetonius szerint:

Két egyszerű ember, egy vak meg egy béna, egyszerre járultak [Vespasianus] bírói emel-
vényéhez. arra kérték, gyógyítsa meg őket, mert álmukban megjelent nekik Serapis, és 
azt ígérte: a vak visszakapja szeme világát, ha Vespasianus ráköp a szemére, a béna lába 
pedig megerősödik, ha méltóztatik a sarkával megérinteni. Vespasianus nemigen bí-
zott benne, hogy a dolog bármiféle sikerrel járhat és meg sem merte próbálni; végül ba-
rátai buzdítására mégis tett egy kísérletet az egész gyülekezet szeme láttára és az ered-
mény nem maradt el. (Divus Vespasianus 7.2–3)

a gyógyító csodák kiemelkedő szerephez jutnak, amikor az evangélisták 
Jézus nyilvános működését írják le. márk evangéliumában, ha figyelembe 
vesszük a csodaelbeszéléseket az evangélium hosszát tekintve, különösen 
figyelemreméltóak (mk 1,21–34.40–45; 2,1–12; 3,1–12; 4,35–41; 5,1–43; 6,35–

13 a tudományos párbeszédet lásd: G. H. r. Horsley, New Documents Illustrating Early Christianity, vol. 
1 (north ryde: macquarie university, 1981) 25–29.
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44.47–56; 7,24–37; 8,1–10.22–26; 9,14–29; 10,46–52). Jézus nyálat használt a 
vakság meggyógyítására (mk 8,22–26; Jn 9,1–12), a süketnéma története pe-
dig hasonlít ahhoz, hogy Vespasianus is nyállal gyógyított meg egy vak em-
bert (Suetonius, Divus Vespasianus 7.2–3).

6. Isten jobbján ülni vagy állni. az istenség „jobbja felől” helyet foglalni 
ismét csak fontos részét képezte a császárkultusz rituáléjának és szimboliz-
musának. Egy Kr. u. 55-ben vert római érmén az „isteni” Claudius augustus 
jobbján ül („Isten az Istentől”!) egy négy elefánt vontatta szekér tetején.14 Egy 
későbbi szobron Hadrianus Zeusznak öltözve tűnik fel, „Jupiter/Zeusz kép-
mása mellett állva”.15

márk evangéliumában Jézus egyetlen és legfontosabb önmegjelölése az, 
hogy a főpap látni fogja őt, amint „az Isten jobbján ül” (mk 14,61). Bár ez a 
Zsolt 110,1 versén alapszik, amit az Újszövetség sokszor idéz, és sokszor utal 
is rá, az Isten jobbján helyet foglalás képe a zsidó írásoktól teljesen függetle-
nül is ismert a rómaiaknak a császárkultuszból. márk evangélista megfor-
dítja: nem Caesar ül Isten jobbján, hanem Jézus.

7. Italáldozat Caesar tiszteletére. augustus italáldozatától kezdve minden 
nyilvános- és magánlakomán italáldozatot mutattak be a császár tiszteletére: 
καὶ ἐν τοῖς συσσιτίοις οὐχ ὅτι τοῖς κοιοῖς ἀλλὰ τοῖς ἰδίοις πάνας αὐτῷ σπένδειν 
ἐκέλυσαν (Dio, 51.19.7: „elrendelték, hogy nemcsak nyilvánosan, hanem ma-
gánlakomákon is italáldozatot mutassanak be érte”). Gondolhatunk a mith-
rász-kultusz híveinek étel- és italszertartásaira is. Ezekre a szertartásokra cé-
loz a mártír Jusztinosz, arról panaszkodva, hogy utánozzák az úrvacsorát (vö. 
Első apológia, 1.66.3). Természetesen lehetséges, hogy az Úr vacsorájáról szóló 
keresztény megjegyzést a mitrász-kultusz vallásos gyakorlatai utánzásának te-
kintsük.

utolsó étkezésén Jézus megosztott tanítványaival egy kehely bort. 
Kétségkívül úgy mutatja be azt, mint „a szövetség vére, amely sokakért 
kiontatik” (mk 14,24). Különböző módon, de máté és lukács evangélista is 
kapcsolatot teremtenek a kehely és Jézus vérére történő utalása között (mt 
26,27b–28; lk 22,20b), márk azonban csak bennfoglaltan utal rá. az utol-
só vacsora hagyományához Pál a következőt fűzi: „Tegyétek ezt, ahányszor 
csak isszátok, az én emlékezetemre” (1Kor 11,25) Jézus emlékezetének kely-
he akár egy párhuzam is lehet a Caesar tiszteletére hozott italáldozatokkal.

14 H. mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum (london: Trustees of the British 
museum, 1936), 201 + pl. 38.

15 Vö. H. S. Versnel, Triumphus: An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman 
Triumph (leiden: Brill, 1970), 69; vö. Taylor, Divinity, 44–45.
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8. A császár „adventje” és egy új világrend ígérete. a császár várható eljö-
vetelére a παρουσία szóval utaltak (latin: adventus). a római császárok tisz-
teletére „eljöveteli érméket” vertek, például egy Kr. u. 66-ban, nero tisztele-
tére vert érmén ezt olvassuk: adventus Augusti („augustus eljövetele”). Egy 
Hadrianus tiszteletére készült felirat „Hadrianus isten első παρουσία-járól” 
beszél.16 a P.Tebt. 48 a király παρουσία-ját a fórumra hirdeti meg. Ez a be-
szédmód ismert volt a késő ókori zsidóságban is, ahogy Josephus-nál is lát-
juk, aki a király παρουσία-járól beszél (Ant. 19.8.1 §340; vö. 3 makk 3,17; T. 
Abr. 13,4–6). a császár eljövetelét olykor egy új korszak kezdetének tekintet-
ték. ahogy már korábban megjegyeztük, Vergilius úgy beszél augustusról, 
mint aki ismét elhozza az aranykort (Aeneis 6.791–793). a császár a meny-
nyel való kapcsolata miatt tud új korszakot kezdeni. Ezt az elképzelést látjuk 
nagy Sándornál, aki egyértelműen az ég és a föld közvetítőjeként tekintett 
magára. Plutarchosz szerint Sándor „Istenektől küldött kormányzónak 
tartotta magát” (rakonczai János fordítása; Moralia 329C = De Alex. Fortuna 
1.6). Vergilius költeménye augustusról hasonló elképzeléseket mutat.

az őskeresztények az ítélet kapcsán beszéltek Jézus παρουσία-járól (mt 
24,3. 27. 37. 39; de korábban Pálnál: 1Kor 15,23; 1Tessz 2,19; 3,13; 4,15; 5,23; és 
más íróknál: Jak 5:7, 8; 2Pét 1,16; 3,4; 1Ján 2,28). márk evangéliumában a πα
ρουσία főnév nem fordul elő, ugyanakkor Jézus visszatérésének várása hang-
súlyos a 13. fejezetben (főleg a 26–27. és a 33–37. versekben), és fontos szerepet 
játszik Jézus Kajafáshoz intézett válaszában (mk 14,62): „és látni fogjátok 
az Emberfiát … eljönni az ég felhőiben”. Isten országa/uralma eljövetelének 
meghirdetése összefüggésbe hozható a római világ mint új világrend ígéreté-
vel. Csak az „Isten fia” tehet és valósíthat meg ilyen ígéretet.

9. A halál utáni megistenülés. Halála után a sikeres és elismert császár 
megistenült, vagyis bekerült az istenek közé. a legjobban a hősiességért cso-
dált Julius Caesart tisztelték, majd unokaöccsét, augustust, akinek jelentős, 
hosszú és sikeres uralkodása lefektette a római Birodalom (és a császárkul-
tusz) alapját az elkövetkező nemzedékek számára. Suetonius szerint:

[Julius Caesar] életének ötvenhatodik életévében halt meg. az istenek sorába iktatták, 
mégpedig nemcsak a szenátus határozata alapján, hanem a nép őszinte meggyőződé-
séből is. ugyanis az első ünnepi játékok idején, amelyeket örököse, augustus rendezett 
az istenné avatott Caesar tiszteletére, délután öt óra felé egy üstökös tűnt fel az égen, és 
hét napig egyfolytában ott ragyogott. Úgy hitték, az égiek közé befogadott Caesar lelke 
az – azért ábrázolják őt azóta is csillaggal a feje fölött. (Divus Julius 88.1)

16 a két példa forrása: Deissmann, Light, 371–372.
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Hasonló legenda született augustusról is. miután leírja halálát és a császár 
elhamvasztását, Suetonius ezt írja: „akadt egy praetorviselt férfi is, aki 
megesküdött, hogy látta, amint az elhamvasztott augustus árnya az égbe 
szállt” (Di vus Augustus 100.4).

az őskeresztény igehirdetés központi eleme Jézus az örökkön élő Isten 
Fiaként való trónra lépése Isten jobbján. márk evangéliumában Jézus több-
ször is megjósolja halálát és feltámadását (8,32; 9,31; 10,33–34), megvall-
ja Kajafásnak, hogy Isten jobbján fog ülni és felhőkön fog eljönni (14,62). 
a százados hitvallása, miszerint Jézus „valóban az Isten Fia volt” (15,39), 
egyenértékű a megistenüléssel, de az üres sír és az angyali (?) híradás a feltá-
madásáról (16,4–7) szolgáltatja Jézus jövendöléseinek isteni megerősítését.

Visszatérve márk evangéliumának kezdősorához és a priénéi felirathoz, 
tisztán kivehető, hogy az evangélista szándékosan visszhangozza a római csá-
szárkultusz fontos témáját. ugyanakkor az Iz 40,3 versére („Egy hang kiállt 
a pusztában: Készítsétek az Úr útját!”) történő hivatkozás a mk 1,3-ban azt 
sugallja, hogy Deutero-Izajás „örömhírét” is figyelembe kell venni. a „jó hír/
evangélium” kifejezés (a héberben: rfb) megtalálható Izajás könyvének máso-
dik felében.17 összesen öt ilyen szakasz van (Iz 40,1–11; 41,21–29; 52,7–12; 60,1–
7; 61,1–11). Közülük három (Iz 40,1–11; 52,7; 61,1–2) rendkívül fontos Jézus és 
az ősegyház teológiájának fejlődésében.18 az első szakasz megígéri Jeruzsálem 
helyreállítását, a fogságból való szabadulást egy új kivonulás által, és az ígé-
ret földjének új elfoglalását. a második szakasz egy eljövendő hírnökről be-
szél, aki meghirdeti Isten uralmának örömhírét. az arámi hagyományban az 
„Istened uralkodik” parafrázisa így hangzik: „Istened királyi uralma feltárult”. 
Talán ez az a nyelvezet, amely Jézus Isten országáról szóló igehirdetését meg-
alapozza (vö. mk 1,14–15). a harmadik szakasz egy felkent hírnökről szól, aki 
meghirdeti a látást a vakoknak, az elnyomottak tehermentesítését, a szenve-
dőknek pedig az örömhírt. Erre a szakaszra utal Jézus Keresztelő János hírvi-
vőinek adott válaszában (vö. mt 11,2–6 = lk 7,18–23).19

17 a rfb Héber Bibliában betöltött szemantikai körét és használatát lásd: J. Bowman, „The Term 
‘Gos pel’ and its Cognates in the Palestinian Syriac,” in J. B. Higgins (ed.), new Testament Essays: 
Stu dies in memory of T. W. manson (manchester: manchester university Press, 1959) 1–18; o. 
Schil ling, „rfb,” TDoT 2.313–316.

18 a témát bővebben kifejtem: „From Gospel to Gospel: The Function of Isaiah in the new Testament,” 
in C. C. Broyles and C. a. Evans (eds.), Writing and reading the Scroll of Isaiah: Studies of an 
Interpretive Tradition (VTSup 70.2; FIoTl 1.2; leiden: Brill, 1997) 651–691.

19 a 4Q521 is erre a szakaszra céloz messiási látomásában. Bővebben: E. Puech, „une apocalypse 
messianique (4Q521),” revQ 15 (1992) 475–519; J. J. Collins, „The Works of the messiah,” DSD 1 
(1995) 98–112. évekkel ezelőtt F. Hahn („Der apostolat im urchristentum: Seine Eigenart und seine 
Voraussetzungen,” KD 20 [1974] 54–77, főleg: 69–75) felvetette, hogy a kereszténység apostolfogalma 
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13márk evangéliumának kezdősora és a priénéi naptár felirata

Deutero-Izajás látomása nagyon közel áll a római császárkultusz új vi-
lágrendjének ígéretéhez. az „új hírről” való beszéd, amely törvényt és ren-
det, egészséget és jóllétet, igazságot és kegyelmet vizionál, egyaránt ismerősen 
csenghetett zsidók és pogány emberek fülében. a császárkultusz nyelvezetét 
utánozva és az Iz 40,3 versét idézve, úgy tűnik, márk két eltérő, potenciálisan 
ellentétes teológiát egyesített. Egyrészt kinyilatkoztatja a zsidó népnek alapve-
tő reményeik beteljesedését (Izajás próféta jóhírét), másrészt merészen meg-
hirdeti a római világnak, hogy a világ számára a jó hírek nem Julius Caesarral 
és leszármazottaival kezdődtek, hanem Jézus Krisztussal, Isten igaz fiával.20

azt gondolom, mindebből arra következtethetünk, hogy márk evangé-
lista Jé zus-portréjának egy nagyon fontos szempontja áll párhuzamban a ró-
mai császárral és a császárkultusszal. a nyilvánvaló veszélyek tudatában miért 
tette ezt márk? azt hiszem, részben így válaszolt azokra a történelmi körül-
ményekre, amelyek között élt. abban az időben, amikor evangéliumát írta – 
valószínűleg a 60-as évek közepén, végén –, a római Birodalom politikai za-
vargások között élt. augustus aranykora (Kr. e. 30–Kr. u. 14) elmúlt. a császári 
utódlás – finoman szólva – csalódást okozott. amíg a szenátus az istenek so-
rába emelte Julius Caesart és unokaöccsét, au gus tust, addig a hóbortos és ki-
csapongó Tiberiustól (Kr. u. 14–37),21 valamint a kegyetlen és véreskezű Gaius 
Caligulától (Kr. u. 37–41) megtagadta a tiszteletadást.22 a dadogó és gyáva 

az Iz 6,1 verséből származik. Hahn-nak igaza van. Hozzátenném, hogy a prófétai szöveg fontossága 
magától Jézustól ered, és bizonyos tekintetben összhangban áll a korai zsidó értelmezési irányzatok-
kal (lásd például: 11Qmelchizedek).

20 meg kell jegyeznem, hogy az „Isten fia” jelző nem kizárólagosan hellenisztikus hatás alatt áll. Számos 
utalás található a Héber Bibliában „Isten fiára/fiaira” vagy a „magasságos fiára/fiaira” (vö. Ter 6,2. 4; 
Jób 1,6; 2,1; 38,7; Zsolt 29,1; 82,6; 89,6; óz 2,1; Dán 3,25). Izrael király Istenhez „fiúként” kapcsolódik 
(2Sám 7,14; Zsolt 2,7; 89,26–27). még a későbbi bölcsességi irodalomban is az igaz embert Isten „fiá-
nak” hívták (Sír 4,10; Bölcs 2,19). a jelző zsidó és palesztin hátterének kérdéséről, különös tekintettel a 
4Q246 iratra, lásd: J. a. Fitzmyer, „The Palestinian Background of ‘Son of God’ as a Title for Jesus,” 
in Fornberg and Hellholm (eds.), Texts and Contexts, 567–577. Fitzmyer arra a következtetés-
re jut, hogy „Jézusnak ez a címe nem feltétlenül a keleti mediterrán vidéken a pogányok közötti misz-
szió terméke” (575). Ez az ésszerű következtetés ellentétben áll a régi német kutatással, amely úgy ér-
telmezte az újszövetségi „Isten fia” fogalmat, mint ami teljes mértékben a hel le niz mus ból ered, vö. G. 
P. Weiter, Der Sohn Gottes (Frlant 26; Göttingen: Vandenhoeck & rup recht, 1916); r. Bultmann, 
az Újszövetség teológiája (Budapest: osiris, 1998) 115–118; F. Hahn, The Titles of Jesus in Christology 
(london: lutterworth; Cleveland: World, 1969) 291–293.

21 Tiberius visszavonult Capri szigetére (Suetonius, Tiberius 40–41). az államvezetés elhanyagolása „nem-
csak nagy gyalázatot hozott a birodalomra, hanem még a létét is veszélyeztette” (ibid., 41). Cap ri szigetén 
Tiberius „szent helyeket” hozott létre, ahol engedhetett a fiatal gyermekek, illetve mindenféle korosztályú 
homoszexuális személyek és az előkelő származású nők iránti szexuális vágyának (ibid., 43–45).

22 a fiatal Caligula „gonosz és vad természetét már akkor sem tudta féken tartani; buzgó szemlélője 
volt a kínvallatásoknak és kivégzéseknek” (Suetonius, Caligula 11). a 22. fejezettől szinte az elbeszé-
lés végéig (56. fejezet) Suetonius Caligulát „szörnyetegként” (Caligula 22.1) mutatja be. miközben 
figyelte, hogyan próbál egy ifjú játszani, a gyűlölt császár leütötte és több mint harminc szúrással 
megsebezte (ibid., 58.2–3).
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14 Craig a. Evans

Claudius (Kr. u. 41–54) szánalomból ugyan megkapta e címet,23 de véreske-
zű és elmebeteg utódjától, nerotól már megtagadták.24 uralkodásának későb-
bi szakaszában nero visszavonta Claudius isteni kinevezését,25 ami azt jelenti, 
hogy márk idejében csak Julius Caesar és augustus élvezte az isteni státuszt. 
nero meggyilkolását követően három állítólagos császár követte egymást rö-
vid, gyors egymásutánban (Galba, otho, Vitellius). öngyilkosság és gyilkosság 
volt a napi parancs.26 a császárság erkölcse hanyatlott. Súlyosbította a nehéz-
ségeket a Kr. u. 66-ban kitört zsidó háború, amely rómát teljesen felkészület-
lenül érte. Gessius Florus kormányzót (Kr. u. 64–66) megölték,27 a Júdeában és 
Galileában állomásozó századok megsemmisültek,28 és a háború – legalábbis 
kezdeti szakaszában – nem kecsegetett jó kimenetellel. Valószínű, hogy ami-
kor márk 68–69-ben evangéliumát írta, szorongás és balsejtelem volt a törté-
nelmi háttér. Egyik császár a másik után bukott el, elődjükhöz képest egyre 
rosszabbnak tűnők és egyre tehetetlenebbek, és mindegyiket „Isten fiaként” 
üdvözölték! a növekvő cinizmust csak a növekvő félelem és veszély egyenlítet-
te ki. Ez a háttere annak, hogy márk evangélistának volt bátorsága előterjesz-
teni a keresztény evangéliumot és kijelenteni, hogy Isten igazi fia Jézus volt, 
Izrael messiása és a „zsidók királya”, nem holmi állítólagos római császár.

Izajás jó híre pedig, a názáreti Jézusban beteljesedve, immár az egész vi-
lág számára elhozta a jó hírt. Isten igazi fiaként, Jézus felajánlotta a világnak 
a hiteles örömhírt, amelyről római uralkodó sosem remélhette, hogy átnyújt-
ja vagy elhozza. Ebben az összefüggésben márk evangélista bátran előterjeszt-
hette apológiáját. Saját népe (és az ez idő tájt legfontosabbnak tartott nép) visz-
szautasítása és a szégyenteljes halál ellenére, amit a leghatalmasabb nép keze 
okozott, Jézus valóban az Isten Fia volt, az emberiség igaz Üdvözítője és ura. 
márk célja az volt, hogy Jézus történetét olyan módon ismertesse, hogy a hit-
vallás lenyűgöző és hihető legyen zsidóknak és rómaiaknak egyaránt.

23 Suetonius szerint: „egész gyermek- és ifjúkora különféle makacs betegségekkel való küzdelemben 
telt el; ezért testi és szellemi fejetlensége miatt felnőttkorában sem tartották közhivatalra vagy bármi 
más magánjellegű foglalkozásra alkalmasnak” (Claudius 2.1). a megrémült Claudius, mikor hallot-
ta Caligula meggyilkolását, nem tudva, hogy őt magát akarják császárnak, egy függöny mögé bújt el 
(ibid., 10.2; vö. 36–37. fejezeteket további például gyávaságára). modoráról Suetonius azt írja: „illetlen 
nevetése például még rútabb volt, ha haragudott, ilyenkor habzott a szája és folyt az orra, ehhez járult 
még, hogy nyelve is nehezen forgott, amúgy is mindig remegő feje minden mozdulatnál csak még in-
kább ide-oda járt” (ibid., 30). Felesége agrippina és mostohafia, nero megmérgezte (ibid., 44.2–3).

24 nero egész uralkodását gyilkosság, kegyetlenség és számtalan őrült cselekedet jellemezte (vö. 
Suetonius, Nero, főleg: 26–39).

25 Suetonius, Nero 33. Claudius isteni státuszát később Vespasianus visszaállította (ibid., Vespasian 9).
26 Galbát katonái „mészárolták le” (Suetonius, Galba 19.2). otho öngyilkosságot követett el (ibid., 

otho 11.2). Vitelliust meggyilkolták (ibid., Vitellius 17.2).
27 Suetonius, Vespasian 4.5. Josephus ugyanakkor nem beszéli el, hogyan esett el a kormányzó.
28 Josephus, A zsidó háború 2.17.10 §449–456; 2.19.7–9 §540–555.
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a ZSIDó HáBorÚ éS márK EVanGélIumánaK SITZ IM LEBENJE*

Joel marcus, Glasgow-i Egyetem

Bár a legtöbb kutató továbbra is amellett érvel, hogy márk evangéliumának 
címzettje egy rómában élő keresztény közösség,1 az egyre növekvő kisebbség 
véleményét képviselő újabb tanulmányok márk közösségét földrajzilag Pa-
lesz ti ná hoz közel helyezik el,2 talán Szíria római provinciájába,3 amely magá-
ban foglalja Cöleszíriát, a föníciai partvidéket és (olykor) a palesztin határnál 

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Joel marcus, The Jewish War and the Sitz im Leben of 
mark, JBL 111/3 (1992), 441–462. Fordította: Bokros márk oSB.

1 lásd például C. E. B. Cranfiled, The Gospel According to Saint Mark (CGTC; Cambridge: Cambridge 
university Press, 1974; orig. 1959) 8–9; W. Grundmann, Das Evangelium nach Markus (3d ed.; 
THKnT 2; Berlin: Evangelische Verlag, 1965) 18–20; V. Taylor, The Gospel According to St. Mark 
(2d ed.; Grand rapids:Eerdmans, 1974) 24–25; r. Pesch, Das Markusevangelium (2 vols.; HTKnT 
2; Freiburg: Herder, 1976) 1. 12–14; B. H. m. G. m. Standaert, L’Évangile selon Marc: Composition 
et genre littéraire (nijmegen: Stichting Studentenpers, 1978) 465–491; J. Gnilka, Das Evangelium 
nach Markus (2 vols.; EKKnT 2; Zürich: Benziger; neukirchen: neukirchener Verlag, 1978–79) l. 
34 (magyarul: Joachim Gnilka, Márk, Szeged: agapé, 2000, 29); J. Ernst, Das Eavngelium nach 
Markus (rnT; regensburg: Pustet, 1981) 21–22; r. E. Brown and J. P. meier, antioch and rome: 
New Testament Cradles of Catholic Christianity (new York: Paulist, 1983) 191–197; m. Hengel, Studies 
in the Gospel of Mark (Philadelphia: Fortress, 1985) 28–30; F. J. matera, What Are They Saying about 
Mark? (new York/mahwah: Paulist, 1987) 15–17; r. a. Guelich, Mark 1–8:26 (WBC 34a; Dallas: 
Word, 1989) xxix–xxxi.

2 a közelmúltban nem sok támogatást kapott az ún. „galileai” hipotézis, amelyről lásd tanulmányun-
kat lentebb. 

3 S. Schulz, Die Stunde der Botschaft: Einführung in die Theologie der vier Evangelisten (Hamburg: Furche, 
1967) 9; W. G. Kümmel, Introduction to the New Testament (nashville: abingdon, 1975) 97–98; H. C. 
Kee, Community of the New Age: Studies in Mark’s Gospel (Philadelphia: Fortress, 1977) 100–105; H. 
Koester, Introduction to the New Testament (Philadelphia: Fortress, 1982) 2. 166–167; P. J. achtemeier, 
Mark (2d ed.; Proclamation Commentaries; Philadelphia: Fortress, 1986) 125–131; D. lühr mann, 
Das Markusevangelium (HnT 3; Tübingen: mohr–Siebeck, 1987) 6–7; és különösen G. Theissen, 
Lokalkolorit und Zeitgeschichte in den Evangelien: Ein Beitrag zur Geschichte der synoptischen Tradition 
(Freiburg: universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck & ruprecht, 1989) 246–284. E tanulmány kéz-
irata csaknem elkészült, amikor olvastam Theissen kiváló értekezését, amely több szempontból elő-
revetíti az én következtetéseimet, amint a jegyzetekből a későbbiekben kiderül. Ennek ellenére számos 
fontos ponton nem értek egyet Theissen-nel, amire szintén rávilágítok majd.
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16 Joel marcus

fekvő hellén városokat.4 a vitában részt vevő két oldal általában egyetért ab-
ban, hogy az evangélium összeállításának ideje valamivel Jeruzsálem 70-ben 
bekövetkezett eleste előttre vagy utánra datálható, ami a pusztítás tetőfoka 
volt, bár nem a vége annak a sikertelen zsidó felkelésnek, amely a rómaiak el-
len zajlott 66 és 74 között.5

E tanulmány a kisebbségi véleményt igyekszik alátámasztani, és amellett 
érvel, hogy márk evangéliuma magán viseli a közösségére széles körben be-
folyással lévő első zsidó felkelés hatását, egy a közösséghez mind földrajzi, 
mind kronológiai szempontból közel álló eseményét.

1. érvek a római származás mellett

mindenekelőtt szükséges néhány szót szólni a római származás kérdéséről. Ez 
az álláspont főleg Papiász tanúbizonyságán alapszik, amint arról Euszebiosz 
Egyháztörténetében beszámol (3,39,15). Eszerint márk Péter tolmácsa lett, aki-
nek Jézusról szóló emlékeit gondosan, bár nem sorrendben leírta. Bár Papiász 
közelebbről nem határozza meg rómát mint a szövegezés helyét, márk és Péter 
társítása, illetve Péter első levelének ismerete (vö. Euszebiosz, Egyháztörténet 
3,39,17) arra a feltevésre vezet, hogy szerinte márk evangéliuma rómában író-
dott, hiszen az 1Pét 5,13 vélelmezi, hogy Péter és márk „Babilonban” vannak, 
ami rómát jelenti.6 a Papiászba vetett nyilvánvaló bizalom miatt Iréneusz és 
az „anti-markionita prológus” a márk evangéliumot rómába helyezi.7

a Papiász által továbbadott hagyomány megbízhatósága azonban vitat-
ható. Papiász fő állítását, azaz a kapcsolatot Péter szemtanúi bizonyságá-
val, márk evangéliumának forma-kritikai analízise megcáfolta. Úgy tűnik, 
hogy az evangéliumban néhány elemet eltüntettek a szemtanú tanúságtéte-
léből, inkább ragaszkodva egy olyan hagyománygyűjteményhez, amely a to-

4 Szíria római provincia határai változtak, és a hellenista városok státusza különösen is változékony volt; 
lásd m. abel, Géographie de la Palestine ( 2 vols.; Ebib; Paris: lecoffre, 1967) 2. 141–171; „Syria”, oCD 
(2d ed., 1970) 1030–1031, és a korai időszakhoz u. Kahrstedt, Syrische Territorien in hellenistischer Zeit 
(abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch–historische Klasse 
n.s. 19; Berlin: Weidmann, 1926). a hellenista „gyűrű” városai közé tartoztak Dekapolisz városai 
Scythopolis kivételével, amely Galileában helyezkedett el (E. Schürer, The History of the Jewish People 
in the Age of Jesus Christ [175 B. C. – A. D. 135] [3 vols.; rev. ed. G. Vermes et al.; Edinburgh: T. & T. 
Clark, 1973–1987] 2. 142). E városok hátteréről lásd: Schürer, History, 1. 85–183; és a. Kasher, Jews 
and Hellenistic Cities in Eretz–Israel: Relations of the Jews in Eretz–Israel with the Hellenistic Cities during the 
Second Temple Period (332 BCE – 70 CE) (Tübingen: mohr–Siebeck, 1990).

5 a háború rövid leírásához lásd: Schürer, History, 1. 484–513.
6 lásd Brown and meier, Antioch and Rome, 194; Guelich, Mark 1–8:26, xxix; Theissennel szemben 

(Lokalkolorit, 247–248), aki szerint a Papiász-hagyomány semleges álláspontot képvisel az alternatív 
„Szíria vagy róma” elképzelést tekintve. 

7 lásd Hengel, Studies, 2–3.
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17a zsidó háború és márk evangéliumának Sitz im Lebenje

vábbhagyományozás során tekintélyes fejlődésen ment át. Illetve semmi kü-
lönösebben péteri nincs ezekben a hagyományokban.8 Papiász beszámolója 
talán nem történelmi információknak a visszatükröződése, hanem két má-
sik tényező következménye:

•	 márk és Péter neveinek 1Pét 5,13-beli társításának ismerete;
•	 a 2. századi „ortodox” egyház képviselőinek törekvése, hogy a négy 

evangéliumot ismert tanítványokkal hozzák kapcsolatba, mintegy 
fegyverként a gnosztikusok ellen.9

Felvetődik a kérdés, hogy Papiász miért döntött úgy, hogy az evangéliu-
mot közvetlenül márkkal kapcsolja össze, nem pedig Péterrel. Válaszul azt 
mondhatjuk, hogy „márk” már a legkorábbi időktől kezdve összefonódott 
az evangéliummal, ráadásul könnyen lehet a szerzőjének a neve.10 azonban 
ez a márk, aki az evangéliumot írta, valószínűleg nem a Jánosnak neve-
zett márk, Jeruzsálem szülötte, Pál későbbi társa, ahogy azt Papiász min-
den bizonnyal feltételezte.11 „márk” az egyik legelterjedtebb név volt a római 
Birodalomban,12 továbbá az a fentebb említett, forma-kritikai érv, amely 
szemben áll az evangélium péteri tanúság beszámolójával való összekap-
csolásának, éppúgy megállná a helyét más apostolokkal való összekapcso-
lás esetében is, akiket a Jánosnak nevezett márk személyesen ismerhetett.13

8 lásd K. niederwimmer, „Johannes markus und die Frage nach dem Verfasser des zweiten 
Evangeliums”, ZNW 58 (1967) 175–177; Brown and meier, Antioch and Rome, 195–196.

9 Vö. niederwimmer, „Johannes markus”, 172–88; Koester, Introduction, 2. 167.
10 Vö. Hengel fejezetét az evangéliumok feliratáról: Studies, 64–84.
11 Ez valószínűleg összhangban van azzal, hogy Papiász szerint az 1Pét 5,13-ban említett márk az, aki 

írta az evangéliumot, és azonos az apostolok cselekedetiben említett Jánosnak nevezett márkkal 
(12,12.25; 13,5.13; 15,36–41), valamint a hiteles páli és a nem hiteles páli levelekben említett márkkal 
(Filem 24; Kol 4,10; 2Tim 4,11). Vö. Brown and meier, Antioch and Rome, 191–194. lührmann ezt 
kétségbe vonja: nem volt olyan ember az ókeresztény egyházban, Papiászt is beleértve, aki közvet-
lenül összekapcsolta volna az 1Pét 5,13-at az apostolok cselekedeteiben és a páli levelekben szereplő 
márkkal (Markusevangelium, 5). Bár ahogy Guelich rámutat, „mind Szilvánusz, mind márk említé-
se az 1Pét 5,12–13-ban világossá teszi, hogy ’márk’ itt az a János márk, aki az apostolok cselekedetei-
ben és a páli korpuszban is szerepel, és Szilvánusszal (Szilással) együtt Pál társainak körébe tartozott” 
(Mark 1–8:26, xxix). az 1Pét 5,12–13 egy kísérlet lehet arra, hogy Pál ismert társai igényt támasztanak a 
pszeudoepigráf Péter levélre, így kiengeszteljék egymással az egyházon belül azokat a mozgalmakat, 
amelyek máskülönben feszültségben állnak egymással; vö. Pesch, Markusevangelium, 1. 8–9.

12 Vö. achtemeier, Mark, 126–128.
13 niederwimmer két másik ellenérve a jeruzsálemi születésű János márk szerzőségével kapcsolatban 

azonban nem kényszerítő jellegű („Johannes markus”, 178–185): (1) Márk pontatlanságai Palesztina föld-
rajzára vonatkozóan nem elképzelhetetlenek egy jeruzsálemi születésű ember esetében, mivel az ókor 
földrajzi ismerete szegényes volt (vö. Hengel, Studies, 46; és Theissen, Lokalkolorit, 254). Továbbá 
ezek a pontatlanságok lehet, hogy nem a tudatlanságnak, hanem egy „teológiai” földrajznak az ered-
ményei (lásd alább az 56. lábjegyzetnél). (2) A judaizmussal kapcsolatos olyan nyilvánvaló tévedések, mint 
a 7,3–4,ben szereplő állítás, miszerint „minden zsidó” megmossa étkezés előtt a kezét, lehet a po-
gány hallgatóság miatti általánosításnak az eredménye, ahogy azt az Ariszteász-levél 305 is mutatja (vö. 
Hengel, Studies, 148, az 51. lábjegyzet; Guelich, Mark 1–8:26, xxviii, 364).
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18 Joel marcus

Papiásznak a márk evangéliumról átörökített hagyománya így egy olyan 
római keletkezést feltételez, amely történelmileg nem tűnik biztosnak. 
Ennek ellenére B. Standaert és m. Hengel nemrégiben újraélesztették 
T. Zahn és W. r. ramsay azon érvét, miszerint a gyakori la ti niz mu sok 
márknál bizonyítják a római származást.14 Különösen a 12,42-ben szereplő 
κοδράντης pénzérmére (a latin quadrans) és a 15,16-ban megjelenő πραιτώριον 
(a prefektus palotája, a latin praetorium) szóra összpontosítanak. Szerintük 
a ὅ ἐστιν κοδράντης („vagyis: quadrans”) magyarázó körülírás: „azt jelöli, 
hogy a görög τὸ λεπτόν-t […] római quad rans ként kellett értelmezni”, illet-
ve a ὅ ἐστιν πραιτώριον szintén magyarázó körülírás („vagyis: praetorium”), 
ami „egészen szükségtelen Keleten a görögül beszélő pogány-keresztények 
számára.15

Ez az érv azonban nem elég meggyőző. ahogyan W. G. Kümmel és H. 
Koes ter megjegyzi, márk latinizmusai legtöbbször katonai szakkifejezé-
sek, és „előfordulhattak bárhol, ahol római helyőrség állomásozott és a ró-
mai jogot alkalmazták”.16 Sem a κοδράντης, sem a πραιτώριον sajátos sza-
vak nem utalnak szükségszerűen rómára. a κοδράντης-szel kapcsolatosan 
már F. Blass a századfordulón megjegyezte, hogy a mt 5,26 sejteti Keleten a 
római quadrans terminus ismeretét, mivel a máté evan gé lium valószínűleg 
an tio khiá ban keletkezett.17 K. Butcher, miközben elismeri, hogy a quad-
rans római elnevezés nem forgott közszájon a birodalom keleti részében, 
hozzáteszi, hogy használata egy ókori szövegben talán egyszerűen egy helyi 
elnevezésre utal a görög χαλκοῦς-hoz hasonlóan, és a görög és római pénz-
ügyi terminusok egymással felcserélhetőek lehettek annak ellenére, hogy 
maguk a pénzfajták nem is voltak azok.18 Így a quadrans terminus ismert le-
hetett Keleten, még ha maga a római quadrans pénzérme nem is volt azon a 

14 T. Zahn, Einleitung in das Neue Testament (3d ed.; 2 vols.; leipzig: Deichert, 1907; orig. 1898) 2. 256–257; 
W. r. ramsey, „on mark xii. 42”, ExpTim 10 (1898–99) 232. 336; Standaert, Marc, 470–473; Hengel, 
Studies, 29. az idézetek Hengel-től származnak.

15 Standaert (marc, 472–73) is megismétli egy korábbi munkából („mk 7,3 πυγμῇ: die Geschichte einer 
exegetischen aporie und der Versuch ihrer lösung”, ZNW 60 [1969] 182–98) Hengel érvét, miszerint a 
πυγμῇ a mk 7,3-ban latinizmus, de a szó eredete és jelentése olyan homályos, hogy rá vonatkozólag ha-
tározott következtetéseket nem lehet levonni (vö. Guelich, Mark 1–8:26, 364–365).

16 Koester, Introduction, 2. 167; vö. Kümmel, Introduction, 97–98.
17 F. Blass, „on mark xii. 42”, ExpTim 10 (1898–99) 287; vö. C. S. mann, Mark (aB 27; Garden City, nY: 

Doubleday, 1986) 496. 
18 Ebből a szempontból a quadrans nem egyedülálló; ahogy azt Butcher megjegyzi: „Van némi ré-

gészeti bizonyosság annak feltételezéséhez, hogy a dénár szabad forgalomban volt Szíriában Julius 
Caesar és Claudius császárok idején; még az evangéliumok is említik ezt az elnevezést.” Butcher, 
aki angliában a cambridge-i Fitzwilliam museum numizmatikai osztályán (Department of Coins and 
Medals) dolgozik, és akinek Coinage in Roman Syria címmel hamarosan könyve jelenik meg a keleti 
pénzforgalomról, összegyűjtve a kérdésről a jelenleg rendelkezésre álló minden ismeretanyagot, volt 
szíves 1991. január 16-án kelt levelében megosztani velem ezt az információt.
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19a zsidó háború és márk evangéliumának Sitz im Lebenje

területen forgalomban.19 márk fordítása, miszerint két λεπτά annyi, mint 
egy quad rans, Butcher következtetése szerint nem szükségszerűen sugall 
római használatot. „minden arra utal, hogy a λεπτόν kifejezés vagy egy nem 
specifikus, vagy egy ismeretlen szó lehetett az író vagy a hallgatósága szá-
mára. Ez különösen valószínű, mivel a λεπτόν nem hivatalos elnevezésnek 
tűnik, hanem egy általános kifejezésnek, amelyet a kis értékű, könnyű sú-
lyú, bronzból készült vertpénzek jelölésére használtak,20 nagyon hasonlóan 
az Er zsé bet-korabeli „garas” („mite”) szóhoz, ahogy a King James Version is 
fordítja ezt a szöveghelyet. Így az látszik valószínűnek, hogy a mk 12,42-ben 
szereplő megjegyzést a λεπτόν-ról és a κοδράντης-ről nem úgy kellene értel-
mezni, mint egy keleti terminus nyugati megfelelőjével való kiváltását, ha-
nem mint egy pontatlan kifejezés pontosabb általi megvilágítását.

márk megjegyzése a 15,16-ban, ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον („a pa-
lotán belül, azaz a praetoriumban”) hasonlóképpen inkább pontosítás, mint-
sem definíció. márk olvasói bizonyára tudták, mi az αὐλή. Ez megszokott 
görög szó volt az udvarra; tágabb értelemben pedig a kifejezés az uralkodó 
„udvarának” és így palotájának megjelölésévé vált.21 márk mellékmondata, 
miszerint „amelyik a praetorium”, így nem egy ismeretlen szó meghatározá-
sa, hanem tisztázás: itt az αὐλή kétértelmű kifejezés jelentése „palota”, még 
pontosabban a prefektus palotája.22 a pontosításnak ez a fajtája talán még 
inkább szükséges lehetett egy szír-palesztin olvasó számára, szemben egy 
máshol élővel, mivel Szíria-Palesztina lakossága tudhatta, hogy több palota 
is van Jeruzsálemben, és szükség lehetett annak pontosabb meghatározásá-
ra, melyikről is van ebben az esetben szó.23

19 Vö. Theissen, Lokalkolorit, 259: „a quadrans pénzérmeként nem érte el Keletet, csupán idegen szó-
ként.” modern hasonlattal élve szerte a világon mindenki ismeri hozzávetőlegesen az amerikai dollár 
értékét, annak ellenére, hogy az Egyesült államok határain kívül nincs szabad forgalomban. 

20 lásd J. m. Jones (A Dictionary of Ancient Greek Coins [london: Seaby, 1986] 132) munkáját, aki a λεπτόν 
szót „könnyű, kicsi” jelentéssel definiálja, és amit néhány későbbi görög szövegben a bronzpénzek ál-
talános terminológiájaként használtak. …Korántsem biztos, hogy a szó valaha is hivatalosan alkalma-
zott elnevezés lett volna.” a továbbiakban idézi a mk 12,42-t, mint az egyetlen olyan korabeli szöveget, 
ami majdnem alátámasztja az ellentétes feltételezést, de hozzáfűzi, hogy még ezen szöveg esetében is 
„valószínűbb, hogy egy közelítő megfelelési értékét akarja megadni egy szokatlan görög szónak, mint-
sem tanúsítani egy hivatalos árfolyamot.”

21 lásd Blass, „on mark xii. 42 and xv. 16”, ExpTim 10 (1898–99) 186; lásd továbbá „αὐλή”, BaGD, 121; és 
m–m, 91–92. 

22 lásd Blass, „on mark xii. 42 and xv. 16”, 186; illetve „πραιτώριον”, BaGD, 697; valamint m–m, 532–
353. 

23 ahogy H. I. macadam egy levélben felhívta a figyelmemet, az αὐλή vonatkozhat az antónia-erődre, 
Heródes palotájára a fellegvárban, vagy a Hasmóneusok palotájára közvetlenül Heródes palotája mel-
lett, keletre; lásd B. V. Pixner, „Was the Trial of Jesus in the Hasmonean Palace? a new Solution to 
a Thorny Topographical Problem of Jerusalem”, in Jerusalem: City of the Ages (ed. a. l. Eckardt; 
lanham, mD: university Press of america, 1987) 66–80.
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Standaert és Hengel szerint a latinizmusokon kívül más jellegzetes-
ségek is erősítik a római hallgatóságot. Ilyen a mk 7,26-ban található meg-
jegyzés („származását tekintve szír-föníciai”). érvelésük szerint Palesztina 
környékén a „föníciai” megjelölés önmagában is elegendő lenne, a „szír-fö-
níciai” pontosítás felesleges; csak egy távoli helyen, mint amilyen róma, vol-
na szükség pontosabban meghatározni, hogy az asszony szír-föníciai volt, 
azaz egy Szíria provinciából származó föníciai, ellentétben például a líbi-
ai-föníciaival, aki Karthágó környékéről való.24

Ennek az érvnek szintén vannak nehézségei, amelyek közül egyet G. 
Theissen is említ. a Kr. utáni első két évszázad szövegeiben a szír-föníciai 
kifejezést valójában nem arra használták, hogy különbséget tegyenek szíriai 
és „líbiai-föníciai” között.25 Ez utóbbi terminus ráadásul nem egy líbiában 
élő föníciait jelöl, ahogyan azt a Standaert/Hengel-féle feltevés megkö-
vetelné, hanem sokkal inkább a föníciaiak egy olyan leszármazottját, aki egy 
született líbiaival házasodott össze.26 lehetséges, hogy analóg módon a mk 
7,26-ban szereplő „szír-föníciai” kifejezés egy szíriaival házasságra lépett fö-
níciait jelöl, ami azért is valószínű, mivel márk az asszonyt „származás sze-
rinti szír-föníciainak” hívja (Συροφοινίκισσα τῷ γένει).27 Természetesen az 
sem zárható ki, hogy „a szír-föníciai” itt egy Szíria föníciai részén született 
asszonyra utal.28 Bármelyik lehetőséget is tekintjük, a kifejezés az evangéli-
umban szereplő asszonyt nem a „diaszpórában” élő föníciaiaktól különböz-
teti meg, hanem a szíriaiak más fajtáitól,29 ami tökéletes jártasságot mutat a 
Palesztina környéki helyzetet illetően.

24 Standaert, Marc, 477–478; Hengel, Studies, 29, 137–138; lásd továbbá „Συροφοινίκισσα”, BaGD, 794. 
25 Theissen, Lokalkolorit, 257.
26 Diodorus Siculus (20.55.4) a líbiát felosztó négy faj (γένη) közül első kettőként említi a föníciaiakat, 

„akik abban az időben foglalták el Karthágót”, és a líbiai-föníciaiakat, „akiknek sok városuk van a ten-
gerhez közel és házasságra lépnek a karthágóiakkal, és akik ezt a nevüket az összefonódott rokoni kap-
csolat eredményeként kapták. Figyeljük meg a különbségtételt „líbiai-föníciaiak”, azaz líbiaiakkal ösz-
szeházasodott föníciaiak, és „föníciaiak”, vagyis az ugyancsak líbiában élő, de nem beházasodott föní-
ciaiak között. a Diodorus által említett további két „faj” a líbiaiak és a nomádok.

27 Vö. a γένος szó Diodorus általi használatával a líbiai-föníciaiak megnevezésénél (lásd az előző láb-
jegyzetet). az elképzelés, miszerint a „szír-föníciai” kifejezés egy vegyes „fajú” személyre utal, segíthet 
annak megértésében, hogy a szó másik három ókori alkalmazásánál miért találunk negatív árnyalatot 
a jelentésben (lucilius, 496–497; Juvenalis, Szatírák 8.158–162; lucianus, Deor. Conc. 4), amelyekről 
lásd Standaert, Marc, 475–476. 

28 lásd Diodorus-t (19.93.7), aki hozza az I. Ptolemaiosz által földig rombolt városok listáját, úgy 
mint „szír-föníciai akkó (τῆς φοινίκης Συρίκας) és Joppa, Szamária és a szíriai Gáza”. Később, 194-
ben a déli Föníciai-Szíriát hivatalosan is szétválasztották az északi Cöle-Szíriától (E. Honigmann, 
„Συροφοινίκη”, PW IV.a.II, 2nd series, 8th half-volume, 1788–89). Theissen úgy véli, hogy ez a hi-
vatalos felosztás azt a korábban már de facto létező szétválasztást tükrözi, ami Szíria régiói között volt 
(Lokalkolorit, 258).

29 Vö. Sztrabón, Geógraphika, Budapest 1977. Geógraphika, 16.2.2: „Egyesek az egész Syriát koilosyrekre 
(syrekre) és phoinikiaiakra osztják, és azt állítják, hogy ezekkel még négy nép (ἔθνη) vegyül össze.” 
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márk terminológiája így nem jelent egyértelmű utalást az evangélium ró-
mai származására vonatkozóan, az elmélet fő támasza, Papiász hagyomá-
nya pedig nem ad megbízható kiindulópontot a történeti kutatáshoz. Így le-
hetőségünk van felvázolni egy alternatív elméletet.

2. a mk 13. fejezet

a márk evangélium Sitz im Lebenjének tanulmányozásához a legalkalma-
sabb kiindulópontot nyilvánvalóan a 13. fejezetben található ún. „apokalip-
tikus beszéd” eszkatologikus próféciái jelentik. E tanulmányban nem szán-
dékom, hogy a redakció összes következtetésével és a történeti kérdésekkel 
a maguk teljességében foglalkozzam, amelyeket a másodlagos irodalomban 
már alaposan feltártak.30 Inkább arra szorítkozom, hogy megpróbáljam ki-
mutatni néhány, a mk 13-ban fellelhető ex eventu „próféciában” a zsidó hábo-
rú vonásait, amely nagy hatást gyakorolt márk közösségére, és ezért ehhez 
az eseményhez időben és térben közeli származást bizonyítanak.

mivel márk elbeszélésében a 13. fejezet olyan eszkatologikus jövendölések 
sorozataként jelenik meg, amelyek Jézus földi életének régmúlt időszakába il-
leszkednek, így nehéz pontosan meghatározni, hogy márk ezen próféciák kö-
zül melyeket gondol már beteljesedetteknek, és melyeket küszöbön állóknak. 
néhány következtetés azonban elég nagy biztonsággal levonható. a kozmi-
kus katasztrófa jövendölései és az Emberfia visszatérése a 24–27. versekben 
kétségtelenül az eljövendő események közé sorolhatók. másrészt valószínű-
síthető, hogy a 6–13. versekben (vö. 21–22. versek) a hamis messiásokról, há-
borúról, üldöztetésről és árulásról szóló próféciák márk közösségének aktu-
ális tapasztalatához tartoznak. az evangélium világméretű hirdetésére tett 
utalás, amit márk ebbe az összefüggésbe helyez (10. vers), bizonyára a jelen 
tapasztalatának része,31 s így valószínűsíti, hogy a környező versekben leír-
tak ugyancsak folyamatban lévő események. ráadásul a közösségen belü-
li viszálykodást a kívülről jövő üldöztetéssel összekapcsoló keret valószerű 

„néhány szerző Szíriát mint egészet cöleszíriaiakra, szíriaiakra és föníciaiakra osztja fel, és azt mond-
ja, hogy ezekkel további négy népcsoport keveredik”. Földi József fordítása.

30 a tanulmányok közül az alábbiak különösen is figyelemreméltók: l. Hartman, Prophecy Interpreted: 
The Formation of Some Jewish Apocalyptic Texts and of the Eschatological Discourse Mark 13 Par. (ConBnT 1; 
lund: Gleerup, 1966); J. lambrecht, Die Redaktion der Markus–Apokalypse (anBib 28; rome: Pontifical 
Biblical Institute, 1967); r. Pesch, Naherwartungen: Tradition und Redaktion in Mk 13 (Kommentare 
und Beiträge zum alten und neuen Testament; Düsseldorf: Patmos, 1968); E. Brandenburger, 
Markus 13 und die Apokalyptik (FrlanT 134; Göttingen: Vandenhoeck & ruprecht, 1984).

31 a márk 13,10-ről mint szerkesztői betoldásról, amely a márk idejében zajló egyetemes misszióval van kap-
csolatban, lásd a. Suhl, Die Funktion der alttestamentlichen Zitate und Anspielungen im Markusevangelium 
(Gütersloh: mohn, 1965) 21; Gnilka, Evangelium, 2. 189. (magyarul: Márk, 692.)
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hátterét nyújtja Jézus márknál olvasható hangsúlyos mondatainak, amelyek 
a közösségi harmóniáról és a bátor tanúságtételről szólnak (8,34–38; 9,33–37; 
10,35–45). Továbbá valószínű, hogy a 13,14-ben szereplő nyomatékos utalás a 
dánieli „pusztító gyalázatra”, egy olyan eseményre hívja fel a figyelmet („aki 
olvassa, értse meg!”), amely vagy már megtörtént, vagy szemmel láthatóan a 
küszöbön áll, és amely eseménynek talán valamilyen módon köze van a nagy 
felkelés alatt a jeruzsálemi zsidó templomban történt incidensekhez.32

Dániel könyvében „a pusztító gyalázat” megszentségtelenítés, amely a 
templomot érte (Dán 9,27; 11,31; 12,11) az eszkatologikus „szorongatás idején” 
(12,1). Valószínű, hogy ezek és Dániel könyvének más eszkatologikus prófé-
ciái fontos szerepet játszottak a nagy felkelés idején a zsidó forradalmárok 
kétségbeesett reményének fenntartásában.33 Talán részben ezekre válaszul a 
Templomot elfoglalták és főhadiszállássá tették a különböző forradalmár cso-
portok (67–68-tól kezdve), ahogy erről majd részletesebben a következő rész-
ben szólunk. a forradalmárok templomfoglalása váltotta ki annak Titusz ál-
tali későbbi lerombolását 70-ben, ami a felkelés tényleges végét is jelentette. 
néhány kutató azonosítja a mk 13,14-ben szereplő „pusztító gyalázatot” ezzel 
a rombolással, míg mások további írásmagyarázatokkal állnak elő erről a vers-
ről. mindenesetre az világos, hogy a kérdéses szakasz – és erről szintén be-
szélünk majd a későbbiekben – valamilyen kapcsolatban áll a háborús idő-
szakban zajlott templomi eseményekkel. ráadásul a Templom lerombolására 
van egy világos utalás a fejezet elején, a 13,1–2-ben. ahogyan Theissen rámu-
tat, ezek a versek eltérnek a „Templom-mondások” más újszövetségi formá-
itól (mk 14,58; Jn 2,19), viszont összhangban állnak a 70-ben zajlott aktuális 
eseményekkel; e szöveghelyen ugyanis a lerombolás mellett nem jelenik meg 
a Templom újjáépítésére vonatkozó prófécia. Pesch hasonlóan megemlíti, 
hogy a „kő kövön nem marad” prófécia kapcsolódik Josephus tudósításához a 
templom földig lerombolásáról (Bell. 7.1.1 §1–4).34

miután megállapítottuk ezt a kapcsolatot a zsidó felkelés és mk 13 között, 
úgy tűnik, más evangéliumi szakaszok is reflektálnak a háborúra. J. r. Do na-
hue például összekapcsolja a mk 13,6.21–22-ben szereplő „hamis krisz tu so kat” 
a zsidó forradalmárok között messiási igényekkel fellépő személyekről szóló bi-
zonyítékokkal, amelyekhez később vissza fogunk térni a dá vi di mes sia niz mus 

32 lásd már o. Pfleiderer, „Über die Composition der eschatologischen rede matt. 24,4ff”, Jahrbuch 
für Deutsche Theologie 13 (1868) 134–149.

33 lásd m. Hengel, The Zealots: Investigations into the Jewish Freedom Movement in the Period from Herod I 
Until 70 A.D. (Edinburgh: T. & T. Clark, 1989; orig. 1961) 242–245.

34 Pesch, Markusevangelium, 2.271; Theissen, Lokalkolorit, 271. Theissen hozzáteszi, hogy az ὧδε hatá-
rozószó („nem marad itt kő kövön”) talán arra a tényre utal, hogy magát a templomot már lerombol-
ták, de a külső falak alapjai még álltak.
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tárgyalásakor.35 Donahue továbbá felhívja a figyelmet Jo se phus beszámolójá-
ra is (Bell. 4.5.4 §335–344), miszerint a zelóták bírósági tárgyalásokat tartottak, 
amikor elfoglalták Jeruzsálemet, illetve ezeket összeveti a mk 13,9.11–13-ban le-
írt tárgyalásokkal. arra következtet, hogy márk közössége beleütközött a zsidó 
felkelés túlfűtött nacionalizmusába, és végül üldöztetést szenvedett.36

a 13. fejezetből származó bizonyítékok széles köre tehát támogatja azt az 
elképzelést, hogy márk evangéliuma legalább részben a zsidó háborúra való 
válaszként született. a háború természetesen mindenütt ismert volt a római 
világban,37 így ezek a bizonyítékok nem feltétlenül utalnak egyértelmű mó-
don a birodalom keleti részének egy adott közösségére. Viszont a következ-
mények Palesztina közvetlen környezetében voltak a legerősebbek, így minél 
inkább felismerhető a háború közösségre gyakorolt hatása, annál inkább va-
lószínű, hogy a keletkezés is erre a területre tehető.

3. mk 11,17: az imádság háza minden nép számára  
vagy rablók barlangja?

Ezek a hatások kézzelfoghatóak egy figyelemre méltó versben, a mk 11,17-
ben, amelynek fontosságát az evangélium Sitz im Lebenjének kérdését illető-
en gyakran nem ismerték fel. Ez a mondat egybeolvaszt egy Iz 56,7-ből vett 
idézetet egy Jer 7,11-re tett utalással, sőt még magán hordozza a márki szer-
kesztés markáns nyomait is,38 bár márk a verset vélhetően nem maga alkotta 
meg, hanem ószövetségi nyelvezetet használt ahhoz, hogy a Jn 2,16-ban is 
megjelenő eredeti magot kibővítse.39

35 Theissen-nel szemben (Lokalkolorit, 279–281), aki úgy véli, hogy a 13,6.21–22-ben szereplő hamis krisz-
tusok nem zsidó személyek (bár vö. 278), hanem római uralkodók, mint pl. Vespasianus, akire sokan 
a római Birodalomban egyfajta megváltóként tekintettek. Ez az azonosítás részben Theissen-nek a 
versre (13,14) vonatkozó interpretációjától is függ, amivel nem értek egyet, lásd alább a 62. lábjegyzetet.

36 J. r. Donahue, Are You the Christ? (SBlDS 10; missoula, mT: Society of Biblical literature, 1973) 
217–224; vö. Theissen, Lokalkolorit, 281.

37 lásd achtemeier, Mark, 130.
38 a 11,17 vers márki természetéről lásd Gnilka (Evangelium, 2. 127; magyarul: Márk, 601.) és E. Best 

(Following Jesus: Discipleship in the Gospel of Mark [JSnTSup 4; Sheffield: JSoT Press, 1982] 217), akik 
amellett érvelnek, hogy a καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς („és ő tanította őket és mondta nekik”) jel-
legzetesen márk bevezető formulája, a γέγραπται („ megíratott”) pedig szokásos, általa használt szó 
az ószövetségi idézetek bevezetéséhez, és a Templomra mint az imádság házára (mely a népek számá-
ra rendeltetett) tett utalás túlmutat a perikopában az előrevetített szituáción. Hozzáfűzném, hogy a két 
vagy több ószövetségi hely összeolvasztása tipikusan márk által alkalmazott technika; lásd 1,2–3 (Kiv 
23,20/mal 3,1/Iz 40,3); 1,11bc (Zsolt 2,7/Iz 42,1); 12,36 (Zsolt 110,1/Zsolt 8,7); 14,24 (Kiv 24,8/Zak 9,11/Iz 
53,12); 14,27 (Zak 13,7/Iz 53,6.10); 14,62 (Zsolt 110,1/Dán 7,13) és lásd monográfiámat márk ószövetség-
használatáról: The Way of the Lord (louisville: Westminster/John Knox, 1992).

39 lásd r. Bultmann, History of the Synoptic Tradition (new York: Harper & row, 1963; orig. 1931) 36; r. E. 
Brown, The Gospel According to John (2 vols.; aB 29, 29a; Garden City, nY: Doubleday, 1966, 1970) 1. 119; ezzel 

Studia Athanasiana 14.indb   23 2013.12.03.   12:43:22



24 Joel marcus

a teológiailag sokkal kidolgozottabb márki változatban Jézus felrója, hogy 
a templom Isten azon szándékával szemben, hogy az imádság háza legyen 
minden nép számára (πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν), rablók barlangjává lett (σπή λαιον 
λῃστῶν).40 Ez utóbbi kifejezést gyakran „tolvajok barlangjaként” fordítják an-
golra, noha az általánosan elfogadott kifejezés a tolvajra nem a λῃσ τής, hanem 
a κλεπτής. másrészt a λῃστής olyan valakit jelöl, aki erőszakos módon lop – 
útonálló, bandita, briganti –,41 és Josephus Flavius rendszeresen használja is 
ezt a szót a zsidó forradalmárcsoportok tagjaira, akik mind a 66 és 74 közöt-
ti rómaiak elleni felkelésben, mind annak előkészítésében közreműködtek.42

noha a λῃστής nem mindig jelöl forradalmár útonállót,43 feltételezhe-
tő, hogy ebben az esetben erről van szó. ahogy C. K. Barrett megjegyzi, 
a másik két szöveghely is, amikor márk ugyanezt a szót használja (14,48; 
15,27), leginkább forradalmárokra tett utalásként érthető,44 továbbá a 11,17-

szemben E. P. Sanders (Jesus and Judaism [Philadelphia: Fortress, 1985] 61–76) mintha a mk 11,17-et és a 
Templom lerombolására tett utalást úgy értené, mint márk saját koholmányát. Ez ellen szól a mk 11,17 és Jn 
2,16 közötti átfedés; mindkettő céloz a Templom lerombolására, és mindkettő Isten házaként hivatkozik a 
Templomra. az átfedés azt sejteti, hogy ezek az elemek legalább a márk előtti szövegállapotra mennek visz-
sza, és nem kizárt, hogy Krisztustól származnak. másfelől Sanders helytelen kettősséget alkalmaz, ami-
kor azt állítja, hogy Jézus templomi akciója inkább a közelgő pusztulásra utaló apokaliptikus jel volt, sem-
mint a látott visszaélésekre való reakció. lásd még Sanders kritikáját C. a. Evans-nál („Jesus’ action in 
the Temple: Cleansing or Portent of Destruction?” CBQ 51 [1989] 237–270); ennek ellenére Sanders jó szol-
gálatot tett azzal, hogy hangsúlyozta Jézus templomi tettének apokaliptikus dimenzióját.

40 r. T. Fortna rámutat, hogy az első mondás sokkal idillikusabb a Jn 2,16-nál a jövőbeli Templom vízi-
óját tekintve, a második viszont radikálisabb a jelenlegi Templom kritikájában (The Fourth Gospel and Its 
Predecessor: From Narrative Source to Present Gospel [Philadelphia: Fortress, 1988] 121. oldalon a 270. lábjegyzet.

41 Ez ugyancsak igaz az eredeti héber paric főnévnél a Jer 7,11-ben; lásd W. l. Holladay, Jeremiah 1 
(Hermeneia; Philadelphia: Fortress, 1986) 246: „a paric bandita; nem tolvaj, hanem erőszakos ember, 
aki ölni és rabolni fog… a rablók barlangja így az útonállók tanyája.”

42 a banditizmus társadalmi jelenségéről és az első századi Palesztinában tapasztalható helyzethez 
való viszonyáról lásd Hengel, Zealots, 24–46; r. a. Horsley és J. S. Hanson, Bandits, Prophets, and 
Messiahs: Popular Movements at the Time of Jesus (new Voices in Biblical Studies; San Francisco: Harper 
& row, 1985) főleg: 48–87. mindemellett Horsley és Hanson a felkelés vizsgálatakor túlságosan is sok 
teológiai tényezőt mellőzött a társadalmi okok javára; lásd H. Schwier, Tempel und Tempelzerstörung: 
Untersuchungen zu den theologischen und ideologischen Faktoren im ersten jüdisch–römischen Krieg (66–74 
n.Chr.) (nToa 11; Freiburg: universitätsverlag; Göttingen: Vandenhoeck & ruprecht, 1989) 123. ol-
dalon a 22. lábjegyzet, 149–150, 153. oldalon a 38. lábjegyzet. a λῃστής jelentéséről lásd BaGD (2d ed., 
1979) 473; K. H. rengstorf, TDNT 4. 257–262. mk 11,17-ről mint a zsidó háború idején a Templomban 
tartózkodó felkelő banditákra tett utalásról lásd G. W. Buchanan, „mark 11.15–19: Brigands in the 
Temple”, HUCA 30 (1959) 169–177; idem, „an additional note to mark 11.15–19: Brigands in the 
Temple”, HUCA 31 (1960) 103–105; C. K. Barrett, „The House of Prayer and the Den of Thieves”, in: 
Jesus und Paulus: Festschrift für Werner Georg Kümmel zum 70. Geburtstag (ed. E. E. Ellis és E. Grässer; 
Göttingen: Vandenhoeck & ruprecht, 1975) 13–20; Theissen, Lokalkolorit, 273.

43 nem ilyen jelentéssel bír például a Jer 7,11-ben (lXX), ahonnan márk a kifejezést vette. azonban nem 
szokatlan, hogy márk az általa idézett ószövetségi kifejezés jelentését kibővíti. a legjobb példa erre az 
„Isten Fia” jelentésének kiterjesztése lehet; lásd a 78. lábjegyzetet alább.

44 Barrett, „House of Prayer”, 15–16; vö. Hengel, Zealots, 340. a mk 14,48-ban szereplő, Jézus elfogá-
sára érkező csoport fegyverei azt sejtetik, hogy egy fegyveres csoport ellenállására számítottak, és Jézus 
kijelentése saját nyilvános igehirdetéséről talán szemben áll a lázadó csoportok titkos összeesküvésé-
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beli, szembeállítás a πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν-nel, szintén jól illik ehhez a jelentés-
hez: „Isten ezt a nemzetközi imádság helyének szánta; ti pedig nacionalis-
ta erőddé tettétek”. az utóbbi pontosan az, ami a zsidó háború egyik döntő 
pillanatában történt, ahogy azt korábban említettük. Josephus (Bell. 4.3.7–8 
§151–157; 5.1.2 §5) leírja azt az utat, ahogy 67–68 telén a forradalmár λῃσταί 
vagy zelóták45 egy csoportja Simon fia Eleazár vezetésével Jeruzsálembe 
ment, és főhadiszállását magában a belső szentélyben állította fel, ott ma-
radva a város 70-ben bekövetkezett elestéig.46 Valószínű, hogy ez az esemény 
kapcsolatba hozható azzal a pogányellenes magatartással, amely a forradal-
mi csoportokat jellemezte.47a zelóták alighanem úgy látták magukat, mint 
a Templom romlott s idegen befolyástól való megtisztítói,48 és a rómaiak el-
leni, tapasztalhatóan kilátástalan harcukat feltehetően az a meggyőződés 
fűtötte, hogy Isten győzelmet ad majd a pogányok ellen az ő megtisztított 

vel. a 15,27-ben a két λῃσταί Jézussal együtt való keresztre feszítése a legjobban akkor magyarázható, 
ha őket a „zsidók királyához” hasonlóan zendülésért végezték ki. másrészt Jn 18,40-ben λῃστής-nek 
nevezi a szerző Barabást, akit a mk 15,7 mint felkelőt ír le. mindez többet árul el a λῃστής szó jánosi 
interpretációjáról, mint a márki értelmezésről, de ez továbbra is támogatja a λῃστής forradalmárként 
való értelmezésének lehetőségét az Újszövetségben.

45 Schwier (Tempel und Tempelzerstörung, 131–138) meggyőzően érvel (szemben m. Smith, D. m. rhoads, 
Horsley és Hanson, illetve további kutatók érveivel) amellett, hogy Josephus szövegei (Bell. 2.17.9 §444 
és 4.9.10 §558) tanúsítják a „zelóta” kifejezés széleskörű használatát  a forradalmi mozgalom általános 
leírásakéntl, és nem csak egy jól meghatározható, Eleazár körül formálódó csoport megjelölésére.

46 Később, 70 húsvétja alatt, a forradalmárok egy másik csoportja Giszkalai János vezetésével kiragadta a 
Templom feletti ellenőrzést Eleazár emberei kezéből (lásd J.W. 5.3.1 §98–105), noha Eleazár a háború 
végéig a Templomban maradt. lásd D. m. rhoads, Israel in Revolution: A Political History Based on the 
Writings of Josephus (Philadelphia: Fortress, 1976) 103–105, 109–110.

47 a háború közvetlen oka az idegen áldozatok templomi bemutatásának megtagadása volt (Josephus, Bell. 
2.17.2 §409), és ennek pogányellenes (és nem csak róma-ellenes) motivációja nyilvánvalóan látszik az el-
lenzők tiltakozásában, hogy „ha a zsidó lesz az egyetlen nép, amelynél idegen sem nem áldozhat, sem nem 
imádkozhat” (παρὰ μόνοις Ἰουδαίοις οὔτε θύσει τις ἀλλότριος οὔτε προσκυνήσει; Bell. 2.17.3 §414 – révay 
József fordítása). Vö. az idegen ajándékok Giszkalai János általi beolvasztása (Bell. 5.18.6 §562–64), illet-
ve az egész témáról: rhoads, Israel, 168–70; r. Jewett, „The agitators and the Galatian Congregation”, 
NTS 17 (1970–71) 204–205; Theissen, Lokalkolorit, 273; Schwier, Tempel und Tempelzerstörung, 119–120. 
Ez utóbbi szerző (55–74.) meggyőzően érvel amellett, hogy a pogányok Templomból való száműzése, 
amelyet a forradalmárok vittek végbe, a pogány megszentségtelenítés elleni fellépés elmélyítése volt, ami-
nek nyilvánvaló tényére egy tábla is felhívta a figyelmet: minden pogánynak, aki túlmegy a pogányok 
udvarán, halálbüntetéssel kell lakolnia. Ez a fokozódó elutasítás ugyancsak látszik például a qumráni 
Templom-tekercsen, amelyből eltávolították a pogányok udvarára tett utalást. Schwier a makkabeusi 
időkre vezeti vissza azt az elképzelést, miszerint a Templom a pogányok jelenléte és ellenőrzése által be-
mocskolódott: egy megszentségtelenítés, amely közvetlenül a felkelést megelőző években a főpapi öltözet 
római felügyeletében, a Templomra néző antónia-erőd római birtoklásában és magának a Templomnak 
a gyakori elfoglalásában jutott kifejezésre (ibid., 90–101).

48 lásd rhoads, Israel, 107, 168–170; ellentétben Horsleyval és Hansonnal (Bandits, 229–230), akik 
a zelóták templomi jelenlétét főként a körülmények függvényének tekintik. Horsley és Hanson 
nem foglalkoznak rhoads hihető érvével, miszerint Josephus ellentétes polémiát folytat, amikor azt 
mondja, hogy a felkelők meggyalázták, míg a rómaiak megtisztították a Templomot.
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Izraelének.49 Így a márknál található „az imádság háza minden nép számára 
/ a rablók barlangja” ellentét feltűnő módon tükrözi a forradalmi szituációt.

a mk 11,17 szerkesztői verset így tekinthetjük úgy, mint a zsidó háború 
alatt végbement esemény néhány ismertetőjelének (úgy, mint a Templom 
zelóták általi elfoglalása katonai céljaik elérése érdekében, illetve a hitetle-
nek elleni megtisztító háború teológiája) „rárakódását” a Templom jézusi 
megtisztításáról szóló tradíciójára.50 Könnyű felismerni, hogy egy ilyen atti-
tűd miért kapcsolódhat márkhoz és közösségéhez: elég mérlegelnünk, hogy 
a közösség minden bizonnyal többségében pogány-keresztényekből tevődött 
össze,51 és ezt összekapcsolni azzal az elmélettel, miszerint a közösség vala-
hol Palesztina közelében élt.

Egy pogány-keresztény többségű közösségnek ilyen területen jó oka lehe-
tett a zsidó forradalmi mozgalomtól való félelemre. Például az Izrael határvi-
dékein elhelyezkedő, túlnyomórészt pogány hellén városok a Hasmoneusok 
korától a zsidó állam lakosságával folyó állandó harcokkal voltak elfoglalva. 
a Hasmoneusok alatt a zsidók a városok többségét elfoglalták, amelyek ké-
sőbb Pompeiusnak köszönhetően „szabadultak fel”. a legtöbb, még ha nem 
is mindegyik, városban az izraeliták elkülönített zsidó negyedekben éltek, 
ami aligha segítette a kölcsönös megértést.52 Ezen városok zsidó és pogány 
lakossága közötti feszültség Pompeius után megnövekedett, és valószínűleg 
a 66 és 74 közötti háború kirobbanásának egyik fő tényezője volt. Valóban, 
ahogy arra u. rappaport rávilágított, a háború első évének legtöbb össze-
tűzése nem a zsidók és a rómaiak, hanem a zsidók és a hellenista városok la-
kossága között zajlott le.53

a helyzet jól illusztrálható Turris Stratonis városának (a későbbi Caesarea) 
történetével, amelyet a Hasmóneus király, alexandrosz Janneosz Kr. e. 96 

49 az Istennek mint a pogányok elleni szövetségesnek motívumáról folyó diszkusszióhoz lásd rhoads, 
Israel, 110, 168; vö. Schwier, Tempel, 74–90, 156–170.

50 nem gondolom, hogy a mk 11,15–18-ban szereplő zavart keltő esemény a maga teljességében márki fikció 
lenne; Jézus fellépett a Templommal szemben, és cselekvése igazolásaként elítélő szavakat mondhatott a 
szent helyről, ahol elferdítették Isten akaratát (lásd fentebb a 39. lábjegyzetet). Itt csak a forma különleges, 
amely a mk 11,17-ben szereplő mondathoz került, amely figyelmeztethette márk olvasóit, hogy itt egy ko-
rabeli esemény rakódott rá egy korábbira, és itt is pontosabb lenne a jézusi tett jelentésének kiterjesztésé-
ről beszélni, mint annak az áthelyezéséről. a márknak átadott hagyomány feljegyzi, hogy Jézus tiltakozott a 
Templomnak az üzleties szellemiség általi lezüllesztése ellen; márk kiterjesztette ezt a tiltakozást, hogy be-
lefoglalja azt, amit ő maga is tapasztalt, azaz a forradalmi csoportok által történő korabeli züllöttséget.

51 a mk 7,3–4 versekben található magyarázó megjegyzésnek leginkább akkor van értelme, ha márk hall-
gatósága túlnyomóan pogányokból áll; lásd ehhez a pogányok hangsúlyozását az alább következő 56. 
lábjegyzet idézett szakaszaiban.

52 Vö. Kasher, Jews and Hellenistic Cities, 281–282.
53 u. rappaport véleménye szerint ez a feszültség volt a háború elsődleges oka („Jewish-Pagan relations 

and the revolt against rome in 66–70 C.E.”, Jerusalem Cathedra 1 [1981] 81–95).
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körül foglalt el, Pompeius Kr. e. 63-ban felszabadított, majd augustus nagy 
He ró des nek ajándékozott, aki az iránta való tiszteletből Caesareának nevez-
te át. He ró des halála után a város hol zsidó, hol pogány vezetés alatt állt: elő-
ször He ró des fia, archelaosz, a római prefektus, ezt követően Heródes uno-
kája I. ag rip pa, végül pedig római prokurátorok igazgatása alatt állt, ami 
elkerülhetetlenül megnövelte a két csoport közötti feszültségeket. Josephus 
például beszámol arról (Ant. 19.9.1 §356–359), hogy a pogány lakosság zsi-
dózó törekvései miatt gyűlölte agrippát. Schürer Historyjának új kiadása a 
háborúhoz vezető eseményeket a következőképpen foglalja össze:

a népesség főként pogány volt (Bell. 3.9.1 §409), ám mivel magában foglalt egy figye-
lemre méltó zsidó közösséget, könnyen támadtak viták, különösen amióta mindkét 
fél azonos polgárjogoknak örvendhetett, és így jogosultak voltak a város közügyeinek 
együttes intézésére. Sem a zsidók, sem a pogányok nem voltak elégedettek ezzel a hely-
zettel. mindkét oldal kizárólagos állampolgári jogokra tartott igényt. Félix hivatali ide-
jének vége felé az ellenségeskedés erőszakban tört ki, mire néró, akinek titkárát (ab 
epistulis) a pogány oldal megvesztegette, megvonta a zsidók jogait, és 61-ben a pogá-
nyokat a város egyedüli uraivá nyilvánította (Ant. 20.8.7 §173–178; 20.8.9 §182–184; Bell. 
2.13.7 §266–270; 2.14.4–5 §284–292). a háború kitörésekor 66-ban a zsidók kisebbség-
ként estek áldozatul a pogány csőcselék dühének. mind a 20 000 zsidó lakost egy óra 
leforgása alatt lemészárolták, ahogy Josephus mondja (Bell. 2.18.1 §457; 7.8.7 §362).54

amint ez a példa is illusztrálja, a felkelés kitörésekor a hellén városok pogány 
lakói közül az összetűzés során sokan lelkesen csatlakoztak zsidó szom szé da-
ik lemészárlásához. Ennek ellenére mészárlás nem csak pogány részről tör-
tént. a Bell. 2.18.1–2 §457–461-ben például Josephus pokoli képet fest le a 
cae sa reai vérfürdőre adott zsidó válaszról:

a mészárlás híre az egész zsidó népet annyira felbőszítette, hogy kisebb fegyveres cso-
portokban végigpusztították a syriai falvakat, továbbá a határmenti Philadelphia, 
Sebonitis, Gerasa, Pella és Kythopolis városokat. aztán megrohanták Gadarát, 
Hippost és Gaulanitist: a helységeket részben elpusztították, részben felégették, majd 
megtámadták a tyrosi Kedasa várost, továbbá Ptolemais, Gaba és Kaisarea városokat. 
Sebasté és askalón sem tudott ellenállni rohamuknak: mind a két várost földig éget-
ték, s anthédón és Gáza városokat is elpusztították. Ezenkívül az említett városok kö-
zelében lévő falvakat is kirabolták, és a foglyul esett férfiakat százával legyilkolták.55

a zsidók és pogányok közötti társadalompolitikai feszültségből fakadó hely-
zet valószínű Sitz im Lebent nyújt ahhoz, hogy márk miért hangsúlyozza Jézus 

54 Schürer, History, 2. 117 (Josephus szakaszainak felsorolása megváltozott, hogy tükrözze ennek a 
cikknek a stílusát).

55 Idézi rappaport, „Jewish-Pagan relations”, 94. oldalon a 36. lábjegyzetben. a magyar fordítás révay 
József munkája.
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pogányok felé való nyitottságát,56 valamint a rendszerint negatív, zsidókról (kü-
lönösen is vezetőikről) mondott ítéletét.57 Ez az összetett hozzáállás a legéleseb-
ben a mk 12,9-ben szereplő „helyettesítésmotívumban” fejeződik ki: „a szőlő 
ura eljön és megöli a bérlőket, és másoknak adja a szőlőt.” Káros, ahogyan ez 
a motívum a keresztény antiszemitizmus elszomorító történetén végigvonult, 
a valószínűsített Sitz im Leben pedig érthetőbbé teszi ennek márk általi haszná-
latát. márk szembe találta magát egy olyan Izraellel, amely fegyvert ragadott a 
nem-zsidó világgal szemben a túlélésért folytatott reménytelen küzdelemben. 
a háború hevében és a megtisztított Izrael általi győzelem apokaliptikus vízi-
ója által feltüzelve néhány zsidó felkészült, hogy drasztikus lépéseket tegyen 
a pogányok és azon zsidók ellen, akik támogatják a velük való együttélést,58 
azaz egy olyan embercsoport ellen, akik márk közösségét alkotják. a zelóták 
a Templomban állítják fel székhelyüket, megpróbálják megtisztítani azt a po-
gány befolyástól az ország egészéhez hasonlóan, sőt csapást mérnek a pogány 
közösségekre még a „nagyobb Izraelben” is, túl Júdea és Galilea határain.

56 Számos szakasz hangsúlyozza Jézus pogányokkal való törődését, vagy azok pozitív válaszát Jézus felé, és 
ezek nagy része szerkesztői elemnek tűnik. Vö. Best (Following, 218), aki többek között az alábbi szaka-
szokat említi: 7,24–30; 8,1–9; 11,17; 12,9; 13:10; 14,9 és 15,39. Ezek közül legalább a 11,17; a 13,10 és a 14,9 fel-
tehetően redakcionális. a 11,17-ről lásd fentebb a 38. lábjegyzetben. a 13,10 és a 14,9 versek abszolút érte-
lemben használják a τὸ εὐαγγέλιον-t, amely márki jellemző, és a 13,10 kontextusától elüt. a 14,9 vers a 
14,7-ben található eredeti „kijelentésnek” másodlagos feldolgozása benyomását kelti, amely talán már a 
márk előtti passióelbeszélésben található 14,8-as vers hozzáadásával került átdolgozásra. a 12,9 feltéte-
lezhetően szintén márki anyag (vö. Suhl, Zitate, 140). a pogány népek témája segíthet abban, hogy meg-
magyarázzuk a 7,31-ben szereplő, történetileg valószerűtlen megjegyzést Jézus Tírusz vidékéről a Galileai-
tengerhez való visszatéréséről Szidónon és Dekapoliszon keresztül. Valamennyi közbeeső célállomás túl-
nyomóan pogány terület; márk ezért talán inkább szándékosan mutat be egy pogány területeken átha-
ladó utat, nem pedig a palesztinai földrajzban való járatlanságát engedi láttatni figyelmetlenségből ; lásd 
F. G. lang („’Über Sidon mitten ins Gebiet der Dekapolis’. Geographie und Theologie in markus 7,3”, 
ZDPV 94 [1978] 145–60) és Theissen (Lokalkolorit, 255), akik rámutatnak a feltűnően hasonló útvonalra, 
amelyet Plinius ír le a Nat. Hist. 5.17.77-ben. a földrajznak ez a „teológiai” fajtája gyakori volt az ókori vi-
lágban; ezt példázza többek között a madabai mozaiktérkép és az újonnan felfedezett mozaikok umm 
resâsból, ahogy arra H. I. macadam rámutatott magánlevelezésünk során.

57 a zsidókról és a zsidó vezetőkről márk evangéliumában lásd m. Cook, Mark’s Treatment of the Jewish 
Leaders (novTSup 51; leiden: Brill, 1978); J. Koenig, Jews and Christian in Dialogue: New Testament 
Foundation (Philadelphia: Westminster, 1979) 60–81; D. lührmann, „Die Pharisäer und die 
Schriftgelehrten im markusevangelium”, ZNW 78 (1987) 169–185. Theissen (Lokalkolorit, 281–282) szin-
tén hangsúlyozza a zsidók és a pogányok közötti feszültséget a márk evangélium hátterét jelentő háború 
alatt, hivatkozva Josephus-ra (Bell.  2.18.2 §461–464). mindemellett ennél a tanulmánynál viszonylag na-
gyobb súlyt fektet annak lehetőségére, hogy márk közösségét nemcsak a zsidók üldözték a pogány tagok 
jelenléte miatt, hanem a pogányok is üldözték őket, mert felismerték, hogy judaizálók lettek; ennek a gon-
dolatnak az alátámasztására idézi a 13,13-ban szereplő próféciát („gyűlöletesek lesztek mindenki előtt”). 
mindez valószínű, de nehéz bizonyítani, mivel kevés pogányellenes polémia van az evangéliumban, ha 
egyáltalán van (talán: 10,42; 13,9), ezzel szemben zsidóellenes annál több fedezhető fel.

58 Vö. Josephus beszámolója a Jeruzsálemben zajló erőszakról a forradalmárok és a rómával való béke 
támogatói között: Bell. 2.17.3–7 §411–432; 4.3.2 §128–134; 4.3.5 §143–146; 4.3.11–12 §193–207; 4.5.4 §334–
344; ez utóbbi szakaszról lásd fentebb.
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azt gondolom, hogy márk kontextusában a „pusztító gyalázatra” való 
hivatkozás,59 amely „ott áll, ahol nem kellene”, az eseményeknek ezt a sorát 
tükrözi, különös tekintettel a Templom Simon fia Eleazár általi elfoglalásá-
ra 67–68 telén. a hímnemű melléknévi igenév (ἑστηκότα) konkrét személyre 
utalást sugall,60 és így nem látszik valószínűnek, hogy az a Templom lerom-
bolására vonatkozna,61 esetleg egy pogány templomnak előre látott felépíté-
sére ezen a helyen.62 Ha az „ott áll, ahol nem kellene” kifejezés mögött egy 
személyre gondolunk, erre a szerepre Eleazár mellett az egyetlen valódi jelölt 
Titus, aki Josephus Flavius szerint bement a szentély „szent helyére”, miu-
tán már felgyújtotta azt (Bell. 6.4.7 §260).63 Ha a „gyalázat” Titus volna – jól-
lehet a 13,14 sugallta időmegjelölés így eléggé rejtélyessé válik –, mi értelme 
lenne várni a Júdeából való menekülésre addig, amíg át nem élik a jeruzsá-
lemi szörnyű mészárlást, a háború tetőpontját jelentő eseményt?64 67–68 te-
lén viszont már van értelme menekülni Júdeából, miután Eleazár bevonult 
a Templomba, de még mielőtt Vespasianus teljesen elfoglalta volna a terü-
letet Jeruzsálem körül, elszigetelve így a várost 68 júniusában (vö. Bell. 4.9.1 
§486–490).

Egy olyan zelóta vezető, mint Eleazár, aki ráadásul a Templomot is elfog-
lalta, márk szemszögéből jól leírható úgy, mint „pusztító gyalázat”. Ebből a 
szempontból említésre méltó Josephus Zsidó háborújából a felkelők templo-
mi tevékenységéről szóló következő leírás:

és nem sírnivaló-e, hogy a rómaiak sohasem lépték át az avatatlanok küszöbét, és 
egyetlen szent hagyományunkat sem sértették meg, hanem áhítatos tisztelettel csak tá-
volról nézték a szentély körfalát, viszont olyan emberek, akik ebben az országban szü-
lettek, vallásunkban nevelkedtek, és zsidóknak nevezik magukat, a szentélyben járnak-
kelnek, mikor még meleg a kezük honfitársaik vérétől? (Bell. 4.3.10 §182–183)

59 a feltételezett, márk szövegét megelőző apokaliptikus beszédben azonban az utalás könnyen vonatkoz-
hat Caligula azon tervére, hogy a Templomban felállítsa saját szobrát (Kr. u. 40-ben); lásd: G. Hölscher, 
„Der ursprung der apokalypse mark 13”, ThBl 12 (1933) 193–202; Gnilka, Evangelium, 2. 193–194 (magyarul: 
Gnilka, Márk, 701); Brandenburger, Markus 13, 49–54; Theissen, Lokalkolorit, 167–176.

60 lásd Taylor, Mark, 511–512; Gnilka, Evangelium, 2. 195–196 (magyarul: Márk, 698). mindazonáltal 
márk feltehetően erős kapcsolatot lát a Templom meggyalázása (a 13,14-ben szereplő „pusztító gya-
lázat”), és a templom előre megsejtett lerombolása között (a 13,1–2-ben); ez utóbbit úgy interpretálja, 
mint az előbbi következményét.

61 Ezzel szemben például Pesch, Naherwartungen, 139–144.
62 Theissen-nel szemben (Lokalkolorit, 275–277), aki nem tud felhozni határozott bizonyítékot egy olyan 

római tervről, amely szerint közvetlenül a forradalmat követő években építettek volna egy másik temp-
lomot (egy ilyen projektet Hadrianus uralkodásáig (130 körülig) nem valósítottak meg; lásd Schürer, 
History, 1. 540–541), vagy hogy a zsidók tartottak volna egy ilyen tervtől.

63 lásd például Brandenburger, Markus 13, 82; lührmann, Markusevangelium, 222. 
64 Immáron lásd: Pfleiderer, „Composition”, 136. Jeruzsálem lerombolása után a rómaiak számára 

csak az maradt hátra, hogy Herodium, macherus és maszada elszigetelt erődítményeit elpusztítsák; 
vö. Schürer, History, 1. 508–513.
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(…) a sebesült zelóták viszont visszamentek a templomba, és a szent padlózatot vérük-
kel szennyezték, úgyhogy joggal el lehetett mondani: csak az ő vérük mocskolta be a 
szentélyt. (Bell. 4.3.12 §201)

Volt egy régi jövendölés, hogy a várost akkor foglalják el, és háború következtében a 
szentély akkor ég le, ha lázadás tör ki, és zsidó kezek szennyezik be Isten szentélyét.” 
(Bell. 4.6.3 §388)

[Titus figyelmeztette Giszkalai Jánost, a forradalmárok vezérét], hogy ne szennyezze 
be tovább a szent helyet, és ne vétkezzen többet Isten ellen. (Bell. 6.2.1 §95)65

Ezen fejezetek mindegyikében Josephus megszentségtelenítésre utaló nyel-
vezetet használ, hogy leírja a felkelők templomi jelenlétét, és az elsőben utal 
arra is, hogy azok olyan helyre mentek, ahová nem lett volna szabad. nagyon 
hasonlóan ehhez márk alighanem úgy vélekedik, hogy Eleazár bemocskol-
ta és elpusztította a Templomot azáltal, hogy erőszakkal árasztotta el és tör-
vénytelenül lépett be a belső szentélybe, illetve megfosztotta azt a pogányok-
tól, akiknek Isten szándéka szerint az imádság házát kellett volna megtalál-
niuk benne (vö. mk 11,17). márk számára ezért ő jól illeszkedik a leíráshoz: 
„a pusztító gyalázat ott áll, ahol nem kellene”.66

Válaszolva a zelóták templomfoglalására és a szent föld pogány befolyás-
tól való „megtisztításának” hasonló cselekedeteire, márk kijelenti közössé-
gének – amelyik talán első kézből tapasztalhatta meg ezen cselekmények 
drasztikus hatását –, hogy a felkelők tisztogatása valójában megszentségte-
lenítés, ami isteni ítéletet von majd maga után,67 és Izrael örökségét elveszik 
a zsidó vezetőktől,68 átadva azt egy új népnek, amelynek soraiba nyilvánva-
lóan beletartoznak a pogányok (12,9).69 Vagy másként szólva: a kézzel épített 

65 a fordítás révay József munkája.
66 noha a „pusztító gyalázat” kifejezés a dánieli kontextusban egy pogány vezető általi megszentségtele-

nítésre vonatkozik (Dán 9,27; 11,31; 12,11), a márki újraalkalmazás zsidó vezetők elleni irányultsága nem 
meglepő, tekintve a dánieli képanyag hasonló felhasználását a 14,62-ben, vagy általánosságban a szent 
háborúról való képet a 12,9-ben. Vö. o. michel és o. Bauernfeind (szerk., Flavius Josephus, De Bello 
Judaico/Der jüdische Krieg. Griechisch und Deutsch [3 vols. in 4; münchen: Kösel, 1959–69] 2.1.214 n. 51), akik 
felhívják a figyelmet a zelóták pogányokkal való lehetséges összehasonlítására a Bell. 4.3.10 §182-ben. 

67 Sanders helyesen látja a mk 11,15–16-ban a Templom előre látott lerombolásának sejtetését (lásd a 39. 
lábjegyzetnél, fentebb); magam hozzátenném, hogy a márki szövegkörnyezetben ez a pusztítás leg-
alább részben a λῃσταί általi templomfoglalás bírálata. az igaz, hogy a 12,1–12-ben a zsidó közösség 
elpusztítása, amellyel a Templom lerombolása kapcsolatban van, közvetlenül a „fiú” meggyilkolására 
vonatkozik, és nem a keresztények üldözésére, de márk gondolkodásában ez a két jelenség összefüg-
gésben áll; vö. 8,34–35; 10,29. 

68 Theissen rámutat a mk 12,9 tárgyalása során, hogy a hatalmon lévő zsidó elitet valóban megsemmisí-
tették a zsidó háborúban (Lokalkolorit, 274). a mk 12,1–12 Jézus által fenyegetett címzettjei a főpapok, az 
írástudók (akikkel a farizeusok közeli kapcsolatban állnak az evangélium más helyein: 2,16; 7,1.5; 9,11) 
és a vének (vö. 11,27). az ellenfelek ezen felsorolása részben talán tükrözi a zsidó felkelés vezető réte-
gét. lásd Schwier (Tempel, 128, 139, 162, 176–177, 190–201), aki rámutat arra, hogy papok, köztük a fő-
papi családok tagjai, illetve farizeusok is befolyásos támogatói voltak a felkelésnek.

69 az is lehetséges, hogy egy olyan ideológia, mint amilyen a 12,9-ben megjelenik, és amely kétségbe vonja 
a judaizmus alapvető meggyőződését saját üdvtörténeti kiváltságáról, siettette a zelóta támadást. Talán 
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templomot, amely olyan banditák karmai közé került, akik tagadják egye-
temes rendeltetését, és pusztító gyalázattá teszik, most felváltja az egyház, 
egy nem kézzel épített épület, amely helyreállítja Isten vízióját a minden nép 
számára rendelt imádság házáról (11,17; 13,14; 14,58).70

4. a dávidi messianizmus

márknak a zsidó forradalmi mozgalommal való kapcsolata talán segít ér-
telmezni nemcsak a zsidó-pogány tematika kidolgozását, hanem a dávidi 
messianizmushoz fűződő különösen ambivalens attitűdjét is. ahogy G. 
Schneider és C. Burger megjegyzi, a Jézusról mint „Dávid fiáról” szóló 
anyag a 10–12. fejezetekben nem szétszórva található az evangélium egészé-
ben, hanem három szakaszra koncentrálódik.71 Ezek közül az első kettő, a 
10,47–48 és a 11,9–10, pozitív kapcsolatot mutat Jézus és a „Dávid fia” cím kö-
zött.72 a dávidi messianizmussal való pozitív kapcsolat fedezhető fel abban 
is, ahogyan Jézus dávidi fiúsága a szerkesztés által ebben a szakaszban össze-
kapcsolódik Jeruzsálem és a Templom témájával (11,9–11; 12,35–37; vö. 10,46–
52);73 ez a kapcsolat összhangban áll azzal, ahogyan a három témát egymás 
mellé helyezik az első századi zsidó szövegekben.74 ugyanakkor a harmadik, 
márk evangéliumában fellelhető „Dávid fia” szakasz (12,35–37) bennfoglal-
tan vitatja ennek a címnek Jézusra való alkalmazása helytállóságát.75

márk közössége már rendelkezett egy kezdeti helyettesítés-teológiával, azonban ez a teológia felerősö-
dött a zsidó háború eseményeinek hatására.

70 a „Templom-vád” ironikus igazságáról márknál lásd D. Juel, Messiah and Temple: The Trial of Jesus in 
the Gospel of Mark (SBlDS 31; missoula, mT: Scholars Press, 1973) passim.

71 C. Burger, Jesus als Davidssohn: Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung (FrlanT 98; Göttingen: 
Vandenhoeck & ruprecht, 1970) 59; G. Schneider, „Die Davidssohnfrage (mk 12, 35–37),” Bib 53 
(1972) 87–88.

72 Vö. Burger, Davidssohn, 59–62; J. D. Kingsbury, The Christology of Mark’s Gospel (Philadelphia: 
Fortress, 1983) 105–106.

73 a 11,9–11–ben márk összekapcsolja a tömeg felkiáltásának Dávidba vetett bizalmát (11,9–10) 
Jeruzsálemmel és a Templommal azáltal, hogy a felkiáltás mellé helyezi a 11,11 szerkesztői verset (vö. 
lührmann, Markusevangelium, 187). a 12,35–37-ben márk célja, hogy a Dávid fiára vonatkozó kérdést 
a 12,35a redakciós bevezetéssel a Templom közegébe helyezze el (vö. Gnilka, Evangelium, 2. 169; ma-
gyarul: Gnilka, Márk, 662). márk a 10,46–52-ben szintén hangsúlyozza a helyszínt, Jerikóban, úton 
Jeruzsálem felé (lásd a ὁδός főnevet a 10,46.52 versekben), amit a városnevek ismétlésével ér el a 10,46-
ban (vö. Burger, Davidssohn, 43–45, 62–63).

74 Ezek közé tartozik a SalZsolt 17 és a Tizennyolc áldásból a tizennegyedik; vö. Schneider, 
„Davidsohnfrage”, 87–88.

75 a 12,35–37 bennfoglalt logikája az, hogy egy atya nem hivatkozik saját fiára úgy, mint „az én uram”; 
ezért helytelen névhasználat az, amikor Jézusról mint Dávid fiáról beszélünk. Ezt a világos jelentést 
még azok közül is néhányan elismerik, akik éppen azt bizonygatják, hogy ez nem jelentheti azt a márki 
kontextusban; lásd pl. F. J. matera, The Kingship of Jesus: Composition and Theology in Mark 15 (SBlDS 
66; Chico, Ca: Scholars Press, 1982) 86–89.
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a Dávid fia cím helyességének elvitatása nemcsak azért probléma, mert 
márk előző fejezetei megerősíteni látszanak a címet, hanem mert a messi-
ás dávidi származását rendkívül jól tanúsítják az ószövetség és az első szá-
zadi zsidó szövegek is.76 Egyébként ezt a származást a mk 12,35–37 szaka-
szon kívüli korai keresztény források alig vonják kétségbe;77 ellenkezőleg, a 
messiás dávidi fiúságát feltételezik a korai krisztológiai formulák (pl. róm 
1,3) és mint ismert tényt használják, amelyre más érveléseket alapozhatnak 
(apCsel 2,30–31; 13,22–23). Ezért a mk 12,35–37-ben megjelenő nyilvánva-
ló állítás, miszerint a messiás nem Dávid fia, a krisztológia rejtélyes elemét 
képviseli, ami idegen mind az első századi judaizmusban, mind az első szá-
zadi kereszténységben. Hogy más szavakkal fogalmazzuk meg a mk 12,35b 
fél verset: hogy mondhatja szerzőnk azt, hogy a messiás nem Dávid fia?

márk tartózkodó fogalmazásának egyik oka, hogy számára Jézus nem 
csak Dávid fia; egy másik cím, az „Isten Fia” sokkal jobban megfelel identi-
tásának.78 Ennek a krisztológiai kérdésnek a vonatkozásában azonban van 
valami, ami közvetlenebbül tartozik tanulmányunkhoz, tudniillik az a véle-
mény, hogy a rómaiak ellen felkelő zsidókat, úgy tűnik, a dávidi vonal mes-
siási figurája vezette. az apologetikus „fehérre mosási” törekvések ellenére79 
ennek a vonásnak fontos szerepe kirajzolódik Josephus Flavius szakaszai-
ból, mint például a Bell. 6.5.4 §313, ahol arról olvashatunk, hogy ami minden 
másnál inkább sarkallta a zsidókat a háborúra, az „egy ugyancsak a szent 
iratokból származó bizonytalan jövendölés, amelynek értelmében azokban 
az időkben valaki az országukból a világ urává válik majd.” Bár a jövendölés 
szentírási alapja nem világos,80 legalább mutatja azt a létfontosságú szerepet, 
amit a messiási várakozások játszottak a felkelés táplálásában.

76 az ószövetségi szövegekről lásd: E. lövestam, „Die Davidssohnfrage”, SEA 27 (1962) 72–73; a zsidó 
szövegekről lásd B. Chilton, „Jesus ben David: reflection on the Davidssohnfrage”, JSNT 14 (1982) 100. 
még Qumránban is, ahol két messiást, egy dávidit („Izrael messiása”) és egy papit („áron messiása”) 
vártak, „a messiás” kifejezést teljes mértékben a dávidi alakra használták; lásd J. marcus, „mark 
14:61: are You the messiah–Son-of-God?” NovT 31 (1988) 128. oldal, 10–11. lábjegyzetek.

77 még a Jn 7,42 sem lehet kivétel, hiszen egyik esete lehet a „jánosi félreértés-motívumnak”. az evangéli-
um olvasója tudhatja, hogy Jézus valóban Dávid leszármazottja volt, és így a tömeg ellenvetése a mes-
siási mivolttal szemben érvénytelen (vö. Brown, John, 1. 330).

78 lásd D. Hay, Glory at the Right Hand: Psalm 110 in Early Christianity (nashville/new York: abingdon, 
1973) 119; Gnilka, Evangelium, 2. 171; marcus, „messiah–Son-of-God”, 135. az ószövetségi, később 
pedig a zsidó tradícióban, illetve néhány újszövetségi szakaszban (pl. róm 1,2–3) ezek a címek inkább 
kiegészítik egymást, mintsem egymással versengenek. Bár márknál és más korai keresztény szerzők-
nél, mint pl. a Barnabás-levél 12,10-ben, az „Isten Fia” cím túlnőtt ószövetségi gyökerein, és már-már 
az istenséget kifejező árnyalatot vett magára; lásd marcus, „messiah–Son–of–God”, 138–141.

79 Vö. l. Feldman („Josephus’ Portrait of David”, HUCA 60 f1989] 130–131, 173), aki rávilágít Josephus 
azon törekvésére, hogy elkerülje a dávidi sarj eszkatologikus alakját és a χριστός szót.

80 lásd Billerbeck eltérő véleményeit (Str–B, 4. 1002) és r. meyer (Der Prophet aus Galiläa: Studie zum 
Jesusbild der drei ersten Evangelien [Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970; orig. 1940] 
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máshol Josephus vigyázatlanul látni engedi, hogy a dávidi remények két 
vezető forradalmár, a galileai Júdás fia menachem és Simon bar Giora körül 
kristályosodtak ki.81 menachem a homályosabb szereplő, de az eléggé vilá-
gos, hogy személye messiási várakozásokat ébresztett. a Bell. 2.17.8 §433–434-
ben Josephus leírja, hogyan tört be menachem 66 augusztusában Heródes 
maszadában található fegyverraktárába, és fegyverezte fel a banditák egy 
csapatát, hozzátéve, hogy aztán „királyként tért vissza Jeruzsálembe”, és a 
lázadás egyik vezetőjévé vált. Ezen kívül a Bell. 2.17.9 §444-ben menachem 
királyi öltözetben jelenik meg a Templomban. a királyi nyelvezet és ké-
pek használata összekapcsolja menachemet a dávidi reménnyel,82 de emel-
lett megemlíthetjük a Jeruzsálemmel és a Templommal való társítást is, ami 
nyilvánvaló abban a „Dávid fia” portréban, amelyet a SalZsolt 17-ben és a 
Tizennyolc áldás közül a tizennegyedikben találhatunk.

a dávidi remény még inkább a felszínre kerül Simon bar Giora esetében, 
akinek hatalomra emelkedése párhuzamban állt Dávidéval néhány feltűnő 
mozzanatban, amely tény egyértelmű volt kortársai számára.83 Josephus 
szokása szerint polemikusan értékeli át Simon dávidi képét, amikor írja: 
„kezdettől fogva világos volt, hogy zsarnokságra hajlott”, és a környezetében 
„sok olyan ember volt, aki mint királynak engedelmeskedett neki” (BI 2.22.2 
§652; 4.9.4 §510). 

Hogy Simon is messiási fényben látta önmagát, megmutatja az a mód is, 
ahogyan a rómaiak elfogták (Bell. 7.2.2 §29–31). a templom lerombolása és 
a város kifosztása után Simon egy utolsó, elszánt lépésével „bíbor gallérral 
szegélyezett fehér tunikát vett magára, és a földről felugrott pontosan ugyan-
arra a helyre, ahol a Templom egykor állt.” Simon királyi öltözete itt bur-
koltan messiási igényre utal,84 és Josephus „felugrott a földről” (ἐκ τῆς γῆς 
ἀνεφάνη) kifejezése csodára emlékeztet.85 Simon „epifániájára” válaszul a 
rómaiak először meglepődtek, de gyorsan visszanyerve hidegvérüket őrizet-
be vették. Bár Josephus úgy mutatja be Simon tettét, mint olyan kísérletet, 
amely megdöbbentést keltve próbálja  megtéveszteni a rómaiakat, az sokkal 

52–53), aki a Dán 7,13–27 mellett érvel, illetve Hengel (Zealots, 237–240), aki a Szám 24,17 mellett érvel. 
81 lásd a téma feldolgozását: rhoads, Israel, 114; Horsley és Hanson, Bandits, 118–127; r. H. Horsley, 

„menachem in Jerusalem: a Brief messianic Episode among the Sicarii – not ’Zelot messianism’”, 
NovT 27 (1985) 334–348; Theissen, Lokalkolorit, 278.

82 lásd Horsley és Hanson munkáját, akik rámutatnak, hogy Josephus el akarta kerülni a jellegzetesen 
zsidó messianisztikus nyelvezetet, és helyette a királyi nyelvezetet használta (Bandits, 114–115).

83 a dávidi vonások körébe tartoznak a számkivetettként való menekülés, az odafordulás az elégedetlen 
izraeliták felé és Hebron elfoglalása; lásd Horsley és Hanson, Bandits, 121–122.

84 Simon messiási öntudatát tükrözhetik a forradalom negyedik évének bronz sékelei is, lásd Schwier, 
Tempel, 154. oldal, 40. lábjegyzet. 

85 Vö. michel és Bauernfeind, De Bello Judaico, 2.2.225–226, 20. számú jegyzet; Schwier, Tempel, 155. 

Studia Athanasiana 14.indb   33 2013.12.03.   12:43:23



34 Joel marcus

valószínűbb, hogy lépése nem pusztán csel volt; Simon remélhette, hogy az 
utolsó pillanatban Isten cselekszik majd felkentje (saját maga) által, hogy 
megmentse a várost, és csodálatos módon helyreállítsa a romokban heverő 
Templomot. Ez az esemény nemcsak Simon messiási öntudatát sejteti, ha-
nem szoros kapcsolatát egy a Templomra vonatkozó isteni közbelépésbe ve-
tett reménnyel, azaz ugyanolyan elképzeléseket, amelyeket menachemmel 
kapcsolatban megjegyeztünk, és kapcsolatba hoztunk az első századi zsidó 
szövegekkel, illetve a mk 10–12 fejezeteivel.86

Valóban, könnyen elképzelhető, hogy legalább néhányan márk hallgató-
ságából Jézus Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulásának leírásában Simon 
69. április-májusi bevonulásának ellentípusát láthatták.87 Josephus (Bell. 
4.19.11–12 §574–578) leírja, hogyan könyörögtek a város lakói Simonnak, 
hogy vonuljon be Jeruzsálembe, és ő öntelten hozzájárulva a döntéshez ho-
gyan vonult be a nép által megmentőként és oltalmazóként üdvözölve, majd 
lett a város ura és támadta meg a Templomot, hogy kikergesse az Eleazár ve-
zette rivális zelótákat. Szembetűnő a párhuzam Jézus bevonulásának márk 
által leírt elbeszélésével. mindkettőben a dávidi alak városba való bevonu-
lásával implicit módon igényt támaszt a királyságra, a nép mint megmen-
tőt üdvözöli (vö. „Hozsanna” = „ments meg minket” a mk 11,9–10-ben), aki 
azonnal hangsúlyozza igényét azáltal, hogy támadást indít a Templom el-
len, amely egy általa rombolónak ítélt csoport kezébe került.88

a márki Sitz im Lebenről szóló elképzelésünk alapján ezek a párhuza-
mok azt sugallják, hogy márk elbeszélésének dávidi szakaszát úgy dolgoz-

86 az még lehetséges, hogy Simon és/vagy menachem vissza tudta vezetni származását Dávidig, és így 
kijelenthették magukról, hogy Dávid fiai mind genealógiai, mind tipológiai értelemben. lásd Hengel 
(Zealots, 299–300), aki Hegeszipposztól hoz bizonyítékokat (Euszebiosz, Egyháztörténet 3.12.1; 3.19.1–
3.20.2; 3.32.3), hogy Vespasianus, Domitianus és Traianus üldözték Dávid leszármazottait, és arra kö-
vetkeztet, hogy ennek az üldözésnek az alapja az a félelem volt, hogy egy ilyen utód újabb forradalmat 
robbanthat ki.

87 Kronológiailag természetesen éppen fordított a helyzet; Jézus bevonulása előrevetíti Simonét. De ha 
a zsidó forradalom eseményei még élénken éltek márk olvasóinak emlékezetében, ahogy ez a tanul-
mány érvel, a közelebbi esemény nyújtaná a hátteret márknak a történelmileg távolabbi esemény el-
beszélése számára. a mk 11,11 szerkesztői jellegéről lásd fentebb, a 73. lábjegyzetet; így a bevonulási 
perikopa kapcsolata a Templom témájával („bevonult Jeruzsálembe, a Templomba”) márk saját szer-
kesztése hangsúlyozza. mindez ellentétes Horsley („menachem”, 347) véleményével, aki szerint az 
alapemlékek, amelyek a diadalmas bevonulás és a Templom megtisztítása során történt jézusi tette-
ken nyugszanak, már szilárdak voltak a zsidó forradalom kitörése előtt, és ezért az újszövetségi elbe-
szélések ezekről az eseményekről nem tükrözik a felkelés történéseit. a hagyományanyag alapvetően 
jelen lehetett, de a szerkesztői betoldások, mint amilyen a 11,11 és a 11,17 azt mutatják, hogy márk aktí-
van formálta azokat.

88 Egy V. K. robbins által közzétett tanulmány (Passion narrative Consultation of the SBl annual 
meeting, anaheim, 1989 novembere: „a Social–rhetorical analysis of the Crucifixion narratives in 
mark”) először hívta fel a figyelmemet arra a kapcsolatra, amely Simon templomi akciója és márk 
Jézus utolsó jeruzsálemi napjairól szóló leírása között lehet.
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ta ki (10,46–12,37), hogy szemei előtt olyan személyek voltak, mint Simon 
és menachem. Egy ilyen háttér nagyban hozzájárulna ahhoz, hogy megma-
gyarázzuk azt az ambivalens hozzáállást, amit evangéliuma a dávidi vára-
kozással szemben bemutat. Egyrészt fontos számára megerősíteni, hogy 
az igazi „Dávid Fia” már sok évvel menachem és Simon előtt megjelent 
Jeruzsálemben, kinyilvánítva királyságát a tömeg éljenzése közepette és cso-
dák kíséretében. másrészt azonban látja a dávidi messianizmusban rejlő ne-
gatív lehetőségeket is, hiszen talán a keserű tapasztalatoknak köszönhetően 
tudja, hogy a dávidi reményt igénylő forradalmárok saját nacionalista vallá-
sos buzgalmuk egy részét az idegenek ellen irányuló tisztogatásokban élték 
ki, amely idegenekhez márk pogány közösségének tagjai is tartoztak.89 E ve-
szélyek miatt a messianizmus eme formájára adott válasza nem lehet egyér-
telmű. ahol a messianizmust elsősorban a dávidi kép militáris, nacionalis-
ta vonásai határozzák meg, és azok, akik a fanatizmusnak azt a fullánkját 
érezték, amelyet egy ilyen messiási eszme támaszt és táplál, azok nyilván 
hajlani fognak arra, hogy elutasítsák ennek a képnek véglegességét, és márk 
Jézusával együtt kérdezzék, milyen alapon igényelheti magának a messiás a 
Dávid fia címet.

Így mind mk 10,46–52-ben, mind a 11,10–11-ben megjelenő állítást, mi-
szerint Jézus Dávid fia, valamint ennek a címnek a 12,35–37-ben található 
háttérbe szorítását elfogadhatóan magyarázza a zsidó felkeléssel való kap-
csolata, amelyben a dávidi várakozás fontos szerepet játszott.

5. márk közösségének elhelyezése térben és időben 

Tanulmányunk szerint márk evangéliuma a zsidó háború időbeli és földraj-
zi közelségében keletkezett, talán Szíriában. E tézis bizonyítékát találtuk a 
13. fejezet „jövendöléseiben”, a 11,17-ben szereplő ellentétben, amely „a min-
den nép számára fenntartott imádság háza” és „a rablók barlangja” kifejezé-
sek között feszül, az evangéliumon végigvonuló zsidó-pogány tematikában és 
a dávidi messiási eszmével kapcsolatban megjelenő ambivalens attitűdben. 
Feltételezve, hogy e bizonyítékok sora elegendő az elmélet valószínűségének 
megalapozásához – ahogy azt mi hisszük –, lehetünk-e még konkrétabbak a 
„mikor” és „hol” kérdését illetően márk evangéliumával kapcsolatban?

89 ugyan nincs közvetlen bizonyíték a menachem és Simon által képviselt pogányellenes tisztogatá-
si teológiára, az nem valószínű, hogy ebből a szempontból lényegesen különböztek volna más forra-
dalmároktól. lásd Horsley és Hanson (Bandits, 124–125), akik úgy tekintik az arisztokrácia tagjai-
nak Simon általi kivégzését (Bell. 5.13.1 §530–533), mint reflexiót a tisztogatási teológiára, hasonlóan a 
SalZsolt 17-hez; az utóbbi szakaszban megjelenik a pogányellenes téma.
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a „mikor”-t illetően Theissen-nek valószínűleg igaza van, amikor egy 
nem sokkal a Templom 70-es lerombolása utáni dátumot javasol. noha két-
ségkívül az első század hatvanas éveinek végén élő, jövőbe látó emberek ké-
pesek lehettek sejteni a Templom majdani lerombolását, a prófécia pontos-
sága a 13,1–2-ben mutatja, hogy az bizony az esemény után íródott.90

ami a „hol”-t illeti, felfedezésünk először koherensnek tűnhetett a tekin-
télyes elméletekkel, E. lohmeyer-rel, W. marxsen-nel, W. Kelber-rel és 
másokkal, akik szerint márk evangéliuma egy galileai keresztény közösség-
nek íródott.91 Bár Galilea az első században túlnyomórészt zsidók lakta terü-
let volt, és ilyen körülmények között nehéz elképzelni márk többségében po-
gány közösségét, vagy ha valaki el tudja képzelni, akkor a problémát az jelenti, 
hogy miért tartja szükségesnek márk, hogy egy ilyen zsidó környezetben élő 
csoportnak információt nyújtson a 7,3–4 versekben arról, amit „a farizeusok 
és minden zsidó” tesz (vö. 14,12; 15,42). Hasonló megjegyzések vonatkozhat-
nak a Golán területre, amelyik földrajzilag és kulturálisan összefüggött Felső-
Galileával.92 Galilea fontos márk számára, de nem feltétlenül azért, mert kö-
zössége ott él; a terület hangsúlyozása következhet a történelmi emlékezet 
(Jézus szolgálatát többségében valóban ott végezte) és a teológiai hasznosság 
kombinációjából (pl. Galilea keret, amelyben és ahonnan márk Jézusa logiku-
san kölcsönhatásba kerülhet a pogányokkal, hiszen a tartomány határos a po-
gány régiókkal).93

a magam részéről Galilea helyett inkább egy olyan hellén várost részesí-
tek előnyben helyszínként, amelyet Josephus elmondása szerint a háború 
elején megtámadtak, mivel ilyen helyen könnyű elképzelni egy túlnyomó-
részt pogány-keresztény tagokból álló közösséget, mely keserű érzésekkel vi-
seltetik a nem-keresztény zsidók iránt.94 Ha van némi történeti alapja annak 

90 lásd fentebb. a kortárs kritikák közel egyformán oszlanak meg azok között, akik szerint a márk evan-
gélium szerkesztése röviddel a Templom lerombolása előtt, (például Guelich, Mark, 1. xxxi–xxxii), 
és akik úgy gondolják, hogy röviddel az után történt (például Pesch, Markusevangelium, 1. 14).

91 E. lohmeyer, Galiläa und Jerusalem (FrlanT 52; Göttingen: Vandenhoeck & ruprecht, 1936); W. 
marxsen, Mark the Evangelist (nashville: abingdon, 1969; orig. 1956); W. Kelber, The Kingdom in 
Mark: A New Place and a New Time (Philadelphia: Fortress, 1974).

92 a farizeusok galileai jelenlétéről és a régió általánosan zsidó karakteréről lásd S. Freyne, Galilee, Jesus, 
and the Gospels: Literary Approaches and Historical Investigations (Philadelphia: Fortress, 1988) 167–175; 
198–212. Felső-Galileáról és a Golánról lásd E. m. meyers, „The Cultural Setting of Galilee: The Case 
of regionalism and Early Judaism”, ANRW 2.19.1 (1979) 686–701.

93 Vö. G. Stemberger, „Galilee – land of Salvation?” appendix IV in W. D. Davies, The Gospel and the 
Land: Early Christianity and Jewish Territorial Doctrine (Berkeley: university of California Press, 1974) 
435–436; Freyne, Galilee, 54–58; 167–168.

94 marxsen ugyancsak Pellába helyezi a márki közösséget, de ő úgy érvel, hogy egy ilyen elhelyezés össz-
hangban áll a galileai környezettel, mivel (a) az ősi keresztény közösség menekülhetett először Galileába, 
majd Pellába, és (b) Galilea magában foglalhatja Pellát (Mark, 115. oldal, 176. lábjegyzet). Vö. Kelber, 
aki oly módon terjeszti ki Galilea határát, hogy abba beletartozik Dekapolisz és a Tírusz és Szidón kö-
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az Euszebiosz és Epiphanius által elbeszélt hagyománynak, hogy a júde-
ai keresztények egy isteni orákulum figyelmeztetésére Pellába menekültek 
Jeruzsálem ostroma előtt,95 és ha ez az esemény kapcsolatban van a mk 13,14 
figyelmeztetésével, miszerint meneküljenek Júdeából a hegyekbe,96 amikor 
„a pusztító gyalázat” feltűnik, mi is kifejezetten Pellára gondolhatunk.

az alábbiakban egy elképzelhető forgatókönyvet javasolok, noha nem 
tartok igényt semmilyen bizonyosságra ezzel kapcsolatban. márk maga zsi-
dó-keresztény Júdeából,97 aki úgy gondolja, hogy a pogányok egyházban 
való jelenléte az eszkatologikus beteljesedés hatalmas jele,98 és aki olvassa 
a kézírást a falon, amikor a zelóták elfoglalják a templomot, hogy megtisz-
títsák azt a pogány befolyástól 67–68 telén. ő és más, hasonlóan gondolko-
dó zsidó-keresztények ezért egy transzjordániai hellenista városba (Pella?) 
menekülnek, ahol csatlakoznak egy többségében pogány-keresztényekből 
álló közösséghez, amely éppen maga is nehézségekkel szembesül a zsidó 
forradalmárok miatt. amikor két és fél évvel később a rómaiak lerombol-
ják a Templomot, márk azt tanítja egyházának, hogy erre a lerombolásra, 
mint az imádság házának elkerülhetetlen végzetére tekintsenek, amely ház-
nak Isten által szándékolt nemzetközi jelentőségét kiüresítették, amikor a 
zelóták bezárták ajtaját a pogányok előtt, és a felkelők erőszakosságának 
központjává tették.

a márki Sitz im Leben általunk vázolt rekonstrukciója az evangélium exe-
gézise számára változatos lehetőségeket hordoz. ahelyett, hogy az evangé-
lium kontextusáról tétován úgy beszélnénk, mint valami „üldöztetésről”, a 
keretet inkább közösségen belüli és közösségek közötti feszültségként hatá-
rozzuk meg, amelyet a zsidó háború felfordulása idézett elő. Egy ilyen kon-
textusban az olyan kifejezés, mint a „Dávid fia”, illetve az olyan jelenetek, 

rüli területek is (Kingdom, 130). Galilea ilyen rugalmas definiálásával szemben meggyőző érveket hoz 
Stemberger, „Galilee”, 415–421. marxsen kétlépcsős migrációs elképzelésére sincs bizonyíték.

95 Euszebiosz, Egyháztörténet 3.5.3; Epiphanius, Panarion 29.7.7–8; 30.2.7; De ponderibus et mensuris 15. 
Ennek a hagyománynak a történetiségét jelenleg védi C. Koester („The origin and the Significance 
of the Flight to Pella Tradition”, CBQ 51 [1989] 90–106), de vitatja J. Verheyden legújabban itt: „The 
Flight of the Christians to Pella”, ETL 66 (1990) 368–384.

96 Vö. Pfleiderer, „Composition”, 141; Pesch, Markusevangelium, 2. 295–96. Pella a Jordán völgye keleti 
szélének alsó előhegységében helyezkedik el; lásd „Pella”, HBD, 768.

97 Ennek az állításnak egyik bizonyítéka márk nyilvánvaló arámi ismerete (Hengel, Studies, 46), illet-
ve az, ahogyan az ószövetséget használja, ami sokszor párhuzamban áll a palesztinai judaizmusban 
használt korabeli magyarázó módszerekkel (lásd a 38. lábjegyzetben említett monográfiát), és annak 
lehetőségével, hogy a 13,14-ben található figyelmeztetés a Júdeából való menekülésre márk saját tapasz-
talatát tükrözi. az olyan értelmező magyarázatok, mint a 7,3–4, márk hallgatósága többségének po-
gány hátterét mutatják, nem pedig saját származását.

98 a zsidó-keresztények között a pogányok iránt mutatott különböző attitűdökről lásd r. E. Brown, 
„not Jewish Christianity and Gentile Christianity but Types of Jewish/Gentile Christianity”, CBQ 45 
(1983) 74–79.
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mint például a római százados tanúságtétele Jézus istenfiúságáról (15,39), 
mélyebb és időszerűbb jelentőséget kapnak. Ezen kívül márk közösségének 
helyzete összefügghet olyan dolgokkal is, amelyeket az újszövetségi írások 
hoznak magukkal. Ha például a kritikai vizsgálódások helyesek, és máté il-
letve János evangéliumát úgy tekintjük, mint a judaizmus háborút követő 
megerősödésére adott keresztény válaszokat,99 akkor márk az ugyanezekre 
az eseményekre adott válasznak egy korábbi állomását mutatja a zsidó kö-
zösségen belül.

márk eszerint egy olyan idővonal mentén helyezkedik el, amely a keresz-
tény közösségek, illetve az azok eredetét jelentő zsidó világ közötti egyre fo-
kozódó szembenállást mutatja. Ez utóbbi világ több lakója végzetes lépést 
tett azzal, hogy részesévé lett a forradalmi megmozdulásnak, majd pedig 
álmaik meghiúsulására egy olyan bezáródó társadalmi renddel válaszolt, 
amely új vezetők körül alakult ki, újradefiniálva azt, hogy ki a zsidó, és ki 
nem. a zsidó világban zajló események minden egyes ponton jelentős hatást 
gyakoroltak a keresztényekre, akár zsidó születésűek voltak, akár nem, és a 
későbbi konfliktusok egy részének visszhangja hallható az érzékennyé tett 
fül számára az Újszövetség lapjain.

99 lásd pl. W. D. Davies, The Setting of the Sermon on the Mount (Cambridge: Cambridge university Press, 
1966) 256–315; D. r. a. Hare, The Theme of Jewish Persecution of Christians in the Gospel According to 
St. Matthew (SnTSmS 6; Cambridge: Cambridge university Press, 1967); J. l. martyn, History and 
Theology in the Fourth Gospel (2d ed.; nashville: abingdon, 1979).
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a TEmPlom mEGáTKoZáSa  
éS a FÜGGönY KETTéSZaKaDáSa márK EVanGélIumáBan *

J. Bradley Chance, William Jewell College

Bevezetés

a tanulmány a márk-evangélium szenvedéstörténetének elején (11,15–19: a 
Temp lom megátkozása) és szinte a végén (15,33–39: Jé zus halála) találha-
tó két jelenet közötti kapcsolatot vizsgálja. a két központi szöveget három 
téma kapcsolja össze. Először is a Templom lerombolása (megátkozása). Jé-
zus tette és szavai a 11,15–19 versekben megfelelnek a függöny kettészaka-
dásának Jé zus halálának epizódjában. a második téma a templomra mon-
dott átok (lerombolás) oka (mk 11,17). a templom megszűnt annak lenni, 
aminek lennie kellett volna, inkább Isten népe és a nem-zsidók kizárásá-
nak eszközévé vált. mi több – tekintettel a nem-zsidókra – a templom is 
az erőszakos szembenállás jelképe lett. E kirekesztés érvénytelenítése ki-
fejezésre jut a százados azon szavaiban, melyeket a templom „lerombolá-
sa” (a függöny kettészakadása) után mond. a templom témája a rómával 
való erőszakos szembenállás jelképeként meglehetősen ironikus módon fe-
jeződik ki: Jé zust úgy végezték ki két „rabló” (λῃστάς) között (15,27), mint 
aki mes si ás nak tartotta magát (a „zsidók királya” a 15,26-ban és más szö-
vegek). a temp lom megátkozásának történetéből kiemelkedő harmadik 
téma, mikor a templom őrei meg akarják ölni Jé zust (11,18). Ez Jé zus ha-
lálának jelenetében legnyilvánvalóbban Jé zus tényleges halálában fejeződik 
ki – a templom őrei elérték céljukat. a tanulmány először Jé zus templom-

* The Cursing of the Temple and the Tearing of the Veil in the Gospel of mark, Biblical Interpretation 
15 (2007), 268–291. Fordították: Gnana Pragasam Derossi raja SDB és Quadros lytton SDB
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ban véghez vitt tettét (11,15–19) tárja fel, amelyet Jé zus halála perikopájának 
olvasata követ (15,33–39).

Jé zus templomi cselekedete (11,15–19)

1. Jé zus tette a templomban és a templom megátkozása

amikor mk 11,15–19 perikopára („Templom megátkozása”) utalunk, az már 
feltételezi a közvetlen szövegkörnyezetet jelentő „Fügefa megátkozása” pe-
ri ko pa (11,12–14.20–25) tekintetbe vételét. a kutatók – természetesen – rég-
óta ismerik a keretező fügefa megátkozásáról szóló epizód értelmező jelle-
gét.1 Ezért lehet irodalmi összefüggésében vizsgálni a mk 11,15–19 szakaszt.

A keret bevezető része: Mk 11,12–14. a 12–14. versekben Jé zus messziről ész-
revesz egy fügefát, amely tele van levéllel, és megvizsgálja, hogy van-e rajta 
gyümölcs. mivel egyet sem talál, megátkozza (bár ez a szó még nem szere-
pel a szövegben) a fát: „Soha többé ne egyen rólad senki gyümölcsöt!” (11,14). 
megdöbbentő márk megjegyzése, miszerint még nem volt itt a fügeérés ide-
je (καιρός; máté evangélista egyszerűen kihagyta). Furcsa, hogy Jé zus miért 
keresett fügét a fán, amikor még nem volt itt a fügeérés ideje.

Fontos, hogy a fügefa termése gyakran a levelek előtt jelenik meg a fán. 
Tehát ha valaki egy lombos fát lát, joggal várhatja,2 hogy gyümölcsöt is ta-
lál rajta, még ha nem is teljesen érettet.3 Ezért gondolta Jé zus, hogy legalább 
valamilyen gyümölcsöt talál. a történet szimbolikusan értendő, mint azt 
William Telford teszi:

a [füge] elsősorban a prófétai könyvekben fordul elő és nagyon gyakran olyan sza-
kaszokban, amelyek eszkatologikus jelentőséggel bírnak. Ezeket a szakaszokat az áldás 

1 lásd: W. r. Telford, The Barren Temple and the Withered Tree: A Redaction-Critical Analysis of the 
Fig-Tree Pericope in Marks Gospel and Its Relation to the Cleansing of the Temple Tradition (JSnTSup 1; 
Sheffi eld; JSoT Press, 1980), főleg 39–49. lényegében követik Telfordot, például B. Wi the ring-
ton III, The Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical Commentary (Grand rapids; Eerdmans, 2001), 312; r. 
T. France, The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text (nIGCT; Grand rapids: Eerdmans, 
2002), 436; J. r. Donahue, SJ és D. J. Harrington, The Gospel of Mark (SP, 2; Collegeville, mn; 
li tur gi cal Press, 2002), 330–331. Természetesen nincs olyan olvasat, amely kizár más elfogadható 
magyarázatokat. lásd például C. Wahlen megjegyzéseit: „The Temple in mark and Contested 
authority”, Biblical Interpretation 15 (2007), 248–267.

2 I. és W. Jacob, „Flora”, in ABD II, 807: „a pálmafa hullámos peremű karéjos levelei gyakran csak a 
gyümölcs kialakulása után jelennek meg.”

3 Így például: r. H. Gundry, Mark: A Commentary on His Apology for the Cross (Grand rapids: Eerd-
mans, 1993), 638; Witherington, Mark, 312; D. oakman, „Cursing Fig Trees and robbers’ Dens: 
Pro nounce ment Stories within Social-Systemic Perspective: mark 11:12-25 and Parallels”, Semeia 64 
(1994), 253–272 (257–258).
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és ítélet ikermotívumai jellemzik. a fügefa virágzása és gyümölcshozása leíró elemként 
azokban a szakaszokban fordul elő, amelyek arról szólnak, hogy JHVH áldással láto-
gatja meg népét; míg a fügefa elszáradása, gyümölcseinek megromlása vagy elmaradása 
JHVH ítéletének képi ábrázolása népe vagy annak ellenségei fölött.4

márk kontextusában az idő (καιρός) beteljesedett, az áldást és átkot ígérő 
Isten országa elérkezett (vö. 1,15). a gyümölcs nélküli fügefa akár gyümölcs-
érés idején, akár máskor, baljós jele a közeli ítéletnek.

A kereten belüli kép: Mk 11,15–19. a késlekedő ítélet képével Jé zus belép a 
templomba. amikor a templom területére lép, elkezdi kiűzni azokat, akik az 
áldozathoz szükséges állatokat veszik és eladják. az állatokat azért a helyszí-
nen vásárolták meg, hogy biztosítsák a Törvény betartását, hogy az áldozatra 
szánt állatok makulátlanok legyenek, amint azt a papok elrendelték.5 az ál-
dozati állatok adásvétele szükségessé tette a „pénzváltók” jelenlétét, akiknek 
munkája (átváltási díj fejében természetesen) abból állt, hogy római pénze-
ket váltsanak át. Ezeket a pogány és bálványimádó ábrázolást és feliratokat 
tartalmazó pénzeket semleges, feltehetően tíruszi pénzekre váltották, amelye-
ket az áldozati állatok megvásárlására és a templomadó befizetésére használ-
tak.6 azzal, hogy mind az állatárusokat, mind a vevőket kiűzte a templomból, 
és felborogatta a pénzváltók asztalait és az áldozati galambok árusainak ülé-
seit, Jé zus valójában beszüntette a templom működését. ahogy az elbeszélő a 
16. versben megjegyzi: Jé zus nem engedte meg senkinek, hogy bármit is átvi-
gyen a templomon.7

Hogyan értelmezzük ezt a rombolást? Jé zus tettét márk elbeszélésében 
és a történelem folyamán általában úgy tekintették, mint a templom lerom-
bolásának előrejelzését.8 Tettét nem csak „rombolásként” lehet értelmezni 

4 Telford, The Barren Temple, 161–162. Kiemelés az eredetiben.
5 S. Dowd, Reading Mark: A Literary and Teological Commentary on the Second Gospel (macon, Ga: Smyth 

& Helwys, 2000), 119; D. a. Hare, Mark (louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1996), 142.
6 Hare, Mark, 142; France, Mark, 443–444; Donahue és Harrington, Mark, 327.
7 Dowd a tárgyról: „a szimbolikus gesztus azonban a nem verbális megfelelője Jé zus jóslatának a 

templom elpusztulásáról a 13,2-ben […]. márknál Jé zus cselekedetének célja a [templom] működé-
sének teljes megszüntetése” (Mark, 119).

8 a történelmi szintről lásd például n. T. Wright, Jesus and the Victory of God (minneapolis: Fortress Press, 
1996), 413-28, 490–494. Wright jó irodalmi áttekintést ad. az effajta interpretációt nem fogadja el, Jé-
zus tettét a templom megtisztításának, nem pedig szimbolikus lerombolásának tekinti C. Evans, „Jesus’ 
action in The Temple: Cleansing or Portent of Destruction?” CBQ 51 (1989), 237–270. a márki elbeszélés 
szintjén lásd Witherington, Mark, 315–316, aki a tettet úgy írja le, mint „szimbolikus tett vagy végigját-
szott dráma”, amely „előrevetítette” a templom tényleges „lerombolását”. lásd még Dowd (fentebb az 5. 
lábjegyzetben). Donahue és Harrington, Mark, 332, túlságosan eltúlzottnak tekintik a „lerombolást”; 
egy „kevésbé nagyra törő interpretáció jobb lenne”, például „tiltakozás a templomépület túlzásba vitt üz-
leties szelleme és szekularizációja ellen”. Vö. még: Evans, „Jesus’ action,” 239-42; bár Jé zus tette történeti 
szempontból megtisztító jellegű tett volt, márknál rombolásként jelenik meg. a templomi cselekedetet nem 
tekinti történelminek, és márk szerzeményének tartja: D. Seeley, „Jesus’ Temple act,” CBQ 55 (1993), 
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(nagyon is elképzelhető, hogy ezzel a kemény tiltakozással a templomi szo-
kásokkal szembeni erős nemtetszését fejezte ki).9 mindazonáltal a „véghez-
vitt rombolás” vagy „megátkozás” kézenfekvő magyarázat, különösen, ha a 
pe ri ko pa tágabb összefüggését vesszük figyelembe. az első, amit a szentírá-
si pe ri ko pa kifejez, a templom szimbolikusan véghezvitt lerombolása, sőt 
megátkozása.

A keret befejező része: Mk 11,20–25. Ha Jé zus prófétai cselekedeteivel – és ké-
sőbb prófétai szavaival (mk 13,2) – kimondta a templom lerombolását, lesz-e 
valami, ami a helyébe lép? a kérdés elvezet bennünket a keret befejező részé-
nek tanulmányozásához (mk 11,20–25). Ebben a szentírási perikopában Jé-
zus, a tanítványai és az olvasó újra találkozik a fügefával. állítólag gyökeré-
ig kiszáradt, mindenki számára láthatóan elhalt. Péter határozattan állítja, 
hogy Jé zus „megátkozta” a fát (11,21). Jé zus válaszában a hitről beszél (11,22), 
utána „arról a hegyről”, amelyet a hit „felemel és bedob a tengerbe” (11,23).

Különösen érdekes, nagy feladatot jelentő exegetikai kérdések várnak vá-
laszra, legfőképpen a 23. vers közismert mondása a hitről és a hegyekről. a 
tengerbe vetett hegy képe továbbviszi az ítélet és az átok témáját (mk 5,13; 
9,42), alátámasztva azt a következtetést, hogy Jé zus cselekedete a temp-
lomban valóban a templom elleni ítéletből következett. le kellett rombol-
ni. Emiatt ez a hely többé nem lehet az imádság, az istentisztelet és az áldo-
zatbemutatás helye. Itt többé nem fognak bűnbocsánatot nyerni azok, akik 
Jé zust követik.10

Jé zus Péterhez és valójában minden tanítványhoz, ugyanakkor minden 
olvasóhoz intézett szavai (mivel az igék a szövegben többes számban van-
nak) világossá teszik, hogy az ima továbbra is hatásos lesz, és hogy a hatékony-
sághoz nem szükséges a templom. Egy efféle kijelentés nyilvánvalóan szemben 
állt a hagyományos elvárásokkal. mind a zsidó, mind a nem-zsidó világban 
nagyon szoros kapcsolatot tételeztek föl az ima hatékonysága és egy „kü-
lönleges hely” között, ahol, vagy amellyel kapcsolatban imát mondtak.11 a 
templom nem szükséges az ima hatékonyságához. ahhoz sem kell temp-
lom, hogy elnyerjük Isten bocsánatát. a bűnbocsánat eszköze nem a temp-
lom és áldozati rendszere; a bűnbocsánat eszköze inkább a bocsánat fel-
ajánlása. Továbbra is van „helye az imának”, de ez nem a templom, amely-

263–283. Úgy értékeli ezt márknál, mint ami szimbolizálja a megtisztítást és a lerombolást (főképp: 279). 
Wahlen szerint Jé zus erőteljes szavai inkább a templom vezetőire, mintsem a templomra vonatkoznak. 
De bizonyos, hogy a templom vezetőit is illeti Jé zus bírálata.

9 Witherington, Mark, 314–315, a tiltakozó tettet a rombolás szimbolikus tettével köti össze.
10 Witherington, Mark, 317.
11 lásd Dowd hatásos és szerintem meggyőző vizsgálatát a releváns bizonyítékokról (Mark, 119–121).
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re Jé zus ítéletet, átkot, pusztulást mondott. a hely azoké, akikhez Jé zus szól: 
a szöveg világában ezek a tanítványai; a szöveggel találkozó világban pedig 
márk olvasói. Talán nem túlzás azt mondani, hogy van egy „új templom”, 
egy „új helye az imának minden nép számára”.12

az eddigieket összegezve a mk 11,12–25 a jeruzsálemi templomot meddő 
intézménynek festi le. mint a lombos fügefánál, itt is megvan a remény arra, 
hogy majd gyümölcsöt hoz, különösen most, hogy Isten országa elközelgett. 
De közelebbről szemügyre véve: a „fa” terméketlen. Ez is, a templom is meg 
van átkozva. a meddő állapot magyarázatát jelen tanulmány következő ré-
sze mutatja be.

2. A templom lerombolásának oka

a 17. versben található Jé zus magyarázata saját tettére. Először is Jé zus a 
17a-ban az Iz 56,7 utolsó szavait idézi. Pontos az idézet, azzal a különbséggel, 
hogy márk elhagyja a „mivel” szót (γάρ) Izajás szövegéből: 

ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν (mk 11,17c)

ὁ γὰρ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν (Iz 56,7d)

az Iz 56,3–8 márk perikopájának értelmezését segítő ószövetségi szöveg (in-
ter text). Folyamatosan érdemes figyelni az utalások tágabb összefüggéseire, 
hogy felfedezhessük a mikro-szintű vonatkozásokat, ez esetben a mk 11,17b 
és az Iz 56,7 között. az Iz 56,3–8 szakasza két csoportról beszél, akiknek ott 
lenne a helyük, de ki vannak zárva a templomi istentiszteletből: a heréltek és 
az idegenek (szó szerint: „más fajúak”; 3. vers). Isten szívesen lát házában 
mindenkit, aki hisz, megtartja a szombatot és ragaszkodik a vele kötött szö-
vetséghez (5. és 7. vers). ők azok az emberek, akiket kimondva vagy kimon-
datlanul kizártak a gyülekezetből a mTörv 23,1–4 szerint. az idegeneknek 
megadva a tiszteletet, a szöveg világosan kimondja, hogy Isten felviszi őket 
szent hegyére, oltárán elfogadja felajánlásaikat és áldozataikat (Iz 56,7). nem 
önmagában az áldozatokat ellenzi Jé zus a perikopában, inkább az emberek 
kizárását „az imádság házából”, amely Isten szerint minden nemzeté. az 
izajási szövegösszefüggésben az effajta befogadás nem azt jelentette, hogy a 
nem-zsidóknak lesz egy „imahelye” a templom környékén (Iz 56,7: „égő és 
véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának 
neveztetik minden nép számára”) – hanem a templomnak, Isten házának 

12 D. Juel, Messiah and Temple: The Trial of Jesus in the Gospel of Mark (SBlDS, 31; missoula, mT: 
Scholars Press, 1977), 135–136. Illetve: Dowd, Mark, 127; C. D. marshall, Faith as a Theme in Marks 
Narrative (SnTSmS, 64; Cambridge: Cambridge university Press, 1989), 170–172.
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minden nép számára az imádságban és az áldozatbemutatásban kifejezett 
istentisztelet helyének kell lennie. Izajás látomása mindent magába foglal.

Jé zus egy másik érvet is felhoz a lerombolás/átok profetikus tettére. Ismét a 
Szentírás nyelvezetével, ezúttal a Jer 7,11 szavainak használatával indokolja tet-
tét: „Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.” Itt az intertextualitás visszhang-
ja nem olyan erőteljes és kifejezett, mint az Iz 56-tal kapcsolatban, mivel Jé zus 
nem az egész jeremiási mondatot idézi, csak a „rablók barlangja” kifejezést:

ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν (márk 11,17c)
Ti azonban rablók barlangjává tettétek azt.
μὴ σπήλαιον λῃστῶν ὁ οἶκός μου οὗ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκεῖ ἐνώπιον 
ὑμῶν καὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἑώρακα λέγει κύριος (Jer 7,11)
Vajon rablók barlangjává lett-e az a ház előttetek, amely az én nevemről neveztetik? és 
íme, én is láttam azt, mondja az Úr.

Jeremiáshoz hasonlóan márk is a templomról, Isten házáról beszél, amikor a 
„rablók barlangja” kifejezést használja. Gazdagíthatja márk szövegét, ha ol-
vasásakor felfigyelünk az értelmezését segítő ószövetségi szöveg tágabb ösz-
szefüggéseire. a Jer 7-ben a próféta ítéletet mond a jeruzsálemi templom fe-
lett, sőt meghirdeti lerombolását. az ítéletnek nem az az oka, hogy a templom 
nem lett az imádság helyévé minden nemzet számára, hanem, hogy Júda 
nem az Istennel kötött szövetség szerint élt. nem cselekedett igazságosan, 
nem védte a gyengéket (Jer 7,5–6), mert lopás, gyilkosság és más bűnök el-
követésével megszegte Istennel kötött szövetségét, és más isteneket imádott 
(Jer 7,8–10). Viselkedésével tette Isten házát „rablók barlangjává”. a követke-
ző részben, amelynek témája Júdea vezetőinek szándéka Jé zus megölésére, 
jobban kifejezi a Jeremiásra tett utalást. Ennél a pontnál fontos megjegyezni, 
hogy a „rablók barlangja” kifejezéssel Jé zus olyan szövegre utal, amely nyil-
vánvalóvá teszi, hogy közeleg a pusztulás: amit Silóval tett Isten, azt fogja 
tenni a jeruzsálemi templommal is (Jer 7,12–14). Következményeképp Isten 
elveti szeme elől Júdát, miként elvetette Izraelt (Jer 7,15).

Valamit meg kell még jegyezni a λῃστής főnévvel kapcsolatban, hogy lás-
suk, jobban megvilágítja-e „a templom lerombolásának okát”. a kifejezés 
Jo se phus egyik kedvenc kifejezése volt, amellyel a rómaiak elleni lázadókra 
utalt, azokra, akik helyeselték a római elnyomók elleni erőszak alkalmazá-
sát.13 a későbbi szövegekből látszik, hogy márk ismerte a szó ilyen jelentését 

13 G. W. Buchanan, „mark 11:15-19: Brigands in the Temple,” HUCA 30 (1959), 169–177, megvizsgál 
minden, a λῃστής szóra vonatkozó utalást és a származékait Josephus Flavius A zsidó háború című 
munkájában, és erre a következtetésre jut: „a legtöbb ilyen esetben Josephus hazafias rablócsapato-
kat ír le, akik gerillaháborúra szövetkeztek” (171). a λῃστής szó ilyen értelmezése egybevág a lXX 
szóhasználatával.
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(mk 14,48; 15,27). a kommentátorok általában vonakodnak ezt elismerni,14 
viszont ha követjük a gondolatot, még inkább segítheti annak megértését, 
miért is rombolták le a templomot, amely a rómával való erőszakos szem-
beszegülés szimbólumává vált.

márk azon szövege, amely kimondottan a templom lerombolásával fog-
lalkozik, Jé zus úgynevezett apokaliptikus beszéde (mk 13).15„látjátok ezeket 
a nagy épületeket? nem marad kő kövön, amely le nem romboltatik” (13,2). 
márk sok olyan témával foglalkozik, amely érdekelhette kora olvasóit, példá-
ul a hamis messiások eljövetele (13,6), a növekvő ellenségeskedés és feszültség 
a népek között (13,7–8) és Jé zus követőinek üldöztetése (13,9–13). Úgy tűnik, a 
szöveg arról a háborúról szól, amely a fanatikus zsidó lázadók és a római ha-
talom, valamint helyi szövetségeseik között fog kitörni. röviden: a kontextus, 
amelyben ezt a beszédet értelmeznünk kell: az első zsidó felkelés.16

márk felhívja az olvasót („aki olvassa, értse meg!”), hogy különös figyel-
met fordítson a „pusztító gyalázatra” (13,14). Dánieltől átvett kép (Dán 9,27; 
11,31; 12,11) segítségével szól a jeruzsálemi templom rómaiak általi aktuális 
vagy közeli lerombolásáról.17az „olvasó meg fogja érteni”, hogy az az eszköz, 
amely révén a templomot valójában eléri végzete, róma válasza a róma el-
len bujtogató lázadóknak. Jé zus megállapítása, hogy a templom a „rablók” 
(λῃστῶν) barlangjává lett, összekapcsolja a templom lerombolását azzal a 
barlanggal, amivé lett. mivel a λῃστής szóban benne volt a „lázadó” jelentés, 
és mivel úgy tűnik, márk ismerte e jelentést (vö. 14,48; 15,27), a róma elleni 
lázadás, amely a templom lerombolásához vezet, pontos magyarázatot ad az 
olvasóknak arra, hogy hogyan járul hozzá a templom „λῃστῶν, vagyis a rab-
lók, latrok barlangja” státusza a templom lerombolásához.

Ironikus, hogy márk nem úgy ábrázolja a templom őrzőit, mint akik 
szembeszegülnek a római törvényekkel. Valójában ők azok, akik római 

14 lásd például Witherington, Mark, 316; Gundry, Mark, 644-645. Buchanan, „Brigands,” 177, vi-
tatja, hogy márk erre a sajátos politikai jelentésre gondolt volna, hozzákapcsolva a kifejezést a „meg-
tisztítás” hagyományához Jeruzsálem eleste után.

15 Jelenleg is vita folyik arról, hogy az „apokaliptikus” megfelelő kifejezés-e a fejezet műfajának leírásá-
ra (lásd France, Mark, 498–500). a biblikus szaknyelvi elnevezés azonban jól megalapozott a bib-
liatudományon belül. az irodalmi műfajra vonatkozó viták ellenére nem érthető félre, milyen szö-
vegre vonatkozik a „márki apokalipszis”.

16 Így France, Mark, 497–503 és Witherington, Mark, 340–392. Elhatárolva Jé zus világos, a temp-
lom lerombolására vonatkozó jövendölését (13,2) a fejezetben rákövetkezőtől, implicit módon: Do-
na hue és Harrington, Mark, 378, illetve egészen kifejezetten: Gundry, Mark, 736–737; 753–755.

17 Ellentétes véleményt képvisel Gundry, Mark, 741-42. azonban vö. Hare, Mark, 173 és főként 
France, Mark, 525. Hivatkozva Josephus-ra, France több témát említ, amelyek vonatkozhatnak 
egy megszemélyesített pusztító szentségtörőre, feltételezve, hogy az interpretáció a zsidó háború ösz-
szefüggésében történik: pl. a templom elfoglalása a zelóták által vagy a római katonák áldozatai az ő 
szokásaiknak megfelelően.
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pénzt tartanak erszényükben (12,13–17) és együttműködnek Pilátussal, hogy 
Jé zus halálbüntetést kapjon (mk 15); felügyelnek a templomra, amely a né-
pek dühének célpontja, és szemlélteti, hogy a vezetőket a szőlőskert gazdája 
majd elpusztítja (12,9). abban is irónia rejlik, hogy Jé zust, mint egy „rablót” 
(14,48) veszik őrizetbe, és azért feszítik meg – nyilvánvaló politikai váddal 
két „rabló” (15,27) között –, mert a „Zsidók Királya”. nem Jé zus az, aki lá-
zad a rómaiak ellen, legalábbis nem erőszakos módon, mégis így kell meg-
halnia. Ilyen vádakkal illetve sikerül Jeruzsálem és a templom őrzőinek el-
pusztítani Jé zust. De a valódi rablók azok, akik fegyvert fognak róma ellen, 
akik eszközei lesznek azoknak, akik által a templom és őrzői elpusztulnak. 
amikor róma erélyesen fellép a „rablók” ellen, a templomot utoléri végzete.

Szót kell még ejteni a mk 13,26-ról: „akkor majd meglátjátok az Emberfiát, 
amint eljön a felhőkön, hatalommal és dicsőséggel.” a Dán 7,13-ban alkal-
mazott kép az egyik, amely Isten szentjeinek győzelmét és dicsőségét ábrá-
zolja elnyomóik fölött (Dán 7,17–18). az Emberfiához márk más szövegei-
ben is kapcsolódik az igazságszolgáltatás és a győzelem képe. az Emberfia 
fel fog támadni, miután ellenségei megölték (mk 8,31; 9,31; 10,33–34). a vád 
során a főpapnak adott válaszában Jé zus közli vádlóival, hogy meglátják az 
„Emberfiát” a hatalom jobbján ülni (vö. Zsolt 110,1, jelezve a királlyá koroná-
zást) és „eljönni” az ég felhőin (Dán 7,13). Jé zus, mint az Emberfia szenvedni 
fog, de szenvedése nem lesz hiábavaló. a mk 13 ennek az igazolásnak egyik 
jellemzőjét világítja meg Jé zus beszédén keresztül.

márk a felhőkön eljövő Emberfiát parúziának tekinti (13,26) Ν. T. Wright 
hősies erőfeszítése ellenére, amelyet annak érdekében fejt ki, hogy Jé zust és 
az őskeresztény egyházat megmentse ettől a nevetséges ötlethez való ragasz-
kodástól.18 Jé zus parúziája igazolja Jé zus dicsőségét. márk interpretációjá-
ban nem szükséges sem azonosítani, sem teljesen elválasztani az „Em ber fia el-
jövetelét” a templom lerombolásától. márk evangéliumának egész 13. fejeze-
te Jé zus válasza a templom lerombolására (13,1–4). a templom lerombolása 
és az Emberfiának igazolása kapcsolatban áll egymással. minél jobban igyek-
szünk elválasztani Jé zusnak a templom lerombolására vonatkozó kijelentését 
és a tanítványok azon kérését, hogy erről többet tudhassanak meg (13,1–4), at-
tól, ahogyan Jé zus válaszol a fejezetben (lásd fentebb, a 16. lábjegyzetben), an-
nál egyértelműbb, hogy a beszéd csúcspontjának – vagyis az Emberfia eljöve-
telének – semmi köze Jeruzsálem és a templom lerombolásához.

18 Victory of God, 360–635. France, Mark, 501, osztja Wright értelmezését, de vitatja, hogy az evangé-
liumban szándékos utalás történne a parúziára.
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Bár „az Emberfia eljövetelének” parúziaként való elgondolása jelenthet-
né Jé zus végső és egyértelmű megdicsőülését, de Jé zusnak az Emberfiaként 
való megdicsőülése már azt megelőzően sem volt ismeretlen. Jé zus feltáma-
dása beigazolja a hit új közösségének létrejöttét, illetve történelmi és konkrét 
ítélet Jeruzsálem, a templom és annak őrzői felett. amikor róma erélyesen 
fellép a rablók ellen, nemcsak a templomot éri utol végzete, de bekövetke-
zik az Emberfia által megjövendölt ítélet is, és az, aki megjövendölte, igazo-
lást nyer.

az Izajástól vett idézettel összekapcsolva válik világossá a templom küszö-
bön álló elpusztulásának oka. nemcsak elzárja a templom környékét a pogá-
nyok elől, és így nem lesz az imádság háza, ahol minden nemzet imádhatja 
Istent, de egyúttal „rablóbarlang” is, azok védőbástyája, akik a pogányok ellen 
erőszakot fognak alkalmazni. a kapun kívül rekeszti a nem-zsidókat, megtilt-
va az imádkozást az áldozati istentiszteleten; ez jellegzetes védekező magatar-
tás. amikor a templom a pogányok elleni erőszakos és brutális hatalom szim-
bólumává válik, akkor az erőszakos ellenállás védekezésből támadásba fordul.

3. A templom őrzői Jé zus elpusztítására törnek 

a perikopából két csoport emelkedik ki: a főpapok és az írástudók (11,18). 
meghallva, miket mondott Jé zus, keresték, hogyan állítsák félre vagy öljék 
meg. Féltek tőle, mert tettei a tömeget csodálkozásra késztették. Bár itt a le-
írás szűkszavú, Júdea vezetőinek eltökéltsége, hogy Jé zust megölik, kifejezi 
azt a konfliktust, amely a márki elbeszélés során végig jelen volt. Ezt a konf-
liktus-motívumot csak nagy vonalakban tudjuk bemutatni.19

Mk 1,1–3,35. a megkísértés elbeszélése ábrázolja a konfliktust a 
messiásként (1,1), Isten Fiaként (1,1.11) és a Szentlélek által Felkentként (1,10; 
vö. 1,12) bemutatott Jé zus és a sátán között. a konfrontáció után Jé zus Isten 
országának közelségéről prédikál (1,14–15). az Isten országának közeledté-
ről szóló kinyilatkoztatás és a sátánnal való konfliktus találkozik. az elbe-
szélés során a különféle szereplők közötti ellentétek a sátánnal való konflik-
tus nagy égisze alatt zajlanak.20

19 a motívum olvasmányos áttekintését kínálja J. D. Kingsbury, Conflict in Mark: Jesus, Authorities, 
Disciples (minneapolis: Fortress Press, 1989), 63–88. I. B. Driggers, „The Politics of Divine Presence: 
Temple as locus of Conflict in the Gospel of mark”, Biblical Interpretation 15 (2007), 227–247.

20 J. m. robinson világosan írt erről évekkel ezelőtt: The Problem of History in Mark and other Markan 
Studies (Philadelphia: Fortress Press, 1982), főleg 69–101. a sátántól való megkísértés Jé zus működé-
sét a történelemben kozmikus összefüggésbe helyezi, rámutatva Jé zus különféle konfliktusainak je-
lentőségére történelmi szinten, például az emberekkel, köztük is kiemelkedően a „hivatalos vezetők-
kel” való konfliktusaira.
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Jé zus azzal bizonyítja Isten országának közelségét, hogy szabadulást 
ígér a démonoktól és a betegségektől (1,21–28.32–34.39). megtisztulást ígér 
azoknak, akiket betegségük zárt ki a gyülekezetből, s ezzel kiszabadítja őket 
marginalizált helyzetükből és a kiközösítésből (1,40–45). Ígéretet tesz a bű-
nök bocsánatára (a bűnöktől való szabadulásra), ami azt bizonyítja, hogy az 
Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására (2,1–12). Jé zus 
egy asztalnál eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, meghívva őket, hogy osz-
tozzanak Isten országának szabadságában (2,13–17). a Jé zus által felkínált 
szabadság nem engedi meg, hogy a szombatra vonatkozó törvények, előírá-
sok visszatartsák, mivel az Emberfia úr, a szombat ura (2,23–3,6).

a gyógyítás, az ördögűzés, a bűnbocsánat, a vámszedőkkel és a bűnösök-
kel való találkozás történeteibe beleszövődnek a Júdea vezetőivel való konf-
liktusok történetei. a vezetők először a 2,6–7-ben lépnek színre, amikor az 
„írástudók” káromlással vádolják Jé zust, mert bűnbocsánatot ígér, amit csak 
Isten tehet. Jé zus átlépte a határokat, mert olyat ígért, amit csak Isten – és 
csak a templomban és a templom hivatalosan szentesített rendszerén ke-
resztül – ígérhetne, illetve csak a papok hagyhatnának jóvá.21

a konfliktus folytatódik a 2,13–17-ben, amikor Jé zus hívja „a vámszedő-
ket és bűnösöket” és csatlakozik hozzájuk, ismét kivívva a vezetők haragját, 
akik között most már a farizeusok is ott vannak (2,16). Folytatódik az ellen-
tét a 2,23–3,6-ban, amikor Jé zus megsérti a szombatot. Jé zus ellenfelei most 
már elszántan el akarják „pusztítani” (ἀπολέσωσιν) őt (3,6). 

ahogy a mk 3. fejezete véget ér, fokozódik Jé zus és a vezetők közötti konflik-
tus. Jé zus ellenfelei „Jeruzsálemből jött írástudókként” (3,22) szerepelnek. márk 
nem először említi itt Jeruzsálemet (1,5; 3,8), de az elbeszélő első ízben kapcsolja 
össze Jé zus ellenfeleit a várossal. a Jé zus elleni vád már a káromláson is túllép: 
Jé zust megszállta az ördögök fejedelme. a „nagy Hagyomány” őrzői arra kény-
szerülnek, hogy őrizzék a határokat, melyeknek megvédésére a hagyományt te-
remtették.22 Ironikus, hogy „Isten népe” határainak őrzése a sötét oldalra állítja 
az őröket. az ország, amelyet Jé zus hirdet, nem ismer ilyen határokat.

a Mk 4,1–8,21-ben Jé zus rendszeresen átkel a Galileai-tengeren túlra, 
majd visszatér. márk narratívájában ez a tenger jelzi a „határvonalat” a zsi-
dó és a nem-zsidó világ között.23 Pogány területen találkozik Jé zus a légióval 

21 lásd Witherington, Mark, 115.
22 a farizeusokról mint a „nagy Hagyomány” őrzőiről márknál lásd r. a. Horsley, Hearing the Whole 

Story: The Politics of Plot in Marks Gospel (louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2001), 149–
166. Vö. még rövidebben B. J. malina, The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology 
(3. kiadás; louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2001), 87–88.

23 E. S. malbon, „The Jesus of mark and the Sea of Galilee”, JBL 103 (1984) 363–377; még bővebben olvas-
ható: malbon: Narrative Space and Mythic Meaning in Mark (San Francisco: Harper & row, 1986) 40–44.
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(5,1–20), és fölajánlja egy nem-zsidó személynek ugyanazt a szabadítást, 
amelyet a kafarnaumi zsinagógában (1,21–28).

a mk 7,1–23 kizárólag olyan esetekről ír, ahol tisztaság és tisztátalanság a 
kérdés – különösen az ételek szempontjából. Jé zus kinyilvánítja, hogy min-
den étel tiszta (7,19), és külön említ két esetet, amikor nem az étel szennye-
zi be az embert (7,15.18).24 Ezeket a példákat a farizeusok és írástudók ellen 
hozta föl Jé zus, akik „Jeruzsálemből jöttek” (7,1), hogy Jé zussal vitába szállja-
nak, mert tanítványai nem mosták meg kezüket étkezés előtt. mielőtt Jé zus 
minden ételről kijelentené, hogy tiszták, keményen kritizálja a farizeusokat, 
mert „elhagyták Isten parancsolatait” (7,8), „elutasították Isten parancsola-
tait” (7,9) és „elhomályosították Isten szavát” (7,13). éppen a miatt tértek el 
Isten parancsolataitól és szavaitól, mert a saját hagyományaikat akarták kö-
vetni. a következtetés világos: a jeruzsálemi elöljárók útja, amely szigorú 
tisztasági szabályokhoz van kötve, nem Isten útjának, szavának és parancso-
latainak követése.

az ételre vonatkozó tisztaság annak az elkülönülésre vonatkozó széle-
sebb hagyománynak volt része (szentség), amely külön kitért a különbö-
ző fajta emberekre, elsősorban a nem-zsidókra (vö. főleg lev 20,24–26).25 
Ezért is nagyon fontos, hogy miután Jé zus megszünteti az ételekre vonatko-
zó szabályokat, az evangélista rögtön belekezd a leghosszabb elbeszélésbe, 
amely „nem-zsidó földön” játszódik. Jé zus meggyógyítja egy nő lányát, akit 
az evangélium „pogány, szír-föníciai származásúnak” mond (7,26). Jé zus ez-
után „De ka po lisz vidékére megy” (8,31), amely a márk által említett terüle-
tek narratív térképének nem-zsidó részén található (vö. 5,20). Itt, még min-
dig nem-zsidó területen, Jé zus újabb csodás kenyérszaporítást visz végbe 
(8,1–9). a halak és a kenyerek megszaporításának csodáját többféleképpen 
is lehet értelmezni, ám a legtöbb kutató úgy gondolja, hogy ez a vendéglá-
tás az utolsó vacsorán megtört kenyér áldásának ízelítője, ami pedig az eu-
charisztikus étkezésre és a kísérő áldásokra utal.26 Jé zus ugyanazt az áldást 
mondja a nem-zsidóknak is, amelyet a zsidóknak. Isten országának közel-
gő áldását nem tartóztathatják fel határok és korlátok.

a 4000 ember jóllakatását követően Jé zus visszatér zsidó területre (8,10). 
a 11. versben újra szembekerül a farizeusokkal, akik jelet követelnek tőle, 

24 „Ezért a mi szempontunkból a tisztaságról folytatott vita mutatja azt, hogy márk jól ismerte a tiszta-
sági előírások alapelveit, de ezeknek az előírásoknak teljes egészében ellentmondott.” r. P. Booth, 
Jesus and the Laws of Purity: Tradition History and Legal History in Mark 7 (JSnTSup, 13; Sheffield: JSoT 
Press, 1986) 221.

25 lásd még malina kifejtését: New Testament World, 161–197, főleg 173–180.
26 Így Dowd, Márk, 52, 69; Witherington, Mark, 236; Donahue és Harrington, Mark, 247. 

France, Mark, 308 ezt lehetséges olvasatnak tartja. Contra Hare, Mark, 89–90.
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amit azonban Jé zus megtagad. aztán újra, mikor tanítványaival bárkába 
szállnak és visszaindulnak a másik partra, amit a 22. vers Betszaidával azo-
nosít, a Galileai-„tenger” keleti felén. Útközben Jé zus óvja tanítványait „a 
farizeusok és Heródes kovászától” (8,15). a történetben láthatóvá válik a ta-
nítványok érzéketlensége – a szív keménysége –, amely talán sok olvasóra is 
jellemző, akiknek ugyanúgy nem sikerült megfejteni a kenyér jelentőségét, 
mint a tanítványoknak.

a tartózkodás, amelyet márk a kovász pontos meghatározásával szem-
ben tanúsít (ellentétben a mt 16,12 versével), az olvasót a hiány pótlására in-
dítja. a „kovászt” általában a „romlottság szimbólumaként” értjük.27 a szó 
leírja azok korrupt befolyásának egészét, akik el akarták pusztítani Jé zust. 
Figyelemre méltó, hogy pontosan a farizeusok és Heródes kovászától óva inti 
Jé zus az apostolokat. a mk 3,6 csak a mk 8. fejezetét megelőző elbeszélés-
ben a farizeusokra és Heródesre (annak szövetségesei, a heródiánusok által) 
tett egyetlen kifejezett hivatkozásra utal. a szövegkörnyezetben az elbeszélő 
egyértelművé teszi, hogy meg akarták ölni Jé zust, amit talán így lehetne he-
lyesen értelmezni: „óvakodjatok azok romlott befolyásától, akik el akarják 
veszíteni Jé zust, aki elhozza Isten szabadító uralmát.”

az elemzés célja szempontjából jelentős, hogy márk következetesen úgy 
ábrázolja a farizeusokat, mint akik ellenállnak Jé zus ismétlődő kísérletei-
nek, hogy felajánlja Isten országának üzenetét és áldását, amely határokat és 
korlátokat meghalad. a Jé zus által kínált áldásoknak – amiket részben azok 
az étkezések szimbolizálnak, amelyeken Jé zus zsidókkal és nem-zsidókkal 
egyaránt osztozik –, Jeruzsálem azon képviselői, akik megakadályozzák Jé-
zus korlátokat megszüntető küldetését és üzenetét, sőt elhatározzák megölé-
sét, azaz ellenállnak. a tanítványok reakcióiból világos, hogy a dolgok nem 
egyértelműek számukra, ami márk elbeszélésének következő hosszabb ré-
széhez (8,22–10,52) vezet.

a Mk 8,22–10,52-ben található az a három jövendölés Jé zus szenvedésé-
ről, amelyek nyilvánvalóvá teszik az olvasó számára, hogy Krisztus megváltó 
műve halálában – az Emberfia elpusztításával – válik teljessé (mk 8,31; 9,31; 
10,33–34). az első és a harmadik jövendölésből az is kiderül, hogy a júdeai 
elöljárók lesznek azok, akik Jé zus életére törnek.

Egy másik fontos szöveg (mk 10,45) rámutat arra, mi módon játszik szere-
pet Jé zus kereszthalála az ország szabadító evangéliumát hirdető és felkínáló 
nagyobb művében: „Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgálja-
nak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” a nyelvezet-

27 Donahue és Harrington, Mark, 252.
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ből nem kell órigenész vagy Cantenbury-i anzelm gondolatait kihalla-
nunk, és gondosan kidolgozott elméleteket gyártanunk arra vonatkozólag, 
hogy a váltságdíjat a Sátánnak (órigenész) vagy az atyának (anzelm) kel-
lett-e fizetni. azonban a „váltság” szó értelmezésre szorul.

a váltság valamiféle árra utal , amelynek a gondolata nem idegen az 
Újszövetség más szövegeitől sem (vö. 1Kor 6,20; 7,23). Fontos még a szóval 
kapcsolatban, hogy a váltság megszabadulást, fölszabadítást és megváltást 
eredményez. „a rabszolgasorból való fölszabadítás ára.”28 a váltság motívu-
ma – bár nem teljesen helytálló a hasonlat – összefügg a megszabadítással, 
illetve tágabb értelemben a „váltságdíj” köti össze Jé zus halálát a megváltói 
küldetéssel. márk Jé zus áldozatát az embereket elnyomó erők alóli fölsza-
badításként mutatja be: a Sátán, a betegségek, a démonok és a bűn hatalma 
alól. az elnyomó hatalmak között megtalálhatjuk a nagy Hagyomány őrző-
it is, akik próbálják tisztán és maradéktalanul megtartatni azokat a korláto-
kat, amelyek „sokakat” elzárnak a megszabadítástól. Jé zus keresztáldoza-
ta viszont éppen a „sokaknak” szól. Ez pontosan beleillik Jé zus korlátokat 
ledöntő küldetésébe és igehirdetésébe, amit eddig olvashattunk márknál. 
megjelenik a márki irónia, mivel azok, akik Jé zus korlátokat ledöntő művé-
vel szembehelyezkednek, s akiknek szembenállása oly mértékű, hogy készek 
megölni Jé zust, éppen ők lesznek, akik Jé zust elpusztítani kész szándékuk 
által az Emberfia szabadító küldetésének szolgálatában állnak.

amikor Jé zus belép a templomba – egy olyan épületbe, ahol azok irá-
nyítanak, akik meg akarják ölni őt –, mi, olvasók már tudjuk róla, hogy ő 
a messiás, az Isten Fia és az Emberfia. Ezek az emberek viszont nem akar-
ják fölismerni, hogy Jé zus küldetése túlmutat azokon a korlátokon és hatá-
rokon, amelyeket Jeruzsálem képviselői próbáltak fönntartani. a város és 
vezetősége elhatározta, hogy elpusztítja Jé zust, aki korlátaikat jött áttörni. 
a templom ettől fogva mindannak a megtestesítőjévé válik, ami kezdettől 
Jé zussal szemben áll. az imádság helyszínének kellett volna lennie minden 
nemzet számára, de nem volt az. Továbbá ez a hely szimbolizálja az erősza-
kos ellenállást rómával szemben és ellenkezést azzal, aki eltörölhette volna 
a korlátokat Isten és az emberek, a pogányok és a júdeai társadalom pere-
mén élők között. Ironikusan szólva, a templom maga is csatlakozik az el-
nyomó erők csoportjához, amelyektől „a sokakat” meg kell váltani és meg 
kell szabadítani. a templom őrzői és a jeruzsálemi nagy Hagyomány is ki-
vonulnak Jé zus elpusztítására, és még sikerül is nekik, ahogy azt Jé zus több-
ször is megjövendölte szenvedéséről.

28 Gundry, Mark, 592. Hasonlóképpen Hare, Mark, 131; Dowd, Mark, 115; France, Mark, 420.
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a szenvedéstörténet elbeszélése maga is megerősíti Jé zus jövendöléseit, 
bár a figyelem Jé zusról, az Emberfiáról Jé zusra, a messiásra helyeződik. Jé-
zus, bár kimondatlanul, messiásként vonul be szamárháton Jeruzsálembe 
(11,1–7) a „sokaság” éljenzése közepette (11,8-10). Jé zust mint messiást ítél-
ték halálra (14,61–65). Jé zus mint „király”, került ítélőszék elé, gúnyolták 
és végezték ki (15,2.9.12.18.26.32). Jé zus mégis megjövendölte a templom el-
pusztítását, mind prófétai cselekedet által (11,15–16), mind prófétai szóval 
(11,17b.23; 13,2). az olvasó itt a „végsőkig tartó harccal” találkozik. a vég ter-
mészetesen a kereszten fog bekövetkezni, amire a továbbiakban figyelmün-
ket fordítjuk.

Jé zus halála (mk 15,33–39)

ahogy az olvasó közeledik ahhoz a jelenethez, ahol valaki messiásként elítél-
ten függ a kereszten (vö. mk 14,61–64), egyes részletek megoldatlannak tűn-
nek. Vajon Jé zus elítélésének és a templomról mondott ítéletének van felol-
dása az elbeszélésben? Ehhez szorosan kapcsolódva: ki fog diadalmaskodni 
a pusztításban, ebben a „végsőkig tartó harcban” Jé zus, valamint Jeruzsálem 
és a templom őrei között? Vajon Jé zus befogadó szolgálata, üzenete, amely-
lyel szemben ott állt a templom mind védekezően (hiszen nem lett az imád-
ság helye a nemzetek számára), mind pedig támadóan („rablók barlangja-
ként”), kielégítően valósul-e meg?

márk Jé zus haláláról szóló leírásának számos részlete jól illik ebbe a ta-
nulmányba. Először is márk megjegyzi, hogy Jé zus kivégzésekor sötétség 
borította el a Földet „délidőben”. a márki apokalipszis, amely Jé zusnak a 
templom elpusztításáról szóló beszéde részletes leírásának van szentelve, égi 
jelekről beszél, beleértve a nap elsötétedését (13,24), amely rámutat a beszéd-
ben elmesélt események jelentőségére, különösen a templom lerombolására 
és az Emberfia végső igazolására (13,14.24–26). Jé zus halálának jelenete meg-
ismétli ezeket a témákat. a 13. fejezetben a déli sötétség azt jelenti, hogy a 
nap nem világított.

a [keresztre feszítés] drámája kozmikus és apokaliptikus értelmezést nyer. az óra is, 
amely Jé zus eltávozását méri, részben kozmikus. a déli sötétség kozmikus kommen-
tár Jé zus halálára. Ebben az értelemben egy szokásos kivégzés kozmikus drámává vá-
lik, amely az idők fordulópontját jelzi.29

29 E. K. Broadhead, Prophet, Son, Messiah: Narrative Form and Function in Mark 14-16 (JSnTSup, 97; 
Sheffield: JSoT Press, 1994) 201–202. Illetve: D. m. Gurtner, „The rending of the Temple Veil and 
mark an Chris to lo gy: ‘unveiling’ the ‘ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ (mark 15.38-39)”, Biblical Interpretation 15 (2007), 
292–306.
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a templom lerombolása, amely a templomi színnél jelenik meg mk 11,17-
ben, és amit még közvetlenebbül jövendöl meg a 13. fejezet, kifejezésre jut 
a függöny kettészakadásában (mk 15,38) is. a függöny szakadása nagy való-
színűséggel a templom pusztulását szimbolizálja. Először is a szakadás képe 
maga is negatív, elítélő képet sugall. a templomot őrző függöny kettészakí-
tása – legyen akár a belső szentélynél vagy a templom bejáratánál, most ezt 
nem szükséges megválaszolnunk – nem pozitív, megerősítő kép. éppen úgy, 
ahogyan az sem pozitív, amikor Jé zus felborította a pénzváltók asztalait, és 
kiűzte az eladásra váró áldozati állatokat, az is az ítélkezésről és a pusztulás-
ról szól.30 másodszor, a tágabb zsidó hagyományban lehet találni hasonló, 
bár nem azonos képet, ahol a korlátok megnyitása, amelyek elválasztották a 
templomot a „külső világtól”, baljós előjeleként szolgált a templom majdani 
pusztulásának.31 Harmadszor, a szenvedő szerkezet, kiegészítve azzal, hogy 
a függöny tetejétől az aljáig széthasadt, azt sugallja, hogy Isten a pusztítás 
alanya.32 Bár a rómaiak lehettek volna a pusztulás eszközei (ironikus módon 
még ebben a perikopában is, lásd alább), Isten az elsődleges oka a templom 
elleni ítéletnek. Isten ítélete a templom felett felkínálja Jé zus legutolsó, ki-
mondatlan igazolását.

Jé zus igazolásának kérdése további kifejtést igényel. ahogy fent említet-
tem, a márki apokalipszis az Emberfia eljövetelével (13,26) Jé zus igazolásá-
ra mutat rá, és a templom elpusztításáról való nyílt beszéd (13,2.4) szintén 
hasonló megerősítésre utal. amilyen mértékben a templom valódi elpusztí-
tása utal Jé zus igazolására, a „függöny szakadása” – mint a templom szim-
bolikus pusztulása – szintén Jé zust igazolja, aki Emberfiaként/messiásként 
hal meg. röviden azt mondhatjuk: miként a templom szó szerinti elpusztí-
tásának szerepe volt Jé zus, mint Emberfia igazolásánál mk 13-nál, a temp-
lom szimbolikus elpusztítása Jé zus halálának jeleneténél igazolja Jé zust, aki 
Emberfia és messiás, és életét adja váltságul sokakért. 

Figyelemre méltó, hogy márk elbeszélésében nincs közvetlen kapcsolat 
Jé zus halála és a függöny elszakadása között (15,37–38). Jé zus halála az, ami 
közvetlenül megelőzi, és kimondatlanul cselekvésre indítja Istent, hogy ket-
tészakítsa a függönyt – vagyis elpusztítsa a templomot. Jé zus mint Emberfia 
hal meg, ez pedig felidézi a mk 8–10. fejezetet. Jé zus messiásként hal meg, 

30 Broadhead, Prophet, Son, Messiah, 202. lásd még: r. E. Brown, The Death of the Messiah: II, From 
Gethsemane to the Grave (aBrl, 2 vols.; new York: Doubleday, 1994) 1135.

31 lásd Juel, Messiah and Temple, 140–142 (a szövegek áttekintéséhez). Brown, Death of Messiah, 1114–
1116 áttekinti azokat a szövegeket, amelyek a templom lerombolásának „jeleit” vagy „baljós előjele-
it” kínálják, beleértve (de nem kizárólag) azokat a jeleket, amelyek magában foglalják a templom 
korlátait.

32 Broadhead, Prophet, Son, Messiah, 222.
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ami felidézi a mk 14–15. fejezetet. Jé zus mint messiás kifogást emelt, meg-
ítélte, megátkozta a templomot, és kijelentette annak pusztulását. és ponto-
san, ahogy Jé zus messiásként és királyként hal meg, amikor kileheli lelkét, 
ítélete, átka, és az általa előjelzett pusztulás megvalósul: a templom elpusz-
tul. Valamiképpen elővételezve és az elbeszélés szempontjából így járnak a 
templom őrei is. ők, akik elutasították Isten országának befogadó és felsza-
badító üzenetét, amelyet Jé zus meghirdetett és életbe léptetett, szintén pusz-
tulásra vannak ítélve. Krisztus nemcsak a templom végét hozza el, hanem 
Isten országának képét is elénk vetíti. a templom pusztulásával a Jé zus ál-
tal mondott ítélet és átok valóra válik, és ezzel megvalósul Jé zus igazolása is.

a százados jelenléte a rómaiakat – a pogányokat – is Jé zus halálának je-
lenetéhez kapcsolja. Feltehetőleg ez a római szereplő volt felelős Jé zus kivég-
zésének felügyeletéért, ő irányította a katonákat, akik a keresztre feszítést vé-
gezték. márk elbeszélésében a százados jelenléte számos jelentéssel bír.

Jé zus Emberfiaként és messiásként hal meg. az olvasók számára Krisztus 
halála megváltó szereppel bír, még ha márk pontos szavai a 10,45-ben nem 
is engednek túl sok teret az alaposabb értelmezésre. a történet sok szereplő-
je számára Jé zus nemcsak messiásként hal meg, hanem a zsidók/Izrael kirá-
lyaként is. Keresztre feszítés által hal meg, ami azoknak jár, akik veszélyezte-
tik a római Birodalom stabilitását. róma szemében Jé zus éppolyan bűnöző, 
mint a vele együtt fölfeszített „latrok” (λῃστής). Úgy is tartóztatták le, akár 
egy λῃστής-t, ahogy Jé zus maga is mondta (mk 14,48). Jé zus messiási halála 
összeköti a templom elátkozását és márk apokalipszisét.

a templom pusztulásának egyik oka, hogy rablók barlangja lett, ugyan-
akkor a rómával való szembenállás szimbóluma is, kizárva Isten népét és a 
pogányokat Isten házából. az erőszakos ellenállás róma ellen való háború-
ban tetőzött, aminek a 13. fejezet sok figyelmet szentel. ahogy róma haragja 
– és egyben Isten haragja – lecsapott, a templomnak el kellett szenvednie az 
„elzüllés” következményeit („rablók barlangja”). Jé zus is ugyanígy szenvedte 
el a kereszten róma büntetését azért, mert azt hitték, olyan mint egy rabló. 
abban a jelenetben, amikor Jé zusra teljesen ránehezedik a rómaiak harag-
ja, amikor utolsó leheletét is kileheli, elpusztul a templom is, ahogy függö-
nye kettészakadt tetejétől egészen az aljáig. róma rablók elleni haragja szó 
szerint a templom lerombolását és annak igazolását eredményezi, aki évtize-
dekkel előbb megjósolta ezt a baljós véget. a kereszthalál jelenetében róma 
bosszúja a rabló Jé zuson (legalábbis jelképesen és előrevetítve) a templom 
lerombolását is eredményezi. Később, amikor róma határozottan fellép a 
„rablók” ellen, a templom is eléri végzetét, és az, aki úgy halt meg, mint az 
Emberfia, igaznak bizonyul.
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az Emberfia igazolása kapcsolatban áll a templom megátkozásával és 
ítéletével is. a templom megátkozásának története szintén oka annak, hogy 
el kellett pusztulnia, mert nem volt a nemezeteket összekötő ima színte-
re. márk elbeszélésében a templom és őrzői a kizárás és az ellenállás (fő-
leg a templom őrzőinek ellenállása), a Jé zus hirdette és megtestesítette Isten 
országa befogadó és felszabadító küldetésének való ellenállás szimbóluma-
ként jelennek meg. Jé zus korlátokat ledöntő küldetése volt az, amely legin-
kább ellenállást váltott ki a jeruzsálemi vezetők és csatlósaik körében, ezért 
tekintették Jé zust istenkáromlónak (2,7) és a démonok fejedelme eszközének 
(3,22). legvégül pedig ez vezetette az ellenállókat ahhoz, hogy Jé zust megöl-
jék. és sikerrel jártak. mégis, ahogy Jé zus kileheli lelkét, a római százados, 
aki a keresztre feszítést felügyelte, kimondja márk evangéliumának legbelá-
tóbb mondatát: „Ez az ember valóban υἱὸς θεοῦ, Isten fia volt.” (15,39)

Hogyan kell érteni ezt a mondatot? Harry l. Chronis képviseli a véle-
mények széles skálájának egyik végpontját.33 Chronis a római százados hit-
vallását tökéletesen pontosnak ítéli meg, mivel elismeri Jé zus teljes istensé-
gét. a másik végletes álláspontot többek között Dowd és Juel hangoztatja.34 
Szerintük a százados vallomása csupán ironikus kijelentés, akár más sze-
replők krisztológiai kijelentései. a százados kijelentése szarkasztikus és arra 
emlékeztet, amikor Jé zust „megkoronázták” és a „zsidók királyaként” kö-
szöntötték (15,17–19). Csak az olvasók tudják azt, hogy a kijelentés valóban 
igaz, és a keresztre feszített Jé zus maga az Isten Fia.

Egy köztes álláspontot képvisel Whitney Shiner.35 az ő véleménye sze-
rint a százados kijelentése nem szarkasztikus volt, hanem őszinte – de még-
sem megfelelő, mert nem sokat ért abból, amit mond. amikor a százados 
végignézi Jé zus halálát és mindazt, ami akkor történik – a sötétséget, a han-
gos felkiáltást és a függöny kettészakadását (a szó szoros értelmében véve nem 
probléma) –, „félreismeri Jé zust, és egy hellenista modell inspirálta isteni 
vagy megistenült szereplőnek látja”.36 az olvasó azt tapasztalja, hogy a száza-
dos kijelentése semmit sem változtat a helyzeten. Később ugyanúgy folytat-
ja a dolgát katonaként, jelentve Jé zus halálát Pilátusnak (15,44–45). mégsem 
kell elítélnünk a századost félreértése és valós „megtérésének” hiánya mi-
att. Ha jó szándékúan nézzük a kijelentést, még akkor is, ha nem teljesen 

33 „The Torn Veil: Cultus and Christology in mark 15:37-39”, JBL 101 (1982) 97–114.
34 Dowd, Mark, 162; D. Juel, A Master of Surprise: Mark Interpreted (minneapolis: Fortress Press, 1994), 

74. oldalon a 7. lábjegyzet; Juel, Messiah and Temple, 83.
35 W. Shiner, „The ambiguous Pronouncement of the Centurion and Shrouding of meaning in 

mark,” JSNT 78 (2000) 3–22.
36 Shiner, „ambiguous Pronouncement”, 4.
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helytálló, a százados is belép márk elbeszélésének szereplői közé, akárcsak 
az apostolok.

Jerry Camery-Hoggatt nem helyez nagy hangsúlyt a százados kije-
lentésére a márki iróniával foglalkozó tanulmányában. azonban van egy 
rövid megjegyzése arra vonatkozóan, hogy a százados „hitvallása” valójá-
ban Péter messiási hitvallása (8,29) pogány párjának tekinthető.37 Ezt érde-
mes részletesebben is megvizsgálni. a mk 8,29-ben Péter megvallja Jé zusról, 
hogy ő a messiás. az ő hitvallása „pontos”, de szinte fájdalmasan elégtelen. 
Péter ezután továbbra is félreérti Krisztus küldetését és márk elbeszélésében 
nem is találkozunk vele azután, hogy megtagadja Jé zust (14,66–72). az evan-
gélium szereplői között „a százados kerül legközelebb ahhoz, hogy megért-
se, ki Jé zus, mégsem jut vele messzire.”38 Ez a megállapítás helyénvalónak tű-
nik, mivel a százados később visszatér a dolgához, látszólag változatlanul, 
kijelentésétől függetlenül folytatja életét. Viszont az tény marad, hogy ő az 
egyetlen ember, aki ezt mondja Jé zusról az evangélista (1,1), a démonok (3,11; 
5,7) és Isten (1,11; 9,7; vö. 12,6) kivételével.

a százados nem tökéletes kijelentése más tekintetben hasonlít Péter és a 
többi tanítvány elégtelen kijelentéséhez és gyarlóságukhoz. ám az aposto-
lokhoz hasonlóan ez is arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkozzon a kije-
lentésen, fölhasználva mindazt, amit ő már tud a υἱὸς θεοῦ-ról, de a száza-
dos nem tudott.

a mk 1,1 összekapcsolja Isten Fiát a Messiással. az Isten Fia a messiás, a 
király, aki meghirdeti és megtestesíti Isten országának szabadító szolgála-
tát. Isten elismeri Jé zust fiaként, amikor az égből szól (1,11). a figyelmes ol-
vasók észrevehetik az atya szavainak visszhangját a százados csúcspontként 
értelmezhető kijelentésében.39 amikor Jé zus színre lép a márki drámában, 
az ég „meghasad” (σχιζομένους) és a lélek (πνεῦμα) leszáll rá (εἰς), Isten pe-
dig fiának ismeri el Jé zust. amikor Jé zus távozik a színről, kileheli a lelkét 
(15,37: ἐξέπνευσεν), a templom függönye kettészakad (15,38: ἐσχίσθη), a szá-
zados pedig υἱὸς θεοῦ-nak, Isten fiának ismeri el Jé zust (15,39).

ahogy az olvasó tovább elmélkedik Isten Jé zusra vonatkozó kijelentésén, 
a királyi zsoltárra tett utalás (Zsolt 2,7) újra összekapcsolja a „fiú” megneve-
zést Jé zus státuszával, vagyis: király és Isten felkentje (vö. Zsolt 2,2). Bár a 

37 Irony in Marks Gospel: Text and Subtext (SnTSmS, 72; Cambridge: Cambridge university Press, 
1992), 93.

38 Shiner, „ambiguous Pronouncement”, 19.
39 D. ulansey, „The Heavenly Veil Torn: marks Cosmic Indusio,” JBL (1991) 123–125. Illetve: D. m. 

Gurtner, „The rending of the Temple Veil and markan Christology: ‘unveiling’ the ‘ΥΙΟΣ 
ΘΕΟΥ (mark 15.38-39).”, Biblical Interpretation 15 (2007), 292–306. az alapvető, konzultált kommen-
tárok közül egyedül France: Mark, 655–660 az, aki lényegében tartózkodó a kapcsolatot illetően.
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második zsoltárban megígéri a nemzetek legyőzését, Isten második meny-
nyei kijelentése az Iz 42,1-re utal, Isten Szolgájára („akiben kedvem telik”). 
a Szolga feladata, hogy világosság legyen a nemzetek számára, hogy elve-
zesse őket Isten ismeretére. Ezt a szerepet kellett betöltenie Izraelnek, csak-
úgy mint Jeruzsálemnek (Iz 60) és még a templomnak is (Iz 56). mégis, ez 
egy olyan szerep, amely teljes valójában Jé zusban valósul meg, a megfeszí-
tett királyban.

a démonok, akik felismerik Jé zusban az Isten Fiát, ugyancsak elismerik 
az ő szabadítói munkáját: „azért jöttél, hogy elpusztíts (ἀπολέσαι) minket? 
Tudom ki vagy: az Isten Szentje!” (1,24), Jé zus, Isten felkent Fia eljött, hogy 
elpusztítsa az elnyomó erőket, amelyek rabságban tartják az emberiséget. az 
elnyomók közé tartoznak a szőlőskert bérlői is (12,1–12). mivel megölték a 
szőlőskert urának fiát (12,6), ezért az úr elpusztítja őket (12,9: ἀπολέσει). De 
az, akit a bérlők megöltek, a kő, amelyet elvetettek, szegletkővé lesz, egy új, 
nem kézzel épített templom alapja, amely az imádság helye minden nem-
zet számára.

Konklúzió

a templom ma ténylegesen megsemmisült. az olvasó tisztában van vele. az 
intézményi szimbólum, amely távol tartotta a pogány nemzeteket Istentől, 
erejét vesztette. a kizárás és elkülönítés erős bástyája most erőtlenül, elítél-
ten és elpusztítva áll, Istentől megítélve, aki szétszakította függönyét „tete-
jétől egészen az aljáig”. a válaszfal ledőlt, az út nyitva áll mindenki befoga-
dására. nyitva áll az út Jé zus, a messiás és Isten Fia (vö. 1,1) evangéliumának 
hirdetésére minden nemzetnek (vö. 13,10). a legtalálóbban az nyilvánítja az 
elveszített királyt υἱὸς θεοῦ-nak, Isten fiának (vö. 15,39), aki a legerőteljeseb-
ben reprezentálta a nem-zsidó világot, az elnyomó római hatalom képviselő-
je. E pogány ember kinyilatkoztatásán keresztül szembesül az olvasó a legal-
kalmasabb időben Jé zus személyiségének legtisztább kifejezésével.
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a TanÍTVánYoK VaKSáGa márK EVanGélIumáBan*

Joseph B. Tyson, Southern methodist university

I.

a tanítványok vakságát általában márk evangélista elgondolásának és a „mes si-
á si titok” részének tekintik. William Wrede 1901-ben kijelentette, hogy a „mes-
siá si titok” márk evangéliumában az evangélista tényértelmezése, amely szerint 
Jézust földi élete során nem fogadták el messiásként, csak halála és feltámadása 
után. Wre de szerint a történelmi tények alapján Jézus nem hirdette magát mes-
siás nak, csupán tanítványai; ezt márk természetesen nem mondhatta ki közvetle-
nül, ezért a hallgatást szándékos titoktartásként magyarázza. Ehhez az egyik kul-
csot a 4. fejezetben, a példázatok céljának magyarázatánál találjuk, amelyhez a 
mk 9,9 az alappillér. Jézus példázatainak alapvető célja az volt, hogy elrejtse ter-
mészetének titkát. a gonosz lelkek felismerik Jé zus természetét, de Jézus meg-
parancsolja, hogy hallgassanak. a tanítványok részben megértik, hogy kicsoda 
Jézus, de Jézus nekik is előírja, hogy hallgassanak. a zsidó hatóságok ellenséges-
kedése és szembenállása azzal a feltételezéssel könnyen magyarázható, hogy Isten 
szándékosan vakította meg őket Jézus igazi mivoltával kapcsolatban.

márk három szinten dolgozza ki elméletét:
1) a gonosz lelkek felismerik Jézust, de hallgatniuk kell.1

2) a tanítványok részben felismerik Jézust, de nekik is hallgatniuk kell.2

3) a zsidó hatóságok, mivel (már) vakok, nem ismerik fel Jézust.3

* Joseph B. Tyson, „The Blindness of the Disciples in mark”, Journal of Biblical Literature 80 (1961) 
261–268. Fordította: Shalagala rajesh SDB.     1

1 Vö. mk 1,23–25.34; 3,11–12; 5,6.7; 9,20.
2 mk 7,35; 8,30; 9,9.
3 Vö. főleg mk 4,12.
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a második szint ragadja meg figyelmünket. a tanítványok parancsba kapják, 
hogy hallgassanak, de ismereteik Jézusról hiányosak, vakságuk és szívük ke-
ménysége miatt.4 Sőt, a tanítványok hiányos ismerete Jézusról igazából Jézus 
igazi mivoltának félreértése. amikor az eseményeket közelről vizsgáljuk márk 
elbeszélésében, ahol a tanítványok nem értik Jézust, akkor tűnik fel, hogy ez az 
elem tulajdonképpen nem része a messiási titok motívumnak. nem arról van 
szó, hogy a tanítványok felismerték Jézus igazi mivoltát, és akkor tiltja meg ne-
kik, hogy beszéljenek róla, hanem arról, hogy alapvetően tévesen gondolkod-
nak róla.

Sok eset bizonyítja a tanítványok vakságát: nincs bennük megértés, ami-
kor Jézus lecsendesíti a tengert (4,41), amikor Jézus jóllakat ötezer embert 
(6,52), nem értik Jézus viszonyulását a gyerekekhez (10,13köv.), mondását a 
gazdagok mennyek országába való bejutásáról (10,23), és jellemző módon a 
példázatokat is képtelenek értelmezni (4,1–20.33köv.).

a tanítványok tévedése azonban elsősorban Jézus szenvedésről szóló 
hármas jövendöléséhez kapcsolódik. Ennél a pontnál célravezető, ha meg-
vizsgáljuk a három jövendölés tartalmát.

a szenvedésről szóló első jövendölés (mk 8,31–33) szorosan kapcsoló-
dik Péter vallomásához (8,27–30). Ez az első utalás arra, hogy a tanítványok 
messiásnak sejtik Jézust. az egész elbeszélésben Péter a szóvivő, aki a többi-
ek nevében is megszólal. noha nem világos, hogy Jézus elfogadja-e Péter val-
lomását, de azonnal elkezd szenvedésének szükségességéről beszélni. Ezen 
Péter nemcsak meglepődik, hanem fel is háborodik. Jézus nagyon kemény 
szavakkal dorgálja meg Pétert, egyenlővé téve nézőpontját a Sátánéval.

a szenvedésről szóló második jövendölés (9,30–32) lényegében ugyanaz, 
mint az előző (mk 8,31–33). a jövendölést követő mondat: „azok nem értet-
ték ezt a beszédet, de nem merték őt megkérdezni.” a következő szakaszban 
a tanítványok saját nagyságukról tanakodnak, ami alkalmat ad Jézusnak, 
hogy az igazi nagyságról beszéljen.

a harmadik jövendölés (mk 10,32–34) lényegében szintén megegyezik az 
előzőekkel, eltekintve attól, hogy sokkal részletesebb. a szakasz nem mond 
semmit a tanítványok félreértéséről, a következő elmeséli Jakab és János ké-
rését, akik tekintélyes helyet szeretnének a Jézus alapította királyságban.5

4 mk 6,52; 8,17.
5 Vö. Vincent Taylor, The Gospel According to St. Mark, 436köv. Bár Taylor nem talál okot, hogy az 

első két jövendölés történetiségében kételkedjen, úgy gondolja, hogy azok szoros kapcsolatban áll-
nak a márki szenvedéstörténettel, de a harmadik jövendölést „vaticinium ex eventu”-nak tekinti, vagyis 
megtörtént eseményen alapuló „jövendölésnek”.
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a szenvedésjövendölésekben márk nem csak arra utal, hogy a tanítványok 
félreismerték Jézus igazi mivoltát, hanem arra is, hogy a félreértés kétféle: 

1) nincs elképzelésük Jézus szenvedésének szükségességéről; 
2) nincs elképzelésük a közösségen belüli saját helyzetükről. 

Tehát a lényeg a következő: márk nem azt akarja bemutatni, hogy a tanítvá-
nyok megértették, hogy Jézus a messiás, de a tiltás miatt nem hirdették, ha-
nem hogy a tanítványok teljesen félreértették Jézus messiási mivoltát, mert 
nem úgy látták, mint szenvedő messiást, hanem mint királyi messiást, aki 
előnyben és jótéteményekben fogja részesíteni őket.

II.

Vizsgáljuk meg a tanítványok kétféle félreértését annak érdekében, hogy 
pontosan lássuk, mit szeretne mondani márk evangélista. az csak az egyik 
tényező, hogy márk azt a tényt szeretné bemutatni, hogy Jézust nem értet-
ték meg földi élete során, mint messiást. De nem úgy tűnik, mintha ez lenne 
a fő szempont. márk inkább annak ábrázolására törekszik, hogy a tanítvá-
nyok nagyon félreértették Jézus helyzetét. miért állítja ezt márk? a legvilá-
gosabb válasz az, hogy márk tud a saját és a tanítványok nézőpontja között 
fennálló jelentős különbségről.6 márk szerint a tanítványok Jézus messiá-
si mivoltának értelmezése téves. Ha a mk 9,9 azt jelzi, hogy a tanítványok 
csak a feltámadás után kezdték el hirdetni Jézus messiási mivoltát, akkor a 
szenvedésről szóló jövendölések arra utalnak, hogy milyen jellegű messia-
nizmust értettek és hirdettek.

Igehirdetésük két fontos elemet tartalmaz:
1. az igehirdetés (márk szerint) nem veszi számításba a szenvedés szüksé-

gességét. az események márk-féle ábrázolása világossá teszi, hogy a tanítvá-
nyok igazából nem látták előre Jézus szenvedését és halálát. Elmenekültek a 
helyszínről. Péter pedig letagadta Jézussal való kapcsolatát. az utalások márk 
evangéliumában mind azt valószínűsítik, hogy a tanítványok nem tudtak 
Jézus közelgő haláláról.7 Valóban nem várták Jézus halálát, mert nem figyel-
meztették őket. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a szenvedésről szóló jövendö-
lések márknál csupán mesterségesek és nem mutatnak semmi hasonlóságot 

6 Vö. alfred Kuby, Zur Konzeption des markus-Evangeliums, ZNW 49 (1958) 52–64. Kuby ebben a 
cikkében azt állítja, hogy márk evangéliuma két részre osztható. az első (1,1–8,21) a tanítványokkal 
foglalkozik, akik szeretnék megérteni, kicsoda Jézus. a második (8,22–14,72) a félreértéssel foglalko-
zik, vagyis hogy a tanítványok nem képesek megérteni, hogy a messiásnak szenvednie kell.

7 Főleg az a megjegyzés az evangéliumban, miszerint a vezető tanítványok a letartóztatás előtt elalud-
tak (mk 14,32–42), Jézus letartóztatásánál pedig elmenekültek a helyszínről (14,50).
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a hiteles történettel. Egyáltalán ennél többet jelenthet-e? Jelentheti vajon azt, 
hogy Jézus halála és feltámadása után a tanítványok sem értették meg a szen-
vedés mélyebb értelmét?

a legnehezebben védhető álláspont, hogy a tanítványok nem értették meg 
Jézus szenvedésének szükségességét, éspedig azért, mert hogyan hirdethet-
ték volna Jézus messiási mivoltát anélkül, hogy halálát valamiféleképpen ne 
értelmezték volna. Hogyan lehet egy megfeszített bűnöző a világ üdvözítője? 
Ez jelentős akadályt jelentene a keresztény igehirdetésben. a keresztény ige-
hirdető már az elején szembe találná magát ezzel az akadállyal, és az új ta-
nítás elfogadtatásának érdekében szükségesnek tartaná, hogy megmagyaráz-
za a halál kapcsolatát a messiási eszmével.. ám ez nem olyan nagy probléma, 
amilyennek látszik, hiszen a tanítványok kezdettől fogva nem csupán a ha-
lált hirdették, hanem a feltámadást is. a feltámadás az egyetlen szükséges vá-
lasz. amennyiben hitelesnek tartjuk Péter igehirdetését az apCsel 2. fejezeté-
ben, az éppen ezt a megközelítést képviseli. „Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, 
azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Itt nem látható semmilyen törek-
vés arra, hogy Jézus halálának szükségességét magyarázza, azt egyszerűen tör-
téneti tényként kezeli, amely a zsidó hatóságok kegyetlenségét és ostobaságát 
szemlélteti. nincs utalás arra, hogy a halál szükséges a messiási mivolthoz. 
éppen az ellenkezője bizonyul igaznak. Jézus a Krisztus, nem a halál miatt, ha-
nem a halál ellenére. a feltámadás válaszol minden kérdésre.8

azzal, hogy márk evangélista a tanítványok e fogyatékosságára figyel-
meztet minket, bizonyos mértékben elítéli őket. márk egészen világosan lát-
ja Jézus szenvedésének és halálának szükségességét, a tanítványok azonban 
nem. Úgy látszik, hogy márk tudatában van annak, hogy a keresztény ha-
gyományba olyasmit vezet be, ami nem volt része a tanítványok igehirde-
tésének. nem szükséges eltávolodnunk márk nézőpontjának alapjától sem. 
márk és Pál akár azonos szempontokat képviselnek, akár nem, látható, hogy 
mindketten nagyon fontosnak tartják Jézus halálának szükségességét.

2. amikor a tanítványok félreértésének második elemére térünk át, egé-
szen világossá válik, hogy márk Jézus messiási mivoltával kapcsolatban sa-
ját nézőpontját kétség kívül a tanítványokétól eltérőnek tartja. arra a tényre 
irányítja a figyelmet, hogy a tanítványok nem értették meg, milyen volt kap-

8 az a tény, hogy lukács elmeséli Fülöp történetét, amelyben Jézus halálát Deutero-Izajás segítségé-
vel értelmezte, nem elegendő ok ahhoz, hogy eltérjünk ettől az állásponttól. a kérdés egyszerű: le-
hetséges-e, hogy a tanítványok a halál megmagyarázása nélkül beszéltek Jézus messiási mivoltáról? 
a válasz az, hogy az apCsel első fejezeteiben ez a lehetőség nyitott: a tanítványok hirdethették az 
igét úgy, ahogy márk gondolja, hogy hirdették. Ezen túlmenően Pál képviseli ezt az álláspontot, leg-
alábbis részben, amikor arról beszél, hogy Jézus „a szentség lelke szerint, a halálból való föltámadás 
által Isten hatalmas Fiául rendeltetett” (róm 1,4).
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csolatuk a közösséggel. márk írásában ez részét képezi a szenvedésről szóló 
második és harmadik jövendölésnek. a második jövendölést követi az a be-
számoló, mikor a tanítványok Isten országában saját majdani viszonylagos 
nagyságukról társalogtak (mk 9,33–37). Ez megerősíteni és illusztrálni lát-
szik 9,32 kijelentését, ahol márk elmondja, hogy a tanítványok nem értették 
meg Jézus közelgő halálát. Hasonlóan, bár a szenvedésről szóló harmadik 
jövendölésben nincs direkt kijelentés, a mondást Jakab és János kérése kö-
veti, hogy kapjanak előkelő helyet, amikor Jézus országa eljön (10,35–45). a 
szenvedésről szóló harmadik jövendölés elgondolásában párhuzamos a má-
sodikkal, de tartalmában nem. mindkét jövendölést olyan elbeszélés követi, 
amelyben a tanítványok saját fontosságukról vitatkoznak.

Bármiféle történelmi esemény rejtőzik is az elbeszélés mögött, az a fon-
tos, hogy felfedezzük azt az okot, amiért szerepel márk evangéliumában. 
Úgy tűnik, ez az ok az, hogy az evangélista úgy érzi, a tanítványok Jézust 
pompás, felséges messiásnak vélték, ez azonban egyszerűen félreértés. a 
rang kérdése a tanítványok között csak abban az esetben merülhetett fel, ha 
Jézust felséges és királyi messiásként látták. márpedig márk szerint a tanít-
ványok éppen így tekintettek Jézusra.9

Hozzáfűzhetjük: így gondolkodtak a tanítványok Jézus halála előtt, de 
vajon ez a gondolkodás megmaradt azután is? az első dolog, ami itt leszö-
gezhető, hogy semmi sem áll rendelkezésünkre annak bizonyítékaként, 
hogy az első tanítványok nem így gondolkodtak. Igaz, hogy Jézus földi éle-
te során nem játszott messiási szerepeket, de most ő a Krisztus és hama-
rosan visszatér, hogy megalapítsa országát.10 Ezt megerősítendő: a jeruzsá-
lemi egyházban létezett egyfajta családi dinasztia szerinti berendezkedés, 
amely Jakabbal, Jézus testvérével kezdődött, majd  – Hegeszipposz-nak 
Euszebiosz által megőrzött tanúsága szerint – Jakab unokatestvérének 
adódik tovább (Simeon, Kleofás fia),11 akit kivégeztek, mert Dávid házából 
származott.12 Euszebiosz feljegyzi 15 tagját ennek a családnak, akik jeruzsá-
lemi „püspöki” tisztséget birtokoltak.13 

9 Vö. Vincent Taylor, The Gospel According to St. Mark, 438köv. Taylor védelmezi mk 10,35–40 tör-
ténetiségét azon az alapon, hogy a közösség nem kreálna olyan történetet, amely lejáratja a tanítvá-
nyokat. Bárhogy legyen is, itt az a lényeg, márk tudatában van, hogy nemcsak Jézus életében, hanem 
az ősegyház életében is bizonyos tanítványok úgy érezték, hogy ők nagyobb hatalmi pozícióra hiva-
tottak. Ez márk szerint Jézus messiási mivoltának félreértésén alapul.

10 lukács bizonyára tisztában van ezzel, amikor az apCsel 1,6–7-ben a Feltámadt Krisztus helyreiga-
zítja a tanítványokat, akik azt várták tőle, hogy most „állítja helyre Izrael királyságát”.

11 Euszebiosz, Egyháztörténet, 3,11,1.
12 Euszebiosz, Egyháztörténet, 3,32,3.
13 Euszebiosz, Egyháztörténet, 4,5,3–4.
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minden utalás arra mutat, hogy ennek az egyháznak a kereszténysége, 
amely magában foglalta az eredeti apostoli csoport többségét, enyhén módo-
sított zsidó formát öltött magára. Pál apostol velük folytatott vitái sok min-
dent feltárnak számunkra a jeruzsálemi kereszténységről, különösen két 
dolgot: 1) létezett egyfajta harc a hatalomért, amely ki akarta zárni Pált, ill. 
bizonyos keretek közé szerette volna szorítani, hiszen ő Jézus földi életében 
nem tartozott az apostolokhoz; 2) az egyház elöljárói a megtérő kereszté-
nyektől elvárták a körülmetélkedést és az engedelmességet az étkezési sza-
bályok tekintetében.14 Jellegzetes elem a csoport gondolkodásában a meg-
győződés Jézus majdani messiásságáról. Fel kell ismernünk, hogy márk és 
Pál nélkül azt feltételezhetnénk, hogy a messianizmus, amiben a tanítvá-
nyok hittek, királyi messianizmus volt. Ez azt jelenti, hogy ha nem létezné-
nek más utalások, akkor más alternatívák hiányában azt hihetnénk, hogy a 
tanítványok számára a messianizmus nem volt más, mint az új dávidi ki-
rályság. De tény, hogy van bizonyítékunk:

1) a kezdetek kezdetétől Jézus családja kormányozta az egyházat Je ru zsá-
lem ben. megkísérelték létrehozni Jézus családi dinasztiáját, a király vissza-
térésére várakozó királyi családot.15 2) Úgy tűnik, hogy egyes tanítványoknak 
magas pozíciójuk volt a jeruzsálemi egyházban. azok, akik „oszlopnak” tar-
tották magukat (vö. Gal 2,9), megakadályozták, hogy egy „szabadúszó”, mint 
Pál apostol, bármilyen hatalomhoz is jusson. 3) a jeruzsálemi egyháznak fel-
tételezhetően nem volt szándékában, hogy missziót kezdeményezzen a pogá-
nyok felé. mit jelent a messianizmus a pogányok számára? Jézus lesz az új 
zsidó király, és ez csak közvetett módon gyakorol hatást a pogányok világá-
ra. Jézus messiási mivolta alapvetően csak a zsidók számára értelmezhető. 4) 
Tehát nem merült fel semmilyen kérdés arról, hogy abba kell-e hagyni a zsidó 
szokásokat. Jézus későbbi messiási mivolta még szükségessé teszi azt is, hogy 
folytassák a zsidó vallási elveket, olyan tisztán, ahogy tőlük telik, amíg vissza 
nem tér a messiás. azonban ne képzeljük azt, hogy Jézus tanítását nem vették 
figyelembe, vagy azt, hogy Jézus tanítása nem gyakorolt semmilyen hatást az 
egyház szokásaira. éppen ellenkezőleg, ezek azok a tények, amelyek azt bizo-
nyítják, hogy a jeruzsálemi kereszténység nem volt más, mint enyhén módo-

14 Vö. Gal 1–2.
15 Vö. S. G. F. Brandon, The Fall of Jerusalem and the Christian Church (london, 1951). Könyvének ti-

zedik fejezetében Brandon kijelenti, hogy márk evangéliumának megírását valójában Jeruzsálem 
eleste és a jeruzsálemi egyházi vezetőség bukása hívta életre. Ennek fényében márk szükségesnek 
érezte, hogy egyértelművé tegye elhatárolódását a jeruzsálemi kereszténységtől. Brandon itt azt 
mondja, hogy márk azért utasítja el határozottan Jézus megnevezéseként a „Dávid Fia” motívumot, 
mert nem akarja, hogy Jézust kapcsolatba hozzák zsidó nacionalista törekvésekkel.
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sított judaizmus. az egyetlen nagyobb különbség az intenzív várakozás volt 
Jézus királyi messiásként való visszatérésére.

III.

Immár láthatjuk, hogyan viszonyul márk a jeruzsálemi egyházhoz, amely-
nek a nézőpontját a tanítványok jelenítik meg az evangéliumban. márk két 
dolognak van tudatában: 1) Jézus halála sokkal több, mint történelmi tény. 
Úgy érzi, üdvözítő jelentősége van. Jézus „odaadja életét váltságdíjul soka-
kért”.16 2) Jézus messiási mivolta nem egyszerűen nacionalista királyi mes-
sianizmus. éppen ezért viszonylag kevesebb figyelmet fordít a „Dávid Fia” 
teológiára.17 Ennek megfelelően arra a tényre összpontosítja figyelmét, hogy 
Jézus családjának fogalma sem volt Jézusról és nem kis ellenségességet táp-
láltak irányába.18 Ezért márk kétszer is elmondja azokat az eseményeket, 
ahol a tanítványok nevetségesen versengenek egymással valamiféle kifeje-
zett vagy átruházott hatalomért. márk azonban ismer olyan messiási néző-
pontot, amely egészen eltér Jézus eredeti tanítványainak és Jézus családjá-
nak nézőpontjától. azzal is tisztában van, hogy saját nézőpontja bizonyos 
értelemben szemben áll az eredeti szemtanúkéval. márk azt is belátja, hogy 
olvasói tudatában vannak ennek a konfliktusnak, és ezért valamilyen ma-
gyarázatot kell adnia rá. a magyarázata az, hogy a tanítványok nem értették 
meg Jézust, bár ő többször is ki akarta ezt fejteni számukra.

amennyiben helyes, hogy márk messianizmusról vallott nézete eltér az 
első tanítványokétól, akkor azt is meg kell kérdezni, hogy honnan szárma-
zik a későbbi felfogás. Több lehetőség kínálkozik:

1. nagyon valószínű, hogy Pál befolyásolta márkot. most nem kívánjuk az 
összes régi pro és kontra érvet elővenni Pál márkra gyakorolt hatásáról, azon-
ban a következőkre jutottunk: márk Jézus halálának jelentőségét sokkal mé-
lyebben értelmezi, mint tették azt Jézus saját tanítványai. Bár nem vagyunk 
birtokában a teljes képnek az őskereszténység történetéről, de az minden-
képpen tükröződik, hogy Pál is nagyra értékelte Jézus halálának szükségessé-
gét. Talán mások is, de főként Pál. másodsorban, márk nem sokra tartja az 
apostoli hatalmat, illetve nem becsüli sokra azokat, akik a jeruzsálemi egyház 
nézőpontját képviselték. Ismét elmondható, hogy nincsen teljes, átfogó ké-
pünk a korai kereszténységről, de az egészen biztos, hogy ha volt valaki, aki 
vitába szállt a jeruzsálemi egyházzal, az Pál volt. nem az a fontos, hogy vajon 

16 mk 10,45.
17 ami azt illeti, egyenesen visszautasítja a „Dávid fia” teológiát a 12,35–37 versekben.
18 Vö. mk 3,21.31–35; 6,2.3.
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létezik-e bármilyen történelmi kapcsolat Pál és márk között, hanem az, hogy 
márk Pál oldalára állt a jeruzsálemi „oszlopok” hatalmának megkérdőjelezé-
sében. Elegendő információnk van, hogy fenntarthassuk a lehetőségét – ha 
nem a valószínűségét – annak, hogy Pál hatása volt az, ami arra a meggyőző-
désre vezette márkot (és a márk által képviselt csoportot), hogy belássa Jézus 
halálának üdvözítő jelentőségét és megkérdőjelezze az apostolok tekintélyét. 

2. lehetséges, hogy márk inkább a galileai, és nem a jeruzsálemi keresz-
ténységet képviseli. Itt nyilvánvalóan Ernst lohmeyer tanulmányaira ha-
gyatkozunk, aki azt állítja, hogy a galileai keresztény egyház krisz to ló giá já nak 
alapja az „Emberfia” krisztológia volt, míg a jeruzsálemi egyház krisz to ló giá ja 
a „Dávid fia” krisztológia. lohmeyer meggyőző módon érvel amellett, hogy 
márk a galileai hagyományt képviseli.19

3. Több mint valószínű, hogy a nézeteltérés oka az volt, hogy márk nagy-
ra értékelte a pogány missziót. nyilvánvalóan a pogány misszió felértékelése 
magában foglalta a Pál iránti elismerést is, aki par excellence a pogányok apos-
tola. De márk nem nem elégszik meg ennyivel. Számára Jézus sokkal több, 
mint a zsidók egy nacionalista messiása. Ez a messiás jelentőséggel bír az 
egész világ számára és jelentősége nem korlátozódik arra, amit szinte ráeről-
tetnek Jézus rokonai vagy barátai. márk nyilvánvalóan annak az egyháznak 
a nézőpontjából ír és annak szemléletét képviseli, amely hamarosan a ke-
reszténység vezető egyházává válik. Valóban, nem sokkal márk után a római 
egyház a többi keresztény egyház vezetője lesz. Bizonyos értelemben márk 
evangéliuma kihívást jelent a jeruzsálemi egyház tekintélyével szemben, 
amely legalábbis Pál idejében és valószínűleg a rákövetkező néhány éven ke-
resztül szinte megkérdőjelezhetetlen tekintélyt gyakorolt a többi egyház fö-
lött. márk kihívást jelent ezen egyház és vezetői számára, nem csak hatal-
mukkal, de teológiájukkal szemben is. az a tény, hogy márk szükségesnek 
érzi, hogy vállalja ezt a kihívást, arra mutat, hogy a tanítványok már az ő ide-
jében is jelentős tiszteletet, sőt tekintélyt élveztek.20

összefoglalásként elmondhatjuk, hogy márk tudatosan nem ért egyet az 
eredeti tanítványokkal két fronton: 1) Egyrészt úgy érzi, hogy a tanítványok 
szűk látókörűek Jézus messiási mivoltával kapcsolatban, amivel együtt jár saját 
pozíciójuk felfuvalkodott értelmezése. 2) Továbbá szerinte a tanítványok nin-

19 Galiläa und Jerusalem, 26–35.
20 Ez a nézőpont nem igényli, hogy az evangélium keletkezési idejéről beszéljünk, bár ezeket a kér-

déseket figyelembe kell venni a keltezésnél. Bár minden valószínűség szerint a jeruzsálemi egyház-
közösség megszűnt létezni 70 után, tekintélye azonban nem szűnt meg azonnal. Idézett művében 
Bran don azt feltételezi, hogy márk evangéliuma kísérlet azt elmondani, hogy a keresztény egyház 
immár a jeruzsálemi vezetőség nélkül fog működni.
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csenek kellően tisztában Jézus halálának jelentőségével. Ennek fényében állít-
ható, hogy márk pontosan úgy akarta lezárni evangéliumát, ahogy most a ke-
zünkben tartjuk (vö. mk 16,8). még a feltámadást sem értették meg Jézus társai. 
abban a helyzetben voltak, hogy láthatták és hirdethették, mégsem mondtak 
senkinek semmit, hiszen bátorságuk megfogyatkozott. Bár márk csak három 
asszonyt említ az üres sírnál, bizonyára a tanítványokra is gondolt, ahogy a mk 
16,7 arra rámutat. Ezen felül jelentőségteljes az, hogy márk nem ír arról, hogy 
a Feltámadott Jézus megjelenik a tanítványoknak. Ez az evangélium tetőpont-
ja. Bár márk előretekint a „tanítványok és Péter” valamiféle tapasztalatára, nem 
ők voltak az elsők, akik hírt kaptak Jézus feltámadásáról.

milyen szokatlanul zárul a legkorábbi evangélium és ugyanakkor meny-
nyire megfelelő és jelentőségteljes ez a zárás márk fő törekvését tekintve, 
hogy felhívja a figyelmünket: a tanítványok elégtelennek bizonyultak a ke-
resztény örömhír megértésére és hirdetésére!
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mIérT monDJáK aZ ÍráSTuDóK,  
HoGY ElőBB IlléSnEK KEll ElJönnIE?*

morris m. Faierstein

márk és máté evangéliumában, mikor Jézus lejön a hegyről a színeváltozás 
után, tanítványai azt kérdik tőle: „miért mondják az írástudók, hogy előbb 
Illésnek kell eljönnie?” (mk 9,11; mt 17,10). Jézus válaszában megerősíti, hogy 
Illésnek valóban el kell jönnie, majd tudatja velük, hogy valójában Illés már el-
jött. míg márk evangéliuma bennfoglaltan közli,1 hogy Illés Keresztelő János 
személyében jött el, addig máténál János Illéssel való azonosítása közvetlen.2 
az Újszövetség kutatói egyöntetűen arra jutottak, hogy ez a szakasz jelenti a 
kulcsot Keresztelő János szinoptikus evangéliumokban betöltött szerepének 
megértéséhez.3 Keresztelő János megítélésének hátterében az a feltételezés áll, 
hogy Illésnek mint a mes si ás előfutárának elképzelése jól ismert és széles kör-
ben elfogadott zsidó gondolat volt Jézus idejében. Keresztelő János jelentő-
sége látható abban, ahogy beteljesíti ennek a Kr. u. 1. századi zsidó messiá-
si gondolatnak ezen alapvető elemét. W. Wink a John the Baptist in the Gospel 
Tradition című írásában, mely a téma legfrissebb áttekintésének számít, össze-
foglalta az Újszövetség kutatóinak „hagyományos bölcsességét”. azt írja: „a 
máté-evangélium minden olyan állítása, mely Keresztelő Jánosra vonatkozik, 
az üdvtörténetben betöltött szerepéhez kötődik. máté a mennyek országának 
szempontjából fejti ki János szerepét, és azonosítja Illéssel.”4 

* a fordítás alapja a következő tanulmány: morris m. Faierstein, Why do the Scribes say that 
Elijah must come first, JBL 100 (1981/1) 75–86. Fordította: Szoliva Gábriel oFm.

1 mk 9,12–13.
2 mt 17,11–13.
3 János evangéliumában Illés alakja élesen elválik Keresztelő Jánosétól. az Illés-figura szerepéről a 

János-evangéliumban lásd J. l. martyn, We have found Elijah, in Jews, Greeks and Christians (ed. r. 
Hamerton-Kelly and r. Scroggs, leiden Brill, 1976) 181–219.

4 Cambridge, Cambridge university, 1968, 28.
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Tíz évvel Wink tanulmánya előtt J. a. T. robinson az „Elijah, John 
and Jesus,”5 című munkájában megkérdőjelezte azt a feltételezést, miszerint 
„János és mindenki más Illést a mes si ás előfutáraként értelmezte, és így kel-
lett értelmeznie.”6 legutóbb J. a. Fitzmyer  fogalmazott meg robinson-
nal egyező véleményt.7

robinson és Fitzmyer nézeteivel szemben áll a kutatók többségének 
véleménye. a Kr. u. 1. század zsidó messianisztikus gondolataival foglalko-
zó legtöbbet idézett kutatók: J. Jeremias,8 G. F. moore,9 J. Klausner10 és 
S. mowinckel.11 mindenképp ki kell egészítenünk e listát l. Ginzberg leg-
újabban lefordított An Unknown Jewish Sect című írásával, melyben részletes 
tárgyalása olvasható az Illés mint előfutár kérdéskörnek.12 a fenti szerzők az 
előfutár Illésről szóló írásainak gondos áttekintése olyan módszertani prob-
lémákra világított rá, melyek kérdéseket vetnek fel a bemutatott bizonyíté-
kokból levont következtetések hitelességével kapcsolatban. J. Jeremias-nak 
a TDNT-ben Illésről írt szócikkében található alábbi állítás jól példázza a 
felmerülő számos módszertani problémát.

„Hogy Illést magát is úgy várták, mint a mes si ás előfutárát, alátámasztja Jusztinosz 
Párbeszéd a zsidó Trifónnal (8,4; 49,1), számos rabbinikus szakasz13 és az újévi ün-
nep borának ősi áldásszövege, ahogy az a Sopherim 19,9-ben szerepel: »Illés próféta, 
jöjj el hozzánk hamar, sarjadjon ki a mes si ás Király a mi napjainkban«. Jól tudjuk az 
Újszövetségből, hogy e nézet mennyire elterjedt volt a népszerű eszkatológiában.”14

a bizonyítékok ebben a szakaszban a következők: (1) Párbeszéd a zsidó 
Triphonnal Jusztinosz vértanútól egy második századi keresztény apologe-
tikus irat, melynek hitelessége még további megerősítést igényel; (2) egy 
olyan kijelentés, mely Illés és a mes si ás eljövetelének várásáról számol be, 
de amely nem ad közvetlen bizonyítékot e két esemény különleges összetar-
tozásáról, és mely hat vagy hét évszázaddal az evangéliumok megszerkesz-
tése után írt szövegben található; (3) „számos rabbinikus szakasz” – ugyan a 

5 NTS 4 (1958) 263–281. Újraközlés: Twelve New Testament Studies (london SCm, 1962) 28–52.
6 Ibid., 269.
7 J. a. Fitzmyer, The aramaic ‘Elect of God’ Text from Qumran Cave 4, Essays on the Semitic 

Background of the New Testament (london Chapman, 1971) 137.
8 Elias, in TDNT vol. 2., 928–941.
9 Judaism in the First Centuries of the Christian Era (3 vols, Cambridge Harvard university, 1927-1930)
10 The Messianic Idea in Israel (new York, macmillan, 1955).
11 He That Cometh (nashville, abingdon, 1954).
12 An Unknown Jewish Sect (new York Jewish Theological Seminary, 1976) 209–256. Szeretnék köszöne-

tet mondani kollégámnak, J. Schwarzbard rabbinak ezért a hivatkozásért.
13 rabbinikus példák találhatók itt: Str-B, 4/2 784–789, a „Benjámin törzséből való Illés, a mes si ás elő-

futára” szakaszban.
14 TDNT vol. 2., 931.
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Jeremias által idézett szakaszok valóban Illés visszatérésével kapcsolatosak, 
de egy sincs közülük, amely azt állítaná, hogy Illés a mes si ás előfutára lesz, 
vagy összefüggésbe hozná visszatérését a mes si ás eljövetelével; és (4) „maga 
az Újszövetség”, ami tautológia. Hasonló módszertani problémákat lehet ta-
lálni a fent említett többi szerző műveiben is. 

E cikkben a célom az, hogy újra megvizsgáljam azokat a forrásokat, me-
lyeket az „előfutár Illés”-hipotézishez bizonyítékként idéztek, hogy eldönt-
hessem, vajon igaz-e, amit G. F. moore felvet: „általános vélekedés volt, hogy 
kevéssel a mes si ás megjelenése előtt Illésnek vissza kell térnie”.15 a Kr. u. 1. 
századi messiási eszme tágabb kérdéseivel vagy az Illés-hagyományokkal 
nem foglalkozom, kizárólag azzal az eggyel, amely a mes si ás előfutáraként 
tekinti őt. Egyszóval figyelmem középpontjában az áll, vajon van-e elegen-
dő bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy az írástudók vagy mások márk és 
máté evangéliumok szerzői előtt azt állították, hogy Illésnek a mes si ás előtt 
el kell jönnie. a következő irodalmakat fogom vizsgálni annak reményében, 
hogy megvilágítják ezt a kérdést: Héber Biblia, apokrif és pszeudepigráf 
irodalom, Philón, Qumrán (beleértve Damaszkuszi Iratot is), Targum, 
Talmud és midrás. 

a Héber Biblia prófétai gyűjteményének utolsó két versét idézik általá-
nosan úgy, mint annak a gondolatnak az első hivatkozását, hogy Illés lesz a 
mes si ás előfutára.

„Íme, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt az Úr nagy és rettenetes napja elérkezik. 
és ő majd visszafordítja az apák szívét a gyermekekhez, és a gyermekek szívét apáik-
hoz, nehogy eljöjjek és lesújtsak a földre végső pusztítással.” (mal 3,23–24)

a fenti elgondolást nem találjuk meg a versekben, ha a priori feltevések nél-
kül olvassuk őket. Illés az „Úr nagy és rettenetes napjá”-val áll kapcsolatban: 
az idézet egy különleges időszakra, nem pedig egy személyre utal. nincs 
semmiféle hivatkozás ezekben a versekben a messiásra vagy bármilyen nem 
isteni létezőre, akit a messiással azonosíthatnánk.16

Sőt, semmiféle bizonyíték nincs az ősi források egyikében sem arra vo-
natkozóan, hogy ezek a versek Illés és a mes si ás közti kapcsolatra vonat-
koznának. még az evangéliumok is ezt tanúsítják. a tanítványok azt kérde-
zik Jézustól, „miért mondják az írástudók”, pedig használhatták volna azon 

15 Judaism, 2., 357.
16 Zárójelben meg kell jegyeznünk, hogy létezik egy amóra-hagyomány, mely szerint Isten maga fog-

ja megváltani Izraelt. Erről lásd a. marmorstein, The concept of redemption in the aggadoth of 
the Tannaim and amoraim (Hebrew), Studies in Jewish Theology (oxford, oxford university, 1950) 
62. (héber rész)
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formulák egyikét, melyek bibliai szövegre való hivatkozást jeleznek, vagy idéz-
hették volna ezeket a fenti verseket, ha az előfutár Illés gondolatát biblikus ere-
detűnek vélték volna. meggondolva a bibliai szövegek széleskörű idézésének 
gyakorlatát, különösen a máté-evangéliumban, meglepő lenne, ha nem idéz-
nék ezt a szövegrészt, miközben így értették. Ehelyett „az írástudók” tekinté-
lyére hivatkoznak.17 Pusztán a szöveg jelentése és az olyan ókori források hiá-
nya, melyek malakiás könyvének e verseit Illésre mint a mes si ás előfutárára 
való hivatkozással magyaráznák, vezet el arra a következtetésre, hogy a verse-
ket mint az „előfutár Illés”-hipotézis bizonyítékát el kell vetnünk.

az első posztbiblikus szöveg,18 melyet bizonyítékként idézni szokás, 
Sirák fia könyvéből (Ecclesiasticus) származik. Illésről szóló dicséretében (48. 
fejezet) Ben Szíra így ír: „Jel lettél a jövendő harag idejére, hogy te csillapítsd 
le, mielőtt kitörne, hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd, és Jákob törzseit 
újra helyreállítsd.”19 malakiás utolsó verseinek kritikája erre a szövegre is al-
kalmazható, hiszen ez nem más, mint malakiás parafrázisa. mindezek el-
lenére Klausner és mások az előfutár Illés bizonyítékát látják Sirák fiának 
ebben a szakaszában. Klausner az alábbi következtetésre jut: 

„Itt egy talmudi-midrási meggyőződéssel találkozunk, mely ahhoz az Illés prófétához 
kötődik, aki a mes si ás előhírnökeként, a családok közti békeszerzőként érkezik, és ösz-
szegyűjti Izrael törzseit a föld négy sarka felől.”20

Bárki felteheti a kérdést, hogy Sirák fia a fenti szakaszban hol említi a mes-
si ást. Úgy tűnik, Klausner feltételezi, hogy Sirák fiának rendelkeznie kellett 
egy messiás-elképzeléssel, és hogy itt ez nyilvánul meg. r. H. Charles felve-
ti, hogy mivel a fenti szakasz az egyetlen, melyet messianisztikusan interpre-
táltak, lehetséges, hogy Sirák fia számára a messianizmus nem volt lényeges 
kérdés.21 G. F. moore sokkal határozottabb, és kijelenti, hogy Sirák fia köny-
vében a messiásról nincs szó.22 Ha valaki előzetes feltevések nélkül közelít 
a szöveghez, Sirák fiának könyvében nem talál messiási utalásokat, ahogy 
ma la ki ás nál sem. a „messiás” kifejezés sehol nem jelenik meg a könyvben. 

17 „Jézus tanítványai különbséget tettek a Szentírás Illésre vonatkozó szavai és az írástudóknak e sza-
vakhoz fűzött értelmezése között”, m. mcnamara, Targum and Testament (Grand rapids, Eerd-
manns, 1972) 48.

18 azaz a héber kánonon kívüli.
19 Sír 48,10 (a Szent István Társulat bibliafordításából)
20 Messianic Idea in Israel, 257.
21 APOT vol. 1., n. 501.
22 Judaism, vol. 2., 358. G. Vermes (Jesus the Jew [new York, macmillan, 1973] 94) szintén nem lát-

ja az „előfutár” koncepcióját ebben a versben. J. G. Snaith (Ecclesiasticus [Cambridge, Cambridge 
university, 1974] 240.) azt állítja: „néhány későbbi kutató úgy nyilatkozik, hogy Illés majd a mes si ás 
előfutáraként tér vissza, de Sirák fia nem mutatja ennek ismeretét.”
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arra a végkövetkeztetésre juthatunk, hogy Sirák fiának könyve nem tartal-
maz olyan hivatkozást, mely alátámasztaná, hogy ennek a műnek a szerzője 
ismerte volna azt az elképzelést, hogy Illés a mes si ás előfutára lesz.

a pszeudepigráf irodalomban Illés alakja elhalványul,23 és nem játszik 
már előkelő szerepet az eszkatologikus szakaszokban.24 a pszeudepigrafák 
között az egyetlen szakasz, mellyel kapcsolatban felmerült, hogy az előfutár 
Illés lehetséges forrásaként szolgált, az 1Hén 90,31.

„Ezek után (ismét megragadott engem) az a három fehérbe öltözött – azok, akik (ko-
rábban) kézen fogtak és felemeltek engem. (most ismét) felvettek, elvittek és leraktak 
a juhok között, még az ítélet (helyszíne) előtt, miközben az a bizonyos kos (végig) fog-
ta a kezemet.”.25

Ebben a látomásban a három pátriárka, a három fehér ruhás alak és Illés, a 
kos karon ragadja Hénokot, és leülteti őt az igazak, a bárányok között, mie-
lőtt az ítélet elkezdődne. Jeremias26 és Vermes27 az előfutár Illésre való hi-
vatkozást szeretne látni ebben az allegóriában. Jeremias nem közli az in-
dokait, egyszerűen mint bizonyítékot idézi ezt a szakaszt. Vermes szüksé-
gét érzi, hogy ezt a verset 1Hén 90,37-hez kösse, mely a mes si ás legközvetle-
nebb hivatkozása. Úgy tűnik azonban, nem vesz tudomást arról a tényről, 
hogy ott szerepel további hat vers azon kettő között, amit idéz, melyet meg 
kellene magyaráznia, illetve hogy a messiásra való hivatkozás 90,37-ben nem 
vonatkozik a 90,31-beli Illés-szakaszra. Jeremias és Vermes ezek szerint te-
hát – statikus messianizmus-fogalmat feltételezve – Illés megjelenését egy-
aránt az ítélet napja elé tették, azzal együtt, hogy lllés a mes si ás előfutára. 
arra a következtetésre jutnak, hogy az ítélet napja szükségképpen jelenti a 
mes si ás megjelenését. Ezáltal Illésnek, aki az ítélet napja előtt jelenik meg, 
kell lennie a mes si ás előfutárának, ahogy az más forrásokból is ismeretes. 
nem ismerik fel ugyanakkor, hogy a vizsgált időszakban a messianizmus 
képlékeny és dinamikus állapotban volt, nem volt statikus. anakronizmus 
lenne a szövegben az „ítélet napja” azonosítása a „mes si ás megjelenésével”. 
Bárhogy áll a dolog, Illés itt sajátos céllal jelenik meg: azért, hogy Hénokot 
megmentse. a pátriárkák segítségével teszi ezt, akik pedig nem a mes si ás 

23 Str-B, 4/2 780.
24 a kopt eredetű Illés-apokalipszisről, mely kivételnek tűnhetne, épp a közelmúltban mutatták ki, 

hogy Kr. u. 4. századi keresztény alkotás. lásd erről r. Bauckham, The martyrdom of Enoch and 
Elijah Christian or Jewish?, JBL 95 (1976) 447–458.

25 APOT, vol. 2., 259. magyar nyelven: Fröhlich Ida – Dobos Károly Dániel (szerk.), Henok 
könyvei, Piliscsaba, 2009. a szövegrészlet Dobos Károly Dániel fordítása.

26 TDNT vol. 2., 931., valamint mowinckel, He That Cometh, 299.
27 Jesus the Jew, 94. magyarul: A zsidó Jézus, 126.
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előfutárai. miért éppen Illés? a leginkább valószínűnek tűnő válasz a priori 
feltevés. az olvasónak így egyet kell értenie azokkal a kutatókkal, akik tüze-
tesen átnézve ezt a szakaszt nem találták meg Illésnek mint a mes si ás előfu-
tárának említését 1Hén-ban.28

a Tizenkét Pátriárka testamentuma, a damaszkuszi szekta dokumentu-
mai és a qumráni irodalom egyaránt két mes si ás eljövetelére hivatkoznak: 
az egyik lévi törzséből, a másik pedig Júdáéból származik majd. E hivatko-
zás jelentéséről és jelentőségéről már e század kezdete óta vita folyik és egy-
előre nem jutottak tudományos konszenzusra.29

a két mes si ás problematikája Illésnek Fineesszel, az eszkatologikus fő-
pappal, a lévi törzséből származó messiással való azonosítása révén kap-
csolódik az előfutárság kérdéséhez. Ezt a gondolatot nyomatékosan védel-
mezte Ginz berg az An Unknown Jewish Sect30 című munkájában. legutóbb 
r. Hay ward támadta ezt az elméletet, aki kijelentette, hogy Illésnek 
Fineesszel való azonosítása a Joannész Hürkanoszt támogatók körére vezet-
hető vissza, ami arra a következtetésre vezette Hayward-ot, hogy „nagyon 
valószínűtlen, hogy a Fi ne esz–Illés-elmélet és a qumráni szekta közt bár-
miféle kapcsolat létezett volna.”31 Bárhogy áll is a dolog, a két messiásnak a 
Tizenkét Pátriárka tes ta men tu má ból és Qumránból ismert problémájával kap-
csolatban sokkal kielégítőbb megoldást kell találni, mielőtt határozott állí-
tásokat tehetnénk azzal kapcsolatban, hogy mindez hogyan függ össze a mi 
kérdésünkkel.

J. Starcky a qumráni messianizmus rekonstrukciójáról írt művé-
ben32 idéz egy kiadatlan töredéket (4QarP) a következő olvasattal: lkn ’slh 
l’lyh qd[m], „elküldöm tehát előbb Illést...”33 annak bizonyítékául szeret-
né felhasználni ezt a töredékes állítást, hogy Qumránban megtalálható az 
Illésről mint a mes si ás előfutáráról alkotott elképzelés. Fitzmyer bírálja 
Starcky-t azért, hogy ezt a töredéket rögtön hozzákapcsolta az „előfutár 

28 D. S. russell, The Method and Message of Jewish Apocalyptic (Philadelphia, Westminster, 1964) 287–
288, nem hivatkozik messianisztikus látásmódra ebben a versben a 1Hén-ról írt áttekintésében. Ρ. 
Volz (Die Eschatologie der judischen Gemeinde im Neutestamentlichen Zeitalter [Tübingen, mohr, 1934]) 
öt alkalommal idézi ezt a verset (a 17., 198., 236., 255. oldalakon), de sehol sem látja úgy, mintha Illésre 
mint a mes si ás előfutárára vonatkozna. a problémával foglalkozó többi szerző hallgatása szintén 
tekinthető a fenti álláspont (miszerint nem is található a versben) egyfajta csendes jóváhagyásának.

29 a két mes si ás problémájára vonatkozó irodalom túl nagy terjedelmű ahhoz, hogy itt felsoroljuk. W. 
laSor, Β. Jongeling és a. m. Haberman bibliográfiái tartalmazzák a legfontosabb anyagokat. a 
Tizenkét Pátriárka testamentumával kapcsolatos kutatás jelenlegi helyzetének ismertetéséhez lásd J. H. 
Charlesworth, The Pseudepigrapha and Modern Research (Chico Scholars, 1976) 211–220.

30 An Unknown Jewish Sect, 239–252.
31 Phineas the Same as Elijah. The origins of a rabbinic Tradition, JJS 29 (1978) 33.
32 les Quatre Etapes du messianisme a Qumran, RB 70 (1963) 489–505.
33 Ibid., 498.
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Illés”-hipotézishez. Így ír: „Bármi is a jelentése ennek az aprócska papirusz-
darabnak, azt alaposan fel kell dolgozni, és nem szabad túl hamar a mes-
si ás előfutárának gondolatához kapcsolni.”34 Bár érdekes ez a töredék, de 
meg kell várnunk részletesebb elemzését, mielőtt mérlegre tennénk, ahogy 
Fitzmyer jelezte.

mielőtt elhagynánk a nem rabbinikus forrásokat, meg kell említe-
nünk, hogy Philón sem igazolja az „előfutár Illés”-hipotézist. miként H. a. 
Wolfson megállapítja: „nem világos, hogy vajon Philón hitt-e abban, hogy 
a végső megváltás egy olyan konkrét személy vezetése alatt fog megtörténni, 
mint amilyen a zsidó hagyományban a messiás.”35

annak az irodalomnak a korpusza, melyet manapság „rabbinikusnak” 
neveznek, több mint egy évezredig tartó időszakban keletkezett. márk és 
máté evangéliumát a Kr. u. 1. század második felében állították össze, a 
rabbinikus időszak kezdetén. a legtöbb esetben a rabbinikus hagyományok 
elfogadható paraméterekkel datálhatók. létezik ugyanakkor néhány olyan 
szöveg, melyeket olyan hagyományokból szerkesztettek egybe, amelyek né-
hány száz év alatt szóban és írásban álltak össze, és viszonylag későn nyerték 
el végső formájukat. Ez a helyzet a targumi irodalommal,36 főként a Pszeudo-
Jonatán targummal. Ez a targum tartalmaz olyan hagyományokat, melyek 
a Hasmoneus korból,37 és olyanokat is, melyek az iszlám megerősödésének 
idejéből származnak.38 éppen ezért nagy gondossággal kell eljárni ahhoz, 
hogy a Pszeudo-Jonatán targumban előforduló gondolatok kereszténység előt-
ti létezését igazolni tudjuk.39 Külső vagy belső megerősítő történeti bizonyí-
tékok hiányában lehetetlen datálni az egyes szakaszokat. E figyelmeztetések 
tudatában fordulunk most a Pszeudo-Jonatán targumban található, talán je-
lentőséggel bíró anyaghoz. Bár számos messianisztikus hivatkozást40 tartal-
maz, mégis csak egyetlenegy erősíti meg az „előfutár Illés” gondolatát.41 a 
Pszeudo-Jonatán targum mTörv 30,4-ről szóló részében találjuk:

34 The aramaic ‘Elect of God’ Text from Qumran Cave 4, 137.
35 H. a. Wolfson, Philo (2 vols., Cambridge, Harvard university, 1948) vol. 2, 413.
36 a targumi irodalom datálásával kapcsolatos problémák összefoglalásához lásd a. D. York, The 

Dating of Targumic literature, JSJ 5 (1974) 49–62.
37 miként r. Hayward kimutatta: Phineas, 32.
38 a Pszeudo-Jonatán targumban a Ter 21,21-ről szóló részben például Izmael feleségeinek neveit aisával 

és Khadidzsával, mohamed lányának és feleségének nevével fordítják. További példák találhatók a 
Pszeudo-Jonatán targum Ter 49,26-ról és mTörv 33,2-ről szóló részében.

39 r. Hayward „Phineas” című munkájában (33) úgy tűnik, nem számol ezzel a figyelmeztetéssel, na-
ivan feltételezi, hogy ez a targum teljességgel kereszténység előtti és megkülönböztetés nélkül idézi.

40 a Pszeudo-Jonatán targum messianisztikus hivatkozásait összegyűjti S. H. levey, The Messiah. An 
Aramaic Interpretation (Cincinnati, Hebrew union College, 1974).

41 Sok más szakasz is említi Illést ebben a targumban, lásd az Illés szót levey 9. jegyzetében! Egyik 
sem magyarázható ugyanakkor az előfutár-elméletnek megfelelően.
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„Ha a te szétszórtjaid a mennyek vége felé fordulnak, onnan az Úr a te Istened Memrája 
(Logion) összegyűjt majd téged Illés, a főpap keze által, és onnan a mes si ás Király ke-
zéhez terel téged.”42

Ez a szakasz nem tartalmaz olyan belső bizonyítékot, amely alapján datál-
ható lenne. lehetetlen megállapítani, hogy kereszténység előtti vagy ellen-
kezőleg, Talmud utáni. Feltételezhető, hogy a messzire szétszóródott diasz-
póra összegyűjtésének hangsúlya inkább későbbi, mint korábbi datálást erő-
sít meg. a korai keltezéssel kapcsolatban további kérdések merülnek fel a 
Targum Neo fi ti I mTörv 30,4-ről szóló részével való összehasonlítás során. a 
Targum Neo fi ti itt egyáltalán nem mutatja a Pszeudo-Jonatán targum midrási 
kidolgozottságát. Ehelyett a Targum Neofiti a vers szó szerinti arám fordítását 
közli. Bár nem perdöntő erejű a messianisztikus hagyomány hiánya a Targum 
Neofiti I mTörv 30,4-gyel kapcsolatos részében, azért eloszlatja a Pszeu do - Jo-
na tán targum hagyományának korai datálásával kapcsolatos kételyt.

a talmudi-midrási irodalomban széles körben megtalálható az Illésről 
és az ő jövőbeli visszatéréséről szóló hagyomány. m. Friedmann (Ish-Sha-
lom),43 S. m. Segal44 és Strack-Billerbeck45 gyűjtötte össze ezeket a ha-
gyományokat. majdnem mindegyik kutató, aki Illésről mint előfutárról írt, 
idézte a tal mu di - mid rá si Illés-szakaszokat. ahelyett, hogy mindegyik szö-
vegrészlettel külön foglalkoznánk, ami meglehetősen nehézkes volna, a 
talmudi-mid rá si irodalom Illés visszatérésével kapcsolatos hagyományai-
nak teljes korpuszát vesszük figyelembe. 

az Illés visszatérésére utaló rabbinikus szövegek többségében Illés fel-
adata az, hogy megoldja azokat a kérdéseket és a törvényértelmezést érintő 
problémákat (halakha), melyek fölött a rabbik nem tudtak egyetértésre jut-
ni, vagy amelyeket nem tudtak megválaszolni. Ezt a gondolatot a teyqu46 ki-
fejezés foglalja össze, mely tizennyolc talmudbeli tárgyalást zár le.47 a teyqu 
idővel felvette azt a jelentést, hogy „a Tisbéből való majd megoldja a nehéz-
ségeket és problémákat”. még közvetlenebb kijelentésekkel is találkozunk a 
talmudi irodalomban,48 mint például „Hagyjuk ezt, amíg Illés eljön”,49 vagy 

42 The Messiah. An Aramaic Interpretation, 29.
43 Seder Eliyahu Raba (Vienna, 1904) 2–150.
44 Elijah. A Study in Jewish Folklore (new York, Behrman, 1935)
45 lásd a 13. lábjegyzetet!
46 a kifejezés az arám qum szóból származik, jelentése pedig: „maradjon eldöntetlen”. lásd J. levy, 

Wör ter buch über die Talmudim und Midrashim (4 Bds., Darmstadt Wissenschaftliche Buch ge sell-
schaft, 1963) Bd. 4., 640.

47 An Unknown Jewish Sect, 212–214. sorolja fel ezeket a helyeket.
48 Például: m.B.Mes 1,8; 3,4 
49 m.Β.Mes 2,8.
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„Senki se nyúljon ezekhez, amíg Illés el nem jön”.50 az Edujót traktátus utol-
só misnájában (8,7), melyről Klausner úgy véli, hogy „Illésnek a messiási 
időkben megvalósuló küldetésével kapcsolatos legfontosabb szakasz”51, Illés 
végső döntőbíróként is cselekszik. az ő feladata, hogy egyes családok leszár-
mazásával, illetve a rituális tisztaság kérdéseivel kapcsolatosan döntsön. 

azon túl, hogy végső döntőbíró, Illésnek más funkciója is van. az egyik 
hagyományban ő lesz a felelős a holtak feltámadásáért,52 a másikban pe-
dig visszaállítja a három üvegcsét, melyek a mannát, a felkenés olaját és a 
menstruáló nők megtisztításához használatos vizet tartalmazzák.53 Ezek a 
szakaszok nem említik a messiást, vagy Illés visszatérése és a mes si ás eljö-
vetele közti kapcsolatot. Hisznek abban, hogy Illés visszatérése egyike lesz a 
messiási idők jeleinek, de újbóli megjelenése független a mes si ás eljövetelé-
től. azaz nincs olyan ok, ami miatt a mes si ás ne jöhetne el előbb, mint Illés. 
Valójában e szövegek tendenciája az, hogy a mes si ás Illés visszatérése előtt 
el fog jönni.

Csak egyetlen olyan szakasz van a talmudi-midrási irodalomban, mely 
ismeri azt a gondolatot, hogy Illés fogja meghirdetni az eljövendő messiást. 
Egy anonim baraitában54 b.Erubin 43ab-ben a következőket találjuk:

„Jöjj és halld! [Ha egy férfi azt mondta:] „Hadd legyek nazír azon a napon, melyen 
Dávid fia eljön”,55 ő ihat bort a Sabbatokon és az ünnepeken, [43b] de tilos bort innia a 
hétköznapok bármelyikén. Ha jogos most erre a dologra a sabbati korlátozások törvé-
nyét alkalmazni, eléggé érthető, hogy miért szabad a férfinak [bort innia] Sabbatokon 
és ünnepeken, de ha kitartunk amellett, hogy a sabbati korlátozások itt nem alkalmaz-
hatók, [megkérdezhetnénk] szabad [a férfi számára bort inni] Sabbatokon és az ün-
nepeken? — Itt más esetről van szó, miként az Írás mondja, „Íme, elküldöm nektek Illés 
prófétát …”, és Illés biztosan nem jött el az előző napon. Ha így áll a dolog, akkor [a bor-
fogyasztásnak] minden nap, még a hétköznapokon is, engedélyezettnek kellene lennie, 
minthogy Illés még nem jött el, feltéve, hogy a legfőbb ítélet előtt jelenik meg; akkor 
itt miért ne feltételeznénk azt is, hogy [valóban] meg is jelenik a legfőbb ítélet előtt. — 
Izrael régtől fogva megbizonyosodott afelől, hogy Illés az emberek elfoglaltságára való 
tekintettel nem Sabbaton vagy ünnepnapon fog eljönni.

50 annak gondolata, hogy félre kell tenni, ha valamire nem sikerült megoldást találni, megtalálható 
már 1makk 4,46-ban.

51 The Messianic Idea in Israel, 453.
52 m.Szota 9,15.
53 Mekilta de Rabbi Ishmael (ed. Horovitz-rabin, Jerusalem, Wahrmann, 1970) Vayassa 5, 172.
54 lásd m. Higger, Osar HaBaraitot (10 vols, new York, 1946) vol. 9., 427.
55 aki leteszi a nazíresküt, annak tilos a bor fogyasztása az alatt az időszak alatt, amíg nazírnak számít. 

Ha feltételes nazír lesz, azaz csak olyan alkalmakkor válik nazírrá, amikor konkrét feltételek telje-
sülnek, mint ebben az esetben azon a napon, amikor a mes si ás eljön, az illető ihat bort, amíg a fel-
tétel be nem következik.

Studia Athanasiana 14.indb   77 2013.12.03.   12:43:26



morris m. Faierstein78

Feltéve, hogy amint Illés, úgy a mes si ás sem jön akkor, így miért ne lenne szabad [bort 
inni] Sabbaton? — Illés nem, de a mes si ás lehet, hogy eljön, mert a mes si ás jövetelé-
nek pillanatában mindenki azon lesz, hogy Izraelt szolgálja.”56 

Kérdéses, hogy az iménti egyetlen hivatkozást jelentős bizonyítékként kell-e 
tekintenünk az „előfutár Illés”-hipotézishez. a bizonyíték, amelyet e szö-
veg szolgáltat, egyrészt hiányos, másrészt ellentmondó. létezésével számol-
ni kell, de túl gyenge alap ahhoz, hogy erre támaszkodva megerősíthetnénk 
a gondolatot, hogy Illést széles körben a mes si ás előfutárának tartották vol-
na, vagy hogy ezt a rabbinikus körök elfogadták volna. E szakasz tárgyalása 
legjobban teyquval fejezhető be: kérdései megoldatlanul maradnak.

a további olyan hivatkozások, melyek Illést a mes si ás előfutáraként 
említik, a midrásokban találhatók, melyet a talmudi kánon lezárulása (Kr. 
u. 500.) után szerkesztettek. a Pesziqta Rabbatiban, az ünnepekkel foglal-
kozó középkori midrásban, a következő állítás található: „három nappal a 
mes si ás eljövetele előtt Illés fog eljönni és felmegy Izrael hegyeire és köny-
nyeket hullat és siránkozik majd felettük.”57 Hasonló vélekedés nyilatkozik 
meg Pirqe de Rabbi Eliezarban, a Kr. u. 8. századi midrásban. Itt azt olvassuk, 
hogy Izraelt nem éri el a megváltás egészen addig, amíg nem tart bűnbána-
tot és Illés eljöveteléig nem tartja meg a nagy vezeklést.58 a targumi anyag-
hoz hasonlóan itt sincs megbízható módja e hagyományok azon szövegek-
től független datálásának, melyekben találhatók. éppen ezért az „előfutár 
Illés”-hipotézis bizonyítékaiként félre kell őket tenni, minthogy e szövegek 
jelenlegi formájukban túl késeiek ahhoz, hogy hitelesen tükrözzék a Kr. u. 1. 
század aktuális hagyományait.

az Illés-hagyományoknak létezik egy másik fajtája is a talmudi-midrási 
irodalomban, amit vizsgálat alá kell venni, nevezetesen a gilluy Eliyahu, 
melyben Illés kinyilatkoztatja magát különböző tamudi bölcseknek és be-
szélget velük. az egyik ilyen mű jelentőséggel bír témánk szempontjából. 
a Talmud elbeszéli,59 hogy Joshua ben levi rabbi60 egy alkalommal találko-
zott Illéssel és megkérdezte tőle, hogy mikor jön el a messiás. Illés azt vála-
szolja neki, hogy menjen el rómába, és kérdezze meg a messiást saját maga. 
róma koldusai között ülve találja majd a messiást, és fel fogja ismerni, mert 
a mes si ás az egyedüli, aki egyszerre csak egy kötését veszi le és helyezi vissza, 
hogy mindig kész legyen, ha szólítják. Joshua ben levi rabbi elmegy, majd 

56 a fordítás a Soncino Talmud kiadásból származik.
57 Pesikta Rabbati (ed. m. Friedmann [Ish-Shalom, Vienna, 1880]) 35, 3.
58 Pirke de Rabbi Eliezer (Warsaw, 1852). lásd a 43. fejezet végét!
59 b.Szanh 98a.
60 Egy korai palesztin amóra a Kr. u. 3. század első feléből.
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azzal a válasszal tér vissza, hogy a mes si ás ma fog eljönni. összetűzésbe 
kerül Illéssel e szemmel láthatóan helytelen válasz miatt, mire Illés kifejti, 
hogy a mes si ás úgy értette, hogy el fog jönni „ma, ha meghallod a szava-
mat” (Zsolt 95,7). Ez a haggada azért fontos, mert egy más Illést mutat be, 
egy olyat, aki rendszeresen megjelenik a talmudi bölcseknek, és aki így nem 
eszkatologikus alak.61

Illés előfutár voltának egy másik lehetséges forrása a liturgia, mely-
nek magja egykorú az evangéliumokkal, sőt talán még idősebb. Ezzel kap-
csolatban l. Ginzberg az alábbi következtetésre jut: „a liturgia alapvető 
imái a megváltásért, a Templom és szertartásai helyreállításáért és a mes si-
ás eljöveteléért esdekelnek, nem pedig Illés eljöveteléért.”62 Ginzberg, aki 
amúgy az „előfutár Illés”-hipotézis erőteljes védelmezője, Illés előfutár vol-
tának liturgikus hivatkozását véli felfedezni azon áldások egyikében, mely a 
haftárák63 olvasása után következik. az áldásszakasz így hangzik:

„add, hogy örvendezzünk, ó urunk, Istenünk, a te szolgádnak, Illés prófétának, és 
Dávid házának királyságában a te Felkentednek! Jöjjön el hamar és vidítsa fel a szí-
vünket! ne szenvedjen attól, hogy idegen ül az ő trónján, és tovább már ne hagyd sen-
ki másnak, hogy örökül vegye az ő dicsőségét.”64

Egyetértés uralkodik olyan szempontból is, hogy ezeket az áldásokat a 
második Templom időszakában imádkozták,65 de maradt néhány kérdés az 
imádságok szövegével kapcsolatban. az egyik változatban megtalálható az 
Illésre való hivatkozás, míg a másikból hiányzik.66 Elfogadható Ginzberg 
vélekedése, miszerint az a változat a régebbi palesztin, mely említi Illést. 
Ezzel azonban az „előfutár Illés”-hipotézist korántsem hitelesítettük. Igaz, 
hogy Illést közvetlenül a mes si ás előtt említi, de az áldásszöveg gondos vizs-
gálatával nem tárható fel olyan kifejezés, mely Illés visszatérése és a mes si ás 
eljövetele közti kapcsolatra utalna. az egyik nem függ a másiktól.

a talmudi-midrási irodalomban végzett kutatásunk során csupán három 
olyan állítást találtunk, melyek ismerik a gondolatot, hogy Illés lesz a mes si ás 

61 az Illés-hagyomány egy másik típusa található egy Kr. u. 3. századi rövid Illés-apokalipszisben, 
melyben Illés a látnok, de a messiási drámának nem cselekvő részese. a szöveget lásd itt: Y. Ibn 
Shmuel, Midreshey Geulah (Jerusalem mosad Bialik, 1954) 29–48. nem keverendő össze a kopt Illés-
apokalipszissel, melyet a 24. lábjegyzet említ.

62 An Unknown Jewish Sect, 250.
63 a Próféták írásai közül válogatott szövegek, melyeket a Tóra-szakasz után olvastak a zsinagógában 

a Sabbat reggelén.
64 An Unknown Jewish Sect, 251.
65 J. Heinemann, Ha Tefillah Bitekufat HaTannaim veHaAmoraim (2nd ed., Jerusalem, magnes, 1966) 

143–144.
66 An Unknown Jewish Sect, 251, 169. lábjegyzet.

Studia Athanasiana 14.indb   79 2013.12.03.   12:43:26



morris m. Faierstein80

előfutára. Ezek közül kettőt ki kell zárnunk a további vizsgálatból azon szö-
vegek kései volta miatt, melyekben találhatók. Ezek a Pesziqta Rab ba ti és Pirqe 
de Rab bi Eli e zer említett szakaszai, így egyedül a b. Erubin 43ab-ben lévő sza-
kasz marad meg számunkra. Ezen egyetlen állításból arra következtethetünk, 
hogy a gondolat ismert volt a rabbinikus körök némelyikében, de semmit nem 
mond el arról, hogy mennyire széles körben volt ismert vagy elfogadott. a szö-
vegösszefüggésből, mivel mellékes hivatkozás a sab ba ti korlátozások törvé-
nyéről szóló vitában (Erubin), melynek nincs eszkatologikus hozadéka, jelen-
tős következtetéseket nem vonhatunk le. a bizonyíték hiányos és ellenkező ér-
telemben is felhasználható.

a fennmaradt rabbinikus források viszonylagos hallgatása azt a negatív 
következtetést sugallja, miszerint Illésnek mint a mes si ás előfutárának gon-
dolata nem volt széles körben ismert vagy elfogadott a rabbinikus körökben. 
másrészről azonban szem előtt kell tartanunk, amit a rabbinikus mondás 
tart: „a »nem láttuk« bizonyíték gyanánt elfogadhatatlan”67. Hogy egy sa-
játos hagyományt nem őrzött meg egy adott forrás, vagy hogy csak egyetlen 
helyen maradt fenn, nem kizáró erejű bizonyíték afelől, hogy esetleg sokkal 
szélesebb körben ismert volt. 

az utolsó forrás, melyet meg kell vizsgálnunk, Jusztinosz vértanú 
Párbeszéd a zsidó Triphónnal című műve. Ezt a szöveget, mely a Kr. u. 2. szá-
zad keresztény apologétájától származik, számos kutató idézte bizonyíték-
ként abban a hitben, hogy hűen tükrözi a kortárs zsidó hagyományokat.68 a 
mi problémánk szempontjából lényeges szakasz a műben azt állítja, hogy az 
első századi zsidók hittek abban, hogy a messiást majd Illés fogja ünnepé-
lyesen felkenni.69 nem található meg ugyanakkor e gondolat rabbinikus pár-
huzama.70

miért tesz akkor Jusztinosz vértanú ilyen kijelentést? a választ Jézus 
Keresztelő János általi megkeresztelkedésének történetében találhatjuk meg. 
Ha az egyes evangéliumokon át követjük a történetet, egyre növekvő szoron-
gást tapasztalhatunk a történettel kapcsolatban. Jusztinosz azon kijelen-
tése, hogy Illés fogja felkenni a messiást, Jézus jánosi keresztségét próbálja 
magyarázni. Jusztinosz már korábban azonosította Jánost Illéssel,71 termé-

67 m.Edujót 2,2.
68 Jusztinosz megbízhatatlanságával kapcsolatos bizonyítékokat lásd: a. J. Β. Higgins, Jewish 

messianic Beliefs in Justin martyr’s Dialogue with Trypho, NovT  9 (1967) 298–305.
69 Párbeszéd a zsidó Trifónnal 49,1.
70 l. Ginzberg, An Unknown Jewish Sect, 245, 152. lábjegyzet: „a midrás- és Talmud-irodalomban 

nincs nyoma annak a gondolatnak, hogy a messiást ünnepélyesen kenik majd fel.”
71 Párbeszéd a zsidó Trifónnal, 8,4.
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szetes kapcsolatot képezve így a Jézust megkeresztelő János és a messiást fel-
kenő Illés között.

E tanulmány kimutatta, hogy ellentétben a közkeletű tudományos meg-
egyezéssel, szinte egyáltalán nem maradt fenn olyan bizonyíték, mely azt jelzi, 
hogy Il lés nek mint a mes si ás előfutárának gondolatát széles körben ismerték 
vagy elfogadták volna a Kr. u. 1. században. az általános közmegegyezést ko-
molyan meg kell kérdőjelezni és a bizonyítékok hiányának fényében revideálni 
kell ahhoz, hogy ez az elmélet megalapozottá váljon. az egyetlen adat, amely-
ről e vizsgálat kimutatta, hogy Illést előfutárként ismeri, a ba ra i ta a b.Erubin 
43ab-ben található a Kr. u. 3. század elejéről. megfontolva e ba ra i ta egyedülálló 
voltát, nem vethetjük el a lehetőségét, hogy inkább annak szerzője állt az evan-
géliumi hagyomány hatása alatt, mint fordítva. a további lehetőséget, misze-
rint az előfutár Illés gondolata az Újszövetség novuma lenne, ugyancsak komo-
lyan meg kell fontolni. Sokkal megalapozottabb bizonyítékokkal rendelkezik, 
mint a jelenleg elfogadott nézet, miszerint ezt az elképzelést széles körben is-
merték vagy elfogadták volna a Kr. u. 1. században. Visszatérve a kérdés kiin-
dulópontjához, arra a következtetésre jutunk, hogy újra át kell gondolni azt a 
szerepet, melyet Keresztelő Jánosnak tulajdonítottunk az evangéliumokban, 
ahogy minden más olyan kérdést is, melyekben az Illés mint előfutár gondolat 
megalapozó a priori feltételezésként szerepel.
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JéZuS ÚTJa JEruZSálEm FElé luKáCS EVanGélIumáBan  
(lK 9,51–19,28)*

Francesco mosetto SDB,  
Università Pontificia Salesiana, Torino – Cremisan, Betlehem

mind a négy evangélium leírja Jézus szenvedés előtti útját Jeruzsálembe. 
márk evangéliumában ez az egyetlen utazás a szent városba (mk 10,1.32.46; 
11,1.11). máté szorosan követi márkot (mt 19,1; 20,17skk.29; 21,1skk.10skk.). 
ugyanez elmondható bizonyos értelemben lukácsról is, aki azonban külö-
nösen hangsúlyozza és egyedülállóan kidolgozza a szent városba vezető utat, 
kilenc fejezetet szentelve annak evangéliuma központi részében. a negyedik 
evangélium szerint Jézus különböző ünnepek alkalmával többször látogat 
fel Jeruzsálembe (Jn 2,13; 5,1; 7,2.10; 10,22; 11,55; 12,12skk). az úgynevezett „úti 
elbeszélést” (lk 9,51–19,27) számos tanulmány feldolgozta már, melyek vizs-
gálták a tematikát, a kompozíciót és a struktúrát, különböző szempontból 
világítva meg gazdag jelentését. a harmadik evangélium e részének egységes 
látásmódját felkínálva a következőket vonjuk vizsgálat alá: (1) az „út” motí-
vuma, (2) Jézus Jeruzsálem felé vezető útjának krisztológiai és (3) kateketikai 
jelentése, (4) az irodalmi kompozíció, végül pedig (5) az egyes „elbeszélői ré-
szek” összefoglaló bemutatása.

1. az „út” motívuma

Péter cezáreai beszédének kérügmatikus összefoglalójában Jézus küldetésé-
nek teljessége az „út” képével jelenik meg: „körüljárt, jót tett, és meggyógyította  

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Francesco mosetto, „Il cammino di Gesù verso Gerusalemme 
nel Vangelo di luca”, uő. (szerk.), Ecce ascendimus Jerosolymam (Lc 18,31). Miscellanea di studi offerti per il 75° 
dello Studio teologico salesiano in Terra Santa e il Centenario dell’Ispettoria salesiana del Medio Oriente [Biblioteca 
di Scienze religiose 184], laS, roma 2003, 75–104. Fordította: Szabó Xavér oFm.
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mindazokat, akiket az ördög a hatalmába kerített, mert Isten vele volt” (apCsel  
10,38).1 Valójában az „út” motívuma az egész lukács-evangéliumot áthat-
ja. a Jor dán ban való keresztség után Jézus visszatér Galileába (4,4), vissza-
vonul názáretbe (4,16), lemegy Ka far naum ba (4,31), onnan elindul hirdetni 
Isten or szá gát egész „Júdeába” (4,44).2 Pilátus előtt a vének, a főpapok és az 
írástudók azzal vádolják, hogy fellázítja a népet tanításával „egész Jú deá ban, 
Ga li leá tól kezdve egészen idáig” (23,5). Jézus galileai szolgálatának lukácsi 
elbeszélése tele van tűzdelve helyhatározós utalásokkal: a tó mellett (5,1), a 
városban (5,12), a hegyen (6,12), a gerazaiak vidékén (8,26) stb. Egy összefog-
laló Jézus tevékenységét missziós úton járó tevékenységként írja le: „bejár-
ta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette az Isten országát” (8,1). a 
Ti zen ket tő is Jézus által küldött apostolként faluról falura jár, hogy hirdes-
se Isten országát (9,6).

márk evangéliumában Jézus jeruzsálemi útjának hírüladása első alka-
lommal a 10. fejezet elején jelenik meg: „ezután elindult onnan, és a Jordán 
túlsó partján Júdea határába ment” (mk 10,1). az evangélista megismétli és 
pontosítja a szenvedésről szóló harmadik jövendölés kapcsán: „úton voltak, 
hogy fölmenjenek Jeruzsálembe…” (mk 10,32). nem sokkal később Jézus és 
tanítványai Jerikóba érnek (mk 10,46); onnan eljutnak Betfagéba és az olaj-
fák - he gyi Be tá niá ba, a szent város kapujába (mk 11,1), ahová végül belép Jézus, 
akit ünneplő népsokaság fogad (mk 11,7–11). lukács csak az „út” záró részé-
ben másolja modelljét, amikor újra márk forrásához kapcsolódik (lk 18,31.35; 
19,1.11.28sk.35.skk.45), de a szinte kilenc fejezet kezdetét megelőlegezi.

az evangélium központi részét elejétől a végéig átszövi az „út” motívuma 
megteremtve ezzel az említett rész valódi egységét, és ébren tartva a feszült-
séget a célig.3 a kezdet szándékoltan hangsúlyos (9,51skk). rögtön utána egy 

1 Vö. G. Schneider, Atti degli Apostoli, II, 82. a cezáreai beszéd sajátosságai között szerzőnk megjegy-
zi, hogy abban „a földi Jézus útjára vonatkozó információ jóval bőségesebb, mint Péter más beszédé-
ben”, olyannyira, hogy „a beszédről úgy tűnik, hogy… sokkal inkább egy tudósítás, egy historia Jesu” 
(vö. u. Wilkens, Die Missionsreden der Apostolgeschichte, neukirchen 31974, 50).

2 H. Schürmann szerint „Jézus nyilvános működése és tanítása a júdeaiak földjén” a lk 5,1-től tart egé-
szen a 19,27-ig; a 9,51-től csak új irányt vesz (Il Vangelo di Luca, I, 445–446). azonban meg kell jegyez-
nünk, hogy már a 4,14.16.31. versekben a mozgást jelentő igék efféle tevékenységre vonatkoznak. G. 
Schneider szerint „már a tizenkét éves Jézus útja Jeruzsálem felé irányul, és ebben a városban csak 
majd a mennybemenetellel fejeződik be” (Das Evangelium nach Lukas, I, 227). Esetleg különbséget lehet 
tenni Jézus Galilea falvaiban való körútja („tour”) és Jeruzsálem felé való utazása („journey”) között (vö. 
J. a. Fitzmyer, The Gospel of Luke, I, 696, aki idézi H. Conzelmann-t: The Theology of Luke, 46).

3 J. Ernst: „az utazás a lukácsi redakció egyik krisztológiai vezérmotívuma” (Il Vangelo secondo Luca, 
449). Vö. K. Berger, Hellenistische Gattungen im Neuen Testament, in anrW II,25.2, Berlin 1984, 
1031–1432 (1274sk: „reisebericht, Itinerar”. lásd még G. Sellin: „nem vitatható az a tény, hogy itt 
teljesen összeegyeztethetetlen anyagok, részben homályos helyzetközlés által egy átfogó vándorlás-
motívumnak vannak alárendelve” (Komposition, Quellen und Funktion des lukanischen Reiseberichtes 
(Lk IX 51 – XIX 28), nT 20 (1978) 100–135, itt 100). ahogy r. Penna hangsúlyozza, hogy „igaz, hogy 

Studia Athanasiana 14.indb   84 2013.12.03.   12:43:26



85Jézus útja Jeruzsálem felé lukács evangéliumában

szamaritánus falu nem fogadja be Jézust, „mert Jeruzsálembe szándékozott 
menni” (9,53). miközben Jézus és tanítványai „úton voltak” a szent város felé 
(9,56), valaki megkérdezte, hogy követheti-e. Jézus elküldi a hetvenkét tanít-
ványt maga előtt kettesével „minden városba és helységbe, ahova menni ké-
szült” (10,1; vö. 9,52). márta házába fogadja Jézust és társait, akik „úton vol-
tak” (10,38). ő pedig „bejárta a városokat és falvakat, és tanított, Jeruzsálem 
felé haladva” (13,22). „Történt pedig, hogy miközben Jeruzsálem felé tar-
tott, átment Szamarián és Galileán.” (17,11)4 az úton „nagy népsokaság ment 
vele” (14,25). a farizeusoknak, akik óvták őt Heródes negyedes fejedelem-
től, ezt válaszolta: „ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, 
mert nem lehet, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el” (13,33). mielőtt 
Jerikóba érkeztek volna (18,35; 19,1skk), harmadik alkalommal ezekkel a sza-
vakkal adta tudtul szenvedését: „íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe…” 
(18,31). Végül „haladt tovább Jeruzsálem felé” (19,28).5

a szenvedéstörténet során Jézus útja „keresztúttá” válik (23,26–33). Sőt 
azt is mondhatjuk, hogy ez az út a feltámadás után folytatódik: az emmauszi 
úton Jézus két tanítvány mellé szegődik. Jézus útjának utolsó mozzanata: 
„fel me ne te le” a mennybe (vö. 24,51; vö. apCsel 1,11).

a lukácsi mű második kötetében Jézus útjának az apostolok és az evan-
gélium útja felel meg.6 a programot a Feltámadott jelölte ki az apCsel elején: 

lukács meglehetősen nagy teret ad Jézus Galileából Jeruzsálembe vezető útjának…, de… feltűnő-
en kihagyja Jézus Izraelen kívüli összes útját (vö. márk és máté evangéliumában az északnyugati 
utak Tírusz és Szidón felé, északkeleten Fülöp Cezáreája felé, valamint keleten a Dekapolisz felé)” 
(Il tema del „viaggio” negli Atti lucani e nella letteratura dell’ambiente, in a. Pitta, Gli Atti degli apostoli: 
storia e biografia = rStb 2/2001, 145).

4 a különös egymásutániság „Szamária és Galilea” között felvet néhány problémát. az ok, amiért 
Szamária előbb szerepel, lehet az a tény is, hogy a következő epizód egy szamaritánusról szól. Vö. G. 
Selling, Die lukanische Reisebericht, 117.

5 ameddig a szakasz terminus a quo-ja (9,51) egyértelműen elfogadott, a kutatók között nincs egyetér-
tés a terminus ad quemet illetően. (a különböző álláspontok szintézisét lásd: D. l. Bock, Luke, 957; 
továbbá: H. Schürmann, Il Vangelo secondo Luca, I, 2. rész, a 49. oldalon a 84. lábjegyzet). Elismerve 
ugyan, hogy egészen a 19,45-ig, amikor „belép” a templomba, nem állítható kifejezetten, hogy belé-
pett a szent városba, fel kell ismernünk a 19,28-ban egy egyértelmű cezúrát, vagy legalábbis átvezetést 
az „úti beszámoló” részből egy olyan részbe, amely Jézus „utolsó”, a szent városban eltöltött napjai-
ról szól. Bizonyos, hogy a messiási bevonulás „előkészülete” (19,29–34) inkább kapcsolódik a követ-
kező részhez, mint a megelőzőhöz. Bölcsnek tűnik J. B. Green értékelése: „szinte minden megfon-
tolás szerint… a 19,28–48 átmeneti funkcióval bír” (The Gospel of Luke, 399).

6 Vö. W. radl, Paulus und Jesus im lukanischen Doppelwerk. Untersuchungen zu Parallelmotiven im 
Lukasevangelium und in der Apostolgeschichte, Bern 1975; r. F. o’Toole, L’unità della teologia di Luca. 
Un’analisi del Vangelo di Luca e degli Atti, leumann (Torino) 1994, 67. r. Penna kiemeli a „narratív és a 
teológiai folytonosságot az első és a második libro ad Theophilum” között, megjegyezve, hogy „éppen az 
utazás jelenít meg egy érdekes trait-d’uniont a kettő között: a Jézus által Galileában megkezdett út nem 
áll meg Jeruzsálemnél – bár lényeges üdvtörténeti fordulópontként van ábrázolva –, hanem a folyto-
nosság feloldása nélkül folytatódik a föld végső határa felé” (Il tema del „viaggio” negli Atti lucani e nella 
letteratura dell”ambiente, in a. Pitta, Gli Atti degli apostoli: storia e biografia = rStb 2/2001, 170).

Studia Athanasiana 14.indb   85 2013.12.03.   12:43:26



86 Francesco mosetto SDB

„a Szentlélek eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúsá-
got tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen 
a föld határáig.” (apCsel 1,8) az apostolok missziója kezdetben Júdeára kor-
látozódik, de az István által kiváltott üldözések következtében elhagyják Je-
ru zsá le met, a hellenisták pedig evangelizálják Szamáriát (vö. apCsel 8,1–5; 
9,32–42), és „elmentek Föníciáig, Ciprusig és antióchiáig” (apCsel 11,19). 
Innen veszi kezdetét Pál missziója is, amelyről Krisztus mondta: „elküldlek 
téged messzire, a pogányok közé” (apCsel 22,21; vö. 9,15; 26,27). az antióchiai 
Sze leu ki da kikötőjéből elhajózva a nemzetek apostola eléri Ciprust, ahon-
nan tovább megy ázsia vidékeire, ahol többször jár. Európában kikötve evan-
gelizálja makedóniát és akháját, végül hosszú és kalandos úton megérkezik 
ró má ba (28,16), ahol „bátran és akadálytalanul” (28,31) hirdetheti Krisztust.

Bár a Jézus útjára tett utalások a harmadik evangélium központi részében 
nem teszik lehetővé, hogy rekonstruáljuk az útvonalat,7 történelmi szempont-
ból el kell fogadnunk egy valós alapot, abban az értelemben, hogy az evangélis-
ta leírja fel me ne te lét Jeruzsálembe, „mint pontos reflexióját annak, amit Jézus 
tett és tanított, miközben közeledett végzetének vá ro sá hoz”.8 De a történeti-
életrajzi jellegű elbeszélésen keresztül felsejlik az út teológiai jelentése is. az 
út irodalmi „motívuma” olyannyira hangsúlyos a lukácsi műben, hogy felveti 
a kérdést: van-e mélyebb, szimbolikus jelentése,9 amire az ószövetségi model-
lek, továbbá az evangélista kidolgozásának sajátos módjai is fényt derítenek.

érdemes felidézni azokat a bibliai modelleket, amelyek valamiképp fel-
merülhetnek Jézus jeruzsálemi útjának leírása kapcsán:

a) ábrahám útja, aki engedelmeskedve az Úr parancsának elindult az 
ígéret földjére (Ter 12,1skk);

b) Izrael kivonulása Egyiptomból (vö. Kiv, Szám); útközben „menny-
bevétele” előtt (vö. Assumptio Mosis) mózes tanítja Isten népét;

c) Illés zarándoklata Isten hegyére (1Kir 19); küldetése befejeztével, mi-
után átadta a prófétai karizmát egy tanítványnak, Illés a mennybe 
ragadtatott (2Kir 2);

d) visszatérés a fogságból, amely „új kivonulásként” tűnik fel Izajás 
könyvében (vö. Iz 40, stb.);

7 Vö. I. H. marshall, The Gospel of Luke, 401.
8 D. l. Bock, Luke, 961. „nem szükséges a teológiai szándékot ellentétbe állítani a történelmivel” (ivi). 

Ebből a szempontból túlzásnak tűnik a. Poppi megállapítása: „az evangélista nem egy valós utat ír 
le, hanem egy teológiai itineráriumot…” (I quattro Vangeli, vol. II: Commento sinottico, 369).

9 H. Schürmann a lk 9,51–19,27 részt az „út metaforikus elbeszéléseként” értékeli (Il Vangelo di Luca, 
2a, I, 29 és 48); a kifejezés azzal a feltétellel fogadható el, amennyiben nem veszélyezteti a lukácsi el-
beszélés történelmi célra irányultságát.
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e) az „út” és a „járni” kifejezések átvitt értelmű használata az ember 
(Zsolt 1,1 stb.), valamint Isten (Iz 55,8a) viselkedésének leírására;10

f) Izrael népének vallásos zarándoklatai a különböző szentélyek-
be, majd a jeruzsálemi templomba (vö. zarándok-zsoltárok: Zsolt 
120–134).

Ezeket a modelleket az Újszövetség is gyakran felhasználja. Gondoljunk 
csak a kivonulás újra-olvasatára az 1Kor 10,1skk-ben, az új kivonulás témá-
jára (vö. Iz 40) a János missziójára való utalásban (mk 1,2sk és a párhuza-
mos helyek), az „út”képére, és szinte krisztológiai címére, amelyet a negye-
dik evan gé li um Jézusra alkalmaz (Jn 14,6), valamint az „új és élő útra”, hogy 
eljussunk a mennyei szentélybe, amelyet Krisztus nyitott meg előttünk az ő 
teste által (Zsid 10,20). a szinoptikusoknál az út képe megjelenik a követés 
témájában is (vö. lk 9,23). az óz 12,14 idézetével máté evangéliuma a gyer-
mek Jézus Egyiptomból való visszatérését Izrael kivonulásához hasonlítja 
(mt 2,15). a gyermekségtörténetben lukács elbeszéli a tizenkét éves Jézus 
zarándoklatát a Templomba, szülei társaságában (lk 2,2.41skk). a Be ne dic-
tus a békével telített lét távlatával zárul, amely Isten ajándéka: a „békesség út-
ja”.11 a lukácsi mű második kötetének jellemzője „az út” kifejezés, ami a ke-
resztény élet egészét jelöli (apCsel 9,2; 19,9. 23; 24,14. 22).12

az egyes kutatók feltárták a lehetséges kapcsolatot Jézus Jeruzsálembe 
vezető lukácsi útja és a biblikus archetípusok között,13 ráirányítva a figyelmet 
mózesnek Izrael élén az ígéret földjére vezető útjára,14 magára mózes alakjá-
ra, aki az apostolok cselekedeteiben Jézus „tüposza” (apCsel 3,22; 7,25skk),15 

10 Számos helyen „az Úr útjai”, vagy más hasonló kifejezés Isten akaratát, parancsait jelöli. Vö. W. 
michaelis, ὁδός, GlnT VIII, 143–159 (ThWbnT V,50–56).

11 Vö. J. B. Green, The Gospel of Luke, 119.
12 lásd még: apCsel 18,25 („az Úr útja”); 16,17 („az üdvösség útja”). a kifejezést a „kereszténység” tout-

court jelöléseként szemlélhetjük (vö. G. Schneider, Atti degli Apostoli, II, 31, 29. lábjegyzet). a 2Pét 2,2 
az „igazság útjáról” beszél, vagyis az autentikus hitről.

13 Vö. a. Denaux, Old Testament Models for the Lucan Travel Narrative: a Critical Survey, in C. m. 
Tuckett, The Scriptures in the Gospels (BEThl 131), louvain 1997, 271–305.

14 a kutatás ezen vonalát C. F. Evans kezdte meg (The Central Section of St. Luke’s Gospel, in D. E. 
nineham (szerk.), Studies in the Gospels. Essays in Memory of R. H. Lightfoot, oxford 1955, 37–53): aho-
gyan mózes is miközben az ígéret földjére vezeti a népet saját „mennybevétele” előtt, tanítja őket, 
úgy Jézus is oktatja tanítványait, miközben úton van Jeruzsálem felé, ahol mennybemenetele is be 
fog következni. C. F. Evans nézetét több kutató elfogadta (C. a. Evans, G. Sellin, u. Busse, a. m. 
Farrer, J. Drury, m. Goulder, W. m. Swartley). Egy áttekintő bemutatást lásd: a. Denaux-
nál, aki kritika alá veszi a „keresztény Deuteronomium” elképzelését, utalva ezzel a harmadik evan-
gélium központi részére (art. cit. 274–281. 286–289).

15 Vö. D. P. moessner, Lord of the Banquet. The Literary and Theological Significance of the Lukan Travel 
Narrative, minneapolis mn 1989. az úti elbeszélésben lukács „az új exodus koherens drámáját kínálja a 
próféta-Jézussal, aki a mózeshez hasonló próféta” (260). Szintézis és kritika: a. Denaux, art. cit. 281–285: 
„a mózes-tipológia… kifejezettebb az apCsel-ben, mint magában az evangéliumban. lukács Illést és va-
lószínűleg más prófétákat is bizonnyal szem előtt tartott, amikor Jézust prófétaként mutatja be” (ivi, 297).
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a nép pusztai vándorlására16 és az új kivonulás témájára (vö. Iz 40–55).17 
amennyiben a tipológiai kapcsolat a bibliai modellekkel (elviekben) Jézus 
Jeruzsálembe vezető útjának szimbolikus értékét sugallja, ezt akkor is iga-
zolni kell, továbbá a lukácsi szöveg elemzésére alapozva pontosítani.

2. az „út” krisztológiai jelentése

Jézus Jeruzsálembe vezető útjának teológiai jelentése kapcsán különösen 
azok a megjegyzések nagyszerűek, amelyek az út céljára vonatkoznak, va-
gyis Jézus nyilvános működésének azon aspektusai, amiket az evangélista 
elsősorban is előtérbe állít az utazásról szóló részben. ahogy szolgálatának 
kezdeti szakaszában (Galileában), ebben az új szakaszban is folyamatosan 
kérdezi a népsokaságot, megütközik ellenfeleivel és oktatja tanítványait. De 
krisztológiai szempontból éppúgy (Jézus személyére és küldetésére vonatko-
zóan), mint kateketikai szempontból (tág értelemben: küldetésének célsze-
mélyei és általuk a hívők) a lukácsi elbeszélésben különös hangsúlyok talál-
hatók, amelyek sajátos jelentést adnak az evangélium e részének.

Az út célja

a teljes szövegegységet (lk 9,51–19,28) két szöveg keretezi, és ezek határozzák 
meg az irányt. Kevéssel azelőtt, hogy Jézus útra kelne a szent városba, a szí-
neváltozás jelenetében mózes és Illés (akik Izrael szent iratait személyesítik 
meg) beszélget Jézussal „exodoszáról, amelyet Jeruzsálemben kell beteljesíte-
nie” (9,31). az előző szövegkörnyezet fényében (9,22skk) a kifejezés a halálra 
vonatkozik, illetve ezen kívül még a feltámadásra (valamint a mennybemene-
telre is), amely által Krisztus „belép dicsőségébe” (24,26).18 Túl Izrael első ki-
vonulásán, amely alapvető és a továbbiakban megalapozó tapasztalatot jelenít 
meg, a fogalom felidézi a Deutero-Izajás által meghirdetett „új kivonulást” is 
(Iz 40–55; vö. lk 3,4–6; 7,22), amely az evangélista szerint Jézus szolgálata ál-

16 Vö. E. mayer, Die Reiseerzählung des Lukas (Lk 9,51–19,10): Entscheidung in der Wüste, Frankfurt a.m. 
1996. Szerzőnk szerint azonban a lk 9,31-ben olvasható ἔξοδος főnév Jézus üdvözítő útját jelöli a 
szenvedésből a feltámadásba. Vö. a. Denaux, art. cit., 293–296.

17 Vö. J. a. Sanders, Isaiah in Luke, in C. a. Evans and J. a. Sanders, Luke and Scripture. The Function 
of Sacred Tradition in Luke-Acts, minneapolis mn 1993, 14–25; m. l. Strauss, The Davidic Messiah in 
Luke-Acts. The Promise and its Fulfillment in Lukan Christology, Sheffield 1995, 285–305.

18 Vö. J. a. Fitzmyer, The Gospel of Luke, 800; E. rasco, La teología de Lucas: origen, desarrolo, orienta-
ciones, roma 1976, 119. a. Denaux szerint a lk 9,31-ben található ἔξοδος egyszerű eufémizmusként 
arra szolgál, hogy a halált jelölje (art. cit., 292). J. manek szerint (The New Exodus in the Books of Luke, 
nT 2 [1957–58], 8–23) az „új kivonulás” leginkább Jézusnak a sírból való kijövetelében, valamint a 
mennybemenetelében áll.
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tal valósul meg (lk 4,18skk).19 Ezért a πληρόω ige, amely alapvetően a prófé-
tai írások „beteljesedéséről” szól, ugyanakkor az üdvösség útjának korábban 
megkezdett (vö. apCsel 10,38) „teljes befejezettségének” gondolatát sugallja.20

a lk 9,31 előzetes meghirdetésével nyilvánvalóan összekapcsolódik egy 
másik kulcskifejezés, a „felvétel”, az ἀνάλημψις (9,51), amely az úti beszámoló 
nyitóversében olvasható. az út célja nem kizárólagosan a passió, hanem a „fel-
vétetés” a mennybe (vö. 24,51; apCsel 1,9–11),21 vagy Jézus „felvitetése” (apCsel 
1,1.11.22: ἀναλαμβάνω, passzív alakban, Isten cselekvését jelölve), a feltámadást 
követően felemeltetése „Isten jobbjára” (apCsel 2,33sk).22 lehetséges, hogy ez 
utalás Illés, valamint mózes elragadtatására vagy „mennybevételére” (2Kir 
2,9–11; Sir 48,9).23 a (lXX hatása alatt álló) jellegzetesen lukácsi kifejezés, mi-
szerint „betelőben voltak a napok” (ἐν τῷ συμ πλη ροῦσ θαι τὰς ἡμέρας), ismétel-
ten utal Isten tervére, amely a megvalósulás felé tart. annak tudatában, hogy 
immár az Istentől meghatározott idő a végéhez közelít, „felemeltetése” előtt 
Jézus bátran útra kel az isteni terv beteljesedése felé.24

A próféta-Jézus útja

a „kezdetekről szóló evangélium” Jézust messiásként, Isten fiaként és Üd-
vö zí tő ként hirdeti meg (1,32skk; 2,11). az előfutár által bevezetett történelmi 

19 Vö. J. B. Green, The Gospel of Luke, 378sk. lásd még: S. B. Garrett, Exodus from Bondage: Luke 9:31 
and Acts 12:1–24, CBQ 52 (1990), 658–680; J. a. Sanders, Isaiah in Luke (lásd a 17. lábjegyzetben). 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy lukács teológiája szerint Jézus üdvözítő működése be-
lenyúlik az Egyház idejébe is. Vö. S. Zedda, Teologia della salvezza nel Vangelo di Luca, Bologna 1991, 
153skk.

20 „a húsvéti eseményekben… teljesedik be Jézus végleges útja, amely üdvösséget hoz népének” (a. 
Barbi, L’esodo nell’opera lucana, in Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica 17 [1997], 149–166, itt: 158).

21 Vö. J. H. Davies, The Purpose of the Central Section of St. Luke’s Gospel, in Studia Evangelica II, Berlin 1964, 
164–169: „a messiás itt megkezdett útja nem Jeruzsálemben végződik, hanem a mennyben” (P. von 
der osten-Sacken, Zur Christologie des lukanischen Reiseberichtes, EvTh 33 [1973], 476–496, itt 479sk).

22 Vö. G. Schneider, Das Lukasevangelium, I, 229. Szó szerint: „amikor Jézus felvétetésének 
(ἀνάλημψις) napjai betelőben voltak, megkeményítette arcát a Jeruzsálembe vivő útra.” a στηρίζω 
τὸ πρόσωπον, „megkeményíteni az arcot” kifejezéssel lukács „egy héber idiómát követ, melynek je-
lentése: szilárdan elhatározni valaminek a megtételét” (I. H. marshall, The Gospel of Luke, 405; vö. 
2Kir 12,18). néhányan polemikus élt vélnek felfedezni, mint például fenyegetést, a következő prófé-
tai igék nyomán: Iz 51,11sk; Ez 6,2; 21,7sk. stb. (vö. l. T. Johnson, The Gospel of Luke, 162).

23 Vö. J. H. Davies, The Purpose of the Central Section of Luke, cit. az Illés-tipológia feltűnik a kontex-
tusban; vö. a. Denaux, The Delineation of the Lukan Travel Narrative within the Overall Structure of 
the Gospel of Luke, in C. Focant (szerk.), The Synoptic Gospels. Source Criticism and the New Literary 
Criticism, leuven 1993, 373–374. Mózes mennybevételének (vagy testamentumának) van szentelve egy 
zsidó, nem kánoni irat a keresztény kor kezdetén, amiről úgy tűnik, hogy sugalmazta a Júd 9-et 
(vö. J. Priest, Bevezetés Mózes testamentumához, in J. H. Charlesworth (ed.), The Old Testament 
Pseudepigrapha, Vol. I, london, 1983, 924. a Ter 5,24 és a Sir 49,14 beszélnek Hénok elragadtatásáról, 
mennybevételéről (vö. Zsid 11,5).

24 Vö. G. Delling, Pléroó, GlnT X, 704 (ThWbnT VI, 307).
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színtérben, az evangélium első részében prófétaként tűnik fel, aki elhozza 
Isten országának örömhírét (4,17skk.43, 8,1), tanítványokat gyűjt maga köré 
és tanítja őket (5,10–11. 27; 6,20–49; 8,9skk). Isten országának jelenléte és a 
meghirdetett üdvösség jelei a szabadítás gesztusai, amelyeket a szenvedők ér-
dekében beteljesít (4,31–41; 7,21skk. stb). Viselkedése és tanítása bántja a hit-
hű zsidók vallásos érzékenységét, akik közömbösek maradnak prédikáció-
jára (5,17–6,11; 7,29–35). Ennek ellenére továbbra is szélesíti tevékenységének 
hatósugarát (8,1skk), bevonva a Tizenkettőt (6,13skk; 9,1skk), rendíthetetlen 
bizalmat mutatva a sikeres jövőben (8,4–17). Péter szava által a tanítványok 
messiási hitvallása (9,20) és Jézus dicsőségének megnyilvánulása a színevál-
tozás hegyén (9,28–36) a végpontot szinte az első rész csúcspontjaként jeleníti 
meg: Jézus „Isten Krisztusa, messiása”, a „Fiú” és a „Választott”.

az „úti elbeszélésben” Jézusnak továbbra is ugyanaz a küldetése: hirdeti 
Isten országát, és élettel telten megerősíti: „Isten országa köztetek van” (17,21; 
vö. 11,20; 16,16). Erről beszél tanítványainak (11,2; 12,31; 18,24.29), a tömeg-
nek különböző példázatokban (a mustármag és a kovász:13,18–21; a lakomá-
ról szóló példázat: 14,15–24; példázat a királyról és a tíz szolgáról: 19,11–27). a 
Tizenkettő után elküld más hetvenkét tanítványt, hogy ugyanazt az üzenetet 
hirdessék (10,9. 11; vö. 9,60. 62). Ezt továbbra is az irgalmasság és a szabadulás 
gesztusai kísérik: egy meggörnyedt asszony gyógyítása (13,10–17), egy vízkóros 
meggyógyítása (14,1–6), a tíz leprás megtisztítása (17,11–19), egy vak meggyó-
gyítása (18,35–43). miután a hetvenkettő visszatért a misszióból, kifejezik elé-
gedettségüket, hogy démonokat űztek ki Jézus „nevében”, aki úgy értelmezi si-
kerüket, mint a Sátán vereségének jelét (10,17–20; vö. 11,20; 17,21; apCsel 10,38).

a folyamatosság mellett jelen vannak azonban az újdonság jelei is. Itt 
vannak például a Jézusnak tulajdonított üdvös gesztusok, melyek előnyben 
részesítik a peremre szorultakat és a távoliakat: egy asszony (13,10–17), egy 
szamaritánus (11,11–19), egy vámos (19,1–10). „Bűnösöket fogad és együtt 
eszik velük” (15,2), gyermekeket fogad (18,15–17), és példázatával, mely a la-
komára meghívottakról szól, megérteti, hogy Isten országa a kizártaknak 
(„szegények, bénák, vakok és sánták”) van fenntartva, és azoknak, akik „a 
városon kívül” vannak, vagyis a pogányoknak (14,15–24).25 a hetvenkettő be-
vonása a misszióba előkészíti a távoli fejlődést.26

25 „az evangélium ezen hosszú része… a többi lukácsi elbeszéléshez hasonlóan, szóterológiai irányult-
ságú, és a nőket és a férfiakat, a gyermekeket és a magas státuszúakat, a szamaritánusokat és a zsi-
dókat elválasztó korlátok Jézus általi lebontása előrevetíti a misszió eredményét, az üdvösség kiter-
jedését egészen a pogányokig” (J. B. Green, The Gospel of Luke, 395). lásd még: l. T. Johnson, The 
Gospel of Luke, 232.

26 lásd például: J. B. Green, The Gospel of Luke, 441: „a hetvenkettő kinevezése szimbolikus módon 
előrevetíti a világ népeiért való aggódást.”
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miután Jézus azonnal válaszolt Péter hitvallására, messiási mivoltának 
témája kerül középpontba: „az Emberfiának sokat kell szenvednie” és „az 
emberek kezére adatik” (9,22. 44). Jézus próféta (vö. 4,14skk; 24,19), látja sa-
ját előrevetített sorsát az üldözött és megölt próféták sorsában (11,47–51).27 
Válaszolva néhány farizeusnak, akik óvják Heródes kelepcéjétől, azt mond-
ja, úgy határozott, hogy teljes mértékben megvalósítja szabadító szolgálatát 
abban a tudatban, hogy a halál felé tart (13,32–33). amikor hallgatói figyel-
mét az „Emberfia napjaira” (17,22.26skk) vagy dicsőséges visszatérésére (vö. 
21,27) irányítja, pontosítja, hogy „előbb még sokat kell szenvednie, és el kell, 
hogy vesse őt ez a nemzedék” (17,25). Ezt szenvedése utolsó előrejelzésében 
megerősíti (18,31). a király és szolgáinak példázata, amely az utazásról szóló 
részt zárja, és alaposan előkészíti az evangéliumi elbeszélés epilógusát, rend-
kívül jelentős. a bevezetőben az evangélista közli, hogy Jézus azért mond-
ja el a példázatot, mert „közel volt már Jeruzsálemhez, és azt hitték, hogy 
hamarosan megjelenik az Isten országa” (19,11). maga a példázat (19,12–27) 
különbséget tesz a főszereplő elutazása – akit polgártársai nem akarnak ki-
rálynak –, és visszatérése között, miután megszerezte a királyi méltóságot. 
Tehát különböző módokon maga Jézus hangsúlyozza, hogy Isten terve sze-
rint messiási volta egymást követő pillanatokban valósul és nyilvánul meg: a 
jelenben az üdvösség missziója, a közeljövőben a szenvedés és a „felmagasz-
talás”, a távoli jövőben pedig a dicsőséges visszatérés.28

az út végére illesztett példázat a hangsúlyt egyrészt a messiás-eseményre 
helyezi, másrészt Jézus befogadásának (vagy be nem fogadásának) témájára, 
amelyen majd az utolsó ítélet is alapul. az út során kezdettől fogva (9,51skk) 
folyamatosan előbukkan ez a téma (vö. 10,8skk; 10,38 skk; 11,29 skk; 11,47 
skk; 12,54 skk; 13,23 skk; 13,34 sk; 14,15 skk; 19,1–10), egészen addig a kettős 
válaszig, amellyel Jézus találkozik, amikor belép a szent városba: a tanítvá-
nyok pozitív válaszával (19,35 skk) és az ellenfelek negatív válaszával (19,39 
sk; 20,1 skk), mely a passió drámájába torkollik.29

27 „Jézus prófétaként való ábrázolása… fokozottabban jelenik meg az evangéliumnak ebben a részé-
ben” (l. T. Johson, The Gospel of Luke, 164). Jónáshoz hasonlítja magát (11,30), ahogy Keresztelő 
Jánoshoz is hasonlítják (7,31skk; 20,3skk).

28 Vö. P. von der osten-Sacken, Zur Christologie des lukanischen Reseberichtes, EvTh 33 (1973), 476–
496: „Jézus messiási önigazolása és cselekedetei a maga összetettségében tárulnak elénk: a messiás 
útjához tartozik halála és a mennybemenetelt feltételező parúziája, melyeknek meg kell történniük, 
mielőtt Jeruzsálem – akkor már túl későn – elismeri őt.” (487).

29 E. mayer, Die Reiseerzählung des Lukas (Lk 9,51-19,10): Entscheidung in der Wüste, lang, Frankfurt 
a.m. 1996, 203–278. az egész úti elbeszélést átszövi egy Hauptdynamik: „Jézus, aki Jeruzsálembe tar-
tó utazása során Izrael egész népével kapcsolatba kerül, kifejezetten a zsidók között folytatja misszi-
óját, és eközben elfogadó és elutasító reakciókat is kivált. az utazás végén két csoport ismeri meg a 
Jeruzsálem fölötti ítéletet” (278).
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3. az „út” kateketikai jelentése

Jézus tevékenységének fontos aspektusa volt úgy a nép tanítása (4,15.31; 6,18 
stb.), mint a tanítványoké, akiket maga köré gyűjtött (6,20skk; 8,9skk; stb.). 
Jézus a feltámadás után is folytatja oktatásukat (24,44skk; apCsel 1,1–3), fel-
készíti őket, hogy tanúi legyenek a föld végső határáig (apCsel 1,8). az evan-
gélium első feléhez viszonyítva lukács a központi részben jelentős számú 
fontos tanítást közöl, melyek valamiképpen az aktuális keresztény közös-
ségre és vezetőire vonatkoznak. amikor polemizál az ellenfelekkel, vagy fel-
hívást intéz a tömeghez, akkor is megállapítható, hogy Jézus szavai tanítvá-
nyaihoz „nevelő” jellegűek.

Jézus és a tömeg

Jézus meghirdeti Isten országát a tömegnek, vagyis a zsidó nép egészének. a 
népsokaságot faluról falura járva akarja elérni (13,22), miként akkor is, ami-
kor elküldi a hetvenkét tanítványt (10,1). Tömeg sereglik köréje (11,29; 12,1; 
14,25; 19,3), csodálkoznak az általa művelt csodákon (11,14; 13,17) és dicsérik 
érte Istent (18,43). Ha valaki a tömegből megszólítja őt (9,57; 11,27; 12,13; 13,1; 
13,23; 17,20; 18,18), Jézus személyesen válaszol. néha elfogadja ennek vagy an-
nak a személynek a meghívását (11,37; 14,1): a lakomákon való ilyen találko-
zások alkalmat szolgáltatnak az igehirdetésre és tanításra.

Isten országának a meghirdetése összekapcsolódik a megtérésre történő 
felhívással.30 néhány elbeszélt esemény alkalmat kínál egy komoly intelemre: 
„… ha nem tértek meg, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek” (13,1–5). a fo-
galmat a terméketlen fügefa példázatával megismétli (13,6–9). a Feltámadott a 
Tizenegyre bízza majd a megtérésre való buzdítást (24,47). Prédikációjukban a 
megtérésre való felhívást Isten országának (apCsel 1,3; 8,12; 19,8; 20,25; 28,23.31) 
és a Krisztus általi üdvösségnek a meghirdetése kíséri majd (apCsel 2,38.40; 
3,19.26; 9,35; 13,38skk; 14,15; 15,19; 17,30; 26,17skk). a „jó hír” és Jézus megtérés-
re való felhívásai nem vesztették el eleven aktualitásukat a lukácsi egyházban.31

30 Jézus nyilvános működésének első részében a felhívás csupán a bűnösöknek szól (vö. 5,32); a lk 10,13 
versétől ez azonban kiterjed az egész népre, ahogy Keresztelő János prédikációjában is (3,3.8). a köz-
ponti rész az első szempontot ugyan fenntartja (15,2.7.10), de a második kerül előtérbe, ahogy a kö-
vetkezőkben olvasható siralmakból és korholásokból kitűnik.

31 az idézett részekben a felhívás a zsidókhoz és a pogányokhoz fordulva, a keresztény élet kezdetére 
vonatkozik. ugyanakkor Keresztelő Jánoshoz hasonlóan (lk 3,3.7skk) Jézus buzdításai az evangéli-
umban és az apostolok cselekedeteiben továbbra is jelentősek a hívők számára. Vö. J. a. Fitzmyer, 
The Gospel of Luke, 465: „a konkrét dolgokat, amiket János javasol zsidó követőinek – lukács sze-
rint –, keresztény olvasóinak ugyanúgy ajánlja”. Végül a vétkező testvérre vonatkozó szabályok (lk 
17,3sk) feltételezik, hogy a megtérésre való felhívás a tanítványok körében is megmarad.
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ugyanakkor a népszerűség és a siker jelei ellenére Jézus küldetése nem 
olyan eredményes, mint ahogy azt várnánk. Emiatt siránkozik Galilea város-
ai felett (10,12–15); szemrehányással illeti „ezt a gonosz nemzedéket”, amiért 
„jelet követelnek tőle”, azon felül, ami már adatott nekik (11,29); megerősíti, 
hogy nem azért jött, hogy „békét hozzon a földre…, hanem megosztást” (12,51); 
sürgeti a szilárd állásfoglalást: „aki nincs velem, az ellenem van…” (11,23); az 
„idők jeleinek” vizsgálatára hívogat (12,54–59); buzdít: „törekedjetek belépni a 
szűk kapun…” (13,24), és figyelmeztet, hogy bár közvetlen hallgatói együtt „et-
tek és ittak” vele, azt kockáztatják, hogy kizárják magukat az eszkatologikus 
lakomáról. Jeruzsálemnek címezve Jézus panasza az egész zsidó nép való-
ságára vonatkozik: „Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk 
szárnyai alá gyűjti kicsinyeit, mégsem akartad!” (13,34). Galileai szolgálatá-
hoz képest (7,29–35) az úti beszámoló kiemeli, amit már az agg Simeon elő-
re megmondott, hogy „az ellentmondás jele” lesz „sokak romlására és sokak 
feltámadására Izraelben” (2,34). Ez előkészíti azt a sokféle fogadtatást, amivel 
a jó hír találkozni fog a zsidók között, illetve az átmenetet a keresztény prédi-
kációtól a pogányoknak tartott prédikációig (apCsel 13,44–48).

Jézus és ellenségei

Jézus beszélgetőpartnerei között megkülönböztethetünk egy réteget, akik az 
evangélium első felében tűnnek fel (5,21.30; 6,2.7), és akik döntő szerepet ját-
szanak a végső eseményekben: ezek az ellenfelek, akik nem hagynak ki egyet-
len alkalmat sem, hogy tőrbe csalják Jézust, kritizálják őt és kifogásokat emel-
jenek vele szemben. Egy törvénytudó „próbára akarja őt tenni” (10,25). miután 
kiűzte a néma emberből a démont, valakiben az a gyanú ébredt, hogy Jézus ör-
dögűzései a Sátán műve (11,14skk); mások „próbára akarták” tenni, és „égi jelet 
követeltek tőle” (11,16). a farizeus, aki meghívta őt ebédre, csodálkozott, hogy 
Jézus nem végezte el a rituális tisztálkodást (11,39). Komoly vádbeszédje vé-
geztével „az írástudók és farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdé-
seket intéztek hozzá, és össze-vissza faggatták; közben alattomban figyelték, 
hogy ellessenek valamit, aminek alapján vádat emelhetnek ellene” (11,53–54). 
a zsinagóga elöljárója méltatlankodott, amiért Jézus szombaton gyógyított 
(13,14). miközben egyikük vendégül látta, a farizeusok és az írástudók azzal a 
szándékkal figyelték (14,1), hogy tőrbe csalják (vö. 6,7; 11,53–54). ugyanők azért 
kritizálták őt, mert vámosok és bűnösök közeledtek hozzá (15,1köv.). Főleg a 
farizeusok gúnyolódtak a földi javakra vonatkozó tanításán, mert „kapzsik 
voltak” (16,14). „mindnyájan”, nem csupán a farizeusok zúgolódtak Jézus el-
len, amikor azt kérte Zakeustól, hogy fogadja őt a házába (19,7).
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a kritikákat Jézus pontosan megválaszolja, néha ellentámadásba lendül. 
ördögűzései nem a Sátán művei, hanem annak jelei, hogy Isten országa je-
len van (11,17–20). Jézus a farizeusoknak és írástudóknak szemére veti kép-
mutatásukat, hiúságukat és keménységüket, azzal vádolja őket, hogy közös-
séget vállalnak a próféták gyilkosaival (11,39–52). nem fél felemlegetni nekik: 
„ti igaznak mondjátok magatokat az emberek előtt, az Isten azonban belelát 
szívetekbe” (16,15; vö. 11,39skk; 18,9–14). Válaszaitól összezavarodva ellenfelei 
elhallgatnak (13,17; 14,5).

a lukácsi elbeszélés üdvrendjében Jézus és az ellenfelek közötti polemi-
kus kapcsolatnak kettős szerepe van: a) mindenekelőtt történelmi és ugyan-
akkor apologetikus: feltárja az ellenségeskedés gyökereit, amely az utolsó 
napokban egyre csak növekszik, és abba az elhatározásba torkollik, hogy Jé-
zust megölik;32 b) másodsorban: a válaszok és vádak, amelyekkel Jézus ellen-
feleihez fordul, nem érdektelenek a tanítványok számára, és így az evangéli-
um olvasói számára sem. miközben feltárják mutatós összecsapásaikat, óva 
intenek attól, hogy utánozzák magatartásukat és viselkedésüket, különösen 
kap zsi sá gu kat (16,14skk), első helyekre való törekvésüket (11,43; 14,7skk), 
kép mu ta tá su kat (11,39–42.44; 12,1; 13,15), elbizakodottságukat (18,9).33

Jézus és tanítványai

Jézus figyelme főképpen a tanítványok felé fordul.34 ők szerencsés szemta-
núi jelenlétének (10,23skk); nekik szól az atya kinyilatkoztatása (10,21–22; vö. 
8,10). már a galileai szolgálat alatt nekik szól egy „beszéd” (6,20–49), most 
pedig Jézus még inkább az ő képzésüknek szenteli magát. a követés szigo-
rú követelményeire figyelmezteti őket (9,58–62; 14,25–33; vö. 18,29skk) és fel-
vértezi őket a gyűlölködés és az üldözés ellen, amire számíthatnak (12,1–12). 
miután alaposan felkészítette őket, elküldi őket misszióba (10,1–16), és vissza-

32 „lukács hallgatóságának nyilvánvaló volt, hogy a zsidó vezetésben miként következett be Jézus el-
utasítása” (J. B. Green, The Gospel of Luke, 396).

33 „az irodalmi egység éles megjegyzése szerint Jézus új útját kínálja Isten követésének, ami nem egye-
zik meg a zsidó vezetés útjával” (D. l. Bock, Luke, 45). Ez az evangélium első felében a legfigyelem-
reméltóbb, és a lk 11,37–54 vádiratában éri el tetőpontját (ivi, 964).

34 Egyesítve számos tanítást evangéliumának központi részében, lukács meg akarta mutatni „a ke-
resztény közösségnek, és különösen a vezetőinek, hogyan kell élniük és tevékenykedniük Jézus aka-
rata szerint” (J. Schneider, Zur Analyse des lukanischen Reiseberichtes, in J. Schmid und a. Vögtle 
(Hrsg.), Synoptische Studien, münchen 1953, 207–209; itt a 220. oldalon). J. B. Green megjegyezte, 
hogy a lk 9,51 előtt a tanítványoknak alig van jelentőségük a harmadik evangéliumban; „szerepük 
alig több, mint a színpadi bútoroké” (Teologia del Vangelo di Luca, Brescia 2001, 122; az angol erede-
ti kiadásának éve: 1995). az „út” során azonban „egyre gyakrabban tűnnek fel… gyakran úgy, mint 
akik tanításban részesülnek”, „kihívást és meghívást is jelentenek a lehetséges követők számára”, 
azaz a jövő hívei, az evangélium olvasói számára (ivi, 124).
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térésük után újra párbeszédbe kezd velük (10,17–20.21–22.23–24). megtanítja 
őket imádkozni (11,1–13; 18,1–8), sarkallja őket a hitre (17,5skk). Buzdítja őket, 
hogy ne aggódjanak az élethez szükséges dolgok miatt (12,22–34), és ne legye-
nek a pénz rabszolgái (16,1–13). Felszabadítja őket a rítusok kínosan pontos 
megtartása alól, és óvja őket a farizeusok képmutatásától (11,37–54; 12,1skk). 
Tanítja őket, hogyan kezeljék a testvéri élet prob lé má it a közösségben (12,41–
49), és lelkükre köti a szolgálatkészséget (17,1–4.7–20). Virrasztásra inti őket az 
Emberfia visszatérésének várásában (12,35–53; 17,22–37).

a tömeghez intézett felszólítások (11,29–33; 12,54–59; 13,1–6.23–30) vala-
mint Jézus egyes beszélgetőpartnereinek adott válasza is (11,15skk.27–28.29skk; 
12,13skk; 13,14skk.23skk; 14,1skk.7skk.12skk.; 18,18skk; 19,10) fontosak a kép-
zéshez, ahogy a farizeusokkal és törvénytudókkal folytatott viták is (11,39–52; 
16,14–15). Ez különösen nyilvánvaló az irgalmas szamaritánus példázatából 
(10,30–37) és azokból a példázatokból, amelyek az isteni irgalmasságot illuszt-
rálják (15. fejezet) vagy a gazdagság témáját érintik (16. fejezet). magát a meg-
hívottakról szóló példázatot (14,15–24), amely a Jézus korabeli zsidóknak szól, 
egy sor, a követésre vonatkozó tanítás kíséri (14,25–35).

Bár a „követés” témájáról úgy tűnik, nem foglal sok helyet, a három kez-
dőjelenet (9,57–62) megadja az úti elbeszélés alaphangját. a tanítványok felté-
telezhetően mindig Jézus mellett voltak útja során. „miután nagy népsokaság 
ment vele”, félreérthetetlenül elmondja nekik követése komoly kívánalmait 
(14,25skk.), megismételve, amit már „mindenkinek” kinyilvánított a mes siá si 
hitvallást követően (9,23skk.). a kezdőjelenetekkel keretet formálva, a gazdag 
ifjú epizódja, akihez Jézus „Jöjj és kövess engem!” felhívással fordul, valamint 
a Jézus és Péter közötti rövid párbeszéd (18,18–30) megerősítik az úti elbeszé-
lés globális irányultságát.35

ugyanakkor figyelemre méltó tény, hogy az út kezdete és vége között a 
tanítványok nem igazán fejlődtek. Ha az első rész végén és a második rész 
elején olvasható párbeszédekben (9,46skk.49skk.51skk.) a tanítványok éret-
lennek és Jézus gondolkodásától (mens) távolállónak tűnnek, a húsvéti ese-
mények előestéjére még mindig képtelenek az Emberfia sorsát érintő szavak 
„megértésre” (9,34). az emmauszi tanítványok megrovása (24,25: „oktala-
nok és késedelmes szívűek…”), ráillik a Tizenkettőre is, egészen addig, amíg 
a Feltámadott „megnyitotta értelmüket” (24,45), és a Szentlélek tanúkká 

35 D. Gill megjegyzi, hogy lukács összekapcsolja Jézus tanítványoknak adott tanítását Jeruzsálembe 
vezető útjával, ezzel teremtve meg a „keresztény élet egy típusát” (Observations on the Lukan Travel 
Narrative and Some Related Passages, HTr 63 [1970] 199–221, főleg a 214. oldal). J. l. resseguie ezt az 
összekapcsolást csak néhány különleges szakaszra korlátozza (9,51skk; 14,25; 19,11: Interpretation of 
the Cental Section, 29–34).
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nem formálta őket (24,49; apCsel 1,8). Bár márkhoz hasonlóan nem hang-
súlyozza a tanítványok vakságát, lukács nem rejti véka alá, hogy a hithez ve-
zető útjukon lelassultak.

a Jézushoz kapcsolódó hagyományok összegyűjtésében az evangélis-
ta szem előtt tartja saját „egyházának” (tekintettel azokra a keresztény kö-
zösségekre is, akiknek evangéliumát írja) bizonyos lelkipásztori problémá-
it és szükségleteit.36 az a számtalan tanítás, amellyel Jézus a tanítványai 
felé fordul Jeruzsálembe vezető útján, kateketikai jelentéssel is bír a „ma” 
keresztény közössége és az evangélium egyéni olvasói számára. Ha a Jézus és 
a tanítványok közötti párbeszéd, a szükséges pontosításokkal, az utolsó va-
csorán (lk 22,14–38) visszavezethető a „testamentum” műfajára,37 akkor jo-
gos az ilyen jellegű kategóriát kiterjeszteni – az elutazás perspektíváját és 
közelségét tekintve – az úti elbeszélésbe összegyűjtött tanításokra is. éppen 
ezért ezek úgy tekinthetők, mint „az Egyház idejére adott testamentum”.38

Társul szegődni Jézushoz útján, amely felvisz a szent városba és külde-
tésének beteljesedéséhez vezet, olyan tapasztalat, amely mélyen belevésődik 
a tanítványok lelkébe, és felkészíti őket, hogy tanúivá legyenek (vö. apCsel 
13,31).39 Teljes bevetése a missziós munkába (10,1; 13,22), a gondok figyelmen 
kívül hagyása (vö. 10,8), a vendégszeretet, amelyet fenntart a távollévőknek 
(15,1skk; 19,5skk) és a kicsinyeknek (18,15skk), a bátorság, amellyel szenve-
dése felé vezető útját járja (13,31skk; 18,31–34; 19,28), a számtalan „életlecke” 
(10,29–37.38–41; 11,28; 12,13skk; 14,7skk; 17,17), stb.: mindez a tapasztalat el-
raktározódik a „szemtanúk” (1,2) emlékezetében, akik a maguk módján to-
vábbítják azt az eljövendő korok hívő embereinek.

4. a kompozíció

A források

a harmadik evangélium „központi részének” anyagait sematikusan három 
alapvető forrásra lehet visszavezetni: márk evangéliuma, a Q (Beszédforrás) 

36 Vö. H. Schürmann, Il Vangelo di Luca, Parte 2, t. I, 48. a témához lásd még: m. làconi, Luca e la 
sua Chiesa, Torino 1986.

37 lásd például: l. T. Johnson, The Gospel of Luke, 348.
38 Így tesz G. Sellin, Komposition, 134. J. nolland (Luke, 528) helyesen különböző ellenvetést tesz e 

„rendkívül kreatív javaslattal” szemben; például a testamentum műfaja jellegzetes elemeinek kor-
látozott száma miatt, amelyek megtalálhatók az úti elbeszélésben. ugyanakkor ez nem jelenti azt, 
hogy ne lehetne ilyen „funkciója”.

39 Vö. W. C. robinson, The Theological Context for Interpreting Luke’s Travel Narrative, JBl 79 (1960) 
20–31. „a keresztény tanú azoknak a tanúságára támaszkodik, (1) akik Jézus galileai szolgálata ide-
jén ott voltak, (2) követték Jézust útján Jeruzsálembe, (3) és tanúsították a feltámadást.” (30)

Studia Athanasiana 14.indb   96 2013.12.03.   12:43:27



97Jézus útja Jeruzsálem felé lukács evangéliumában

és a „lukácsi” hagyományok. Ezen túl ki kell emelnünk a bevezetéseket, az 
összefoglalókat és az egyértelműen vagy feltételezhetően szerkesztésre utaló 
„varratokat”.40 részleteiben:

Márktól (vö. máté)

9,51 (mk 10,1; vö. mt 19,1: az út kezdete); 10,4.7.10skk. (mk 6,8–11; vö. mt 
10,9–14: utasítások a misszionáriusoknak); 10,25–28 (mk 12,28–34; vö. mt 
22,34–40: a főparancs); 11,14–15.17–23 (mk 3,22–27; vö. mt 12,22–30: vita az 
ördögűzésekről); 11,16.29 (mk 8,11–12; vö. mt 12,38skk.: válasz a jelkérésre); 
11,33 (mk 4,21; vö. mt 5,15: logion a lámpásról); 11,37skk. (mk 7,1skk; vö. mt 
15,1skk: rituális tisztálkodás témája az asztalnál); 12,1 (mk 8,15; vö. mt 16,6: 
a farizeusok kovásza); 12,10 (mk 3,28–30; vö. mt 12,31–32: a Szentlélek elle-
ni vétek); 12,11–12 (mk 13,11; vö. mt 10,19,20: a Szentlélek segítsége); 12,35–
38 (? vö. mk 13,33–37: példázat a szolgákról); 13,18–19 (mk 4,30–32; vö. mt 
13,31–32: a mustármag példázata); 14,34 (mk 9,50; vö. mt 5,13: logion a sóról); 
16,18 (mk 10,11–12; vö. mt 5,32; 19,9: logion a válásról); 17,1–2 (mk 9,42; vö. mt 
18,6–7: logion a botrányról); 17,6 (mk 11,22köv; vö. mt 17,20; 21,21: „ha len-
ne hitetetek…”); 17,23.31 (? vö. mk 13,21.15skk: „íme, itt van… íme, ott van… 
azon a napon…”); 18,15–17 (mk 10,13–16; vö. mt 19,13–15: Jézus és a gyerme-
kek); 18,18–30 (mk 10,17–31; vö. mt 19,16–30: „jöjj és kövess engem… mi min-
denünket elhagytuk…); 18,31–33 (mk 10,32–34; vö. mt 20,17–19: a szenvedés 
harmadik hírüladása); 18,35–43 (mk 10,46–52; vö. mt 20,29–34: a jerikói vak 
meggyógyítása).

A Q-ból (vö. párhuzamos helyek máténál)

9,57–60 (mt 8,19–22: a követésről); 10,2–12.16 (vö. mt 9,37–38; 10,7.9–10.12–
13.14–15.16.40: útmutatások a missziósoknak); 10,13–15 (mt 11,21–23: jaj-
mondások Galilea városainak); 10,21–22 (mt 11,25–27: himnusz az atyához); 
10,23–24 (mt 13,16–17: boldog a szemetek…); 11,2–4 (mt 6,9–13: miatyánk); 

40 a források részletes elemzéséhez alapvető irodalom: G. Sellin, Komposition, Quellen und Funkiton 
des lukanischen Reiseberichtes (Lk IX 51 – XIX 28), nT 20 (1978) 100–135, amely figyelmeztet, hogy nem 
könnyű szétválasztani azt, amit lukács saját forrásaiból merít, attól, ami származhat a Q-ból és 
máté esetleg kihagyta az evangéliumából, illetve az evangélista szerkesztői beavatkozásától. az útra 
vonatkozó jelezések (lk 9,51; 13,22; 17,11; 18,35; 19,28skk) úgy tűnik, hogy a mk 10,1.32.46; 11,1 versek-
ből jöttek létre (ivi, 121). Így a nem márki eredetű epizódok kerete is gyakran márk evangéliumából 
merített elemekből áll össze (ivi, 113skk). nem meggyőző viszont az a tézis, hogy lukács evangéliu-
ma saját anyagainak (Sondergut) egyes mondásait (Einzellogien) az evangélista alkotta (ivi, 126). Ettől 
eltérő értékelést lásd például I. H. marshall kommentárjában, ad singula.
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11,9–13 (mt 7,7–11: mondások az imádságról); 11,24–26 (mt 12,43–45: a tisz-
tátalan lélek visszatérése); 11,29–32 (mt 12,38–42: Jónás jele; vö. mk 8,11–
12); 11,34–36 (mt 6,22–23: a lámpás és a szem); 11,39–40.42–52 (mt 23,4.6–
7.13.23.25–32.34–36: a farizeusok és a törvénytudók ellen; vö. 7,1skk); 12,2–9 
(mt 10,26–33: felismerni az Emberfiát); 12,22–32 (mt 6,25–34: ne aggódja-
tok); 12,33–34 (mt 6,19–21: kincs a mennyben); 12,35–38 (? a szolgákról mon-
dott példázat: vö. mt 25,1–13; mk 13,33–37); 12,39–46 (mt 24,42–51: példázat a 
virrasztásról); 12,51–53 (mt 10,34–36: nem békét, hanem megosztást); 12,54–
56 (mt 16,2–3: az idők jelei); 12,57–59 (mt 5,25–26: időben kiengesztelődni); 
13,18–21 (mt 13,31–33: a mustármag és a kovász példázata; vö. mk 4,3–32); 
13,24 (mt 7,13–14: a szűk kapu); 13,25–26 (mt 7,22–23: uram, nyiss ajtót ne-
künk); 13,28–30 (mt 8,11–12: jönnek napkeletről és napnyugatról…); 13,34–35 
(mt 23,37–39: Jeruzsálem, Jeruzsálem); 14,16–24 (mt 22,1–14: a meghívottak-
ról szóló példázat); 14,26–27 (mt 10,37–38: Jézus követéséhez); 15,4–7 (mt 
18,12–14: példázat az elveszett juhról); 16,13 (mt 6,24: Isten és a mammon); 
16,16 (mt 11,12–13: a Törvény és a próféták Jánosig); 16,17 (mt 5,18: logion a 
Törvényről); 17,3b–4 (mt 18,15.21–22: ha testvéred vétkezik…), 17,6 (mt 17,20; 
21,21: ha lenne hitetek…; vö. mk 11,22–23); 17,23–30 (mt 24,17–18.23.27–28.37–
41: az Emberfia eljövetele; vö. mk 13,15–16.21); 17,33 (mt 10,39: aki meg akar-
ja menteni életét…); 17,34–37 (mt 24,28.40–41; az egyiket felveszik, a mási-
kat otthagyják); 19,12–27 (mt 25,14–30: a király és szolgák példázata, a mínák 
példázata).

Saját forrásból:

9,52–56 (Jézust kiutasítják egy szamaritánus faluból); 9,61–62 (egy meghívás-
jelenet); 10,1.17–20 (a hetvenkettő [?] szétküldése és visszatérésük); 10,30–37 
(az irgalmas szamaritánus példázata); 10,38–42 (márta és mária); 11,5–8 (a 
barát példázata); 11,27–28 (boldogok, akik hallgatják…); 12,13–15 (óvás a kap-
zsiságtól); 12,16–21 (a bolond gazdag példázata); 12,47–48 (a szolgák felelős-
sége); 12,49–50 (a tűz és a keresztség); 13,1–5 (ha nem tértek meg…); 13,6–9 (a 
terméketlen fügefa példázata); 13,10–17 (az asszony meggyógyítása a zsina-
gógában; vö. mk 2,13–17); 13,23–24 (Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?); 
13,31–33 (mondjátok meg annak a rókának…); 14,1–6 (a vízkóros meggyó-
gyítása); 14,7–11 (az utolsó hely); 14,12–15 (a szegények meghívása); 14,28–
33 (az építkezésről és a háborúról szóló példázat, lemondás mindenről); 
15,8–10 (példázat az elveszett pénzről); 15,11–32 (példázat az apáról és két fi-
áról); 16,1–9.10–12 (a hűtlen intéző példázata; alkalmazások); 16,15 (Isten is-
meri szíveteket); 16,19–31 (a gazdag és a szegény lázár példázata); 17,12–19 
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(a tíz leprás meggyógyítása); 17,20–21 (Isten országának eljövetele); 17,22 (az 
Emberfia napjai); 17,32 (gondoljatok lót feleségére); 18,2–8 (a bíró és az öz-
vegyasszony példázata); 18,10–14 (a farizeus és a vámos példázata); 19,1–10 
(Zakeus); 19,12–15 (példázat a királyról).

Bevezetések, összefoglalók, szerkesztésre utaló „varratok”

9,51 (az út kezdete; vö. mk 10,1); 10,1.17 (a hetvenkét [?] tanítvány kiküldeté-
se és visszatérése); 10,29 (az irgalmas szamaritánus példázatának bevezetője); 
11,1–2 (a miatyánk bevezetője); 11,41 (kommentár?); 12,1 (bevezetés az intések-
hez); 13,22 (összefoglaló az útról; vö. mk 10,32); 14,15 (a meghívottakról szóló 
példázat bevezetője); 14,25 (a lemondásról szóló mondások bevezetője); 15,1–3 
(Jézus és a bűnösök; vö. mk 2,15–17); 16,14 (a farizeusok kigúnyolják Jézust); 
17,5 (növeld a hitünket); 17,11 (jegyzet az útról; vö. mk 10,32); 17,20a (a farizeusok 
kérdése); 18,1 (a farizeus és a vámos példázatának bevezetése); 18,34 (a tanítvá-
nyok értetlensége; vö. mk 9,32); 19,11 (a királyról és a szolgákról szóló példázat 
bevezetője); 19,28 (felmenetel Jeruzsálembe; vö. mk 10,32; 11,1).

az áttekintő vizsgálatból rögtön kitűnik, hogy a „központi szövegegység-
ben” lukács csak kevés perikopát vesz át márktól (közel tízet, illetve néhány 
logiont), amely evangélium tervét egészen a 9,50-ig (párhuzamos hely: mk 
9,40), nem sokkal a szenvedés második meghirdetése utánig követte, hogy 
aztán az „út” vége felé újra felvegye az elejtett fonalat a gyermekek epizódjá-
val (18,15–17; párhuzamos hely márknál: 10,13–16), kevéssel a szenvedés har-
madik meghirdetése előtt. az anyag kb. 14,5%-áról van szó, amelynek szinte 
a fele az utolsó részben szerepel.41

ami a mátéval közös forrást illeti, az anyag bőséges, az egésznek mint-
egy 38%-a. az adott evangéliumokon belüli használatának módja meglehe-
tősen különböző. máté hajlamos arra, hogy Jézus tanításait belevonja a nagy 
„beszédekbe”: a „hegyi beszéd” (mt 5,18; 6,9–13.19–21.22–23.25–33; 7,7–11.13–
14.22–23); a „missziós beszéd” (10,19–20.26–33.34–36); a példázatokban el-
mondott beszéd (mt 13,16–17.31–33); az „egyházi beszéd” (18,5.12–14.21–22); 
„eszkatologikus beszéd” (mt 24,26–27.37–39.43–51; 25,10–12.14–30). Úgy 

41 a számítás szükségszerűen megközelítő jellegű, hiszen gyakran bizonytalanság uralkodik abban a 
kérdésben, hogy mit melyik forrásnak tulajdonítunk. Kizárva az út befejező részét (a lk 18,15-től a 
19,28-ig) a százalékok érezhetően változnak a márk evangéliumával közös anyag hátrányára. más 
számítások: H. l. Egelkraut, Jesus’ Mission to Jerusalem. A Redactional Critical Study of the Travel 
Narrative in the Gospel of Luke, Lk 9:51–19,48, Frankfurt – Bern 1976, 27; J. l. resseguie, Interpretation 
of Luke’s Central Section, 4.
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tűnik, hogy lukács jórészt követte a Q eredeti rendjét.42 De az is lehetsé-
ges, hogy éppúgy, ahogy márkkal tette, különféle okok miatt eltért tőle.43 
Továbbá az is elképzelhető, hogy a közös forrás a két evangélistához rész-
ben különböző formában vagy recenzióban jutott el, és nem zárható ki, hogy 
lukács saját anyagának egy része ilyen forrásból származik.44

az úti elbeszélés kb. 43,5%-a viszont eredeti és szinte mind „elbeszélő” 
vagy „elbeszélt narratívából” épül fel.45 utóbbiak, vagyis a példázatok kü-
lönösen számosak (tizenhét).46 az evangélista által használt saját források 
különbözőek lehetnek: olykor meríthetett egyszerűen a szájhagyományból.

a legnyilvánvalóbban „szerkesztésre utaló” részek kb. 4%-ot tesznek ki. 
a szent városba vezető útra vonatkozó megjegyzéseknek az a szerepe, hogy 
az elbeszélés végéig fenntartsák a feszültséget, míg a bevezetések arra szol-
gálnak, hogy az egyes szakaszokat elhelyezzék vagy kontextusba állítsák.

Elméletek és hipotézisek

meghatározhatók az evangélista által használt kritériumok, hogy „összeál-
lítsuk” azokat a különféle anyagokat, amelyeket eltérő forrásokból merített: 
epizódok, jegyzetek, tanítások, példázatok stb.? E tekintetben számos hi po-
té zist állítottak fel, különböző elméleteket gyártottak, amelyek azonban nem 
nyerték el a kutatók egyöntetű támogatását.47 Valaki a „központi szövegegy-
ség” felosztását Jézus útjára vonatkozó három megjegyzésre korlátozza (9,51; 
13,22, 17,11).48 az efféle megjegyzésekből valaki azt a nyomot vélte felismer-

42 Vö. J. a. Fitzmyer, I, 76–79 (szinopszissal), illetve: r. E. Brown, Introduction to the New Testament, 
117 és 265.

43 Vö. G. Sellin, Komposition, 132.
44 Vö. I. H. marshall, The Gospel of Luke, 31.
45 Vö. H. Schürmann, Il Vangelo di Luca, Parte 2, t. I, 48. Ezek az elbeszélések „kiemelik az úti beszá-

moló narratív jellegét és színezetet adnak neki” (ivi).
46 Bemutatva stilisztikai szempontból is lukács hasonlíthatatlan kézjegyét, nem zárhatjuk ki, hogy azo-

kat az evangélista egy már meglévő gyűjteményből vette; vö. G. Sellin, Die Komposition, 126. lásd még: 
m. laconi, Parabole lucane, testimonianza su Cristo e sulla Chiesa, in m. morfino, Miscellanea biblica in 
memoria di S. Zedda, (= Teologica. annali della Pont. Fac. di Sardegna, III), Cagliari 1994, 127–148.

47 Vö. J. l. resseguieie, Interpretation of Luke’s Central Section (Luke 9:51–19:44) since 1856, in Studia 
Biblica et Theologica, 5/2 (1975) 3–36. Továbbá: J. nolland, Luke, 525–531 (Excursus: The Journey to 
Jerusalem). „mindössze két kommentár, bevezető vagy monográfia van, amely egyetért az úti elbe-
szélés felosztásával” (H. Schürmann, Il Vangelo di Luca, Parte 2, t. I, 51).

48 lásd például a következő kommentátorokat: G. Schneider (Das Evangelium nach Lukas, 226), és 
J. a. Fiztmyer (The Gospel according to Luke, 138skk). nemkülönben r. E. Brown, Introduction to 
the New Testament, new York 1997, 243–253. Fiztmyer azonban elismeri, hogy az efféle felosztás 
„pusztán kényelmi szempontot követ, mivel a felosztás ezeken a pontokon egyébként jelentéktelen 
és némileg önkényes”. a. rodríguez Carmona megállapítja, hogy lukács itt „erkölcsi tanításokat 
gyűjt egybe, melyeket nem logikus sorrendben, útra való utalásokat tartalmazó, egymástól elkülönü-
lő szövegegységekben közöl,” ugyanakkor úgy gondolja, hogy a lk 9,51 és 19,28 felölelte anyagot „hét 
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ni, hogy Jézus háromszor látogatott fel a szent városba.49 H. Schür mann 
észreveszi egy „fordulópont” jelzését a lk 13,31–35 szakaszban, és ez alapján 
úgy gondolja, hogy az úti beszámoló két nagy részre osztható: 9,51–13,35 és 
13,1–19,27.50 mások (r. morgenhaler, m. D. Goulder, C. H. Tal bert, B. 
Standaert, H. K. Farrell, E. mayer, stb.)51 úgy hitték, felállíthatnak egy 
esetleg irodalmi forrásra (K. E. Bayley)52 visszavezethető kiasztikus szerke-
zetet, de eltérő eredményre jutottak és mindegyik vitatható.

a mesterséges sémák felfedezéseit visszautasítva, más kutatók inkább logi-
kai vagy didaktikus elrendezést vesznek észre.53 B. reicke hangsúlyozza, hogy 
a közösség vezetőihez és mestereihez intézett útmutatások váltakoznak az el-
lenségekkel folytatott célzatos vitákkal.54 megjegyzi, hogy a Jeruzsálembe veze-
tő úton Jézust, a prófétát „három gondosan elkülöníthető csoport veszi körül” 
(a tanítványok, a tömeg és az ellenfelek), l. T. Johnson azon a véleményen 
van, hogy az evangélista „drámai szerkezetet ad ezeknek a mondásoknak, gon-
dosan váltogatva a hallgatóságot”.55 már m.-J. lag range kommentárja jelezte 

nem egyforma szakaszra lehet osztani azon utalások alapján, amelyekkel a szerző emlékeztet ben-
nünket arra, hogy Jézus úton van Jeruzsálem felé” (La obra de Lucas, in r. aguirre monasterio 
– a. rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Estella 1998, 297., 302).

49 l. C. Girard, L’Evangile des voyages de Jésus, ou la section 9:51–18:14 de Saint Luc, Gabalda, Paris 1951. 
általánosságban az exegéták ma kizárják azt, hogy lukács Jézus egy vagy több jeruzsálemi útját 
akarta dokumentálni az események kronologikus sorozata szerint.

50 H. Schürmann, Il Vangelo di Luca, 2, 1. rész, 50–51. ugyanezen szerző ugyanakkor ezt mondja: „tel-
jesen lehetséges más tematikus felosztást javasolni” (52.).

51 r. morgenhaler, Die Lukanische Geschichtsschreibung als Zeugnis, Zürich 1949, 1, 156–157; m. D. 
Goul der, The Chiastic Structure of the Lucan Journey, in Studia Evangelica II (Tu 87, 1964), 195–202; C. 
H. Tal bert, Literary Paterns, Theological Themes, and the Genre of Luke Acts, missoula 1974, 58–65; B. 
Stan daert, L’art de composer dans l’oevre de Luc, in À cause de l’Évangile. Études sur les Synoptiques et les 
Actes offertes au P. Jacuqes Dupont, O.S.B. à l’occasion de son 70e anniversaire (lD 123), Paris 1985, 323–347; 
H. K. Far rell, The Structure and Theology of Luke’s Central Section, TrinJ 7 (1986) 33–54; E. mayer, Die 
Reiseerzählung des Lukas (Lk 9,51–19,10): Entscheidung in der Wüste, lang Frankurt a.m. 1996, 191–203.

52 K. E. Bailey, Poet and Peasant, Grand rapids mI 1976, 79–85. C. l. Blomberg szerint (Midrash, 
Chiasm, and the Outline of Luke’s Central Section, in r. T. France and D. Wenham (eds.), Gospel per-
spectives, Vol. III: Studies in Midrash and Historiography, Sheffield 1983, 217–271) a kiasztikus szerkezet 
visszavezethető arra a forrásra, amelyből az evangélista a példázatokat vette, összekötve ezeket más 
anyagokkal egy tematikus összetartozás alapján.

53 Ezt jól kiemelte J. Schneider, Zur Analyse (lásd fentebb: 34. lábjegyzet). E. E. Ellis szerint lukács 
evangéliumának első része bemutatja Jézus „messiási cselekedeteit” a galileai misszióban, második 
része pedig a „messiási tanításokat” (The Gospel of Luke, 146–149).

54 B. reicke, Instruction and Discussion in the Travel Narrative, in Studia Evangelica I (Tu 73), 1959, 
206–216. mint az evangélista által összegyűjtött hagyományok Sitz im Lebenje, a szerző feltételez egy 
antióchiába helyezhető mestert és misszionárius kört.

55 l. T. Johnson, The Gospel of Luke, Collegeville 1991, 164–165. Szerzőnk így folytatja: „az út során… 
lukács Jézust egyik csoporttól a másik felé fordítja, a tömegtől a tanítványok és a farizeusok felé. Ez 
azt eredményezi, hogy ettől az ’elrendezéstől’ váratlan feszültséggel telik meg a narratíva: a Próféta 
Jeruzsálembe tart, halála és ’felemeltetése’ felé. ahogy megy, Isten igéjét intézi a körülötte lévőkhöz. 
néhányan meghallják és a nép részévé lesznek, mások visszautasítják az igét, és önmagukat taszít-
ják el a néptől…” (164.).
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lukács központi részében a tematikus csoportosításokat.56 W. Grundmann 
mindhárom nagy felosztásban tematikus ex kur zu sok sorát különítette el.57 G. 
W. Trompf szerint lukács a hagyományok hatalmas repertoárját egységesen, 
téma szerinti kategóriákba rendezte el.58 Ezt az irányt követve I. H. marshall 
az „úti elbeszélést” tíz részre osztja.59 C. l. Blomberg nyomán, aki különös je-
lentőséget tulajdonít a példázatoknak, J. nolland a lk 9,51–18,34 szövegegy-
ségét tíz részre osztja fel, akárcsak D. l. Bock.60

Kompozíciós eljárások

Úgy tűnik, ez a helyes út, és ezt kell követnünk. Tekintettel a lényeges jel-
lemzőkre, a mesterséges jellegre, a krisztológiai irányultságra és a szakasz 
kateketikai jelentőségére, figyelembe kell vennünk az anyag jellegzetesen luk-
ácsi „elrendezését”. Ez kikövetkeztethető abból, hogy az evangélista miként jár 
el evangéliumának többi részében, főleg az első részben, de művének máso-
dik kötetében, az apostolok cselekedeteiben is. a tartalomból, a formákból, a 
mesterségesen összeállított kompozíciókból és minden egyes „szövegegység” 
jellegzetes irányultságából kiindulva eljuthatunk oda, hogy felállítsunk egy hi-

56 J.-m. lagrange, L’Évangile selon Saint Luc, Gabalda, Paris (1921). 81948, xxxviii–xli. a csoportok 
a következők: 1) Isten Országának meghirdetése, IX,51–X,24; 2) Különböző epizódok, X,25–42; 3) Az 
új közösség imádsága és az imádság hatékonysága, XI,1–13; 4) Az igaz lelkek számára elégséges jelek van-
nak, XIII,12–36, bár mások elutasítják azokat, XI,37–54; 5) Beszédek az üdvösségről, XII,1–59; 6) Isten 
Országának címzettjei, ítélet Izrael felett, XIII,1–35; 7) A lakoma epizódja, XIV,1–24; 8) A tanítványoktól 
megkövetelt tulajdonságok: szilárd határozottság, természetfeletti okosság, állhatatosság, XIV,24–35; 9) Isten 
jósága a bűnösök iránt, XV,1–32; 10) A vagyon használata, XVI,1–31; 11) Különböző tanítások: a botrányról, 
a bűnbocsánatról, a hitről és az alázatról, XVII,1–10; 12) A tíz leprás története, XVII,11–19; 13) Az emberek 
és az utolsó ítélet, XVII,20–37; 14) Az Istenhez folyamodás és annak mikéntje, XVIII,1–14; 15) Különböző 
epizódok a gyermekekről és a gazdagról, XVIII,15–30. Végül Megérkezés Jeruzsálembe, XVII,31–XIX,44.

57 W. Grundmann, Fragen der Komposition des lukanischen Reiseberichts, in Zeitschrift für Neutestamentliche 
Wissenschaft 50 (1959) 252–270. Ezekről az exkurzusokról van szó: I. (11,1–13,21): útmutatások a tanít-
ványoknak, viták az ellenfelekkel, felhívások a megtérésre; II. (14,1–17,10): a tanítványokat óvja a ha-
mis biztonságtól és a világi aggodalmaskodásoktól; III. (17,11–19,27): a helyes magatartás az eljöven-
dő Isten országával szemben. lásd még a szerző kommentárját: Das Evangelium nach Lukas.

58 G. W. Trompf, La section médiane de l’Evangile de Luc: l’organisation des documents, rHPhr 53 (1973) 
141–154. Szerzőnk úgy gondolja, hogy az „útról” szóló részben három fontos téma fordul elő: felhí-
vás az apostolkodásra, a biztonság kérdése és a retribúció (jutalmazás-büntetés) alapelve.

59 I. H. marshall, The Gospel of Luke, Exeter 1978, 402.439 stb. „a szövegegység valódi jelentősége 
Jézus tanításában áll.” (401.) a következő felosztást javasolja: a) A tanítványság kötelességei és kivált-
ságai (9,51–10,24); b) A tanítvány jellemzője (10,25–11,13); c) Vita a farizeusokkal (11,14–54); d) Készenlét 
az eljövendő krízisre (12,1–13,21); e) Isten Országának útja (13,22–14,35); f) Evangélium a kitaszítottaknak 
(15,1–32); g) Óvás a gazdagságtól (16,1–31); h) Tanítás a tanítványoknak (17,1–10); i) Az Emberfia eljövetele 
(17,11–18,8); l) Az üdvösség kiterjedése (18,9–19,10). Szerzőnk szerint ezt követi a jeruzsálemi szolgálat-
nak szentelt szövegegység (19,11–21,38).

60 J. nolland, The Gospel of Luke, 531; D. l. Bock, Luke, 963–964. E. E. Ellis (The Gospel of Luke, 
london 21974) az anyagot hat szövegegységben rendezi el.
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potézist az irodalmi szerkezetről, a legösszetettebb szakasz tematikájáról, és 
az egész evangéliumról, amely első látásra kevésbé tűnik szervezettnek. 

Előrebocsátunk néhány megjegyzést a harmadik evangélium egészére 
vonatkozóan:

•	 amikor lukács márk evangéliumából merít, rendesen követi a for-
rás kínálta sorrendet. Ettől akkor tér el, amikor elbeszélői nézőpont-
ból hihetőbbé kívánja tenni a szakaszt (pl. Péter anyósának meg-
gyógyítása az apostol meghívása előtt szerepel: lk 4,38–39; 5,1–11), 
vagy amikor a meghatározott epizódoknak sajátos szerepet szán (pl. 
az ünnepélyes nyitóprédikáció názáretben: lk 4,16–30).61 lukács 
időnként márk sorrendjébe más forrásokból származó többé-kevés-
bé terjedelmes blokkokat illeszt be (pl. Keresztelő János prédikáci-
ója: lk 3,7–14).

•	 abban az esetben is, amikor a Q-tól függ, okkal feltételezhető, hogy 
lukács továbbra is tiszteletben tartja a sorrendet, bár más anyago-
kat is elhelyez benne.62

Fordítsuk most figyelmünket az úti elbeszélésre, és jegyezzük meg:
•	 amennyire lehetetlen a pontos útvonalat rekonstruálni, a Jeruzsálem 

felé vezető út időszakos utalásait is (9,57; 10,38; 13,22; 14,25; 17,11; 
18,31.35; 19,1.11) éppen olyan nehezen lehet az egész szakasz tagolá-
si jelzéseinek tartani.

•	 az „úti elbeszélés kezdetének megjelölése egyértelmű (9,51), kap-
csolatban van a megelőző részek kontextusával: egyrészt azért, 
mert nyilvános működésének első szakaszában Jézus folyamatosan 
„úton” van (vö. 4,44; 8,1), másrészt mert tevékenységének alapve-
tő dimenziói (Isten országának meghirdetése, gyógyítások, viták, 
a tanítványok oktatása) ugyanazok. ugyanakkor a krisztológiai és 
kateketikai témák elemzése kiemelte azokat a sajátos hangsúlyokat, 
amelyek Jézus szolgálatának új szakaszát jellemzik.

•	 az „út” általános perspektívájában az evangélista szerkesztői tevé-
kenysége megragadható a szent városba vezető úttal kapcsolatos 
megjegyzésekben és azokban a bevezetésekben, amelyek arra szol-
gálnak, hogy kontextualizálják vagy elhelyezzék az egyes szakaszokat 

61 „Hét jól ismert márki epizód áthelyezése szerepel lukácsnál… minden esetben világosan felismer-
hetjük annak okát, hogy lukács miért helyezte át azokat” (J. a. Fitzmyer, The Gospel of Luke, I, 71).

62 Vö. G. Sellin, Komposition, 132. „mátétól eltérően, aki saját anyagát azonnal nyilvánvaló blokkok-
ba rendezi, lukács megfontoltan szétosztja saját anyagát, váltogatva azzal az anyaggal, ami mások-
kal közös. ” m. laconi, Introduzione speciale, in Id., és mások, Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, 
leumann (Torino) 22002, 154.
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környezetükben, valamint abban, hogy összekapcsolja a mondáso-
kat (logia) és a példázatokat, stb.63

•	 a szakasz középső részében egyértelműen három szövegegység kü-
löníthető el, amelyek formálisan és témájuk szempontjából is egy-
ségesek: a „lakoma” (14. fejezet), ahol visszatérő téma a szegények 
és az utolsók; az Isten irgalmáról szóló példázatok (15. fejezet); a 16. 
fejezet példázatai, amelyek összekapcsolódnak más, gazdagságról 
szóló tanításokkal.

•	 az, hogy az „út” a végéhez közeledik, világosan látszik a harmadik 
(vagy utolsó) passió jövendölésből (18,31–32), valamint abból a tény-
ből, hogy a rákövetkező epizódok Jerikóban játszódnak, közvetlenül 
a Jeruzsálembe való felmenetel előtt. a 18,15 verstől kezdve lukács 
újra márk anyagát közli (mk 10,13–15.16–30.32–34.46–52), követve 
annak sorrendjét, de elhagyja a Zebedeus-fiak epizódját (mk 10,35–
45), valószínűleg azért, mert lényeges tartalmát az utolsó vacsorán 
elhangzott tanítványok közötti dialógusban fogja használni (vö. lk 
22,25–27). aztán hozzáfűzi még Zakeus jerikói epizódját (19,1–11), 
és a szerkesztői bevezetőben jelzett ok miatt (11. vers) a király és a 
szolgák példázatát (19,11–27), amelyben, miként egy vízjelben, egy-
aránt kiolvasható Krisztus „elutazása” és „visszatérése”.

•	 a 16. fejezet és „az út lezárása” (17,1–18,30) között kibontható egy ta-
nító jellegű szövegegység, amely közvetve vagy közvetlenül a tanít-
ványokat tartja szem előtt. az első központi rész (17,1–10) a közösség 
életét érinti (botrány és bűnbocsánat, hit, szolgálat). a következő 
epizód (a tíz leprás története: 17,11–19) sem nélkülözi a tanítványok-
nak szóló hasznos tanítást. a második központi rész témája Isten 
országa és az Emberfia napjának eljövetele (17,20–37). Ehhez a té-
mához kapcsolódik a bíró és az özvegyasszony példázata (vö. 18,8), a 
gyermekekről szóló epizód (vö. 17,17) és a meghívás-jelenet (18,25.29). 
a tematikus hasonlóság ad magyarázatot a farizeus és a vámos pél-
dázata (18,9–14) és a bíró meg az özvegyasszony példázata közötti 
közelségre, melyek már a forrásban összekapcsolódhattak. Továbbá 
úgy tűnik, hogy az evangélista gondosan összeállított egy különböző 

63 Vö. G. Sellin, Komposition, Quellen und Funktion des lukanischen Reiseberichtes (Lk IX 51 – XIX 28), nT 
20 (1978) 100–135, főleg 110–113. „mindezen megfigyelésekből... világosan kitűnik, hogy lukács az úti 
beszámoló folyamán azon fáradozik, hogy a számára részben már rendelkezésre álló jézusi beszéd-
anyagot 1) kiegészítse és illusztrálja (példázatok), 2) tömör keretezéssel tagolja, és az átfogó ’elbeszé-
lésbe’ beillessze. lukács bizonyos értelemben elbeszéléssé alakítja a beszédanyagot.”
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tartalmú, eltérő műfajú és eredetű szövegegységet, amely ugyanak-
kor didaktikai és parenetikai szempontból nagyon is egységes.

•	 az út kezdete (9,51) és a középső három fejezet között, amelyet hár-
mas példázatok sora jellemez (14–16. fejezetek), a szöveget öt szö-
vegegységre oszthatjuk, melynek mindegyikét egy jellegzetes téma 
uralja. az elsőben (9,51–10,24) a tanítványok a főszereplők, akiket 
Jézus bevon a misszióba, mert kinyilatkoztatásának célszemélyei és 
tanúi. a második különböző jézusi tanításokat tartalmaz, amelyek 
közvetve vagy közvetlenül a tanítványoknak szólnak (10,25–11,13): a 
felebaráti szeretet, az ige hallgatása, az imádság. a harmadik (11,14–
54) az ellenfelekkel szembeni vitákat tartalmaz, ezekből bontakoz-
nak ki a tanítványoknak tett intelmek. a negyedikben (12,13–53) to-
vábbi tanítások vannak összegyűjtve, amelyek főleg a földi javakról 
és az Emberfia érkezésére várakozó virrasztásról szólnak. az ötödik 
szövegegységet a megtérés témája uralja (12,54–13,35).

•	 az egyik és a másik szövegegység között soha nem egyértelmű a ha-
tár. Például Jézus a 15. és a 16. fejezetben egyaránt a farizeusokkal vi-
tatkozik. a gazdagságról szóló szavaira gúnnyal felelnek (16,14–15): 
Jézus replikája (16,16skk) az ő kritikus magatartásukat is célba veszi 
a bűnösökkel szembeni nyitottság kapcsán (15,1sk).

•	 másrészről azokban a szövegegységekben is, amelyekben Jézus az 
ellenfeleivel áll összetűzésben (a harmadik: 11,14–12,12), vagy felhí-
vást intéz a megtérésre a népsokasághoz (az ötödik: 12,53–13,35), sza-
vainak buzdító jellege van a tanítványok felé. Így a 11. fejezet hosz-
szú vádbeszédéből kibomlik egy figyelmeztetés, hogy óvakodjanak a 
„farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól” (12,1), illetve a 13. fe-
jezet komoly intései sem érdektelenek számukra: a kockázat, hogy 
eljön a nap, amelyen ki lesznek zárva az eszkatologikus lakomáról 
(13,23–30) a tanítványokat is érinti.

Zárásképpen: a perikopák összefolyó, egyszerű egymásutánja között, amelyek 
nem teszik lehetővé, hogy a lukácsi kompozícióban minimális rendet és föld-
rajzi jelzéseken alapuló kevésbé hihető felosztást rögzítsünk, helyesebbnek lát-
szik elismerni, hogy az evangélista a különböző anyagokat szövegegységekbe 
rendezte, ezeket azonban nem szigorú értelemben, valódi felosztásokként kell 
vennünk. Itt a „szövegegység” alatt a valamiképpen egymáshoz kapcsolódó 
szakaszokat értjük, amelyek a téma szempontjából relatív egységet képeznek. 
relatív, mivel szeretnénk figyelembe venni az időről időre különböző (párbe-
szédek, példázatok, mondások, csodaelbeszélések vagy más epizódok) jelene-
tekbe állított beszélgetőtársak sokszínűségét (nép, egyes személyek, ellenfelek, 
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tanítványok), valamint a jellegzetes témákat (pl. az ige hallgatása és az imád-
ság, a földi javak és a virrasztás) és ugyanannak a témának egyes szempontja-
it (pl. Isten országának eljövetele és az Emberfia eljövetele). Ez a sokszínűség 
valójában azonban egységes szövetté áll össze: az „utazás” mindenre kiterjedő 
tervén túl az „út” minden egyes szakasza („szövegegysége”) saját jelleget mu-
tat, és az olvasónak krisztológiai és/vagy parenetikus szempontból kínálja jel-
legzetes tanítását.

5. Egymást követő szövegegységek

az előző megjegyzésekre alapozva az elkövetkezőkben rövid leírását kínál-
juk azoknak a „szekvenciáknak”, szövegegységeknek, amelyek a harmadik 
evangélium központi részét alkotják.

Az első szövegegység: az út kezdete (9,51–10,24)

a lukácsi elbeszélésben „az út kezdete” fordulópont. Jézus döntése, hogy elé-
je megy az isteni terv „beteljesítésének” (9,51), önmagában megjelöli az egész 
utat, amely a szent városba való belépéssel ér majd véget (19,28skk). az első 
szövegegység két fontos résszel kezdődik, melyek közül az első a tanítvá-
nyok éretlenségére reflektál (9,52–56), a másik pedig kiemeli a követés szigo-
rú követelményeit (9,57–62). Ezt követi a hetvenkét tanítvány misszióba kül-
dése, akikhez Jézus hosszas oktatást intéz (10,1–16). Visszatérésük alkalom 
a párbeszédre (10,17–20), amely belenyúlik Jézus hálaadó imájába, amellyel 
az atyához fordul (10,21–22), valamint egy tanítványokat érintő boldogság-
mondásba (10,23–24). Ezáltal bevonódnak Jézus küldetésébe, felkészülnek, 
és részt vesznek egyfajta szakmai gyakorlaton, mely előrevételezi a húsvét 
utáni missziót. Ez avatja őket „szemtanúvá” (1,3; vö. 10,23skk), így képe-
sek továbbadni az atya Jézus általi „kinyilatkoztatását” (10,21–22) és Isten 
országának hirdetését (10,9.11).

A második szövegegység: Tanítások: Isten és a felebarát szeretete, az ige 
hallgatása, imádság (10,25–11,13)

Egy törvénytudónak, aki Jézust a felebaráti szeretetről kérdezi (10,25–29), 
Jézus a jó szamaritánus példázatával válaszol (10,30–37). a márta házában 
való vendégeskedés aláhúzza az ige hallgatásának elsőrendűségét (10,38–41). 
a tanítványok kérésére aztán az imádságról oktatja őket (11,1–13). a keret 
és a beszélgetőpartner mindig más és más, de mindhárom szakaszban a ke-
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resztény élet lényeges szempontjait érintő tanításról van szó. rögtön az út 
„kezdete” után szerepel ez a szövegegység, lefektetve a tanítványok oktatá-
sának alapját. mielőtt Krisztus tanúi és Isten országának hirdetői lesznek, 
bele kell gyökereződniük Isten és a felebarát iránti szeretetbe. Jézus szavá-
nak hallgatása, az atyával való párbeszéd megosztása együttesen jellemzi az 
igazi tanítványt.

A harmadik szövegegység: Viták és figyelmeztetések (11,14–12,12)

az új szövegegység az ördögűzésekről szóló vitával kezdődik (11,14–23), és 
éles összecsapást tartalmaz. a galileai viták tekintetében (5,17–6,11) az ellen-
felekkel folytatott viszály erőszakosabb és közvetlenebb, de nem kevésbé ha-
tározott Jézus válasza sem, ahogy egyúttal az „égi jel” követelésre is reagál 
(11,16.29–35). a farizeusoknak és az írástudónak adott viszontválaszban sze-
mükre vet egy sor képmutató magatartást, azzal vádolja őket, hogy áthágják 
a Tóra komolyabb követelményeit és elutasítják az Istentől küldött prófétá-
kat (11,37–52). ugyanakkor ezeknek a vitáknak is szerepe van a tanítványok 
képzésében. a különböző polemikus összecsapások (11,23.24–26.34–36) 
szintén nekik szóló figyelmeztetések. nekik szólnak a sajátos buzdítások, 
hogy őrizkedjenek a „farizeusok kovászától”, amely a képmutatás (12,1–3), 
ne féljenek nyíltan megvallani az Emberfiát (12,4–12). annak boldogsága, 
aki hallgatja és megőrzi Isten igéjét, rámutat a hiteles tanítvány eszményé-
re (11,28). Ezekben a vitákban a krisztológiai téma hangsúlyosan jelenik meg 
(11,27.29–32; 12,8–9.20).

A negyedik szövegegység: a tanítványok oktatása a földi javakról és a 
virrasztásról (12,13–53)

a „tömegből egyvalakinek” a kérdése ad indíttatást a tanítványok oktatásá-
nak további szakaszára. Jézus tanításai ebben a szövegegységben két fő téma 
köré csoportosulnak: a földi javakhoz való hozzáállás (12,13–21: óvás a kap-
zsiságtól; 12,22–32: ne aggódjatok a megélhetéshez szükséges dolgok miatt; 
12,33–34: a javakat alamizsnának adni), virrasztás, fáradhatatlan felelősség 
az Úr eljövetelére való várakozásban (12,35–48). ahogy az Emberfia bátor 
megvallására való buzdítás zárta az előző szövegegységet (vö. 12,1–12), úgy 
ennek a szövegegységnek a végén Jézus kijelenti: eljövetele megoszlás oko-
zója lesz (12,49–53).
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Az ötödik szövegegység: Felhívások a megtérésre (12,54–13,35)

az egész szövegegységet átszövik a megtérésre való felhívások. a bevezetés 
arra hív, hogy ismerjük fel az „idők jeleit” (12,54–56), majd a felhívások folyta-
tódnak a bűnügyek jézusi kommentárjával (13,1–5) és a fügefa példázatával. a 
kérdésre, miszerint „Kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Jézus komoly figyel-
meztetéssel válaszol hallgatóinak, akik azt kockáztatják, hogy lemaradnak az 
ország lakomájáról (13,22–30). a farizeusok intették Jézust, hogy óvakodjon 
Heródes kelepcéjétől, Jézus válasza a templom és a szent város elhagyásának 
drámai távlatával zárul (13,31–35). Jézus Jeruzsálembe vezető útja (13,22) egy 
próféta útja, aki találkozni indul a halállal (13,31–33). ugyanakkor az üdvösség 
jelenlétének új próbáit kínálja fel, ellenfelei azonban képtelenek megérteni őt, 
előítéleteik miatt vakok maradnak (13,1–7). Jézus pedig Isten országáról szól-
va két példázattal fejezi ki optimizmusát (13,18–21).

A hatodik szövegegység: lakoma (14,1–35)

az új szövegegység két szempontból is egységet képez: úgy tűnik, hogy a kere-
tet a sym po sion irodalmi műfaja inspirálta, és a szimbolika a lakomához kap-
csolódik. a lakoma képe különböző alkalmazásokat tesz lehetővé, és az esz-
ka to lo gi kus lakoma témájában tetőződik (14,14), itt viszont az ünnepi lakoma 
példázatában (14,15–24) nyer kidolgozást. a hangulat általában polemikus, 
Jé zus szavainak azonban mindig „pedagógiai” színezete van a tanítványok (és 
az olvasók) felé. Ez már a szövegegység első részére is érvényes: figyelmeztetés 
az utolsó helyek keresésére (14,7–11), buzdítás a legszegényebbek meghívásá-
ra (14,12–14). a meghívottakról szóló példázattól kiindulva a tanítás a követés 
követelményeire összpontosít, elsősorban a lemondás készségére.

A hetedik szövegegység: az isteni irgalmasság példázatairól (15,1–32)

Egy sor példázat foglalkozik az isteni irgalmasság témájával nem elmélet-
ben, hanem Jézus személyével és magatartásával kapcsolatban, amelyet az 
elbeszélői keret kiemel (15,1–2; lásd: 5,30skk; 7,36–50). az első közülük (15,3–
7) mátéval közös forrásból való (mt 18,12–14), az irányultság ez utóbbiban 
viszont eltérő. a következő (15,8–10) teljesen párhuzamos az elsővel, lukács 
ugyanazt az üzenetet ismétli meg: Isten örül a megtérő bűnösnek (15,7.10). 
az ember üdvösség feletti örömének motívuma az a fonál, ami egyesíti a 
harmadik példázatot az első kettővel. a két fiú története (15,11–32) – amely 
élesen kiemeli a bűn és az Istenhez való visszatérés tapasztalatát –, azzal a 
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céllal született, hogy azokkal, akik „igazaknak” tartják magukat, megértesse 
az atya irgalmas szeretetét.

A nyolcadik szövegegység: A gazdagságról (16,1–31)

a farizeusokkal való vitatkozás folytatódik a 16. fejezetben, amelynek té-
mája a gazdagság. a földi javakról Jézus már hosszasan oktatta tanítványait 
(12,12–34; 14,33). Hozzájuk intézi az első példázatot (hűtlen intéző: 16,1–8a), 
amelynek üzenetét egy sor logion fejezi ki (16,8b–13). Jézus ellenfeleinek gú-
nyos reakciójára más mondásokkal felel (16,14–18), amely hidat képez a kö-
vetkező példázathoz (a gazdag és a szegény lázár: 16,19–30). Vita és taní-
tás szinte kibogozhatatlanul összefonódik egymással: Jézus tanítványokhoz 
intézett szavai ellenségei negatív reakcióját váltják ki, ám az üzenet, amely 
tartalmazza az ezekre adott válaszokat, mindig a tanítványokat tartja szem 
előtt. noha csak indirekt módon vagy utalással (vö. 16,14.16.31), de az evangé-
lista továbbra is odavonzza a figyelmet a Jézus és ellenségei közötti mély fe-
szültségre: személyére, üzenetére és álláspontjaira.

A kilencedik szövegegység: Tanítások (17,1–18,30)

a szövegegységben a tanítványok oktatása, a párbeszédek a különböző be-
szélgetőpartnerekkel (17,20–22; 18,18skk), továbbá egy gyógyítási történet 
(17,11–19) fonódik össze, amelyeknek mind megvan a sajátos szerepe. a ta-
nítások magját a közösségi élet néhány aspektusa alkotja: botrány és bűnbo-
csánat, hit, szolgálat (17,1–10). a farizeusok kérdése Isten országáról (17,20) 
teret ad egy hosszas tanításnak az Emberfia eljöveteléről (17,22–37). Ehhez a 
témához kapcsolódik még a gonosz bíró példázata is (18,1–8), amelyben ki-
emelt szerepet kap az imádság, ami a farizeus és a vámos példázatában újra 
előkerül (18,9–14). Isten országának témája visszatér abban az epizódban is, 
amelyben Jézus fogadja a gyermekeket (18,15–18), illetve Jézusnak egy előke-
lő zsidóval folytatott párbeszédében is (18,18–30), amely lényegében a köve-
tésről, és annak követelményeiről szól.

A tizedik szövegegység: az út befejező része (18,31–19,28)

a szenvedés utolsó meghirdetése (18,31–32) fordulatot eredményez: Jézus 
útja célba ér. a következő jelenetek Jerikóban játszódnak, ahonnan felmegy 
a szent városba (19,28), előtte azonban meggyógyít egy leprást (18,35–43), és 
üdvösséget visz egy bűnös, Zakeus házába (19,1–10). a példázatban elmesélt 
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esemény, amely ezt a szövegegységet zárja (19,11–27), utal Jézus közeli sorsá-
ra és jövőbeli visszatérésére. az úti elbeszélés záró perikopáinak összefogla-
ló szerepük is van, de egyúttal messzebb is vezetnek. Hidat képeznek a két 
következő szövegegység között: az utolsó napok Jeruzsálemben (19,28–21,38; 
lásd mindenekelőtt is a 21. fejezetet: az Emberfia eljövetele), a szenvedés és a 
dicsőség (22–24. fejezetek).

Konklúzió

Különböző forrásokból, valamint az első közösség hagyományából merítve 
– amely megőrizte Jézus eleven emlékezetét és tanításait –, lukács alaposan 
kidolgozta evangéliumának központi, a jeruzsálemi útnak szentelt részét. 
az út „motívuma”, túl azon, hogy elbeszélői keretként szolgál, és irodalmi 
egységet nyújt a hosszú szövegegységnek, támogatja a krisztológiai téma jel-
legzetes szempontjait, amelyek a lukácsi elbeszélésnek e részét jellemzik, de 
megtámogatja azt a gazdag és színes tanítást is, amely a tanítványokhoz for-
dul, úgy az egykor Jézust kísérő, mint az evangélium aktuális olvasóihoz.

Ha figyelembe vesszük a lukácsi „összeállítás” jellegzetességét, a harma-
dik evangélium központi részét elemzésünk szerint tíz szövegegységre tud-
juk bontani, melyek mindegyikét sajátos nézőpont jellemzi. a krisztológiai és 
a kateketikai (vagy parenetikus) téma szorosan összefonódik, szinte összeforr 
egymással. miközben Jézus elszántan teljesíti küldetését, hirdetve Isten orszá-
gát, és az emberekhez fordulva megtérésre hívja őket, a tanítványok képzésének 
is szenteli magát és felkészíti őket egy olyan jövőre, amelyben tanúságot kell ten-
niük. az első tanítványok, akik Jézust a kereszt és a dicsőség útján kísérik, elő-
képei a húsvét utáni keresztény közösségnek.
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a TA MID - IS TEn TISZ TE lET luKáCS EVanGélIumáBan éS aZ 
aPoSToloK CSElEKEDETEIBEn. 

aZ ISTEnTISZTElET TEolóGIáJánaK KulTIKuS HáTTErE 
luKáCSnál* 

(lk 1,5–25; 18,9–14; 24,50–53; apCsel 3,1; 10,3.30)

Dennis Hamm SJ, Creighton university omaha

az ún. „templom-beszéd” – vagyis a jeruzsálemi templomra tett kézzelfog-
ható utalások, illetve a templomhoz és az istentisztelethez kapcsolódó me-
taforikus nyelvezet használata – mindenütt jelen van az Újszövetségben. 
Ez nem meglepő, mivel az izraelita királyság, illetve a babiloni fogság alat-
ti és utáni zsidóság vallásában a föld, a nép és a Tóra mellett a templom 
és a templomi szolgálat elsődleges (valójában a legalapvetőbb) szimbólum 
volt. miután a rómaiak Kr. u.70-ben lerombolták a templomot, minden zsi-
dónak, akár keresztény volt, akár nem, el kellett fogadnia, hogy valamivel 
helyettesítenie kell azt. a Biblia utáni zsidóságban ez a Tóra középpontba 
állításával történt meg, és azzal, hogy az otthon és a zsinagóga vették át a 
templom szerepét, fokozatosan „templommá” váltak.1 a keresztények szá-
mára Isten templomi jelenlétét Jézus emberi mivolta és maga a közösség je-
lentette. mindez már közhelyszámba megy. az viszont még tisztázandó a 
templomról szóló beszéd keresztény használatával kapcsolatban, hogy pon-
tosan miként használták a zsidó nyelvezetet. az újszövetségi kutatók az 
Engesztelés napjának áldozatát többnyire a templomról szóló keresztény 

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Dennis Hamm SJ, The Ta mid Service in luke-acts: The Cul-
tic Background behind luke’s Theology of Worship (luke 1:5-25; 18:9-14; 24:50-53; acts 3:1; 10:3,30), 
The Catholic Biblical Quarterly 25 (2003), 215–231. Fordította: Gnana Pragasam Derosi raja SDB.

1 a zsinagógáknak az imitatio templi szellemében való fejlődéséről lásd Steven Fine, This Holy Place: 
On the Sanctity of the Synagogue during the Greco-Roman Period (notre Dame: university of notre 
Dame Press, 1998).
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beszéd kezdőpontjának tekintették, talán, mert a Jom Kippuri istentisztelet 
annyira jellegzetesen jelenik meg a Zsidókhoz írt levélben. mégsem az éven-
kénti engesztelési istentisztelet uralta a zsidók gondolkodását a második 
Szentély időszakában (és később sem), hanem a napi kétszeri teljesen elégő 
áldozat, vagyis a Ta mid - is ten tisz te let.2

Szemben a számtalan alkalmi áldozattal (gabonaáldozatok, békeáldoza-
tok, tisztulási és jóvátételi áldozatok, hálaáldozatok), az egész közösség (he-
lyileg és a diaszpórában is) az éves templomadóval csak a napi Ta mid - is ten-
tisz te letet támogatta. amikor a Kiv 29 szerzője leírja áron és fiai szokásos te-
vékenységét, a Ta midot írja le (38–56. versek). Dániel könyvének szerzője a 
Kr. e. 2. században a zsidóüldöző IV. antiokhosszal kapcsolatban leginkább 
ezeknek a napi áldozatoknak a megszűnését panaszolja el (Dán 8,11–14; 
12,11). Hatszáz évvel később, amikor a szefforiszi zsinagóga padlómozaik-
jának tervezője illusztrálni akarta az egykori és a majdani templomi isten-
tiszteletet, olyan képeket választott, amelyek teljesen nyilvánvalóan a napi 
kétszeri Ta mid - is ten tisz te lettel hozhatók kapcsolatba – a reggeli bárány, a 
délutáni bárány, az olaj, a liszt és a kürtök, amelyeket a misna Ta mid-trak tá-
tu sa említ.3 Biztosan állítható, hogy a babiloni fogság utáni zsidó szokások-
ban a rendszeres Ta mid - is ten tisz te let volt az elsődleges templomi liturgia. 
némelyek úgy gondolják, hogy erre az istentiszteletre való utalás felbukkan 
az Újszövetség templomról szóló keresztény szövegeiben is. E tanulmány azt 
szándékozik bemutatni, hogy a Ta mid miképpen jelenik meg lukács kétkö-
tetes munkájában.

lukács legpontosabb utalásai a Ta mid - is ten tisz te let re vonatkozóan evan-
gé li u ma utolsó négy versének gondosan megszerkesztett jelenetében találha-
tók. Jézus kiviszi a tanítványokat Betániáig, felemeli kezeit és megáldja őket, 
és amíg áldását adja, felvétetik a mennybe. a tanítványok leborulnak előtte, 
majd nagy örömmel visszatérnek Jeruzsálembe, ahol mindig a templomban 
tartózkodnak és dicsérik Istent. Jézus cselekedeteiben és a tanítványok reak-
cióiban a kommentátorok Ben Szíra II. Simeon főpap cselekedeteiről szóló 
Sir 50,20–21-beli leírásának visszatükröződését látják. rámutatott erre példá-
ul David Daube, aki megfigyelte, hogy lukács az evangélium befejezésében 
visszaviszi olvasóit a templomba, ahol a történet kezdődött, talán azért, hogy 

2 a heródesi templom és istentiszteleteinek adataira vonatkozó kiváló összefoglalást nyújt S. Safrai: 
„The Temple,” in S. Safrai and m. Stern, The Jewish People in the First Century: Historical Geography, 
Political History, Social, Cultural, and Religious Life and Institutions (CrInT 2; assen: Van Gorcum, 
1976) 865–907.

3 lásd Ze’ev Weiss and Ehud netzer, Promise and Redemption: A Synagogue Mosaic from Sepphoris 
(Jerusalem: Israel museum, 1996). noha a bárányok, az olaj, a liszt és a kürtök más kontextusban je-
lennek meg, összefüggő egységet alkotva mégis a Ta mid istentisztelet jellegzetességei.

Studia Athanasiana 14.indb   112 2013.12.03.   12:43:28



113a Ta mid - is ten tisz te let lukácsnál

jelezze: „a hívők számára ettől kezdve az istentisztelet új jelentést kapott”.4 
raymond E. Brown, vázolva P. a. van Stempvoort egy tanulmányát meg-
állapította: „nem túlzás azt gondolni, hogy lukács a feltámadt Jézushoz kö-
tötte a templomi szertartás beteljesedését vagy helyettesítését.”5

megítélésem szerint ezek a megfigyelések valóban helytállóak, de lu-
kács nak a Ta mid - is ten tisz te letre való hivatkozásai sokkal gazdagabb teoló-
giával rendelkeznek, mint azt ezen összefoglaló írások sugallják. remélem, 
be tudom bizonyítani, hogy sokkal gyakoribbak és egységesebbek lukács 
utalásai a reggeli és délutáni templomi szolgálatra, a Ta midra, mint a kom-
mentátorok állítják, és hogy az utalások hozzájárulnak a harmadik evangé-
lista keresztény hitről és életről, mint Izrael istentiszteletének teljességéről 
szóló mondanivalójához.

a tanulmány három részre osztható. Először áttekintem, hogyan és mi-
ért utal a lk 24,50–53 a Sir 50,20–24 versekre. Ezt követően megvizsgálok hat 
másik szakaszt az evangéliumból és az apostolok cselekedeteiből, amelyek 
jelzik az említett szerző folyamatos érdeklődését a Ta mid iránt. Végül azt fo-
gom érzékeltetni István beszédének és halálának az apCsel 7,1-ben olvas-
ható leírásával, hogy hogyan illenek bele a Ta mid - is ten tisz te letre vonatkozó 
utalások lukács evangéliuma nagyobb témájába: a keresztény tanítványság 
mint Izrael istentiszteletének teljessége.

1. a lk 24,50–53, mint utalás a Sir 50,20–21 versekre

Evangéliumának utolsó négy versében lukács leírja a feltámadt Jézus utolsó 
megjelenését követői előtt, azok reagálásaival együtt:

Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. áldás köz-
ben megvált tőlük, és fölemelkedett (anefereto) az égbe. leborulva imádták (prosz kü-
né szan tesz), aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. mindig (dia pantosz) a 
temp lom ban voltak, és dicsőítették az Istent.6 (lk 24,50–53)

4 D. Daube, The New Testament and Rabbinic Judaism (london: althone, 1956) 234.
5 raymond E. Brown, The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives of Matthew and 

Luke (Garden City, nY: Doubleday, 1977) 281; ld. még P. a. van Stempvoort, „The Interpretation 
of the ascension in luke and acts,” NTS 5 (1958) 31–42, főleg: 34–37; Joseph a. Fitzmyer, The 
Gospel According to Luke X-XXTV: Introduction, translation, and notes (aB 28a; Garden City, nY: 
Doubleday, 1986) 1590.

6 a New American Bible fordítása összegzi a különbözö szövegváltozatokat. a „fölemelkedett az égbe” 
(51. vers), és az „imádták (őt)” kifejezések az 52. versben, amelyek hiányoznak néhány kéziratból, 
Wescott és Hort szerint „nyugati szövegtanúk, nem betoldások”. a Bodmer-papirusz megtalálá-
sa is támogatja olvasatukat, éppen ezért nagyon jól igazolt, ún. „nehezebb szövegváltozatok” (lectio 
difficilior). Ezt követi: B. metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (new York: 
american Bible Society, 1994) 162–166. Vö. Fitzmyer, Gospel According to Luke X-XXIV, 1590–1591.
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Széles körben elfogadott, hogy a lukács-evangélium végén levő leírás ar-
ról, mikor Jézus búcsút vesz tanítványaitól mennybemenetele előtt, hason-
lít a Hé nok- és Il lés-fé le tradícióban szereplő mennybevétel bibliai modelljé-
re.7 De ebben a jelenetben több rejlik, mint csupán Jézus mennybemenetele. 
Először is ott az áldás. Szerzőnket valójában a mennybemenetelnél jobban ér-
dekli az áldás, mivel annak aktusát kétszer is említi: „felemelte kezeit és meg-
áldotta őket. És amint megáldotta őket, elszakadt tőlük, és mennybe vétetett.” a 
kortárs olvasók, akik ismerik az istentiszteletek végi áldásokat, könnyen ér-
telmezhetik az áldást a búcsúzás és elbocsátás gesztusának. De az első száza-
di Palesztina világában a kéz felemelése és az áldásmondás (mivel maga az ál-
dás kimondott ima volt, amely a kéz felemelésének fizikai gesztusát kísérte) a 
templom papjának tisztje volt, akárcsak a napi kétszeri Ta mid - is ten tisz te let.8 
aztán következik a tanítványok Jézus-imádása (prosz kü né szan tesz), majd nagy 
örömmel való visszatérésük Jeruzsálembe, ahol rendszeresen dicsérik Istent 
a templomban. Ezen elemek kombinációja – a kezek felemelése, az áldás és a 
közösség válasza az örömteli istentiszteleten – indított egyes szerzőket, mint 
pl. Daube, van Stempvoort és Brown (lásd mint fent), hogy utalást fedez-
zenek fel II. Simeon főpap Sir 50,20–23-ban elénk tárt portréjára. 

Simeon főpapnak ez az ábrázolása a Kr. e. II. század elejéről Ben Szíra 
egyik kortársát ünnepli az Izrael hőseiről szóló dicsőítő ének csúcspontjában 
(Sir 44–50). az a része a leírásnak, amelyet lukács művének vége kifejezetten 
felidéz, a Sir 50,20–23 verseiben található, és így hangzik a Septuagintában:

akkor aztán lejött Simon, s Izraelnek egész közössége fölé terjesztette kezét, hogy fenn-
hangon ossza az Úrnak áldását, és tisztsége szerint kimondja szent nevét. a nép meg 
másodszor is leborult (proszkünészei) a földre, hogy a Magasságbeli áldását fogadja. Most 
hát áldjátok (eulogészate) a mindenség Urát! Nagy dolgokat művel, aki megáldotta életünket 
anyánknak méhétől, és irgalmassága (eleosz) szerint bánik velünk. Ajándékozzon meg vidám 
szívvel minket, adjon békességet (eiréné) napjainkban, (egész) Izraelnek örök időkön át.

a lk 24,50–53 legalább öt jellemzőjét tükrözi vissza ennek a résznek:
1) a kezek felemelését (Sir 50,20a || lk 24,50); 
2) az áldást (Sir 50,20b || lk 24,50–51a); 
3) a hódolattal teli leborulást (Sir 50,21 || lk 24,51b); 
4) az áldást vagy Isten dicséretét (Sir 50,22 || lk 24,53); 
5) az örömről szóló megjegyzést (Sir 50,23: ima az örömteli szívért || lk 

24,52b: a tanítványok nagy örömmel térnek vissza Jeruzsálembe). 

7 lásd például: G. lohfink, Die Himmelfahrt Jesu: Untersuchungen zu den Himmelfahrts und Er hö hung-
stex ten bei Lukas (SanT 26; münchen: Kösel, 1971).

8 az áldás, ahogy H. Danby megjegyzi (The Mishnah [london: oxford, 1933] a m.Tam 5,1-nél), a klasz-
szikus ároni áldás: Szám 6,24–26.
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az öt elem együttes megjelenése (egy hatodikat is említek majd) lukács evan-
géliumának végén és Ben Szíra emelkedett ünnepi beszédének (panegyricus) 
csúcspontján hihetővé, sőt valószínűvé teszi, hogy lukács a feltámadt Jézus 
eltávozását és a tanítványok reagálását úgy írja le, hogy felidézi Sirák fiának 
leírását, mikor Simeon, a főpap megáldja Izrael népét. Ha így van, mi az uta-
lás szerepe lukács elbeszélésében? a kérdés megválaszolásához szükséges a 
Sir 50,20–23 szövegkörnyezetének részletesebb tanulmányozása.

Pontosan milyen templomi szolgálatot ír le Ben Szíra? Egészen mostanáig 
a kommentátorok a Sir 50-ben leírt ceremóniát általában az Engesztelés napja 
(Jom Kippur) szertartásának vélték.9 az interpretáció alapja főleg „a függöny 
házára” való utalás az 5. versben (oiku katapetaszmatosz),10 amely kifejezést kap-
csolatba hozták a Szentek Szentjével, ahová a főpap évente csak egyszer, Jom 
Kip pur kor lépett. 1978-ban, Fearghas ó Fearghail meggyőzően érvelt amel-
lett, hogy a „függöny háza” sokkal inkább az egész szentély épületére vonatko-
zik, és hogy az ábrázolt szertartás a rendszeres, napi kétszeri felajánlásra illik, 
amely része a Ta mid - is ten tisz te letnek, ahogy azt a Kiv 29,38–42; Sir 28,1–10 és a 
misna Ta mid traktátusa leírja.11 Valóban, a Ben Szí ra által leírt szertartás kevés 
közös vonást hordoz a Jom Kippurral, ahogy az utóbbit a lev 16 vagy a m.Joma 
ábrázolja.

a tény, hogy a templomi istentiszteletek szükségszerűen megszűntek, 
mikor Kr. u. 70-ben a rómaiak lerombolták a Templomot, valószínűsíti, 
hogy a Ta mid - is ten tisz te letről szóló leírás a misnában úgy tükrözi a szer-
tartást, ahogy Jézus idejében és a kereszténység kezdetekor szokásban volt. 
ahogy a m.Tam 6,3–7,3 leírja, az istentisztelet hat elemet foglalt magában:

1) a főpap tömjénáldozata, leborulása (először a reggeli Ta mid idején, 
de pontosan az áldás előtt, a délutáni vagy kilencedik órai istentisz-
telet előtt);

2) a főpap kivonulása a Szent Helyről (vagyis nem a Szentek Szentjéből, 
hanem az előtte levő helyről, amely a hékál); 

3) a papi áldás (Szám 6,24–26), amely a délutáni Ta mid idején, annak 
végén hangzik el;

9 Vö. Fearghas ó Fearghail, „Sir 50,5–21: Yom Kippur or the Daily Whole-offering?” Bib 59 (1978) 
301–316. az általam fellelt újszövetségi kommentátorok közül, akik felismerik, hogy lukács a Sir 
50-re utal (például Brown, Daube, Van Stempvoort, mint előbb említettem), senki sem részlete-
zi, hogy milyen istentiszteletet írhat le Ben Szíra.

10 a magyar fordításokat tekintve a következőkkel találkozunk: „mennyire felmagasztosult, mikor ott 
tolongott körülötte a nép, amikor kilépett a szentély kárpitja mögül!” (Deuterokanonikus bibliai köny-
vek. A Septuaginta alapján, Budapest, Kálvin, 1998.) a Szent István Társulat fordításában megjelent 
Biblia kihagyja az oikosz („ház”) szót: „milyen dicső volt, körülvette a nép, amikor előlépett a függöny 
mögül!” (a szerkesztő megjegyzése.)

11 ó Fearghail, „Sir 50,5–21”.

Studia Athanasiana 14.indb   115 2013.12.03.   12:43:28



116 Dennis Hamm SJ

4) a bárány égőáldozata;
5) az italáldozat kürtszóra;
6) az összegyűlt közösség éneke, kürtök, a közösség leborulása.

mivel a Sir 50. fejezete ezen elemek közül ötöt tartalmaz (2–6), nyilvánva-
ló, hogy a Ta mid - is ten tisz te letre gondol. a tömjénáldozat kihagyása érthe-
tő, amennyiben a szerző az istentiszteletet a megfigyelő szemszögéből áb-
rázolja, mivel így a szentélyben zajló tömjénáldozatot természetesen nem 
láthatja. a Simeon díszes papi öltözékére (6–11. versek) tett utalások is egy-
értelművé teszik, hogy ez a napi kétszeri Ta mid - is ten tisz te let és nem az 
évenkénti Jom Kippur-i szertartás. a teljes papi dísz éles ellentétben áll 
az egyszerű len kön tös sel, amelyet a főpap akkor viselt, mikor a Szentek 
Szentjébe lépett az Engesztelés napján (lev 16,4). Így amikor lukács a Sir 
50-et említi a mennybemenetel leírásában, a Ta mid - is ten tisz te letre utal.12

Itt tisztán látható, hogy a lk 24,50–53 a Sir 50,20–23 megfelelője, és hogy 
a Sir 50-ben ábrázolt istentisztelet a napi Ta mid. Vajon a Ta mid - is ten tisz te let 
felismerése a Sir 50-ben segíti-e az olvasót annak megértésében, hogy lukács 
miért utal erre evangéliumának végén és ez számára milyen fontos? Először 
is Ben Szíra saját megfogalmazására kell összpontosítanunk. Figyeljük meg, 
hol szerepel ez a rész! miután negyvenkét és fél fejezetben összefoglalja a 
zsidó bölcsességet és jámborságot (Sir 1,1–42,14), Ben Szíra egy himnuszban 
ünnepli mindenek Teremtőjét, a tenger és a szárazföld urát (42,15–43,33). 
aztán folytatja híres dicsőítését Izrael nagy őseiről (Sir 44–49), közöttük az 
ábrahámot megelőző ádámról, noéról és Hénokról, majd a pátriárkákról, 
királyokról és prófétákról, egészen Ezdrásig és nehemiásig. Végül, mielőtt 
az 51. fejezet imájával befejezné az atyák dicséretét, az üdvtörténet ismer-
tetése abban éri el a tetőpontját, hogy a régi ősöktől előreugrik saját kora 
hősének, a cá do ki ta főpapok közül az utolsónak, II. Simeonnak dicséreté-
re (panegyricus). Ben Szíra számára ez a jelenet mind közül a legfontosabb. 
olyan korban, amikor egy idegen hatalom nem engedte meg, hogy Izraelnek 
saját királya legyen, az élet teljességét Izrael gyermekei számára az jelentet-
te, hogy olyan főpap kormányozhatta őket, akiben megvolt a praktikus böl-

12 a The Expository Times folyóirat egyik rövidesen megjelenő cikkében („Praying ‘regularly’ [not ‘Con-
stant ly’]: a note on the Cultic Background of dia pantos at lk 24:53; act 10:2, and Heb 9:6; 13:15”) bi-
zonyítom, hogy az 53. versben a dia pantosz legjobb fordítása: „rendszeresen.” Ennek a fordításnak 
több az értelme a templomi istentisztelet kultikus elrendezésében, és tükrözi azt a közösségi gya-
korlatot, amelyet az apCsel 2,46 ír le, s a közösséget a templom területén nem állandóan, hanem 
rendszeresen tartózkodva ábrázolja. Sőt az is lehet, hogy lukács azt akarja, hogy hallgatósága a dia 
pantosz kifejezésben észrevegyen egy rejtett utalást a Ta mid - is ten tisz te letre, mivel a Szám 28–29. fe-
jezeteiben olvasható annak az istentiszteletnek a leírása, amely hé holokautószisz hé dia pantosz (Szám 
28,10.15, etc.), és a Ta mid istentiszteletnek az igazi neve. (a szerkesztő megjegyzése: a jegyzet megje-
lenési helye: The Expository Times, 116 [november 2004], 50–52.)
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csesség, hogy őrködjön a templom megerősödése és megújulása felett, és aki-
nek a személyében olyan papot kaptak, aki Jahve áldását közvetíteni tudta. 
mindezt jelképesen megjelenítendő, Ben Szíra Izraelt istentisztelet közben 
ábrázolja legfőbb közvetítőjével, de nem egy különleges ünnepen, hanem a 
lehető leghétköznapibb szertartáson, a mindennapos Ta mid - is ten tisz te let-
en. Ben Szíra számára II. Simeon, aki éppen ezt a szertartást végzi az egybe-
gyűlt Izrael előtt, megtestesítette az Istennel való élet teljességét.

a lk–apCsel kettős műben többször szerepel a jeruzsálemi templom 
mint az Újszövetség összes többi részénél együttvéve. Egy ilyen könyv szer-
zője számára II. Simeon főpap kapcsolata a második Szentéllyel hatékony 
eszköznek bizonyult arra, hogy egyidejűleg Jézust, mint Izrael istentiszte-
letének par excellence közvetítőjét hirdesse. lukács ezzel is hangsúlyozta a 
mű irodalmi szerkezetét és betöltött célját. miként Ben Szíra számára II. 
Simeon, úgy lukács számára Jézus volt Izrael életének és istentiszteletének 
csúcsa.13

 
Később újra visszatérünk ehhez. addig viszont újabb utalásokat ke-

resünk a Ta midra a lk–apCsel-ben.

2. Hat újabb szakasz a lk–apCsel-ben, amelyek vélhetően a 
Tamidra utalnak

Zakariás a délutáni Ta midon (Lk 1,5–25) 

lukács négyversnyi prológusa után az első két személy, akit elbeszélése ábrá-
zol: Erzsébet és Zakariás. lukács leírása szerint dikaioi emberek („igazak, eré-
nyesek”), engedelmeskednek a szövetség törvényeinek, más szóval olyanok, 
akik azt a fajta erényességet tanúsítják, amelyről a Sir 32,1–7 (lXX) beszél: 
„aki megtartja a törvényt, sokszor áldoz; aki megfogadja a parancsolato-
kat, békeáldozatot hoz… az erényes ember (anthrópu dikaiu) áldozata elfoga-
dott (dekte), és ennek emléke (mnémoszüné) nem lesz elfeledve.” Zakariás és 
Erzsébet olyan emberek, akiknek istentisztelete azért hiteles, mert élik a Tó rát.

a nyitó jelenetben Zakariás a szentélyben a délutáni Ta mid - is ten tisz te let 
tömjénáldozatát mutatja be. Számos részlet teszi világossá a helyzetet:

1) lukács azt mondja, hogy Zakariás „napi” [rendjében] szolgált (efé me-
ria) a jeruzsálemi templomban és rá esett a választás, hogy a tömjén-

13 Erre Ν. T. Wright hasonló megjegyzése hívta fel a figyelmemet a Zsid 11. fejezetéről (The New 
Testament and the People of God [london: SPCK, 1992] 410): „a Templomban a jelenlegi főpap helyett 
az, akire egész Izrael története irányult: Jézus, az igazi Főpap. a Zsid 12,1–3 úgy viszonyul a 11,4–40 
szakaszához, mint a Sir 50,1–21 a 44,1–49,16-hoz.”
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áldozatot bemutassa a szentélyben (naosz) (lk 1,8–9), ami a rendsze-
res, napi kétszeri Ta mid része. Ez viszont hiányzik Ben Szíra leírásá-
ból, mert egy szentélyen kívüli szemlélő szempontjából íródott.

2) lukács „a nép egész sokaságáról” szól, akik kívül imádkoznak a 
tömjénáldozat órájában (1,10) – ez olyan elem, amelyet a m.Tam és 
a Sir 50 is megemlít.

3) a lk 1,21 – melyet közvetlenül követ Gábriel megjelenése és hírül-
adása – leírja, hogyan várja a nép Zakariást, hogy kijöjjön a temp-
lomból, és amikor kijött, nem tudott megszólalni. a leírás szerint 
a tömjénáldozat a szokásos áldás előtt van (Szám 6,24–26), amely-
re kint várt a nép, ám amelyet ő, mivel megnémult, nem tudott el-
mondani.

Ez a sorrend – először a tömjénáldozat, aztán a hiába várt áldás – azt mutat-
ja, hogy lukács inkább a délutáni (kilencedik órai) Ta midot ábrázolja, nem 
a reggelit.14 Figyeljük meg, hogy lukács a Ta mid minden más elemére való 
utalást kihagy: a bárány égőáldozata, a leviták éneke, a többi pap jelenléte, 
akik a papi szolgálatot végzik. lukács nagyon jó elbeszélő, az istentisztelet 
jellegét néhány vonással érzékelteti. lukács evangéliuma első epizódjának 
súlyát természetesen Gábriel bejelentése adja János fogantatásáról (Erzsébet 
meddőségének gyógyulásáról) és Zakariás gyenge hitéről, de lukács számá-
ra fontos a Ta mid jelenet elhelyezkedésére való utalás, ami akkor válik vilá-
gossá, mikor észrevesszük a többi utalást a „kilencedik órá”-ra és a templo-
mi imára.

A Templomban a kilencedik órában (ApCsel 3,1)

az apCsel 3-ban lukács leírja, hogy Péter és János felmennek a templomba 
„a kilencedik órában, az imádság órájában”, a napnak ugyanabban a szaká-
ban, amiről a lk 1,10 kapcsán feltételezhetjük, hogy a „a tömjénáldozat órá-
ja”. Fontos a napszak a gyülekezet jelenléte szempontjából, akiket lukács 
így nevez meg: „az egész nép” (pasz ho laosz, apCsel 3,9.11), hasonlóképpen, 
mint „az emberek”, akik összegyűltek a szentély előtt, amikor Zakariás mu-
tatta be a tömjénáldozatot (lk 1,10.21). az ezt követő gyógyítás, a bénán szü-
letett ember meggyógyítása valóban szimbolizálja a kiengesztelődést, Izrael 
helyreállítását, amint az Iz 35,6-ban a bénaságából meggyógyult ember ug-

14 E. Schürer (The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ [175 B. C.-A.D. 135] (rev. ed.; 3 vols, 
in 4; Edinburgh: Clark, 1973-1987] 2. 301), idézi Philón-t (Spec. Laws 1.169) és Josephus-t (Ant. 3.10.1 
§237; 14.4.3 §65), és azt állítja, hogy a második Szentély korában az „esti áldozat” három órakor tör-
tént, avagy a kilencedik órában.
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rándozása lefesti. az, amiért Izrael imádkozik a Ta mid idején, szimboli-
kusan benne foglaltatik abban, amit lukács „a gyógyítás ezen jelének” hív 
(apCsel 4,22), amely szintén a kilencedik órában, a Ta mid idején történt.15

Kor né li usz imája a Ta mid idején (ApCsel 10)

az apCsel 10,2–3 bemutatja Kor né li usz századost, aki dia pantosz imádko-
zik és látja Isten egy angyalát „a kilencedik órában”. miként a lk 24,53-ban 
is, nyilvánvalónak tűnik, hogy a dia pantosz szerencsésebb fordítása inkább a 
„rendszeresen” lenne, semmint a szokásos „állandóan”. aligha képzelhető el 
a római hadsereg egyik századosa, amint állandóan imádkozik; a kilencedik 
órára tett utalás sokkal inkább azt támasztja alá, hogy rendszeresen, nem pe-
dig folyamatosan imádkozik. Kor né li usz jámborságát az angyal a templomi 
istentiszteletek nyelvén írja le: alamizsnálkodása és imája „felmentek emlé-
keztetőül Istenhez” (eisz mnémoszünon, 4. vers).

néhány nappal később Péter, ima közbeni látomásától vezetve, rászán-
ja magát, hogy ellátogasson Kor né li usz házába. Kiderül, hogy a találkozás 
Kor né li usz háza népével szintén a kilencedik órában történt. az apCsel 
10,30-ban így szól Kor né li usz: „négy nappal ezelőtt ebben az órában, délután 
háromkor [szó szerint: „a kilencedik órában”] imádkoztam a házamban, 
amikor hirtelen egy férfi jelent meg előttem ragyogó ruhában és szólt: Kor né-
li usz, imád meghallgattatott és alamizsnálkodásodról megemlékeztek Isten 
előtt.” Figyelemreméltó, hogy egy nem zsidó imája, amelyet nem a templom-
ban, hanem otthon végez, itt kultikus nyelven fogalmazódik meg. 

1) Judit és Dániel könyvének hagyománya szerint (Judit 9,1; Dán 9,21) 
Kor né li usz összehangolja egyéni imádkozását a délutáni, templomi 
Ta mid - is ten tisz te lettel.

2) az angyal Kor né li usz imájának és alamizsnálkodásának hatásos-
ságát olyan stílusban mondja el, amelyről a templomi nyelvezet jut 
eszünkbe: „meghallgattatott és megemlékeztek róla Isten előtt.”

Továbbá a százados házában lejátszódó jelenetet meghatározza, hogyan kell 
Isten jelenlétéhez helyesen viszonyulni. (1) amikor Kor né li usz leborul Péter 
lába elé és úgy hódol neki (proszekünészen, apCsel 10,25), Péter így szól: „Kelj 
fel! én magam is ember vagyok.” más szavakkal, a proszkünészisz maradjon 
meg kizárólag Isten imádására – amint azt a Kiv 20,5 és a mTörv 5,9 meg-
hagyja, dramatizálja mardokeus imája az Eszt 4,17-ben (lXX), és kétszer is 

15 az apCsel 3 ilyen értelmezéséhez lásd: Dennis Hamm, „acts 3,12–26: Peter’s Speech and the 
Healing of the man Born lame,” Perspectives in Religious Studies 11 (1984) 199–217; idem, „acts, 1-10: 
The Healing of the Temple Beggar and lucan Theology,” Bib 67 (1986) 305–319.
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illusztrálja a Sir 50,17.21. (2) amikor Kor né li usz kéri Pétert, mondja el, amit 
Isten parancsolt neki, így fogalmaz: „most azért mi mind itt állunk Isten szí-
ne előtt (enópion tu theu), hogy meghallgassuk, amiket Isten parancsolt ne-
ked” (apCsel 10,33). Pontosan ugyanaz az enópion tu theu kifejezés szerepel a 
31. versben Isten mennyei transzcendens jelenlétének leírására, ahol Kor né li-
usz imája meghallgattatott és alamizsnálkodásáról megemlékeztek, s megle-
pő, amint megerősíti, hogy Isten ugyanúgy jelen van az ő házában is. olyan, 
mintha a jó hír meghirdetése lerombolná a szent és a profán közötti válasz-
tóvonalat, amiről szó van Péter látomásában – lepedőn leereszkedő állatok 
–, amelyet Simonnak, a tímár házának tetőteraszán látott (apCsel 10,9–16).

Végül, amikor Péter Kor né li uszhoz és háza népéhez kezd beszélni, így 
szól: „Valóban látom, hogy Isten nem személyválogató. Inkább minden 
nemzetben mindaz, aki féli őt és igaz módon cselekszik (ergazomenosz tén di-
ka io szü nén), kedves (dektosz) előtte” (apCsel 10,34–35). a kedvesnek fordított 
szó (dek tosz) ritkán, mindössze ötször fordul elő az Újszövetségben (lk 4,19 
[Iz 61,2].24; apCsel 10,35; 2 Kor 6,2; Fil 4,18 [a filippiek Pálnak adott ajándé-
kára „kedves áldozatként” utalva]), ellenben gyakoribb a Septuagintában, 
ahol főleg értékes templomi áldozatokat ír le (Kiv 28,28; lev 1,3.4; 22,20.21.29; 
23,31) és analóg módon, Isten előtt kedves embereket, akiket viselkedésük és 
jellemük tesz azzá (Péld 12,22; 22,11; Sir 2,5). Péter, amikor a nem zsidó Kor-
né li uszt jellemzi, kultikus vagy templomi nyelvezetet használ személye és vi-
selkedése leírására. az „igaz módon cselekszik” nyilvánvalóan arra a visel-
kedésre vonatkozik, amelyet korábban a századosnak tulajdonítottak, azaz, 
hogy alamizsnát ad és a Ta mid idejében imádkozik, mely cselekedetek dek-
tosz ként mutatják, ahogy egy áldozat kedves Isten előtt.16 Így lukács kilence-
dik órára való utalásai arra szolgálnak, hogy a Kor né li usz-epizódot mélyebb 
összefüggésbe helyezzék: a harmadik evangélistának a keresztény hitről és 
életről, mint igazi istentiszteletről vallott nézetei közé. Ha az olvasó felfigyel 
lukács utalásaira a második Szentély-korabeli zsidóság leginkább szokásos 
istentiszteletére, a délutáni Ta midra, három újabb, a templommal kapcsola-
tos szakasz bukkan fel szeme előtt: a farizeusról és a vámszedőről szóló pél-
dabeszéd, a százados szavai a kereszt alatt és az utolsó Vacsora.

16 Figyeljük meg, Péter Kor né li uszt dektoszként aposztrofálja, s ez más, mint ahogy lukács értelmezi a „jó po-
gányt.” Inkább így magyarázza meg, hogy egy nemzsidónak hogy lehet része abban, amit Isten Izraelnek 
ígért: igaz viselkedése tette alkalmassá, hogy meghallja a Jézusról, mint mindenek uráról szóló jó hírt.
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A farizeus és a vámos (Lk 18,9–14)

nem szokás ezt a példabeszédet a nyilvános istentisztelet alkalmaként ábrá-
zolni. a kortárs (főleg keresztény) olvasók, amikor azt olvassák (vagy hall-
ják), hogy „két ember felment a templomba imádkozni”, hajlamosak úgy el-
képzelni, hogy két személy „ellátogatott” valami templomszerű helyre, hogy 
magukban imádkozzanak. Viszont ez az evangélium olyan jelenettel kezdő-
dött, amelyben „nagy tömegek” gyűltek össze imára a templom körül a dél-
utáni Ta mid órájában (lk 1,10.21), és az apCsel 3,1 pontosan úgy utal a kilen-
cedik órára (a Ta mid órájára), mint „az ima órájára.” a szerző valószínűleg 
azt a feltételezést várja az olvasótól, hogy a példabeszéd helyszíne a templo-
mi ima legáltalánosabb alkalma, a délutáni Ta mid - is ten tisz te let.17 Ez a meg-
világítás tartalmat és súlyt ad valaminek, amit egyébként figyelmen kívül 
hagynánk.

amikor megpróbáljuk elképzelni a történetben zajló közösségi isten-
tisztelet körülményeit, a 11. vers árulja el, hogy az elhangzó szavakon kívül 
más is jelen van: „a farizeus, megállván egyedül (sztatheisz prosz heauton), így 
imádkozott: »Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint más 
emberek…«” a helyszín hangsúlyozza az arroganciát a férfi „imájában”, 
amikor azért „ad hálát”, de tulajdonképpen dicsekszik, hogy különbözik a 
többiektől; számít is arra, hogy meghallják. a vámszedőt viszont távolálló-
ként ábrázolja. De mitől távol? a farizeustól? Valószínűbb, hogy amíg a fa-
rizeus gőgösen elvonult a tömegtől, a vámszedő szerénysége miatt áll távol 
a gyülekezettől. Ezt az embert nem a teljesítménye érdekli, hanem az isteni 
kegyelem, veri a mellét és így szól: „Isten, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz.” 
Figyeljük meg, hogy az a szó, amely az ő egyszerű imáját érzékelteti a farize-
us terjengős imájával szemben, nem az általános könyörgés, az eleiszon (mint 
a lk 16,24; 17,13; 18,38–39-ben), hanem a hilaszthéti, a hilaszkomai aoristos im-
perativus formája, olyan ige, amely csak itt használatos az Újszövetségben 
(illetve a Zsid 2,17-ben). Kultikus felhangú kifejezés ez, amely a Tóra egyet-
len olyan részét idézi, amelyben a napi Ta mid céljáról van szó (Kiv 30,16). a 
„templomi adóról” szólva a szöveg lXX fordítása azt parancsolja, hogy az 
izraeliták „adják [a pénzadományt] a tanúságtétel helyének szolgálatára, és 
az Izrael gyermekei számára emlékeztető lesz az Úr előtt, és engesztelés lesz 
(exil asz asz thai)” a lelkükért. a szóhasználat azt sugallja, hogy lukács szerint 

17 Kenneth E. Bailey (Poet and Peasant and Through Peasant Eyes: A Literary-Cultural Approach to the 
Parables in Luke [combined ed. in 2 vols.; Grand rapids: Eerdmans, 1983] 2. 145) éppen erről ír.
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az adószedő imája pontosan a Ta mid - is ten tisz te letre mint közösségi liturgi-
ára összpontosít a megtérés, avagy metanoia szellemében.18

az értelmezési keret, amellyel lukács a példabeszédet övezi, világossá 
teszi, hogy itt a kérdés az, mitől lesz valaki igazán erényes, mit jelent az, 
hogy di ka iosz. Szerzőnk így vezeti be a példázatot: „és azok számára, akik el-
bizakodnak (pepoithotasz ef ’ heautoisz) abban, hogy igazak (dikaioi), ezt a pél-
dabeszédet mondta” (9. vers). Jézus így összegzi a példabeszédet: „bizony 
mondom nektek, ez megigazulva ment haza (dedikaiómenosz), nem úgy, mint 
a másik” (14. vers). E példabeszéd szerint igaznak vagy erényesnek lenni azt 
jelenti, hogy belépünk a Ta mid-liturgia szellemébe, ami kétségkívül vonzza 
azokat a gondolatokat, amelyeket a papok számára előírt imádságok tartal-
maznak: a Tízparancsolat, a Sema (mTörv 6,4–9; 11,13–21; Szám 15,37–41) és 
egy a Tizennyolc áldás közül (vö. m.Tam 5,1).

Jézus halála a Ta mid (kilencedik) órájában és a százados reakciója (Lk 23,45–47)

mindhárom szinoptikus a kilencedik órát nevezi meg Jézus halálának órá-
jaként. márk és máté kétszer említi meg a kilencedik órát (mk 15,33–34; mt 
27,45–46). lehetetlen eldönteni, vajon márk és máté a kilencedik órai temp-
lomi istentiszteletre akartak-e utalni. azonban a harmadik evangéliumban 
a kilencedik órára történő utalás könnyebben késztet arra, hogy a délutáni 
templomi istentisztelettel hozzuk kapcsolatba.19

 
Először is: lukács a temp-

lom függönyének elszakadását (23,45) rögtön a kilencedik órára tett meg-
jegyzése után említi (44. vers). másodszor: evangéliuma kezdetén és vé-
gén is hivatkozik a Ta midra (vö. az előbb leírtakat Zakariás szolgálatáról „a 
tömjénáldozat órájában” [lk 1,10] és utal a lk 24,50–53 versekben Ben Szíra 
Ta mid-leírására [Sir 50,20–21]). Harmadszor: lukács művének második ré-
sze a kilencedik órára (a Ta mid idejére) kulcsfontosságú pillanatokban utal 
(apCsel 3,1; 10,3.30). negyedszer: lukács kihagyja a megfeszített Jézus felki-
áltását, hogy Isten elhagyta őt (Zsolt 22,2 a mk 15,34 versben), helyette a mk 
15,37-ben levő éles felkiáltást hangos imádsággá tompítja, idézve egy másik 

18 Bailey (Poet and Peasant, 2. 147) ugyanezt a megfigyelést teszi anélkül, hogy hivatkozna a Kivonulás 
könyvének szakaszára.

19 raymond E. Brown (Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave: A Commentary on the 
Passion Narratives of the Four Gospels [2 vols.; aB reference library; new York: Doubleday, 1994] 2. 
1069), Herman Hendrickx értelmezését idézve (The Passion Narratives of the Synoptic Gospels [2d 
ed.; london: Chapman, 1984] 123), említi annak lehetőségét, hogy a Ta mid - is ten tisz te letre történik 
utalás a kilencedik órára utalással, de ezt elutasítja Hendrickx interpretációjával együtt, mivel nem 
illik lukács teológiájába. azonban, ahogy én itt igazolom, nem szükséges elfogadni Hendrickx ér-
telmezését erről a részről ahhoz, hogy komolyan vegyük a Ta midra való lukácsi utalás valószínűsé-
gét benne. nézetem szerint éppen egy ilyen utalás felel meg „lukács teológiai jellegének”.

Studia Athanasiana 14.indb   122 2013.12.03.   12:43:29



123a Ta mid - is ten tisz te let lukácsnál

zsoltárt, amely a Ta midhoz kapcsolódik (lásd alább, Zsolt 31,6): „a te kezed-
be ajánlom az én lelkemet” (lk 23,46). ötödször: amíg márknál a százados 
Jézust „Isten Fiának” nevezi, addig lukácsnál dikaiosznak (23,47: „ártatlan/
igaz”). Hatodszor: lukács így vezeti be a 48. verset: „és az egész sokaság, 
amely ott összegyűlt, hogy lássa a jelet, látván, ami történt, megtértek mellü-
ket verve”, márknál ugyanezt úgy olvassuk, hogy a nézelődők gúnyolódnak. 
már tárgyaltuk, hogyan kapcsolódik a Ta mid - is ten tisz te lethez az első há-
rom pont. már csak az tisztázandó, hogy a negyedik, ötödik és hatodik ho-
gyan utal a templomi istentiszteletre.

mit jelent lukácsnál a százados számára az, hogy Jézust dikaiosznak neve-
zi? a kutatók véleménye megoszlik erről. némelyek szerint a szó fordítása „ár-
tatlan” (a New American Bible 1986-ban és a New Revised Standard Version angol 
bibliafordításban), amiben viszont némi irónia rejlik: egy római kivégzés után 
hangzik el, és visszhangozza azt a megítélést, amelyet előzőleg a Jézus mellett 
keresztre feszített „jó” bűnösről, a jobb latorról hallottunk.20 mások szerint a 
dikaioszt a szenvedő „igaz ember” bibliai jelentésében kellene fordítani, ahogy 
például a Bölcs 2-ben és az Iz 53,11-ben szerepel (pl. a King James Version és a 
New International Version biliafordításokban).21 Véleményem szerint lukács itt 
gazdag iróniával mindkét jelentést láthatóvá teszi. a történet szintjén ténylege-
sen elhangzik az ártatlanság a római Birodalom egyik emberétől, ami ellenté-
tes a hivatalos ítélettel. mélyebb szinten – amely érthető a Septuagintát jól is-
merő keresztény olvasó számára – észrevehetjük a szó bibliai jelentését: „igaz 
(ember)”. Továbbá, úgy vélem, lukács Jézus haláláról szóló beszámolójának 
közvetlen szövegkörnyezete megköveteli, hogy észrevegyük azokat az asszoci-
ációkat, amelyek a Ta mid ban példaként bemutatott igaz, helyes templomi is-
tentiszteletre vonatkoznak.

az, hogy Jézus szavaiból hiányzik a 22. zsoltár kezdete, de megjelenik 
a Zsolt 31,6 (lXX: Zsolt 30,6: „a te kezedbe...”), feltehetően a szenvedés-
történet más hagyományát tükrözi. még valószínűbb, hogy a változtatások 
lukács szerkesztői tudatosságát tükrözik. amint a Biblia már két évezred-
nyi keresztény olvasata megerősítette, nem hagyható figyelmen kívül az a 
tény, hogy az „én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” nem a két-
ségbeesés kiáltása, hanem a 22. zsoltár kezdeteként olyan panasz, amely va-
lóban a teljes elhagyatottság megtapasztalását fejezi ki, ugyanakkor egyben 
a mély bizalmat is az isteni gondviselés iránt. lukács maga is tanúja lehe-
tett ilyen félreértésnek a saját korában, és ezt helyrehozandó, egy másik pa-

20 Fitzmyer, Gospel according to Luke X-XXIV, 1520.
21 Például: robert Karris, „luke 23:47 and the lukan View of Jesus’ Death,” JBL 105 (1986) 65–74.
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nasz egy részét helyettesítette be, amelynek ugyanaz a tartalma (31. zsoltár). 
Ez a zsoltár tökéletes cserének bizonyul. nem csak párhuzamos a 22. zsoltár 
tartalmával, tehát az elhagyatottságban nemcsak mély hitet és reményt fejez 
ki, hanem a hitet erőteljesen és röviden fogalmazza meg: „a kezedbe aján-
lom a lelkemet.” Továbbá a Zsolt 31,18 visszhangozza az esti Ta mid végén 
elhangzó ároni áldás nyelvezetét: „ragyogtasd fel szolgád felett arcodat, ir-
galmadban ments meg engem!” (vö. Szám 6,25: „ragyogtassa rád arcát az 
Úr, s legyen hozzád jóságos.”). Végül a 31. zsoltárban az imádkozó önmagát 
di ka iosz ként („igaz, erényes” 19. v.) írja le.22

lukács szerkesztői megoldása határozott és hatásos. az az olvasó is, aki 
nem járatos a zsoltárok világában, tökéletesen megérti Jézus imájának lénye-
gét, ellenben annak, aki alaposan ismeri a zsoltárokat, az asszociációk mé-
lyebb rendszere tárul fel. Ez párhuzamos a százados kijelentésének kétszintű 
iróniájával, hogy Jézus valóban dikaiosz. a cselekmény szintjén Jézus tényleg 
ártatlan volt. a keresztény szerző és a 31. zsoltárt ismerő olvasók szintjén, a 
szokásos templomi istentisztelettel és a lk–apCsel többi részével Jézust di ka-
iosz nak nevezni azt jelenti, hogy halálában benne van az éppen idézett zsoltár 
szelleme és az akkor, vagyis a kilencedik órában zajló templomi istentisztelet 
is. Halálában Jézus tényleg dikaiosznak, caddíqnak mutatkozott, mivel halála 
tökéletes kifejezése a Semanak, amelynek elimádkozása éppen abban az órá-
ban történt. Sőt, lukács beszámolója a keresztre feszítésről és Jézus haláláról a 
farizeus és vámos példázatát legalább háromféleképpen adja vissza: 

1) valószínű utalással a Ta mid templomi istentiszteletre;
2) a kérdéssel, mit jelent dikaiosznak lenni; 
3) az egyedülálló két utalással a lukács-apCsel-ben a gesztusra, hogy 

bűnbánóan a mellüket verik: az adószedő a lk 18,13-ban és „az ösz-
szes ember” hazatérésükkor, miután szemtanúi voltak Jézus halálá-
nak a 23,48-ban.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (Lk 22,19b)

az evangelisták közül egyedül lukács mondatja Jézussal azokat a szavakat, 
amelyek Pál beszámolójában (kétszer is) szerepelnek az 1Kor 11,24–25 versek-
ben: „Ezt az én emlékezetemre cselekedjétek” (touto poieite eisz tén emén anam-
né szin).23

 
Francis Car pi nel li meggyőzően támasztotta alá érvelésében a lk 

22 Ezt szintén megjegyzi Brown, Death of the Messiah, 2. 1169.
23 nyilvánvaló, e szöveg megvitatása egy másik, hosszabb szakasz függvénye (lk 22,17–20), ahol a 19b–

20. verseket hitelesnek fogadjuk el. a szövegkritikai problémának ezt a megoldását lásd metzger, 
Textual Commentary, 148–150; és Fitzmyer, Gospel according to Luke X-XXIV, 1387–1389.
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22,19b ezen fordítását.24 Ez valóban templomi beszéd, kultikus nyelvhaszná-
lat. az anam né szisz görög szó szinonimája a Septuagintában gyakrabban sze-
replő mnémoszünonnak, de mindkettő jelentése: „emlékezet” – olyan cselek-
vés, tárgy vagy ima, amely arra szolgál, hogy „emlékeztesse” az is ten sé get egy 
emberi szükségletre. Emlékezet a neve a főpap által a szentélyben viselt ti-
zenkét kőnek, amelyek Izrael törzseit képviselik (Kiv 28,29). Emlékezetként 
szolgál az isteni jelenlét tizenkét kenyere (lev 24,7, eisz anam né szin). a húsvé-
ti szertartásnak, melyet a Kiv 12,14 leír, szintén emlékezető szerepe van. a Kiv 
30,16 a Ta mid - is ten tisz te letet emlékezetként írja le, és a Sir 50,16-ban a kürtök 
hangjának neve a Ta mid - is ten tisz te let alatt szintén „emlékezet”. a lk 22,19-
ben, a húsvéti vacsoraként leírt történet közben (8.11.15. versek) Jézus áldást 
mond, megtöri a kenyeret és szétosztja, s közben ezt mondja: „Ez az én tes-
tem, amely értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Világos az 
1Kor 11,24–25-ből, hogy ezeknek a szavaknak már lukács előtt megvolt helye 
az egyházi szertartás gyakorlatában. lu kács elbeszélésében a szavak úgy áb-
rázolják Jézust, mintha új szertartást vezetne be, amely párhuzamos (és szem-
ben áll?) más kultikus emlékezetekkel, mint például a húsvéti áldozattal 
(lukács közvetlen kerete) és a naponkénti Ta mid - is ten tisz te lettel. Így Jézus 
kereszthalála, azaz, hogy a szó szoros értelmében testét adja és vérét ontja, itt 
istentiszteleti cselekedetként, új emlékezetként jelenik meg.25

a hét,Ta midra történő utalások által templomi istentiszteletre vonatko-
zó lukácsi szaksznak az áttekintése felkészít bennünket arra, hogy átértékel-
jük mindazt, ami lukács István beszédéről és haláláról szóló beszámolójá-
nak templomi beszéd szakaszában megfogalmazódik.

3. István tanúságtétele (apCsel 6–7)

István beszéde lényegében az igaz istentiszteletről szól. ahogy Ben Szíra is a 
maga hétrészes, Izrael hőseiről szóló, emelkedett hangvételű ünnepi beszé-
dében (panegyricus), úgy István is felidézi Izrael történetét, hogy érzékeltes-
se, hogyan éri el tetőpontját hősében. Ben Szíra hőse II. Simeon volt, István 

24 Francis G. Carpinelli, „‘Do This as My memorial’ (luke 22:19): lucan Soteriology of atonement,” 
CBQ 61 (1999) 74–91.

25 Jézus halálának áldozati felajánlásként való ilyen értelmezése segíthet megérteni a lk 24,51-ben a szo-
katlan igehasználatot a mennybemenetelre: anefereto. Bár másról ír, metzger (Textual Commentary, 
163) megfigyelése szerint az igének az Újszövetségben „általában az a speciális jelentése, hogy ’fel-
ajánl’”. Valóban, eltekintve a két arra történő utalástól, hogy Jézus felviszi a tanítványokat a színevál-
tozás hegyére (mk 9,2; mt 17,1), az igehasználat másik hét példája mind áldozati felajánlásra vonat-
kozik: Zsid 7,27 [2x] Jézus önmaga felajánlására; 9,28 (Krisztusra); 13,15; Jak 2,21 (ábrahámnak Izsák 
felajánlására); és 1Pét 2,5 (spirituális felajánlásokra); 2,24 (a bűneinket elvevő Krisztusra, olyan szö-
vegösszefüggésben, amely tükrözi lukácsnak a keresztre feszítésről szóló beszámolója szellemét).
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és lukács hőse természetesen Jézus. István úgy vezeti be Izrael történetét, 
hogy hivatkozik Isten ábrahámnak tett ígéretére, oly módon, hogy az is-
tentiszteletre mutasson: ábrahám leszármazottai szenvedtek az egyiptomi 
uralom alatt, de megszabadultak. „ők kivonulnak, és ezen a helyen nekem 
fognak szolgálni.” (apCsel 7,7) a folytatásban Jézus érkezésére, mint a „szö-
vetség tetőpontjára” készít fel, megmutatva, hogy Isten olyan vezetőket kül-
dött Izraelnek, akiket az nem fogadott el – először Józsefet, aztán mózest 
–, olyan vezetőket, akik megszabadították őket (az éhínségből az elutasí-
tott József, a rabságból az elutasított mózes). az értő olvasó tudja, Isten eh-
hez hasonlóan váltja meg Izraelt az elutasított Jézus által, aki már dicsősége-
sen feltámadt és követőin keresztül munkálkodik. Ez a beszéd első részének 
mondanivalója (apCsel 7,2–38).

a beszéd második része összefoglalja az elején bevezetett igazi istentisz-
telet témáját. István úgy jellemzi Izrael engedetlenségét a pusztában, mint 
hamis istentiszteletet, felidézi az aranyborjú imádását, csillagimádást, me-
lyek az ám 5,25–27 (lXX) által helytelenített bálványimádások. Elismerően 
említi meg mózes sátrát a pusztában, majd hibául rója fel Izraelnek a kézzel 
épített templomokat, mint amilyen a jeruzsálemi is. megismételt egy olyan 
véleményt, amely Salamon imájában már megfogalmazódott 1Kir 8,27-ben 
(„nézd, az egek és az egek ege sem képesek téged befogadni, nem is szólva 
erről a templomról, amelyet építettem!”), István kijelenti: „a magasságbeli 
nem lakik emberi kéz emelte hajlékban (en kheiropoiétoisz).” E megállapítás 
alátámasztására idézi Iz 66,1–2 verseit:

az ég az én trónom, s a föld lábam alatt a zsámoly. milyen házat építhetnétek nekem 
– mondja az Úr –, vagy hol lehetne pihenőhelyem? Hát nem kezem alkotta mindezt? 
(apCsel 7,49–50)

aztán azt a metaforát használja a „körülmetéletlen szívekről”, kiterjeszt-
ve a „fülekre” is, amely szerepelt a levita átokban és a próféta bírálatában 
a parancsolatoknak engedetlenek iránt (lev 26,4; Jer 9,25). István megfed-
di hallgatóságát, a Szanhedrint, mert mint elődeik, ők sem engedelmes-
kednek a Teremtőnek és a szövetségi törvénynek. Elutasították a prófétá-
kat, elutasították és megölték az utolsó embert, akit ho dikaiosznak („az igaz 
embernek”) nevez – ez olyan megnevezés, amelyet csak Jézusra alkalmaz a 
lk–apCsel; a százados mondta a kereszt alatt, István itt, valamint ananiás, 
ahogy Pál idézi az apCsel 22,14-ben.

Ellentétben Péter pünkösdi beszédének hallgatóságával, akik „szívük-
ben megrendültek” (2,37), ennek a csoportnak a tagjai, mint a Szanhedrin 
az apCsel 5,33-ban, „háborogtak szívükben” (diaprionto taisz kardiaisz autón, 
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7,54, ami a körülmetélés metaforájának éles ellentéte). az ezután történte-
ket lukács két gondosan megválasztott párhuzamos megállapítással írja le:

ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az 
Isten jobbján. Felkiáltott: „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.”

az „Isten dicsősége” kifejezés visszavezet a beszéd elejéhez, ahol István az-
zal kezdi Izrael rövid történetét, hogy utal a „dicsőséges Istenre” (7,7), így je-
lezve az inklúziót és figyelmeztetve az olvasót, hogy a beszéd vége még nem a 
történet vége. a beszéd István látomásában és vértanúságában csúcsosodik 
ki. az elhangzott beszéd alapján a dicsőséges Isten – ami olyan díszítő jelző 
(epi the ton or nans), amelyet Istenre az ószövetségben csak a Zsolt 28,3 (lXX) 
használ, mellyel Istent a kozmosz uraként ünnepli – szabadon járt el, tekin-
tettel az etnikai és nemzetiségi határokra mezopotámiában, Kánaánban és 
Egyiptomban. most a dicsőséges Isten elmondja, hogy az ábrahámnak tett 
ígéret – azaz, hogy leszármazottai ezen a helyen fogják dicsőíteni őt (apCsel 
7,7) – hogyan teljesül. A dicsőséges Isten tiszteletének mostantól kezdve része Jézus 
imádása, aki Őmellette áll feltámadt Úrként, az igaz Emberfiaként, beteljesítve ez-
zel a Dán 7 látomását. István ellenségei láthatóan elutasítják ezt a kinyilatkoz-
tatást: befogják füleiket, amelyeket István „körülmetéletlennek” nevezett és 
rárontanak Istvánra. mint Jézust megfeszítésére, Istvánt is kiviszik ellensé-
gei a városból, hogy megöljék.

István továbbá azzal szemlélteti a hiteles istentisztelet újdonságát, hogy 
Jézust a lehető legnagyobb tisztelettel így szólítja meg: „uram.” amikor el-
lenségei megkövezik, István úgy imádkozik Jézushoz, ahogy Jézus imádko-
zott az ő atyjához: „uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet” (vö. lk 23,46 a 
lXX Zsolt 30,5 parafrázisaként). mint Jézus imádság közben az olajfák he-
gyén, hangsúlyozottan „egy kőhajításnyira” a tanítványaitól, úgy ő is letérdel 
(theisz de ta gonata, apCsel 7,60; vö. lk 22,41), és ahogyan Jézus haldoklásá-
nak pillanatában, úgy ő is „fennszóval felkiált” (apCsel 7,60; vö. lk 23,46). 
István utolsó szavai visszhangozzák Jézus keresztre feszítése utáni első sza-
vait: „uram, ne ródd fel nekik ezt bűnül!” (apCsel 7,60; vö. lk 23,34)

Ezen a ponton fel lehetne tenni a kérdést: miért csak kettő a három kö-
zül? Ha lukács párhuzamot állít István halála és mestere halála között, mit 
szóljunk Jézus második szavához a keresztről, amikor a másik bűnös kö-
nyörgésére („Jézus, emlékezzél meg rólam (mnészthéti mu), mikor eljössz or-
szágodba”) így felel: „még ma velem leszel a paradicsomban.” Itt a kérdés-
feltevés csak arra szolgál, hogy magunktól rájöjjünk a válaszra. a bűnös úgy 
imádkozik Jézushoz, mint Istenhez. „Emlékezzél meg rólam!” – így könyö-
rög Sámson (Bír 16,28), Tóbiás (3,3), Jeremiás (Jer 14,21b; 15,15), Jób (10,9), va-
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lamint a zsoltárszerzők (lXX Zsolt 24,6–7; 73,2; 88,48; 102,14; 105,4). Jézus 
pedig válaszul a megváltással és bennfoglaltan a bűnbocsánattal biztatja. 
Ha a változás természetére összpontosítunk, nyilvánvaló, hogy István halála 
előtti imái pontosan párhuzamba állíthatók a lator hitével, aki hitt Jézus ki-
rályi hatalmában és kegyelmében. ahogy Jézus a bűnös számára a valódi is-
tenfélelem példája és tárgya volt, úgy az István számára is, aki úgy imádja 
Jézust, hogy utánozza őt.26

Félreérthetetlen a beszéd és az elbeszélés jelentése: Izrael Istenének igazi 
imádása azt jelenti, hogy imádják Istennel együtt Jézust is, méghozzá Jézus 
önmaga feláldozásának és halálának szellemében. Ezt jelenti az erényes, igaz 
élet (dikaiosz, caddiq). Ez volt a célja mindvégig a napi kétszeri Ta midnak.

mindez visszavisz minket kiindulópontunkhoz, lukács evangéliumá-
nak befejező verseihez. ott ugyanazt a „felülről kiinduló” krisztológiát talál-
juk, mint amit István Jézushoz forduló imáiban láttunk. „és imádván (prosz-
kü né szan tesz) őt, visszatértek Jeruzsálembe nagy örömmel, és rendszeresen a 
templomban voltak, áldva Istent”. a proszkünészantesz jelentése: „imádták” 
(amint a King James Version, New International Version és New Revised Standard 
Version fordítja), nem pedig a kevésbé pontos „tiszteletet nyilvánítva neki” 
kifejezés (New American Bible 1986). Ezt alátámasztja a szó mind a hat másik 
előfordulása lukácsnál: 4,7–8 (ahol a Gonosz felszólítja Jézust, hogy imád-
ja őt, és Jézus idézve a mTörv 6,13–14-et (lXX)felel, hogy az imádat csak 
Istent illeti); apCsel 7,43 (ahol lukács azért használja ezt a szót, hogy kiegé-
szítse az ám 5,27 verset (lXX); itt mint kérdés szerepel a hamis istentisz-
teletről, amelyet a hamis istentisztelet elleni parancsolat tilt); apCsel 8,27 
és 24,11 (utalva Isten imádására a jeruzsálemi templomban); apCsel 10,26 
(Kor né li usz proszkünészisze Péter lábainál – amelyre Péter félreérthetetle-
nül így reagál: „Kelj fel! én magam is ember vagyok!”). Így lukács szándé-
ka szerint a tanítványok proszkünészisze Jézus iránt kétségtelenül az imádat 
cselekedeteként értendő. De lukács nem fejezi be a mondatot, hanem foly-
tatja azzal, hogy azután is rendszeresen eljártak a templomba és imádták 
Istent. Bár a nikaiai és a kalkedóni zsinat hitet érintő megfogalmazásai még 
a több évszázaddal későbbi jövőben rejlenek, lukács világosan kifejezi, hogy 
Izrael Istenének imádása egyben a feltámadt Jézus Istenként való imádása. 
Ennek felismerésében úgy segít minket, hogy a Sir 50 nyelvén szól erről, 
Izraelt egy fontos pillanatban, istentisztelet közben ábrázolva, történelmé-
nek egy korábbi kiemelkedő pontján. lukács az apCsel 22-ben bemutatja 

26 Figyeljük meg azt is, hogy a bűnös kérése („Emlékezz meg rólam!” mnészthéti mu) párhuzamos a pél-
dabeszéd vámszedőjének imájával (hilaszthéti moi, „légy irgalmas hozzám!” lk 18,13-ban).
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Pált, aki Felix római kormányzó előtt védekezik Caesareában, amikor fel-
idézi ananiás szavait: „atyáink Istene kiválasztott, hogy ismerd meg aka-
ratát, lásd az Igazat, és halld szájából a szót. mert tanúsítani fogod minden 
ember előtt, amit láttál és hallottál” (apCsel 22,14). a Ta midhoz kapcsolódó 
hét részt végigkövetve – és Istvánt újrahallgatva – sikerült a legtökéleteseb-
ben megértenünk ezeket a szavakat.

összefoglalva: lukács evangéliumában a feltámadt Jézus végső cseleke-
detei – kezeinek felemelése, a tanítványok megáldása – nyilvánvalóan papi 
cselekedetek, amelyek a napi kétszeri Ta mid - is ten tisz te let végén voltak leg-
jellemzőbbek. lukács evangéliumának utolsó jelenete, a mennybemenetel el-
beszélése – az imádattal teli leborulással, Isten dicsőítésével a templomban, 
az örömről szóló megjegyzéssel (és a dia pantosz kifejezésben rejlő valószí-
nű utalással) együtt – felidézi a Sir 50-et, amely II. Simeon főpapot ünnep-
li, aki a naponkénti délutáni Ta mid - is ten tisz te letet vezeti, a legáltalánosabb 
közösségi istentiszteletet a második Szentély korának zsidóságában. a lk 1 
Zakariásról adott portréjával együtt, amelyben a délutáni Ta mid során töm-
jénáldozatot végez, a jelenetek keretbe foglalják a harmadik evangéliumot, és 
azt sugallják, hogy a Ta mid - is ten tisz te let fontos jelképi háttér lukács narra-
tív teológiájában.

Ezt a benyomást erősíti lukács beszámolója a koldus meggyógyításáról a 
templomnál a Ta mid idején (apCsel 3,1: „a kilencedik órai imádság idején”), 
és Kor né li usz százados szokásáról, miszerint rendszeresen imádkozott a ki-
lencedik órában. az utalások alapján alakulhat ki lukács olvasóiban az a 
meggyőződés, hogy liturgiai beállítása alapján a farizeus és a vámszedő pél-
dázata (lk 18) szintén az „ima órájában”, a délutáni Ta mid idején történt. 
a gyakori Ta midra történő utalás a lk–apCsel-ben valószínűsíti, hogy az a 
megjegyzés, miszerint Jézus is a kilencedik órában halt meg, lukács számá-
ra egyfajta visszhangja a Ta mid - is ten tisz te letnek, mi több, ez a visszhang te-
szi még kifejezőbbé a százados kijelentését, hogy Jézus valóban dikaiosz. E tá-
gabb kontextusban Jézus utolsó vacsorán mondott szavai („Ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre!”) éppúgy értelmezhetők a Ta mid - is ten tisz te let, mint 
a Húsvét hátterében.

Végül a Ta midra való utalások mellett István beszéde és halála új össze-
függésre mutat rá. Bár az apCsel 7 nem tesz kimondottan utalást a Ta mid - 
is ten tisz te letre, a beszéd és az utána következő vértanúság kifejezi az utalá-
sok jelentését: a Jézus útmutatása szerint megélt keresztény tanítványi élet, 
amely együtt jár mind Jézus követésével, mind pedig az ő, vagyis az Isten di-
csőségében feltámadt Úr imádásával, annak beteljesítése, amit a Ta mid je-
lentett Izraelnek az ő megváltó Istene iránti tiszteletében. amennyiben azt 
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állítjuk, hogy Jézus élete, halála és feltámadása és a keresztény tanítványi 
élet valójában Izrael istentiszteletének beteljesedése, az egyszerűen azt jelen-
ti, hogy lukács osztja máté, márk, János és Pál szemléletét: amit a zsidók 
vártak az idők végezetétől, már elkezdett beteljesedni (bár nem várt módon) 
a názáreti Jézusban és abban az új életben, amelyet Izrael Istene megnyitott 
előttünk életének eseményeivel, halálával, feltámadásával és azzal a külde-
téssel, melyet követői vállaltak.

amikor lukács a Ta mid - is ten tisz te letre utal, nem csupán egy sajátos szer-
tartásra irányítja rá a figyelmet; a templomi szertartások közül a leggyakoribb-
ra való utalása része egy nagyobb összefüggésnek, a keresztény tanítványi lét 
istentiszteletként történő kifejezésének. lukács kétkönyvnyi elbeszélésen ke-
resztül, mint fontos témáról írta azt, amire Pál egyetlen mondattal így buz-
dított: „Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, 
szent, Istennek tetsző áldozatul! Ez legyen a ti lelki hódolatotok.” (róm 12,1)
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aZ ImáDSáG TEolóGIáJa luKáCS EVanGélIumáBan*

Kyu Sam Han, International Theological Seminary, los angeles

lukács evangéliumának imádságról szóló anyaga egyedülállóan gazdag.1 He-
lyes Peter T. o’Brien megállapítása, miszerint „az imádság központi motí-
vum lukács írásaiban, amint azt a szókincs és a kontextus is nyilvánvalóvá te-
szi”.2 a προσεύχομαι [„kérelemmel folyamodik”] ige például tizenkilencszer 
fordul elő a harmadik evangéliumban. az ige nyolcvanhat újszövetségi em-
lítéséből harmincöt lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben 
szerepel, míg márknál csak tíz, máténál pedig tizenöt alkalommal. Ha eh-
hez még hozzávesszük a προσευχή [„imádság”] főnevet, akkor a kifejezést a 
lukácsi írások negyvenhétszer használják, míg máté tizenhétszer, márk tizen-
kétszer, János egyszer sem, a páli írások harmincháromszor, a maradék iratok 
pedig csupán háromszor. Csak lukács evangéliumában a προσεύχομαι vagy 
a προσευχή huszonkétszer fordul elő.3 az Új szö vet ség ben a δέομαι [„könyö-
rög”] ige és annak főnévi alakja, a δέησις [„könyörgés”] harmincnégyszer for-
dul elő.4 lukács tizenkilencszer használja ezt a kifejezést, Pál pedig tízszer.5 az 
apostolok cselekedeti szintén az imádság kontextusában használja a κράζω 
[„felkiált”] (kétszer) és a προσκαρτερέω [„kitart, rendelkezésre áll”] igéket (há-
romszor), továbbá a ὁμοθυμαδόν [„egyhangúlag”] igenevet az imádságban 

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Theology of Prayer in the Gospel of luke, JETS 43/4 (2000. 
december) 675–693. Fordította: mile andrás.

1 az evangélium azzal kezdődik, hogy Isten népe imádkozik (lk 1,10.13), és azzal zárul, hogy a hívők 
ujjongva áldják az urat a Templomban (lk 24,53). más utalások az imádságra: 2,36–38; 3,21; 4,42; 
5–16; 6,12; 9,18.29; 10,21–23; 11,1–4.5–8.9–13; 18,9–14; 21,36; 22,39–46.

2 P. T. o’Brien, „Prayer in luke acts,” TB 24 (1973) 127.
3 r. morgenthaler, Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes (Zürich: Gotthelf, 1958).
4 a δέησις főnév a személyes szükségletet hangsúlyozza, a προσευχή viszont az imádságos odaadást 

(l. Harris, „Prayer in the Gospel of luke,” SwTJ 10 [1973] 59).
5 lukácson és Pálon kívül, máté, a Zsidókhoz írt levél, Jakab, és az Péter első levele mind egyszer 

használják.
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való egység kifejezésére az apCsel 1,14 és 4,24 verseiben. Ezek a statisztikák 
azonban félrevezetők lehetnek, hiszen lukács evangéliuma és az apostolok 
cselekedetei hosszabbak, mint bármely más újszövetségi könyv. Számunkra a 
kifejezések előfordulásainál fontosabb az a tény, hogy legtöbb szöveg lukács 
saját anyagából való.6 oscar G. Harris megjegyezte, hogy lukács nem csu-
pán „tizenhat imádságra vonatkozó kifejezést használ ott, ahol forrásai nem”, 
hanem „ezek a kifejezések evangéliumában jelentős helyeken fordulnak elő”.7

E tanulmány célja, hogy vizsgálat alá vegye az imádság teológiáját lukács 
evangéliumában.8 annak áttekintésével kezdjük, hogy az egyes kutatók, ho-
gyan viszonyulnak lukács ima-teológiájához. Két témára utalnak:

1) imádság és üdvtörténet;
2) az imádság mint példa az Egyház számára (didaktikus ima).

a legtöbb kutató mindkét megközelítést elismeri, és arra tesz kísérletet, 
hogy megállapítsák, melyik bír elsőbbséggel. a következő részek az imaszö-
vegeket vizsgálják majd. alfred Plummer javaslatát követve lukács evan-
gélium imádságra vonatkozó szakaszait a következő részekre osztjuk:

1) imaszövegek, amelyek Jézus életéhez és szolgálatához kapcsolód-
nak (3,21; 5,16; 6,12; 9,29; 22,32–46; 23,46);

2) a tanítványok oktatására szolgáló imaszövegek (lk 6,27–28; 10,2; 
11,1–4.5–8; 18,1–8; 21,36).9

6 a lk 22,41 a szinoptikus evangéliumok közös anyagának egy példája, habár a lukácsi szerkesztés itt 
nyilvánvaló (W. F. arndt, The Gospel according to St. Luke [St. louis: Concordia, 1956] 258). a lk 6,28 
az egyetlen ima-részlet, amely a Beszédgyűjteményből (Q) származik. Ez szintén magán viseli a szer-
kesztés nyomát.

7 o. G. Harris „Prayer in luke-acts: a Study in the Theology of luke” (Ph.D. dissertation; Vanderbilt 
university, 1966) 21.

8 Kutatásaim lukács evangéliumára korlátozódnak. Bármilyen lukácsi teológiával foglalkozó tanul-
mánynak figyelembe kell vennie lukács evangéliumát és az apostolok cselekedeteinek egészét. az 
imádság fontosságával kapcsolatban az evangélium Jézus életét és tanítását példaként állítja az olva-
sók elé, az apCsel pedig bemutatja, hogy az egyház és az apostolok miként vonatkozatták ezt a pél-
dát személyes helyzetükre. Így lukács ima-értelmezésének jelentősebb vonásai az evangéliumban 
jelennek meg, bár az „imádság mint példa” bizonyos szempontjait az apCsel értelmezi és bemu-
tatja gyakorlatát. Joseph a. Fitzmyer szerint a Tizenkettő feladata az „imádság és ige szolgálata” 
(apCsel 6,4). a szavak sorrendjét nem tekintve azt állítja, hogy „lukács nyilvánvalóan azt sugallja, 
hogy az imádság ugyanolyan fontos a keresztény apostolok életében, mint ’az Ige szolgálata’, azaz a 
keresztény üzenet hirdetése” (J. a. Fitzmyer, The Gospel According to Luke, 2 vols. [Garden City, nY: 
Doubleday 1981] 246).

9 a. Plummer, St. Luke (ICC; Edinburgh: T&T Clark, 1901) xlv. Csoportosításomból két rész hiány-
zik (lk 1,10.13 és 2,36–38). mindkét hivatkozás az üdvösség idejére vonatkozik, amelyet Jézus hoz 
el. Így az ószövetségi ima-elképzelés összekapcsolódik Jézus küldetésének eszkatologiai értelmezé-
sével, ami az imákban látszik (az ószövetségi összefüggéséről lásd: H. Conn, „luke’s Theology of 
Prayer,” CT 17 [December 22. 1972] 6.) Ez a két rész azért nem tartozik ide közvetlenül, mert célunk, 
hogy lukács evangéliumában Jézus imáit vizsgáljuk.
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Természetesen a két szövegcsoport nem különül el élesen egymástól, hiszen 
egyes részek (pl. lk 22,32; 22,39–46) mindkét kategóriába besorolhatók. az 
előbbi inkább az üdvtörténettel kapcsolatos, az utóbbinak pedig didaktikai 
céljai vannak. az elemzés rámutat, hogy lukácsnak nincsenek külön céljai, 
hanem a keresztről és a tanítványságról való elképzelését egyetlen teológiai 
témába illeszti.

1. az imádság megközelítései lukács evangéliumában: 
történelem és értékelés

Wilhelm ott volt az első, aki felhívta a figyelmet, hogy az ima milyen fon-
tos szerepet játszik a lk–apCsel teljes irodalmi vázlatában.10 ott azt állí-
totta, hogy lukács célja didaktikai jellegű volt, amely magyarázatot ad az 
imádság kiemelkedő jelentőségére Jézus, valamint az ősegyház életében.11 
ott számára Jézus személyes imaélete a folyamatos Istenre való támaszko-
dást jelentette, mint a kísértéseknek való ellenállás egy módja.12 a kísértések, 
amelyek a passióban megjelentek, folytatódnak, hiszen „az egyház határo-
zatlan ideig a világban marad, és tagjainak résen kell lenniük, nehogy hitü-
ket kioltsák.”13 második kötetében lukács úgy ábrázolja az egyházat, mint 
aki követi ura példáját és kitart a hitben.14 ott tanulmánya lukács ima-te-
ológiájáról bemutatja, hogy az imádság fontos szerepet játszik a lk–apCsel 
irodalmi vázlatának egészében: Jézus folyamatosan imádkozott és arra taní-
totta tanítványait, hogy hasonlóan tegyenek.

ott nézetét széles körben elfogadták, bár a későbbi kutatók jó része ke-
vésbé tartotta jelentősnek a témát.15 az egyetértés ellenére akad némi nehéz-
ség ott tanulmányával. a német kutató nem vizsgálja a lk–apCsel azon 
„kifejezett imaszövegeit”, amelyek Jézus imaéletével foglalkoznak, elemzé-
sét lukács evangéliuma parenetikus anyagára korlátozza (lk 11,1–13; 18,1–8; 

10 ott megállapítása szerint bár lukácsot nevezték „az ’ima evangélistájának’, ennek jelentősége még 
nem került összegzésre” (W. ott, Gebet und Heil: Die Bedeutung der Gebetsparänese in der lukanischen 
Theologie [münchen: Kösel, 1965], 13).

11 Ibid. 60.
12 Ibid. 94–95.
13 az idézet o’Brien összefoglalása ott nézeteiről, különösen: ott, Gebet und Heil, 85–90 (o’Brien, 

„Prayer in luke-acts” 111). ott a lk 22. fejezetét magyarázza, és megemlíti, hogy H. Conzelmann, 
The Theology of St. Luke (Philadelphia: Fortress, 1981) 80–83 munkájára alapoz. Trites szintén elis-
meri, hogy ott Conzelmannra hagyatkozott, különösképpen a „parúzia késését illetően” („Prayer 
motif” 169, 3. lábjegyzet).

14 ott, Gebet und Heil 124.
15 Smalley kijelenti: „ami azt illeti, érvei helytállóak” (S. Smalley, „Spirit Kingdom and Prayer in 

luke-acts,” NovT 15 [1973] 60).
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21,31–34; 39–46) és az apostolok cselekedeteiben található anyaggal nem fog-
lalkozik.16 Következésképpen ott figyelmen kívül hagyja, hogy az imádság 
motívuma Jézus életének kulcsfontosságú pillanataiban fordul elő (mint pél-
dául megkeresztelkedésénél, a Tizenkettő kiválasztásánál, Péter hitvallásá-
nál, a színeváltozáskor, a Get sze má ni kertben és a kereszten). Ez az elrende-
zés arra utal, hogy többről van szó, mint Jézus normális imaélete. Továbbá 
ott munkájának fele a lk 18,1–8 szakaszával foglalkozik,17 amely – vélemé-
nye szerint – tartalmazza a kulcsot lukács imádságról való elképzeléséhez, 
amely szerint annak szüntelennek kell lennie.18

o. G. Harris elsőként érvelt amellett, hogy lukács az imát fontos esz-
köznek tekintette, amely által Isten „irányítja az üdvösség történetének 
(Heilsgeschichte) folyamát”, és hogy ez lukács „uralkodó és jellegzetes elkép-
zelése az imáról.”19 Ezáltal bemutatta, hogy az ima milyen szoros összefüg-
gésben áll a Heilsgeschichte fontos pillanataival. arra a teológiai megfontolás-
ra utal, hogy Isten az imádság által irányítja az üdvtörténet három szakaszát 
(amint azt lukács látja): Izrael kora, Jézus ideje és az egyház kora.20 Harris 
két csoportba osztja a lukácsi imaszövegeket. az első azokat a szövegeket 
tartalmazza, amelyeknek „anyagát lukács szerkesztette, így saját érdeklődé-
sét mutatják.”21 a második csoport olyan anyag, amelyet lukács fenntartás 
nélkül fogadott el a hagyományból, emiatt ez nem tükrözi lukács személyes 
nézeteit. az első csoport alapján Harris két jellegzetességet állít az imáról 
lukács evangéliumában: az imádság legyen folyamatos és kapcsolódjon az 
üdvtörténelemhez. Tézise tehát a következő:22

Az ima elsődleges jelentősége Lukács gondolkodásában az, hogy fontos eszközként szolgál arra, 
hogy ismertté váljon az üdvösség isteni terve. az állandó imádság kinyilvánítja Jézus imád-
ságának üdvtörténeti jelentőségét. lukács szerint az ima által vezette Isten Jézus szol-
gálatát és kísérte az ősegyház útját.

16 az apostolok cselekedeteinek tárgyalását 13 oldalra korlátozza. 
17 ott, Gebet und Heil 19–72.
18 ott szerint az ősegyház követte a szüntelen imára való felhívást (apCsel 2,41–42) urának példája 

nyomán (Gebet und Heil). a második kötet (apCsel), akár az első (lk), az imádság szükségességére 
utalt „a hit megőrzésének érdekében” (vö. o’Brien, „Prayer in luke-acts” 112). 

19 o. G. Harris, Prayer in Luke-Acts 98.
20 Ez Conzelmann nézetén alapszik, miszerint a lukácsi teológia „üdvtörténelem” (Conzelmann, 

The Theology of St. Luke). 
21 o. G. Harris „Prayer in luke-acts” 195–196. Például: lk 3,21; 5,16; 6,12; 9,18.28–29; 11,1.13; 18,1–8; 

22,39–46; 23,34.46; apCsel 1,14.24–25; 2,42; 4,23–31; 7,59–60; 8,14–24; 9,11; Kornéliusz megtérése; az 
Egyház imája a bebörtönzött Péterért; az antiókhiai egyház imája a misszióért [13,1–3]; 22,7.

22 o. G. Harris Prayer in Luke-Acts, 221 [szerző kiemelése]. Harris követi Conzelmann javaslatát: 
„az ima, amelynek lukács különös fontosságot tulajdonít Jézus életében, a [személy és az üdvese-
mény közötti] kapcsolat időtlen alakját mutatja” (Theology of St. Luke 208).
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Bár hasznos Harris munkája, túlzott az az állítása, miszerint lukácsot 
nem érdekelte az ima tartalma, hogyanja, hogy hol és mikor imádkozzunk, 
más szóval az imaszövegek didaktikus természete.23 Továbbá nem helytálló 
az értékelése arra vonatkozóan, hogy lukács a hagyományt az imádságra vo-
natkozó anyaggal kapcsolatban hogyan használta. Például, amíg szerinte a 
lk 11,2–4 és a 22,39–46 a hagyományhoz tartozik, egyértelmű, hogy lukács 
szerkesztőként jelentős változtatásokat eszközölt ezekben a szakaszokban.

azóta a lk–apCsel imáival kapcsolatos legtöbb kutatás hangsúlyozta 
Har ris és ott meglátásait. Trites és Fuhrmann támogatták ott néze-
tét, miszerint az imádság a kettős műben főképp didaktikus jellegű.24 Sa-
mal ley, Conn és Plymale Harris-szel értettek egyet.25 a kutatók között 
figyelemre méltó Tirte, aki ottnál vagy Harrisnél alaposabban vizsgált 
olyan fontos szövegeket mint a lk 11,1–4, valamint Plymale, aki tizenegy, 
úgynevezett „explicit imaszöveget” értelmezett (lk 2,29–32; 10,21–22; 11,2–4; 
18,9–14; 22,42; 23,34; 23,46; apCsel 1,24–25; 4,24–31; 7,59–60). Továbbá hasz-
nos Fuhr mann munkája, hiszen megemlíti, hogy az imaszövegek és az 
üdv tör té net összekapcsolása nem kizárólagosan lukács sajátossága, hiszen 
az ókorban az imádság gyakran volt válasz a válságokra. nagyobb jelentő-
sége lett volna, ha lukács az imádságot nem állítja ebbe az összefüggésbe.

max Turner azon kevesek közül való, aki eltért a korábbi kutatásoktól. 
Szerinte „minden olyan kísérletről, amely leszűkíti [az imádságot] egyetlen té-
mára, elég hamar kiderül, hogy redukcionista.”26 Turner célja, hogy feltár-
ja lukácsnál az imádság jelentőségét és az imák különböző tartalmait anél-
kül, hogy egy mindet átfogó motívumot azonosítana.27 arra a következtetésre 
jut, hogy „lukács imádságról alkotott képének vonalai túlságosan egzotiku-
sak ahhoz, hogy egyetlen epigrammában össze lehessen foglalni; számára az 
imádság nem egy módszer volt valami cél vagy tárgy elérésének érdekében, ha-
nem az ember (és felebarátja) élete minden szempontjának Isten és az ő kegye-
lemteljes üdvözítő akaratához és szándékaihoz való kapcsolása, amint az az 

23 S. F. Plymale, The Prayer texts of Luke-Acts (american university Studies 7; Theology and religion 
118; new York: lang, 1991) 5. Trites részletesen kifejti az imádság paradigmáját lukács evangéliu-
mában (a. Trites, „The Prayer motif in luke-acts,” Perspectives on Luke-Acts [szerk. C.H. Talbert; 
Edinburgh: T&T Clark, 1978] 169).

24 o’Brien, „Prayer in luke-acts”; Trites, „The Prayer motif in luke-acts”; C. Fuhrmann, a Re dac-
tio nal Study of Prayer in the Gospel of Luke (Ph.D. disszertáció; Southern Baptist Theological Se mi na ry, 
1981).

25 Smalley, „Spirit Kingdom and Prayer”; Conn, „luke’s Theology of Prayer” 6–8; Plymale, The 
Prayer Texts of Luke-Acts.

26 m. Turner, „Prayer in the Gospels and acts,” Teach us to Pray: Prayer in the Bible and the World 
(szerk. D. a. Carson; Grand rapids michigan: Baker, 1990) 75. 

27 Turner, „Prayer in the Gosples and acts” 60–72.
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örömhírben feltárult.”28 Efféle értékelés ellenére, amely részben érvényes, két 
tényező szentesíti lukács ima-teológiájával kapcsolatos kutatásunkat. Először 
is, ahogy a legtöbb kutató rámutat: lukács szerkesztői munkája az imaszöve-
geken olyan alapos, hogy nehezen lehetne tagadni valamilyen elvet, még ha az 
imádság nem is az egyedüli főtéma. Továbbá, az imaszövegek az apCsel-ben 
összekapcsolódnak az evangéliumban találhatókkal, amelyek többről szól-
nak, mint egyszerűen az imádság szerepéről Jézus életében.

összefoglalva, a tudományos vita törekvése a lukácsi ima-teológiát ille-
tően jó irányba mutat. lukács számára az imádság kapcsolódik üdvtörténe-
ti szempontjaihoz, de mindenképpen elmondható, hogy didaktikai célokra 
is használta. a legtöbb kutató mindkét elképzelést elismeri, és keresi, hogy a 
kettő közül melyik a fontosabb. Ha a didaktikai célt helyezzük előtérbe, ak-
kor az nem ad meggyőző magyarázatot Jézus imáinak elhelyezésére lukács 
evangéliumában. az imádság megjelenése Jézus életének kulcsfontosságú 
pillanataiban nem véletlen egybeesés. az üdvtörténeti nézet nehézsége, hogy 
nem magyarázza kielégítően Jézus szolgálatának mérföldköveinél mondott 
imáinak és imáról szóló tanításainak kapcsolatát.

Valóban, nem szabad figyelmen kívül hagyni az imádság elhelyezését 
Jézus szolgálatának mérföldköveinél. mégis, túlzás lenne azt állítani, hogy 
ez az elhelyezés azt bizonyítja, hogy lukács ima-teológiája Istennek az üdv-
történetet vezető, irányító szerepét hangsúlyozza. amint Fuhrmann rámu-
tat, furcsa lenne, ha lukács nem említene imát Jézus szolgálatának fordu-
lópontjainál. Ezért, bár lukács üdvtörténeti nézőpontot alkalmaz, kétséges, 
hogy Jézus imái az evangéliumban kimondottan az üdvtörténet útmutatói 
volnának. az imádság sokkal inkább Jézus szolgálatának fontos forduló-
pontjaihoz kapcsolódik.

2. az ima Jézus életében: az imádság és a kereszt

Ebben a részben megvizsgáljuk azokat a szakaszokat, amelyek Jézus ima-
életéhez kapcsolódnak (lk 3,21; 5,16; 6,12; 9,18; 9,29; 22,39–46; 23,46). a 
szövegeket legtöbbször az „üdvtörténeti” nézőpont bizonyítására használ-
ták. a legtöbb példa nem tartozik hozzá lukács saját anyagához (mint pl. 
példabeszédek). mégis, számunkra lukács észrevételei, hogy Jézus sokféle 
szolgálati helyzetben imádkozott, kevésbé fontosak, mint lukács saját anya-
ga, amely az imádságról szóló tanításról szól. Ez szintén tartalmazza lukács 
szerkesztői munkáját, amely árulkodik saját ima-teológiájáról.

28 Ibid. 75.
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lukács számára az ima párhuzamos az üdvtörténettel. az imaszövegek 
gondos elrendezése, ami Jézus kitartó imaéletét ábrázolja, ezt világossá te-
szi. az imák bizonyítják, hogy Jézus a helyes irányban halad, és megerősí-
tést adnak neki, hogy beteljesítse munkáját; így ezek Jézus életének ünnepé-
lyes aktusai, amelyek Isten akaratát helyezik életének középpontjába. a kö-
vetkező vizsgálat igazolja majd, hogy az összes szöveg, amely Jézus imaéletét 
bemutatja, kapcsolódik a kereszthez, amely által az üdvtörténet eléri csúcs-
pontját és amely megalapozza Isten or szágát.

1) Lk 3,21 (Jézus megkeresztelésénél). Ebben a jelenetben Jézus megke-
resztelése után imádkozni kezd és egészen addig imádkozik, amíg egy han-
got hall a mennyből.29 érdekes módon lukács számára az imádság igen ben-
sőséges kapcsolat a lélekkel. a jelen idejű melléknévi igenév használata 
(προσευχομένου, „imádkozván”) – ellentétben az aoristos βαπτισθέντος, „be-
meríttetve, megkereszteltetve” igealakkal – hangsúlyozza, hogy a lélek alá-
szállása Jézus imájával egyidejű, nem pedig a megkereszteléssel.30 Figyelemre 
méltó, hogy lukács Jézus imádságát hangsúlyozza a nyilvános működés elő-
készületénél (megkeresztelés). oscar Cullmann amellett érvel, hogy Jézus 
megkeresztelésének igazi értelme nem volt teljesen nyilvánvaló haláláig és 
feltámadásáig. mivel Jézus keresztre feszítése előtt is imádkozott, az ő ke-
resztsége nemcsak nyilvános működésének ünnepélyes kezdete, hanem elő-
re jelzi halálát és feltámadását is.31

a mennyei hang ószövetségi hátterének felderítése segít megértetnünk 
Jézus imádságának fontosságát (lk 3,22 // mk 1,11: σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγα
πητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα). Sokan legvalószínűbb háttérként a Zsolt 2,7 és Iz 
42,1 szövegére mutatnak. nem meglepő egy királyi zsoltár, a Zsolt 2,7 hasz-
nálata, hiszen Jézus megkeresztelése messiás királyi szolgálatának kezdete. 
Paradox módon a szöveg szintén utal Izajás Szolga-himnuszára (különös-
képpen Iz 42,1; 52,13sköv.). az Iz 42,1(lXX) szövege így hangzik: Ιακωβ ὁ 
παῖς μου ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ Ισραηλ ὁ ἐκλεκτός μου προσεδέξατο αὐτὸν ἡ 
ψυχή μου ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει. a hé-
ber ] (választottam) főnevet bár többféleképpen fordították a lXX-ban, 
itt ἐκλεκτός μου szerepel. Ily módon a lXX messiási jelentőséget tulajdo-
nít a παῖς szónak. a mennyből érkező hang Jézus beiktatásánál magában 
foglalja a Szenvedő Szolga témáját is. Bár a messiás Isten Fiaként kinyil-
vánítja dicsőségét, szenvednie is kell, sőt meghalnia. a hang felidézi Jézus 

29 az ima jelen idejű használata ezt a jelentést hangsúlyozza (BDF, 404,2; vö. Plummer, St. Luke 99).
30 John martin Creed, The Gospel according to St. Luke (london: macmillan, 1953) 57.
31 oscar Cullmann, Baptism in the New Testament (SBT 1; naperville, Il: alec r. allenson, 1950) 19.
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küldetésének célját. Ezért Jézus János általi keresztsége csak egy folyamat ki-
indulópontja, amely a kereszttel és a feltámadással végződik.

Egy további kapcsolódási pont az imádság és a kereszt között az ima, mely 
a lélek és Isten or szágá nak a kapcsolatában nyilvánul meg.32 mindhárom 
szinoptikus evangélium jelzi, hogy a Szentlélek leszállt Jézus megkereszte-
lésénél. Csak lukács emeli ki, hogy a menny megnyílik, míg Jézus imád-
kozik a keresztségnél. Hasonlóval találkozunk István halálának leírásában. 
James Dunn felismeri a jelen-jövő feszültségét Jézus Isten or szágáról szó-
ló tanításában. a lélek eljövetele Isten or szágá nak jellemzője. érvelése sze-
rint: „Jézus kijelentése, miszerint Isten or szága hamarosan eljön, kiegészül 
az ő tudásával, hogy a benne lakozó lélekkel Isten or szága megvalósult.”33 
az apCsel 1,3–8 versekben a lélek kétszer jelenik meg Isten or szágával 
kapcsolatban, és jelenléte az or szág „jelen helyzetét” ábrázolja. a lélek je-
lenléte Jézus megkeresztelésekor és István halálakor elhangzott imával jel-
zi, hogy Isten or szága alakulásának folyamata a nemzetek befogadása által 
(vö. apCsel 1,8) Jézus megkeresztelésével kezdődött és István vértanúságával 
mozdult előre. Így lukács gondolataiban az imádság és Isten or szágá nak 
növekedése összekapcsolódik.

2) Lk 5,16 (rendszeres ima). Ebben a versben lukács megemlíti Jézus 
imaéletének a rendszerességét: „Jézus (szokásosa szerint) visszavonult… és 
imádkozott.”34 marshall szerint Jézus szándéka, mikor ebben a helyzet-
ben imádkozik, az volt, hogy a hírnevet elkerülje:

Jézus nem engedett a kísértésnek, hogy egy helyben maradjon, miután tanította a népet, 
félve, hogy a nép bálványává válik vagy kiszolgálójukká. életének fő forrása Istennel 
való kommuniója volt, ebben talált erőt és irányítást, hogy ellenálljon a kísértéseknek.35

az imádkozás szokása Jézus végső céljához is kapcsolódik. érdemes meg-
jegyezni, hogy lukács kihagyja Jézus imádságba való visszavonulását a 
4,42-ben (vö. mk 1,35). Ha a lk 5,16 csak Jézus hírnévének visszautasítását 
szolgálná, ez nem lett volna ok arra, hogy lukács kihagyjon egy erre való hi-
vatkozást a 4,42-ben és ide helyezze. F. Danker szerint, mivel Jézus több 

32 ugyanaz a láncszem található: lk 11,13; apCsel 4,31; 8,15–17. a részletekhez lásd: Samlley „Spirit, 
Kingdom és Prayer.”

33 „Spirit and Kingdom”, ExpT 82 (1970–71) 36–40. E. E. Ellis szintén felismert egy ilyen összefüggést. 
Ezt írja: „a parúziát megelőzően az Isten or szága csak a lélek eszkatologikus, csodás működésében 
valósul meg” (Gospel according to Luke [nCC; Grand rapids: Eerdmans, 1966] 16). 

34 Fitzmayer, Gospel According to Luke I:575.
35 I. Howard marshall, The Gospel of Luke: A Commentary on the Greek Text (Grand rapids: 

Eerdmans, 1978) 210.
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konfliktusba került az ezt követő eseményekben, lukács egyértelművé akar-
ta tenni, hogy Jézus, mielőtt szembenézett az elutasítással Istennel töltött 
időt.36 az első botrány a béna meggyógyítása után történik (lk 5,17–26). 
utána Jézus saját küldetésének kijelentését (5,39) a szombat megtartásának 
vitája (6,1–10) követi. a második vita (6,1–11; főleg 6,11) sokkal hevesebb, 
mint az első (5,17–26). Jézus imádsága ismét előkerül a Tizenkettő kiválasz-
tásánál (6,12).

Valószínűleg lukács volt az, aki a kereszthez vezető konfliktust (6,11) ösz-
szekapcsolta Jézus szokásos imáival (5,16). az imádság által Jézus nem csu-
pán a jelen gondokkal küzd, hanem előkészíti saját végzetét: a kereszt felvé-
telét. Ez az értelmezés szintén magyarázatot ad arra, hogy Jézus miért nem 
akart izgatottságot kelteni az emberek között, és inkább a magányt kereste. 
a keresztre akart összpontosítani. Ily módon az ima szerepe a lk 5,16-ban 
visszhangozza az imádság szerepét Jézus megkeresztelésénél (3,21) is. a lk 
5,16 szövegkörnyezete az mutatja, hogy Jézus nem akarta a nép „szükségte-
len” elismerése miatt (5,15) elterelni a figyelmét. Ehelyett, a nép várakozá-
sa ellenére, Jézus visszavonult, hogy figyelmét teljesen küldetésére fordítsa.

3) Lk 6,12 szerint (a Tizenkettő kiválasztása előtt) Jézus egész éjszaka 
imádkozott.37 Ez a vers valószínűleg kulcsfontosságú, feltételezhetően a lk 
5,16-tal együtt alkotnak keretet. a két versben konfliktusok fokozzák a fe-
szültséget Jézus és a vele szembenállók közt. a szombatról szóló vita után 
a farizeusok feldühödtek és tanakodni kezdtek, hogy mit tehetnek Jézussal. 
Tehát Jézus a lk 6,12-ben életveszélyes helyzetben imádkozik, az ima azon-
ban még szorosabban kapcsolódik a következő eseményhez, a tanítványok 
elhívásához.38 Ez az imádság a Tizenkettő kiválasztása előtt csak lukácsnál 
szerepel. o’Brien szerint: „Ezáltal a harmadik evangélista hangsúlyozza a 
választás hatalmas súlyát.”39 a tanítványok elhívása nyomatékosítja Jézus 
munkájának folytatását halála után. mivel az egész lk–apCsel azt bontja 
ki, hogy a tanítványok miként követik Jézus útját, Jézus imája a tanítványok 
életével foglalkozik.

Jézus imája ebben a szakaszban is a kereszthez kapcsolódik, amint lk 
6,16 ezt nyilvánvalóvá teszi. a tizenkettő névsorában Júdás nevéhez, a többi 

36 F. W. Danker, Jesus and New Age: A Commentary on St. Luke’s Gospel (Philadelphia: Fortress, 1988) 120.
37 Ez az ima is egy hegyen történt. lukács számára a hegy a kinyilatkoztatás helyszínét jelenti (Danker, 

New Age 134–135); másképpen: Isten közelségére utal (Fitzmayer, Gospel According to Luke 1.616; 
Darrell l. Bock, Luke [BECnT 3a; Grand rapids: Baker, 1994] 540).

38 Joel B. Green, The Gospel of Luke (nICnT; Grand rapids; Eerdmans, 1997) 257.
39 o’Brien, „Prayer in luke-acts” 115.
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tizenegy tanítványtól eltérően, egy kiegészítés került: „aki árulóvá lett.” Ez a 
kiemelés Júdás szerepét illetően nem véletlen. Jézus életveszélyes helyzetben 
választotta ki a Tizenkettőt, hogy tanítsa őket és küldetést adjon nekik, hogy 
örököseiként folytassák munkáját. a betoldás a lk 6,16-ban azt sugallja, 
hogy Jézus szokatlanul hosszú imája a tizenkét tanítvány kiválasztása előtt 
Júdás kereszthez vezető árulásának előrevetítése.

4) Lk 9,18–27 (Péter hitvallása). lukács Jézus szolgálatának fontos ese-
ményét, Péter hitvallását (9,18) is imádságos környezetbe helyezi. márk 
Evangéliumához képes két jelentős különbség van: lukácsnál Jézus imái-
nak jellegzetes értelmezése ezeknek a változásoknak a vizsgálatán keresz-
tül érthető.

Először is, lukács kihagyja Péter nem helyén való tiltakozását és Jézus 
dorgálását (vö. mk 8,32–33). a legtöbb kutató szerint lukács egyáltalán nem 
akar olyan eseményt említeni, ahol Péter és az apostolok kifogásolhatóan vi-
selkednek.40 Valóban, a négy evangélista közt lukács ábrázolja az apostolo-
kat a legelőnyösebb fényben, kétségtelenül azért, mert felismerte, hogy ők az 
ősegyház vezetői.41 Szándéka azonban ezen túlmutat: ahelyett, hogy leírta 
volna Péter hibáját, lukács arra tesz kísérletet, hogy bizonyítsa, Jézus imája 
hatott, hiszen az atya kinyilvánította Péternek messiási voltának és méltósá-
gának titkát. a hitvallás alapján Jézus a tanítványságról tanít.

másodszor, lukács hozzáfűz egy mondatot Isten or szágá nak közeli eljö-
veteléről („Igazán mondom nektek, hogy azok közül, akik itt állnak, némelyek 
nem halnak meg, míg meg nem látják az Isten or szágát”).42 Ez a rész imával 
kezdődik és Isten or szága eljövetelének hírüladásával végződik, ami keretet 
alkot. Isten or szága itt valószínűleg inkább Jézus feltámadásával megalapított 
Isten or szágát jelenti, mint a parúziakor megalapított or szágot. az ima és a 
hírüladás közt található Péter hitvallása, a szenvedés első megjövendölése és 
egy mondás a tanítványságról – mind a kereszttel kapcsolatos. Jézus imája elő-
készíti őt arra, hogy megingás nélkül szembesüljön a passióval.

a lukácsi szerkesztés általában összefüggést állapít meg a kereszt (Isten 
or szágá nak eljövetele) és a tanítványság között. longenecker azt állítja, 

40 Fitzmyer írja: „Ezt azért tette [lukács] mert nyilván kevésbé tartotta előnyösnek Péter megfeddé-
sét” (Gospel According to Luke I. 771–77). marshall megemlíti, hogy „[a kihagyás] érthető eljárás, ha 
lukács számára Péter hitvallása implicit módon már tartalmaz utalást a passióra” (Lukács 367).

41 richard longenecker, „Taking up the Cross Daily: Discipleship in luke-acts,” Patterns of Dis ci ple-
ship in the New Testament (Grand rapids: Eerdmans, 1966) 56–57. a tanítványok pozitív ábrázolásáról 
a lukácsi szenvedéstörténetben: Carroll és Green, „The Death of Jesus in the Gospel ac cor ding to 
luke,”The Death of Jesus in Early Christianity (Peabody, ma: Hendrickson, 1995) 65–66; 75–76.

42 Vö. márk változatát: „míg meg nem látják Isten hatalomban eljövő or szágát”.
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hogy a lk 9,23 összefoglaló az evangélium tanítványság fogalmáról. lukács 
hozzáfűzi a márki szöveghez, hogy „naponta” és így egyértelművé teszi, hogy 
Jézus keresztje minta a tanítványsághoz(esetleg: tanítvánnyá váláshoz): „fel-
venni a keresztet mindennap.” Hasonlóképpen Jézus imája, amely előkészíti 
őt kínszenvedéseire és az or szág eljövetelére, modell a tanítványok számára, 
akik őt követve felveszik majd minden nap keresztjüket. Péter Jézus szenve-
désével kapcsolatos félreértésének kihagyásával lukács gördülékenyebb ösz-
szefüggést teremt Jézus keresztje (22) és a tanítványok kereszthordozása kö-
zött (23).43

összefoglalva: Jézus imája összekapcsolódik Isten or szágá nak eljövete-
lével a kereszt felvétele által, ami ugyanakkor minta is a tanítványsághoz 
(„vegye fel keresztjét mindennap”). a tanítványság ezen követelménye érvé-
nyes Jézus feltámadása (22; vö. 27. vers) és második eljövetele között (26), a 
folyamatos imádság pedig a beteljesítés eszközeként szolgál.44

5) Lk 9,28–36 (a színeváltozás jelenete). érdekes, hogy a színeváltozás 
eseményét lukács is egy hegyre (vö. lk 6,12), a szokásos ima kontextusába 
helyezi. Jézus magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost a hegyre imádkozni (lk 
9,28). Ebben a versben az „imádkozni” főnévi igenév célhatározói értelmű, 
és a közvetlenül utána következő mellékmondat (9,29: „arca teljesen átválto-
zott”) jelzi, hogy Jézus imádsága közben változott át.45

Ez az elbeszélés is információt szolgáltat lukács Jézus imádságáról szóló 
nézeteiről. a mk 9,8–8-tól eltérően lukács itt beilleszt egy Jézus és tanítványai 
között lezajlott beszélgetést Jézus eltávozásáról (lk 9,31). E szerint „eltávozásá-
ról (ἔξοδος) beszélgettek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie.” a vers 
megvilágítja lukács színeváltozás-értelmezését, mert hozzákapcsolja a passi-
óhoz. Valóban, a színeváltozáson keresztül Jézus segít a tanítványoknak, hogy 

43 marshall kijelenti, hogy „a kihagyás lehetővé teszi lukács számára, hogy szorosabban összekap-
csolja Jézus saját szenvedésének előrelátását és a felhívást, hogy tanítványai vegyék fel keresztjüket 
és kövessék őt” (Luke 367). Bock szintén Jézus szenvedésének és a tanítványságnak az összefüggését 
képviseli a lk 9,21–27 versekben, amely a fő elemé válik a középső szakasz, úgynevezett úti elbeszé-
lésében (lk 9,51–19,27).

44 a 27. versre utalást marshall (Luke 378), Danker (Jesus and New Age 114–115), és Ellis (Luke 141) 
a „feltámadásra” értik. a „jövőbeli beteljesülés” nézete nem meggyőző, mert a verssor tartalmazza 
„Isten or szágá nak életbe léptetésének” elképzelést (Bock, Luke 860). Fitzmyer a 27. verset az azt kö-
vető színeváltozáshoz kapcsolja, amelyben a tanítványok látták Jézus dicsőségét (lk 9,32). De a színe-
változás előre bemutatja a felmagasztalt Jézus végső dicsőségét, amely feltámadásában és mennybe-
menetelében valósul meg (Bock, Luke 860). Smalley szerint a 27. vers kifejezi, hogy „Jézus egy állo-
más Isten or szágá nak dinamikus megvalósulásában” (Spirit, Kingdom, and Prayer” 65). 

45 o’Brien, „Prayer in luke-acts” 115. Hamman szintén egyetért azzal, hogy „olyan, mintha a színe-
változást az imádság eredményezte volna” (Hamman, Prière 81).
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helyesen értsék szenvedését (lk 3,21; 5,16; 9,18–27),46 megadva nekik, hogy elő-
re lássák kereszt utáni felmagasztalását. marshall összefoglalja a különbö-
ző nézeteket az „eltávozásról”, és előnyben részesíti azt az értelmezést, hogy 
„Jézus egész halálára, parúziájára” vonatkozik,47 bár valószínűleg a hangsúly 
a halálán van.48 Ezt bizonyítja a tény, hogy a mennyei hang a jelenetben vissz-
hangozza a keresztelésnél felhangzó hangot, ami, ahogy már említettük, Jézus 
szenvedésére és halálára utalt.

6) Lk 22,32 (Közbenjárás Péterért). Jézus imája itt egy papi közbenjárás 
Péterért („De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben”) és a 
többi tanítványért.49 az ima jól összecseng a többi szöveggel, hiszen a kon-
textus tartalmazza Jézus halála, az or szág és a tanítványság gondolatát. a 
34. vers előrevetíti a keresztet és Péter kudarcát. a 29–30. versek megmu-
tatják, Jézus azért járt közben Péterért, hogy majd örökölje Isten or szágát. 
Továbbá, Jézus említi, hogy közbenjáró imája (32b) alkalmassá teszi Pétert 
(és az összes tanítványt) a szolgálatra feltámadása/mennybemenetele és má-
sodik eljövetele közt, hiszen felkészíti a tanítványokat a szüntelen imádko-
zásra szolgálatuk idején az or szág beteljesülése érdekében.

7) Lk 22,39–46 (a Get sze má ni kertben). Ebben a részben lukács jelen-
tősen lerövidíti mk szövegét (mk 14,33–42): Jézus háromszoros imáját egy-
re szűkíti, általánosítja a tanítványokra való utalást (elhagyja a mk 14,33-at), 
gyengeségükről is alig tesz említést,50 és elhagyja Jézus emberi félelmének 
említését (mk 14,34–35), beilleszt viszont két saját verset (lk 22,43–44).51 a 
változások hatására áthelyeződik a hangsúly Jézus szavaira: „Imádkozzatok, 
nehogy kísértésbe essetek!”, amely felhangzik a történet elején és a végén (lk 
22,40.46).52 Első feladatunk megmagyarázni a kísértésre való utalást (πει
ρασμός). marshall írja: „a πειρασμός gondolata összefügg 22,28–38 ver-

46 Ez lehet az oka, hogy a tanítványok kevésbé negatív fényben említtetnek a végén. Egészen a végig 
Jézussal voltak, de nem védték meg és nem álltak ki mellette (lk 22,28; 23,49).

47 marshall, Luke 385.
48 az eltávozáshoz, mint valakinek a halálához lásd: 2Pét 1,15, Bölcs 3,2; 7,6.
49 Ha a 31. versben a „titeket” az összes tanítványra vonatkozik, mint ahogy azt legtöbb kutató feltéte-

lezi, akkor ez egy példa Péter képviselői szerepéről (o’Brien, „Prayer in luke-acts” 115–116).
50 marshall, Luke 830.
51 Tudva, hogy Jézus éjszaka az olajfák hegyére ment (lk 21,37), felismerve, hogy Jézus most egy nagy 

megpróbáltatással fog szembesülni, és ismerve, hogy lukács hangsúlyt fektet az imáságra, különös-
képpen a döntés pillanatiban, az olvasó megérti, hogy a „szokás” Jézus imádságba elvonuló gyakor-
latára vonatkozik (Plymale, Prayer text sin Luke-Acts 59).

52 a szerkesztéstörténethez lásd: J. Warren Holleran, The Synoptic Gethsemane: A Critical Study 
(rome: Gregorian university, 1973) 170–198; Joel B. Green, „Jesus on the mount of olives (luke 
22,39–46); Tradition and Theology,” JSNT 26 (1986) 30–37.
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sekkel, és arra utal, hogy most itt vannak a kísértések. a görögben a név-
elő hiánya megtiltja, hogy a nagy, eszkatologikus kísértésre gondoljunk.”53 a 
kifejezés valószínűleg a közvetlen eseményekre vonatkozik, Jézus letartóz-
tatására, perére és keresztre feszítésére.54 Holleran megjegyzi, hogy a get-
sze má ni esemény egy nyílt szerkezet, ahol mindkét buzdítást (lk 22,39–40 
és 45–56) egy kinyilatkoztató cselekvés követi: az első Jézus küzdelmes imá-
ja (22,41–44), a második pedig a szenvedés. Ezért a lk 22,43–44 előretekint 
Jézus passiójára, illetve get sze má ni kerti imája már előrevetíti győzelmét a 
szenvedésben.55 marshall még arra is gondol, hogy a 22,35–38 lukács saját 
kiegészítése, amely megjövendöli Jézus halálát (főleg a 37. vers).

a imádság ráadásul a tanítványságról szól. Jézus kérése és parancsa a 46. 
versben többes számban áll és mindegyik tanítványra vonatkozik, nem csu-
pán Péterre. a 39. versben lukács hozzáfűzi: „a tanítványok követték őt.” 
az ἀκολουθεῖν ige a tanítványság szakkifejezése, amely „szintén utal Jézus 
sorsában való részesedésre.”56 Itt „a tanítványok követik Jézust, osztoznak a 
megpróbáltatásában”, bár nem abban a pillanatban.57 Következésképpen a 
get sze má ni kerti imádság előkészíti Jézust és a tanítványokat a közelgő vál-
ságra, a keresztre. az imádság Isten or szágára is felkészíti őket (22,29–30), 
amint közeleg a kijelölt idő (22,36–37).

8) Lk 23,46 (ima a kereszten). a legtöbb kutató Jézus felkiáltását a 46. 
versben a bizalom imájaként értelmezi.58 Ezen kívül az imádság egyértel-
műen Isten or szágához kapcsolódik. a 23,39–43. versek lukácsi anyagában 
Jézus uralma egy bűnöző szájából nyer megerősítést (41). Jézus válasza bíz-
tatja, hogy egyenest a paradicsomba kerül. Jézus ünnepélyes kijelentése vála-
szul az or szágba kerülés kérésére, az ἀμήν λέγω („bizony mondom”) formu-
lát az egyes számú σοι alakkal együtt használva, egyértelműen jelzi, hogy az ő 

53 marshall, Luke 830. Ezzel ellentétben Conzelmann a πειρασμός-t és a Sátánt, mint a „sátánmen-
tes” időszak végét látja, így számára a kísértés kozmikus.

54 a kutatók a get sze má ni imát „kritikus pontnak, vízválasztónak látják, amely sorsdöntő a kereszt-
hez vezető események előrehaladásához” (robin S. Barbour, „Gethsemane in the Tradition of the 
Passion,” NTS 16 [1969–70] 231–251). Green szintén úgy gondolja, hogy ez a szakasz legfontosabb 
lukácsi teológiai mondanivalója (Green, „Jesus on the mount of the olives” 38). 

55 J. Warren, The Synoptic Gethsemane: A Critical Study (rome: Gregorian university, 1973) 216–218. 
Holleran egy párhuzamra is rámutat az ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς (lk 22,45: „felkelvén az 
imádkozásból”) szókapcsolat és Jézus feltámadása között (lk 24,7.46: ἀναστῆναι).

56 TDnT 1:241
57 Fuhrmann, Redactional Study 143–144; 215. Holleran kijelenti, hogy habár szakadék választja el 

Jézus imáját és a passióját a tanítványokétól, „Jézus agóniája az olajfák hegyén lukács szerint Jézus 
és egyháza szenvedésének paradigmája” (Synoptic Gethsemane 220).

58 Bock, Luke 1861; marshall, Luke 876; Plymale, Prayer Texts 1,65–67, Jézus halálának órája a kilence-
dik óra volt, amelyet lukács máshol egyértelműen az imádság órájaként említ (apCsel 3,1; 10,3.30). 
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halála/eltávozása és az or szág eljövetele egymást követő események. Ezáltal 
Jézus helyesbíti a bűnöző kérését a bejutást illetően. amíg a bűnöző életet vár 
a parúziakor (a pontosabban meg nem határozott jövőben), Jézus lehetővé te-
szi a belépést „ma.” Habár a „ma” és a „paradicsom” értelme vitatott,59 amit 
Jézus ígér, az egyértelmű. az or szág vagy jelen van Jézus halálánál vagy azon-
nal követi azt.60 Így a 46. vers imája/felkiáltása az or szág eljövetelének pillana-
tában történik. marshall kijelenti: „a σήμερον („ma”) főnév használata így 
semmilyen gondot nem jelent; úgy utal a keresztre feszítés napjára mint para-
dicsomba való bemenetel napja.”61 a kereszten elhangzott ima képviseli Isten 
uralmának/or szágá nak belépését az emberi világba.

Továbbá Jézus halálakor elmondott imája utal a nemzetek felé történő 
misszió kezdetére. lukács két nagyobb változtatást eszközöl márk Jézus ha-
láláról szóló leírásában: (1) kihagyja azt a részt, amely talán gyengének mu-
tatja Jézust (mk 15,34–36), és (2) csak nála szerepel a Templom függönyé-
nek kettéhasadása Jézus halála előtt (45). Tanulmányunk szempontjából a 
második változtatás jelentős. a lk 23,45 Jézus végső imájának előbbre he-
lyezésével lukács szorosabbra fűzi az ima, valamint a százados és nép ál-
tal adott válaszok kapcsolatát (47–48. versek). a függöny kettéhasadását 
lukács evangéliumában Green társadalmi-vallási szempontból értelme-
zi: „az elszakadt függöny Jézus keresztre feszítésénél – a társadalmi-vallá-
si hatalom szakrális jelképeként – jelzi a Templom végét”, és „az a szim-
bolikus világ, amely a templom architektúrájából és teológiájából eredt, ily 
módon annyira kompromittálódott, hogy teljesen megnyílt az út a misszió 
előtt minden nép felé.”62 Ez az értelmezés összecseng a 42–43. versekkel, kü-
lönösképpen a „mára” való hivatkozás, ami a jövőtől vártat a jelenbe helye-
zi, ezért Jézus kereszten mondott imája felhatalmazza a jelenlévőket és a ta-
nítványokat (47–48), hogy folytassák a missziót. Így lukács összekapcsolja 
Jézus imáját a tanítványsággal egy olyan időszakban, ahol Isten or szágá nak 
két dimenziója is jelen van. 

Eszerint Jézus végső imája nem a kínszenvedés vagy kétség kiáltása.63 
életének békés odaadása a „beteljesedett” (τετέλεσται) értelemben, amint az 

59 lehetséges, hogy a „paradicsom” a mennyre vonatkozik (Bock, Luke 1857; marshall, Luke 873). 
60 Ellis, Luke 66; Fitzmyer, According to Luke 1510.
61 Luke 873.
62 J. B. Green, Demise of the Temple as ’Cultural Center’ in luke-acts: an Exploration of the rending 

of the Temple Veil,” RB (1994) 495.
63 Itt a Zsolt 31,5 szerepel. „érdekes módon a 31. zsoltárt a későbbi zsidóság esti imának használta. 

Istent kérte, hogy az alvás ideje alatt őrködjön és oltalmazzon.” (Bock, Luke 1862; b. Ber. 5a; SB 2:269; 
marshall. Luke 876; Jeremias, „Das Gebetsleben Jesu,” ZnW 25 [1926] 126, 3. lábjegyzet). lukács, 
márktól eltérően használja a φωνέω igét.
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látható Jn 19,30-ban.64 az ima megingathatatlan kijelentés, hogy Isten or-
szágát Jézus szolgálatának befejezése megalapította, ugyanakkor megelőle-
gezi Jézus követőinek munkáját az or szág terjesztésében.

9. Összefoglalás. a legtöbb kutató szerint a lukácsi imateológiát az üdvtör-
ténet képviseli. Való igaz, hogy egy üdvtörténeti szempont általában átszövi 
lukács evangéliumát, az ima-szakaszokat pedig különösképpen, hiszen Jézus 
gyakran imádkozik életének fontos pillanatiban. De nem valószínű, hogy az 
üdvtörténet a rendszerező elve lukács ima-szövegeinek. a közös tényező az 
általunk vizsgált szakaszokban a kapcsolat Jézus imája és a kereszt között (lk 
3,21; 5,16; 6,12; 9,18–27; 22,39–46; 23,46). a kereszt célja Isten or szágá nak a 
megalapítása (lk 9,28–36; 22,39–46), emiatt Jézus imája az or szág beteljesülé-
sére mutat (lk 9,26; 9,28–36). lukács imateológiája, amely főképp a keresztet 
és az imádságot köti össze, azt a gyakorlati célt követi, ami a tanítványságot az 
imához szövi (lk 6,12; 9,23–25; 9,28–36; 22,32; 22,39–46). ahogy Jézus előkészíti 
útját az imádságon keresztül, úgy imádkozzanak a tanítványok Isten or szágá-
nak két dimenziója között (azaz a feltámadás/mennybemenetel és a parúzia 
közt; lk 9,18–27). a következő részben elemezni fogjuk a lukácsi imaszöve-
geket, amelyeket a tanítványok oktatására szánt. Ez bizonyítani fogja, hogy az 
imákat a jelentős életeseményeknél és a tanítást a kitartó imáról összekapcsol-
ja a „kereszthordozó tanítványság” fogalma.

3. Jézus tanítása az imáról lukács evangéliumában:  
imádság és tanítványság

Ebben a részben megvizsgáljuk azt az öt szakaszt, amelyek Jézus imáról szó-
ló tanítását tartalmazzák (lk 10,21–24; 11,2–4; 5–8; 18,1–18; 21,36). Két példabe-
széd saját forrásból való (lk 11,5–8; 18,1–8), kettő a Beszédgyűjteményből (lk 
10,21–24; 11,2–4), egy mk 13,33-ból (lk 21,36). Ez utóbbit lukács átalakította a 
„hogy megállhassatok az Emberfia színe előtt” betoldásával. az öt szakasz kö-
zül a lk 18,1–8 vonta magára a legtöbb kutató figyelmét az értelmezéstörténet 
során. ott és mások is kulcsfontosságúnak tartják a példabeszédet lukács 
imádságról szóló teológiájának értelmezéséhez. érdekes módon ez az öt sza-
kasz együtt az imádság teljes paradigmáját adja. a két példabeszéd bemutat-
ja, hogyan kell imádkozni (kitartóan), az Úr imája bemutatja, hogy mit imád-
kozunk, a lk 21,36-ban pedig Jézus arról tanítja a tanítványokat, hogy miért 
kell kitartóan imádkozniuk. az ima azért szükséges, mert a gonosz ebben 

64 Vö. Bock, Luke 1862.
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az átmeneti időben, vagyis a gonosz Krisztus általi legyőzése és annak vég-
ső megsemmisülése között, még működik és harcolni kell ellene. Imádság ál-
tal a hívők éberek maradhatnak és elkerülhetik a kísértést (vö. lk 22,39–46). 
Egyszóval, ezek a versek adják a keresztény imádság teljes paradigmáját: az 
imádság módját (lk 11,5–8; 18,1–18), tartalmát (lk 11,2–4) és okát (lk 21,36).

a didaktikus cél lukács evangéliumának imádságról szóló szakaszaiban 
összekapcsolódik a tanítványság gondolatával az Isten or szágáról szóló ta-
nítás kontextusában. Ebben az értelemben Jézus imádságról szóló tanítása 
saját imaéletére vonatkozik. a tanítványság lukács írásaiban az egyik kulcs 
fontosságú téma, de nem szükségszerűen együtt jelenik meg az úgynevezett 
„elhúzódó parúziával”. Inkább arról van szó, hogy lukács eszkatológiai né-
zőpontja elismeri a feszültséget a jelen és az eljövendő or szág között, és a 
hangsúlyt a keresztény életvitelre helyezi: a jelen or szág lehetővé teszi a tanít-
ványságot, amely jellemzője a végső beteljesülésbe vetett remény.65 Így Jézus 
imádságról szóló tanításának lukácsi bemutatása úgy jellemzi a tanítvány-
ságot, mint Isten or szágá nak két aspektusa közötti feszültségben álló létet.

1) Lk 10,2.21–24 (imádsága hetven tanítvány elküldése után). lukács 
evangéliuma sokat feljegyez Jézus imaéletéről és az imádságról szóló tanítá-
sairól, ugyanakkor az evangélium nem sok példát szolgáltat. a lk 10,21–24 
az egyik ritka példa. Bár a szakasz nem kifejezetten ima, a kutatók egyetér-
tenek abban, hogy az imádkozó Jézust ábrázolja.66 a szakasz irodalmi szö-
vegkörnyezete tartalmaz egy parancsot, az aratásért való imádkozás paran-
csát (lk 10,2: δεήθητε ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ), amely 
a 21–22. versekkel együtt keretbe foglalja ezt a részt (10,1–24), nemcsak az 
elhelyezés miatt, hanem a tematikus párhuzamosság miatt is (mindket-
tő eszkatologikus helyreállítással foglalkozik). Ehhez kapcsolódik, hogy az 
Isten or szága téma együtt jelenik meg az imádsággal. a lk 10,9 kimondottan 
meghirdeti Isten or szágá nak eljövetelét (vö. 11,20) Jézus szolgálata kapcsán, 
és maga Jézus áldja érkezését (21–24).67 abban egyetértenek, hogy a lk 10,9.11 

65 mind a jelen (lk 1,31–33; 7,28; 11,20; 13,18–21; 17,21–22), mint pedig a jövő aspektusai (9,27; 11,2; 13,29 
[asztalhoz telepedni Isten or szágában]; 14,15; 19,11; 21,31–32; 22,16 ,18 ,29–30; apCsel 1,6–7; Emberfia-
versek [lk 21,36; 22,29–30]) megtalálhatók lukács Isten or szágáról való beszédmódjában.

66 Smalley, „Spirit, Kingdom, and Prayer” 64; Plymale, Prayer Texts 46–50. az „atya” szóról a lk 10,21-
ben marshall elismeri, hogy „imádságos kifejezés” (Luke 430, 348).

67 marshall szerint: „amit a tanítványok az üdvösség idejének jeleiként látnak, azok Jézus hatalmas 
tettei, annak jelei, hogy a beteljesedés ideje elérkezett (amit az elmúlt korszak emberei nem láthat-
tak)” (Luke 438).
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versek példák az or szág jelenlétére. Ezen túl a 21–24. versek eszkatologikus 
természete arra utal, hogy Isten uralmának a világban az üdvösség a célja.68

a szakasz szintén didaktikus, hiszen utasítja a tanítványokat, akik részt 
vesznek az aratásban a „már” jelenlévő or szág alapján. Jézus parancsa, hogy 
imádkozzanak, a lk 10,2-ben sugallja, hogy az „aratás folyamatban van”, 
mert az aratás már elkezdődött de „még nincs” befejezve (főleg a 12. vers lát-
ja úgy az ítéletet, mint jövőbeli eseményt).69 a vers arról szól, hogy a tanítvá-
nyok imája Isten aratását (az or szágot) közelebb hozza a beteljesüléshez. a 
szemtanúk fontosságára történő utalás (10,23–24), előre jelzi a tanítványok 
tanúságtevő szerepét az or szág terjedésében.70

összefoglalva: bár a szakasz nem említi kifejezetten a passiót és a keresz-
tet,71 a jelenlévő or szággal és az imádsággal foglalkozik, összekapcsolva az 
imádságot a tanítványokkal. az imádság azokra jellemző életmód, akik be-
lépnek abba az or szágba, amelyet korábban lukács a „mindennapi kereszt-
felvételben” határozott meg (vö. lk 9,23).

2) Lk 11,1–4. a lukács-féle miatyánk egy modell-ima, amelyet Jézus a ta-
nítványok kérésére nekik adott (11,1). az ima „összefoglalja Jézus tanításá-
nak lényegét az imádságról, és a tanítványok számára példaként áll egy cso-
dálatos paradigmában.”72 Két „te-”, és három „mi-kérés” szerepel benne. a 
második kérés („jöjjön el a te or szágod”) az imádság paradigmatikus termé-
szetét jelöli (11,2.9) és egyértelművé teszi az imádság és Isten or szága köz-
ti kapcsolatot. a vocativusban álló „atya” olyan megközelíthetőséget és ben-
sőségességet sugall, amely feltétezi, hogy a kérő kapcsolatban van Istennel, 
és hogy ez a kapcsolat Isten or szága jelenlétének bizonyítéka. a második 
„te”-kérés azért könyörög, hogy Isten or szága jöjjön el teljességében, azzal a 
bizonysággal, hogy a győzelem már adott. Plymale kijelenti, hogy „az Úr 
imádsága az üdvösség megtapasztalásának főpróbája és ugyanebből többet 

68 Plymale, Prayer texts 48.
69 az újszövetségi szóhasználatban az értelme gyakran „az aratás folyamata” (mt 13,30.39; mk 4,29; Jn 

4,35). a lk 10,2 „Isten népének végső összegyülekezésére” utal. (marshall, Luke 416).
70 P. Hoffmann, Studien zur Theologie der Logienquelle (münster: aschendorff, 1972) 254; vö. mar-

shall, Luke 438.
71 a kapcsolat implicit módon felfedezhető a szövegkörnyezeten keresztül. a megelőző mondások, 

különösen a lk 9,51 Jézus halálára és feltámadására mutatnak (Plymale, Prayer Texts 48).
72 Trites, „Prayer motif” 179. Didaktikus természetét Talbert elismeri. azt írja „Sitz im Leben 

Jesuként az Úr imája Istenhez könyörgés egy azonnali korszakváltásért. a harmadik evangéli-
um kontextusában ez a modell-ima didaktikus célt szolgál.” Charles Talbert, Reading Luke: A 
Literary and Theological Commentary on the Third Gospel (new York: Crossroad, 1992) 131–132. lásd: 
Bock, Luke 1050–1051. 
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szeretne.”73 Számára a kérések azon a tényen alapszanak, hogy ilyen szük-
ségletekkel ismétlődően találkozott a múltban. 

Valóban, az Úr imádsága lukácsnál a Jeremias által rekonstruált ere-
detihez képest határozottan a jelenre fekteti a hangsúlyt.74 De ez nem azt 
jelenti, mint Plymale állítja, hogy lukács teljesen megfosztja az eljövendő 
or szág értelmétől. a második kérés például az eljövendő or szág eszméjé-
ről szól. Ezért fogalmaz így Stein: „lukács számára Isten or szága Jézus el-
jövetelében (lukács 11,20; 16,16; 17,20–21) és a lélek jelenlétében (11,13; 24,49; 
apCsel 1,8; 2,1–2) valósult meg.” Viszont, mint a „te-kérések” mutatják, hogy 
„az egyház szintén vágyik az or szág beteljesülésére, hiszen csak akkor lesz 
teljes az isteni terv.”75 az imádság jövőbeli értelme, a lk 11,13, a szakasz (11,1–
13) záró versével lesz egyértelmű: a lélek ajándéka, amely Isten or szágá nak 
eljövetelét jelképezi, itt jövőbeli ajándék, egyszóval az Úr imája tartalmaz-
za a „már” és „még nem” közti feszültséget. ami az imádság jelentését ille-
ti, kapcsolatos a tanítványsággal, amely teljes függőséget jelent Istentől a „fe-
szültség” időszaka alatt.76 Istent atyának szólítani a gyermek szüleire való 
ráutaltságát fejezi ki. Ez a tematikus összefüggés a ráutaltság és az Isten or-
szága között gyakran megjelenik lukács evangéliumában. Valóban lukács 
leírásában az or szágnak inkább a tanítványsághoz van köze, semmint egy 
fogalmi meghatározás felajánlásáról, ahogyan máté 13. fejezetében.77

röviden, lukács a tanítványok fontos gyakorlataként ábrázolja az imád-
ságot ebben az átmeneti időben. az imádság Istenre való teljes ráutaltságot 
kíván, általa örökölhetjük Isten or szágát.

3) Lk 11,5–13. a példabeszéd a kitartó imáról tanít: a kérés éjszaka érke-
zik, felháborító az időpont, a kitartás mégis gyümölcsöt hoz. a példabeszéd 
(11,5–8) valószínűleg egy „mennyivel inkább” történet.78 Ha egy vonakodó 
barát nem akar a szomszédjának ajtót nyitni, majd mégis megteszi annak 
arcátlan kitartása miatt, mennyivel inkább fog Isten, aki szívélyes és készsé-
ges, válaszolni az imákra? a lk 11,9–10 is nyomatékosítja, hogy érdemes kér-
ni, keresni, kopogni, mert Isten biztosan válaszolni fog az imákra. Így is a 

73 Plymale, Prayer Texts 56.
74 Joachim Jeremias, „The lord’s Prayer in modern research,” ExpT 71 (1960) 141–146.
75 robert Stein, Luke (naC; nashville: Broadman, 1992).
76 Vö. Joel B. Green, The Gospel of Luke (nICnT; Grand rapids; Eerdmans, 1997) 440. mind az Istenre 

utaltság, mind pedig a bizalom az imában megjelenik a miatyánk utáni két szakaszban: „az éjfél-
kor alkalmatlankodó barát” (11,5–8) és „a megválaszolt ima bizonyossága” (11,9–13) c. szakaszban; 
Plymale, Prayer Texts 56). 

77 máté gyakran használja a „hasonló az Isten or szága…” formulát, bár nem ad a kifejezésnek sablo-
nos meghatározást. 

78 Talbert, Reading Luke 132.
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határozatlan alany a 9. versben („az majd megadatik néktek”) azt mutatja, 
hogy amit kapunk, nem feltétlenül az, amit kértünk, de mindig „jó” annak 
végső értelmében. érdekes módon a lk 11,11–13 azt hangsúlyozza, hogy az 
atya a Szentlelket adja (vö. mt 7,11: „jó dolgokat”). a kapcsolat a Szentlélek 
és az imádság közt az apCsel 1,14-ben is megjelenik, ahol lukács leírja mi-
ként imádkoztak a tanítványok mielőtt megkapták a lélek pünkösdi ajándé-
kát az apCsel 2-ben.79 a lélek ajándéka Isten or szágá nak eljövetelét jelké-
pezi. a kitartó imádság azért lehetséges, mert Isten or szága már létezik, és 
a Szentlélek fenntartja az imádságot.

4) Lk 18,1–8. Ebben a példabeszédben is nyilvánvaló az imádság és az Isten 
or szága közötti kapcsolat. a hívőnek, Isten igazságára várva azonosulnia kell 
az özvegy kitartásával az imádságban, míg az or szág teljesen kibontakozik 
(18,1.8). lukács rögtön az elején rámutat az elbeszélés lényegére (18,1): „mindig 
imádkozni kell, és nem szabad belefáradni”. Bár kezdetben ilyen vers megjele-
nése nem jellemző,80 mégis fontos a példabeszéd jelentésének megértéséhez. a 
18,1–8a tanítása egyértelmű: Isten meghallgatja és gyorsan (ἐν τάχει) válaszol 
azok kiáltására, akik hűségesek és kitartóak az imádságban. nehezen érthetők 
a példabeszéd záró szavai (18,8b), amelyek az Emberfia eljöveteléről tanítanak. 
a kérdés: miért, és hogyan ötvözi lu kács a „kitartó imádság” általános témá-
ját az „eszkatologikus buzdítás” spe ciá lis elképzelésével.

Figyelemre méltó, hogy a példabeszédet Jézus a farizeusoknak mondott 
válaszában mondja el arról, mikor jön el Isten or szága (lk 17,20). Blomberg 
szerint „a lk 17,20–18,8 kontextusában az alapvető fontosságú ima valószí-
nűleg az, amelyik várja az or szág eljövetelét.”81 a lk 18,8 kibontja Jézus vá-
laszát (lk 17,21–22). Kijelenti, hogy lesz egy időszak a parúzia előtt, de nem 
vethető el a küszöbön álló esemény várása sem. az imádságról szóló pél-
dabeszéd az or szág eljöveteléről szóló két válasz között található (17,20 és 
18,8b). a példabeszéd szerint az átmeneti időszak alatt megkövetelhető a fo-
lyamatos ima, mint egyfajta viselkedésmód, amit a tanítványokban visszaté-
résékor az Emberfia látni akar: „az Emberfia szeretné megtalálni, aki hűsé-
ges az imádságban.”82 a példabeszéd elismeri, hogy van egy köztes időszak, 

79 Talbert írja: „Valóban, az evangélista Jézus ígéretét lk 11,13-ban a pünkösd alapjának tekinti” (ibid. 133). 
80 Craig Blomberg, Interpreting the Parables (Downers Grove, Il: InterVarsity, 1990) 271.
81 Ibid. Green egy inklúziót lát a 17,20 és 18,8 között (Gospel of Luke, 637). Ezért az eljövendő or szág és 

az imádság közötti kapcsolat egyértelmű.
82 marshall értelmezése szerint a 6–8a versek a példabeszédet Isten természetéről szóló tanítássá 

változtatják. Így a 8b vers a példabeszéd végső alkalmazása a tanítványokra vonatkozik: Isten hűsé-
ges és a tanítványok is legyenek „hűségesek (és ezért imádságosak) mindvégig, egészen az Emberfia 
végső megjelenéséig” (Luke 670). a πίστις szó szokatlan használata a névelővel a 8b versben valószí-
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mindazonáltal állítja, hogy Isten gyorsan válaszol a kérésekre, illetve a tanít-
ványoknak, akik keresik Isten or szágát, kitartónak kell lenniük az imádság-
ban. a folyamatos és kitartó imádság nemcsak a jövőben elvárt, hanem most 
szükséges azért, hogy részesedjünk az or szágból. Ezért az imádságot lukács 
a tanítványság egyik fő jellemzőjeként ábrázolja mind a „már” meglévő or-
szágban való élethez, mind pedig az eljövendő or szágra való előkészülethez.

5) Lk 21,36. az ima itt eszközként jelenik meg, ami által az ember min-
dig éber lehet (ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι).83 Így ez a vers is a fo-
lyamatos imádság témájával foglakozik. ott amellett érvel, hogy épp, mint 
a lk 18,1–8 szakaszban, a vers a lukácsi ima-motívumot fejezi ki, ima erő-
ért a végsőkig való kitartásban.84 ugyanakkor sugallja, hogy az imádság kö-
vetelmény a tanítványok számára, akik eszkatologikus feszültségben élnek. 
megjegyezendő, hogy csak lukács kapcsolja össze az imádságot az Emberfia 
megjelenésével (lk 18,8; 21,36; apCsel 7,56.60). míg az utolsó hivatkozás a je-
lenre vonatkozik, a lk 21,36 összefügg a beteljesüléssel (Isten or szágá nak el-
jövetelével), hiszen a vers szerint „az embernek mindig készen kell állnia a 
pa rú zi á ra”.85 Így a buzdítás az éberségre a „kitartó imában” követelmény a 
tanítványok számára, akik a jelen és az eljövendő or szág között élnek.

összefoglalva: a didaktikus cél nyilvánvaló az öt imádsággal foglalkozó 
szakaszban, ahol a tanítványság megerősítést nyer. Jézus tanítása az imád-
ságról a szövegekben az ima teljes paradigmáját adja, beleértve a „hogyan 
imádkozzunk” (folyamatosan), „milyen céllal imádkozzunk” (jöjjön el a te 
or szágod), és „miért imádkozzunk” (hogy megerősödjünk) kérdését és vála-
szát. nagyon fontos, hogy mind az öt szakaszban össze van kötve az imádság 
jelentősége az Isten or szágáról szóló tanítással. Eszerint lukács evangéliu-
mában az imádság példaként jelenik meg a tanítványok számára, különösen 
ebben a „már jelenlévő” és „még nem” beteljesedett or szágban.

Zárszó

Hangsúlyeltolódás van Jézus imaélete és az imádságról szóló tanítása között. 
az előbbinél a hangsúly a kereszten van, Isten or szágá nak megalapításán, 

nűleg „szüntelen imádságban megnyilvánuló hűséget” jelent (marshall, Luke 676). Blomberg el-
lenben „hitként” értelmezi a τὴν πίστιν kifejezést, amely azt jelenti: „Krisztus az éppen illusztrált hit 
különleges fajtárára vonatkoztatja” (Bomberg, Interpreting the Parables 272).

83 a használt melléknévi igenév (δεόμενοι) körülíró jellegű, jelentése: „az ima által.” 
84 ott, Gebet und Heil 73–75.
85 marshall, Luke 783.
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az utóbbival ellentétben, ahol Jézus folyamatos imádságra tanít, amely által 
a tanítványok megtanulhatják hogyan éljenek az or szágban és hogyan ké-
szüljenek az eljövendő or szágra. az első esetben a kutatók amellett érvel-
nek, hogy az „üdvtörténet” jelenti lukács imateológiáját, én pedig azt állí-
tom, hogy lukács Jézus imádságának értelmezése közvetlenül a kereszthez, 
tanítványsághoz, és Isten or szágához kapcsolódik. Természetesen a kereszt 
az egyik központi fogalom az üdvtörténetben. azonban eltérek a korábbi 
tudományos szóhasználattól, amikor „üdvtörténetről” beszélek. ott és kö-
vetői tévesen úgy látják az Isten or szágát mint eljövendő, és az „elhúzódó 
parúzia” fogalmához kötik. ott amellett érvel Conzelmann munkája alap-
ján, hogy a lukácsi imaszövegek didaktikusak, azok számára íródtak, akik az 
„elhúzódó parúzia” időszaka alatt éltek. Conzelmann és ott számára az 
Isten or szágára való várás a „kitartó” imádságban a jövőbe mutat. Ez az ér-
telmezés azonban helyesbítésre szorul. Helyesen állapítja meg Conn, hogy 
lukács álláspontját az imáról eszkatológiájának kontextusában kell értel-
mezni, amely nem mindig „futurista.” Schnackenburg szintén arra mu-
tat, hogy az „éberséget”, amely fontos motívum lukácsnál, nem lehet igazán 
fenntartani egy „futurista” eszkatológiában.86 Hasonlóképpen, Caroll azt 
állítja, hogy lukács azokkal szemben fogalmaz így, akik „futurisztikusan” 
látták az eszkatont, Conzelmann-al szemben, mert lukács egy közelgő 
esz ka tont várt.87 Valóban több rész mutatja, hogy az or szág már eljött (lk 
11,20; 14,16–25; 17,20; stb).

mégis, helyesebb azt kijelenteni, hogy lukács evangéliumában az or szág 
mind „jelen” és „jövő” vetületei Isten or szágá nak kétdimenziós szemléletét 
mutatják. Ha Isten or szága már Jézus szolgálatán keresztül megalapult (a 
kereszt és feltámadás által) akkor a „parúzia késése” nem okozott megütkö-
zést lukács evangéliuma hallgatóságának. amint E. E. Ellis írja: „amiatt, 
hogy az eszkatológikus valóság jelen van, az átmeneti időszak időtartama, 
amíg el nem jön a teljesség, nem döntő jelentőségű.”88 Jézus imádkozik, hogy 
előkészüljön a keresztre, és hasonlóképpen követői is imádkoznak, hogy elő-
készüljenek a szenvedésre. maga a messiás imádkozik, hogy befejezze Isten 

86 rudolf Schnackenburg, „Die lukanische Eschatologie im lichte von aussagen der apos tel ge-
schich te,” in Glaube und Eschatologie: Festchrift Für Werner Georg Kümmel zum 80. Geburstag (szerk. E. 
Gräs ser és o. merk; Tübingen: mohr, 1985) 261–262.

87 a késlekedés, elhúzódás lukács számára az ellenkező szerepet tölti be, mint amire Conzelmann 
gondolt. a késlekedés nem ellentéte, hanem alátámasztja a várakozást a közeli végre lukács saját 
helyzetében (John T. Caroll, Response to the End of History: Eschatology and Situation in Luke-Acts 
[SBlDS 92; atlanta: Scholars, 1988] 166).

88 E. E. Ellis, Eschatology in Luke (Philadelphia: Fortress, 1972) 19. Illetve: o. Cullman, Christ and Time 
(3. kiadás; london: SCm, 1962) 84–94; idem, Salvation in History (london: SCm, 1967) 174, 242–243; 
Dennis J. Ireland, Stewardship and the Kingdom of God (novTSup 70; leiden: Brill, 1992) 210.
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or szágá nak küldetését, és így tanítványainak is ezt kell tenniük az átmeneti 
időszakban, a jelen és jövő or szág közt. Így Jézus imaélete lukács evangéli-
umában a kereszttel és a tanítványsággal kapcsolódik össze.

lukács teológiájával kapcsolatban J. m. Creed írta: „nincs theologia crucis 
[a kereszt teológiája] azon az állításon túl, hogy a Krisztusnak szenvednie 
kell, amint azt a prófétai írások megjövendölték”.89 a theologia crucis kifeje-
zést az engesztelés páli tanának értelmében használja. C. K. Barret viszont 
arra mutat, hogy lukács számára a theologia crucis alapvető meghatározása a 
mindennapi élet kerete, amelyben a hívő gyakorolja a napi kereszthordozás 
fegyelmét. lukácsnál ez a hangsúlyeltolódás Barret szerint lelkipásztori 
aggodalma miatt van, olvasói okítására és nevelésére.90 Valóban, Jézus leg-
több tanítása Isten or szágáról lukács evangéliumának középső részében ta-
lálható (lk 9,51–19,27), ahol a fő téma Jézus halála és feltámadása fényében 
a tanítványság.91

a tanítványok számára az imádság előretekintés az eljövendő or szágra, 
ugyanakkor visszatekintés a keresztre, amely által Isten or szága már elér-
kezett. lukács elbeszélésében Jézus imái didaktikus célt is szolgátak. ahogy 
Jézus imái előkészítették őt, hogy találkozzon a kereszttel és megalapítsa az 
or szágot, úgy a tanítványok imái is felidézik a keresztet és előkészítik őket, 
hogy belépjenek Isten or szágába. Jézus sürgeti a tanítványokat, hogy min-
den nap vegyék fel keresztjüket. az imádságban való kitartás a módja an-
nak, hogy Isten or szágá nak két dimenziója közt éljenek.

89 St. Luke lxxii.
90 Véleménye alátámasztása érdekében Barret több szakaszt megvizsgál (lk 9,23; 9,57–62; 14,27; 

22,28; 23,26; apCsel 20,35). Ezek közül a lk 9,23 a kulcsfontosságú vers. Ebben három alapvető vál-
tozást figyelhetünk meg. (1) a mindenkihez (πρὸς πάντας) szóló szavak – vélhetően szemben a 18. 
versben szerepelő tanítványokkal (οἱ μαθηταί) – nemcsak a Tizenkettő kis csoportjának szólnak 
(9,10.12.16), hanem minden kereszténynek. (2) az aoristosban álló főnévi igenév (ἐλθεῖν) immár je-
len időben van (ἔρχεσθαι), ami nem egyszer s mindenkorra vonatkozó döntés, hogy követjük Jézust 
a keresztig, hanem egy rendszeres és folyamatos tanítványi élet. (3) Ezt kétszeresen aláhúzza a be-
toldott καθ᾽ ἡμέραν („naponként”) kifejezés. lukácsnak a mk 8,34-en végrehajtott változtatásai, 
amelyek kihívást intéznek a tanítványok felé, hogy Jézussal együtt fogadják el a keresztre feszítést, 
szó szerint azt mutatja, hogy lukács a keresztet életmodellként értette (C. K. Barrett, „Theologia 
Crucis – in acts?,” Theologia Crucis – Signum Crucis: FS für Erich Dinkler zum 70 Geburtstag [szerk. 
C. anderson és G. Klein; Tübingen: mohr, 1979] 76). Ebben a versben három nagyobb változtatás 
van (Barrett, „Theologia Crucis” 75–76).

91 Ebben a központi részben a kerettel együtt (9,51–62; 19,11–27) négy Isten or szágáról tanító szöveg-
egység van (10,1–24; 11,14–20; 13,18–30 [13,31–14,24]; 17,29–37). mindegyik szövegegység megismé-
teli és kidolgozza Isten or szágá nak fogalmát. Isten or szágá nak kettős vetülete, mint már jelenlé-
vő, ugyanakkor még csupán eljövendő or szág, feszültséget okoz az olvasóknak/a hallgatóságnak. 
Sürgeti az elhatározást, a meghívás elfogadását, és a tanítványok jelen etikai életére koncentrál. 
mindezeket a tanításokat megerősíti a közelgő, ítélettel együttjáró Isten or szágára való hivatkozás. 
Így Isten or szágá nak növekednie kell, és meglepően magában foglalja az azt elvetők felcserélését 
azokkal, akik azt elfogadják.
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Ezért lukács imateológiáját Isten or szága tanítványságának értelmében 
kell értelmezni, amelynek kulcsfogalma a „mindennapi keresztfelvétel” (lk 
9,23). az imádságról szóló szövegek bemutatták, hogy Jézus imaélete követ-
kezetesen a kereszthordozáshoz kapcsolódik, valamint az imádságról szóló 
tanítását kimondottan Isten or szágá nak megalapításához kötik. a kereszt-
hordozás lukács fejében főképp didaktikus vonatkozással bír, az imádságról 
szóló szövegeknek ezt a két fajtáját nem lehet szétválasztani. összességében: 
ajánlatos a kitartó imádság a tanítványoknak ebben a köztes időben, hogy 
megfelelő módon éljenek Isten or szágá nak két aspektusa között.
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JéZuS ImáDSáGoS GYaKorlaTa luKáCS KaTEKéZISéBEn*

lesław Daniel Chrupcała oFm,  
Studium Theologicum Jerosolymitanum, Jeruzsálem

az evangélisták közül különösen lukács utal rá előszeretettel, hogy Jézus 
különféle helyzetekben és különböző körülmények között imádkozott.1 a 
szerkesztői megjegyzések – amelyekkel a harmadik evangélista Jézust imád-
ság közben ábrázolja –, Jézus nyilvános működésének kiemelkedő állomá-
sait jelzik. Jézus imádkozik a keresztségkor a Jordánnál (lk 3,21), egy napi 
igehirdetés után (5,16), a tizenkét apostol kiválasztása előtt (6,12), Péter hit-
vallása előtt (9,18), a színeváltozáskor a hegyen (9,28), amikor a tanítványo-
kat imádkozni tanítja (11,1), a szenvedés előestéjén az olajfák hegyén (22,41).2

az „imádság evangélistája”3 hivatkozik Jézus néhány imádságára (lk 
10,21–22; 22,42; 23,34.46), más alkalmakkor közli imáról szóló tanítását (vö. 
két szövegegység: lk 11,2–13 e 18,1–14; illetve 6,28; 21,36; 22,40.46); különösen 
pedig a szerkesztői megjegyzések – ahol lukács „kívülről” ábrázolja Jézus 
imádságát –, ábrázolják erőteljesebben Jézusnak, az imádság emberének és 
az imádság mesterének arcát.4

* lesław Daniel Chrupcała, la prassi orante di Gesù nella catechesi lucana, in: LA 49 (1999) 
101–136. Fordította: Szabó Xavér oFm.

1 értékes magyarázati kísérletek ellenére az imádság témája lukács evangéliumában továbbra is nyi-
tott terület marad, ahogy ez a témáról szóló folyamatosan növekvő bibliográfiából is látszik. (az iro-
dalomjegyzéket lásd a tanulmány végén.) érdemes felidézni F. Bovon, Luc le théologien. Vingt-cinq 
ans de recherches (1950–1975), Genève 19882, 420–422 elemzését: „Tudjuk, lukács hangsúlyozza az 
imádságot. Több tanulmány is foglalkozott ezzel a szerkesztési sajátossággal. ami meglepő: a té-
máról szóló elmélyült monográfiák mind nemrégiben íródtak.” (420). a kutatástörténethez a lk–
apCsel művében az imádságról lásd: Crump, Jesus, 2–11.

2 némelyek számára a szövegek száma szándékolt, így például monloubou (La prière, 58): „a hetes 
szám valószínűleg nem véletlen”. Egyedül az utolsó szakaszhoz, az olajfák-hegyi imádsághoz talál-
ható párhuzam a mk 14,35 és a mt 26,39 verseiben.

3 Úgy tűnik, ezt a címet P. Samain ruházta lukácsra (vö. Dupont, Le discours, 349, 1. lábjegyzet).
4 Ezzel a két központi fejezetcímmel találkozunk Drago monográfiájában (lásd még Panimolle). Ez 

a kiváló, lelkipásztori jellegű könyv rendkívül hasznos jelen tanulmányunkhoz is.
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lukács Jézus lelkiségének e jellegzetes vonását számos árnyalattal fes-
ti meg, ugyanakkor a keresztény közösségnek is értékes segítséget kínál 
Krisztus követésére. Számára Jézus imádságának stílusa valóban nem pusz-
tán Jézus történeti hagyományának reflexiója – ami ugyan igen jelentős 
krisztológiai nézőpontjához –,5 hanem a keresztény imádság paradigmája 
is körvonalazódik általa (parainézis).6 a lukácsi műben a keresztény közös-
ség meghívást kap arra, hogy Jézus imádkozó alakját szemlélje (lk), hogy az 
apostoli egyház nyomán életpéldáját követni tudja (apCsel). Tehát ahogy 
Pál szerint, úgy lukács szerint is a lelkipásztori-etikai imperatívusznak erő-
sen támaszkodnia kell az üdvösség indikatívuszára. éppen ezért érthető, 
hogy a lukácsi szemléletben Jézus imájának dinamikája felett nemcsak hogy 
szükséges, de fontos is elidőzni.7

1. az imádság topográfiája

Jézus idejében két hivatalos kultuszhely és zsidó imahely létezett: a templom 
és a zsinagóga. Bár Jézus gyerekkorától fogva felzarándokolt a Templomba 
(lk 2,41–41), az „imádság házába” (lk 19,46 = Iz 56,7; vö. lk 18,10; apCsel 
22,17),8 Isten imádásának szentélyébe (lk 2,37–38; apCsel 7,7; 26,7),9 és részt 
vett „szokása szerint” (lk 4,16) a zsinagógai liturgián, nincs említés arról, 
hogy Jézus együtt, közösen imádkozott volna a néppel vagy a tanítványok 
csoportjával. a zsinagógában és a templomban Jézus alapvetően tanított (lk 
4,31; 6,6; 13,10; lk 19,47; 20,1; 21,37–38; 22,53). amikor azonban a szöveg Jézus 

5 lásd l. Feldkämper és D. Crump tanulmányait.
6 Jól ír Trites: „The Prayer”, 185: „lukács sokkal teljesebb képét ábrázolja az imádkozó Jézusnak, 

mint bármelyik más szinoptikus, vagy János. nemcsak teológiai vagy krisztológiai érdeklődéséből 
cselekszik így, hanem didaktikai céllal is.”

7 Vitatva o. G. Harris egyik tézisét, aki (ott, Gebet, 92–94 segítségül hívásával) tagadja, hogy 
lukácsot érdekelték volna az imádság „mechanizmusai”, Plymale, The Prayer, 5, helyesen figyel-
meztet: „az imádság mechanikája – hogyan, hol és mikor imádkozzon az ember – jelentős lukács 
számára”; és, hogy igazolja ezt a megállapítást, szövegek egész sorát idézi, amelyekben lukács az 
imádságot sokféle valósággal kapcsolja össze (4). érvényes Schille, „Grundzüge”, 218 megítélése is: 
„úgy látszik, az imádság helye kiemelkedő szerepet játszik. még egyértelműbb az időtartam kérdé-
se. lukács az ima állandóságára helyezi a hangsúlyt.” 

8 lukács helyettesítette a mk 11,17 és a mt 21,13 alkalmazta κληθήσεται igét („neveztetni fog”) a létigé-
vel (ἔσται, „lesz”), talán azért, mert a templomot – leginkább és nem pusztán – a zsidó imádság helyé-
nek tartotta.

9 Jól ismert Jeruzsálem és templomának földrajzi, teológiai és irodalmi helye a lukácsi műben. Elég 
felidéznünk, hogy a harmadik evangélium a reggeli áldozati liturgiával kezdődik (1,8–10), és a 
Templomban Isten dicséretére összegyűlt tanítványok jelenetével zárul; a Templomban volt Jézus 
öntudatának legelső megnyilatkozása is (2,49). a Templom témájáról lukács evangéliumában töb-
bek között hasznos megtekinteni: m. Bachmann, Jerusalem und der Tempel. Die geographisch-theolo-
gischen Elemente in der lukanischen Sicht des jüdischen Kultzentrums (BWanT 109), Stuttgart etc. 1980; 
a. Casalegno, Gesù e il tempio. Studio redazionale di Luca-Atti, Brescia 1984.
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„imájáról” beszél, akkor személyes, és szinte mindig magányos imáról van 
szó.10

a lukácsi mű (különösen az apostolok cselekedetei) gyakran említi a kö-
zös vagy nyilvános imádságot, amelyet a Templomban (lk 1,10; 19,45–46; 
24,53; apCsel 2,42?46–47; 3,1; 5,12b; 21,26), a házban (apCsel 1,13a.14.24; 2,46; 
4,23-24; 6,6?; 12,5.12; 13,3; 20,7–12.36?), vagy más, kultikus célra alkalmas helyen 
(apCsel 16,13.16: folyóparton; 16,25: börtönben; 21,5: tengerparton) végeztek. 
Ezt az imádságot meg kell különböztetnünk a személyes imától, amellyel a 
hívő saját jogon fordul Istenhez (lk 18,10.11; apCsel 9,11.40; 10,9.30–31).

Jézus a csoport fejeként az étkezések idején is imádkozott (vö. lk 9,16; 
22,17.19–20; 24,30.35), de a magánimádságra rendszerint természetes környe-
zetbe vonult: hegyekre, vagy puszta, félreeső helyekre, és soha nem a házba, 
amely nem tartozhatott működésének színhelyei közé (lk 9,58; vö. azonban 
mk 7,24).

A hegy

a statisztika alapján úgy tűnik, lukács nem tulajdonított különösebb szere-
pet a hegynek.11 mátéval összevetve, aki nagyobb érdeklődést mutat a hegyek 
iránt, lukács elhagyja a kísértések „magas hegyét” (lk 4,5; vö. mt 4,8), a mátéi 
„hegyi” beszédet átalakítja sík mezőn elmondott beszéddé (lk 6,17; továbbá: 
mt 18,12 és lk 15,4), elhagyja a hegyen történt kenyérszaporítás második el-
beszélését (mt 15,29; vö. Jn 6,3), hallgat a Feltámadottnak a találkozásáról a 
Tizeneggyel,  ami Galilea egyik hegyén történt (mt 28,16), azon a hegyen, ame-
lyet „Jézus jelölt ki” (mt 28,16), és végül nem tud Jézus mondásairól, amelyek 
a hegyet áthelyezni képes hit nagyságáról szólnak (mt 17,20; 21,21//mk 11,23). 

Viszont lukács saját anyaga a lk 3,5 (= Iz 40,4: „minden hegy és minden 
domb süllyedjen alá”) és a 4,29 (a hegy, amelyre názáret épült; vö. mt 5,14). 
Hogy a hegy lukács számára túlmutat az egyszerű topográfiai megjelölésen, 
abból a hangsúlyból is látható, amelyet a hegy és Jézus imája közötti kapcso-
latnak tulajdonít (lk 6,12; 9,28.37; 22,39).12

10 Jézus imájának áttekintéséről az evangéliumban lásd Jeremias, Gnilka, radermakers, Bernard 
munkáit. Továbbá: de la Potterie, La preghiera, 1. fejezete „Jézus imájának külső kereteiről” szól 
(imádságának helyei és időpontjai, imádságos mozdulatai).

11 az ὄρος főnév 14-szer fordul elő máténál, 7-szer márknál és 10-szer lukácsnál (3-szor az apCsel-
ben; lásd még ὀρεινός: lk 1,39.65), és 5-ször Jánosnál. az esetek többségében a főnév előtt határozott 
névelő áll (noha egyetlen hegynek sincs neve, csupán az olajfák hegyének), általában az εἰς elöljáró-
szóval alkot helyhatározót.

12 K. P. Fischer „’Der Berg’ in den Evangelien – Zeichen für die Völker”, BN Heft 99 (1999) 42–54 szerint 
a „hegy” a Templomhegy, az új Sion szimbóluma: „a szinoptikusok, főleg máté a ’hegyet’ teológiai nagy-
ságként érti, és Sionra vonatkoztatja…” (54). Kétlem, hogy ez a hipotézis igaz lenne máté és lukács evan-
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az ószövetségben a hegy Isten kinyilatkoztatásának és lakásának he-
lye. Ezek a jellemzők főleg a Sínai-hegyre illenek. ott történt, hogy mózes 
imádságba merülve megkapta a szövetség tábláit, és az Istennel való talál-
kozástól átalakulva jött le (Kiv 19,16–25; 34,29; vö. apCsel 7,30–38). Később 
a Sínai-hegyen talált menedéket Illés próféta, akinek szintén lehetősége volt 
találkozni az Úrral (1Kir 19,8–14). a hegy tehát a teofánia és az Istennel való 
személyes találkozás kitüntetett helye, ahol Isten kinyilvánítja akaratát, és 
értésére adja a kiválasztott embereknek az elvégzésre váró küldetést.13 Bár 
lukács nem dolgozza ki annyira a mózes–Jézus tipológiát, Jézus hegyre ve-
zető léptei, hogy imádkozzék, spontán módon felidézik mózesnek az Isten 
hegyére való felmenetelét.14

a) lk 6,12: „Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre 
imádkozni, és az egész éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte (ἐξελ
θεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ 
τοῦ θεοῦ).” Ebben a részben, a tizenkét apostol kiválasztásának kontextusá-
ban (6,12–16) megtalálható Jézus imádságos gyakorlatának összes lényeges ele-
me: a hely (hegy), az idő (éjjel) és a mód (kitartás a magányos imában). a mk 
3,13 párhuzamos helye csupán azt mondja, hogy „Jézus felment a hegyre” (ἀνα
βαίνει εἰς τὸ ὄρος), míg máté semmiféle helymegjelölést nem tesz.

lukács szépen kifejezte Jézus hegyre menetelének fő okát.15 az imád-
ság témája kétszer tűnik fel a versben, először Jézus döntését jelzi, ami-
ért visszavonul a hegyre (célhatározói értelmű προσεύξασθαι), majd a vég-
rehajtás módját (átvitt értelmű állapothatározó: ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ). 

géliumára. Igaz ugyan, hogy lukács ismeri a Jeruzsálem/Sion-teológiát, de túlnyomórészt pogány hall-
gatósága számára nem kis nehézséget jelentett volna az evangéliumi „hegyben” felismerni az ószövetségi 
Sion hegyére tett utalást. Fischer téziséhez hasonló nézet: K. Broadhead, „Which mountain Is ’This 
mountain’? a Critical note on mark 11:22-25”, Paradigms 2 (1986) 33–38. a hegy motívumáról máté evan-
géliumában, de a Biblián kívüli vallásokban és az ószövetségben is lásd még: T. l. Donaldson, Jesus on 
the Mountain. A Study in Matthean Theology (JSnT SS 8), Sheffield 1985; illetve J. mánek, „on the mount 
– on the Plain (mt. v 1 – lk. vi 17)”, NovT 9 (1967) 124–131, aki máté és lukács különböző eszkatologikus 
fogalmai alapján megkísérel magyarázatot adni a hegy iránti megkülönböztetett figyelemre.

13 lásd például J. Jeremias, Der Gottesberg. Ein Beitrag zum Verständnis der biblischen Symbolsprache, 
Gütersloh 1919; T. Booij, „mountain and Theophany in Sinai narrative”, Bib 65 (1984) 1–26; T. B. 
Dozeman, God on the Mountain. A Study of Redaction, Theology and Canon in Exodus 19–24 (SBl mS 
37), atlanta Ga 1989.

14 Vö. B. J. Koet, „Divine Communication in luke-acts”, in J. Verheyden (ed.), The Unity of Luke-Acts 
(BETl 142), leuven 1999, 753–754. Crump ítélete nagyon radikális: Jesus, 146, 122. lábjegyzet: „nem 
valószínű, hogy lukácsnál bármiféle szimbolikus jelentés kapcsolódott volna akár a mózesi, akár 
bármely más hegyhez”. Ha a Templomheggyel való kapcsolatot ki kell zárnunk, akkor fordítva is 
igaz – ahogy már H. Conzelmann (1954) sugallta –, hogy „a Sínai tipológiája sokkal kevésbé kife-
jezett.” (Il centro del tempo. La teologia di Luca, Casale monferrato 1996, 52, 84. lábjegyzet). Con zel-
mann viszont helyesen figyelmeztet, hogy nem szükséges az ὄρος főnév minden előfordulásában ti-
tokzatos értelmet keresni (vö. 83. lábjegyzet).

15 „lukácsnál ez a leghangsúlyosabb megjegyzés az imáról.” (Crump, Jesus, 145).
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az Újszövetségben a προσεύχομαι összetett ige 85-ször fordul elő (lk: 19 – 
apCsel: 16 – mt: 15; mk: 10), a προσευχή főnév 37-szer (lk: 3 – apCsel: 9; 
mt: 2; mk: 2). lukács két kedvenc szavával van dolgunk.16 ami lukácsot 
megkülönbözteti a többi újszövetségi írótól, az nem a szókincs, hanem a 
gyakoriság és a kontextus, amelybe illeszti az imádság témáját.

a topográfiai megjegyzések – „felment a hegyre” (12) / „lejött velük” (17) – 
hidat képeznek Jézus imádsága és szolgálata között. Imádság szándékával vo-
nul vissza a hegyre, egy olyan helyre, ahol a „tömeg” nem éri őt utol, mely cse-
lekedetnek kettős a célja: megismerni Isten akaratát az apostolok kiválasztásá-
val kapcsolatban (apCsel 1,2: akik „a Szentlélekben választattak ki”) és erővel 
töltekezni az isteni szolgálatra, amelyet a hegyről lejövet rögtön folytat. a lk 
3,21–22 és az 5,16–17 versekhez hasonlóan a 6,12-ben is az imádság erősíti meg 
Jézus Istennel való kapcsolatát, és szolgálata érdekében erősíti meg ezt a kap-
csolatot.

b) lk 9,28–29: „maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment a 
hegyre imádkozni (ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι). miközben imádkozott 
(ἐν τῷ προσεύχεσθαι), arcának színe elváltozott”. Jézus színeváltozásának el-
beszélésében, ahogy korábban is, a topográfiai megjelölések alkotják az epi-
zód keretét: „felment a hegyre” (28) / „amikor lejöttek a hegyről” (37). az 
imádságot, amely előkészíti a talajt a teofánia eseményére és Jézus küldeté-
sének kinyilvánítására, itt is érzelemgazdagon ábrázolja lukács.

a mk 9,2.9 és a mt 17,1.9 párhuzamos helyeken, amelyek ugyan nem 
hangsúlyozzák Jézus imádságát, a jelenet egy „magas hegyen” játszódik, egy 
magányos, félreeső helyen.

c) lk 22,39: „aztán elindult, és szokása szerint az olajfák hegyére ment.” a 
szinoptikusoktól eltérően, akik Jézus imádságát egy „Getszemáni ne vű” ma-
jorba helyezik, lukács azt mondja, hogy az olajfák hegyére ment, egy ponto-
san meghatározható helyre (22,40a: γενόμενος ἐπὶ τοῦ τόπου).17 a szerkesztői 
bevezetésben a harmadik evangélista azt is megerősíti, hogy Jézus szokása sze-
rint járt ide. De mire vonatkozhat lukácsnak a κατὰ τὸ ἔθος betoldása? Ha szá-
mon tartjuk a tényt, hogy az olvasó már értesült arról, hogy Jézus visszavonult 
az olajfák hegyére, hogy ott töltse az éjszakát (lk 21,37; vö. Jn 18,2), illetve egy-
értelmű, hogy Jézus azért van ott, hogy a krízis és a nagy döntés pillanatával 

16 lukács Jézus imádságát mindig ezzel a két kifejezéssel jelöli, amelyek részét alkotják a témáról szóló gaz-
dag lukácsi szókészletnek; vö. inter alia monloubou, La prière, 93–131; George, „la prière”, 402–405.

17 Tekintettel arra, hogy a hegy az imádság, az epifánia, a mennyei kommunikáció jellegzetes helyét jelölte, 
„ezért is van különleges szerepe a szenvedéstörténetekben, olyan szerepe, amelyet lukács forrásai nem tu-
lajdonítottak neki” (Conzelmann, Il centro, 52). a harmadik evangélista visszautasítva az olajfák hegyé-
nek eszkatologikus szimbolizmusát, a tanítás és Jézus éjjeli imádságának helyeként szemléli (ibid., 84; 86).
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szembesüljön (lukács a kontextusban inkább az imádságra helyezi a hang-
súlyt), akkor egyértelmű, hogy a szokás az arra a hegyre történő imádságos visz-
szavonulásra vonatkozik, amely Jeruzsálemmel szemben van. Sőt, az olajfák 
hegye az imádság helyeként volt ismert Dávid kora óta (1Sám 15,32). Ezért ész-
szerűnek tűnik a következtetés, hogy lukács olyan képet fest Jézusról, aki az 
imádság szándékával megy az olajfák hegyére – ahogy azt a történet folytatása 
meg is erősíti –, hogy jobban megértse Isten akaratát és küldetésének értelmét.18

Ha lukács bizonyos érdeklődést mutat is a hegyek, mint Jézus imáinak 
helyei iránt, nem tűnik úgy, hogy abszolút szerepet akar azoknak szánni. 
márk beszámolója szerint a (második) kenyérszaporítás után Jézus elbocsá-
totta a tömeget és „felment a hegyre imádkozni” (mk 6,46: ἀπῆλθεν εἰς τὸ 
ὄρος προσεύξασθαι). máté változata is rendkívül hasonló. az első evangélista 
világossá akarta a tenni a mk 6,47-et és kiemelte, hogy „Jézus felment a hegy-
re egyedül, hogy imádkozzék (ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι). 
amikor beesteledett, egyedül (μόνος) volt ott” (mt 14,23). a két szinopti-
kus közül egyik sem magyarázza meg, hogy Jézus miért ment imádkozni 
(a magányt keresve, ahogy máté sugallja?). a választ János evangélista adja 
meg: „Jézus ismét visszavonult a hegyre egészen egyedül” (Jn 6,15: ἀνεχώρη
σεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος), mert el akart menekülni a nép elől, amely 
királlyá akarta őt tenni. Szükséges azonban megjegyeznünk, hogy amikor 
János Jézus ismételt hegyre „meneküléséről” beszél,19 egyáltalán nem tesz 
említést Jézus imájáról, talán azért, mert számára a hegy többé már nem a 
kultusz kitüntetett helye (vö. Jn 4,20–21).

Első látásra meglepő, hogy lukács, aki ennyire figyelmesen hangsúlyoz-
za Jézus imádságát a hegyen, kihagyja ezt a részletet a kenyérszaporítás elbe-
széléséből. a kihagyás minden bizonnyal szerkesztői okoknak tudható be.20 
a kenyérszaporítás epizódja után Péter hitvallásának jelenete következik, 
amely éppen Jézus imájának említésével kezdődik (lk 9,18).

18 Plymale, The Prayer, 59-60; Schille, „Grundzüge”, 217.
19 a πάλιν határozószó meglehetősen különös. a Jn 6,3 szerint „Jézus felment a hegyre és ott leült tanít-

ványaival”. rögtön utána, a kenyérszaporítás elbeszélését követően nincs utalás a hely megváltozta-
tására. Ha Jézus a hegyen volt, miért „vonult vissza ismét”? Jézusnak (az imádság szándékával törté-
nő) „visszavonulásáról/meneküléséről” beszél a lk 5,16 is (a ὑποχωρέω ige, amely az Újszövetségben 
csak kétszer, lukácsnál fordul elő, megfelel a Jn 6,15 ἀναχωρέω igéjének).

20 monloubou számára (La prière, 59) ez az elhagyás lukács szándékának tudható be, aki az imádkozó Jézust 
csak olyan helyzetekben ábrázolja, ami megerősítést nyer az egyház életében is (vö. 61.). Ha ez igaz lenne, ak-
kor lukácsnak az összes olyan helyet el kellett volna hagynia, amely Jézus hegyi imádságáról szól.
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A puszta

Egy másik jellegzetes hely, ahová lukács Jézus imáját helyezi: a puszta. a 
biblikus hagyomány ezt a helyet főleg Izrael kivonulásának időszakával köti 
össze, ahogy arról az apCsel 7,30.36.43 is megemlékezik. a puszta kietlen, 
barátságtalan hely, a démonok lakhelye (lk 8,29; 11,24), de egyszerűen egy 
lakatlan vagy üres hely is, ahol számos bibliai személy menedéket talált (Jn 
11,54), lelkileg megtisztult (lk 4,1//), illetve az üdvösség eseményére való fel-
készülés helye is.21 Jézus szerette megszakítani küldetését rövid pusztai tar-
tózkodásokkal; ilyen helyszíneken találjuk például a kenyérszaporítás szi-
noptikus elbeszéléseit is (mk 6,31–32.35// mt 14,13.15; vö. lk 9,10b. 12; mk 
8,4//mt 15,33). 

Jézus azonban gyakran vonult vissza jól meghatározható céllal a pusz-
tába, ahogyan a lk 5,16 összefoglalója is jelzi: „Jézus puszta helyekre vo-
nult vissza és imádkozott”. a két mellérendelői melléknévi igenév (ἐν ταῖς 
ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος) körülíró szerkezetben (ἦν ὑποχωρῶν καὶ προ
σευχόμενος) azt jelzi, hogy rendszeresen járt a pusztába imádkozni. éppen 
ott találkozik a magány és a csend, mintha Isten csak ilyen körülmények kö-
zött tudna szólni és szavát hallatni (vö. óz 2,16).

Ebben az összefüggésben érdemes felidézni lukács másik saját elemét. 
amíg a mk 1,4//mt 3,1 egyöntetűen állítja, hogy Keresztelő János a pusztában 
kezdett prédikálni, a lk 3,2-ben azt olvassuk: „Isten igéje szólott Jánoshoz, 
Zakariás fiához a pusztában (ἐν τῇ ἐρήμῳ)”. János valójában már gyermek-
kora óta „a pusztai helyeken élt” (lk 1,80: ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις; vö. 7,24//mt 
11,7). minthogy lukács a pusztában Jézus szokásos imahelyét látja, logi-
kus az a következtetés, hogy János számára Isten akarata éppen a magányos 
imádságban tárult fel. Többek között Keresztelő János követőinek csoport-
ja a puritán élettel és az imádságnak való odaszenteltséggel különböztették 
meg magukat. Csak lukács említi kifejezetten, hogy János megtanította ta-
nítványait imádkozni (lk 11,1b), és ez a gyakorlat, a böjttel együtt, jól ismert 
volt az emberek előtt (lk 5,33a).22

21 a bibliai írásokban a puszta jelentése megérdemli az alapos tanulmányozást: W. Schmauch, Orte 
der Offenbarung und der Offenbarungsort im Neuen Testament, Berlin 1956, 27–47; r. W. Funk, „The 
Wilderness”, JBL 78 (1959) 205–214.

22 a bibliai hagyomány gyakran összekapcsolja az imádságot és a böjtöt (például: 1Sám 7,6; 2Sám 
12,16; neh 1,4; Tób 12,8; Bár 1,5; Dán 9,3). az Újszövetségben ez a kapcsolat csak lukács munkáiban 
lelhető fel (lk 2,37; apCsel 1,14 l. var.; 9,9.11.19; 10,9–10a; 13,2–3; 14,23; vö. azonban mt 17,21; mk 9,29 l. 
var.). Jézus böjtöl a pusztában (mt 4,2: νηστεύσας; lk 4,2b: οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν). Jézus böjtjének más 
időszakáról nincs nyom az evangéliumi hagyományban, amely egyébként tisztázza a jövőbeli keresz-
tény böjt értelmét és hiányát (lk 5,33–35//).
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lukács egész biztosan ki akarta emelni, hogy a puszta Jézus imájának 
egyik kedvelt helye volt. De ahogy előzőleg a hegy esetében, úgy most sem 
habozik feláldozni ezt a jellegzetességet teológiai nézőpontjának javára.

Egy hosszú és tevékeny kafarnaumi nap másnapján Jézus „kora reg-
gel, még szürkületkor fölkelt, kiment, és elment egy puszta helyre, hogy ott 
imád koz zék (mk 1,35: εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο)”.23 Ez a mondat 
nem szerepel máténál, a lk 4,42 párhuzamos helye viszont így szól: „hajnal-
ban Jézus kiment és egy puszta helyre vonult vissza (εἰς ἔρημον τόπον)”. mi-
ért hagyja el lukács az imádság említést, holott ő előszeretettel ábrázolja az 
imád ko zó Jézust? Elfogadhatatlan magyarázat, hogy nem érezte magáénak 
a márki forrás szándékát, hogy Jézus magányára összpontosítson.24 az is el-
fogadhatatlan, hogy lukács el akarta kerülni az ismétléseket: utána ugyan-
is összefoglalja az imádkozó Jézus tevékenységét (a lk 5,16, nagyon közel áll 
mk 1,35-höz és párhuzamos mk 1,45-tel).25 az igazi okot, amely arra indítot-
ta lukácsot, hogy ezúttal kiiktassa Jézus imádságának említését, máshol kell 
keresnünk.

Közelről vizsgálva lukács imádságról szóló szakaszait, nem kétséges, 
hogy olyankor fordulnak elő, amikor Jézus szolgálata fordulóponthoz ér. az 
imádság, amely lukács számára fontos eszköz abban, hogy Isten az üdvös-
ségtörténet eseményeit irányítsa,26 új ismereteket, útmutatásokat vagy kinyi-
latkoztatásokat közvetít Isten tervére vonatkozóan.27 Ez azonban nem a lk 
4,42 esete. Egy gyors pillantás a szakasz tágabb összefüggésére segít, hogy 
jobban megértsük lukács szándékát.28

23 Vö. W. Kirchschläger, „Jesu Gebetsverhalten als Paragidma zu mk 1,35”, Kairos 20 (1978) 303–310.
24 monloubou következtetése (La prière, 59): „lukács kihagyja ezt a vonást, amelynek az értelmét 

nem nagyon fogja fel – neki elegendő, hogy Jézus magányba vonul.”
25 Vö. George, „la prière”, 396, 3. lábjegyzet, 406. Drago, Gesù, 39, feltételezi (Dupont nyomán: 

Le discours, 353), hogy lukács a mk 1,35 tudósítását áthelyezte „egy jobb összefüggésbe” (lk 5,16). 
Véleményem szerint két különböző kontextusról van szó, amelyek különböző értelmet adnak Jézus 
pusztába vonulásának; vö. Crump, Jesus, 142–143.

26 az első, aki az imádságról szóló lukácsi teológiának ezt a szempontját kiemelte, o. G. Harris volt. 
Következtetéseit széles körben elfogadták a kutatók (lásd a listát: Crump, Jesus, 6, 13. lábjegyzet). C. 
H. Fuhrman számára viszont nem központi elem, mivel az imádság és az üdvtörténet közötti kap-
csolat már lukács forrásaiban is megjelenik. Fuhrman úgy tartja, hogy lukács szándéka intő-egy-
házi jellegű. Túl azon, hogy a források használata nem függ lukács eredetiségétől, számomra nem 
tűnik úgy, hogy az egyik szempont szükségszerűen kizárja a másikat.

27 lukács művének szövegeihez lásd: Smalley, „Spirit”, 59–61. Igaza van Plymale-nek (The Prayer, 114), 
hogy „lukács számára az imádság eszköz az üdvösség történetének irányításában”. nem értek egyet vi-
szont azzal, hogy a lukácsi üdvtörténetet négy (!) korszakra osztja: Izrael, Krisztus, Egyház, a végső be-
teljesülés. a történelmi időket nem szabad összekeverni a teológiai időkkel, mely utóbbi lukács szán-
déka szerint kettő: ígéret és beteljesülés. Úgy tűnik, Conzelmann régi tézise még ma is hódít.

28 az alábbiakban a. Prieur nemrégiben megjelent tanulmányára támaszkodunk: Die Verkündigung 
der Gottesherrschaft. Exegetische Studien zum lukanischen Verständnis von βασιλεία τοῦ θεοῦ (WunT 
2/89), Tübingen 1996, 167–181.
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Ismert, hogy a lk 4,14–44 programbeszédében erősen érezhető az evangé-
lista szerkesztői munkája. lukács Jézus názáreti zsinagógai jelenetét illeszti be 
(16–30), amely saját anyaga, és követve forrását (mk 1,21–34), két ka far nau mi 
gyógyítást is közöl (31–37 és 38–41). Tehát bemutat egy rövid reggeli jelene-
tet egy puszta helyen való tartózkodás után. a lukácsi szakasz (42–44) azon-
ban ez alkalommal is a márki forrás (mk 1,35–38) értelmezésének eredménye. 

Jézus imájának elhagyásán túl meg kell említenünk a mondás alapvető át-
dolgozását, amellyel – válaszolva a tömeg tartóztatására – jelzi Jézus külde-
tésének célját. a mk 1,38 motívuma, hogy másokhoz is eljusson prédikáció-
ja. a lk 4,43-ban viszont Jézus annak érzi szükségét, hogy máshol is hirdes-
se Isten országát. a mk 1,14–15 versekkel ellentétben, amelyek megemlítik az 
országot, mint Jézus igehirdetésének tárgyát már nyilvános működésének 
kezdetén, lukács erről csak lk 4,14–44 végén beszél. Ebből következik, hogy 
a názáretben és a Kafarnaumban végbement események csupán számára il-
lusztrálják konkrétan „Isten országának meghirdetését”. a lk 4,43 megerősíti 
Jézus teljes tudatosságát éppen a názáreti zsinagógában megkezdett küldetésé-
nek központi tárgyáról. Világba való küldetésének célja (Isten üdvözítő ígére-
tei beteljesülésének hirdetése) olyan valóság, amit Jézus kezdettől fogva ismert, 
nem szorult arra, hogy erre tanítsák.29 a fordulópont tehát nem a lk 4,43-ban 
következik be, hanem Jézusnak a Jordánban (itt imádkozik Jézus!) való meg-
keresztelkedése után, ez indította el szabadító munkáját Galileában.30

Akármilyen hely

a keresztelési elbeszélésben csupán lukács pontosítja, hogy miközben Jézus 
imádkozott (προσευχομένου), megnyílt az ég” (lk 3,21). a két egymást követő 
jelenség, azaz a Szentlélek leereszkedése és az égi hang, inkább Jézus imájához 
kapcsolódik, semmint a keresztséghez. Ez rendkívül fontos, különösen azért, 
mert lukácsnak az egyetlen szembetűnő, forrását kiegészítő betoldásával 

29 „a lukácsi Jézus küldetésének 43. versben megjelölt célja már munkálkodásának kezdetétől bizo-
nyos” (Prieur, Die Verkündigung, 168).

30 lukács számára a valós motívum, amiért elhagyja Jézus imádságának említését a 4,42-ben, a teoló-
giai sorrend, és nem egyszerűen a parainézis, ahogy monloubu állítja (La prière, 60): „Imádságra 
vezetni a keresztényeket: mert hogy ez könyvének célja, és ez az indítéka annak, hogy lukács Jézus 
imádságának egyes mozzanatait elhagyja, másokat pedig bemutat.” Eltekintve a ténytől, hogy a har-
madik evangélium „célja” nem kifejezetten az, hogy „a keresztényeket elsegítse az imádságra”, az is 
igaz marad, hogy lukács alapvető célja lelkipásztori jellegű, aminek része az imádságra való buzdí-
tás (is). Ebben a tekintetben értékesebb J. a. Fitzmyer megjegyzése (The Gospel According to Luke 
I-IX [aB 28], Garden City nY 1981, 244: lukács „gyakran ábrázolja Jézust imádság közben, mert ez 
az egyik módja annak, ahogy a tanítványok követhetik őt”. Vö. 50. lábjegyzet.
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találkozunk. az emberek jelenléte ellenére Jézus imádságba merül, melynek 
során válaszul elnyeri szolgálatának isteni megerősítését.

Péter hitvallásának lukácsi elbeszélése a lk 9,18 szerkesztői mondatával 
indul: „amikor egyszer egyedül imádkozott (ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμε
νον κατὰ μόνας)…”. a többi szinoptikus pontosabban meghatározza az 
epizód színhelyét (mk 8,27//mt 16,13: Fülöp Cezáreájának vidéke). lukács 
figyelme viszont elkalandozik, szándékosan meghatározatlanul hagyja a he-
lyet, és Jézus imájának ténye felé fordul.

a tanítványok misszióból való visszatérésekor, „abban az órában Jézus 
kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben” (lk 10,21). a Q-forrás 
rövid bevezetőjét (mt 11,25) lukács gondosan átdolgozta. Pontosítani akar-
ta egyrészt azt a módot, ahogyan Jézus himnusszal fordult az atyához, amit 
egyértelműen imádsággá tesz (az ἀγαλλιάω ige az imádság lukácsi szókincs-
éhez tartozik), másrészt az esemény határozatlan idejét („abban az órá-
ban”). Tiszteletben tartva viszont saját forrását, nem jelölte meg a helyet. Ez 
azon ritka alkalmak egyike, amikor Jézus mások jelenlétében és egy akármi-
lyen helyen mond imát.

nem sokkal később lukács beszámol arról, hogy Jézus „valahol éppen 
imádkozott (ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον), és amikor azt 
befejezte, egyik tanítványa kérte: uram, taníts meg minket imádkozni” (lk 
11,1). az általános helymegjelölés itt is sokatmondó, mintha lényegtelenségét 
akarná hangsúlyozni.

az apostolok cselekedetiben soha nincs szó hegyen vagy pusztában végzett 
imádságról, mintha lukács az imádságot helytől függetleníteni akarná. Cserébe 
az evangéliumban nem említett helyszínekkel találkozunk: a „ház”, ahol Pál 
(apCsel 9,11) és Kornéliusz (10,30–31) imádkozott, Péter házának „tetőterasza”, 
ahová Péter felment imádkozni (10,9). nem hiányoznak a szokatlan helyek sem, 
mint például a folyópart (16,13), a börtön (16,25) vagy a tengerpart (21,5). 

nem feledkezhetünk meg végül az apCsel számos szakaszáról, ahol 
a közös imádságban való kitartásról és összhangról van szó (1,14; 2,42.46; 
4,24.31; 5,12). az összegyűlt közösség egységben, egy szívvel-lélekkel végzett 
imádsága az a (képletes értelemben vett) hely, amely lukácsot jobban érdek-
li, mint egy fizikailag meghatározató helyszín, ahol imádkozni lehet. Ha a 
zsidók számára a hely alapvetően összekapcsolódott a templommal (példá-
ul: 1Sám 1,9–10; 1Kir 8,33; 2Kir 19,4; Zsolt 47,10(lXX); 121,4; Sir 50,16–21),31 

31 a zsidó hagyománynak megfelelő templomi imádságról vö. S. Zeitlin, „The Temple and Worship”, 
JQR 51 (1961) 209–241; összefoglaló módon: S. E. Dowd, Prayer, Power, and the Problem of Suffering. 
Mark 11:22–25 in the Context of Markan Theology (SBl DS 105), atlanta Ga 1988, 45–50; Falk, „Jewish 
Prayer”, 285–292.
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lukácsnál ez már nem így van. nem a hely (a közösségi ima helyének) egysé-
ge, hanem a személyek egysége (és így a közös imádság módja) a döntő jelen-
tőségű. Itt a harmadik evangélista tökéletesen összhangban van azzal, amit 
Jézus a mt 18,19–20 és a Jn 4,21–24-ben mond.

összefoglalva: annak ellenére, hogy bizonyos helyeket egyértelműen 
előnyben részesít, lukács kifejezi meggyőződését, hogy imádság nem korlá-
tozható. nem kétséges, hogy a hegy vagy a puszta elősegíthetik az ember ma-
gába szállását, de az imádság minden térbeli korlátozásának kísérlete alól 
kibújik. Többször általános helyet megjelölve Jézus imádságának helyeként, 
lukács világossá teszi a hely relatív fontosságát és tisztán funkcionális sze-
repét. Végezetül minden hely alkalmas az Istennel való időtöltésre, ahogy ezt 
a születő keresztény közösség gyakorlata is megerősíti.

2. az imádság ideje

az imádság időbeli szempontját tekintve (mikor és mennyit imádkozzunk?) 
lukács ugyanazt az álláspontot képviseli, mint a hely esetében. Ismeri a zsidó 
imádság kitüntetett idejét, a szombati napot, amikor az emberek a zsinagógá-
ba mentek az isteni kultusz ünneplésére.32 Jézus rendszeresen járt zsinagógába 
(lk 4,16–22, stb.), ahogyan a Palesztinában (apCsel 3,1) és a diaszpórában élő 
keresztény közösség is (apCsel 13,14.44; 16,13; 17,3; 18,4; 22,19), bár a kereszté-
nyek igen korán felváltották a szombatnapi ünneplést a vasárnappal (apCsel 
20,7), „a szombatot követő első nappal” (lk 24,1), hogy megüljék az Úr fel-
támadásának emlékezetét.33 Jézus imádsága azonban – ahogy az evangéliumi 
beszámolók mutatják –, nem korlátozódik a heti ritmusra.

A napi imádság gyakorlata

Jézus korának zsidói előtt ismert volt a mindennapos imádság, amely a nap 
kiemelkedő pillanataihoz kapcsolódott. a mTörv 6,7 és 11,9 versekben fog-
lalt előírás alapján kialakult a reggel és este recitált hitvallás (semá) szokása, 

32 ne felejtsük el, hogy a Templom lerombolása előtt (Kr. u. 70) a zsinagóga elsősorban a Szentírás ol-
vasására és tanulmányozására szolgált, nem pedig a nyilvános imádságra, vö. Falk, „Jewish Prayer”, 
277–285.

33 Vö. m. m. B. Turner, „The Sabbath, Sunday, and the law in luke/acts”, in D. a. Carson (ed.), 
From Sabbath to Lord’s Day. A Biblical, Historical, and Theological Investigation, Grand rapids mI 1982, 
99–157; B. Blue, „The Influence of Jewish Worship on luke’s Presentation of the Early Church”, in 
I. H. marshall – D. Peterson (ed.), Witness to the Gospel. The Theology of Acts, Grand rapids mI 
– Cambridge u.K. 1998, 473–497.
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amelyet dicséret és áldás kísért.34 E gyakorlat mellet, amely kizárólag a férfi-
akra vonatkozott, szokásban volt egy másik, mindenki számára előírt igazi 
imádság is. Ez a szokás, amelyet a Dán 6,11b. 14 igazol (vö. Zsolt 54,18(lXX)) 
az imádságot a nap három részéhez társította: reggel, délután és este, a 
Templomban végzett istentisztelettel egyidejűleg. a napnak ezen különleges 
pillanataiban a jámbor izraelita elrecitálta az áldás nagy himnuszát (tefillá), 
amelyet a Kr. u. 1. század végétől „Tizennyolc áldás” néven ismerünk.35

Ez a bizonyos napszakokra elosztott imádság rendkívül formális lett a 
qumráni közösségben, amely dicsérte Istent „állandóan, az idők minden 
szakaszában és az ’elrendelt dolgok’ számára kijelölt időpontokban, napfel-
keltekor és éjjel, az est leszálltakor és reggel” (1Qm XIV,13–14, Fröhlich Ida 
fordítása; lásd még: 1QS X,1–7; 1QH XII,3–9, ahol az imádságra fordított 
idő részletes listájával találkozunk).36 az esszénusok által gyakorolt intéz-
ményesített ima ezért ellentétbe került a bibliai hagyománnyal és a kor gya-
korlatával.37

a bizonyos napszakokban végzett imádság zsidó szokása feltehetően 
jól ismert volt Jézus számára. Bár kevés, mégsem hiányoznak Jézus regge-
li (mk 1,35) és esti imájának nyomai (mk 6,46; lk 6,12: itt az éjszakai ima 

34 a görög-pogány ókorban az imádság rendes ideje a reggel és az este volt, vö. a. Hamman, „la prière 
chrétienne et la prière païenne, formes et différences”, in W. Haase (ed.), Aufstieg und Niedergang der 
römischen Welt, II.23.2, Berlin – new York 1980, 1190–1247, itt: 1199–1201.

35 Vö. J. Jeremias, „la preghiera quotidiana nella vita di Gesù e nella chiesa delle origini”, in Id., Abba 
(Supp. al GlnT 1), Brescia 1968, 71–88, főleg: 73–78; „a napfelkelte, a délután (három óra felé) és a 
naplemente volt az újszövetségi időben az a három alkalom, amikor a zsidó népnek imádkoznia kel-
lett.” (p. 78). a zsidó imaórák dokumentációjához lásd H. l. Strack – P. Billerbeck, Kommentar 
zum Neuen Testament aus Midrash und Talmud, II, münchen 1924, 696–702. Illetve: J. Bonsirven, Le 
Judaïsme palestinien au temps de Jésus-Christ, II, Paris 1935, 143–154; K. Hubry, „les heures de la prière 
dans le judaïsme à l’époque de Jésus”, in La prière des heures (lex orandi 35), Paris 1963, 59–84; D. Y. 
Hadidian, „The Background and origin of the Christian Hours of Prayer”, ThSt 25 (1964) 59–69; G. 
J. Cuming, „The new Testament Foundation for Common Prayer”, StLitur 10 (1974) 88–105; Falk, 
„Jewish Prayer”, 271–275. 293–298.

36 Vö. H. ringgren, The Faith of Qumran. Theology of the Dead Sea Scrolls. Expanded Edition, ed. by J. H. 
Charlesworth, new York 1995 [1961], 222–224. Egy tágabb horizonhoz lásd: J. maier, „Kult und 
liturgie der Qumrangemeinde”, RevQ 14 (1990) 543–586.

37 „a meghatározott időpontokban végzett imádságért való aggódás elválasztja Qumrán imateológi-
áját annak héber hagyományától.” (Plymale, The Prayer, 23). a qumráni imádság szigorú struk-
túráját többek között a helyettesítés vágya inspirálta (a Péld 15,8 vonalán), templomi áldozati kul-
tusz struktúrájának helyettesítése, amit a Közösség gonosznak és túlhaladottnak tartott. a biblikus 
imádság karakterének leírásánál P. D. miller ennek kapcsán megjegyzi (They Cried to the Lord. The 
Form and Theology of Biblical Prayer, minneapolis 1994, 48.50): „mind az elbeszélő, mind pedig a zsol-
táros szövegek komoly nyitottságot jeleznek annak kapcsán, hogy mikor és hol imádkoztak az em-
berek az ókori Izraelben. […] a Szentírás olyan cselekedetként határozza meg az imádságot, ami vé-
gezhető bizonyos pillanatokban és helyeken, és meghatározható módokon megszokottá válhat. Ez 
azonban nem szorítja határok közé az ilyen helyzeteket. az imaidőket és -helyeket tekintve a forma-
litás és az állandóság felcserélhető a nyitottsággal és a szabadsággal.” Ez a leírás tökéletesen össz-
hangban van az imádság elképzelésével lukács írásaiban.
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az esti imádság meghosszabbítása). az apostoli egyházban is gyökeret vert 
a nap meghatározott pillanataiban végzett imádság szokása (apCsel 2,42: 
ταῖς προσευχαῖς). Péter és János gyakran feljártak a Templomba a kilenc órai 
imádságra (= délután háromkor: apCsel 3,1; vö. 10,2–3. 30), vagyis a délutá-
ni áldozatbemutatás órájában (vö. Ezd 9,5; Jud 9,1; Dán 9,21). lukács sze-
rint Péter rendszeresen imádkozott akkor is, amikor Jeruzsálemen kívül volt 
(apCsel 10,9). Pál és Szilás a Filippiben való tartózkodásuk idején imahe-
lyet keresnek, ami arra utal, hogy szokásuk volt imádkozni (apCsel 16,16). 

Egyik oldalról Jézus rendszeres ritmus szerint imádkozott, más oldal-
ról azonban nagy szabadságot mutat az előre meghatározott sémával szem-
ben.38 Jézus tudott spontán módon imádkozni. Ezt bizonyítja ujjongó hála-
adása az atyának „abban az órában”, amikor a tanítványok visszatérnek a 
misszióból (lk 10,21–22). az apostoli egyház ezen a ponton is hűségesen kö-
veti urának nyomát. a közösség éppen akkor emeli fel hangját Istenhez, 
amikor megtudja, hogy az apostolok kiszabadultak a börtönből (apCsel 
4,23–30); Simon mágus azonnal közbenjáró imát kér, miután Péter figyel-
meztette, hogy mit kockáztat szokatlan kérésével (8,24); Péter egyedül imád-
kozik Tabita holtteste mellett, mielőtt visszahívja őt az életbe (9,40); vala-
mint Pál is imádkozik, mielőtt meggyógyítja Publius apját (28,8).

nem szabad végül megfeledkeznünk az imádság időtartamának kérdé-
séről sem. Ennek kapcsán lukács közli azt a mondást, amelyben Jézus el-
ítéli az írástudók képmutatását, akik „felfalják az özvegyek házát, és színleg 
nagyokat imádkoznak” (lk 20,47//mk 12,40; vö. lk 5,33). magától értető-
dő, hogy az ilyen imáknak – céljuk elérése érdekében (hivalkodás a jámbor-
sággal) – nyilvánosnak kellett lenniük. ugyanakkor a harmadik evangélis-
ta ezen a ponton is meglehetősen rugalmasnak mutatkozik. Elhagyja a mt 
6,7 mondását, amelyben kritizálja a pogányok magatartását, akik elnyújt-
ják imáikat és azt gondolják, hogy azért nyernek meghallgatást, mert so-
kat beszélnek. a nemesi származású lukácsi hallgatóság nem fogadott vol-
na tetszéssel egy ilyesféle mondatot; ezzel magyarázható az alkalmi hiány 
lukácsnál. lukács számára az imádság időtartama függ az adott helyzet-
től, amelyben az imádkozó van. a legjobb példa, mint mindig: Jézus. ő az 
egész éjszakát imádságban tölti (lk 6,12; lásd még mk 6,46. 48), de recitál 

38 Vö. Jeremias, „la preghiera”, 83–85, amely az „idő” tényezőjén túl feltárja Jézus elszakadását is 
a fennálló zsidó gyakorlattól mind a nyelvi formát, főleg pedig az imádság tartalmát tekintve. az 
utóbbi időben fontos adalékot kínál az imádkozó Jézus alakjának felfedezéséhez a pszichológia; vö. 
E. r. Compagnone, „Come pregava Gesù. Componenti psicologiche”, in E. ancilli (ed.), Gesù 
Cristo mistero e presenza, roma 1971, 193–232; a. Vergote, „Jésus de nazareth sous le regard de la 
psychologie religieuse”, in Jésus Christ, Fils de Dieu, Bruxelles 1981, 115–146.
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meglehetősen rövid imákat is (lk 10,21–22; 22,42; 23,34. 46).39 az imában 
való bőbeszédűség helytelenítésének Jézusnál teológiai oka van: az atya va-
lóban tudja, hogy a hívőnek mire van szüksége (lk 12,30).

Az éjszakai imádság

Jézus korán kezdte napját és későn tért nyugovóra. Jellegzetes első missziós 
napja. lukács beszámol arról, hogy „napnyugta után” Jézushoz vitték a bete-
geket (lk 4,40; vö. 9,12) és egy rövid pihenés után „virradatkor kiment egy el-
hagyatott helyre” (4,42a); a fent bemutatott okok miatt a harmadik evangélista 
kiigazítja a mk 1,35 versét, és nem tesz említést Jézus imájáról. Hasonlóképpen 
intenzív és fárasztó volt Jézus jeruzsálemi munkálkodása, ahol „minden nap 
tanított a templomban” (lk 19,47); „nappal a templomban tanított, éjszakára 
pedig kiment az olajfák hegyére, és ott töltötte az időt (vö. 22,39. 53); kora reg-
gel40 az egész nép a templomba gyülekezett, hogy hallgassa” (21,37–38).

márkkal ellentétben, aki kiemeli Jézus reggeli imádságát, lukácsról úgy 
tűnik, hogy az éjszaki órákat jobban kedveli. a lk 21,27 és a 22,39 világossá 
teszi, hogy Jézus szeretett imádságban időzni az olajfák hegyén. De így tett 
Jeruzsálemen kívül is, ahogy azt lk 6,12 megerősíti: „az egész éjszakát imád-
ságban töltötte”. a körülíró szerkezet (ἦν διανυκτερεύων) nagyobb hangsúlyt 
helyez az időtartamra, amit a 13. vers is kiemel, amely egy másik időbeli jel-
zést nyit meg: „amikor megvirradt, magához hívta tanítványait”. ésszerű 
feltételezés, hogy a színeváltozás jelenete is az imádság kontextusában zaj-
lott le, és az esti órákban került rá sor, mivel a tanítványokat elnyomta az 
álom (lk 9,32).

az este és a hajnal mellett az éjszaka volt az a kedvelt időszak, amit a bib-
liai ember a személyes imádságra fordított.41 Jézus éjszakai imádsága gaz-
dag bibliai hagyományt tükröz. amikor Sámuel megtudta, hogy az Úr meg-
bánta Saul választását, „elszomorodott erre Sámuel, s egész éjszaka kiáltott 

39 Tartsuk szem előtt a Jézus által apostoloknak tanított imádság lukácsi változatát (lk 11,2–4: a 
„miatyánk” rövidebb, mint a mátéi változatban: mt 6,9b–11); vö. továbbá a farizeus és a vámos imá-
ját a lk 18,11–12.13b versekben. Szent ágoston utalva a lk 6,12-re, ezt a megkülönböztetést teszi: „a 
hosszú imádság nem ugyanaz – ahogy gondolnánk –, mint sok szóval imádkozni. más a hosszú be-
széd, és más az elnyújtott kedélyállapot.” (Ep. 130,10,19).

40 Ez az információ közvetve megerősíti, hogy Jézus korán kelő típus volt (mk 1,35; vö. Jn 8,1–2). az 
ὀρθρίζω ige, amely a lXX szókincsének része, az Újszövetségben csak itt tűnik fel imperfectum alak-
ban (ὤρθριζεν). lásd még a lk 24,1.22 verseket: az asszonyok felfedezik az üres sírt „hajnalban”; 
apCsel 5,21: az apostolok „korán reggel” tanítottak. Vö. T. Pasqualetti, „note sulle determinazio-
ni temporali del vangelo secondo luca”, RivBib 23 (1975) 399–412.

41 az esti imádságról lásd: Ezd 9,5; Jud 9,1; 13,3; Zsolt 54,18; a reggeli imádságról: Jud 12,5–8; Jób 1,5; 
Zsolt 5,4(lXX); 16,15; 62,2; 87,14; 89,14; 142,8; Bölcs 16,28; Sir 39,5.
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az Úrhoz” (1Sám 15,11). a Zsoltáros, aki „naponta hétszer” dicséri az urat 
(Zsolt 118,164), nem fárad ismételni: „reggelenként rólad elmélkedem, rád 
gondolok fekvőhelyemen” (67,7; vö. 4,5); „éjjel neki szól énekem: imádko-
zom az élő Istenhez” (41,9; vö. 76,3. 7); „uram, éjjel is gondolok nevedre, […] 
éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked” (118, 55. 62); mert jó dolog „hirdet-
ni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel” (91,3; vö. 118,147–148; 133,1). 
Izajás próféta hasonló vággyal tekint Istenre: „lelkem hozzád vágyódik éjjel, 
teljes szívből kereslek téged” (Iz 26,10). az énekek éneke mennyasszonya 
is virrasztott éjjel: „ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek” 
(én 3,1). nem kelt megütközést, hogy a próféta Sion szűz leányához ezzel a 
megrendítő invitálással fordul: „Kelj föl, jajgass az éjszakában, az őrködés 
kezdetén! öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt!” (Siralm 2,19). 

ahogy Jézus az egész éjszakát imádságban töltötte, mielőtt kiválasztot-
ta apostolait, úgy az Egyház is – hűségesen követve a parancsot (lk 10,2b: 
„Imádkozzatok hát az aratás urához…”) – követi példáját az időszak tekin-
tetében is. a Filippiben bebörtönzött Pál és Szilás „éjféltájban imádkozott, 
és énekkel magasztalta az Istent” (apCsel 16,25). éjszakai imájuk tükrö-
zi Jézus példázatbeli emberét, aki barátjánál az éjszaka középén alkalmat-
lankodott (lk 11,5). éjszaka kerül sor egy egyedülálló gyülekezeti alkalom-
ra Troászban (apCsel 20,7–12). a Pál vezette összejövetel a „hét első napján” 
történt (7. vers). Pál „éjfélig” prédikált (8. vers), amikor egy Eutikosz nevű if-
jút elnyomott az álom, és kiesett az ablakból. miután Pál visszahívta őt az 
életbe és megünnepelték az Eucharisztiát, Pál még „egészen virradatig” be-
szélt (11. vers). az is lehetséges, hogy a kenyértörés rítusa, amelyet a jeruzsá-
lemi közösség „minden nap” megünnepelt (apCsel 2,42.46) a zsidó szokás 
szerint naplemente után kezdődött. éppen akkor, amikor már a nap leha-
nyatlott (lk 24,29), a Feltámadt Jézus felismertette magát az emmauszi ta-
nítványokkal a kenyértörésben (35. vers), azaz, amikor imádkozott42 és ezt 
követően megjelent az apostoloknak. Végezetül este voltak Pál összes láto-
másai (apCsel 16,9; 18,9–10; 23,11; 27,23–24).

Az imádság különleges körülmények között

Ha lukács láthatóan nem is kapcsolja össze szigorúan az imádságot a hi-
vatalos templomi és rögzített időpontokkal, mégis nagy figyelmet fordít az 

42 mindezen esetekben a „kenyértörés” (ἡ κλάσις τοῦ ἄρτου) az áldó imádság és a kenyér szétosztásá-
nak a metonímiája. Eltekintve attól a ténytől, hogy az apCsel 27,35-ben Pál által előkészített étkezés 
kultikus vagy kevésbé kultikus értékű, továbbra is igaz (és jelentős), hogy ez itt is éjféltájt (27. vers) és 
hajnalban (33. 39. versek) történt.

Studia Athanasiana 14.indb   169 2013.12.03.   12:43:31



170 lesław Daniel Chrupcała oFm

imádság és Jézus életeseményei közötti kapcsolatra. a gyakorlatban imád-
ságba merülve ábrázolja Jézust az evangéliumi elbeszélés azon kulcsfontos-
ságú pontjain, amelyek messiási működésének legfontosabb szakaszait jel-
zik. ugyanez érvényes az apCsel apostoli egyházára is. lukács üzenete nem 
hagy kétséget: minden idő alkalmas arra, hogy az imádságnak szenteljük 
magunkat, de különösen is az, amikor a hívő ember arra kap meghívást, 
hogy saját életében felfedezze Istennek a működését, és cselekvő módon ve-
gyen részt az üdvösség tervében.

lukács úgy ábrázolja Jézust, mint aki rendszeresen imádkozott, mind 
közösségben (lk 4,16), mind egyénileg. a leprás meggyógyítása után olvas-
ható összegzésben az evangélista kijelenti, hogy Jézus híre egyre jobban el-
terjedt, az emberek pedig szívesen jöttek Jézushoz, hogy hallgassák és meg-
gyógyuljanak. Hogyan reagál Jézus erre a nem kívánt népszerűségre? „ő 
azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.” (lk 5,16)43 lukács látás-
módjában Jézus visszavonulása az imádságba menekülés vágyából születik 
és nem azért, mert el akarja kerülni az embereket (vö. Jn 6,15).44 lukács te-
hát megváltoztatja a márk összefoglalását, amely szerint a leprás meggyógy-
ulásának elterjed hírére Jézus „nem mehetett többé nyíltan városba, hanem 
kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől” 
(mk 1,45).

Jézus rendszeresen imádkozott, de szokása volt az is, hogy különleges 
időpontokban és körülmények között imádkozzon. lukács kétszer tesz em-
lítést Jézus imájáról a 6,12 versben, amellyel megnyitja az apostolok kiválasz-
tásának elbeszélését azért, hogy nagyobb hangsúlyt adjon az eseménynek.45 
Tény, hogy a Tizenkettő kiválasztása nagy jelentőséggel bír; hogy erre az ese-
ményre Jézus felkészüljön, visszavonul imádkozni, és akkor kinyilvánul szá-
mára Isten akarata. ugyanezt teszi az apostoli egyház is, amikor az apCsel 
1,24–25-ben azt kéri az Úrtól, hogy ismertesse meg vele annak a jelöltnek a 
nevét, aki majd Júdást helyettesíti.46

Egyedül lukács jegyzi meg, hogy Jézus a „színeváltozás” hegyére az imád-
kozás szándékával ment fel (lk 9,28), és arca éppen akkor változott át, „mi-

43 Figyelmesen Jézus szokásos imádságának lukácsi ábrázolására Dupont (Le discours, 354) a lk 9,18-
nak a következő fordítását javasolja: „amikor ismét (mint mindig) éppen imádkozott…”.

44 ugyanazt az igét alkalmazva (ὑποχωρέω) lukács Jézusnak a tömeg elől való „visszavonulásáról/me-
neküléséről” beszél, de itt nem tesz említést az imádságról. Ezt a cselekedetét egy nyugalmas pilla-
nat megtalálásának szüksége váltja ki, ahogy azt a mk 6,31–32 kifejezetten mondja.

45 nyilvánvaló, hogy Jézus imája mindig Istenre irányult. azonban kizárólag a lk 6,12-ben érzi annak 
szükségét a harmadik evangélista, hogy egy genitivus obiectivusszal (τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ) kifejezet-
té tegye (lásd még apCsel 16,25).

46 További példákat, amelyek illusztrálják az egyháznak azt a szokását, hogy szolgálatra kijelölt szemé-
lyek kapcsán megismerje Isten akaratát, lásd apCsel 6,6; 13,3; 14,23; 20,36.
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közben imádkozott” (29. vers). az imádság kettős említése az esemény fon-
tosságát jelzi. az apostoloknak nem csupán Jézus személyének misztériuma 
tárul fel, hanem az üdvözítő szerep felől is megvilágosodnak, ami az isteni 
tervben Jézusnak adatik: Jeruzsálemben kell betöltenie húsvéti exodusát. E 
kinyilatkoztatás imádságos környezetbe történő illesztése úgy tűnik, azt su-
gallja, hogy ami most másoknak feltárul, azt Jézus folyamatosan megtapasz-
talta az imádságban; az ima által közvetlen kapcsolatba lépett Isten dicsősé-
gével, jobban felismerte saját szerepét Isten üdvözítő tervében és felkészült 
küldetésének beteljesítésére (lásd még: lk 3,21; 9,18; 22,39).47

az imádság szükségességének, különösen a döntő pillanatokban, lukács 
az olaj fák-he gyi jelenetben adott nyomatékot. Jobban értékelhetnénk szándé-
kát, ha észrevesszük azt a módot, ahogyan a hagyományos anyagot feldolgoz-
ta.48 márk helyezi először a hangsúlyt Jézus imádságára, amelyet háromszor 
említ (mk 14,32.35.39), ugyanakkor csak egyszer tesz említést a tanítványok 
imájára (38. vers), akiknek fő feladata a „virrasztás” marad (34. 37. 38. versek). 
máténál is, aki szorosan követi márkot, az imádkozó Jézus áll az elbeszélés 
középpontjában (mt 26,36.39.44), és a tanítványok feladata, hogy „vele” (38. 
40. 41. versek) virrasszanak. lukács szemléletmódja némileg eltér ezektől. 
Háromszor említi meg Jézus imáját (lk 22,41.44.45), utal a tanítványokra, vi-
szont teljes egészében elhagyja a felszólítást a virrasztásra , és kétszer, az elbe-
szélés elején és a végén közli (jellegzetes irodalmi keretben: 40. és 46. versek) 
Jézus felszólítását: „imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek”.49

Úgy tűnik, lukács a Getszemáni-jelenetet nem csupán Jézus főpróbájá-
nak tekinti, hanem a tanítványaiénak is, akiknek ezért utánozva mesterüket 
(vö. az ἀκολουθέω igét a 39. versben), erőt kell meríteniük az imádságból, 
ha valóban hűségesek akarnak maradni.50 lukács figyelme elsősorban Jézus 

47 „Imádság – vízió – misszió: kölcsönös kapcsolatban vannak egymással – így állítja Szent lukács” 
(Drago, Gesù, 47).

48 Vö. m. Galizzi, Gesù nel Getsemani (Mc 14,32–42; Mt 26,36–46; Lc 22,39–46) (Biblioteca di scienze 
religiose 4), Zürich 1972; J. W. Holleran, The Synoptic Gethsemane. A Critical Study (anGreg 191), 
rome 1973; J. H. neyrey, „The lucan redaction of lk 22:39–46”, Bib 61 (1980) 153–171; J. B. Green, 
„Jesus on the mount of olives (luke 22.39-46). Tradition and Theology”, JSNT 26 (1986) 29–48; leg-
utóbbról, jól dokumentáltan: r. E. Brown, The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave. A 
Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels, I, new York ecc. 1998 [1994], 107–234.

49 a πειρασμός itt nem a bűnbe való visszaesést vagy (az erkölcsi értelemben vett) mindennapos hűt-
lenséget, a testi gyengeség gyümölcsét jelenti (a mk 14,38b//mt 26,41b adata hiányzik lukácsnál); a 
kifejezés inkább egységbe foglalja a próbákat, megpróbáltatásokat és üldöztetéseket, amelyek a hívő 
embert hitehagyásra vezethetnék (lk 8,13). Kérni kell tehát Isten segítségét a hitben való kitartás-
hoz (lk 11,4: „ne engedd, hogy beleroppanjunk a kísértésbe”). „a lukács által bemutatott imádság a 
módja annak, hogy elkerüljük a hittől való elszakadást” (Plymale, The Prayer, 109; vö. 60).

50 Jézus imaéletének követése a tanítványság fontos eleme; vö. D. m. Sweetland, „Following Jesus. 
Discipleship in luke-acts”, in E. richard (ed.), New Views on Luke and Acts, Collegeville mn 1990, 
109–123, itt: 113.
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személyére összpontosít. mindaz, amit tesz (elkülönülés a tanítványoktól, 
testtartás, magányos imádság), annak megmutatását szolgálja, hogy Jézus 
nagy méltósággal néz szembe egy mérhetetlenül nehéz helyzettel. ő nem 
annyira a szenvedés modellje,51 inkább az Isten akaratának való engedel-
mességé, amelyhez az imádság erejével tudott alkalmazkodni és segítségével 
szembe is tudott szállni azzal a kísértéssel, hogy feladja az egészet.

Ezért az Istennel való személyes párbeszédben az ember megtapasztal-
ja Isten jelenlétét és feltárul számára az isteni terv, és egyúttal ez az a lecke, 
amelyet Jézus példája nyomán lukács olvasóira akar bízni, bemutatva az ős-
keresztény közösség imádságos magatartását. az imádság által az apostoli 
egyház felkészül a Szentlélek jövetelére (apCsel 1,14; 2,1); a közösségi ima vé-
geztével „megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten 
igéjét” (4,31). Imádság által vezeti Isten Pétert, hogy elfogadja Kornéliuszt, 
mint az első megtért pogányt (10,9; 11,5), és magát Kornéliuszt is (10,3–4). Pál 
imádságban érti meg küldetését (9,11; 22,17). az apostolok imádságai tapos-
sák ki a csodás események útját (9,40; 16,25; 28,8).

lukács gondolata az imádság fontosságáról és kiemelkedő szerepéről az 
üdvözítő misszió tekintetében példaszerűen jelenik meg az apCsel 6,4 ver-
sében, ahol a Tizenkettő a hét diakónus kiválasztását a következőképpen 
indokolja: „mi pedig az imádkozás és az ige szolgálatának szenteljük ma-
gunkat”. az apostoli feladatok sorrendje első ránézésre különösnek tűnik. 
Valójában a szavakban (lk 24,47; apCsel 1,8), amelyekben Jézus az apos-
tolok missziójának tárgyát megjelöli, semmiféle utalás nincs az imádság-
ra. lukácsnak azonban meggyőződése, és ezt be is mutatja egész művében, 
hogy a misszió sikere függ az imaélettől, amely formát, tartalmat és támoga-
tást ad mindenféle apostoli tevékenységnek.52

A folyamatos imádság

Jézus és az apostoli közösség imája időtartamának megjelölésében lukács 
egyaránt általános és pontatlan, mint ahogy korábban a hely kapcsán,53 

51 Jó szem előtt tartani, hogy lukács kihagyja a mk 14,33–34//mt 26,37–38 információit Jézus félelmé-
ről és szorongásáról. Egy másik szempontból viszont az erős feszültség és Jézus imájának fájdalmas 
mivolta hozzátartozik lukács anyagához (lk 22,43–44: egy megerősítő angyal titokzatos megjelené-
se, Jézus erős verítékezése). Ezek a versek ősi hagyományhoz tartoznak, de lukács evangéliumának 
legősibb kódexeiben nem jelennek meg. a kérdés megvitatásához lásd: r. E. Brown, „The lucan 
authorship of luke 22:43–44”, in E. H. lovering, Jr. (ed.), SBL Seminar Papers, atlanta Ga 1992, 
154–164.

52 Bővebben lásd J. Quinn cikkét.
53 mint ismeretes, lukács például kihagyja, hogy Jézus megfedte Pétert és a többi apostolt, amiért 

képtelenek voltak vele „egy órát” virrasztani (mk 14,37//mt 26,40: μίαν ὥραν). a gyakorító értel-
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mintha azt akarná ezzel mondani, hogy végtére is az imádság időtartama 
nem kiemelkedő fontosságú; ami igazán számít: az imádság, a folyamatos 
imádság.54 Jézus imádságáról szóló számos lukácsi szakasz utal arra, hogy 
ő nem csupán hosszú időt fordított rá, hanem Jézus teljes egzisztenciája be-
legyökerezett az imádságba, abban életvezetést és lelki táplálékot talált. Ez 
az igazság, amelyet narratíva révén fejez ki az evangélista, megerősítést nyer 
Jézus tanításából, amely közvetett módon és szinte magyarázatként vet fényt 
imádságos gyakorlatára.

Csak lukács közli a bíró és az özvegy példázatát (18,2–8),55 elé pedig egy 
olyan szerkesztői megjegyzést fűz, amely visszhangozza folyamatos imád-
ságról szóló gondolatát: „arról is mondott nekik példázatot, hogy minden-
kor imádkozniuk kell (πάντοτε προσεύχεσθαι), és nem szabad belefáradni-
uk.” (18,1).56

Jézus szándéka, hogy a példázat, mint mindig, Isten viselkedését ábrá-
zolja. Ha egy tisztességtelen bíró képes teljesíteni egy makacs özvegyasz-
szony kérését, mennyivel inkább tud Isten válaszolni azoknak, akik szíves-
séget kérnek tőle; csupán bízniuk kell benne és atyai jóságában. az eredeti 
jelentés a lukács előtti szerkesztés fázisában jelentős eszkatologiai irányult-
ságot nyert (7–8a vers). a példázat felhívássá alakult át, hogy könyörögjenek 
a küszöbön álló parúzia eljöveteléért és a valódi igazságosság beteljesedésé-
ért, táplálva a bizalmat az iránt, hogy Isten megvalósítja ígéreteit. a cím-
zés megváltoztatásának ellenére a példázat ősi alapja változatlan maradt. 
ugyanez mondható el a szerkesztés végső fázisáról is, bár itt Jézus példáza-
ta ismét más irányt vesz. Valóban, lukács, aki nagyobb érdeklődést mutat 
a jelen iránt, mint a végső idő iránt, Jézus elbeszélésébe bele akart helyezni 

mű προσηύχετο perfectum jelzi, hogy Jézus imádsága, amelynek tartalmát vagy legjellemzőbb adatát 
az evangélista a 42. versben közölte, elhúzódott és meghatározatlan idő alatt meg-megismétlődött. 
Hasonlóképpen hosszú és lehetetlen meghatározni az imádság időtartamát a lk 11,1-ben (Károli 
fordításában: „imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte”): προσευχόμενον (part. praes.) ὡς 
ἐπαύσατο (aoristos). Végül ugyanezt lehet elmondani Jézus összes többi imájáról.

54 W. ott ennek a szempontnak szentelte monográfiáját. Véleménye szerint a 18,1 és a 21,36 intelme-
iben az imáról szóló teljes lukácsi parainézis össze van foglalva. a folyamatos imádság az az esz-
köz, amellyel az Egyház Jézus példájára legyőzheti az aposztázia kísértését. a kitartó imádság té-
mája azonban az egész lukácsi művet áthatja, ami másként tűnhet ott tanulmányából, amely fő-
leg a lk 11,1–13; 18,1–8; 21,34–36; 22,31–34.39–46 szakaszokat elemzi, és csak néhány oldalt szentel az 
apCsel-nek.

55 a példázat kritikai-exegetikai kérdésének teljes áttekintéséhez lásd: Caba, La oración, 26–62.
56 az imádságra vonatkozó πάντοτε határozószó csak itt tűnik fel az evangéliumokban, gyakori vi-

szont a páli levélgyűjteményben: róm 1,10; 1Kor 1,4; Ef 5,20; Fil 1,4; Kol 1,3; 4,12; 1Tessz 1,2; 2Tessz 
1,3.11; Filem 4. lásd még 1Tessz 5,17: „szüntelenül (ἀδιαλείπτως) imádkozzatok”; ez a parancs nagy 
hatással volt a keresztény lelkiségre, különösen a patrisztikus lelkiségre, lásd l. Cignelli kis köny-
vét: La «preghiera continua» nei Padri della Chiesa (collana «repara domum meam»), assisi 1986, fő-
leg: 11–18.
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egy Isten akaratába gyökerező parainézist (vö. a δεῖν főnévi igenevet az első 
versben). arra biztatja olvasóit, hogy tartsanak ki az imádságban, amely oly-
kor alkalmatlankodóvá és idegesítővé válhat (ahogy az özvegy esetében is), 
ugyanakkor legyenek abban biztosak, hogy Isten előbb vagy utóbb meghall-
gatja őket (vö. a retorikai kérdést és a megerősítő választ a 7–8b versekben).57

a szerkesztő hasonló érdeklődését vehetjük észre a lk 11,5–13 példabe-
szédszerű előadásában is, amely a két barát festői példázatával indul (5–8. 
versek), amiről szintén csak a harmadik evangélista számol be.58 a törté-
net, amely Jézus szándéka szerint az atyaisten jóságát kell, hogy mutassa, 
felhívássá vált a „makacs/kitartó” imára.59 Ezt alátámasztja Jézus mondása, 
amely mátéval közös forrásból való (mt 7,7–11) és lukács a példázat végére 
helyezett: „kérjetek és adatik nektek…” (9–13. versek). a teológiai szándék, 
Jézus példázatainak alapvető tárgya, itt is a parainézis szolgálatában áll. a 
lk 11,5–13 versekben Isten megbízható cselekvése az emberek (az alkalmat-
lankodó barát) felé háttérbe szorul, ugyanakkor az érdeklődés a bizalom-
nak arra a fajtájára helyeződik, amellyel az embernek (az alkalmatlankodó 
barátnak) kell viseltetnie Isten felé az imádságban. Kitartása megalapozat-
lan lenne, ha nem kísérné bizalom Isten atyai és baráti viselkedése iránt, aki 
mindig kész meghallgatni fiai kéréseit. Tehát Isten arcának szemlélése és az 
ő készségességének utánzása a közvetlen következménye az emberek imád-
kozó magatartásának, akiknek gyakori sürgetései kétségkívül meghallgatást 
nyernek, de úgy és akkor, amikor Isten eldönti.60

Szintén a lukácsi örökségből Jézus egy másik mondata a folyamatos 
imádság kötelezettségére hívja fel a figyelmet: „virrasszatok hát minden idő-

57 Ez a bizonyosság, amely a kitartó imádságon alapul, nem tévesztendő össze a kevély ember önma-
ga igazában biztos magatartásával, ami megjelenik a farizeus és a vámos példázatában (lk 18,9–14). 
az Isten irgalmasságába vetett, imádságban kifejezett hitnek mindig alázatosnak kell lennie. az 
Istenbe vetett bizalom szép példája Jézus közbenjáró imája Péterért (lk 22,31–32). a meghallgatás bi-
zonyosságával elvégzett imádság után Simon „megtérve” (ἐπιστρέψας) elkezdi majd a testvérei felé a 
„megerősítés” (στήρισον) szolgálatát.

58 Vö. Caba, La oración, 11–25; a lk 11,1–13 szakaszának jó szintézisét kínálja leonardi tanulmánya.
59 Valójában az ἀναίδεια főnév (hapax legomenon az Újszövetségben) a 8. versben – a szakaszon erő-

sen érződik lukács szerkesztői beavatkozása – az imádkozó arcátlanságát vagy pimaszságát jelöli; 
vö. K. Snodgrass, „Anaideia and the Friend at midnight (luke 11:8)”, JBL 116 (1997) 505–513. Ebből 
származik a „ragaszkodás/kitartás” értelem is, ahogy az néhány latin kódexben kifejezetten feltűnik 
(Itala, Vulgata Clementina) az et si ille perseveraverit pulsans („és ha ő állhatatosan fog kopogni”) kife-
jezéssel a mondat elején.

60 lukács számára az imádság hatékonysága nem kizárólag az imádkozó hitének köszönhető. a ki-
tartó imával párosult hit szükséges és elegendő feltétel, amikor az imádkozó akarata Isten akaratá-
hoz alkalmazkodik. „lukács számára nem az egyén, hanem az Isten akarata a meghatározó, hogy az 
imádság megválaszolt legyen.” (Crump, Jesus, 130). Valószínűleg ez az oka annak, hogy a harmadik 
evangélista elhagyja a hittel végzett imádság hatékonyságáról szóló részeket (mk 9,28–29; 11,22–24). 
Vö. Dupont, „la prière”.
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szakban könyörögve (ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι)” (lk 21,36).61 Jobban megítél-
hetjük a harmadik evangélista gondolatát, ha a mt 24,42 és mk 13,33 párhu-
zamos helyeit szem előtt tartjuk, ahol a virrasztás Krisztus váratlan parúziája 
miatt szükséges (lásd továbbá: 1Pét 4,7). Ezt a tanítást lukács máshol köz-
li (lk 12,35–40), míg a virrasztás, amelyről eszkatologikus beszédében szól, 
arra a köztes időre vonatkozik, amely elválaszt bennünket Krisztus eljövete-
létől. ahhoz, hogy elkerüljük mindazt, ami gyengíti a hitet, szükséges a vir-
rasztás. De mi módon? Imádkozva minden időszakban. lukács számára a 
virrasztás és az imádság nem két különálló magatartás, hanem az első meg-
valósul a másikban, így mondható el az, hogy a virrasztás legjobb módja az 
imádság. ugyanez a gondolat tűnik elő Jézusnak az olajfák-hegyi imádsá-
gának elbeszélésében (lk 22,39–46). a harmadik evangélista, ellentétben a 
többi szinoptikussal, nem említi azokat a szavakat, amellyel meghívja a ta-
nítványokat imádkozni és virrasztani. Számára a virrasztás egy dolgot je-
lent: imádságot azért, hogy ne essünk kísértésbe (vö. 40. 46. versek).

az apostoli egyház jól megértette Jézus parancsát, hogy szükséges a fo-
lyamatos imádság. lukács elbeszélése szerint a jeruzsálemi közösség tag-
jai Krisz tust mennybemenetelekor leborulva imádták, és „mindenkor (διὰ 
παντὸς) a templomban voltak, dicsérték az Istent” (lk 24,53), miként anna 
prófétaasszony, aki „éjjel-nappal böjttel és imádsággal” szolgálta Istent a 
Temp lom ban (lk 2,37).62 Bár az első keresztények ezen életstílusa bizonyos 
értelemben paradox,63 mégis a pünkösdi eseményeket követően megerősö-
dik: „naponként (καθ᾽ ἡμέραν) együtt jártak a Templomba és házanként ke-
nyértörést végeztek… dicsérve Istent” (apCsel 2,46. 47). Ezen kívül a pogány 
Kor né li usz ról olvassuk többek között, hogy „állandóan könyörgött (δεόμε
νος διὰ παντός) Istenhez” (apCsel 10,2).

a kitartás gondolatát a προσκαρτερέω ige fejezi ki: kitart valami mellett, 
hűséges, készenlétben van, buzgón foglalkozik valamivel, állandóan ott van/

61 Ebben a részben az imádságot a δέομαι mediális ige folyamatos melléknévi alakja adja vissza, így 
az erős könyörgés eszméjét fejezi ki, amellyel a rászoruló kéri Isten segítségét vagy közbenjárását 
másvalakiért (lk 10,2; 22,32; apCsel 4,31; 8,22.24; 10,2; illetve még a δέησις főnév: lk 1,13; 2,37; 5,33). 
ugyanezzel a kifejezéssel kérik Jézus kortársai is (lk 5,12; 8,28.38; vö. 9,40).

62 Νύκτα καὶ ἡμέραν, vagyis: mindig/folyamatosan (vö. apCSel 9,24; 20,31; 26,7). Hasonló kifejezés 
(merizmosz) tűnik fel az imádság kapcsán a lk 18,7-ben „Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot 
választottainak, akik éjjel-nappal (ἡμέρας καὶ νυκτός) kiáltanak hozzá?” (vö. Zsolt 21,3 (lXX); 41,9; 
76,3; 87,2; 1Tessz 3,10; 1Tim 5,5; illetve: Jak 5,13, ahol az időbeli szempontot a körülmény helyettesíti: 
imádkozni örömben és nehézség idején.

63 D. Peterson-nal („The Worship of the new Community”, in marshall – Peterson [ed.], Witness 
to the Gospel, 385) együtt megjegyezhetjük, hogy a lk 24,52–53 versekben és az apCsel első fejezete-
iben „a felajánlott imádság és dicséret a megdicsőült Jézusnak szól, ugyanakkor atyáik Istenének 
imádása továbbra is folytatódik a jeruzsálemi templom kontextusában”. az őskeresztény istentisz-
telet ezen „paradoxona” kétségkívül igazolható.
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tartózkodik valahol.64 az apostolok cselekedeteiben hatszor fordul elő (egy-
szer márknál és négyszer a páli levelekben) és gyakran az imádságban való 
kitartásra vonatkozik. az apCsel 1,14-ben azt olvassuk, hogy a hívek „állha-
tatosan kitartottak az imádságban”; ugyanezzel a körülíró szerkezettel talál-
kozunk az apCsel 2,42-ben: a keresztények „kitartottak… az imádkozások-
ban”. Ebből az a benyomásunk támadhat, hogy az őskeresztény közösség 
életét az imádság rendszeres gyakorlata jellemezte. Végül az apCsel 6,4-ben 
a Tizenkettő a következőképpen indokolja meg a Hét kiválasztását: „mi pe-
dig az imádságban és az ige szolgálatában kitartunk”.65néhány kifejezett hi-
vatkozáson (lk 18,1; 21,36) és főleg Jézus, majd pedig  az ősegyház példáján 
keresztül, de számos imádság idézése által is, lukács az imádságban való ki-
tartásra hívja meg a hívek közösségét. nem kell azonban azt gondolnunk, 
hogy a megszakítatlan imádság gyakorlatára akar ránevelni abban az érte-
lemben, hogy minden időt az imádságra kell fordítani. „Szüntelen imádkoz-
ni” nem azt jelenti, hogy valaki csakis és kizárólag az imádságnak szenteli 
magát (ami még a szemlélődő életformát élők számára is lehetetlen lenne); 
sokkal inkább egy imádkozó vagy vallásos életstílus felvételét jelenti, amely-
ben az emberi egzisztencia nyitott marad a transzcendens felé, és engedi, 
hogy Isten átalakító cselekvése megvilágítsa. De ez az állandó lét-, élet- és 
cselekvési állapot66 nem hagyhatja figyelmen kívül az Istennel való valódi 
párbeszéd gyakorlatát. az „ajkak” imádsága, legyen bármilyen jellege és ki-
fejezésmódja, a „szív” imádságának szükségszerű igénye. az Istennel való 
állandó összeköttetésnek, amit Jézus példaszerűen élt meg, és az őskeresz-
tény közösség átvett mint folyamatos tapasztalatot, szüksége van az Istennel 
való párbeszéd megfelelő tereinek (újbóli) megteremtésére mind egyéni, 
mind közösségi szinten. lukács tehát józan egyensúlyt ábrázol. annak elle-
nére, hogy jobban szívén viseli az imádságos létmód kialakítását, nem feled-
kezik meg az eszközről sem, amely felkelti, vezeti és támogatja ennek a cél-
nak az elérését: a rendszeres imádság gyakorlatáról.

64 „a προσκαρτερέω valójában azt jelenti: erővel (κράτος) megkapaszkodni egy dologban, szilárdan ra-
gaszkodni hozzá” (Dupont, Le discours, 366).

65 Kecskeméthy István fordításában: „mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésekben és az ige 
szolgálatában”. a προσκαρτερέω ige máshol azt jelenti: templomba „járni” (apCsel 2,46); vagy ma-
gában foglalja az elköteleződést/a valakiért végzett szolgálatot (apCsel 8,13; 10,7). a kitartó imádság-
ról lásd még róm 12,12; Ef 6,18; Kol 4,2.

66 Cipriani, „la preghiera”, 30 „állandó lelki feszültségről” beszél.
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3. az imádság módja

amit eddig elmondtunk, abból egyértelműen kitűnik, hogy lukácsot in-
kább az imádság minősége érdekli, mintsem annak térbeli-mennyiségi 
szempontja. ugyanezzel a felfogással találkozunk, ha alaposan megvizsgál-
juk, mit mond az imádság módjáról, vagyis arról, hogyan kell imádkozni.

Az imádkozó magatartása

lukács nem ért egyet azzal a pogány világban és részben zsidó környezetben 
(Qumrán) is elterjedt nézettel, hogy az imádságot rituális keretek közé kell 
szorítani. Ismeri a templomi napi imádság és a zsinagógai szombati imád-
ság hivatalos alkalmait, de ő leginkább azt szeretné hangsúlyozni, hogy az 
imádság (főleg a személyes imádság) folyamatos tevékenység és az üdvös-
ség eseményeire adott spontán reakciót jeleníti meg. amint ez a farizeus és 
a vámos példázatából is észrevehető, „úgy tűnik, lukácsot jobban érdekli az 
imádkozó személy hozzáállása bármiféle, előre meghatározott szavaknál”.67 
Főleg azonban az imádkozó Jézus magatartása az, amely valamiképpen le-
nyűgözte lukácsot, mint ezt az Úr és az apostoli közösség gyakorlatának le-
írása mutatja.

a) Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, „majd miután szemét az égre 
emelte (ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν68), megáldotta azokat (lk 9,16 = mk 6,41//
mt 14,19). János nem emlékezik meg erről a gesztusról a kenyérszaporítás 
elbeszélésében, két másik eseményről azonban említést tesz: Jézus ugyan-
ezt teszi lázár feltámasztásakor is, amikor hálát ad az atyának azért, hogy 
meghallgatta őt (Jn 11,41), valamint az utolsó vacsora alkalmával, amikor 
„órájának” imádságát elmondja (Jn 17,1). a példák alapján, illetve figyelem-
be véve, hogy az ég felé, vagyis Isten lakóhelye felé való pillantás hozzátar-
tozik az imádkozó zsidó testtartásához,69 valószínűleg a mk 7,37-ben is, ahol 
Jézus a süketnéma meggyógyítása előtt égre emeli tekintetét, utalás történik 
az imádság gesztusára.

lukács művében ez a motívum előfordul még a farizeusról és a vámos-
ról szóló példázatában, aki „még csak a szemét sem merte az égre emelni” 

67 Plymale, The Prayer, 30.
68 a D kódex itt még hozzáfűzi: προσηύξατο καὶ („imádkozott és”).
69 az alábbi helyeket lehet idézni: 2Krón 20,12; Tób 3,12; Zsolt 24,15(lXX); 122,1–2(lXX); 144,15(lXX); 

Dán 4,31; 13,35; lásd még: Ez 18,6; 33,25: „a bálványokra emelni a szemeket”. az égre felemelt pillan-
tás gesztusa Jézus korában már nem volt szokásos; a zsidók a Templom felé fordultak; vö. Strack 
– Billerbeck, Kommentar, I, 685.
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(lk 18,13). lukács István beszéde után azt is rögzíti, hogy „a Szentlélekkel el-
telve fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján” 
(apCsel 7,55).

az áldáshoz, ezúttal a személyek megáldásához, Jézus egy másik gesz-
tusa kapcsolódik, amelyet a harmadik evangélium epilógusa említ. a 
Feltámadott kivezeti tanítványait Betánia felé, és „felemelve kezeit (ἐπάρας 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ), megáldotta őket” (lk 24,50). a kezek felemelésének gesz-
tusa (vagy a kézrátétel) különleges módon kapcsolódott össze az áldással 
(Szám 9,22; Sir 50,20), a szolgálatra való felszenteléssel (Szám 8,10; 27,18; 
mTörv 34,9),70 főleg pedig az imádsággal, ahol a gesztus jelzi az imádság irá-
nyát, az imádkozó személy segítségkérését, vagy a hála és a magasztalás ér-
zését.71

b) „abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette (ἠγαλλιάσατο) az 
Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal…” (lk 10,21). Ismert, hogy lukács 
egész művét az ujjongó dicséret és a derűs komolyság légköre hatja át. az 
öröm témája már annak a jelenetnek az elején feltűnik, amely bemutatja a 
misszióból visszatérő tanítványokat: „örömmel (μετὰ χαρᾶς) telten tértek 
vissza (lk 10,17). Felujjongani az imádságban, vagy egyszerűen csak gyak-
ran örülni Isten történelmi, üdvözítő tevékenységének, vagy jelenlétének ün-
neplése. Elég lesz néhány példát idézni a harmadik evangéliumból. Zakariás 
ujjong a hír hallatán, hogy Jánosnak szerepe lesz az üdvösség tervében (lk 
1,14); János az Úr jelenlétére felujjong Erzsébet méhében (1,44); mária ujjong 
azok miatt, amiket Isten végbevisz benne (1,47); Jézus az üldözések köze-
pette is az örömet javasolja (6,23); a tanítványok örvendeznek, amikor Jézus 
belép Jeruzsálembe (19,37). a szövegek fényében azt gondolhatnánk, hogy 
Jézus megpróbálja visszafogni (10,20: μὴ χαίρετε) és helyes irányba terelni az 

70 a kézrátételt az apCsel 6,6 és a 13,3 versekben imádság előzi meg (lásd még: 14,23). E sajátos gesztusra vo-
natkozóan lásd r. Péter, „l’imposition des mains dans l’ancien Testament”, VT 27 (1977) 48–55; J. K. 
Parratt, „The laying on of Hands in acts”, ExpT 80 (1968–1969) 210–214; J. Coppens, „l’imposition 
des mains dans les actes des apôtres”, in J. Kremer (ed.), Les Actes des Apôtres. Tradition, rédaction, théo-
logie (BETl 48), Gembloux – leuven [1978], 405–438; o. Knoch, „Die Funktion der Handauflegung im 
neuen Testament”, LJ 33 (1983) 222–235; G. Cavalli, L’imposizione delle mani nella tradizione della Chiesa lati-
na. Un rito che qualifica il sacramento (Studia antoniana 38), roma 1999, 25–50 (a kézrátételről a Bibliában).

71 a kezek felemelése „a leggyakoribb gesztusok egyike az imádságban” (miller, They Cried, 51); vö. Kiv 
17,11; 1Kir 8,22. 38; 2Krón 6,13c; Ezd 9,5; Tób 3,11; 2makk 3,20; 15,12. 21; Zsolt 87,10(lXX); 142,6(lXX); Sir 
48,20; Siralm 2,19; 1Tim 2,8. a lk 24,50-ben elbeszélt gesztust kapcsolatba hozhatjuk a gyermekeken gya-
korolt kézrátétellel, amely zsidó környezetben jól ismert (vö. Dupont, „Jésus”, 18. oldalon a 31. lábjegyzet, 
és a 27. oldalon a 22. lábjegyzet). Csak mt 19,13 jegyzi meg, hogy gyermekeket hoztak Jézushoz, hogy „tegye 
rájuk kezét és imádkozzon értük”. a párhuzamos mk 10,13 azt mondja: „hogy megérintse őket”, később 
azonban azt olvassuk, hogy Jézus ölébe vette a gyermekeket, „rájuk tette kezét és megáldotta őket” (16. 
vers). a lk 18,15 „kisgyermekek” megsimogatásáról beszél, elhagyja a kézrátétel és az imádság megjegyzé-
sét, talán azért, mert e kifejezés sajátságos jelentést kapott az apostolok cselekedeteiben, ahogy Spinetoli 
ezt magyarázza; vö. Luca, assisi 19862, 658 (a magyar kiadásban: Lukács, Szeged 1996, 566–567).

Studia Athanasiana 14.indb   178 2013.12.03.   12:43:32



Jézus imádságos gyakorlata lukács katekézisében 179

apostolok lelkesedését a sikeres apostoli tevékenységet követően. nem sza-
bad, hogy személyes tettük közvetlen hatása legyen az öröm oka, hanem örö-
müknek abból a tudatból kell forrásoznia, hogy részt vesznek az atya üd-
vözítő tervének beteljesítésében („nevetek fel van írva a mennyben”). és ezt 
mondva, Jézust hirtelen eltöltötte az öröm, és dicsérni kezdte az atyát. mi 
váltotta ki ezt a lélekben való ujjongást? Jézus missziós tevékenysége, ahol 
a siker nincs elválasztva a bukástól,72 eszköze az üdvösség terve kinyilatkoz-
tatásának, amelyet az atya tetszése szerint inkább a kicsinyeknek, semmint 
a bölcseknek és okosoknak nyilatkoztatott ki. Jézus imádságba torkolló örö-
me tehát, még ha részben az apostolok öröme is váltotta ki, alapvetően mély, 
bensőséges fiúi öntudatától függ, amely őt Istenhez kapcsolja, akit atyaként 
dicsér és atyjának ismer el.

Úgy tűnik, ugyanez a perspektíva szűrődik ki a keresztény közösség imá-
jából is, miután Péter és János kiszabadult a börtönből (apCsel 4,23–30). 
Bár az explicit kifejezés hiányzik, a szakaszt mégis áthatja az az öröm, 
amely Isten cselekvésének szemléléséből fakad a teremtéstől kezdve egészen 
Dávidig és Krisztus eljöveteléig. a múlt bizonyosságot ad, hogy Isten a jövő-
ben is diadalra juttatja akaratát, amely most megnyilvánult, és amelyet se-
gítségül hívtak a hitben. az imádság tehát örömmé változik, mert bizonyos 
értelemben jelenvalóvá és jótékonnyá teszi az imádkozó számára a világban 
működő Isten üdvözítő tevékenységét.

c) „aztán [Jézus] eltávozott tőlük mintegy kőhajításnyira, és letérdelvén 
(θεὶς τὰ γόνατα) imádkozott” (lk 22,41; vö. 45. vers: „felkelve az imádko-
zásból”).73 nem ez az első alkalom, hogy lukács enyhíti márk olykor nyers 
és erőszakos nyelvezetét, amikor nagyobb érzékenységgel írja le az imádko-
zó Jézus viselkedését. amíg a mk 14,35 azt mondja, hogy Jézus „a földre zu-
hant”, és a mt 26,39 kijelenti, hogy „arccal a földre borult”, addig lukács 
térdelve ábrázolja őt, összhangban a zsidó szokással.74 „Ezzel Szent lukács 

72 lásd fentebb a 13–16. verseknél a tó partján fekvő város elítélése, amely nem hitt Jézus igehirdetés-
ének; előtte (lk 9,52–56) a szamaritánusok elutasítják Jézust.

73 Dupont, Le discours, 344, meglepetten állapítja meg, hogy a τίθημι τὰ γόνατα (letérdelni) lukácsi ki-
fejezés tökéletes fordítása a latin genua ponere kifejezésnek, amely a görögben „barbár és vulgáris”, és 
máshogy fejezte volna ki: „térdre hullani” (γονυπετέω) vagy: „térdet hajtani” (κάμπτω τὰ γόνατα).

74 Vö. 1Kir 8,54; 18,42; 1Krón 29,20; 2Krón 6,13b; 20,18; Ezd 9,5; Iz 45,23; Dán 6,11. a bibliai imádkozó sze-
mélynek vallásos környezetben általában három testtartása lehet: álló, térdelő, leboruló; vö. F. Heiler, 
Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung, münchen 19214 (1919), 98–
109; o. Keel, The Symbolism of the Biblical World. Ancient Near Eastern Iconography and the Book of Psalms, 
new York 1978, 308–323; H. Cazelles, «Gestes et paroles de prières dans l’ancien Testament», in 
Gestes et Paroles dans les diverses familles liturgiques. XXIVe Semaine d’étude liturgique. Paris 1977 (Bibliotheca 
«Ephemerides liturgicae». Subsidia 14), rome 1978, 87–94. a testtartás olyan mértékben fontos, ami-
lyen mértékben kifejezi az imádkozó lelki állapotát. a lk 18,10–14 példázat két szereplője: a farizeus, 
aki „kihúzva magát” megállt (vö. mt 6,5) és a vámos, aki „mellét verve” távol állt meg. mindkettőjük 
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Jézus emberségének egy méltóságteljes és kimért képét akarta nekünk mutat-
ni, aki bár a passió drámai pillanatában van, meg tudja őrizni önuralmát.”75

a keresztény közösség utánozta az imádkozó Úr gesztusát: István (apCsel 
7,60), Péter (9,40), Pál az efezusi vénekkel (20,36) és a tíruszi tanítványokkal 
(21,5). a letérdelést az alázatos alárendeltség, a kérés és a tiszteletadás jeleként 
– ahogyan tettek egy keleti úr előtt – azok is használták, akik Jézushoz köze-
ledtek (lk 5,8: Péter; 8,41: Jairus; 17,16: a meggyógyult leprás; vö. azonban a mk 
15,19 verssel, ahol a katonák gúnyból hajtanak térdet Jézus előtt).

d) mielőtt Jézus kilehelte volna lelkét, „nagy hangon felkiáltott (φωνήσας 
φωνῇ μεγάλῃ) és ezt mondta: atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (lk 23,46). 
a bibliai hagyományban a kiáltás annak a hívőnek a viselkedését fejezi ki, 
aki különösen nehéz és fájdalmas helyzetben kéri Isten támogatását.76 Egy 
rövid, többnyire spontán imádságos kiáltás, amelyben az imádkozó személy 
egész szíve benne van, az ember Istentől való mély függésének és a belé ve-
tett hitnek a jele (vö. lk 18,7).77

Egy gyors összehasonlítás lukács és a szinoptikusok elbeszélése között le-
hetővé teszi, hogy észrevegyünk egy teljesen különböző hangnemet.78 a mk 
15,34//mt 27,46 aggodalommal teli kiáltását („Istenem, Istenem, miért hagy-
tál el engem?”; Zsolt 21,2(lXX)) lukács átalakította bizalomteljes felkiáltás-
sá és Isten akaratának engedelmes elfogadásává. a kiáltás, bár első pillantásra 
meglepő, a harmadik evangéliumban nem utal félelemre vagy szorongásra. 
lukács evangéliumának Jézusa jámbor és Istenben bizakodó ember, a keresz-
ten a Zsolt 30,3(lXX) szavait recitálva imádkozik, amelyek nem véletlenül 
szólnak az atyához, kiáltása azonban Isten akarata beteljesedésének bizonyos 
sürgetését fejezi ki.79 Ennek a szenvedélyes és bizalomteljes imádságnak a gyü-
mölcse a csendben és mélységes békében bekövetkezett halál: „Ez mondva, ki-
adta lelkét”. a mk 15,37//mt 27,50 viszont egy másik, artikulálatlan felkiáltás-
ról beszél Jézus halálának órájában. lukács erről nem számol be, talán mert 

testtartása jogos és helyes (vö. mk 11,25 és lk 23,48), kifejezi érzelmeiket Isten felé: büszkeség/önteltség 
és alázat/bűnbánat (vö. Dupont, Le discours, 342. oldalon az 1. lábjegyzet).

75 Drago, Gesù, 41.
76 a „kiáltani” ige (ἀναφωνέω / κράζω /βοάω) gyakori az ószövetségben (főleg a Zsoltárok könyvében; vö. 

m. Cimosa, La preghiera nella Bibbia greca. Studi sul vocabolario dei LXX, roma 1992, 217-220), „a heves, szen-
vedélyes, talán brutális kiáltást jelöli, amelyet a nehéz helyzetben lévők intéznek Istenhez” (monloubou, 
La prière, 104). Vö. Kiv 14,10; mTörv 24,15; 1Sám 12,17; 2Sám 22,7; Zsolt 17,7(lXX); 27,1(lXX); 38,13(lXX); 
60,2(lXX); 87,2–3.14(lXX); Iz 38,13 stb.. (a lk 1,42-ben Erzsébet felkiáltása örömteli). Jézus „felkiáltásá-
ról”, de az imádság kontextusán kívül szól még lk 8,8; Jn 7,37, illetve Zsid 5,7.

77 Vö. J. Haspecker, „Israels Gespräch mit Gott”, BiLe 2 (1961) 81–92, itt 87.
78 Vö. G. rossé, Il grido di Gesù in croce. Una panoramica esegetica e teologica, roma 1984; a. m. Schwe-

mer, „Jesus letzte Worte am Kreuz (mk 15,34; lk 23,46; Joh 19,28ff)”, ThBeit 29 (1998) 5–29.
79 „Jézus ajkán a kifejezés [kiáltás] a közelgő halált fejezi ki” (Plymale, The Prayer, 67). Vö. J. Bligh, 

„Christ’s Death Cry”, HeyJ 1 (1960) 142–146.
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nem illeszkedik Jézus példaszerű megjelenéséhez. éppen az agóniával és a ha-
lállal szembeni megkomponált nyugalom, amelyben megérthető Jézus hite és 
bizonyossága, hogy atyja meghallgatja őt, lehetett az oka a százados és a nép-
tömeg reakciójának (47–48. versek).

az elbeszélés beállításával lukács azt tanácsolja olvasóinak, hogy ugyan-
azt a vallásos bizalomtól átitatott és az atyára ráhagyatkozó magatartásfor-
mát vegyék fel. már megállapították, hogy István halálának jelenetét Jézus 
halálának jelenete inspirálta.80 ő is, megkövezése közben „imádkozott és ezt 
mondta: ’uram, Jézus vedd magadhoz lelkemet!’ majd térdre hullva nagy 
hangon (ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ) felkiáltott: ’uram, ne tulajdonítsd nekik e 
bűnt!’ és ezt mondván, meghalt (szó szerint: elaludt)” (apCsel 7,59–60).81

István halálát lukács nyugodt és békés tapasztalatként írja le. a mester 
példájára ő is az Istenbe vetett hit és bizalom érzésével halt meg, kiáltása 
azonban – korántsem rémült kiáltás – a gyilkosainak való megbocsátás sür-
gősségét fejezi ki. Kérése visszhangozza a Keresztre feszített kérését, aki is-
mételten (ἔλεγεν) Istenhez fordult: „atyám, bocsásd meg nekik, mert nem 
tudják, mit tesznek” (lk 23,34).82 Jézus elsőként cselekszi meg a korábban ta-
nítványokhoz intézett tanítást: „imádkozzatok azokért, akik rosszul bánnak 
veletek” (lk 6,28//mt 5,44; vö. lk 11,4//mt 6,12).83

80 Például r. Pesch, „Der Christ als nachahmer Christi. Der Tod des Stefanus (apg 7) im Vergleich 
mit dem Tod Christi”, Bibel und Kirche 24 (1969) 10–11; T. Bergholz, Der Aufbau des lukanischen 
Dop pel wer kes. Untersuchungen zum formalliterarischen Charakter von Lukas-Evangelium und Apos tel ge-
schich te (EH 23/545), Frankfurt a.m. etc. 1995, 89–90. Továbbá: C. K. Barrett, „Imitatio Chris ti in 
acts”, in J. B. Green – m. Turner (ed.), Jesus of Nazaret, Lord and Christ. Essays on the His to ri cal Jesus 
and the New Testament Christology, Grand rapids – Carlisle 1994, 251–262.

81 Emlékezve Jézus és István „kiáltására”, lukács „azt akarja, hogy az olvasó ne a kétségbeesés kiáltását 
hallja; inkább egy mély, gyermeki bizalmat és Istenre való ráhagyatkozást ábrázol” (Plymale, The 
Prayer, 20). az imádság által tehát lukács az imádkozó személyek jellemzőjéről nyilatkoztat ki vala-
mit (ebben az esetben az Istenbe vetetett abszolút bizalomról és megbocsátásról az üldözőknek); a 
görög-római világban ismert technika volt, amiből lukács ihletet meríthetett (ibid., 30).

82 a számos ősi kódexből hiányzó mondás hitelessége vitatott. Tagadhatatlan azonban, hogy lukács 
stílusát tükrözi, különösen, hogy tekintettel van az imádság és a megbocsátás témájára. a lk 23,34 
lukácsi szerzősége melletti fő érvekről lásd Prete, „le preghiere”, 88–91; Crump, Jesus, 79–85. Végül 
lásd Carras tanulmányát.

83 „a közbenjárás lukács imateológiájának kiemelkedő aspektusa” (Plymale, The Prayer, 19); vö. eb-
ben az értelemben Crump döntő tanulmányával. a másokért, nem csupán az üldözőkért való köz-
benjárás (lk 10,21; 22,31–32; apCsel 8,15.24; 12,5) része a felebaráti szeretet parancsának. Igaza van 
azért Prete-nek („le preghiere”, 93), amikor azt mondja, hogy Isten bűnösök iránti szeretete „jelen-
ti annak az imádságnak igazi kifejezését, amellyel az Üdvözítő az atyához fordul a keresztre feszítet-
tekért”. Ez a szeretet, amely imádsággá alakul, nem más, mint az atya érzületének utánzása, aki „jó-
ságos az igazakhoz és a gonoszokhoz egyaránt” (lk 6,35). a lk 18,1–8 példázatában Jézus bemutatja, 
hogy Isten hogyan cselekszik jó bíróként. Ez azt jelenti, hogy még Jézus imádságról szóló tanítása is 
szoros kapcsolatban áll az atyaistenről szóló tanításával.
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ami világosan megkülönbözteti Jézus imáját Istvánétól, az a címzés. 
Jézus következetesen az atyához fordul,84 István viszont a κύριε Ἰησοῦ-t szó-
lítja meg. Ez az egyetlen alkalom az apostolok cselekedeteiben, hogy közvet-
lenül Jézus Krisztushoz imádkoznak. máshol az imádság implicit címzett-
je az Úr Jézus: „segítségül híva az ő nevét (ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ; 
apCsel 22,16; vö. 2,21?; 9,14. 21). a megszólítás megváltozása nem olyan 
meglepő. Valójában, ahogy a látomás, amelyben Istvánnak halála pillanatá-
ban része volt, kinyilvánítja, mennybemenetele után Jézus, az Emberfia ré-
szesévé válva az isteni világnak (55–56. versek), az ítélet művének (apCsel 
10,42; 17,31) és az egyetemes megváltásnak (apCsel 2,33.36; 4,12; 5,31) legfőbb 
cselekvőjévé lett. Elcsodálkozhatnánk, hogy a keresztények segítségül híva 
Jézus nevét, követve az izraelitákat, akik JHWH nevét hívták segítségül (vö. 
ám 9,12, idézi az apCsel 15,17) ilyen gyorsan felismerték Jézus istenségét. 
Továbbá szem előtt tartva a tényt, hogy István epizódjától kezdve (nem szá-
molva az apCsel 2,21 verssel, amely a Joel 3,5-öt idézi) lukács a keresztény 
imára kezdi használni az ἐπικαλέω igét, ésszerű azt gondolni, hogy az imád-
ság máshol is Jézus személyéhez szól.

az a gondosság, amellyel lukács az imádkozó Jézus és az őskeresztény 
közösség viselkedését rögzítette, azt jelzi, hogy az ima nem csupán szóbe-
li cselekvés. Fontos szerepet játszik benne a testbeszéd, amelynek mozdu-
latai az imádkozó lelkének különböző megnyilvánulásait fejezik ki. Sőt, az 
ember egysége követeli meg, hogy teljes lénye (lelke és teste) vegyen részt az 
Istennel való dialógusban. Jézus gesztusainak széles skálája felfedi az imád-
ságnak való teljes odaadását, és ugyanakkor megerősíti, hogy számára az 
imádság nem rutinszerű cselekvés.

A magány keresése

Jézus olajfák-hegyi imádságában lukács kiemeli az imádkozó magányát 
(lk 22,39–46): „aztán eltávozott tőlük, mintegy kőhajításnyira, és letérdel-
vén imádkozott” (41. vers). a Getszemáni kertben lukács Jézusa egyedül 
marad. a többi szinoptikus jelzései bizonytalanok és nem utalnak minden 
esetben nagy távolságra a tanítványok és mesterük között (vö. mt 26,39//
mk 14,35: „egy kissé előbbre ment/προελθὼν μικρὸν”. lukács azonban „eltá-

84 az imádkozó Jézus bensőségessége az atyával az ő páratlan fiúi intimitását jelzi, ami lukács egyik 
teológiai hangsúlya (lk 10,21; 22,42; 23,46; lásd még 11,2). a πάτερ szó használatához visszauta-
lunk többek között J. a. Fitzmyer kiváló tanulmányára: „Abba and Jesus’ relation to God”, in F. 
refoulé (ed.), À cause de l’Évangile. Études sur les Synoptiques et les Actes offertes au P. Jacques Dupont, 
O.S.B. à l’occasion de son 70e anniversaire (lD 123), Paris 1985, 15–38.
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volítja” Jézust, bár csak „mintegy kőhajításnyira”, azaz még látó- és hallótá-
volságra.

a harmadik evangélista számára a magányos imádság világtól való vissza-
vonulást, illetve a megfelelő környezet (hegyek, pusztaságok) választásának 
előtérbe állítását jeleníti meg. mindazonáltal a magányos hely nem mindig 
felel meg az imádkozó magányának. Ez kétségkívül igazolást nyer a lk 6,12 
versében, ahol Jézus egyedül megy a hegyre imádkozni, míg a „színeváltozás” 
hegyén és az olajfák hegyén tanítványai jelenlétében imádkozik. ugyanezt le-
het elmondani a puszta helyekről is. Jézus szokása szerint visszavonult pusz-
ta helyekre, és gyakran magányosan (lk 5,16). olykor azonban magányos 
imádságának tanítványai is a tanúi voltak (lk 9,18; 11,1). Bár paradoxnak tű-
nik, akár egy zsúfolt hely is alkalmas lehet a magányos imára, ahogy ezt Jézus 
példája mutatja, aki keresztelkedése alatt imádkozott (lk 3,21).

az evangéliummal ellentétben, az apostolok cselekedeteiben egy virág-
zó közösségi imát látunk, bár ugyan kevésszer, de a magányos imádságra 
is találunk példákat. a történet szerint Péter a tetőteraszra ment imádkoz-
ni (apCsel 10,9); Pál megtérése után Damaszkuszban maradt, imádkozott, 
valószínűleg egyedül Júdás háznak egyik szobájában (9,11). arról is olvasha-
tunk, hogy Kornéliusz imádságai (aki szokása szerint otthonában imádko-
zott) meghallgatást nyertek (10,2–4.30–31).

Különösnek tűnhet, hogy lukács, aki szereti a magányos imádsá-
got, nem közli máté mondását, amelyben Jézus arra hívja a tanítványt, 
hogy vonuljon vissza szobájába, csukja be az ajtót és úgy imádkozzon az 
atyához, „aki a rejtekben van” (mt 6,6). Szükséges azonban megjegyez-
nünk, hogy ebben a szakaszban nem a magányos imádság dicséretén van a 
hangsúly (szembeállítva a közösségi imával), hanem a hivalkodó imádság 
elítélésén (5. vers), bármilyen típusú legyen is az. lukács osztja ezt a néző-
pontot (lk 20,47).

Az imádság intenzitása

Jézus olajfák-hegyi imádságának lukácsi epizódja arra mutat rá, hogy bizo-
nyos helyzetekben az imádság kemény küzdelemmé, fárasztó és fájdalmas 
harccá válik. a próba leküzdéséért és az atya akaratának teljesítéséért az 
imádkozó arra hivatott, hogy bevesse minden erejét; kitartóan kell tehát imád-
koznia, ahogy Jézus tette, miután segítséget kapott a megerősítő angyaltól: „a 
halállal tusakodva még buzgóbban imádkozott (ἐκτενέστερον προσηύχετο)” 
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(lk 22,44a).85 Ezzel a mondattal lehetne azonosítani Jézus olajfák-hegyi imá-
jának csattanóját a lukácsi szövegváltozatban.86 Valójában lukács nemcsak azt 
mutatja meg, hogy Jézusnak mennyire bajos és nehézkes volt a nehéz próba 
körülményei közepette imádkozni, hanem példaként ábrázolja őt, aki a ki-
tartó imádságról szóló tanítását elsőként éli meg (lk 18,1). a vérrel való ve-
rítékezés felidézi azt a belső feszültséget, amelyet átélt Jézus. miután az an-
gyal megerősítésében részesült, még intenzívebben imádkozik. az ἐκτενῶς 
határozószó összehasonlító formája (hapax legomenon az egész Bibliában) jel-
zi Jézus imájának intenzitását és buzgóságát.

Jézusnak az „agónia” hegyén végzett imája elbeszélésének kidolgozása-
kor lukács célja buzdító és tanító jellegű volt. az Úr imádságos cselekvése 
a kísértés órájában, és főleg intenzív imája, normává és modellé válik a ta-
nítványok számára. ugyanezt a kitartást találjuk Jézus szavaiban, amelyeket 
közvetlenül az alkalmatlankodó barát példázata után mond (lk 11,9–10). Itt 
a hangsúly nem annyira az ima tartalmára esik, mint inkább a módra, aho-
gyan imádkozni kell: kitartóan.

lukács tanítását Jézus példájáról jól fogadta a születő keresztény közös-
ség. Tény, hogy amikor Péter börtönben volt, a közösség „intenzíven” imád-
kozott érte (apCsel 12,5: προσευχὴ ἦν ἐκτενῶς γινομένη), akárcsak Jézus, aki 
szenvedése és halála előtt nagy buzgalommal imádkozott. az „intenzitás” itt 
sem az imádság hosszára vonatkozik, amely időben megismétlődik, hanem 
sokkal inkább az imádság végzésének a módjára (az intenzitás és a lelkese-
dés), amelyet egy nehéz helyzet váltott ki, melyben az imádság „tárgya” talál-
ta magát (Péter a börtönben). ugyanez a jelentés kapcsolható a kultuszhoz, 
melyet Izrael népe „intenzíven” (ἐν ἐκτενείᾳ) végzett a Templomban, várva 
a messiási ígéret beteljesülését (apCsel 26,7).

Befejezés

lukács mindegyik evangélistánál nagyobb érdeklődést mutat Jézus imájá-
nak formális szempontjai iránt, felkínálva számos jelzést arról, hogy hol, 
mikor/mennyit és hogyan imádkozott. Ez az egyértelmű ragaszkodás jórészt 
Jézus emberségére vonatkozó lukácsi szemléletnek köszönhető. Ha az imád-

85 nem könnyű visszaadni az ἀγωνία görög főnév tartalmát (hapax legomenon az Újszövetségben), me-
lyet lukács a kor harci- és sportvilágából merített. a kifejezés – természetesen egyáltalán nem a szo-
rongás, a stressz, a belső lázadás szinonimája, ahogy olykor a fordítások visszaadják (az olasz CEI 
szerint: „szorongás vette hatalmába”) – azt a maximális koncentrációt és belső feszültséget jelzi, 
amely annak a testén kívül is megnyilvánul, aki egy rendkívül nehéz próbán megy keresztül.

86 Így Prete, „le preghiere”, 84–85.
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kozás az ember legjelentősebb megnyilvánulása Isten felé, akkor Jézus való-
ban bebizonyította felvett emberségének tökéletességét, megmutatva, hogy 
ő is emberi léttel és emberi tudattal rendelkezik ugyanúgy, mint mások és 
jobban, mint mások.87 

lukács Jézusban körvonalazza a keresztény imádság csodálatos példá-
ját és örök modelljét. az imádság nem csupán egyfajta útmutató a küldetés 
teljesítésére; az imádság inkább formálja, élteti és fenntartja a messiás teljes 
életét és cselekvését. az evangéliumi elbeszélésben, amelyben gyakorlatilag 
Jézus az egyetlen személy, aki imádkozik, ő a par excellence imádkozó, aki tud 
imádkozni, és ezért hiteles és érvényes tanítást adhat e témában. nem szük-
ségtelen emlékeznünk arra, hogy a „taníts bennünket imádkozni” (lk 11,1) 
az egyetlen kérés, amellyel a tanítványok Jézushoz fordulnak, hogy valamit 
megtanuljanak tőle. Pontosan ez az az út, amit lukács javasol olvasóinak: 
Jézustól tanulni imádkozni. nem egy imaszöveg memorizálásáról van szó, 
hanem felvenni az imádkozó Jézus magatartását. a „miatyánk” több, mint 
egy alapszöveg, valójában azoknak a fogalmaknak a szintézisét jeleníti meg, 
amelyek inspirálták az Úr imádságát, de mindenekelőtt minden imádság ki-
indulópontjára mutatnak rá: az atyaisten személyére.

Úgy tűnik, lukács nem köti kötelességként a lelkünkre Jézus külső visel-
kedésének utánzását, vagyis az imádság helyeinek és idejének szigorú ismét-
lését, mintha a hiteles imádságnak ezek lennének az elengedhetetlen feltételei. 
lelkünkre köti viszont a belső hozzáállást, ami egyébként a fizikai vonások-
ban hitelt érdemlő szövetségest talál. Ha fogalmazhatunk így, ez az imád-
ság normatív útja, amelyet lukács műve olvasóinak tanít, akiket Jézus pél-
daértékű alakjának és az apostoli egyház gyakorlatának személésére hívogat.

a tanítványok, noha részt vesznek Jézus küldetésében, a harmadik evan-
géliumban Jézus imádságos cselekvésének csupán egyszerű szemlélői; nem 
csatlakoznak imájához, és arról sem értesülünk, hogy az imádságnak szen-
telnék magukat, bár érdeklődve és lenyűgözve állnak mesterül példája előtt. 
az apostolok cselekedeteiben viszont lukács dokumentálja az imádság gya-
korlatának elterjedését az őskeresztény közösségben. a nyilvánvaló párhuza-
mok, amelyeket Jézus és az apostoli egyház imája között von, meghívást je-
lentenek mindenki felé, hogy utánozzák Jézust, és bátorítást adnak azoknak, 
akik kételkednek abban, hogy eljuthatnak az egyház imájának szintjére.

a lukácsi mű két része (lk – apCsel) ebből a szempontból ugyanan-
nak az érmének a két oldala. az imádság kétségkívül fontos téma, amely 

87 Vö. m. Bouttier, „l’humanité de Jésus selon saint luc”, RechSR 69 (1981) 33–44; főleg: 40–43; 
„amikor Jézust állítja a keresztények elé modellként (mármint az ima modelljeként), lukács nem 
enged a hasonítás hajlamának. ő más, ő a megváltó, aki hozzánk hasonló jegyeket hordoz.” (43).
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összeköti lukács két írását. más témák mellett az imádság témája hozzájá-
rul a mű teológiai-narratív egységének meghatározásához, ugyanakkor se-
gít az üdvösség egyetlen korszaka két fázisának megkülönböztetésében is.88 
a földi Jézus küldetésének időszaka központi és meghatározó, és speciális 
esetben az ő Istennel folytatott párbeszédének stílusa az alap, és kritériuma 
a Krisztus szolgálatának folytatására hivatott apostoli egyház küldetésének, 
amely alkalmazza ezt az isteni eszközt az üdvösség tervének beteljesítésé-
hez, amihez az imádságból meríti az erőt és a szükséges támogatást.
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Jé ZuS, mInT ar KHE la oSZ a mÍ náK ról  
SZóló PélDáZaTBan (lK 19,11–27)*

Brian Schultz, Jeruzsálem

1. Bevezetés

a mí nák ról szóló példázat (lk 19,11–27) sajátos problémakört tár fel az ol-
vasó előtt.1 Először is, megállapították, hogy a lk 18,15–19,40 a mk 10,1–11,10 
sorrendjét követi. lukácsnál azonban az események márki sorrendjét Za ke-
us-tör té ne te és a mí nák ról szóló példázat félbeszakítja. míg előbbi magya-
rázható földrajzi szempontból – Jé zus Jerikón utazott át, ahol az elbeszé-
lés szerint az esemény történik –, a mí nák ról szóló példázat esetében nincs 
ilyen nyilvánvaló ok. miért illesztette lukács ezt a tanítást elbeszélésének 
épp ehhez a pontjához? a kérdés annál is inkább helyénvaló, mert máténál 
van hasonló, a talentumokról szóló példázat (mt 25,14–30), amely Jé zus 
nyilvános működésének egy későbbi állomásához kapcsolódik: jeruzsálemi 
eszkatologikus beszédéhez. lukácsnál a mí nák ról, máténál a talentumokról 
szóló két példázat összehasonlítása feltárja, hogy különböző szövegkörnye-
zetükön kívül a lukácsi változatnak még egy sajátossága van: a „trónigénylő-
ről” (vagy „trónkövetelőről” – lk 19,12.14–15a.27) szóló rész. Ez a hozzáadott 
elem felvet egy sajátos problémát: a trónigénylő alakja, akit egyfajta messiás-

* a fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Brian Schultz, „Jesus as archelaus in the Parable of the 
Pounds (lk. 19:11-27)”, Novum Testamentum 49 (2007) 105–127. Fordította: nagy Szilvia andrea 
oP és Soós Bernadett.

1 a jelen írással kapcsolatos kutatások nagy része 2005 tavaszi szemesztere alatt a notre Dame 
Egyetemen eltöltött doktori kutatói ösztöndíj keretében készült. Szeretnék köszönetet mondani 
James VanderKam professzornak és a notre Dame Egyetemnek azért, hogy felajánlották nekem 
ezt a lehetőséget. Kutatásaim zsengéjét először 2005 novemberében mutattam be a Society of Biblical 
Literature éves találkozóján Phildelphiában.
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típusnak véltek, kétségkívül Heródes ar khe la osz, a kegyetlenségéről emlé-
kezetessé vált uralkodó életén alapul. nyilvánvaló, hogy nem ő a megfelelő 
modell egy ilyen tipológiához. akkor miért őrizte meg lukács a példázatban 
ezt a zavaró motívumot, különösen, hogy a máté-evangéliumból hiányzik? 
a mí nák ról szóló példázat felülvizsgálatában a kontextus-kritika eszközeit2 
fogom használni annak bemutatására, hogy a két kérdés, az események sor-
rendjének eltérése lukácsnál és márknál, valamint az ar khe la osz életén ala-
puló messiás-típus beillesztése, valójában közvetlenül kapcsolódik egymás-
hoz, és csak egymás fényében érthetők meg helyesen.

2. a mí nák ról és a talentumokról  
szóló példázatok közötti kapcsolat

Számos kísérlet született a lukács mí nák ról és máté talentumokról szóló 
példázatában fellelhető hasonlóságok és különbözőségek kombinációjának 
megmagyarázására.3 a kérdés helyes megértéséhez szükséges ezen elméle-
tek rövid áttekintése. a század elején néhány kutató, mint például alfred 
Plum mer, azt feltételezte, hogy sokkal nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy a fennmaradt példázatok Jé zusnak két különálló, ám mégis hason-
ló tanítását tükrözik, melyek különböző alkalmakkor hangzottak el, mint 
egy olyan feltételezésnek, hogy az evangélium szerzői összekeverték a taní-
tás részleteit és a szövegkörnyezetet is.4 Egyébként is, ki az közülünk, aki 
még soha nem mondta el ugyanazt a történetet vagy viccet két vagy több idő-
pontban, mindig úgy alkalmazva nem csupán az előadás módját, de a tör-
ténet részleteit is, hogy az az éppen aktuális hallgatóság számára megfele-
lőbb legyen? napjainkban talán nicholas T. Wright az egyedüli kutató, 

2 annak tanulmányozásához, hogy miként használták ezt a diszciplínát a biblikus tanulmányokban 
a történelem folyamán, még mielőtt ezzel a szakkifejezéssel illették volna, és hogyan maradt mind-
máig jól használható, lásd: J. m. monson, „The role of Context and the Promise of archeology In 
Biblical Interpretation from Early Judaism to Post-modernity” (megjelenés előtt). Szeretném meg-
köszönni John monson-nak, hogy rendelkezésemre bocsátotta ezt az írást a megjelenés előtt.

3 a mí nák ról és a talentumokról szóló példázatok közötti viszony átfogó tanulmányozásának céljából 
ajánlott irodalom: a. Denaux, „The Parable of the King-Judge (lk 19,12–28) and Its relation to the 
Entry Story (lk 19, 29-44),” ZNW 93 (2002) 35–57. Ezen kívül még egy hasonló példázat található a 
Gospel of the Nazarenes című írásban, #18; lásd New Testament Apocrypha 1 (ed. W. Schneemelcher; 
louisville: Westminster/John Knox; 1991) 161–162. Bár néhány ponton egyezik az evangéliumi példá-
zattal, nagy különbségek is vannak közöttük, és úgy tűnik, hogy több hasonlóságot mutat mátéval, 
mint lukáccsal. (B. H. Young, The Parables: Jewish Tradition and Christian Interpretation [Peabody; 
Hendrickson, 1998] 87–88). mivel ez utóbbi semmit nem ad hozzá tanulmányunk céljához, ezért 
most figyelmen kívül hagyjuk.

4 a. Plummer, A Critical and Exegetical Commentary ont he GospelAccoeding to St. Luke (ICC; Edinbourgh: 
T.&T. Clark, 1922) 437.
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aki kiemeli ezt a lehetőséget: „nagy a valószínűsége annak, hogy Jé zus szá-
mos alkalommal használt ehhez hasonló történeteket (és nemcsak ’kétszer’, 
ahogy azt a megfontolt, konzervatív exegéták feltételezték). Semmi okunk 
sincs azt bizonygatni, hogy máté vagy lukács változata a másikból ’szárma-
zik’, vagy hogy mindkettő egyetlen eredetiből.”5a legtöbb mai kritikai tudo-
mányos munka azonban elutasítja ezt a lehetőséget, helyettesítve különbö-
ző más elméletekkel.6

napjainkban a legtöbb kutató azon a véleményen van, hogy a két példá-
zat közötti nagymértékű hasonlóság oka, hogy mindkettő Jé zus egyetlen ta-
nításából ered,7és a példázatról szóló kettős tanúságtétel a szinoptikus evan-
géliumokban azt valószínűsíti, hogy forrása maga a történeti Jé zus.8 Két fő 
magyarázat van arra, hogy a két beszámolóban miként jelentek meg a kü-
lönbségek. az első azt állítja, hogy az eredeti példázatot egymástól függetle-
nül őrizte meg a mátéi (m) és a lukácsi (l) hagyomány, és ezek a hagyomá-
nyok azok, amelyek felelősek a két beszámoló közötti eltérésekért. a másik 
szerint a példázat egy mindkét evangélista számára közös forrásban (pél-
dául a Q-ban) őrződött meg, és maguk az evangélisták, vagy azt megelőző-
en a különböző szerkesztők azok, akik felelősek a különbségekért.9 mindkét 
álláspont automatikusan felvet egy másik kérdést: a két evangélium közül 
melyik őrizte meg az eredetihez legközelebb álló formáját a példázatnak? 
marie-Joseph lag range volt szinte az egyetlen, aki amellett érvelt, hogy 
lukács az, és máté (vagy forrása) tehető felelőssé a szerkesztői munka több-
ségéért.10 Vele szemben áll a magyarázók nagy többsége, akik fenntartják, 
hogy bárhogyan is nézett ki az „eredeti” tanítás, sokkal közelebb áll máté 

5 n. T. Wright, Jesus and the Victory of God (minneapolis: Fortress, 1996) 632–633.
6 lásd például a következő összefoglalót: Denaux, „The Parable of the King-Judge,” 38. Ennek elle-

nére nyilvánvaló, hogy egyetlen példázat, ha Jé zus kétszer (vagy többször) mondta el, kicsit módosít-
va rajta valamennyi alkalommal, bizonyítékul szolgálna a szerkezeti és szövegi egyezésekre, még ak-
kor is, ha két különböző tanú egymástól függetlenül jegyezte azt fel. Ezek az egyezések nem feltétle-
nül követelik meg, hogy „egyetlen példázat álljon a két változat mögött”, mint azt Denaux és előtte 
mások is állították. nincs bizonyíték az „egyetlen példázat” elméletére, főleg a viszonylag kevés szó 
szerinti egyezés fényében. (lásd r. morgenthaler tanulmányát, amint azt idézi Denaux, „The 
Parable of the King-Judge,” 36–37, 4–5. lábjegyzet). Így továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy 
a két példázat Jé zus két különböző tanítására utal.

7 a. Denaux, „The Parable of theTalents/pounds (Q 19,12–27) – a reconstruction of the Q-Text,” 
The Saying Source Q and the Historical Jesus (ed. a. lindemann; BETl 157; leuven: university Press, 
2001) 430.

8 a. J. Hultgen, The Parables of Jesus – a Commentary (The Bible in Its World; Grand rapids: 
Eerdmans, 2000) 278–279.

9 Ennek az egyedi elméletnek változatait lásd Denaux, „The Parable of the King-Judge,” 39, vala-
mint W. D. Davies és D. C. allison, A Critical and Exegetical Commentary ont he Gospel of Matthew 
(Edinbourgh: T.&T. Clark, 1997) 3.376.

10 m.-J. lag range, Évangile selon Saint Luke (X-XXVI) (Paris: Gabalda, 1921) 490–492.
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változatához, mint lukácséhoz. Egy efféle nézet alátámasztására adott egyik 
fő érv az, hogy nincs kielégítő magyarázat, sőt kísérlet sem, amely kifejtené, 
hogy máté vagy forrása miért távolított volna el bizonyos elemeket a példá-
zatból, amelyek lukács megőrzött, annál is inkább, mert ezek az elemek il-
leszkedtek máté szövegkörnyezetéhez.11 az mondhatjuk, hogy ésszerűbb ál-
láspont azt feltételezni, hogy a lukácsi változat lett kibővítve egy másik, a 
„trónkövetelőről” szóló önálló tanítással.12

Úgy tűnik, hogy ennek a hozzákapcsolt motívumnak önmagában kevés 
vagy egyáltalán semmi köze sincs a feltételezett eredeti példázathoz, amit 
e helyen a „talentumokról/mí nák ról szóló példázatnak” nevezek,13 melynek 
lényege a gazda és szolgái körül forog, mint az a következő összefoglalóból 
kiderül:

•	 a közelgő utazás előestéjén a gazda néhány szolgájára bízza vagyo-
nát (lk 19,12a–13; mt 25,14–15);

•	 ők vagy úgy döntenek, hogy befektetik, hogy kamatozzon, vagy 
egyszerűen elrejtik, hogy biztonságban legyen (lk 19,16, 18,20; mt 
25,16–18);

•	 majd visszatérve a gazda elszámolásra hívatja a szolgáit (lk 19,15; 
mt 25,19), és azokat, akik vagyonukat gyarapították, megjutalmaz-
za (lk 19,17.19; mt 25,21.23), azokat pedig, akik egyszerűen elrejtet-
ték azt úgy, hogy nem kamatozhatott, elmarasztalja (lk 19,24; mt 
26–28,30).

a „trónigénylőről” szóló hozzáadott tanítás egy gazdáról szól, aki azt remé-
li, hogy utazásának eredményeképpen királyságot fog örökölni (lk 19,12b). 
alattvalói azonban gyűlölik őt, és követséget menesztenek utána, hogy meg-
akadályozzák a kinevezését (lk 19,14). Erőfeszítéseik nem vezetnek sikerre, 
és amikor a nemes ember királyként tér vissza (lk 19,15a), mindenkit kivé-
geztet, aki e kinevezést ellenezte (lk 19,27).14 Szinte teljesen egyhangúan elfo-

11 Vö. J. a. Fitzmyer, The Gospel According to Luke (X-XXVI) (aB 28a; new York: Doubleday, 1985) 
1230. Bárki felvethetné, hogy máté forrása, vagy egy máté előtti szerkesztő volt az, aki eltávolította 
az egyedül lukács által megőrzött elemeket, így mire a példázat bekerült a mátéi szövegkörnyezet-
be, ezeket az elemeket már nem tartalmazta. De ez a mátéi változat másodlagosságát bizonyítaná.

12 Ennek a tanításnak önálló egységként való bővebb tanulmányozásához lásd max Zerwick alap-
vető tanulmányát: „Die Parabel vom Thronanwärter,” Biblica 40 (1959) 654–674, valamint Fran cis 
Wei nert újabb vizsgálatát: „The Parable of the Throne Claimant (luke 19:12.21-15a, 27) re con si-
dered,” CBQ 39 (1977) 505–514.

13 Figyelemre méltó a Denaux által javasolt rekonstrukció, ahogy szerinte a parabola a Q-ban meg-
jelent. („The Parable of theTalents/pounds,” 429-460). Egy másfajta rekonstrukcióhoz lásd J. m. 
robinson, P. Hoffmann és J. S. Kloppenborg (szerk.), The Critical Edition of Q (Hermencia; 
minneapolis: Fortress, 2000) 524–557.

14 a tanítás rekonstrukciója valahogy így hangozhatott: „...a nemes ember messzi országba ment, hogy 
királyi hatalmat szerezzen és visszatérjen ... alattvalói azonban gyűlölték őt és követséget küldtek, 
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gadott, hogy ez a motívum Heródes ar khe la osz életén alapul:15 Kr. e. 4-ben, 
apja, nagy Heródes halála után ar khe la osz rómába indult, hogy királlyá 
koronázzák, akárcsak egykor apját. Szerencsétlenségére egy zsidó küldött-
ség követte őt, és rendkívüli brutalitással vádolták, arra kérve Caesart, hogy 
ne koronázza királlyá. Caesar mégis megtette Júda uralkodójává, de csupán 
mint et nar khát, és nem mint királyt (B.I. 2:14–94; Ant. 17:219–339). ar khe la-
osz könyörtelensége viszont, – amelyet legjobban az jellemez, hogy attól való 
félelmében, hogy fellázadnak ellene, elrendelte annak a számos zsidónak le-
mészárlását, akik a nagy Heródes halálát követő húsvéti ünnep alkalmával 
a Templomban és annak környékén gyűltek össze – történetesen a rangjá-
ba került: Kr. u. 6-ban menesztették hivatalából, és Galliába száműzték (B.I. 
2:111; Ant. 17:339–344; Dio Cassius 55.27.6; Sztrabón, Geógraphika 16.2.46). 
még ebből a rövid összefoglalóból is nyilvánvaló, hogy a párhuzamok nem 
hagyhatók figyelmen kívül.16

mint az azonnal látható, nem úgy tűnik, hogy ez a hozzáadott tanítás 
bármiben is hozzájárulna a bizalom, hűség és jutalom fő témájához, me-
lyek a gazda és szolgái példáztában annyira központi helyet foglalnak el. 
Igazából a szolgák lemészárlása a lukácsi pe ri ko pa (27. v.) végén a szolgák 
intézkedéseitől teljesen függetlennek tűnik.17 Ezért úgy vélik, hogy a beillesz-
tés mögött egy másik motívumnak kell lennie, a parúzia késlekedése mo-
tívumának.18 Kevésbé általános az a nézet, hogy a hozzáadás azért történt, 
hogy bemutassa Jé zus királyságát, amely nemsokára, Jeruzsálembe való be-
vonulásakor következik majd be.19 Így ezen megfontolások valamelyike, vagy 

mondván: ’mi nem akarjuk, hogy ez a férfi uralkodjon felettünk’. amikor a királyi hatalmat megsze-
rezve visszatért, megparancsolta, hogy... ’ezeket az én ellenségeimet, akik nem akarták, hogy uralkod-
jam felettük, hozzátok ide és öljétek meg őket előttem’”. (amint Weinert, „Throne Claimant”, 506 fel-
tételezi). azt azonban fontos megjegyezni, hogy ez a tanítás nem veti fel sem a Jeruzsálemhez való kö-
zeledést, sem pedig Isten uralmának közelgő eljövetelét, mint azt lk 19,11 sugallja.

15 az egyik magyarázó, aki ezt az összefüggést tagadja, Bernhard Scott (Hear Now the Parable: A 
Commentary on the Parables of Jesus [minneapolis: Fortress, 1989] 223); a másik François Bovon 
(L’Évangile selon Saint Luc [15,1–19,27] [Commentaire du nouveau Testament IIIc; Genève: labor et 
Fides, 2001] 257–258). Denaux is megkérdőjelezte („Parable of King-Judge,” 53–54).

16 a lk 19,11–25 és ar khe la osz uralkodása közötti párhuzamok teljes feldolgozásáról lásd C. a. Evans, 
„reconstructing Jesus’ Teaching: Problems and Possibilities,” Hillel and Jesus (eds. J. H. Charles-
worth and l. l. Johns; minneapolis: Fortress, 1997) 416–417.

17 J. nolland, Luke 18:35–24:53 (WBC 35c; Dallas: Word Books, 1993) 910.
18 az eredmény tudományos összefoglalását lásd Ignace de la Potterie, „la parabole du préten-

dant à la royauté (le 19,11–28),”A cause de l’Evangile – études sur les Synoptiques et les Actes offertes au P. 
Jacques Dupont, O. S.B., à Voccasion de son soixante-dizième anniversaire (lectio Divina 123; Paris: Cerf, 
1985) 617–618.

19 l. T. Johnson, „The lukan Kingship Parable (lk. 19:11–27),” NovT (1982) 139–159; de la Potterie, 
„Parabole du prétendant,” 613-641. Bár némi érdemet mégis tulajdonítanak ennek a nézetnek, de 
ez sem mentes a problémáktól (lásd a vitát nolland, Luke 18-24, 913; Denaux, „Parable of King-
Judge,” 42).
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néhány más lehetett az, ami a lukács előtti szerkesztőt vagy lukácsot magát 
a forrás átdolgozására késztette. Ennek magyarázatára két lehetőség merült 
fel. az egyik leszögezi, hogy a „trónkövetelőről” szóló tanítás alapjai Jé zus 
egy másik példázatából erednek, amely egyszerűen beolvadt a mí nák ról/ta-
lentumokról szóló példázatba. 20 a második javaslat feltételezi, hogy ezt a 
motívumot a szerkesztő maga találta ki.21

összegezve: ma leginkább az a nézet terjedt el, hogy máté evangéliuma 
őrizte meg Jé zus példázatának az eredetihez legközelebb álló formáját, bár 
ez sem mentes a szerkesztői munkától. másrészt lukács beszámolója távo-
labb áll Jé zus tanításától, ha másért nem, azért, mert a kezdeti szerkesztői 
munka mellett egy másik tanítást is magába foglal, ami a „trónkövetelőről” 
szól. Bár a kutatás még mindig megosztott azt illetően, hogy ki áll a má-
sik tanítás mögött, maga Jé zus, vagy egy későbbi keresztény szerkesztő, de 
mindannyian egyetértenek abban, hogy a két történet egybeolvasztása csak 
ez utóbbi munkája lehet.

Ez a nézet viszont egy további problémát von maga után, amit a magya-
rázók megválaszolatlanul hagynak: miért választotta volna egy keresztény 
szerkesztő a kegyetlen és gyilkos júdeai etnarkhát, mint a messiás egy típu-
sát, különösen annyi évvel halála után?

Ha a szerkesztő célja, bárki is legyen az, a késlekedés hangsúlyozása volt, 
akkor ebből a szempontból egyáltalán nem volt szükséges, hogy alátámasz-
sza a mí nák ról/talentumokról szóló példázatot azzal, hogy a gazdát gonosz 
nemesemberré változtatja, aki alattvalói akarata ellenére királyságra vágyik. 
Erre a célra elegendő lett volna a gazda szokatlanul hosszú távollétére utaló 
néhány állítás, ahogy ez máté evangéliumában (25,19) is van. Emellett több 
mai kutatás megkérdőjelezi azt a gyakori feltételezést, hogy van-e a lk 19,11-
ben egyáltalán utalás a parúzia elhúzódásra.22 amint erre Denaux már ko-

20 lásd például Weinert tanulmányában („Throne Claimant,” 505–514), amely ezt a motívumot 
majdnem teljesen függetlenül vizsgálja a mí nák ról szóló példázattól és Jé zus nyilvános működésébe 
próbálja beilleszteni (lásd fentebb, 14. jegyzet).

21 mint pl. lane C. mcGaughy („The Fear of Yahweh and the mission of Judaism: a Postexilic 
maxim and Its Early Christian Expansion in the Parable of the Talents,” JBL 94 [1975] 235–245), aki 
megpróbálta felvázolni a mí nák ról/talentumokról szóló példázat „keresztény kiterjesztését”, vagy 
amint azt Denaux mostanában összefoglalta („Parable of King-Judge,” 51).

22 Denaux, „Parable of King-Judge,” 46–49. Továbbá: D. Flusser, „aesop’s miser and the Parable of 
the Talents,” Parables and Story in Judaism and Christianity (eds. C. Thoma and m. Wyschogrod; 
new York: Paulist, 1989) 9–25. Darrell Bock rámutat arra, hogy a nemesember visszatérésére uta-
ló szót lukács soha nem használja a 12. versben, úgy „mint Jé zus visszatérésére, vagy lukácsnak 
a visszatérésről szóló eszkatológikus beszédeire utaló szakkifejezést” (Luke— Volume 2:9:51–24:53 
[Baker Exegetical Commentary on the new Testament; Grand rapids: Baker Books, 1996] 1532). Egy 
szélsőséges álláspont szerint a korai kereszténységben nem létezett a parúzia késlekedésének gon-
dolata (lásd D. E. aune, „The Significance of the Delay of the Parousia for Early Christianity and 
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rábban rámutatott:„az elbeszélő történelmi öntudata nem engedi meg, hogy 
egyszerűen összekeverje Isten országának zsidó várakozását a parúziára való 
keresztény várakozással”.23 Hasonlóképpen, ha a „királyság” lett volna hang-
súlyos, ezt könnyedén hozzáadhatta volna anélkül is, hogy összekapcsolja 
ar khe la osszal, a zsidók talán évszázadok óta legrosszabb uralkodójával. 
Fran cis Wei nert tárja elénk a problémát a világosabban:24

azok, akik úgy vélik, hogy a történet allegória, azért gondolják így, mert úgy tűnik, 
hogy az a feltámadás utáni keresztény értelmezésnek egy fontos hitbeli mintázatát tük-
rözi. […] De ez a látszólagos megfelelés, amit ők látnak […] figyelmen kívül hagyja a 
történet két jellegzetes vonását: (a) az ellenséges követség küldését […] (b) és az uralko-
dó bosszújának határozottan személyes és brutális jellegét. […] milyen értelmet talál-
hatna a keresztény hallgatóság egy követség képében, amit Jé zus után küldenek, hogy 
megakadályozzák földi uralmának kezdetét? és ha a történetben a nemes ember egy-
szerűen csak allegorikus értelemben helyettesíti Jé zust, hogyan is tudná a keresztény 
hallgatóság összeegyeztetni ebben a helyzetben az uralkodó ellenséggel szembeni bosz-
szúálló eljárását Jé zus tanításával? Ha a korai keresztények allegóriaként alkották meg 
a történetet, akkor felelősséget kell vállalniuk két olyan elbeszélő vonásért, amelyek ke-
resztény nézőpontból allegorikusan nem értelmezhetők.25

Csak kevés kommentátor foglalkozik ezzel a problémával, és azok is, akik 
foglalkoznak vele, olyan válaszokat adnak, amelyek nem meggyőzőek. Van, 
aki azt feltételezi, hogy ennek célja, hogy valószerűséget vigyen a történet-
be;26 más azt, hogy egyszerűen csak az irónia kedvéért jelent meg benne;27 
ismét más elbagatellizálja a szolgák lemészárlását („levágták őket”), habár 
mindez az uralkodó személyes jelenlétében történt (ez a megjegyzés oda nem 
illő, mégis kegyetlen).28 Valószínűleg ez az oka annak, hogy egy kortárs kom-
mentátor arra következtetett, hogy a „király alakjának meglehetősen nega-
tív ábrázolása sokkal valószínűbb, hogy Jé zus merészségét tükrözi, mintsem 
lukácsét vagy az őt megelőző egyházi hagyományét.”29 ugyanakkor, aho-
gyan Joachim Jeremias felhívja a figyelmet: „aligha képzelhető el, hogy Jé-

Patristic Interpretation,” Current Issues in Biblical and Patristic Interpretation: Studies in Honor of Merrill 
C. Tenney Presented by His Former Students [ed. G. F. Hawthorne; Grand rapids: Eerdmans, 1975] 
87–109).

23 Denaux, „Parable of King-Judge,” 48.
24 Weinert, „Throne Claimant,” 506–507.
25 lásd még Joel Green kifejtését (The Gospel of Luke [nICnT; Grand rapids: Eerdmans, 1997] 

674–675), aki hasonlóképpen elveti a példázat allegorikus értelmezését, valamint Jack Sanders 
javaslatát, mely szerint antiszemita hangvétele van („The Parable of the Pounds and lucan anti-
Semitism,” TS 42 [1981] 660–668).

26 Fitzmyer, Luke X-XXVI, 1234.
27 Flusser, „aesop’s miser,” 23, n. 14.
28 Johnson, „Kingship Parable,” 158.
29 nolland, Luke 18–24, 911.
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zus egy olyan emberhez hasonlította volna magát, ’aki elveszi, amit nem fi-
zetett, és learatja, amit nem vetett’ (lk 19,21), vagyis egy kapzsi emberhez, 
aki meggondolatlanul szeretné növelni saját vagyonát; vagy egy brutális ke-
leti zsarnokhoz, aki kárörvendően nézi, ahogy ellenségeit lemészárolják sze-
me előtt.”30 akárhogy is tekintünk a problémára, nem tudunk szabadulni 
ettől a „zavaró motívumtól.” Ez az, amiért inkább elhallgatták vagy valami 
módon elkendőzték.

3. a mí nák ról szóló példázat  
lukácsi kontextusának felülvizsgálata

Véleményem szerint a példázat lukácsi szövegkörnyezetének felülvizsgálata 
fontos kulcsot adhat annak megértéséhez, hogy ez a „zavaró motívum” mi-
ként volt eredetileg része a példázatnak, és hogy miért lehet kevésbé zava-
ró, mint ahogy az ma nekünk tűnik. a legtöbb elemző egyetért azzal, hogy 
a 11. vers, amely bevezeti Jé zus példázatát, lukács alkotása, ami azt jelenti, 
hogy nem feltétlenül tükrözi az eredeti helyzetet, amelyben Jé zus elmond-
ta a mí nák ról szóló példázatnak akár egy korai változatát is.31 Ezt a tényt 
hangsúlyozza az is, hogy máté változatát tartják eredetihez legközelebb álló-
nak. ugyanakkor a lukács által bemutatott történelmi és földrajzi környezet 
vizsgálata arra mutat rá, hogy a példázat leginkább épp arra az időpontra il-
lik, ami azt sugallja, hogy elég valószínűtlen, hogy a vers későbbi beillesztés, 
amint azt gyakran feltételezik.

 a lk 19,11-ben32 azt olvassuk, hogy a mí nák ról szóló példázat közvetle-
nül a Zakeus-eset után hangzott el. Ez néhány elemzőt arra a feltételezésre 
vezetett, hogy Jé zus még mindig Jerikóban van,33 esetleg Zakeus házában.34 
mások nagyobb hangsúlyt fektettek a vers közbevetett megjegyzésére (διὰ τὸ 
ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ, „mert közel volt Jeruzsálemhez”), amely csak annyit 
állít, hogy a helyszín valahol, mielőtt az utazó társaság Jeruzsálembe meg-
érkezett volna.35 annyi bizonyos, hogy ez az utolsó esemény, amit a lukács-
evangélium elmond Jé zus zarándoklatáról Jeruzsálembe (lk 9,51–19,28). 
Úgy tűnik, hogy a legjobban úgy értjük meg az események folyamatát, hogy 

30 J. Jeremias, The Parables of Jesus (rev. edition; new York: Charles Scribner’s Sons, 1963) 59–60.
31 lásd például Fitzmyer, Luke X-XXVL, 1231–1233; nolland, Luke 18–24, 911; Hultgren, Parables, 

278–279; Denaux, „Parable of King-Judge,” 46.
32 a kifejtését lásd alább.
33 Plummer, Luke, 437; Fitzmyer, Luke X–XXVI, 1234.
34 lag range, Luc, 492
35 l. Sabourin, L’Évangile de Luc – introduction et commentaire (rome: Editrice Pontificia università 

Gregoriana, 1985) 669.
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Jé zus befejezte Zakeusnál tett látogatását és elkezdte útjának utolsó szaka-
szát.36 Jeruzsálem kevesebb, mint húsz kilométerre van Jerikótól, így az úti 
társaság már alkonyat előtt megérkezhetett. Feltételezhető, hogy lukács az 
indulás pillanatára helyezi a mí nák ról szóló példázat elmondását.

láttuk a javaslatot, miszerint a példázatot úgy kell érteni, mint a talen-
tumokról szóló példabeszéd egy korai változatának egyesítését egy másik 
elemmel, amit általában „trónkövetelőnek” neveznek, és amely magában 
foglal egy ar khe la osz életén alapuló motívumot. Pontosan ez a hozzáadott 
elem az, amely különleges történelmi kapcsolatban áll Jerikóval. Josephus 
Fla vi us tól tudjuk, hogy miután kinevezték ar khe la oszt etnarkhának, Jerikó 
közelében várost épített magának, amit önmagáról nevezett el (Ant. 17:340). 
ar khe la osz városát Khirbet el-Beiyudat néven azonosították, Jerikótól mint-
egy 12 kilométerrel északra.37a helyszín régészeti kutatásai is Josephus állí-
tásait támasztják alá.38 ar khe la osz eltávolítása után a várost nagy Heródes 
testvére, Salome kapta, aztán Júlia (a császár felesége) és végül maga a ró-
mai császár.39 miután Kr. u. 66–67-ben a nagy lázadás során porig égett, a 
közelben római helyőrséget alapítottak, majd fokozatosan újra betelepítet-
ték, amíg egy földrengés Kr. u. 343-ban el nem pusztította.40 nem elképzel-
hetetlen, hogy az utazók az első század első felében felidézték ennek a zsar-
nok uralkodónak az emlékét, miközben áthaladtak a Jordán-völgyön Jerikó 
felé tartva. Ha azonban Jé zus és tanítványai Pereából érkeztek, mint azt a 
mk 10,1 közli, akkor nem tűnik valószínűnek, hogy elmentek volna e város 
mellett a Jerikóba érkezés előtt.41

Josephus ugyanazon részletéből tudjuk, hogy ar khe la osz újjáépítet-
te nagy He ró des jerikói palotáját.42 a város déli részén, a Wadi Qelt partján 

36 Zakeus történetének kronológiájában nem egyértelmű a következő. az 5. és 7. versek azt sugallják, 
hogy Jé zus belépett Zakeus házába, de a 8–10. versek történései úgy értelmezhetőek, hogy még az 
előtt történtek. Ha ez a helyzet, akkor a következő 11. vers azt jelenti, hogy Jé zus elhagyta Jerikót, 
anélkül, hogy belépett volna Zakeus házába. Figyeljük meg a 28. verset, ami arra utal, hogy Jé zus 
már úton volt, mikor a mí nák ról szóló példázatot elmondta (a magyarázatot lásd Fitzmyer, Luke 
X–XXVI, 1218–1227, 1247).

37 a helyszínen végzett történelmi kutatást lásd H. Hizmi, „archelais: The Village of archelaus,” Judea 
and Samaria Research Studies 2 (eds. Z. H. Erlich and Y. Eshel; Kedumim – ariel: The research 
Institute, 1993) 212–213 (héber), XVI (angol összefoglaló).

38 H. Hizmi, „new Discoveries at the Second Temple Period Site of archelais,” Qadmoniot 37/128 
(2004) 95–101 (héber).

39 H. Eshel, r. Peterson and Y. Hamitovsky, „Josephus’ Judea, Samaria, and Perea: an ar chae o lo gi cal 
Perspective,” Flavius Josephus: Translation and Commentary (ed. S. mason; leiden: Brill, forth co ming).

40 Y. Tsafrir, l. di Segni and J. Green, Tabula Imperii Romani: ludaea, Pahestina (Jerusalem: Israel 
academy of Science, 1994) 67.

41 a kifejtést lásd C. F. Evans, Saint Luke (TPI new Testament Commentaries; london: SCm, 1990) 657.
42 Jerikónak a második Templom idején történt elfoglalásáról szóló tanulmányt lásd Eshel, Peterson 

és Hamitovsky, „archeological Perspective”.
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elhelyezkedő palotakomplexumot sokáig Tulul abu al-’Alayiqként azono-
sították. Ehud netzer újabb ásatásai segítettek tisztázni a különböző pa-
lotakomplexumok rétegtani jellemzőit, egyaránt megerősítve és kibővítve 
mindazt, amit a történelmi forrásokból, főleg Josephustól tudunk.43 a mi 
szempontunkból különösen is érdekes, közvetlen bizonyíték van a paloták 
He ró des halála utáni (Kr. e. 4) megsemmisüléséről, ar khe la osz javításairól és 
He ró des harmadik palotájának használatáról (B zóna). a Kr. u. első század 
első felében továbbra is használatban voltak, sőt kibővítették őket, amíg Kr. 
u. 48-ban, húsz évvel Jeruzsálem pusztulása előtt a földrengés el nem pusztí-
totta az épületeket.44 Egy régész véleménye szerint a romos palotákat elhagy-
ták, és csak nagyon ritkán használták a helyi birtokosok.45 a Kr. u. első szá-
zad végére római villa épült a romok fölé, annak nyugati végén.46

a Jerikóból Jeruzsálembe tartó ősi út a hatalmas palotakomplexumok-
tól délre húzódott, és felfelé haladva a júdeai pusztán az arra utazókat a ki-
rályi birtok lenyűgöző látványa fogadta.47 Így az a második Templom idő-
szakának végén a Jeruzsálembe tartó zsidó zarándokokat a várost elhagyva 
Júdea utolsó nem római uralkodójára emlékeztette. még érdekesebb, hogy 
ez pontosan megfelel annak, amit lukács evangéliuma megoszt Jé zusról a 
talentumokról szóló példázat kapcsán. lehetséges tehát, hogy a heródesi pa-
lo ta e gyüt tes, amit ar khe la osz felújított és használt, de Jé zus idejében is állt, 
idézte elő a mí nák ról szóló példázatban található ar khe la osz motívumot?48

amennyiben ez a helyzet, megoldódik a „zavaró motívum” által felve-
tett probléma, miszerint Jé zust ar khe la oszhoz hasonlítják. Könnyen el 
tudjuk képzelni Jé zust, amint tanítványai és az őket a városból kikísérő tö-
meg társaságában e hatalmas paloták mellett elhaladva, ha nem is szóban, 
de gondolatban felidézte ennek az utolsó helyi uralkodónak történetét, aki 
Jeruzsálemben uralkodott, mielőtt azt a római helytartók elfoglalták. az 
események fényében, melyek akkor Jerikóban történtek, a Jeruzsálembe való 
megérkezés elővételezésével, amiről a tanítványok és mások is úgy gondol-
ták, hogy megnyitja Isten országát, a zsidó uralom egy új korszakát, nem 
meglepő, hogy a tömegben nagy lehetett az izgalom és várakozás. Pontosan 

43 E. netzer, Hasmonean and Herodian Palaces at Jerìcho I: Stratigraphy and Architecture (Final reports of 
the 1973–1987, Jerusalem: Israel Exploration Society and the Institute of archaeology of the Hebrew 
university of Jerusalem, 2001) 1–10.

44 netzer, Palaces at Jericho, 10, 354, n. 60.
45 netzer, Palaces at Jericho, 341.
46 netzer, Palaces at Jericho, 10, 281–285, 341.
47 a Jeruzsálemtől Jerikóba vezető út tanulmányozásához lásd r. Beauvery, „la route romaine de 

Jérusalem à Jéricho,” RB 64 (1957) 72–101.
48 Tudomásom szerint ezt a lehetőséget először David Gill vetette fel, amikor Steven notleyval 

meglátogatta a heródesi palotákat, aki pedig nekem közvetítette ezt az elképzelést.
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ezt sejteti a 11. vers is. mi lehetne megfelelőbb a zsidó politikai színtéren a 
vezetők példátlan erkölcsi romlása folytán bekövetkezett űr betöltésére, ami 
a Heródes-dinasztia brutális uralmában csúcsosodott ki, mint az, hogy a ré-
gen várt messiási uralom megalapítása követi majd azt? Hogy lett volna le-
hetséges, hogy a heródesi paloták látványa ne ébresszen ilyen gondolatokat ? 
Hogy kijavítsa ezeket a hamis várakozásokat, Jé zus egy példázatba fog, esz-
közként környezetét, a mindennapi élet dolgait használva, ami Jé zus tanítá-
sában és a zsidó példázatokban (~ylvm) egyaránt szokás volt. Ha valóban ez 
a példázat elmondásának helyszíne, ar khe la osz brutalitása többé már nem 
egy messiási személy allegóriájának képe, hanem pusztán egy helyszín ki-
egészítő része, amit Jé zus felhasznált példázatának kidolgozásakor, hogy 
hallgatóságának eredményesebben adja át üzenetét. az azonnal nyilvánvaló 
is volt a hallgatóság számára, hogy még ha Jé zus ar khe la osz kegyetlenségét 
nagyon szemléletesen használta is, tette ezt azért, hogy kidomborítsa Isten 
országának gondolatát.49 amennyiben ez az ar khe la osz-motívum háttere, 
az nem zavaró, sőt, nagyon is elevenbe vágó.

Valójában nem csupán ez teremti meg a mí nák ról szóló példázat elmon-
dásának nagyon valószínű helyszínét, az ar khe la osz uralkodásával megte-
remtett valószínűsítő motívum csak ezen a ponton illeszkedik a példázat át-
hagyományozásának történetébe. Jé zus idejére ar khe la osz már mintegy húsz 
éve nem játszott szerepet Júdea politikai életében. Halála óta már mintegy 
fél nemzedék tűnt le. Sőt, uralkodása sem volt olyan, amire a zsidók nosz-
talgiával tekintettek volna vissza: minden bizonnyal nem állt érdekükben, 
hogy emlékét, mint a jövőben helyreállítandó zsidó állammal kapcsolatos re-
ményeik példáját fenntartsák. mindehhez hozzáadva még húsz évet – dur-
ván megbecsülve azt az időt, amennyi az evangéliumi hagyomány írásba fog-
lalása előtt feltételezhetően eltelt50 –, ar khe la osz már egy egész nemzedék-
nyi távolságban van.51 Így, ha kortársaival foglalkozunk, nehéz megítélni, egy 

49 Josephus Flavius úgy véli, hogy ar khe la oszra leginkább „mészárlása” (σφάζειν – Ant. 17:239) miatt 
emlékeztek, amelyet azért követett el, mert félt, hogy felkelnek ellene, még akkor is, ha ezek húsvét-
kor a Templomban imádkoztak. lehetséges, hogy ez az esemény motiválta a lk 19,27-ben találha-
tó éles párhuzamot a nemesember alattvalóinak lemészárlásával (κατασφάζω)? amennyiben ez az 
eset áll fenn, a feddés még erőteljesebb: azok, akik nem fogadják el a messiás országát, hasonló sor-
sot fognak elszenvedni, még ha közben a Templomban imádkoznak is.

50 a lukács evangélium keletkezésének megvitatásához lásd J. Fitzmyer, The Gospel According to Luke 
(I-IX) (aB 28; new York: Doubleday, 1981) 53–57.

51 lag range, loisyt idézve kiemelte, hogy „’Il est malaisé de voir l’intérêt que le redacteur du troi-
sième évangile … pouvait trouver dans ces allusions à un état e choses entièrement disparu’ Il faudrait 
supposer qu’il les a empruntées à un historien pour les prêter à Jésus” (Luc, 493). Figyelemre méltó, 
hogy mennyire egyértelmű volt lag range számára, hogy egy szerkesztő sem kapcsolná össze Jé zust 
arkhelaosszal, ahogy annak sem érzi szükségét, hogy álláspontját igazolja. annak érdekében, hogy 
az ar khe la osz-motívumot a „trónkövetelőtől” elvonatkoztassa, Denaux is kiemelte az evangélium 
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szerkesztő milyen okot találhatott arra, hogy mes si ás-tí pus ként utaljon rá. 
ráadásul egy olyan hallgatóság számára, amely sosem ismerte őt. még ha 
emlékeztetőnek szánta is, hogy a néhai uralkodót, mint példaképet idézze fel, 
minél több idő telik el ar khe la osz halála és az evangélium szerkesztése kö-
zött, az emlékeztetők annál kevesebbet érnek. még Je ri kó palotái is, amelyek 
lu kács szövegkörnyezetébe olyan szépen beleillenek, és amelyek Jé zus ide-
jében még mindig álltak, addigra már megsemmisültek.52 a szerkesztőnek 
aligha lehettek segítségére, mert hallgatói számára legjobb esetben is csak a 
romjaik voltak ismertek, ha egyáltalán ismerték azt a területet.53 Ezért, ha el-
fogadjuk a lk 19,11 által felkínált lehetőséget, miszerint a heródesi paloták 
húzódnak az ar khe la osz-motívum mögött, és ha Jé zus nak tulajdonítjuk azt, 
akkor leginkább, még ha nem is kizárólagosan, épp Je ri kó elhagyásához il-
leszthető.

Ha az események ezen helyreállítása pontos, akkor el kell utasítanunk azt 
a feltevést, hogy a lk 19,11 teljes mértékben lukácsi szerkesztés.54 Ezzel nem 
tagadjuk, hogy a szerző otthagyta volna keze nyomát a versen,55 hanem meg-
erősítjük, hogy legalábbis néhány része szervesen hozzátartozik lukács for-
rásához.56 Hasonlóképpen tarthatatlan az a feltételezés, hogy lukács vagy egy 

szerkesztése és az ar khe la osz-esemény közti generációs különbséget („Parable of King-Judge,” 53–54). 
amit viszont figyelmen kívül hagyott, hogy amíg ez a különbség kizárja a téma későbbi beillesztését a 
szakaszba, még nem bizonyítja hogy a motívum eredetileg nem tartozott a szöveghez.

52 Fontos megjegyeznünk, hogy a Kr. u. első század végére nyugati oldalának romjaira egy római vil-
la épült. Sajnos az edények, melyeket a villában találtak, még nem kerültek elő (vö. E. netzer 
and r. Bar-nathan, „Sratigraphy and Chronology of the Winter Palaces at Jericho,” Hasmonean 
and Herodian Places at Jericho III: The Pottery [Final reports of the 1973–1987 Excavations; r. Bar-
nathan; Jerusalem: Israel Exploration Society and the Institute of archaeology of the Hebrew 
university of Jerusalem, 2002] 18, n. 25), ezért nem lehetséges megállapítani, hogy állt-e már abban 
az időben, amikor lukács műve keletkezett. Ennek ellenére a tény, hogy a villa tulajdonosa a tönkre-
ment helyek helyreállítására még csak kísérletet sem tett, hanem inkább újat épített, utalhat a pusz-
títás mértékére és az oldal későbbi, a Kr. u. 48-as földrengés következtében történt leomlására,.

53 lehetséges, hogy épp ezért nincs kifejezett kapcsolat lukács evangéliumában a paloták és az ar khe-
la osz motívum között? a tények, amelyek Jé zus hallgatói számára ismeretesek és egyértelműek vol-
tak, eltűntek mind a vidékről, mind pedig az evangélium szerzőinek és hallgatóinak emlékezetéből. 
Ha lukács forrása, vagy a hagyomány, amelyre támaszkodott, utalt is volna egy ponton ezekre a té-
nyezőkre, akkor egyszerűen figyelmen kívül hagyta őket, mert üzenetük többé már nem volt érthe-
tő. ugyanakkor elgondolkodtató, hogy miért maradtak fenn Jé zus útjának tágabb vonalai: mert még 
mindig olyan földrajzi valóságok hordozói voltak, amelyekkel a szerkesztő és hallgatói kapcsolatot 
tudtak teremteni.

54 mint azt a kommentátorok sok esetben megerősítik. lásd például Fitzmyer, Luke X–XXVI, 1231 és 
nolland, Luke 18–24, 912.

55 J. C. Hawkins, Horae Synopticae: Contributions to the Study of the Synoptic Problem (jav. kiadás; oxford: 
Clarendon, 1909) 15–25. lásd még Jeremiasnál (Parables, 99, n. 40), aki bemutatja lukács stílusá-
nak nyolc jellegzetességét ebben a versben.

56 a forrás nyomai feltehetőleg még mindig észlelhetők a προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν [„folytatva, 
példázatot mondott”] kifejezésben. Ez egy hebraizmus (D. l. Bock, Luke 9:51–24:53 [BECnT 3B; 
Grand rapids: Baker Books, 1996] 1531), amiről gyakran feltételezik a lXX hatását (Fitzmyer, Luke 
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lukács előtti szerkesztő elkészítette a mí nák ról/talentumokról szóló példá-
zat korai változatát, hogy aztán beleillessze abba a beszámolóba, amely Jé zus 
Jeruzsálembe felmenő zarándoklatát mondja el. Először is, meg kell jegyez-
nünk, hogy ha ez csakugyan beillesztés volt, akkor kétségtelenül a vak meg-
gyógyításának áthelyezését eredményezte: az esetet máté (20,29–34) és márk 
(10,46–52) is Jerikó elhagyásához helyezi, míg lukácsnál ez a Jerikóba való be-
vonuláskor történik (18,35–43).57 a két forrás (márk és Q) elmélete szerint ez 
azt jelenti, hogy lukács evangéliumában a mí nák ról szóló példázat Jé zusnak 
Jerikó elhagyásához történő beillesztése nem véletlenszerű volt, hanem szán-
dékos, sőt a lukácsi szerkesztő számára elég fontos ahhoz, hogy ellene mond-
jon saját forrásának (forrásainak) a vak meggyógyításának körülményeit il-
letően.58 a mí nák ról szóló példázat beillesztése még kevésbé valószínű, ha 

X-XXVI, 1234). Bár lukácsnál a héber kifejezés mögött álló görög (lk 19,11; 20,11.12) nem feltétle-
nül követi a Septuaginta gyakorlatát (vö. r. Buth és B. Kvasica, „Temple, authorities and Tithe 
Evasion: The linguistic Background and Impact of the Parable of The Vineyard, the Tenants and the 
Sons,” Jesus’ Last Week: Jerusalem Studies in the Synoptic Gospels – Volume One [szerk. r. S. notley, m. 
Turnage és B. Becker; leiden & Boston: Brill, 2006] 53–80; 259–317; főleg: 285–286).

57 a kommentátorok gyakran azt feltételezik, hogy lukácsnál a pe ri ko pa áthelyezése a Zakeus-epizód 
beillesztése miatt történt, melynek helyszíne Jerikó (lásd C. a. Evans, Mark 8: 27–16:20 [WBC 34B; 
Dallas: Word Books, 2001] 131; nolland, Luke18–24, 899; Fitzmyer, Luke X–XXVI, 1213). Egy törté-
net beillesztése, amelyről úgy értesülünk, hogy Jerikóban történt, még nem teszi szükségessé annak 
a történetnek áthelyezését, amely a beszámoló szerint a város elhagyásakor ment végbe. Valójában a 
Zakeus-eset kiváló hátteret szolgáltatott volna ahhoz is, hogy miért követte Jé zust tömeg a városból 
kifelé (mk 10,46; mt 20,29; lásd még az 58. lábjegyzetet). Figyelembe kell venni annak lehetőségét is, 
hogy Jé zus mí nák ról szóló példázatának földrajzi háttere indította lukácsot arra, hogy a vak meg-
gyógyítását áthelyezze. érdekes módon a beszámoló lukácsi változata sokkal tömörebbnek tűnik, 
mint márké (lásd Evans, Mark 8–16, 129; Fitzmyer, Luke X–XXVI, 1213). Ez különösen igaz márk 
esetlen elbeszélésére a történet elhelyezését illetően (D. a. Hagner, Matthew 14–28 [Word Biblical 
Commentary 33B; Dallas: Word Books, 1995] 585). a földrajzi kérdések alapos tárgyalását, melyek a 
szinoptikus evangéliumokban a vak/vakok meggyógyítását tárgyaló perikopával kapcsolatosak lásd 
S. E. Potrer, „In the Vicinity of Jericho’: luke 18;35 in the light of ITs Synoptic Parallels,” BBR2 
(1992) 91–104.

58 Figyeljük meg, hogy a Zakeus-eseményt (lk 19,1–10; lásd még az 57. lábjegyzetet) követő mí nák-
ról szóló példázatnak (lk 19,11–27) a vak meggyógyítása után (lk 18,35–43) is megfelelő helye len-
ne. Így az időrend nem térne el attól, ami lukács forrásaiban szerepel. Igaz, hogy ez megkíván-
ta volna, hogy lukács elválassza a két perikopát (Zakeus történetét és a mí nák ról szóló példáza-
tot), amelyek saját forrásából származnak (I. H. marshall, The Gospel of Luke [nIGTC; Grand 
rapids: Eerdmans, 1978] 692), de ez kisebb jelentőségű a másik lehetőséghez képest, vagyis, hogy 
meg kelljen cáfolnia egyik forrását. Ezért a mí nák ról szóló példázat beillesztése nem követeli meg 
a lukácsi sorrend megváltoztatását, annak ellenére, hogy minden valószínűség szerint annak legva-
lószínűbb oka volt, így máshol kell keresni ahhoz, hogy teljesen megértsük azokat az indítékokat, 
amelyek egy ilyen elmozdítás mögött álltak. Bár mindenbizonnyal lehetséges a lukács-evangélium 
michael Goulder által felvetett irodalmi fejlődése: (1) az üdvösséget elutasító gazdag, (2) a sze-
gény vak, akit a hite megmentett, (3) a hitetlen gazdag, a hűséges szegény, a bűnbánó gazdag” (Luke: 
a New Paradigm II [JSnTSup 20; Sheffield: academic Press, 1989] 674), úgy tűnik számomra, hogy 
mindennek ellenére nem ad elégséges indítékot arra, hogy miért mond ellent egyik forrásának egy 
olyan helyzetben, amelyben kétségkívül lehetséges lett volna hűségesnek maradnia anélkül, hogy az 
elbeszélés céljait veszélyeztette volna.

Studia Athanasiana 14.indb   203 2013.12.03.   12:43:33



204 Brian Schultz

figyelembe vesszük, hogy azok az elemek, amelyek a példázatot Jé zus idejé-
be helyezik, a szöveg összeállításának idején már nem léteztek. Végezetül, ez 
idáig még senki nem adott kielégítő magyarázatot arra, hogy egy keresztény 
szerkesztő miért őrizte volna meg az ar khe la osz-motívumot, arról nem is 
beszélve, hogy miért illesztette bele a mí nák ról/talentumokról szóló példázat 
szerkesztett változatába, különösen mindazon kronológiai és teológiai prob-
lémáknak a fényében, amelyeket előidéz. Ehelyett, ha úgy tekintünk a lu ká csi 
szerkezetre, mint a mí nák ról szóló példázat szerves részére, elhangzásának 
egy nagyon valószínű helyszínét fedezzük fel, olyat, amely nemcsak történel-
mileg elfogadható, sőt valószínű, hanem amelynek megvan az az előnye, hogy 
kielégítő magyarázatot ad a benne szereplő ar khe la osz-mo tí vum ra. Csak ak-
kor, ha pontosan a lukács evangéliuma által ajánlott szövegkörnyezetben 
társítjuk az ar khe la osz-motívumot a történeti Jé zussal, tudjuk a példázatot 
anélkül olvasni, hogy megcáfolnánk mindazt, amit magáról a történeti Jé-
zusról, vagy a korai egyház róla alkotott elképzeléséről tudunk.

4. a mí nák ról szóló példázat, mint egyetlen összefüggő egység

Jóllehet ez az értelmezés adja az ar khe la osz-motívum mí nák ról/talentu-
mokról szóló példázatba való beillesztésének legjobb magyarázatát, mégis 
felvet egy újabb kérdést. a lukácsi szövegkörnyezet csak a mí nák ról szóló 
példázatra alkalmazható, és nem a „trónkövetelővel” kapcsolatos különál-
ló tanításra. önmagában ennek a tanításnak látszólag nincs célja a lukácsi 
elbeszélésben. Francis Weinert valószínűleg mindent megtett annak ér-
dekében, hogy kifejtse, miként működhetett a „trónkövetelőről” szóló törté-
net, mint önálló tanítás.59 De amíg megpróbálja bemutatni azt, hogy miként 
illeszkedhet ez a tanítás különösen is jól Jé zus életébe és szolgálatába, telje-
sen figyelmen kívül hagyja annak szerepét lukács 19. fejezetének összefüg-
gésében.60 Feltételezi, hogy a történet Jé zus azon ellenfeleinek figyelmezte-
tésére szolgált, akik közelgő uralmát még mindig elutasították. Ez azonban 
nem a lk 19,11 által felvázolt helyzet, ahol arról értesülünk, hogy Jé zus tanít-
ványai buzgón remélik Isten országának közelgő eljövetelét. Ezért, egyetért-
ve azzal, ahogy Weinert Jé zusnak ezt az önálló tanítását értelmezi, le kell 
szögeznünk, hogy vagy a lukácsi szerkesztő készített egy bevezetőt a taní-
táshoz, bár az végül elszakadt tőle, vagy pedig egy olyan helyzetbe illesztet-

59 lásd fent a 20. lábjegyzetet.
60 Denaux felveti, hogy a lk 19,11-el egyidőben adódott hozzá, de állításának alátámasztására nem tu-

dott érveket felhozni azon a tényen kívül, hogy ez is megőrzött olyan elemeket, amelyek állítása sze-
rint összeegyeztethetők a lukácsi stílussal („Parable of King-Judge,” 51–52).
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te be a tanítást, amely azt nem igényelte, sőt nem is volt rá kifejezetten alkal-
mas. nyilvánvalóan ebből egyik sem tűnik valószínűnek. azonkívül, míg a 
„trónkövetelőről” szóló tanítás nem illik bele lukács szövegkörnyezetébe, a 
talentumokról szóló példázat, amint az máténál megmaradt, alkalmazha-
tó lehet a lk 19,11 által tárgyalt kérdésekhez, habár az ar khe la osz-motívum 
nélkül ezt nincs értelme feltételezni. Ez azonban annak ábrázolására szol-
gál, hogy annak ellenére, hogy a lukácsi szövegkörnyezet magyarázza legjob-
ban az arkhelaosszal való kapcsolatot, a mí nák ról/talentumokról szóló pél-
dázattól elválasztva erre mégsem alkalmas. Ez egy nagyon egyedi dinamikát 
vet fel, mely szerint a lukácsi szöveg őrzi a mí nák ról/talentumokról szóló 
példázat eredetihez legközelebb álló helyét, míg maga a példázat a két válto-
zat közül a jobban megszerkesztett, legalábbis ha valaki a téma mai kutatói 
körében megfogalmazott többségi véleményt követi. Ez hasonlóképpen azt 
jelentené, hogy máté evangéliuma, bár kivette a példázatot eredeti szöveg-
környezetéből egy másodlagos helyre téve azt, képes volt arra, hogy az erede-
tihez hűségesebb értelmezést őrizzen meg. Szükségtelen megemlíteni, hogy 
ez az álláspont nehezen tartható. éppen ezért lehetséges az, hogy lukács be-
számolója őrzi a példázat eredetihez legközelebb álló változatát, mátéé pe-
dig a másodlagos? Ha ez kimutatható lenne, további bizonyítékul szolgálna 
a példázat lukácsi szövegkörnyezete történelmi hitelességének védelmében.

a példázat két változatának jelenlegi elemzése feltételezi, hogy a lukácsi 
beszámoló a „trónkövetelőről” szóló tanítással ki lett egészítve. Ezt valószí-
nűnek tarthatjuk, mivel általánosan elfogadott vélemény, hogy a hosszabb 
szöveg gyakran további szerkesztői munkára utal. Ha azonban a példázat 
eredeti környezete a lukácsi, ennek ellenkezője lenne igaz. néhány szakem-
ber sajnos komolyan elfogadta ezt, mint lehetséges megoldást.61 Gyakran fel-
merül annak lehetősége, hogy lukács lehet az eredetihez közelebb álló, de el-
hamarkodottan elvetik ezt a lehetőséget, anélkül, hogy alapos vizsgálat alá 
vennék. a mai meglátás elsősorban azon a tényen alapul, hogy a mátéi be-
számoló rövidebb és nem tartalmazza a trónigénylő motívumát. az az igaz-
ság, hogy nehezebb okot találni arra, hogy miért rövidítette a példázatot a 
má téi szerkesztő, mint arra, hogy miért adott hozzá egy többletmotívumot 
a lu ká csi szerkesztő. 62 Szintén nehéz megérteni a kapcsolatot a két tanítás 
– a királyságot kereső főember és a vagyonát (rab)szolgáira bízó gazda – kö-
zött. ahelyett, hogy kiegészítenék egymást, úgy tűnik, mintha ellentétben 

61 amint azt feljebb megjegyeztük, marie-Joseph lag range egyedüliként állítja, hogy a lukácsi be-
számoló lehet az eredetihez közelebb álló, bár soha nem magyarázza meg, hogy ez miképp lehetsé-
ges (Luc, 494–495).

62 Fitzmyer, Luke X–XXVI, 1230.
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állnának egymással. és mivel látszólag mindkettő egyedül is megállja a he-
lyét, feltételezhető, hogy lukácsnál a kettőt mesterségesen kapcsolták ösz-
sze.63 De ezek az érvek egészében véve helytelenek. mint azt már láttuk, sem 
a követlen szövegkörnyezet, különösen lk 19,11, sem a parúzia késése hang-
súlyozásának szükségessége, sem más téma, amelyet a kutatók a szövegben 
felfedeztek, nem igényli az ar khe la osz-motívumot.64 más szóval, amíg nem 
szolgáltattak megfelelő magyarázatot arra, hogy miért szűkítette le máté a 
lu ká csi változatot, az eddig felvetett indokok arra, hogy lukács miért bő-
vítette volna a má téi változatot, szintén nem kielégítőek.65 ráadásul, ha a 
két tanítás témája tényleg ellentmondásba kerül egymással, csak fokozza a 
problémát annak feltételezése, hogy kizárólag lukács elbeszélése miatt egye-
sítették őket: már megfigyeltük, hogy a második tanítás hozzáadása nem fért 
össze az elbeszélés céljaival; ez azt jelenti, hogy még tematikai ellentétet is 
okozott. Végül, miközben azt próbálják megállapítani, hogyan nézhetett ki 
a talentumokról/mí nák ról szóló eredeti példázat, azok a kutatók, akik nem 
szükségszerűen vannak egy véleményen egyes részleteket illetően, mindany-
nyian egyetértenek abban, hogy máté és lukács egyaránt megőrzi a példá-
zat néhány eredeti elemét.66 Ez csak kiemeli azt, hogy mennyire bizonytalan 
annak meghatározása, hogy a két beszámoló közül melyik áll közelebb az 
eredetihez, azt feltételezve, hogy a többség meglátása szinte kizárólag a szö-
veg hosszáról alkotott feltevésen és a témák feltételezett egyesítésén alapul.

Ha lukács változata őrizte meg a példázat eredetihez legközelebb álló 
formát, ez maga után vonja azt is, hogy máté változata jelentős részeket tá-
volított el belőle, leginkább azokat, amelyek a „trónkövetelő” témájára vo-
natkoznak. Tulajdonképpen abban az esetben, ha az ar khe la osz-téma a 
mí nák ról szóló példázatban közvetlenül kapcsolódik a helyhez, ahol Jé zus 
elmondta azt, ez feltételezhetően meg is történik, ha a tanítást elmozdítják 
eredeti környezetéből és áthelyezik, mint máté esetében. az ar khe la osz-mo-
tí vum történelmi keretbe való beleágyazása nélkül megszűnik egy jellegzetes 
eseményből vett egyszerű illusztrációnak lenni, és kizárólag allegorikus jel-
leget ölt, amely által „zavaró motívummá” válik Jé zus személyére vonatko-
zóan. Pontosan ez az, ami mátét arra ösztönözte, hogy a „trónkövetelőről” 
szóló tanítást eltávolítsa. máté evangéliumában a példázatnak ezt a vonását 

63 nolland, Luke 18–24, 910; Young, Parables, 87.
64 lásd fentebb.
65 lásd fentebb az 51. lábjegyzetet.
66 nem szükséges ezen a helyen ismertetni minden olyan tanulmányt, amely ehhez a témához tarto-

zik, mert a részletek az érvek lényegi elemeit nem befolyásolják. a bizonyítékok legújabb áttekinté-
séhez, és annak a Q-szövegnek lehetséges rekonstrukciójához, amely mátétól és lukácstól is hasz-
nál elemeket, lásd Denaux, „Parable of the Talents/Pounds,” 429–460.
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nem lehetett volna megőrizni anélkül, hogy félreérthető, és így Jé zus becsü-
letét tekintve káros ne lenne. Ezért, ha valaki szeretné folytatni annak feldol-
gozását, hogy mindkét példázat Jé zus egyetlen tanításában gyökerezik, úgy 
gondolom, hogy a mátéból való eltávolítás érve több értelemmel bír, mint a 
lukácsba való hozzáadásé.

Ebben az esetben a két példázat összehasonlítása még egy érdekes rész-
letet vet fel: a közvetlenül a „trónkövetelőre” utaló részletek eltávolításával 
a példázat lukácsi változata rövidebb és egyszerűbb lesz, mint mátéi meg-
felelője,67 így feltételezhető, hogy ez, és nem a mátéi változat őrizheti az ere-
detihez legközelebb álló változatot. mindezek alátámasztására elegendő 
lesz két példa: a lukácsi változatban értesülünk arról, hogy a rabszolgák az 
úr pénzét csak a főember hazatértéig fektetik, ill. nem fektetik be, ezért a 
történetben minden megvan ahhoz, hogy a hallgatóság megértse a cselek-
mény kibontakozását. máténál a 16–19. versek csak bevezetik azt, amit majd 
később fejtenek ki, és ezért nem szükségesek a történet helyes megértésé-
hez. Eltávolíthatók anélkül, hogy az elbeszélésben bármi kárt okoznának. 
Feltételezhető, hogy a lukácsi szerkesztő volt az, aki ezeket eltávolította, és 
a 14. verssel helyettesítette őket, arra a követségre történő utalással, ame-
lyet a főember után küldtek, hogy ellenszegüljön neki. noha ennek lehető-
sége fennáll, a 14. vers mégis sokkal meghatározóbb lehet a példázatban, 
mint azok a mátéi versek, melyek helyén az feltehetően áll: azzal az utalás-
sal, hogy a főembert alattvalói nem szerették, a harmadik szolga tettei sok-
kal inkább érthetővé válnak, állításai pedig elfogadhatókká.68 mindezek nél-
kül eltűnődhetünk azon, hogy honnan vette a harmadik szolga gazdájáról 
alkotott elképzeléseit. Ezért lehetséges, hogy a 14. vers nem csak hogy kap-
csolódik a „trónkövetelő” témájához, de a történet gazda/szolga megvilágí-
tását tekintve nélkülözhetetlen. a második példa a hűséges szolgák jutalma 
máténál: εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου („menj be urad örömébe!” 
– mt 25,21.23). Ezen állítások egyértelműen spiritualizálják a városok felet-
ti hatalom lukácsi megfelelőjét,69 és ezek az egyébként földi elrendezést tük-
röző eredeti példázat egyetlen spiritualizált elemei.70 máté beszámolója (30. 

67 Ezért feltételezik azt, hogy a másik tanítás hozzáadásának eredményeképp lukács lerövidítette 
példázatát (mcGaughy, „Early Christian Expansion,” 238). Eredeti példaként arra, hogy miként 
rövidebb lukács máténál, vö. lk 19,16 és mt 25,20, ill. lk 19,26 és mt 25,29.

68 észrevehető, hogy az, ahogyan a szolga előadja esetét, sokkal inkább élethű lukácsnál, mint máténál 
(nolland, Luke 18–24, 915).

69 Jeremias, Parables, 60.
70 lag range helyesen ismerte fel, hogy máté egy egyébként nem spirituális történetet spiritualizált, 

és ezt használta fel bizonyítékul arra, hogy levonja a következtetést, miszerint lukács eredetibb 
máténál (Luc 490–497). Ez sokkal ésszerűbb, mint feltételezni ennek ellenkezőjét, hogy lukács eltá-
volította a példázat eszkatologikus elemeit. (Denaux, „Parable of King-Judge,” 55).
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vers) tartalmaz még egy spiritualizált elemet, bár azt inkább a melléklethez 
tartozónak tekintik, mint magához a példázathoz.71 De ez a melléklet várat-
lanul ablakot nyithat nekünk azon változások felé, amelyeknek a példázat az 
ar khe la osz-motívum eltávolításának eredményeképp nyilvánvalóan alá volt 
vetve. lehetséges, hogy amikor a lk 19,26 erőszakos jelenetét eltávolították, 
behelyettesítették azt annak egyedülállóan mátéi spiritualizált megfelelőjé-
vel (mt 8,12; 22,13; illetve 13,42.50; 24,51)? Ez viszont a büntetéshez olyan lelki 
dimenziót adott volna, amely nem állítható párhuzamba a hűséges szolgák 
jutalmával, így az az egyensúly fenntartása érdekében utólag lett hozzáadva 
az első két szolgához. ráadásul ha ő volt az, aki az alattvalókat eltávolította 
a példázatból, büntetésüket egyúttal a harmadik szolgára ruházta át, felesle-
gessé téve ezzel a logion második felét (29. vers): mert attól, akinek semmi-
je sincs, nemcsak hogy „még amije van, azt is elveszik” (mt 25,29: καὶ ὃ ἔχει 
ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ), hanem őt magát vetik ki „a külső sötétségre, ahol sí-
rás és fogcsikorgatás lesz” (mt 25,30: εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ 
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων).

Ha ebből az irányból közelítjük meg a talentumokról/mí nák ról szóló 
példázatot, nyilvánvaló, hogy lukács változata összefüggőbb, mint mátéé, 
jóllehet nem teljesen mentes a nehézségektől. Denaux hét problémából 
álló listát állított össze, amelyekről a kutatók úgy vélik, hogy felmerülhet-
nek abból adódóan, hogy lukács beilleszti a „trónkövetelő” témáját.72 Bár 
ezek valódi problémák, egyik sem befolyásolja a példázat belső összefüg-
gését. Valójában néhány esetben a lukácsi beszámolóra jellemző állítólagos 
problémák a mátéi beszámolóra is ugyanúgy érvényesek. Például, úgy vélik, 
hogy a tíz szolga jelenléte a lukácsi példázat elején kissé furcsán hat annak 
fényében, hogy a gazdának csak hárman adnak számot. mindemellett a tíz 

71 Hultgren, Parables, 277, 21. lábjegyzet.
72 Denaux, „Parable of King-Judge,” 51. Ezek a következők: (1) lehetetlen, hogy egy jövendőbeli király, 

aki városok kormányzását akarta adni jutalomként, a szolgáira 10 mínát, egy viszonylag kis össze-
get bízna. (2) az elbeszélés szempontjából a 12. és 13. vers között bizonyos feszültség lép fel. éspedig, 
miután tudomást szereztünk egy emberről, aki királyságra törekszik, nem látjuk értelmét annak, 
hogy miért adta szolgáinak a mínákat, és parancsolta meg nekik, hogy gazdálkodjanak vele. (3) a lk 
19,14-ben a πολῖται meglehetősen hirtelen és indokolatlanul jelenik meg. (4) a mt 25,19 verssel össze-
hasonlítva a lk 19,15 szerkesztése sokkal bonyolultabb. az Úr visszatérése és a szolgákkal való elszá-
molás áll a vers középpontjában. azt a tényt, hogy már elnyerte a királyságot, alig említi. mindez azt 
mutatja, hogy az út céljáról szóló megjegyzés későbbi beillesztés. (5) meglepő, hogy valójában a tíz 
szolgából csak hárman adnak számot tevékenységükről. (6) az első szolga jellemzése lk 19,24-ben 
egy különös hagyományra mutat, amelybe a tíz város adományozása és ezért a trónigénylő motívu-
ma még nem volt beillesztve. (7) a lk 19,25-ben a körülállók megjegyzik, hogy az elsőnek már „tíz 
mínája van”. Ez a megjegyzés azt feltételezi, hogy a városok jutalmáról, mondhatni, elfeledkeztek, 
és így az talán nem eredeti. mindenesetre máté változatában azt olvassuk, hogy „sokat bízok rád”, 
tehát pénzről van szó (mt 25,21.23).
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szolgából álló csoport, akiknek el kellett számolniuk a gazdával, összefügg 
a körülállók említésével a 24. versben: még legalább hét másik szolga van je-
len. máténál, ahol csak három szolga van jelen, eltűnődhetünk, hogy vajon 
kinek szól a gazda által többes szám harmadik személyben kiadott parancs 
(28. vers). a lukácsi elbeszélésben sincs benne a többi hét szolga válasza: 
azok legjobb esetben is csak az első három változatai lehetnek.

a mátéi beszámolóval nem ez a helyzet: néhány olyan esetben, amikor 
lu kác stól eltér, a különbségek a történet belső egységének sérülését eredmé-
nyezik. a lk 19,13-ban például a szolgák azt az utasítást kapják, hogy keres-
kedjenek (πραγματεύσασθε) mindazzal, amit rájuk bíztak. máténál nincs 
ilyen parancs, és ez azt eredményezi, hogy a harmadik szolgát hűségesnek, 
nem pedig bűnösnek kellett volna tekinteni!73 Továbbá lukácsnál a harma-
dik szolgát még a gazdálkodásra felszólító parancs nélkül is bűnösnek vél-
ték volna. a rabbinikus jog azt tanítja, hogy ha valakire pénzt bíznak, biz-
tonságba helyezésének legbiztosabb módja elásni azt (M. B. Mes. 3:10), amint 
azt má té nál a harmadik szolga meg is tette, ezáltal biztosítva ártatlanságát.74 
lu kács nál viszont a harmadik szolga cselekedetei valóban önmaga ellen irá-
nyultak, mert ellentétesek voltak a főemberről alkotott állítólagos véleményé-
vel. Ennek alapján ítéltetik el, nyitva hagyva ezzel a lehetőséget, hogy a főem-
ber mégiscsak becsületes és igazságos gazda, amint azt a másik két szolga felé 
irányuló cselekvései sugallják.75 Végül lukácsnál a szolgákra bízott összegek 
alacsonyak, és megfelelően tükrözik a főember kijelentését a hűséges szol-
gák felé: ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου a kicsiben hű voltál”; lk 19,17). máténál 
az összegek hihetetlenül magasak, körülbelül ötventől százévnyi munkabér-
rel érnek fel.76 Ha ez a helyzet, a gazda kijelentése: ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός („a ke-
vésben hű voltál”; mt 25,21.23) nem helytálló.77 az egyik érv, ami amellett szól, 

73 richard rohrbaugh ezt kissé eltúlozta („a Peasant reading of the Parable of the Talents/pounds: 
a Text of Terror?” BTB 23 [1993] 32–39; lásd még: Evans, „reconstructing,” 421-425). Denaux állí-
tása („Parable of King-Judge,” 51) – mivel lk 19,25 szövegszerkesztése bonyolultabb, mint mt 25,19-é, 
ez bizonyítékul szolgál arra, hogy a „trónkövetelő” témáját hozzácsatolták a lukácsi beszámolóhoz. 
Ez a feltételezés azonban nem állja meg a helyét. a lk 19,25 nélkülözhetetlen az elbeszélés helyes elő-
rehaladásához. Ezen kívül, a tény, hogy a főember ténylegesen megszerezte a királyságot, nem má-
sodlagos, hanem szorosan hozzátartozik, ha hatalmat kap arra, hogy szolgáinak városok fölötti ha-
talmat adjon.

74 az, hogy a mátéi szerkesztőnek tudomása volt-e erről a tényről, bizonytalan, mivel a harmadik szol-
gának lehetetlen lett volna 6000 dénárt egy ruhadarabba becsomagolni. lehetséges, hogy úgy tekin-
tett a hatalmas összeg elásására, mint egy kisebb összeg elrejtésének erőteljesebb megfelelőjére.

75 nolland, Luke 18–24, 916.
76 Hultgren, Parables, 274–275.
77 Feltételezhető, hogy lukácsnál a mennyiségek túlságosan jelentéktelenek ahhoz, hogy egy reális jelenetet 

elevenítsenek fel (Denaux, „Parable of King-Judge,” 51). Véleményem szerint ez csupán a példázat lénye-
gét hangsúlyozza: a hűség megkövetelt még a legkisebb felelősségekben is. De ha ez mégsem így van, a 
mennyiségek lukácsnál nem állnak ellentétben a példázat többi részével, nem úgy, mint máté esetében.
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hogy a „trónkövetelő” a lukácsi beszámolóba történt beillesztés, a 24. vers. 
Úgy tűnik, figyelmen kívül hagyja, hogy az első szolgát, akinek tíz mí ná ja 
volt, tíz város feletti uralkodással jutalmazták, így annak, hogy még egy mí-
nát kapott, ebben az új helyzetben tulajdonképpen nem sok értelme van.78 Ez 
azonban figyelmen kívül hagyja a példázat 26. versben kifejtett üzenetét. az 
első szolga nem azért kapja a ráadás mínát, mert szüksége van rá, vagy mert 
tíz város fölé rendelték. ami a harmadik szolga mí ná já val történik, az nem 
közvetlenül a többi szolga helyzetéhez kötődik, hanem a cselekedeteikhez. az 
első szolgának adják, mert ő volt a leghűségesebb a rábízott mí ná val, a meg-
állapítás ezért utal vissza inkább arra, hogy neki tíz mí ná ja van, mint a tíz vá-
ros fölötti uralmára. Valójában bizonyítható, hogy ez az újrafelosztás követ-
kezetesebb lukácsnál, mint máténál. máténál az első két szolga befektetése 
ugyanannyi kamatot hozott (100%), így valójában nem volt semmi különb-
ség képességeikben, bár a 15. vers ezt sugallja. Következésképp, az első szol-
gát nem a rábízott összeggel kapcsolatos nagyszerűbb képességei vagy hűsége 
miatt jutalmazzák meg, hanem egyszerűen azért, mert ő az elején többet ka-
pott. lukácsnál azonban a jutalom valóban arányos a szolga hűségével és ké-
pességeivel.79

5. összefoglalás

a mí nák ról szóló példázat felülvizsgálata a következő végeredményre vezet: 
a példázat nem két független tanítás egybeolvasztása, sem pedig egy új el-
beszélő keretbe történt beillesztése. Bármilyen kapcsolatban áll is a talen-
tumokról szóló példázattal, nem annak átdolgozása. Ezt az a tény is alátá-
masztja, hogy a mátéi beszámolóból kihagyott „trónkövetelő” motívuma, és 
nem annak lukácsiba történt beillesztése, eredményezi a történet egységének 
helyenkénti szétesését. a mí nák ról szóló példázat sokkal inkább egyetlen 
egység,80 amely szervesen hozzátartozik ahhoz a történelmi környezethez, 
amelyben kialakult, egy olyan környezethez, amely csupán Jé zus nyilvános 
működése alatt volt hatályos és lukács evangéliumában maradt fenn hi-
telesen. Jóllehet „az eredeti példázat(ok) helyreállítására irányuló túlságos 
érdeklődés megakadályozta a kutatókat abban, hogy a lukácsi példázatot, 

78 Denaux, „Parable of King-Judge,” 51.
79 a lk 19,25-ről több kutató úgy véli, hogy késői szerkesztői betoldás (Fitzmyer, Luke X–XXVI, 1238), 

így erre a versre alapozott egyetlen érv sem használható, amely arra irányul, hogy az eredeti lukácsi 
beszámoló nem tartalmazta a „trónkövetelőt”.

80 azon kutatók jegyzékét, akik ezt a tényt már elismerték, lásd Denaux, „Parable of King-Judge,” 40, n. 20.
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mint összefüggő szövegegységet építsék fel”,81 azokat, akik ezt mégis megtet-
ték, azon feltételezésük, hogy lukács illesztette azt bele elbeszélésébe, meg-
akadályozta abban, hogy meglássák annak történelmi jellegzetességét. Ezért 
a lukácsra jellemző sok földrajzi vezérfonalat inkább másodlagosként, és 
nem elsődlegesként, inkább, mint irodalmit, és nem magához a történeti Jé-
zushoz kapcsolódót értelmezték.82 mindezzel együtt mégis az effajta értel-
mezés adja a leghasználhatóbb magyarázatot az archelaosz-motívumra.83

lag range magyarázata így különösen ideillik és emlékeztet minket 
arra, hogy a példázat azon értelmezése, amelyet itt felvetettem, nem új ke-
letű:84

lukács bizonyára nem önkényesen alakított át egy példabeszédet, hogy kortársainak ma-
gyarázatot adjon a parúzia késlekedésére, ez sem a programjába, sem a módszerébe nem 
illik bele. Ha pedig egy korábbi forrást tételezünk fel, azzal nem magyarázzuk meg, hogy 
ez a szép összkép hogyan jött létre... Továbbá a téma nem is a parúzia késlekedése... a cél 
az, hogy eloszlasson bizonyos illúziókat Isten országának jellegét illetően.

az ar khe la osz-motívumot tartalmazó példázat alkalmazásával Jé zus éle-
sen emlékeztet az ember Isten országával szemben elfoglalt helyzetének ko-
molyságára, nem számít, mikor válik az szemmel láthatóvá: „Jé zus, a ki-
rály-bíró jutalmat vagy büntetést fog adni aszerint, hogy miképp viszonyul-
tunk hozzá. Ez éppúgy vonatkozik tanítványaira, mint ellenségeire.”85

81 Denaux, „Parable of King-Judge,” 45.
82 Így roland meynet (L’ Évangile selon Luc: analyse rhétorique [Paris: Cerf, 1988] 2.179) és Denaux 

(„Parable of King-Judge,” 56). Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a lukácsi szerkesztő használ-
ta a földrajzi valóságokat, hogy tovább építse elbeszélését.

83 azok a következtetések, amelyeket ezek a vizsgálatok a szinoptikus kérdés megértésével kapcsolat-
ban magukban foglalnak, túllépik e tanulmány határait, és egy új értekezést kívánnak meg.

84 lag range, Luc, 491.
85 Denaux, „Parable of King-Judge,” 54.
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KönYVISmErTETéSEK

Celebrating the Dead Sea Scrolls. A Canadian 

Collection (SBlEJl 30, szerk. K. S. Baek – J. 

Duhaime – P. W. Flint), leiden: Brill 2012, 

xli + 621 pp., ISBn 978-90-04-21165-0. € 188: 

a kötet egy konferencián alapszik, melyet 

2007-ben rendeztek, a holt-tengeri teker-

csek megtalálásának 60. évfordulója tiszte-

letére, elsősorban kanadai tudósok közre-

működésével. négy alapvető részre tagolód-

va közöl összegző tanulmányokat, és új ku-

tatási eredmények bemutatásait az ún. „bib-

liai” szövegekről és a Szentírás hagyományo-

zásának módjairól; a qumráni közösség azo-

nosításának és mindennapi életének kérdé-

seiről; valamint a Közösség gondolkodásá-

nak és a második Templom kora zsidóságá-

nak összefüggéseiről; mindezek előtt pedig 

bevezeti az olvasót a tárgykör kanadai kuta-

tásának történetébe és jelenlegi állásába. Ez 

a rész különösképpen is érdekes, hiszen ka-

nadai kutatók már az 1950-es évek legelejé-

től aktívan kapcsolódtak bele ezen új tudo-

mányág művelésébe, és fontos eredményeket 

értek el úgy a szövegkiadások területén, mint 

elméleti kérdések tisztázásában.

a kötet tanulmányai a következők: Pe-

ter W. Flint és Jean Duhaime: „Preface” 

(xxxvii-xli). Part I: Survey of Canadian Schol-

arship and Projects: Eileen Schuller: „Ca-

nadian Scholarship on the Dead Sea Scrolls” 

(1-20); Jason Kalmon és Jaqueline S. du 

Toit: „robert Balgarnie Young Scott: Can-

ada’s First Dead Sea Scrolls Scholar” (21-41); 

Jean Duhaime: „la Bibliotheque de Qum-

ran: Contribution canadienne à une nouvelle 

édition des manuscrits de la mer morte” (43-

56). Part II: „Biblical” Scrolls and Transmis-

sion of the Scriptures: andrew B. Perrin: 

„Toward a new Edition of 4Qreworked Pen-

tateucha (4Q158): Text, Translation, notes, 

and Variants” (59-76); Benjamin H. Park-

er: „Fingerprinting the Scribes: Patterns of 

Scribal Practice in the Biblical Texts from the 

Judean Desert, with Special reference to the 

Tefillin” (77-103); Peter W. Flint és Kyung 

S. Baek „Photographing the Great Isaiah 

Scroll (1QIsaa): Collections, Techniques, and 

DJD 32” (105-118); Eugene ulrich: „Isaiah 

for the Hellenistic World: The old Greek 

Translator of Isaiah” (119-133); manuel Jin-

bachian: „a Comparison of micah 1 in the 

mT, the lXX, and Key ancient Versions in 

light of the Discoveries in the Judean Desert” 

(135-161); martin G. abegg, Jr: „The Bibli-

cal Dead Sea Scrolls and Second Temple 

Hebrew Syntax” (163-172); Emanuel Tov: 
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„a Didactic approach to the Biblical Dead 

Sea Scrolls” (173-198). Part III: The Qumran 

Community: Steve mason: „The Histori-

cal Problem of the Essenes” (201-251); Daniel 

K. Falk: „religious life at Qumran” (253-

285); Wayne o. mcCready: „The Practice 

of Place by the Qumran Community” (287-

302); Ian W. Scott: „Sectarian Truth: The 

meaning of tma in the Community rule” 

(303-343); Chad martin Stauber: „De-

terminism in the rule of the Community 

(1QS): a new Perspective” (345-358); Ted m. 

Erho: „The motif of the Eschatological 

Battle in the War Scroll (1Qm)” (359-374); 

robert David és Eric Bellavance: „Sug-

gestions et questions à propos de quelques 

fragments de textes découverts à Qumrân: 

1QpHab, 4Q161 (4QpIsaa) et 1Q14 (1Qpmic)” 

(375-394); Francis Daoust: „Problèmes de 

lecture des planches de 4Q163 dans DJD V” 

(395-403); marie-France Dion: „l’identité 

d’éphraïm et manassé dans le Pesher de na-

hum (4Q169)” (405-427). Part IV: Qumran 

and Second Temple Judaism: Dorothy m. 

Peters: „noah Traditions within the Cultur-

al mosaic at Qumran: multilingual Conver-

sations and Controversies” (431-446); Hindy 

najman: „Toward a Study of the uses of the 

Concept of Wilderness in ancient Judaism” 

(447-466); C. J. Patrick Davis: „Torah-Per-

formance and History in the Golah: rewrit-

ten Bible or ‘re-presentational’ authority in 

the apocryphon of Jeremiah C” (467-495); 

lorenzo DiTommaso: „The Development 

of apocalyptic Historiography in light of the 

Dead Sea Scrolls” (497-522); Cecilia Was-

sen: „angels and Humans: Boundaries and 

Synergies” (523-539; 25. Craig a. Evans: 

„Jesus and Psalm 91 in light of the Exorcism 

Scrolls” (541-555). 

a kötet végén részletes mutatók segítik az 

olvasót. legvégül pedig néhány nagyon jó 

minőségű színes képtábla segíti egyes tanul-

mányok követését. (X. G.) 

michaela Bauks – Wayne Horowitz – 

armin lange in association with Bernd 

Hene (eds.), Between Text and Text. The 

Hermeneutics of Intertextuality in Ancient Cul-

tures and Their Afterlife in Medieval and Mod-

ern Times, Journal of Ancient Judaism Supple-

ments, Volume 6; Göttingen, Vandenhoeck 

& ruprecht, 2013. 363 pp. – ISBn 978-3-525-

55025-0

a hiper- és paratextualitás tanulmányozá-

sa után immár kezünkben tarthatunk egy 

2009-es konferencia anyagát felölelő igé-

nyes tanulmánykötetet is az in ter tex tu a li tás-

ról, amivel a kötet egy tematikus sorozatba 

illeszkedik.

Julia Kristeva szerint, aki sokat fog-

lalkozott a szövegek összefüggésével (átvé-

tel, ismétlés, stb.), egymásban való jelenlé-

tével: „minden szöveg idézetek mozaikjából 

épül fel, minden szöveg egy másik szöveg 

abszorpciója és átalakítása” (11). Sőt, mivel 

egy szöveg idézetek szövete a kultúra külön-

böző központjaiból, roland Barthes sza-

vaival élve a szöveget alkotó különféle írások 

párbeszédbe lépnek egymással, parodizálják 

és megkérdőjelezik egymást. a bibliatudo-

mány egyik mai fő irányzata az in ter tex tu á lis 

exegézis, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy 

a kánonon belül számos szöveg átveszi egy 

másik szöveg elemeit. a kibővült jelentés-

tartalom arra int bennünket, hogy figyeljünk 

oda a szövegek közötti kapcsolatra.
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a 21 tanulmányt tartalmazó kötet alap-

vetően három részből áll: 1) módszertan; 2) 

Írott és vizuális szövegek in ter tex tu a li tás a 

(ezen belül: Újraelbeszélés, újraírás, folyta-

tás; Kommentárok és fordítások; Idézetek 

és utalások; műfaj és motívum; 3) Kulturá-

lis emlékezet és kánon.

a módszertani blokk első darabjaként 

michaela Bauks, Intertextuality in Ancient 

Literature in Light of Textlinguistics and Cultur-

al Studies c. tanulmányában a kortárs szöveg-

nyelvészet szemszögéből közelít az in ter tex-

tu a li tás  hoz. négy alaptételt állít fel (45–46). 

Először is a szöveget olyan jelrecepcióként 

határozza meg, amely független a transzfer-

szövegtől. Ebből kiindulva az ókori irodal-

mat nem tartja in ter tex tu á lisnak abban az 

értelemben, amely a szerzők tevékeny köz-

reműködését feltételezné. Harmadik tézise 

a szöveg hagyományával és továbbadásával 

foglalkozik: a szövegek közötti kapcsolatot 

szövegtipológiai és a referenciális in ter tex tu-

a li tás  szempontjából kell megvizsgálni. ne-

gyedik tézisében a kánoni formában jelent-

kező in ter tex tu a li tás sal foglalkozik.

Gebhard J. Selz, Texts, Textual Bilingual-

ism, and the Evolution of Mesopotamian Herme-

neutics c. tanulmányában a freiburgi egyetem 

kutatója megkísérli a szövegeknek és a jelek-

nek tulajdonított ontológiai státuszra össz-

pontosítva tisztázni az ősi mezopotámiai 

hermeneutika fejlődésének néhány alapvető 

szempontját (például: kettős nyelvi termé-

szet: akkád és sumér).

Philip alexander, A Typology of Intertex-

tual Relations Based on the Manchester-Durham 

Typology of Anonymous and Pseudepigraphic 

Jewish Literature of Antiquity c. tanulmányában 

szövegnyelvészeti megközelítést alkalmaz. az 

ókori zsidó irodalom (Kr. e. 200–Kr. u. 700) 

in ter tex tu á lis kapcsolatait a következő négy 

típusba sorolja: 1) kifejezett és bennfoglalt 

meta-textualitás (kommentárok, for dí tás); 2) 

kiterjedt szóbeli átfedések (új ra el be szé lé sek, 

korábbi szövegek átdolgozásai); 3) a nyelvezet 

és a szöveg szeg men sei nek kölcsönzése (idé-

zetek, utalások, más szövegek nyelvezetének 

kifejező ismételt felhasználása); 4) irodalmi 

modellek (mű faj fej lő dés). Ta nul má nya végén 

– az Újszövetséget tanulmányozók örömére – 

függelékében közli ma ri us rei ser műfajfel-

osztását (nagy és kis irodalmi formák, motí-

vumok és stílustípusok; egyes irodalmi mű-

fajok listája).

az Írott és vizuális szövegek in ter tex tu a li-

tás a című blokk első darabjaként markus 

risch, Tradition and Transmission of Texts 

and Intertexts in the Hebrew Bible and in An-

cient Jewish Literature (Gen 6:1–4) c. tanulmá-

nyában a Ter 6,1–4 recepcióját és új jelentés-

rétegeinek lehetséges értelmezését vizsgál-

ja néhány korai zsidó szövegben (1Hén 6–16; 

Jub 5,1–10; 4Q252).

Jacques T.a.G.m. van ruiten, Abra-

ham’s Death: The Intertextual Relationship be-

tween Gen 25:7–10 and Jub. 22:1–23:8 című írá-

sában azt vizsgálja, hogy ábrahám halálá-

nak Teremtés könyvében szereplő elbeszé-

lése hogyan illeszkedik a Jubileumok köny-

vébe. a Jubileumok könyvének szerzője 

Izsák Jákobhoz intézett búcsúbeszédét (Ter 

27,1–29), valamint a Jákob halálos ágyánál le-

játszódó jelenetet (Ter 47,27–50) kreatívan 

ötvözte a Ter 25,7–10 versekkel, amivel új je-

lentéshez jutott.

lautaro roig lanzillotta, Gospel of 

Thomas Logion 7 Unravelled: An Intertextual 

Approach to a locus vexatus című írásában elő-
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ször is megerősíti H. m. Jackson kutatá-

sát, miszerint a Tamás-evangélium hete-

dik logionjának („Boldog az oroszlán, me-

lyet megeszik az ember és az oroszlán em-

ber lesz. utálatos az ember, akit az orosz-

lán felfal, és az ember oroszlán lesz.”) alap-

ja, fogalmi kerete (doxa/alêtheia) fellelhe-

tő Platón egyik írásában (Állam 588–589). a 

gröningeni kutató szerint a platóni alapszö-

veg Jézus-hagyományba való beillesztése át-

alakítja annak szöveges és fogalmi világát.

Sydney H. aufrèrem, An Attempt to 

Classify Different Stages of Intertextuality in the 

Myth of Horus at Edfu című tanulmánya az 

ed fui Hó rus-templomban található hierog-

lifás szövegek (falfeliratok) és ikonográfiai 

szövegek (domborművek) közötti kölcsön-

hatást vizsgálja. 

Klaus Davidowicz, Kabbalistic Elements 

in Popular Movies c. tanulmányában a gya-

korlati Kabbalát tanulmányozza a modern 

filmekben (pl. Gólem alakja és a magyarul is 

vetített Simpson család rajzfilmsorozat). 

manfred oeming, „In kino veritas”: On 

the Reception of the Biblical Book of Job in the Con-

text of Recent Cinematography c. írás Jób köny-

vének két filmes „feldolgozását” (a szerző sza-

vaival: „mozgógépi para-textusát”) tanulmá-

nyozza. mindkét filmet vetítették hazánkban 

is: Ádám almái; illetve: Egy komoly ember. a 

bonni ószövetséges kutató szerint a filmek új-

raértelmezése „több szempontból foglalkozik 

Isten kifürkészhetetlenségével” (178).

George J. Brooke, Controlling Intertexts 

and Hierarchies of Echo in Two Thematic Es-

chatological Commentaries from Qumran c. 

írásában két qumráni szövegben (4Q174; 

4Q177) több szinten vizsgálja az intertexuális 

hierarchiát.

Gilles Dorival, Biblical Intratextuality: 

MT-Numbers and LXX-Numbers: A Case Stu-

dy c. írásában az intratextualitással foglalko-

zik, vagyis a szerző szövegei között előfor-

duló szövegtalálkozással. Ennek megfelelő-

en az eme ri tus professzor szerint a Számok 

könyve görög változatában (lXX) fellelhe-

tő mindenféle in ter tex tu a li tás  a Pen ta teu-

chu szon belül van. a görög fordítók jogos-

nak tartották, hogy a Teremtés, a Kivonu-

lás, a le vi ták könyvének korábbi eseménye-

it, sőt a később elbeszélt második Törvény-

könyv eseményeit kapcsolatba hozzák a Szá-

mok könyvének elbeszélésével. (Zárójelben 

jegyzem meg, hogy a rabbik is előszeretettel 

alkalmazták az ein muqdam u-me’uhar her-

me neu ti kai alapelvét: az Írásokban „nincs 

»előtte« és nincs »utána«”.)

margaret Dimitrova, New Testament 

Quotations in a Medieval Slavonic Manuscript 

with Commentaries on the Song of Songs c. írá-

sában azt elemzi, hogy az ószlávra fordított 

énekek énekéhez írt kommentárokban ho-

gyan jelenik meg az ének szövege és az új-

szövetségi idézetek.

martin F. meyer, Quotations in the Writ-

ings of Aristotle c. írásában alapvetően a szö-

vegalkotás folyamatára összepontosít, illet-

ve az a kérdés érdekli, hogy milyen kapcsolat 

van az írott szövegek és a szóbeli tudomány 

teljesítménye között.

annette Harder, Intertextuality as 

Discourse: The Discussion on Poetry and Poet-

ics among Hellenistic Greek Poets in the Third 

Century B.C.E. c. írásában azt vizsgálja, hogy 

a korai hellenisztikus költők hogyan és miért 

hivatkoztak egymásra.

lukas Bormann, The Colossian Hymn, 

Wisdom, and Creation című írásában az új-
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szövetségi himnuszhoz (Kol 1,15–20) keres 

utalásokat (Jób 28; Péld 8,22–31; Sir 24; Bölcs 

6,12–20; 7,22–8,1). a frankfurti biblikus sze-

rint a korábbi krisztológia, valamint más te-

ológiai fogalmak (pl. teremtő, közvetítő, te-

remtés) „in ter tex tu á lis találkozása” a böl-

csességi gondolkodásmóddal Krisztus újfaj-

ta értelmezését kínálja.

andreas Wagner, Typological, Explicit, 

and Referential Intertextuality in Texts and Images 

of the Old Testament and Ancient Israel c. írá sa a 

Héber Biblia tanulmányázáshoz elengedhetet-

len in ter tex tu a li tás sal foglalkozik; közelebbről 

a jaj-mondások műfajával, a ko -á már -mon dá-

sok kal („így szól az Úr”) és a „fel e melt kar” mo-

tívumával.

a kánonokat irodalmi eszközöknek tekin-

tették, hogy megőrizzék és közvetítsék a kul-

turális emlékezetet. a Kulturális emlékezet és 

kánon című blokk első darabjaként Wayne 

Horowitz (The Astrolabes: An Exercise in 

Transmission, Canonicity, and Para-Canonic-

ity) mezopotámiai ún. asztrolábium-szö ve-

gek kel, a „kanonikus” ékírásos szövegek át-

hagyományozás történetével foglalkozik a 

Mul-Apin csillagászati értekezés kapcsán.

Stefan alkier, Reading the Canon Inter-

textually: The Decentralization of Meaning c. 

írása in ter tex tu á lis szempontból foglalko-

zik a keresztény bibliai kánonnal. Úgy tartja, 

hogy más kanonikus vallási gyűjtemények-

hez hasonlóan a keresztény kánon is pa ra-

dig ma ti kus. a bibliai kánon új kapcsolat-

rendszerbe helyezi az egyes írásokat és ezek 

az in ter tex tu á lis kapcsolódások kitágítják a 

kánonban található egyes írások jelentését. a 

frankfurti professzor szerint a kánon fogal-

ma igényli azt a hitet, hogy a kánonba össze-

gyűjtött írások többletjelentéssel rendelkez-

nek, amelyek messze túlmutatnak az eredeti 

történeti helyzeten.

Felicia Waldman, Turning the Interpre-

tation of the Text into Text: Written Torah and 

Oral Torah in Jewish Mysticism c. írásában a 

kabbalista szerzők misztikus tóra-értelme-

zéséről, a sínai kinyilatkoztatást feldolgozó 

rabbinikus legendákkal való kapcsolódási 

pontjairól értekezik. Így a kabbalát a két ká-

noni (írott és szóbeli) Tóra sajátos, in ter tex-

tu á lis olvasata eredményének tekinti.

anisava l. miltenova, Intertextuality 

in the Orthodox Slavic Tradition: The Case of 

Mixed - Con tent Miscellanies c. írásában 13–19. 

századi, dél-szláv kéziratokkal, kéziratgyűj-

teményekkel foglalkozik. a bulgár profesz-

szorasszony tanulmánya bemutatja, hogy a 

ka no ni kus gyűjtemények in ter tex tu a li tás a és 

in ter tex tu á lis értelmezéseik mechanizmusai 

szerepet játszanak a para-kanonikus gyűjte-

mények értelmezésében is.

armin lange és Zlatko Pleše, Text be-

tween Religious Cultures: Intertextuality in Grae-

co-Roman Judaism c. írása két példán keresz-

tül (alexandriai arisztobolusz, ariszteász 

levele) bemutatja, hogy különböző in ter tex-

tu á lis formákon keresztül interkulturális 

kapcsolatokkal találkozhatunk (pl. kultúra-

átvétel vagy kulturális szembenállás)

összegezve: értékes kötettel van dolgunk, 

tanulmányozásra ajánlom. (Sz. X.)

The Scrolls and Biblical Traditions. Proceedings 

of teh Seventh Meeting of the IOQS in Helsinki 

(STDJ 103, szerk. G. J. Brooke, D. K. Falk, 

E. J. C. Tigchelaar és m.m. Zahn), leiden: 

Brill 2012, viii + 275 pp., ISBn 978-90-04-23104-

7. € 112: 
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lassan negyedszázados fennállását ünnepel-

heti az 1989-ben Groningenben, a holt-ten-

geri tekercsek kutatóinak nemzetközi össze-

fogására alapított szervezet, az International 

organization for Qumran Studies. megala-

pítása óta háromévente szervez konferenci-

ákat, melyek a szakterület legrangosabb ese-

ményei. Ez a könyv a 2007-ben, Helsinkiben 

tartott összejövetelen elhangzott több mint 

ötven előadásból válogat tizenkettőt, ame-

lyek egy központi téma, a tekercsek és a bib-

likus hagyomány köré csoportosulnak.

George J. Brooke: „Scripture and Scrip-

tural Tradition in Transmission: light from 

the Dead Sea Scrolls” (1-17); Jonathan G. 

Campbell: „Josephus’ Twenty-two Book 

Canon and the Qumran Scrolls” (19-45); Cor-

ra do martone: „all the Bibles We need: 

The Impact of the Qumran Evidence on Bibli-

cal lower Criticism” (47-64); John Elwolde: 

„The Hodayot’s use of the Psalter: text-critical 

contributions (Book 4: Pss. 90-106)” (65-87); 

Hans Debel: „Editions, reworkings, and the 

Continuity of Tradition: Some Experimental 

Considerations on the Genesis apo cry phon” 

(89-105); michael J. lesley: „Exe ge ti cal 

Wiles; 4Q184 as Scriptural Interpretation” (107-

142); mika S. Pajunen: „The Prayer of man-

asseh in 4Q381 and the account of manasseh 

in 2 Chronicles 33” (143-161); Bil hah nitzan: 

„4Q470 In light of the Tradition of the renew-

al of the Covenant Between God and Israel” 

(163-176); Hannah Har ring ton: „How Does 

Intermarriage Defile the Sanctuary?” (177-195); 

Gudrun Holtz: „Temple and Purification 

rituals: From To rah to the Dead Sea Scrolls” 

(197-216); albert l.a. Hogeterp: „relations 

to Gen tiles in the Damascus Document and 

Bib li cal Tradition” (217-230); John Kampen: 

„‘To rah’ and authority in the major Sectarian 

rules Texts from Qumran” (231-254). (X. G.) 

Chancey, mark a. – meyers, Eric m., 

Alexander to Constantine: Archaeology of the 

Land of the Bible (aYBrl), new Haven és 

london:Yale university Press 2012, xv + 363 

pp., ISBn 978-0-300-14179-5. $ 40: 

az immár a Yale university által gondo-

zott anchor Bible sorozat reference library 

alsorozata célul tűzte ki többek között azt, 

hogy a Szentföld régészetének közérthető, 

ám a szakmai normáknak mindenben meg-

felelő áttekintéseit is az olvasók elé tárja. 

Ezért adták ki 1992-ben amihai mazar kö-

tetét, mely a térség régészetét a korai idők-

től a babiloni fogságig, valamint 2001-ben 

Eph ra im Stern kötetét, amely az északi or-

szágrész bukásától a perzsa kor végéig tár-

gyalja. Ezekhez járul harmadikként ez a kö-

tet, amelyik a hellenisztikus és római-kori 

Pa lesz ti na régészetéről számol be; s a három 

így együttesen immár lefedi mindazt az idő-

távot, amely a bibliatudománnyal foglalko-

zók számára elsőrendű fontosságú korszaka 

a Szentföldnek.

a két szerző kiváló ismerője a tárgykör-

nek. Eric meyers évtizedek óta végez ásatá-

sokat Palesztina különböző helyszínein, köz-

ben pedig három alkalommal is elnöke volt az 

american Schools of oriental re search szer-

vezetnek; mark Chancey pedig az ókori Ga-

li lea szakembere, amint ezt eddig megjelent 

monográfiái is jól példázzák. Két különbö-

ző kutatónemzedék munkájával állunk tehát 

szemben, s a könyv sikeresen ötvözi a két szer-

ző szakmai tapasztalatait és megközelítéseit.

a kötet tizenegy fejezetre oszlik. az első a 

perzsa- és hellenisztikus kor közötti átmenet 
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idejét tárgyalja (1-10), a második pedig a régi-

ónak a Diadokhoszok, majd a Hasmoneusok 

alatti korszakát (11-49). a harmadik fejezet 

ahhoz a személyhez kötődik, aki hosszú idő-

re maradandóan meghatározta a Szentföld 

arculatát: nagy Heródessel (50-82). ahogy 

a megelőző fejezet betekintést enged a gö-

rög városépítészet sajátságaiba, ez a fejezet 

a római építészet meghonosítását mutatja 

be. a negyedik fejezet a szentföldi régészet 

egy érdekes témájával, a környező világhoz 

képest mintegy zárványként létező Khirbet 

Qumrán-beli településsel és a holt-tenge-

ri tekercsekkel kapcsolatos régészeti mun-

kával foglalkozik (83-112). Ezután visszatér-

nek a terület nagyobb részére, és a Heródes 

halálától az első nagy felkelésig terjedő idő-

szakot tárgyalják a szerzők (113-138), ami-

kor úgy Jeruzsálemben mint Galilea fonto-

sabb központjaiban erőteljes építészeti fejlő-

dés figyelhető meg. a 6. fejezet egy balvégze-

tű korral, a két zsidó háború idejének emlé-

keivel foglalkozik (139-173); ezután viszont a 

fejezetek egyre inkább tematikus érdeklődé-

sűvé válnak. Először a kereszténység kiala-

kulása (174-202), majd a zsinagóga mint épít-

mény és intézmény felemelkedése (203-238) a 

vezérfonal. az ezt követő, kilencedik fejezet 

egy rendkívül fontos, ám gyakran figyelmen 

kívül hagyott terület felé fordul, és a pogány 

emlékek régészetét mutatja be (239-259). a 

könyv utolsó fejezet valójában egy esettanul-

mány, s egy fontos galileai város, Sepphoris 

kapcsán mutatja be a görög-római kultúra, 

és a zsidóság építészetének és művészetének 

kapcsolódásait (260-284). Végül, mintegy 

epilógusként, a konstantini korra koncent-

rálnak a szerzők, s a Szentföld keresztény 

jellegű átalakulásának kezdeteit tárgyalják 

(285-293). a kötetet alapos bibliográfia, szá-

mos képmelléklet, és részletes mutatók te-

szik használhatóvá. (X. G.)

Temple Scroll and Related Documents (PTS-

D S SP 7, szerk. J.H. Charlesworth et al.), 

Tü bin gen: mohr Siebeck 2011, xxvii + 414 

pp., ISBn 978-3-16-149755-1. € 109: a Prin-

ceton Theological Seminary 1994-ben jelen-

tette meg a holt-tengeri tekercsek kétnyelvű 

kiadására létrehozott ambíciózus sorozatá-

nak első kötetét. az eredeti tervek szerint 10 

egymást követő kötetbe szerkesztették vol-

na az anyagot, azonban hamar világossá 

vált, hogy ennél többre van szükség. a so-

rozat e 7. kötete így már a kilencedik helyet 

foglalja el a sorban: ez most a Templom-te-

kerccsel, és néhány hozzá kapcsolódó irat-

tal foglalkozik.

Bátran mondhatjuk: a Templom-tekercs 

(11Q19 és 11Q20) egyike a qumráni könyvtár 

legfontosabb iratainak. leghosszabb kéz-

irata több mint 8 méteres: ezzel méretét te-

kintve is a legter jedelmesebb a fennmaradt 

qumráni művek közül. Tartalma és tekin-

télyisége emellett eszmetörténeti szempont-

ból is kiemelkedő helyre állítja a holt-tenge-

ri tekercsek korpuszában. a Templom-te-

kercs valójában a „kánoni” Tóra, különös-

képpen a Deuteronomium újraírása; egyes 

kutatók szerint a Tóra „qumráni kiadása”, 

vagy a Pentateuchusnak egy a megelőzőkkel 

egyenértékű „hatodik könyve”. akárhogy le-

gyen is, az egészen biztos, hogy a Közösség 

rendkívül nagyra értékelte, különös becsben 

tartotta ezt a 67 hasábból álló művet.

a kötet, a sorozat szokásainak megfelelő-

en, mindegyik kézirathoz először alapvető 

bevezetést közöl, melyek az alábbi kérdése-
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ket tárgyalják: a mű tartalma, szövege, a ren-

delkezésre álló kéziratok viszonya, nyelve, 

szerkezete, előállása és forrásai, keltezése, te-

ológiája, viszonya a Héber Bibliához, vala-

mint a Közösség egyéb irataihoz. mindegyik 

bevezető rész alapvető bibliográfiával zárul, 

mely a szövegek korábbi kiadásai, fordításai 

és kommentárjai mellett a fontosabb másod-

lagos irodalmat is közli. Ezek után követke-

zik az adott mű bőségesen lábjegyzetelt két-

nyelvű kiadása: a héber részhez elsősorban 

olvasati kérdéseket, míg az angol fordítás-

hoz értelmezési kérdéseket tartalmazó jegy-

zetek kerülnek.

a kötet a Templom-tekercs legnagyobb 

kéziratával indít (11Q19; 1-173); ezt követi a 11. 

barlang másik kéziratának a szövege (11Q20; 

175-225). a következőkben három, a Temp-

lom-tekercshez hasonló, attól részleteiben 

eltérő, illetve a mű esetleges forrásául kínál-

kozó kézirat kiadása található (11Q21; 227-233 

– 4Q365a; 235-245 – 4Q524; 247-265). a kötet 

záró részében a Templom-tekercs különbö-

ző kéziratos változatainak egyesített, hipote-

tikusan rekonstruált szövege olvasható (266-

405). Ez egyfelől üdvözlendő lehet, másfelől 

azonban egy olyan szöveget generál, amely 

ebben a formában sohasem létezett, így a 

gyanútlan olvasót félrevezetheti.  (X. G.)

Stephen l. Cook, On the Question of the 

„Cessation of Prophecy” in Ancient Judaism, 

mohr Siebeck, Tübingen, 2011. 230 pp.

l. Stephen Cook 2009-ben írt doktori disz-

szertációját tartja a kezében az olvasó. a 

szerző művében a prófétaság megszűnésé-

hez/szüneteléséhez kapcsolódó elképzelése-

ket tárgyalja a második Templom korszaká-

ban, illetve az ezek alapjául szolgáló iratokat 

veszi sorra.

a XX. századig a tudósok általában úgy 

gondolták, hogy a próféták aktivitása meg-

szűnik a fogság után, a nép hazatérésével, 

majd új életre kel a keresztyénség megszüle-

tésével. Ez a gondolkodás változik meg, ami-

kor a kutatók felismerik, vagy felismerni vé-

lik – megközelítés kérdése, hogy a rendelke-

zésünkre álló források némelyikében más 

kép tárul elénk. akadnak ugyanis olyan for-

rásaink és vannak olyan korabeli irányzatok, 

amelyek a próféták folyamatos jelenléte mel-

lett foglalnak állást. E két nézet között kell 

hát döntenie a kutatónak és talán az olvasó-

nak is, ha végiglapozza Cook írását.

a mű három fő részt tartalmaz. az első, 

a témához kapcsolódó irodalmat tekinti át, 

kezdve az ókori forrásokkal, majd átugorva 

évszázadokat eljut a modern kor irodalmá-

ig, különösen részletesen tárgyalva a kuta-

tásban fordulatot hozó XX. századot. a ku-

tatástörténeti áttekintésből egyértelművé vá-

lik, hogy Adolf von Harnack kezdi el elsőként 

megalapozottan felvetni annak a lehetősé-

gét, hogy a prófétaságnak mégsem lett vol-

na vége Izraelben a fogság utáni időszakban 

(44.oldal). a XX. század végére pedig oly-

bá tűnik, nagyjából fele-fele a tradicionális, 

a prófétaság megszűnését, és az új keletű ál-

láspontot, a karizma folyamatosságát képvi-

selő kutatók száma.

a második és egyben legterjedelmesebb 

részben szerzőnk fő kérdésére keresi a vá-

laszt, vajon a zsidóság miként gondolko-

dott a próféták létezéséről ebben a korszak-

ban? azt lehet mondani, hogy Cook min-

den jelentős iratot, iratcsoportot kisebb-na-

gyobb részletességgel bemutat és megvizs-
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gál, kezdve az ószövetség bizonyságtevésé-

től, át a deuterokanonikus, a Holt tengeri és 

pszeudoepigráf iratokon keresztül alexand-

riai Philon-ig, majd folytatva a sort az Új-

szövetséggel, Josephus-szal, eljutva végül a 

rabbinikus irodalomig. a fejezetek jól átgon-

doltak, de sok esetben érezzük olvasva szer-

zőnk sorait, hogy kevesebb teret enged azok-

nak a véleményeknek a források értékelésé-

ben, amelyek a prófétaság folyamatossága 

mellett érvelnek szemben a tradicionális ál-

lásponttal.

a könyv harmadik nagy egysége a prófé-

taság megszűnésének/folyamatosságának je-

lenkori diszkussziójáról szól, ahol is egyér-

telművé válik, hogy Cook a prófétaság meg-

szűnése, majd a keresztyénség alatti újjáéle-

dése mellet foglal állást (lásd 188.oldal).

Ha összességében vizsgáljuk Cook művét, 

akkor megállapítható, disszertációja nagyon 

jó összefoglaló műnek tekinthető és kiváló-

an rámutat a tényre, miszerint egyes kérdé-

sekben a kutatók körbe-körbe járnak és csu-

pán egészen apró lépésekkel haladnak előre 

az idő múlásával. Így van ez a prófétaság ese-

tében is. alapvetően két jól megkülönböztet-

hető irányzat van a kutatáson belül. az egyik 

amellett érvel, hogy a „próféta”elnevezés tá-

gabb értelmezést tesz lehetővé, aminek kö-

vetkeztében, ha maga a próféta név el is tű-

nik egy-egy korszakban, az ehhez kapcsoló-

dó tevékenység megmarad és tovább él, csu-

pán máshogyan hívják (tanító, látó, Isten ál-

tal ihletett stb.). a másik álláspont képvise-

lői ragaszkodnak az elnevezéshez és a név 

megszűnésével igazolva látják a tézist: a pró-

fétaság megszűnt. a könyv nem nevezhető 

megrázóan új felismerések tárházának, aho-

gyan ezt szerzője is elismeri (192.oldal), vi-

szont kétségtelen értéke a témához kapcso-

lódó művek és észrevételek összefoglalása, 

valamint a különböző vélemények rendsze-

rezése. (K. N. V.)

The Dead Sea Scrolls in Scholarly Perspective. 

A History of Research (STDJ 99, szerk. D. 

Dimant), leiden: Brill 2012, xxii + 684 pp., 

ISBn 978-90-04-20806-3. € 199: 

Ez az elképesztően alapos és átfogó kötet a 

holt-tengeri tekercsek kutatásának hatvan 

esztendejét összegzi. 26 szerző 27 tanulmá-

nyát gyűjtötte össze a szerkesztő, hogy föld-

rajzi területenként sorra véve a kutatásban 

részt vevő nagyobb központokat, képet al-

kosson ennek a rendkívül dinamikus tudo-

mányágnak a kialakulásáról, fejlődéséről, és 

eredményeiről.

Valóban: már a legkorábbi évektől fel-

merült szintetizáló igényű munkák kiadá-

sának az igénye. Ennek kívántak megfelel-

ni frankofón területen Józef milik, angliá-

ban Geza Vermes, az Egyesült államokban 

pedig Frank m. Cross munkái. Később is, 

szinte minden évtized adott egy-egy össze-

foglaló munkát, a 90-es évek végén ezt pél-

daértékűen folytatta a leideni The Dead Sea 

Scrolls: A Comprehensive Assessment két köte-

te, vagy nem sokkal utána, de már ebben az 

évezredben az ugyancsak két kötetes oxfordi 

The Encyclopaedia of the Dead Sea Scrolls. mára 

a teljes szöveges anyag kiadásra került a hiva-

talos oxfordi DJD sorozatban is, így valóban 

aktuális e pezsgő kutatás történetének rend-

szerezett áttekintése is.

Dimant kötette három nagy részre ta-

golódik. az első főrész kilenc tanulmánya 

az amerikai kutatást tekinti át. E tanulmá-

nyok részben régiónkként, részben pedig 
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a tudományterület nagyobb ágazatai sze-

rint szerveződnek (mint a Közösség azono-

sítása és története, biblikus szövegek, szek-

tás és nem-szektás anyag, törvényi szöve-

gek, a nyelvek kérdése, vagy a töredékek és 

a kereszténység kapcsolata). a második fő-

rész az izraeli kutatással foglalkozik, mely-

nek a qumranológia sohasem volt mostoha-

gyermeke, és különösen az utóbbi években 

lendületes fejlődés tanúi lehetünk. nem vé-

letlen, hogy ebben a részben kiemelt hang-

súly esik az izraeli kutatókat különöskép-

pen foglalkoztató kérdésekre, mint a litur-

gikus és a halákhikus szövegek témaköre, 

vagy a régészeti feltárások. a harmadik fő-

rész tisztán földrajzi alapon mozog, és az 

európai qumrán-kutatást tekinti át. öröm 

látni, hogy a Fröhlich Ida által írt feje-

zetben („Qumran research in Eastern and 

Central Europe”, 621-642) a magyar tudósok 

Qumránnal foglalkozó művei és nézetei is 

bemutatásra kerülnek a nagyvilág számára, 

amely jelzi azt, hogy nyelvi elszigeteltségünk 

ellenére idehaza is komoly kutatása van a 20. 

század talán legjelentősebb biblikus és teoló-

giai felfedezésének. (X. G.)

matthew Edwards, Pneuma and Realized 

Eschatology in the Book of Wisdom, Forschun-

gen zur religion und literatur des alten 

und neuen Testaments, Band 242; Göttin-

gen, Vandenhoeck & ruprecht, 2012. 272 pp. 

– ISBn 978-3-515-53538-7.

matthew Edwards teológus, és amint ön-

magát aposztrofálja: „szabadúszó író” mun-

kája doktori tézisén alapul.

Könyvének első fejezete (Introduction) a 

Bölcsesség könyvének alapvető, bevezetés-

tani kérdéseit, közelebbről pedig a pneuma 

és az eszkatológia fogalmát tárgyalja. Előbbi-

ről azt állítja, hogy „elgondolkodtató és gon-

dolatébresztő téma a Bölcsesség könyvében” 

(19), utóbbiról tudvalévő, hogy meglehetősen 

modern, Edwards szavaival azt is mond-

hatnánk, hogy „mesterségesen megalkotott” 

(244) teológiai kifejezés, mégis „a Bölcs első 

része figyelemreméltó eszkatologikus kije-

lentéseket tartalmaz” (20). a könyv címé-

ben szereplő „megvalósult eszkatológia” ki-

fejezés kapcsán rögtön érdemes leszögez-

ni, hogy a szerző értelmezésében a realized 

eschatology a jelen kozmikus rendben megva-

lósult eszkatológiát jelenti. (Természetesen a 

Bölcs szerzőjének jelenéről van szó.)

a második fejezet (The Unity of Wisdom) 

a Bölcs különböző üdvösségábrázolásainak 

egysége mellett érvel, megalapozva a Bölcs 

értelmezéséhez a Kivonulás–Számok bibli-

ai könyvek elbeszélésének fontosságát (vö. 

Bölcs 10 újraértelmezését). mivel a Bölcses-

ség könyve az üdvösséget egy világon belü-

li és a világ által közvetített történésnek te-

kinti, a következő fejezetekben a pneuma és 

az eszkatológia fogalmait megalapozó gondo-

latokat találunk.

a harmadik (The Order of the Cosmos) 

és a negyedik fejezet (Creation and Matter) 

azt tárgyalja, hogy a Kiv–Szám elbeszélé-

sében a kozmosz az igazak javára rendel-

tett, a csodák pedig (ítélő és nevelő szerep-

ben) a pneuma működéseként tűnnek fel. 

Edwards a pneuma működését a teremtői 

cselekedet folytatásaként látja. 

a következő két fejezet a pneuma termé-

szetéhez különböző fogalmakon és értelme-

zéseken keresztül elemezve közelít (a koz-

mikus rend ágense, a lélek szubsztanciája, 

Szofia). az ötödik fejezet (Pneuma, Stoicism 
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and Antropology) az antropológiai szempon-

tot hozza közelebb hozzánk, a hatodik pe-

dig (Spirit in the Biblical Tradition) a bibliai 

gyökereket tárja fel, illetve kitér alexandri-

ai Philón nézőpontjára.

a hetedik fejezet (Personal Eschatology and 

Immortality in Wisdom) a Bölcsesség könyvé-

nek eszkatologikus nyelvezetét a bibliai és a 

görög szóhasználat kontextusába helyezi. a 

szerző elemzése szerint az igazak halál utá-

ni személyes sorsának ábrázolását ugyanaz 

a kozmikus irányultság jellemzi a Bölcses-

ség könyvében, mint a pneuma fogalmát. 

Edwards ezekkel a szavakkal foglalja össze 

a fejezet mondanivalóját, amelyben kitér a 

„megvalósult eszkatológia” fogalmára is: „a 

korábban eszkatologikusnak tartott nyelve-

zet, vagyis utalás Isten végső ítéletére, a Böl-

csesség könyvében arra szolgál, hogy leírja a 

teremtés folyamatban lévő mechanizmusait. 

a Bölcsesség könyve nem egy eljövendő kort 

vár, hanem a teremtés munkájának folytatá-

sát reméli, amely térdre kényszeríti a gono-

szokat, az igazakat pedig ítélőszékbe ülteti. 

Ebben az értelemben az eszkatologikus re-

ményről az derül ki, hogy az a kozmosz mű-

ködésében és az igazak folyamatos ítélő sze-

repében már megvalósult.” (199–200)

a nyolcadik fejezet (Hellenistic Kingship 

and Wisdom) kísérletet tesz annak felméré-

sére, hogy a Bölcsesség könyvének királyi, 

megvalósult eszkatologikus reményét meny-

nyire és hogyan lehet összekapcsolni a helle-

nista királyság történelmi és politikai reali-

tásával. 

a kilencedik fejezet (Providence and Fate 

in The Book of Wisdom) a Bölcsesség könyve 

és a sztoicizmus határterületén olyan fogal-

makat tárgyal, mint a sors/végzet és a gond-

viselés (vö. Bölcs 6,7; 14,3; 17,2.17; 19,4), ezek 

ugyanis Edwards szerint rendkívül közeli-

ek a „megvalósult eszkatológia” fogalmához. 

a gondviselés gondolata a Bölcsesség köny-

vében egyrészt a görög hagyomány univerza-

litására utal, másrészt a könyv szerzője a ki-

választás és a Törvény bibliai gondolatán szi-

lárdan állva újradefiniálja e fogalmat.

matthew Edwards munkája értékes 

tanulmány, különösen ajánlom a Bölcsesség 

könyve iránt érdeklődőknek. a kötet hasz-

nálhatóságát emeli a gazdag bibliográfia és 

az ókori források bibliai és Biblián kívüli he-

lyeinek mutatója. (Sz. X.)

Daniel m. Gurtner (ed.), This World and 

the World to come. Soteriology in Early Judaism, 

Bloomsbury, london – new Delhi – new 

York – Sidney, 2013. [lSTS (JSPS) 74] ISBn-

13: 978-0567028389. 384 pages. Paperback 

58,46 uSD. 

a kötetet különböző műfajokba (elbeszélé-

sek, apokalipszisek, zsoltárok, filozófiai szö-

vegek, holt-tengeri tekercsek, rabbinikus 

szövegek) rendezett 16 tanulmány alkotja, 

amelyek a második Templom időszakától 

kezdve bemutatják az egyes írások gazdag, 

szertágazó teológiai gondolkodását az üdvös-

ségről. a bevezetésben a szerkesztő ismerte-

ti a tudományos párbeszédet Emil Schürer 

klasszikusnak számító, újraírt politikai, val-

lás-, irodalom-, és intézménytörténeti mű-

vétől (History of the Jewish People in the Age of 

Jesus Christ) kiindulva E. P. Sanders művein 

át egészen a legkiválóbb biblikus lexikonok 

megfelelő szócikkéig. Ezt követően az üd-

vösségre vonatkozó bibliai szókincset elem-

zi. az érdeklődő olvasó kiváló tanulmányo-

kat olvashat michael F. Bird („Waiting 
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for His Deliverance”: The Story of Salva-

tion in Judith), J. r. C. Cousland („God’s 

Great Deeds of Deliverance’: Soteriology in 

3 Maccabees), Preston m. Sprinkle (The 

Hermeneutic of Grace: The Soterology of 

Pseudo-Philo’s Biblical Antiquities), loren-

zo DiTommaso (Deliverance and Justice: 

Soteriology in the Book of Daniel), John C. 

Poirier (on a Wing a Prayer: The Soteriol-

ogy of the Apocalypse of Abraham), Jonath-

an moo (The Few Wo obtain mercy: So-

teriology in 4 Ezra), Daniel m. Gurtner 

(on the other Side of Disaster: Soteriology 

in 2 Baruch), Grant macaskill (Personal 

Salvation and rigorous obedience: The So-

teriology of 2 Enoch), Kenneth atkinson 

(Enduring the lord’s Discipline: Soteriology 

in the Psalms of Solomon), ronald r. Cox 

(The royal road: The Soteriology of Philo 

of alexandria), Daniel J. Harrington SJ 

(„Saved by Wisdom” [Wis. 9.18]: Soteriology 

in the Wisdom of Solomon), alex P. Jas-

sen (Survival at the End of Days: aspects 

of Soteriology in the Dead Sea Scrolls Pe-

sharim), Ian Werrett (Salvation through 

Emulation: Facets of Jubilean Soteriology 

at Qumran), markus Bockmuehl (Grace, 

Works and Destiny: Salvation in Qumran’s 

Community rule [1QS/4QS]), Bruce D. 

Chilton (messianic redemtion: Soteriol-

ogy in the Targum Jonathan to the Former 

and latter Prophets), Jacob neusner (The 

restoration of Israel: Soteriology in rabbin-

ic Judaism) és G. W. E. nickelsburg (Sal-

vation among the Jews: Some Comments 

and observations) tollából. a kötetet, amely 

a második Templom időszakától datálha-

tó iratok üdvösségre vonatkozó ismereteink 

kincsesbányája, tanulmányozásra ajánlom. 

(Sz. X.)

Henze, matthias, Jewish Apocalypticism in 

Late First Century Israel. Reading Second Ba-

ruch in Context (TSaJ 142), Tübingen: mohr 

Siebeck 2011, x + 448 pp., ISBn 978-3-16-

150859-2. € 124: 

a kötet mintegy kibővített előszókét funk-

cionál a szerző hamarosan megjelenő nagy 

kommentárjához (Commentaries in Early 

Jewish Literature). Ebből következően e na-

gyon fontos — és meglehetősen kevéssé ku-

tatott — korai zsidó irat alapvető bevezetés-

tani kérdéseit tárgyalja (a kutatástörténethez 

lásd 53-70).

a kötet törzsanyagának első nagyobb fe-

jezete a 2  Báruk és a zsidó Szentírás viszo-

nyát vizsgálja, különös tekintettel a bibli-

kus Báruk-hagyomány fejlődésére és szer-

teágazó kibontakozására a második Temp-

lom korának késői szakaszában (71-126). Ez-

után az apokaliptikus forma (Isten kinyi-

latkoztatása) módjait vizsgálja a könyvben, 

és összehasonlítja a vele kortárs, és hason-

ló személetet tükröző másik nagy művel, a 

4  Ezdrással (127-186). a következő fejezet a 

Kr.u. 70-nel kezdődő korszak többi irodal-

mi alkotásával kontrasztálja az iratot, illet-

ve megkísérli elhelyezni a kor zsidó gon-

dolkodásának szellemi palettáján (187-252). 

Hosszas fejezetet szentel a szerző ezután a 

2 Báruk eszkatológiájának (253-320), melyet 

egy exkurzus követ a mű és a korai keresz-

tény gondolkodás viszonyáról (321-349). Ez 

a kérdés különösképpen is érdekes, hiszen 

nemrég rivka nir vonatkozó monográfiá-

jában éppenséggel a mű keresztény eredete 

mellett próbált — tegyük hozzá: sikertele-
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nül — érvelni. a könyv utolsó fejezete vége-

zetül a mű záró részének, Báruk levelének az 

alapvető problémáit vizsgálja (350-371).

Henze ez újabb könyve ismét csak érde-

kes, és jól megírt mű. Vizsgálódásainak is-

meretében türelmetlenül várjuk kommen-

tárját, mely minden bizonnyal hosszú időre 

meghatározza majd a 2  Báruk tudományos 

értelmezését. (X. G.)

Himmelfarb, martha, Between Temple and 

Torah. Essays on Priests, Scribes, and Vision-

aries int he Second Temple Period and Beyond 

(TSaJ 151), Tübingen: mohr Siebeck 2013, 

xii + 399 pp., ISBn 978-3-16-151041-0. € 129: 

martha Himmelfarb, a Princetoni Egye-

tem professzora, számos kiváó monográ-

fia szerzője a korai zsidóság menny- és po-

kol-fogalmáról, érdem-teológiájáról. Hasz-

nos bevezetése az apokaliptikához nélkü-

lözhetetlen olvasmány az e világszemlélettel 

foglalkozóknak. Ebben a kötetben néhány 

olyan, az utóbbi évtizedekben megjelent ta-

nulmányát gyűjtötte egybe, melyek a má-

sodik Templom korszakában és a későbbi 

ókorban működő zsidó szerzők néhány fon-

tosabb teológiai téma körül kikristályosodó 

gondolatait vizsgálják.

a kötet öt főrésze összesen húsz tanul-

mányt tartalmaz, az alábbi rendben. 1. Pa-

pok, szentélyek és Tóra: The Temple and 

the Garden of Eden in Ezekiel, the Book of 

the Watchers, and the Wisdom of Ben Sira 

(11-25); levi, Phinehas, and the Problem of 

Intermarriage at the Time of the macca-

bean revolt (27-47); Torah, Testimony, and 

Heavenly Tablets: The Claim to authority 

of the Book of Jubilees (49-59); Earthly Sac-

rifice and Heavenly Incense: The law of the 

Priesthood in aramaic levi and Jubilees (61-

77); Temple and Priests in the Book of the 

Watchers , the animal apocalypse, and the 

apocalypse of Weeks (79-92); „Found Writ-

ten in the Book of moses”: Priests in the Era 

of Torah (93-108). 2. Tisztasági kérdések a 

holt-tengeri tekercseken: Sexual relations 

and Purity in the Temple Scroll and the-

Book of Jubilees (111-133); Impurity and Sin 

in 4QD, 1QS, and 4Q512 (135-159); The Pu-

rity laws of 4QD: Exegesis and Sectarian-

ism (161-173); The Polemic against the Ṭevul 

Yom : a reexamination (175-188). Zsidóság 

és hellenizmus: Judaism and Hellenism in 

2 maccabees (191-210); Elias Bickerman on 

Judaism and Hellenism (211-220); The To-

rah between athens and Jerusalem: Jewish 

Difference in antiquity (221-234); „He Was 

renowned to the Ends of the Earth” (1macc 

3:9): Judaism and Hellenism in 1 maccabees 

(235-254). 4. mennyei utazások: Heavenly 

ascent and the relationship of the apoca-

lypses and the Hekhalot literature (257-282); 

revelation and rapture: The Transforma-

tion of the Visionary in the ascent apoca-

lypses (283-293); The Practice of ascent in 

the ancient mediterranean World (295-305); 

merkavah mysticism since Scholem: rachel 

Elior’s The Three Temples (307-325). 5. a 

pszeudepigrafa és a középkori zsidó iroda-

lom: r. moses the Preacher and the Testa-

ments of the Twelve Patriarchs (329-349); 

Some Echoes of Jubilees in medieval Hebrew 

literature (351-370). (X. G.)

Odes of Solomon. A Commentary by michael 

latt ke. Translated by marianne Ehr-

hardt. Edited by Harold W. attridge. 

(Her me ne ia – a Critical and Historical Com-
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mentary on the Bible) Fortress Press, minne-

apolis, xxxviii + 678 pp. ISBn 9780800660567.

Immár angol nyelven is elérhető michael 

lattke eredetileg németül írt, három kö-

tetes kommentárja (1999–2005) az értékes 

Hermeneia sorozatban. a kiadás érdekessé-

ge, hogy a szerző a 2005 óta eltelt idő pub-

likációit is bedolgozta az angol kiadásba. a 

Salamon neve alatt fennmaradt ódák szerző-

je azért fordulhatott az énekes (az 1 Kir 5,12 

szerint Salamon mintegy ezeröt ének szer-

zője volt), bölcs király felé, hogy tekintélyt 

kölcsönözzön írásának. az alapos beveze-

tést követően (Korai szövegtanúk; Salamon 

ódáinak kéziratai és idézetei; Szerzőség; a 

kompozíció keltezése; a kompozíció nyel-

ve; Származási terület; Salamon ódái és he-

lye az ókori vallásban és irodalomban; Iro-

dalmi formák és eszközök Salamon ódái-

ban; Salamon ódáinak kiadásai és fordításai 

1909-ig; Salamon ódáinak kiadásai és fordí-

tásai 1909-től) kerül sor a 42 óda fordításá-

ra és magyarázatára. a kiadást gazdagítja a 

42 exkurzus, egy konkordancia és a váloga-

tott irodalomjegyzék, illetve gazdag mutatók 

és táblázatok.

lattke művét főleg a korai zsidóság, 

gnoszticizmus és kereszténység iránt érdek-

lődőknek ajánlom. (Sz. X.)

lawrence, Paul, The Lion Concise Atlas of 

Bible History, oxford: lion Books 2012, 192 

pp., ISBn 978-0-7459-5532-2. £ 12.99: 

Ha egy bibliai atlaszban a ketef hinnomi te-

kercs fotója szerepel, akkor gyanút kell fog-

junk. ugyanis dacára annak, hogy de facto 

ez a világ legrégibb kézirata (i.e. 7-6. sz., a 

num. 6:24-26 –ot tartalmazza), a teológi-

ai segédkönyvek rendszeresen elakadnak a 

qumráni anyag hangsúlyozásánál, aztán az 

epigráfiai anyagot szinte teljesen ignorálják. 

Ez nem mondható el a „kis lion” esetében, 

a Biblián kívüli anyag szépen prezentált: 

Ketef Hinnom (10.o.), 11QPsa Qumránból 

(11.o.), arámi felirat Ergiliből (18.o.), Gil-

games eposz töredék (14.o.), Babiloni világ-

térkép (17.o.), Hammurabi oszlopa (36.o.), 

Gezeri naptár (67.o.), mesa sztélé (80.o.), II. 

Jeroboám híres oroszlános pecsétje (81.o.), 

Tirhaqa fáraó gránit shabtija (92.o.), Siloam-

felirat (93.o.), lákis, 2-s számú osztrakon 

(100.o.), Cyrus cylindere, (109.o.), lXX Pap.

manch. 458 kézirat (119.o.), Gallio proconsul 

felirata (147.o.) Chester Beatty papirusz II 

(163.o.).

a felvételek természetesen jó minőségűek, 

bár epigráfiai kutatáshoz nyilván nem eze-

ket használjuk, hanem a nagy gyűjteményes 

munkákat, de a célnak, vagyis a szemlélte-

tésnek tökéletesen megfelelnek. Két meg-

jegyzés kívánkozik még a recenzenstől ide: 

1) nem találunk olyan történelmi korszakot, 

amiből nem választottak volna fontos írás-

beli emléket; 2) nem ismerek még egy olyan 

modern atlaszt, ami követné a tudományos 

eredmények alakulását és azt beépítené ilyen 

szinten egy atlaszba. Jól átgondolt válasz-

tás korszakolva, jó fényképekkel, tájékozott-

ság – röviden így jellemezhetjük az epigráfi-

ai anyagot. 

Hasonlóan erős az összehasonlító vallás-

történeti anyag, gondoljunk itt akár az írásos 

anyag, akár a tárgyi kultúra bemutatására. 

látszik, hogy a kiadvány szerzője jól képzett 

orientalista, aki nem csak a héber, hanem 

az ékírásos anyagban is otthonosan mozog, 

ahogy a régészetben is. 
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Egy bibliai atlaszban természetesen más 

illusztrációs anyag is helyet kaphat: család-

fák bemutatása (23., 124.o.), kronológiai táb-

lázatok (77., 127.o.) és felsorolások (103.o.), 

ill. régiségtani témák: Kánaán földrajza, 

éghajlata, hadviselés, írástörténet. Szemé-

lyes kedvenceim a három dimenziós térké-

pek (43.o., 57.o., ). Ebben a formában na-

gyon hasznos segédanyag egy ilyen kiad-

vány az ókori Izráel történelmének, földraj-

zának, anyagi kultúrájának tanulmányozá-

sához, színes sokrétűségénél és olcsóbb ár-

fekvésénél fogva erős konkurenciája lesz a je-

lenleg egyetlen magyar nyelvű felsőkategó-

riás bibliai atlasznak is. napjaink bibliai at-

laszaiban modern felvételek is találhatóak a 

már azonosított bibliai helységekről. nem 

kivétel ez alól a „kis lion” sem: a számtalan 

felvétel felsorolása itt fölösleges, de a spekt-

rum itt is széles Jerikó telljének fotójától a li-

banoni cédrusok fényképig sok-sok fotó éke-

síti a könyvet, még a Hubble teleszkóp híres 

Hélix nabula felvétele is itt van (a naSa tu-

dósai „Isten szemének” nevezik). a 2006-os 

„nagy” lion atlasz rövidített változata még 

így is erős kiadvány.

Bibliai atlaszoknál beszélni kell az 

exegetikai oldalról is. amíg a hazánkban je-

lenleg regnáló nagy bibliai atlasz erősen kon-

zervatív, s csupán a bibliai elbeszéléseket 

parafrazálja, addig itt exegetikai háttérmun-

ka is volt. Visszafogottság jellemzi és mérsé-

kelt konzervativizmus, ugyanakkor érdek-

li a szerzőt az adott fontosabb probléma és 

őszintén beszél is róla. általánosságban az 

őszinte és szépen, nem bántóan megfogal-

mazott problémafelvetés, valamint az óva-

tos, mérsékelten konzervatív válaszadás jel-

lemző erre az atlaszra. Tudományos megala-

pozottságában, sokrétűségével, olvasóbarát 

megoldásaival egy ilyen nyomtatott atlaszt 

meggyőződésem szerint csak egy interaktív 

digitális térkép tud majd felülmúlni, ebben a 

műfajban, a nyomtatott bibliai atlaszok közt 

többet és nagyobbat alkotni jelenleg nem le-

het. Pontosan ezért számíthat majd sikerre a 

készülő magyar fordítás is. (E. L. S.)

Shirley lucass, The Concept of the Messiah 

in the Scriptures of Judaism and Christianity, 

Bloomsbury, london – new Delhi – new 

York – Sidney, 2013. [lSTS (JSPS) 78] ISBn-

13: 978-0567153975. 256 pages. Paperback 35,96 

uSD. 

a könyv a messiási eszmét tárgyalja: a kuta-

tás állását, a különböző megközelítési mó-

dokat (1. fejezet), egyes zsidó írók (J. Kla us-

ner, G. Vermes) Jézus messiási mivoltára 

vonatkozó nézőpontjait (2. fejezet), a mes-

sianizmus alapját szolgáló ókori közel-keleti 

(3. fejezet), valamint a zsoltárokban (4. feje-

zet) és a prófétáknál található király-eszmét 

(5. fejezet), a főpap (6. fejezet) és az Ember-

fia mint Felkent alakját a második Templom 

időszakából (7. fejezet), a messiási-kérdést az 

Újszövetségben (8. fejezet). a keresztényeket 

és a zsidókat érintő párbeszédhez is ad néhány 

gondolatot (a Felkent személye; a messiás 

szerepe; a messiás szerepének követelmé-

nyei), végül rendkívül gazdag irodalomjegy-

zékkel látja el a téma iránt érdeklődő olvasót, 

ami talán a könyv legnagyobb értéke. a köte-

tet jó szívvel ajánlom azoknak, akik alapve-

tő ismereteket szeretnének szerezni a messi-

ási eszmével kapcsolatban. (Sz. X.)

oegema, Gerbern S., Early Judaism and 

Modern Culture. Literature and Theology, 
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Grand rapids: Eerdmans 2011, xvi + 236 pp., 

ISBn 978-0-8028-6444-4. $ 30: 

a Kanadában oktató kutató számos szak-

könyve után egy olyannal jelentkezett, amely 

átfogó módon közelíti meg az ókori apokrif és 

pszeudepigráf irodalmat. azt kívánja kimu-

tatni, hogy ezeknek a műveknek nem pusz-

tán történet vagy irodalmi jelentősége van, ha-

nem fontos adalékul tudnak szolgálni teoló-

giai szempontból is. ahogy írja, a korai zsi-

dóság teológiai nézeteinek beépítése a kortárs 

kutatásba az egyik leginkább figyelmen kívül 

hagyott területe ezen iratok vizsgálatának.

Ezen célkitűzés értelmében könyve anya-

gát 10 nagy téma köré rendezi. Ezek a követ-

kezők. Korai zsidóság és a Szentírás (22-36), 

k.zs. és a filozófia (37-43), k.zs. és az ön-

azonosság kifejeződése (44-51), k.zs. és az 

irodalom világa (52-79), k.zs. és a gender-

problémakör (80-96), k.zs. és az etika kér-

dései (97-110), k.zs. és a vallásközi párbe-

széd (111-123), k.zs. a hagyomány és a politi-

ka között (124-142), k.zs. és rabbinikus zsidó-

ság (143-153), k.zs. és a korai egyház (154-172. 

Jóllehet a kötet egyes tanulmányai érdekes 

meglátásokat tartalmaznak, azok egymástól 

elszigetelt fragmentumok maradnak. Sok-

szor sem az egyes fejezetek nem állnak össze 

egésszé, sem pedig a könyv egésze nem ké-

pez valami olyan rendszert, amelyet az ígére-

tes témafelvetés alapján várni lehetne.

Kérdéses továbbá, hogy kinek is szól egy-

általán ez a kötet? a szakembernek kevés, a 

„külső” érdeklődőnek sok az, amit és ahogy 

összegyűjt. mindazonáltal alkalmas arra, 

hogy felhívja a figyelmet: a szakmának igen-

is hangsúlyt kell helyezni arra, hogy e gazdag 

irodalom teológiai értéke se süllyedjen el a 

róla szóló diskurzus folyamán. (X. G.)

Schwartz, Daniel r., Reading the First 

Century. On Reading Josephus and Studying 

Jewish History of the First Century (WunT 

300), Tübingen: mohr Siebeck 2013, xviii + 

204 pp., ISBn 978-3-16-152187-4. € 79: 

Daniel Schwartz, egyike talán a legki-

válóbb izraeli ókortörténészeknek, ebben 

a munkájában a Kr.u. első századot elem-

zi Flavius Josephus történetírása alapján. a 

kor rendkívüli jelentőségű eszmetörténeti 

szempontból: a kereszténység születése, va-

lamint a jeruzsálemi Templom Titusz álta-

li lerombolása, ami a zsidóság szellemi fej-

lődése számára teremtett új kihívást, egy-

aránt ekkor megy végbe. S jóllehet Josephus 

az egyik legfőbb vonatkozó forrásunk, fi-

gyelembe kell vennünk, hogy amit leír,csak 

részben történetírás, nagyrészt a kor sajá-

tos szempontú értékelése. Ez az a szempont, 

ami Schwartz érdeklődésére számot tart. 

Egyfelől számot kell vetni Josephus irodal-

mi modelljeivel éppúgy, mint a kortárs ese-

mények menetével, látni kell, mikor beszél 

zsidóként, mikor római stílusú történetíró-

ként, sok esetben ráadásul megértését filoló-

giai problémák is nehezítik. Schwartz sze-

rint megfelelő módszer használatával még-

is rekonstruálható az első század története 

Josephus segítségével: először a szöveg prob-

lémáit kiküszöbölve, majd számot vetve iro-

dalmi előképeivel, forrásaival, és sajátos írói 

szándékával, valamint összevetve műveinek 

anyagát egyéb kortárs forrásokéval.

a kötet hat fő fejezetre oszlik. 1. „Intro-

duction: Who needs Historians of the First 

Century?” (1-26); 2. „Beneath the Text: What 

Text Shall We read?” (27-70); 3. „Within 

the Text: meaning in Context” (71-93); 4. 

„Behind the Text: Josephus’ use of Sources” 

Studia Athanasiana 14.indb   228 2013.12.03.   12:43:35



Könyvismertetések 229

(94-109); 5. „among Texts: rubbing Sources 

Together” (110-166); 6. „above the Texts: 

The Big Picture” (167-181). a kötet törzsanya-

gát két függelék zárja. az első arnaldo 

momigliano egy módszertanilag rendkívül 

fontos tanulmányának angol fordítását közli 

(„The rules of the Game in the Study of an-

cient History”, 182-189), a második pedig egy 

válogatott lista a történeti módszer elméleté-

vel foglalkozó monográfiákból (190). a köte-

tet részletes mutatók zárják. (X. G.)

Spigel, Chad S., Ancient Synagogue Seating 

Capacities. Methodology, Analysis and Limits 

(TSaJ 149), Tübingen: mohr Siebeck 2012, 

xii + 406 pp., ISBn 978-3-16-151879-9. € 129: 

Ez a könyv Spigelnek a Duke university-n 

2008-ban megvédett doktori disszertációjá-

nak az átdolgozott és kibővített változata. 

a szerző késő-ókori zsinagógákat vizsgál, 

abból a szempontból, hogy vajon hány sze-

mélynek biztosítottak helyet ezek az épüle-

tek egy-egy istentiszteleti alkalom idején. Ez 

a látszólag nagyon szűk szakmai érdeklődés-

re számot tartó terület azonban rendkívüli 

jelentőségű: az eredmények alapján ugyan-

is képet alkothatunk a késő-antik zsidóság 

vallási szokásainak közösségi aspektusairól. 

Spigel a bevezető fejezetben elővételezi 

kérdésfeltevésének fontosságát, és összegzi 

az eddigi kutatást. Ezután két alapvető témát 

tárgyal („The Seating Capacity methodology: 

Defining ancient Synagogue Worship”, 25-

49): hogy milyen vallásos alkalmaknak adott 

helyt a késő-ókori zsinagóga, illetve, hogy mi-

lyen berendezési tárgyak tartoztak hozzá. 

Ezek a tényezők ugyanis alapvetően határoz-

zák meg egy épület befogadóképességét. Har-

madik fejezetében a módszertan koefficiense-

ire koncentrál: mekkora területre van szüksé-

ge egy álló és egy ülő embernek, mekkora he-

lyet biztosítottak a falak mellett húzódó, ál-

landó kőpadok, milyen további ülőalkalma-

tosságok használatát adatolhatjuk.

a könyv következő részét részletes eset-

tanulmányok sorozata alkotja (75-139). Első-

ként az egyik legrégibb zsinagógát, a Galilea 

és a Golán határvidékén fekvő Gamlát vizs-

gálja, majd az ún. Tetracomia, azaz a „négy-

fa lu” zsinagógáit: nabrateint, Khirbet Se mát, 

mei ront és Hus Halavot. mindegyik esetta-

nulmány ugyanazokon a lépéseken megy ke-

resztül: az épület, a feltételezhető istentisz-

teleti alkalmak és a tájolás, ezután a fentebb 

megállapított módszerek alapján a befogadó-

képesség kiszámolása, majd ennek kon trasz-

tá lá sa az általános demográfiai adatokkal. Vé-

gezetül az adott település társadalmi és vallá-

si viszonyaira vonatkozó elemzés következik. 

a szerző könyvének terjedelmes, hatodik fe-

jezetében ábécérendű katalógusát közli a ké-

ső-ókori Palesztina 57 legfontosabb zsinagó-

gájának, mindegyiknek összegző elemzését 

nyújtva (141-337).

Végeredményei meglepőek: valószínűsít-

hetjük, hogy a késő-ókori Palesztinában az 

emberek nagy többsége nem látogatta rend-

szeresen a zsinagógai istentiszteleteket. En-

nek tágabb összefüggései természetesen meg-

haladják e könyv terjedelmét és célját. Spigel 

azonban felbecsülhetetlen értékű szolgála-

tot tett a kutatásnak azzal, hogy a vonatkozó 

adatokat aprólékosan összegyűjtötte, s köny-

vét rendkívül jól használhatóan, következete-

sen szerkesztette meg. a kiváló minőségű fo-

tók, rekonstrukciók és alaprajzok csak emelik 

a szöveg értékét. (X. G.)
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Stone, michael E., Ancient Judaism. New Vi-

si ons and Views, Grand rapids: Eerdmans 2011, 

xiv + 242 pp., ISBn 978-0-8028-6636-3. $ 30: 

a szerző a korai zsidóság kiváló ismerője, 

számos könyv, köztük egy 4  Ezdrással fog-

lalkozó nagy kommentár írója, nem melles-

leg elismert armenológus. Ebben az átfogó 

könyvében dialógust létesít az elmúlt évtize-

dek kutatásával, és megkísérel új értelmezési 

irányokat javasolni a korai zsidóság korsza-

kának gondolkodásával kapcsolatos néhány 

alapvető kérdésben. Ennek során különös fi-

gyelmet fordít arra, hogy ne későbbi hitelvek 

által meghatározott szemszögből tekintsen 

az anyagra, így kiküszöböljön számos olyan 

értelmezést, amelyek — ha elvonatkozta-

tunk pl. azon teológiai rendszerektől, ame-

lyek hátterében azok megszülettek — nem 

állnak összhangban mindazzal, amit a má-

sodik Templom korának eszmerendszerei-

ről in se tudunk. 

a könyv hét alapvető fejezetből áll. a pro-

vo ka tív és figyelemfelkeltő első fejezet után 

(mely felhívja a figyelmet többek között a 

különböző ortodoxiák értelmezésbeli torzí-

tásaira, a rendelkezésre álló források és azok 

hagyományozása problémáira, vagy éppen 

egyes iratok esetén a kritikai szövegkiadás-

ok hiányára), többé-kevésbé független, na-

gyobb témákat jár körül. Ezek: az ádám- és 

a Hénok-hagyomány; az apokaliptikus törté-

netírás eredete, fejlődése és jellegzetességei; a 

vallásos tapasztalat, és ennek psze u de pi gra-

fi kus formájú közlése; a Szent í rás kikristá-

lyosodása; a hagyományozás mul ti for mi tá-

sa; és a művek különböző formákban történt 

megőrzése és kezelése. (X. G.)

a könyvismertetéseket írták:

 E. l. S.     Egeresi lászló Sándor

 K. n. V.     Kókai nagy Viktor

 Sz. X.      Szabó Xavér

 X. G.      Xeravits Géza
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