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Hirdetek néktek nagy örömöt! 
Lk 2,10 

„Eleitől pontosan utánajártam mindennek" — így számol 
be Lukács arról a munkáról, amelyet evangéliumának meg-
írása előtt elvégzett. Történeti kutató munkát folytatott, és 
utánajárt pontosan mindennek, amit Jézus mondott és tett, 
mert választ keresett kortársainak arra a kérdésére, hogy mi a 
keresztyén egyház helye és feladata ebben a világban. A tör-
téneti Jézusra mutatva hirdette azt a nagy örömöt, hogy Jé-
zus az Üdvözítő, aki a világ megmentésére és megtartására 
jött. Ezért hirdeti azt a nagy örömöt is, hogy van helye és 
feladata ebben a világban annak az egyháznak, amely ezt a 
Jézust követi szeretetben. 

Az evangélium magyarázatának megírásához történeti ku-
tató munkát végeztem én is. A történeti kritika módszereivel 
elemeztem az evangéliumot, tanulmányoztam Jézus korát, és 
tisztánlátásra törekedtem a történeti Jézusra vonatkozó mai 
tudományos vitában. Mindezt felhasználtam munkám megírá-
sánál, de magyarázataimat nem terheltem idézetekkel és tu-
dományos munkákra való hivatkozással, amelyeket az érdek-
lődők a szakirodalomban megtalálhatnak. Igyekeztem minél 
egyszerűbben és szemléletesebben megmutatni annak eredeti 
értelmét, amit Jézus mondott és tett, hogy segítsem gyüleke-
zeteink és lelkészeink tájékozódását egyházunk mai kérdései-
ben. Törekedtem megszólaltatni Lukács evangéliumának azt 
az örömhírét, hogy világot megtartó Üdvözítőnk van, és ezért 
van ma is helye és jövője annak az egyháznak, amely Jézus 
szeretetéről tanúskodik szóval és tettel. 

Munkám befejezésekor hálával emlékezem Édesanyámról 
és Édesatyámról, akiknek síremléke saját kívánságukra Lu-
kács evangéliumát idézi: „Jézussal együtt! Lukács evang. 
23,43." Munkában eltelt hosszú életük utolsó órájában a nagy 
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számadás félelmét az a nagy örömhír oszlatta el, amelyet Lu-
kács fáradhatatlanul hirdet: Jézus együtt van a bűnösökkel, 
hogy bűnbocsánatot és életet adjon nekik. Szüleim hitét kö-
vetve hallgattam és adom tovább ezt az örömhírt Lukács 
evangéliumának magyarázatában. 

Hálával gondolok tanáraimra, akik hitükkel és tudásukkal 
neveltek. Megköszönöm egyházunk vezetőinek, hogy köny-
vem megjelenését lehetővé tették. Hálás köszönetemet feje-
zem ki az Evangélikus Teológiai Akadémiának és kartársaim-
nak, akik készülő munkámat is figyelembevéve teológiai dok-
tori címmel tüntettek ki. Munkámmal szeretnék tanúságot 
tenni tanári karunknak arról a közös célkitűzéséről, hogy tudo-
mányos munkánk eredményeivel lelkésztársaink munkáját se-
gítsük, és gyülekezeteink építését szolgáljuk. 

1965. advent. 
DR. PRÖHLE KÁROLY 



B E V E Z E T É S 

Visszatér Augustus békéje 

71-ben Vespasianus császár a római szenátus határozata 
alapján új rézpénzt bocsát ki. Ez az aprópénz az akkori világ-
ban az újságot helyettesítve hirdeti a császár programját. Egy 
istennő látható rajta, kezében olajág és bőség szaruja, kör-
irata „Pax Augusti", vagyis „Augustus békéje". Közérthető 
jelképek. Augustus uralkodása a boldog béke aranykoraként 
él az emberek emlékezetében. Vespasianus ennek visszatéré-
sét hirdeti. Programja találkozott a nép óhajával, mert a ha-
talmukkal visszaélő császárok romlásba vitték a birodalmat. 
Néró féktelen uralkodásának 68-ban véget vetett a hadsereg 
lázadása, de még véresebb polgárháború következett ezután, 
amelyben két év alatt három császár pusztult el, és megren-
dült az egész birodalom. A keleti hadsereg akkor kiáltotta ki 
császárrá Vespasianust. Azonnal Rómába siet, hogy véget ves-
sen a polgárháború tombolásának. Hamarosan megfékezi 
északokon a zavargó törzseket, fia Titus pedig Jeruzsálem el-
foglalásával és a templom lerombolásával befejezi az évek óta 
húzódó zsidó háborút. Amikor Vespasianus és Titus 71-ben 
diadalmenetet tartanak Rómában, akkor valóban megkezdő-
dött a fegyvernyugvás ideje, és következhetett a belső felépí-
tés. Az új császár minden erőt mozgósít, hogy a béke nyomá-
ban visszatérjen a jólét is. Egyszerű családból származott, és 
ezt császárként sem tagadta meg, sőt egyszerűségével hangsú-
lyozta. Amikor megindította a harcokban elpusztult Róma fel-
építését, ő is hordta a törmeléket a Capitóliumon. A hadsere-
get szigorú fegyelem alá fogta, pedig az volt első támasza. 
A szenátust távolabbi vidékről származó hozzá hasonló embe-
rekkel újította fel, akik új minőségükben is megőrizték pu-
ritán egyszerűségüket. Hibájaként emlegetik zsugoriságát. De 
tény az, hogy üresen vette át az állampénztárt, viszont később 
még nagy építkezésekre is telt. A realitásokat érzékelő józan-



sága megőrizte a hatalmi túlkapásoktól. Néróval ellentétben 
következetesen kitér az istenítés elől, és még halálát érezve is 
gúnyosan céloz a császár halál utáni istenítésére: „Jaj nekem, 
érzem, hogy istenné leszek!" Mindenesetre sokat mond az a 
tény, hogy Augustus óta ő az első császár, aki természetes ha-
lállal halt meg, és hogy a közvélemény a jó császárok közé so-
rolja, aki nyugalmat és jólétet biztosított a birodalomnak. 

Nemzedékváltás a keresztyénségben 

Ebben az időben megy végbe az első nemzedékváltás a ke-
resztyénségben, és ez „az apostolok alapkövén épült egyház-
ban" nem csekély jelentőségű folyamat. Kevés megbízható 
adatunk van róla. De tudjuk , hogy 62^ben a páska ünnepén 
megkövezték Jakabot az Űr testvérét, aki addig Jeruzsálem-
ben működött, és arra törekedett, hogy ez az első keresztyén 
gyülekezet legyen az egész birodalomra kiterjedő keresztyén-
ség irányító közepe. Halála, majd 70-ben Jeruzsálem pusztu-
lása lehetetlenné teszi ezt az egyházszervező elgondolást. 
A Néró-féle keresztyénüldözések idején 64-ben vértanúhalált 
hal Péter apostol. Egyidejűleg vagy nem sokkal utóbb követi 
Pál apostol is. Efezusban még sokáig élt és működött János 
apostol. Iratai mély hatást gyakoroltak az egyház további fej-
lődésére, de ő maga sohasem törekedett az egész egyházat irá-
nyító szerepre. Más apostolról nem hallunk ebben az időben. 
Mindenütt a második nemzedék embereit, az apostolok tanít-
ványait és munkatársait találjuk. Nagy feladat hárul t e r re a 
nemzedékre. A keresztyénség akkor már eljutott a római bi-
rodalom majdnem minden részébe, és jelentős gyülekezetei 
vannak a nagy kulturális és politikai központokban: Alexand-
riában, Antiochiában, Efezusban, Korinthusban és mindenek-
előtt Rómában. Most már nemcsak a zsidósággal érintkező kö-
rök és az alsóbb néprétegek érdeklődtek iránta, hanem ma-
gára vonta a műveltek és az állami szervek figyelmét is. 
A második nemzedéknek ezek előtt is világossá kellett tennie, 
mit akar a keresztyénség a római birodalomban. Kívülállók 
számára nem lehetett könnyű dolog eligazodni ra j ta . A zsi-
dóság egyik irányzatának vélhették, amely vallási vitát és 
szakadást okozott közöttük. De hírek keringtek arról is, hogy 
ez az új mozgalom a birodalom megdöntésére és világura-
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lomra tör. Római történetíróknál is megtaláljuk ennek nyo-
mát. Feljegyezték, hogy Vespasianus idején e l ter jedt egy 
„régi jóslat", amely szerint Júdeából jön az a férfi , aki meg-
szerzi a világuralmat. Vespasianus tábora ezt őrá értelmezte, 
mer t akkor Júdeában tartózkodott, és ott kiáltották ki csá-
szárrá. Viszont Vespasianus biztonság kedvéért elrendelte Dá-
vid királyi családjának kiirtását. Később Domitianus császár 
ezen a címen idézte maga elé Jézus még élő rokonait, amikor 
feljelentés érkezett arról, hogy némelyek életben maradtak 
Dávid családjából. Miután azonban meggyőződött arról, hogy 
állami szempontból veszélytelen emberek, elbocsátotta őket, 
és megszüntette az eljárást a keresztyének ellen. (Tacitus 
Hist. V:13; Suetonius: Vesp. 4; Eusebius 111:11—12. 19—20.) 
Felforgató elemek, vallásos fantaszták vagy jámbor polgá-
rok-e: ezt igyekeztek tisztázni az állami hatóságok már Pilá-
tus óta, valahányszor a keresztyének ügye került e léjük. 

A második nemzedéknek azonban nemcsak a kívülállók szá-
mára, hanem befelé is tisztáznia kel let t a keresztyénség vi-
szonyát a világhoz. Ez a kérdés ú j formában jelentkezett szá-
mukra. Az első nemzedékben e l ter jedt az a meggyőződés, 
hogy Jézus még az ő életükben teljesíti ígéretét, és eljön az 
Isten országa. 40 év telt el Jézus feltámadása óta, eközben 
egymás után „elhúnytak az atyák", és egyre izgatóbbá lett az 
a kérdés, hogy „hol van az ő eljövetelének ígérete?" (2Pt 3,4) 
Nyilvánvaló, hogy a második nemzedék semmit sem adhatott 
fel az első nemzedék keresztyén reménységének tartalmából, 
de ebbe a reménységbe bele kellett illeszteni azt a tényt, hogy 
Jézus még nem jött el, és azt a reális lehetőséget, hogy tovább 
is késik. Ennek mérlegelésével igyekeztek újra végiggondolni 
és meghatározni a keresztyénség helyzetét és feladatát a vi-
lágban. 

Megszületik az első egyháztörténet 

Lukács, a második nemzedék kimagasló egyénisége és teo-
lógusa, ebben a történeti helyzetben ír ja meg a Jézusról szóló 
evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvet, 
-együttvéve az első egyháztörténeti müvet . Ezzel válaszol ko-
rának arra a kérdésére, hogy mit akar a keresztyénség a vi-
lágban. Jellemző, hogy a problémák megoldására nem bocsát-



kőzik teológiai fejtegetésekbe, h a n e m a történeti valóságot 
ku ta t j a fel, és mu ta t j a be. Ε mögött az a meggyőződés áll, 
hogy a keresztyén hi t nem időtlen, elméleti igazságokon ala-
pul, hanem azon a Jézus Krisztuson, aki az emberi történelem 
egy bizonyos időpontjában jelent meg a világban. A Jézus 
Krisztusról szóló evangélium nem más, mint híradás arról, 
amit az apostolok hallottak és lát tak. Ezért az a nemzedékvál-
tás, amely a 70-es évek táján ment végbe, nem egy a sok kö-
zül az egyház életében, hanem egyedülálló jelentőségű, mert 
akkor lép a szem- és fültanúk első nemzedéke helyébe a tör-
téneti távlatból visszafelé tekintő -második és valamennyi kö-
vetkező nemzedék. Ettől fogva a Jézusról szóló evangéliumi 
hagyományba, a keresztyén igehirdetésbe szándékosan vagy 
jóhiszeműen beszüremlő tévedéseket nem igazíthatják helyre 
a szem- és fültanú apostolok, hanem az egyház rá van utalva 
a történetkutatásra, amely fényt derít Jézus életére és műkö-
désére, valamint az evangélium út já ra az egyház kezdetétől 
a további történelem folyamán. A második nemzedéknek eb-
ben az ú j helyzetében szükségszerűen meg kellett születnie 
az egyháztörténetnek. Lukács páratlan jelentősége abban van, 
hogy ezt a feladatot meglátta, és legjobb tehetsége szerint tel-
jesítette. Egyháztörténeti munkájá t azonban nem egyszerűen 
a múltért , hanem a jelenért végzi: útmutatásul saját korának 
egyháza számára. A múlt eseménygazdagsága lehetőséget ad 
neki arra, hogy sokrétűen világítsa meg sa já t korának prob-
lémáit. Evangéliuma alapján például érezhetően utal arra, 
hogy az a bizonyos „régi jóslat", amely Vespasianus idején el-
te r jed t Keleten, Jézus Krisztusban valósult meg ßi^n terve 
szerint. Átszűrődik ez az összefüggés az angyalok énekén, 
amikor Jézus születésekor a föld békéjéről szólnak. Ugyanak-
kor Lukács azt is világossá teszi, hogy sem Jézus, sem egy-
háza nem tör világi hatalomra, m e r t arra küldetet t , hogy szol-
gáljon. Felmutatja azt a történeti tényt is, hogy a keresztyén-
ség a zsidóságból nőtt ki, és t a r t j a ezt a kapcsolatot. Ugyan-
akkor megmutatja, hogy már Jézusnál egyetemes emberi ho-
rizontú az Isten irgalmáról szóló evangélium, és leírja azt a 
küzdelmes utat is, amelyen az egyház erre az egyetemes ho-
rizontra eljutott, elsősorban Pál működése révén. A keresz-
tyén reménységről is világos az a mondanivalója kortársai 
számára, hogy Jézus a világnak nem pusztulását, hanem éle-
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tét akarja, és ezért a reménység távlatában teljes erőbevetést 
követel tanítványaitól a szeretetszolgálat vonalán. Egyszóval: 
az első egyháztörténész a múltba néz, és jelenéhez szól. Nem 
mesévé szépített történetekkel, hanem a történeti valóság fel-
tárásával hirdeti kortársainak az evangéliumot Jézus Krisz-
tusról. 

Hogyan olvassuk Lukács evangéliumát? 

Erre a kérdésre most már röviden és egyszerűen válaszol-
hatunk. Az elmondottakból következik, hogy akkor olvassuk 
és magyarázzuk Lukács evangéliumát helyesen, ha követjük 
az ő kettős nézőpontját. Egyrészt kutatjuk azt a történeti va-
lóságot, amelyről Lukács evangéliuma szól. Precíz történet-
kutató munkát igyekezünk végezni. Keresztyén ember ezt 
nem érezheti feleslegesnek vagy a hitetlenség jelének. Mi 
hisszük, hogy az ige Jézus Krisztusban valósággal emberré lett, 
és ez azt is jelenti, hogy belépett az emberiség történetébe. 
Ha tehát Isten igéjét tisztán és igazán akarjuk hallani, akkor 
egyebek között történetkutató munkát is kell végeznünk. 
Másrészt azonban a jelen felé is fordulunk, ahogyan Lukács is 
a maga korára tekintve írta evangéliumát. Mert hitünk sze-
rint az a Jézus Krisztus, aki közel 2000 éve emberré lett, a 
mi élő Urunk. Ezért figyelünk mindig arra is, hogy amit Lu-
kács leír róla, az mit mond nekünk ma a mi helyünkről és 
feladatunkról a világban. 

1. LUKACS, A SZERZŐ 

Az egyházi hagyomány Lukácsról és evangéliumáról 

Az egyházi hagyományban viszonylag későn jelentkeznek 
adatok Lukács evangéliumáról. Irenaeus lyoni püspök (t 202) 
az első, aki a harmadik evangélium szerzőjéről név szerint 
tesz említést: „Lukács, Pál útitársa azt az evangéliumot fog-
lalta könyvbe, amelyet ez hirdetett ." (Eus. V:8,2). Valamivel 
később a Muratori-féle kánon nagyon rossz nyelvezetű szö-
vegében ezt olvassuk: „Harmadszor az evangélium könyve 
Lukács szerint: ez a Lukács az orvos. Krisztus mennybemene-
tele után — amikor Pál őt jogot ismerő emberként maga 
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mellé vet te — az ő akaratára saját véleménye szerint írta 
meg, bár maga sem látta az Urat testben, és ahogyan értesült 
róla, János születésétől kezdi elbeszélni." Eusebius cézáreai 
püspök és egyháztörténetíró (+340) úgy tudja, hogy Lukács 
Antiochiából származott. Éttől kezdve a Lukácsról szóló ha-
gyomány egyre színesedik. Tudni vélik, hogy ő a 70 tanítvány 
egyike (Lk 10,12k), és ő az az emmausi tanítvány, akinek ne-
vét elhallgatta (Lk 24,18). Késői források szerint Lukács festő 
is volt, és hosszú gyülekezeti szolgálat után nőtlenül, gyer-
mektelenül, 84 éves korában Thébában halt meg. 

Az egyházi hagyomány tehát teljesen egybehangzóan Lu-
kácsnak tulajdonítja a harmadik evangéliumot, és azt mondja 
róla, hogy orvos volt, Pál útitársa, aki Antiochiából szárma-
zott, és Thébában fejezte be működését. 

Az Újszövetség Lukácsról 

Az egyházi hagyománnyal egyezik az, hogy Pál ismételten 
emlegeti Lukácsot, és utal a közöttük fennálló szoros kapcso-
latra. Legrégibb adat az, hogy üdvözletét közvetíti a kolosséi 
gyülekezetnek: „Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos." 
(Kol 4,14.) Lukacs orvosi képzettsége arra vall, hogy pogány-
keresztyén volt. Ezt megerősíti, hogy Pál ebben a levélben 
felsorolja munkatársait , és Lukácsot a pogánykeresztyének 
között említi: Kol 4,10—14. (Fim 24.) Pál 64 körül, második 
római fogságából kéri Timótheust és Márkot, hogy jöjjenek 
hozzá, mert majdnem magára maradt : „Egyedül Lukács van 
Velem." (2Tim 4,11.) 

Pál adatait kiegészíti a Cselekedetek könyve. Ennek érde-
kessége az ún. „mi részletek", amelyeknél az elbeszélő Pál 
utazásainak leírása közben egyszerre átvált a harmadik sze-
mélyről a többes első személyre, és mint útitárs és szemtanú 
kezd beszélni (15,10—17; 20,2—15; 21,1—18; 27,1—28). Ki le-
het Pálnak ez az útitársa? A szöveg részletes elemzése arra 
az eredményre vezet, hogy Pál három vagy négy munkatársa 
jöhet számításba, és ezek közül legvalószínűbb Lukács. Ennek 
feltételezésével további adatokat kapunk Lukácsról. Pál apos-
tollal a második missziói út ja során 49-ben átkel Troászból 
Filippibe, és itt marad hosszabb ideig, több mint hat évig. Pál 
közben tovább utazik, hosszabb ideig működik Korinthusban 
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és Efezusban, s amikor 56-ban új ra meglátogatja Filippit, vele 
jön Lukács is, és együt t mennek Jeruzsálembe, ahol Pált el-
fogják. Lukács itt valószínűleg közelében marad, mert két év 
múlva ú j r a Pál mellet t találjuk, amikor fogolyként viszik Ró-
mába 59-ben. Pálnál van második római fogsága idején is 64-
ben. Ezek szerint Lukács életéből a nyomon kísérhető idő-
szak mintegy 15 év. Ebből csak négy évet töltött közvetlenül 
Pál mellett, de az apostol bizonyára nem hiába dicséri Lukács 
hűségét. 

Lukács írta-e az evangéliumot? 

Bár az egyházi hagyomány egyértelműen Lukácsot tekinti 
a harmadik evangélium szerzőjének, mégis jogos az a kérdés, 
hogy valóban ő-e a szerző. Az evangélium szövege nem tar-
talmazza nevét, a könyv címét pedig később ír ták föléje az 
egyházi hagyomány alapján. Bizonyos mértékig azonban el-
lenőrizhetjük az egyházi hagyományt, ha azt vizsgáljuk, hogy 
találunk-e a Lukácsnak tulajdonított művekben olyan vonáso-
kat, amelyek kizárják vagy valószínűsítik szerzőségét. 

Több kutató abból indult ki, hogy Lukács orvos volt, és en-
nek nyomát keresték mindkét könyvében (Hobart, Zahn, Har-
nack, Cadbury). A betegségek leírásánál valóban találunk 
egy-két olyan kifejezést, amely szakszerűbb mint a párhuza-
mos helyeken, de ezeket bármely kultúrált ember ismerhette 
(4,33—39; 5,12; 8,55). Feltűnő, hogy Lukács egy helyen az or-
vosok ellen kimondott súlyos ítéletet enyhíti, de ez sem meg-
győző érv Lukács szerzősége mellett (vö. Mk 5,26 = Lk 8,43). 

Ellene viszont elsősorban azzal szoktak érvelni, hogy hosszú 
ideig volt Pál munkatársa, de ez nem látszik meg a neki tulaj-
donított műveken. M. Dibelius hangsúlyozza, hogy Pál athéni 
beszédének, valamint a törvényeskedő judaisták ellen folyta-
tott harcának a leírása nem kelti a munkatárs személyes 
visszaemlékezésének a benyomását. Ezzel szemben azonban 
azt kell mondanunk, hogy a Cselekedetek könyve szerint Lu-
kács ezeknél nem is volt jelen, és ezért természetesen második 
vagy harmadik kézből tudósít. 

Nyomósabbnak látszik E. Haenchennek az az érve, hogy Lu-
kács szerint csak azok lehetnek apostolok, akik Jézussal kez-
dettől együtt voltak (Cs 1,21). Ezzel kizárja Pált az apostolok 



köréből. Pál viszont súlyos harcot folytatott a korinthusi gyü-
lekezettel apostolsága elismeréséért. Elképzelhetetlen — 
mondja E. Haenchen —, hogy ebben közvetlen munkatársa 
nem állt volna mellette. Ezzel szemben tény az, hogy Lukács 
Pált kétszer apostolnak nevezi (Cs 14,4. 14), viszont a többi 
tizenkettőt sem nevezi apostolnak, amikor egyenként beszél 
róluk. 

Ph. Vielhauer rámutat Pál és Lukács teológiája közötti kü-
lönbségekre, és ezeket négy pontba foglalja: 1. Lukács Páltól 
eltérően pozitive értékeli a természeti teológiát, 2. nem érti 
meg Pál harcát a törvény értelmezése körül, 3. nem veszi át 
Pál kereszt-teológiáját, és 4. Pállal ellentétben nem vár ja kö-
zelre Jézus eljövetelét. Külön vizsgálattal kellene megállapí-
tani, hogy valóban ilyen nagy-e a különbség, sőt ellentét Pál 
és Lukács teológiája között. De ha így volna, akkor is téves-
nek kell tartanunk azt a hallgatólagos feltevést, hogy Lukács-
nak mint Pál munkatársának vele mindenben egyező teológiai 
nézeteket kellett vallania. 

Az evangélium elemzése azt mutat ja , hogy szerzője Pál irá-
nyához tartozó teológiát, törvényeskedéstől mentes evangé-
liumi keresztyénséget képvisel, de mégis önálló egyéniség. 

Lukács szerzősége valószínű 

Mindent egybevetve sem Lukács szerzősége ellen, sem mel-
lette nem találunk döntő bizonyítékot az Újszövetségben. Mé-
gis éppen ez teszi nagyon valószínűvé azt az egyértelmű egy-
házi hagyományt, hogy Lukács a harmadik evangélium és a 
Cselekedetek könyvének a szerzője. Mert ha Lukács szerző-
ségét nem lehet levezetni a neki tulajdonított iratokból, akkor 
az egyházi hagyomány sem keletkezhetett utólag ezeknek az 
iratoknak az elemzéséből. Ezért legkielégítöbben azzal tudjuk 
megmagyarázni az egyházi hagyomány keletkezését, hogy va-
lóban Lukács volt a szerző. Viszont mindaz, amit tudunk róla, 
csak megerősíti ezt a lehetőséget. Nagy műveltségű embernek 
kellett lennie, akihez foghatót keveset ismerünk a keresztyén-
ség második nemzedékében. Életének számunkra áttekinthető 
időszakában bejárta a római birodalom nem kis részét, is-
merte a keresztyénség minden nagyobb gyülekezetét és 
munkaterületét Jeruzsálemtől Rómáig, és találkozott az apos-
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toli kor minden jelentős személyiségével. Mindez alkalmassá 
tette őt arra, hogy megírja evangéliumát és a Cselekedetek 
könyvét, együttvéve az első egyháztörténeti müvet. 

2. LUKÁCS FORRÄSAI 

A szerző műhelye 
Eddig Lukácsról, mint szerzőről beszéltünk. Ennek a szónak 

a tartalmát azonban most közelebbről meg kell határoznunk, 
mert ebben az esetben nem olyan alkotó íróról van szó, mint 
egy regénynél vagy egy tudományos értekezésnél. Az evangé-
lium értékmérője nem elsősorban az egyéni eredetiség, hanem 
a történeti hűség és igazság. Maga Lukács is így tekint mun-
kájára az evangélium bevezető soraiban. Nem volt Jézus ta-
nítványa, nem volt szem- és fül tanúja annak, amit az evan-
géliumban leírt. Forrásokra támaszkodik, de ő maga is utána 
járt mindennek gondosan, és így végső soron a szem- és fü l -
tanú apostolokra vezeti vissza értesüléseit. Cs 21,1 szerint va-
lóban találkozott Jeruzsálemben Jakabbal, az Úr testvérével, 
és míg Pál fogságban volt, kapcsolatot kereshetett az első 
nemzedék még élő tagjaival. Biztosan élt még ezek közül Pé-
ter és János, bár ezek akkor nem lehettek Jeruzsálemben. 
Írott forrásairól még kevesebbet tudunk. Az evangélium ele-
jén említi, hogy előtte mások már próbálkoztak evangélium 
írásával. Az Újszövetségen kívül töredékesen ismerünk több 
mint 50 apokrif evangéliumot, de ezek mind később keletkez-
tek. Ezért Lukács forrásaira, valamint gyűjtő és összegező 
munkájára kizárólag a négy kanonikus evangélium szövegé-
nek összehasonlításával és elemzésével következtethetünk. 
Ennek eredményét összefoglalva következőképpen rekonst-
ruálhatjuk munká já t : 1. Ismerte Márk evangéliumát, és 
majdnem teljes egészében beledolgozta evangéliumába. 2. 
Használta az ún. Beszédforrást, amelyből Máté is merít. 3. 
Evangéliumának többi része, mégpedig majdnem fele az ún. 
külön anyag, amely a többi evangéliumban nem található, és 
ezért vitatott kérdés az, hogy ezt milyen forrásból vagy for-
rásokból merítette. Pontosabb képet akkor kapunk Lukács 
munkájáról, ha sorra vesszük forrásait, és megfigyeljük azok 
feldolgozásának módját. 
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Márk evangéliuma Lukácsnál 

Lukács beledolgozta sa já t evangéliumába Márk evangéliu-
mának legnagyobb részét. A szövegek egybevetése azt m u -
tatja, hogy a legmesszebbmenő tiszteletben tartotta ezt az 
evangéliumot. Egy esetben egy nagyobb összefüggő szakaszt 
kihagy (Mk 6,47—8,26). Ennek magyarázatát nem sikerült 
megtalálni. Egy esetben egy szakaszt áthelyez (Mk 3,7—19 = 
Lk 6,12—19). Bizonyára azért, mert az ő evangéliumában job-
ban illik e r re a helyre. Egyébként azonban követi Márk evan-
géliumának a felépítését. így Lukács evangéliuma — János 
evangéliumától eltérően — azt a képet ad ja Jézus működésé-
nek lefolyásáról, amelyet a szinoptikus evangéliumokból is-
merünk: Jézus Keresztelő János után kezdi meg működését 
először Galileában, azután Jeruzsálembe megy, ahol keresztre 
feszítik, és mindez egy év leforgása alatt megy végbe. Lukács 
még nyelvi szempontból is kíméletesen bánik Márk szövegé-
vel. Az elbeszélő részeket nyelvileg csiszolja, kulturáltabb 
fokra emeli, de többnyire szó szerint veszi át tőle Jézus sza-
vait. 

A Beszédforrás 

Lényegesen nehezebb meghatározni, hogyan dolgozta fel 
Lukács a Beszédforrást. Ezt ugyan nem ismerjük, de létezését 
azon az alapon kell feltételeznünk, hogy van Máténak és L u -
kácsnak olyan közös anyaga, amely nem származhat Márktól, 
és ez a közös anyag jórészt Jézus beszédeiből áll. Lukács fel-
tehetően a következő beszédeket és történeteket vet te belőle: 
Keresztelő János működése, Jézus megkeresztelése és megkí-
sértése: 3,7—9. 16—18. 21—22; 4,1—13; Jézus mezei beszéde: 
6,20—23. 27—38. 41—49; a kapernaumi százados: 7,1—10; 
Keresztelő János kérdése börtönéből: 7,18—28. 31—35; a ta-
nítványok kiküldése és visszatérése: 9,57-—60; 10,2—16. 21— 
24; a tanítványok imádsága: 11,1—4. 9—13; Jézust Belzebub-
bal vádolják: 11,14—16. 29—53; a 70 tanítvány kiküldésekor 
mondott beszéd nagy része: 12,1—17. 22—31. 39. 40. 42—46: 
az idők jeleiről és a szoros kapuról: 12,51—59; 13,18—30; a 
bocsánatkérésről és a hi tről : 17,2—6; az Emberfia eljövetelé-
ről: 17,22—37. Lukács Mátétól lényegesen eltérően építi be 
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evangéliumába a Beszédforrás anyagát. Míg Máté az anyagot 
hosszabb összefüggő beszédekben egyesítve több helyen il-
leszti evangéliumába, addig Lukács néhány kisebb részlettől 
eltekintve csak egy helyen szakítja meg Márk evangéliumá-
nak eredeti menetét : ott, ahol Jézus elhagyja Galileát, és J e -
ruzsálembe indul (Lk 9,51—18,14). Ezt nevezzük nagy betol-
dásnak vagy út i tudósításnak, szemben a kis betoldással 
6,20—8,2-ig. Ide iktatta be Lukács a Beszédforrásból vet t 
anyag zömét, sa já t külön anyagával összeépítve. Ebből is az 
tűnik ki, hogy Lukács messzemenően tiszteletben tartja Márk 
evangéliumát. Mégis azzal, hogy nagyrészt egyetlen helyen 
iktat ja be eltérő anyagát, merőben ú j felépítést ad evangé-
liumának. Míg Márk két ütemben mutatja be Jézus működé-
sét : Galileában és Jeruzsálemben, addig Lukácsnál három 
üteművé lesz Jézus működése: Galileában, ú tban Jeruzsálem 
felé és Jeruzsálemben. Ami pedig a Beszédforrás szövegét il-
leti, nehéz eldönteni, hogy Máté vagy Lukács ragaszkodik-e 
hozzá pontosabban. Ha arra gondolunk, hogy Lukács Márk 
szövegét, különösen Jézus szavait lehetőleg érintetlenül 
hagyta, akkor ezt kell feltételeznünk a Beszédforrásból ve t t 
anyagánál is. 

Más források 

Lukács külön anyaga, amely túlmegy Márkon és Mátén, kis 
részben szétszórva található evangéliumában, de nagyobb 
részben három helyen: az evangélium elején, a nagy betoldás-
ban és az evangélium végén. Gazdag anyag ez: Keresztelő J á -
nos és Jézus születése 1—2; a nagy halfogás 5,1—11; a naini 
i f jú 7,11—17; a samaritánus fa lu elutasítja Jézus követét 
9,51—56; a 70 tanítvány kiküldése és visszatérése 10,1. 17— 
20;az irgalmas samaritánus 10,29—37;Mária és Márta 10,38— 
42; a kenyeret kérő barát 11,5—8; boldogmondás Jézus any já -
ról 11,27—28; a bolond gazdag 12,13—21; a galileaiak megöle-
tése, a siloámi torony és a terméketlen fügefa 13,1—9; Jézus 
a főfarizeus házában, a nagy vacsora, a toronyépítés és a had-
viselés példázata 14,1—35; az elveszett pénz 15,8—10; a té-
kozló fiú 15,11—32; a hamis sáfár 16,1—13; a gazdag és Lázár 
16,19—31; a szolga bére 17,7—10; a tíz leprás 17.11—19; a 
hamis bíró 18,1—8; a farizeus és a vámszedő 18,9-—14: Zá-
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keus 19,1—10; Jeruzsálem siratása 19,39—44; az utolsó va-
csora 22,14—38; Jézus Heródes előtt 23,6—16; az emmausi 
tanítványok, Jézus utolsó beszéde és mennybemenetele 24, 
13—53. 

Érdemes Lukács külön anyagát ebben a sorrendben össze-
függően áttanulmányozni. Feltűnő, hogy mennyi mély benyo-
mást keltő történet és példázat van benne. Nem túlozunk, ha 
azt mondjuk, hogy Lukács külön anyagában található azok-
nak az evangéliumi történeteknek jelentékony része, amelyek 
nagy művészeket remekművek alkotására ihlettek. A külön 
anyag végigmegy Jézus egész életén és működésén születésé-
től mennybemeneteléig, és olyan gazdag, hogy egy külön 
evangélium is kitelne belőle. Erre gondolva nem egészen 
alaptalan A. Schlatternek az a feltevése, hogy Lukács külön 
anyaga mögött egy evangélium szerepel forrásként. Szerzőjét 
„az ú j evangélistának" nevezi. Benne Jézus egyik tanítvá-
nyát keresi, aki Jeruzsálemből átmegy Szíriába, talán Antio-
chiába, és ott Pállal is kapcsolatot t a r t fenn, evangéliumát pe-
dig hellénista-pogány környezet számára irta. Valószínűbb-
nek látszik azonban, hogy Lukács külön anyaga nem egy for-
rásból származott. Ez a feltevés leginkább az evangélium két 
első és három utolsó fejezetében tekinthető legmegalapozot-
tabbnak. A kutatók többsége az evangélium első két fejezeté-
ben két különböző eredetű forrást mu ta t ki. Az egyik Keresz-
telő János tanítványainak köréből származnék, és születését 
mondta volna el. A másik keresztyén körökből eredne, és ere-
detileg Jézus születéséről szólt. Azután a kettőt keresztyén 
körökben összefonták, hogy bemutassák Jézus felsőbbrendű-
ségét Keresztelő Jánossal szemben. Ezt a feltevést nem lehet 
eleve elutasítani, de a két forrás annyira összefonódott, hogy 
ma már nem lehet szétválasztani. Hasonló problémákat vet fel 
az evangélium három utolsó fejezete is. Nemcsak a feltáma-
dás története (Emmausi tanítványok stb.), hanem a szenvedés 
története is (utolsó vacsora, Jézus Heródes előtt stb.) olyan 
sok eltérést mutat Márktól, hogy külön forrásra kell gondol-
nunk. Viszont egyes mellékes vonásoknál szó szerinti egyezé-
seket találunk Márk szövegével. V. Taylort ez a megfigyelés 
indította annak feltételezésére, hogy Lukács az evangélium 
három utolsó fejezeténél külön forrás t használ, és ebbe utólag 
iktat egyes részleteket Márktól. Hasonló eredményre jut J. 
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Jeremias is az utolsó vacsora történetének elemzésénél. Meg-
figyelhető az is, hogy az ún. nagy betoldásban (Lk 9. 51— 
18,14) egybeépítve találjuk a Beszédforrás anyagát és Lukács 
külön anyagát. Erre alapítja Β. H. Streeter azt a feltevést, 
hogy Lukács először egybedolgozta a Beszédforrást és külön 
anyagát. Az így létrejött evangéliumot Streeter Proto-Lk-nak 
nevezi. Ebbe szerinte Lukács később beledolgozta Márk anya-
gát, eléje te t te az első két fejezetet, s így jött létre az evan-
gélium mai formája . Mindezek a feltevések Lukács szövegé-
nek elemzésén alapulnak, de nem bizonyíthatók, mert a fel-
tételezett források nem állnak rendelkezésünkre. 

Lukács és János 

Lukács külön anyaga egész sajátságos problémát ad fel. 
Míg az első három evangélium általánosságban jellegzetesen 
eltér János evangéliumától, addig Lukács külön anyaga rész-
letekben és nagy vonásokban sok feltűnő egyezést mutat vele. 

A részletek egyezése nem terjed ki a szövegezés azonossá-
gára, de annál feltűnőbb egy-egy vonás vagy adat egyezése. 
Keresztelő Jánost mindkét evangélista szerint messiásnak 
gondolják, és ő ezt elhárítja magától: Lk 3.15k: Jn l,19kk. J é -
zus megkeresztelésénél a Lélek alászállását említik, mégpedig 
test szerinti formában, de Keresztelő János szerepéről nem 
szólnak: Lk 3,21k; Jn 1.32k. A kísértőt, a világ urának mond-
ják: Lk 4,16k; J n 12,31; 14,30. Kiemelik Jézus kapcsolatait a 
samaritánusokkal: Lk 9.52; 17,1 lkk; Jn 4.4kk; 8,48. Csak ők 
ismerik Máriát és Mártát, bár eltérő történeteket mondanak 
róluk: Lk 10,38kk; Jn 11.lkk. Az utolsó vacsorát mindketten 
páskavacsoraként írják le, és vele kapcsolatban Jézus beszé-
dét közlik, amelyeknél azonban csak egészen távoli tartalmi 
kapcsolatot mutatnak: Lk 22,7—38; Jn 13,1—17. 26. Júdás 
részt vesz az utolsó vacsorán, míg a két evangélium szerint 
előtte eltávozik: Lk 22,21—23; Jn 13.21kk; vö.: Mt 26.21 kk. 
Mk 14.18kk. Nem említik a Gecsemáné kert jét , bár Jézus sze-
rintük is ismételten tartózkodik az Olajfák hegyén. Nem szol-
nak arról, hogy a szinédrium halálos ítéletet mondott ki J é -
zusra, viszont egybehangzóan mondják el. hogy Pilátus há-
romszor jelenti ki Jézus ártatlanságát: Lk 23.4. 15. 22; Jn 
18,38; 19,4. 6. Jézus feltámadása és megjelenése mindkét 
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evangéliumban egy napra koncentrálódik. Jézus testi f e l t áma-
dását és a keresztrefeszítettel való azonosságát külön ellenőr-
zik: Lk 24.3&kk; Jn 20,24 kk. Jézus a bűnbocsánat hi rdeté-
sére küldi ki tanítványait: Lk 24,47—49; J n 20,22k. 

Az egyező részleteken kívül azokra a hasonlóságokra is rá 
szoktak mutatni, amelyek Lukács és János krisztológiájában 
mutatkoznak. Ezek a hasonlóságok azonban kevéssé meggyő-
zőek. Ahogyan János evangéliuma sokszor hangsúlyozza, hogy 
Jézusban megjelent az üdvösség és az élet, Lukács is szól a r -
ról, hogy Jézusban jelenik meg az Isten országa: 17,29. Sem 
Lukács, sem János nem használja azokat a kifejezéseket, 
amelyek Jézus halálának váltságáldozat jellegére utalnak (Mk 
10,45; 14,24), ellenben mindketten egybefoglalják Jézus halá-
lát megdicsőülésével, amely megnyitja az utat Jézus nyilvá-
nos működése felé a pogányok között (9,51; Cs 2,23k). 

Egyelőre nem tudunk felmutatni más megbízható ered-
ményt, mint azt, hogy Lukács külön anyaga és János evangé-
liuma között ilyen sajátságos hasonlóságok vannak. Ez semmi-
esetre sem vezethető vissza közös írott forrásra. Arról sem 
tudunk, hogy János és Lukács között személyes kapcsolat 
volt, bár ez sincs kizárva. Pusztán az egyező anyag elemzése 
alapján hellenisztikus zsidókeresztyén hagyomány hatására 
következtetnek, amely hellenista területen, esetleg Antiochiá-
ban alakult ki (W. Grundmann). De egyelőre ez is csak fel-
tevés. 

Eredmény 

Lukács evangéliumának elemzése és összehasonlítása a 
többi evangéliumokkal, betekintést enged a szerző munkájába. 
Még jól nyomon követhető Márk evangéliumának és a Be-
szédforrásnak a feldolgozása, de lényegesen bizonytalanabb 
külön anyagának elbírálása. Eredeti források hiányában jórészt 
feltevésekre vagyunk utalva. Mégis mi akkor az ér te lme en-
nek a történetkritikai elemzésnek? A rendelkezésre álló szö-
vegek és források egybevetése betekintést enged nemcsak a 
szerző, hanem az őskeresztyénség igehirdető munkájába: ho-
gyan értették és hirdették a különböző irányzatok a Jézus 
Krisztusról szóló evangéliumot. Az egyezésekből és különb-
ségekből pedig tovább következtethetünk arra, hogy mit tett 
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és mondott Jézus, és mi volt annak eredeti értelme. Ez a tör-
ténetkritikai munka tehát végső soron a források mögött a 
történeti valóságot, Jézus Krisztust keresi, és ezzel a reformá-
ció szellemi örökségét őrzi, amely számára a végső tekintély 
ugyanaz, mint az őskeresztyénség számára: maga Jézus Krisz-
tus. 

3. LUKACS EVANGÉLIUMA 

A szerkesztő munka jelentősége 

Az újszövetségi munkában a századfordulókor az érdeklő-
dés homlokterében az a kérdés állt, hogy mik voltak az evan-
géliumok forrásai. Az első világháború után H. Gunkel nyo-
mán K. L. Sohmidt, M. Dibelius, R. Bultmann és mások meg-
indították a forma- és hagyománytörténeti kutatást, amely az 
előzőknél még egy lépéssel tovább ment. Alkotó elemeire, az 
egyes történetekre és mondásokra bontották az evangéliumi 
hagyomány anyagát, hogy megfigyeljék a Jézusról szóló ha-
gyomány eredetét, változását és alakulását. Mivel az érdek-
lődés arra irányult, hogy elérjék a hagyomány minél régebbi 
rétegeit, aránylag kevés figyelemben részesítették azt a mun-
kát, amelyet az evangélium szerzői végeztek, hiszen ez volt a 
hagyomány legújabb rétege. Nem is szerzőről, hanem szer-
kesztő munkáról beszéltek, amelynek lényegesen kisebb a je-
lentősége, mint a feldolgozott hagyomány anyagának. A leg-
újabb időben azonban ismét az evangélisták ..szerkesztő" 
munkája felé fordul a figyelem. Ennek nyomán egyre na-
gyobb jelentőségűnek tűnik munkájuk, és egyre világosabban 
rajzolódik ki néhány második nemzedékbeli egyházi ember 
alakja, akikről evangéliumukon kivül alig egy néhány adat 
maradt ránk. Ezek közül az egyik legnagyobb személyiségnek 
kétségkívül a harmadik evangélium szerzője bizonyult. 

Irodalmi igényű írás 

Már régen megfigyelték, hogy az evangéliumok közül Lu-
kács nyelvezete a legirodalmibb. Mióta azonban az egyiptomi 
homokból előkerült papiruszok alapján jobban megismertük 
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a hellenisztikus görög köznyelvet, az ún. koinét, még kiemel-
kedőbbnek lát juk irodalmi színvonalát. Η. Y. Cadbury részle-
tes statisztikája szerint Lukács szókincse klasszicitás szem-
pontjából alig marad el kortársától, Lukianosztól, a híres gö-
rög prózaírótól. Már első szavaival elárulja, hogy művét iro-
dalmi igénnyel írja. Erről tanúskodik nemcsak a hibátlanul 
klasszikus körmondat, amellyel írását kezdi, hanem az a tény 
is, hogy művét a kor szokásának megfelelően egy tekintélyes 
férfinak ajánlja . Látszik, hogy olyan korban ír, amelyben a 
keresztyénség elérte a művelt rétegeket. Olyan formába ön-
tötte evangéliumát, hogy a hellenista műveltségű emberek 
idegenkedés nélkül vehessék kezükbe. Ezt külön hangsúlyozni 
is szeretnénk. Mert amikor ismeretessé vált, hogy az Újtesta-
mentum nem a klasszikus görög nyelven, hanem a helleniszti-
kus görög köznyelven íródott, szívesen hivatkoztak az újszö-
vetségi írók ,,matróz"-nyelvére, hogy igazolják igehirdetésük 
nyelvezeti és szerkezeti pongyolaságát. Ezt a felfogást az Ú j -
szövetség egyetlen könyve sem igazolja, de szinte legkevésbé 
Lukács evangéliuma. Lukács a köznyelven, de igényesen és a 
tárgyhoz illő emelkedettséggel ír. 

Lukács nyelve természetesen nem marad a kezdő körmon-
dat klasszikus színvonalán. Ennek oka mindenekelőtt az, hogy 
mint láttuk, tiszteletben tar t ja forrásait, és nagyon kímélete-
sen javítja azok stílusát. Mégis valamennyi evangéliumnál 
magasabb színvonalú görög nyelven ír. Csökkenti az araméi 
nyelv hatását, gyakran kijavít ja a héber mellérendelést a gö-
rögösebb igenévi szerkezetre, vulgáris kifejezések helyett 
klasszikusokat alkalmaz. Ahol nem támaszkodik forrásra, ha-
nem maga fogalmaz, ott nyelvezete is kiemelkedik a szöveg-
ből. Az elmondottakkal szemben ellenmondásnak látszik az, 
hogy az egész evangéliumon érződik a görög Ótestámentum 
(Szeptuaginta) nyelvezetének és stílusának hatása. Az ellen-
mondás csak látszólagos. Lukács gyakran a bibliai hangvétel-
lel idézi az isteni kinyilatkoztatás világát. Például: a többi 
evangéliumokhoz képest feltűnően sokszor, több mint ötven-
szer használja az „egeneto" kifejezést, ahogyan az Ótestamen-
tum történeteit is jellemzi ez a kezdés: vajhi = „és tör-
tént . . ." Ezzel és hasonló ótestamentumi fordulatokkal érzé-
kelteti, hogy ezek ugyanolyan kinyilatkoztatási történetek, 
mint amilyeneket az Ótestamentumból olvastak a zsinagógai 
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istentiszteleteken. Lukács kevés eszközzel, szemléletesen és 
mély benyomást keltően beszél. Bizonyára nem véletlen, hogy 
az ő evangéliuma sok alkotó művészt ihletett remekművek al-
kotására. Gondoljunk pl. Jézus születése, a tékozló fiú, az ir-
galmas samaritánus, az emmausi tanítványok stb. művészi áb-
rázolásaira. 

Az evangélium tervszerű felépítése 

Lukács alkotó készsége még inkább érvényesül az evangé-
lium tervszerű felépítésében. R. Morgenthaler részletesen ele-
mezte Lukács művészetét, és megállapította a kettőzés elvét. 
Valóban a szóismétlésektől a gondolatpárhuzamon át, az egy-
más mellé állított hasonló vagy egymást kiegészítő történe-
tekig, számtalan példát találunk arra, hogy Lukács a kettőzés 
st í lusformáját kedveli. Jézus születését Keresztelő Jánosé 
mellé állítja. Jézus bemutatásakor Simeon, a férf i mellett 
megjelenik az asszony, Hanna is. Az elveszett juh példázata 
férfi szereplővel és az elgurult pénz példázata női szereplő-
vel szintén egy fejezetbe kerül. Sőt az evangélium és a Csele-
kedetek könyve is ilyen kettős egységet alkot. A kettőzés elve 
azonban nem uralkodik olyan kizárólagosan az evangélium-
ban, mint ahogyan azt az említett kutató feltünteti . Nem is 
annyira formális, min t inkább tartalmi szempontok vezetik 
Lukácsot az evangélium felépítésében. Evangéliumának me-
nete nagyjából megegyezik azzal, ahogyan a Cselekedetek 
könyve szerint Péter és Pál foglalják össze Jézus életét 
(10,37kk; 13,23kk). így tesz eleget bevezető mondatában tett 
ígéretének: „rendben" terjeszti elő az eseményeket. Külön-
böző eredetű anyagából egységes egészet formál. Három sza-
kaszra tagolja Jézus működését: Galileában, úton Jeruzsálem 
felé és Jeruzsálemben. Ezen belül is a részletekig menő tuda-
tos szerkesztéssel muta t ja be, hogyan halad Jézus hazája szük 
köréből az egész emberiség felé. Az első szakaszban Jézust 
szűkebb hazájában Názáretben elutasítják, ez azonban meg-
nyitja az utat a tágabb galileai működése felé. A második sza-
kaszban Jézus elindul Jeruzsálem felé. Ekkor a samaritánusok 
utasítják el, ez azonban nem akadályozza abban, hogy foly-
tassa és kiterjessze munkáját , és kiküldi 70 tanítványát. 
A harmadik szakaszban Jeruzsálemben megtörténik a végső 
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összeütközés a nép vezetőivel. De 'halála és feltámadása tár 
kaput az evangélium előtt a világ felé. Lukács Jézus működé-
sének ezt a leírását körülveszi egy bevezető és befejező rész-
szel, és így egész evangéliuma is hármas tagolást kap. Ez az 
elrendezés sem pusztán formális, hanem a bevezetés és a be-
fejezés megkapja szerves funkcióját az evangéliumban. A két 
bevezető fejezet Keresztelő János és Jézus születéséről szól, és 
azt muta t ja meg, hogy Isten ezzel kezdi teljesíteni ígéretét. 
Ezért a befejezésben sem csak Jézus földi működésének lezá-
rásáról van szó, hanem Jézus bejelenti az elkövetkező idők 
programját : az evangélium út já t Jeruzsálemből az egész vi-
lágba. Ezzel valósul meg az az ígéret, amely a bevezetésben 
hangzik el, hogy ő a világ üdvözítője. Az evangélium eleje és 
vége abból a szempontból is tudatosan egymásra van han-
golva, hogy a jeruzsálemi templomban kezdődik és végződik: 
1,8; 24.53. Ez az a hely, amelyhez Isten ígéretei fűződnek, és 
ezek az ígéretek Jézusban teljesednek. De míg Zakariás meg-
némul hitetlenkedése miatt, addig a tanítványok örömmel 
magasztalják Istent a Jézus mennybemeneteléhez fűződő ígé-
retéért. 

Teológiai szempontok az evangélium szerkesztésénél 

Lukács evangéliuma szerkesztésénél nemcsak történeti és 
írói szempontokat, hanem sokkal inkább teológiai szempon-
tokat érvényesít. Mióta a kutatók nemcsak az evangéliumok 
forrásaira, hanem az evangélisták munkájára is figyelnek, 
egyre jobban kibontakozik előttünk Lukácsnak, mint teoló-
gusnak a nagysága. Régebben az őskeresztyénség nagy esemé-
nyének Pál harcát tekintették a törvényeskedő judaizmussal 
szemben az ingyen kegyelem evangéliumáért. Ennek megvilá-
gításában Lukács a második nemzedék közvetítő irányzatának 
képviselőjeként jelenik meg, aki Jakabot, Péter t és Pált egy-
más mellé állítva, a kegyelem tanát és a gyakorlati keresztyén 
erkölcsiséget összekapcsolva, lefektette az ókatolikus teológia 
alapjait. Újabb megvilágításba kerül t Lukács teológiája az ős-
keresztyénség eszhatológiai szemlélete révén. J . Weiss nyo-
mán A. Schweitzer és mások azzal jellemezték az őskeresz-
tyénséget, hogy Jézus és kortársai közelre várták Isten or-
szága eljövetelét, az Emberfia—Krisztus visszatérését, 



vagyis az idők végét. Először Jézus Jeruzsálembe vonulása-
kor (Lk 19,11), azután Jézus feltámadásakor (Cs 1,6), majd 
Jeruzsálem pusztulásakor (Mt 24,15), később az első nemze-
dék kihalása előttre (Mk 13,20) vá r t ák a végső időket, de az 
nem jöt t el. Ezért az eszhatológiai irányzat szerint az őske-
resztyénség legégetőbb problémája Krisztus eljövetelének ké-
sése, ill. elmaradása volt (2Pt 3,4). Ennek megvilágításában 
azután Lukácsot tekintik annak a nagy teológusnak, aki ezzel 
a ténnyel reálisan számolt, és a vég várására beállított keresz-
tyénséget a világban való berendezkedés felé vezette, vagyis 
eszhatológiátlanította az őskeresztyénséget. 

Lukács eszhatológiája 

H. Conzelmann volt az, aki ú jabban az őskeresztyén eszha-
tológia szempontjából részletesen elemezte Lukács kettős 
történeti művét, és ezzel az érdeklődés középpontjába ál-
lította Lukács eszhatológiáját. Szerinte Lukács egész egyház-
történeti koncepcióját az őskeresztyénség eszhatológiai prob-
lémáiból kell értelmezni. Lukács e lő t t az jellemezte az őske-
resztyénség történetszemléletét, hogy Jézus Krisztussal már 
elérkezett az idők vége. Jézus feltámadását, a Szentlélek ki-
töltését, később a zsidó háború borzalmait a végső idők jelé-
nek tekintették. Ez a szemlélet azonban egyre súlyosabb vál-
ságba v i t te az őskeresztyénséget az Emberfia megjelenésének 
késése miat t . Lukács azzal emeli ki az őskeresztyénséget eb-
ből a válságból, hogy ú j történetszemléletet ad, amely három 
szakaszos. Az első történeti időszakasz Izráelé, amely végetért 
Keresztelő Jánossal. Ezután következik Jézus időszaka, amely 
végetért mennybemenetelével. Ez azonban nem jelenti az 
idők végét, hanem átvezet az új, a iharmadik időszakba, amely 
az egyházé és a misszióé. A vég ezután következik, de nem 
a történeti események összefüggésében, hanem kiszámíthatat-
lan ú j kezdetként, ahogyan az első időszakot megelőzte a tör-
téneti korszakokba besorolhatatlan teremtés. Űj ebben a tör-
ténetszemléletben, hogy Jézus működése nem az idők végén, 
hanem az idők közepén áll, tehát nem az utolsó idők első ese-
ménye, mint Lukács előt t az őskeresztyénség gondolta. (Erre 
utal Conzelmann könyvének címe: Die Mitte der Zeit.) Űj az 
is, hogy külön helyet k a p benne az egyház, de ez sem jelzi 



az idők végét, hanem a történelem harmadik szakaszát. Ez az 
új történelemszemlélet elválasztja az idők végét a történeti 
eseményektől, felmenti a gyülekezetet az alól, hogy a törté-
neti eseményeket a végső idők jeleként értelmezze, és ezzel 
megmenti a folyamatos csalódástól. Felszabadítja az egyházat 
az alól, hogy önmagát a végső idők állapotában érezze, és le-
hetővé teszi számára a berendezkedést a tartós munkára a vi-
lágban. Lukács most erről az oldalról nézve jelenik meg úgy, 
mint a második nemzedék nagy teológusa, aki a tartós földi 
működésre berendezkedő ókatolikus egyház előfutára. 

Lukács eszhatológiájának, 511. történetszemléletének ez az 
értelmezése messzemenően helyes, amíg magáról Lukácsról 
szól, de lényegesen helyesbítésre szorul Lukácsnak az őske-
resztyénségben kijelölt helyére és szolgálatára nézve. Nem 
fogadható el az a kép, amelyet ez az elmélet Jézus és az ős-
keresztyénség várakozásáról rajzol, és ezért hibás Lukács ér-
tékelése is. Feltétlenül figyelembe kell venni a következő 
szempontokat. Először: helyes az a megállapítás, hogy Lukács 
szerint a középponti üdvösségtörténeti esemény Jézus meg-
jelenése és működése. De ez nemcsak Lukácsra, hanem az 
egész jézusi hagyományra is jellemző. Jézus magatartásával, 
szavaival és cselekedeteivel érzékelteti ezt. Cullmann helye-
sen állapítja meg, hogy az őskeresztyén reménység nem azon 
alapul, amit a jövőtől vár, hanem, azon, ami m á r megtörtént. 
Az idők végének eltolódása ezért nem rázta meg a keresztyén-
séget úgy, ahogyan Conzelmann feltételezi. Lukács nem lé-
nyegében változtatta meg az őskeresztyén történetszemlélet-
s t ruktúráját , hanem a Jézus óta el tel t időt is beleilleszti törté-
netszemléletébe. Másodszor: a végső idők kiszámíthatatlan-
ságát nemcsak Lukács hangsúlyozza, hanem a Jézusra vonat-
kozó hagyomány minden rétegében találkozunk ezzel a hittel. 
Ezt tehát történetileg hű hagyománynak, vagyis Jézus állás-
foglalásának kell tekintetünk. Az utolsó idők kiszámíthatat-
lansága pedig nem jelenti az eszlhatológiai feszültség feladá-
sát, hanem inkább az eszhatológia egzisztenciális komolyságát 
húzza alá. Egyebek között H. W. Bartsch is hangsúlyozza, 
hogy Lukács nem adja fel, hanem erősíti az őskeresztyén esz-
hatológiai várakozást, aki a hurok képével az utolsó idő ki-
számíthatatlanságára utal (Lk 21,35). Harmadszor: Jézust nem 
lehet egyszerűen azonosítani környezetével és az őskeresz-
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tyénséggel, amikor az eszhatológiai várakozásokról van szó. 
Jézus nem utasítja el mindenestől környezetének eszhatoló-
giai várakozásait, de nem is fogadta el, hanem azt követelte, 
hogy vonják le reménységükből a következményeket a je-
lenre és magatartásukra nézve. Jézus tehát nem a jelenből né-
zett az eszhatológia felé, hanem arra ösztönözte hallgatóit, 
hogy az utolsó idők felől nézzenek jelenükre. 

Ezek alapján úgy képzeljük el az őskeresztyénség történeti 
fejlődését, hogy Jézus környezete valóban tele volt eszhatoló-
giai várakozásokkal. Jézus ezeket a jelen felé fordította. Egy-
részt úgy beszélt és cselekedett, hogy ar ra kellett gondolni, 
nogy benne már teljesült a végső idők reménysége. Másrészt 
sürgette környezetét, hogy a jövő várakozásából folyó követ-
kezményeket levonják a jelenre. Mivel hallgatóinak zsidó esz-
hatológiai képzetei természetesen nem változtak meg egy csa-
pásra, Jézus szavai és magatartása még inkább felfokozta so-
kakban azt a reménységet, hogy közeli időpontban jön el a 
vég. A zsidókból lett őskeresztyénséget Jézus feltámadása és 
a Szentlélek kitöltése indította arra, hogy közelre várja Jézus 
visszatérését, mert a zsidó teológiában a feltámadás és a 
Szentlélek kitöltése az utolsó idők jelének számított. Lukács 
jelentőségét abban kell látnunk, hogy amikor ezek a rövid le-
járatú reménységek nem váltak valóra, vissza tudott nyúlni 
Jézus tanítására és alkalmazni tudta a második nemzedék 
helyzetére. A keresztyén eszhatológia kialakításában hasonló 
szerepe van, mint Pál apostolnak a kegyelemről szóló tanítás-
ban. Az ingyen kegyelem tanítása feltétlenül benne van Jé-
zus szavaiban, és egész működésében, de a zsidóságból szár-
mazó keresztyénség ezt nem tudta elég világosan alkalmazni 
a pogányság megtéréséből adódott ú j helyzetére. Pál volt az, 
aki ezt megtette. Lukács sem képvisel Jézustól tartalmilag el-
térő eszhatológiát, de nem is reprodukálja szolgai módon, ha-
nem saját történeti helyzetére alkalmazza. Abban van nagy-
sága és jelentősége, hogy amikor az őskeresztyénség remény-
sége a zsidó eszhatológia hatása alatt rövid lejáratúvá, és 
ezért tarthatatlanná vált, akkor érvényesíti Jézus eszhatoló-
giáját, amely a már megjelent Krisztusra és a keresztyén em-
ber jelen feladataira néz. 
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Az evangélium Lukács szerint 

Lukács eddig leírt magasszínvonalú történetírói és teoló-
giai munkája egyetlen célt szolgál: a Jézus Krisztusról szóló 
evangélium hirdetését. Lukács evangéliumot írt a szó igazi 
értelmében: örömhírt Jézus Krisztusról. A puszta számok is 
igazolják ezt. Az öröm, a hála és a dicsőítés kifejezése jóval 
többször fordul elő nála, mint a többi evangéliumokban. 
Hozzá még többnyire az evangélium csúcspontjain szól ör-
vendezésről. Az egész népnek szóló örömöt hirdetnek az an-
gyalok, amikor Jézus megszületett (2,10). Az Isten öröméről 
szól és az Istennel való együttörvendezésre szólít fel az elve-
szett juh, az elveszett pénz és az elveszett f iú példázata, mer t 
azoké lett az élet és az üdvösség, akikről legkevésbé gondolná 
az ember (Lk 15). Az evangélium utolsó mondata is örömöt 
hirdet: örvendezve térnek vissza a tanítványok Jeruzsálembe 
Jézus mennybemenetele után, és áldják Istent azért az ígé-
retért, hogy mostantól fogva „hirdettetik a bűnbocsánat min-
den nép között" (24,46—53). Lukács evangéliuma Isten és az 
ember közös örömének a könyve. 

Lukács azért tud örömöt hirdetni, mert az események mö-
gött mindig az ember üdvösségére és javára cselekvő Istent 
látja. Evangéliumában arról szól, bogy Isten olyan esemény-
sorozatot indított meg, amely akkor, abban a történeti hely-
zetben ígéretei szerint végrehaj t ja üdvözítő tervét. Lukács a 
történész szemével válogatja ki és hozza egymással összefüg-
gésbe az eseményeket. Arra is van gondja, hogy a döntő pon-
tokon összekapcsolja az evangéliumi eseményeket a mások 
számára is ismert történeti eseményekkel és nevekkel. Jézus 
születésénél megemlíti Augustus császár adóösszeírását. Mű-
ködésének kezdetét pedig pontosan datálja Tibérius császár 
uralkodásának 15. évére (2,1; 3,1). De a történeti összefüggé-
sek feltüntetése közben is Istenre mutat , akinek tervszerű 
cselekvése látszik az események mögött. S. Schulz szemlélete-
sen hozza ezzel összefüggésbe azt a tényt, hogy Lukács olva-
sói ismerhették azt a klasszikus történetszemléletet, amelyben 
döntő szerepet játszott a fá tum, az előre meghatározott és 
megmásíthatatlan végzet. Lukács természetesen nem a végzet-
hitet csempészi bele evangéliumába. Ellenben a fátumhit vi-
lágában élő olvasói számára sokat mondó örömhír lehetett az, 
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hogy az események mögött nem a vak sors áll, hanem az az 
Isten, aki az ember iránti könyörületből és szeretetből cse-
lekszik. Mai olvasói számára is jelentős ez a mondanivalója. 
Sokszor leszűkítve értelmezzük az evangéliumot a bűnbocsá-
nat hirdetésére, és elfeledkezünk az evangéliumnak arról a 
távlatáról, hogy annak az Istennek a bűnbocsánatáról van 
szó, aki egyúttal az ember i történelem ura is. Lukács többféle 
módon érzékelteti, hogy Isten akarata áll az események mö-
gött. Szól arról, hogy Isten csodák és jelek, angyalok és láto-
mások ú t ján nyúl bele az emberek életébe, és h a j t j a végre 
üdvözítő akaratát. Nagyon gyakran beszél a Szentlélekről, 
mint arról az erőről, amellyel Isten irányítja Jézust , és (a 
Cselekedetek könyve szerint) egyházát. A Lélek által indul el 
Jézus földi élete (1,35). A Lélek által ismeri fel őt Simeon 
(2,25). A Lélek száll Jézusra a keresztségkor, működése kez-
detén (3,22). A Lélek által megy ki a pusztába, a kísértés he-
lyére (4,1). A Lélek által hirdeti az evangéliumot a názáreti 
zsinagógában (4,14. 18.), és a Lélek e re jé t ígéri tanítványainak 
az evangélium hirdetésére (24,49). Ebbe az összefüggésbe tar-
tozik az imádság is Lukácsnál. Ő a többi evangéliumoknál 
gyakrabban szól arról, hogy Jézus imádkozik, mégpedig rend-
szerint működésének lényeges fordulópontjainál: megkeresz-
telésekor a Lélek kitöltése előtt (3,21), a 12 tanítvány elhí-
vása előtt (6,12), a szenvedésének első bejelentése előtt (9,18), 
megdicsőülésénél (9,28k), elfogatása előtt (22,41kk) és halála 
előtt (23,34. 43). Nyilván arra hívja fel Lukács a figyelmet, 
hogy Jézus Isten akaratát teljesítve cselekszik, de nem kény-
szer alatt, hanem úgy, hogy imádságban hangolja össze saját 
akaratát Isten akaratával. Végül itt kell megemlítenünk azt 
is, hogy Lukács az Í rás beteljesedésére hivatkozik. Az egész 
őskeresztyénség közös meggyőződése, ihogy az írás próféciái 
Isten üdvözítő akaratát jelentették ki előre. Lukács is vallja, 
hogy Jézus megjelenésében, életében, halálában és feltáma-
dásában az Írás szerint teljesedett be Isten akarata. De még-
sem igazolja ezt egyes íráshelyekkel, mint pl. Máté, hanem 
evangéliuma két hangsúlyos pontján: az elején és a végén 
tesz erről bizonyságot. Az evangélium első két fejezetében a 
várakozó emberek bemutatásával, magatartásukkal és Istent 
magasztaló énekeikkel jelzi, hogy kezd teljesedni az, amit Is-
ten az írásban ígért. Az evangélium végén pedig Jézus nyitja 
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meg tanítványai előtt az írás értelmét: nem egy-egy íráshely 
szerint, hanem globálisan, az egész Írás szerint, kell Jézusnak 
a halálon át megdicsőülnie (24,27. 44—46). 

Lukács szerint Jézus úgy teljesíti Isten akaratát , hogy 
együtt van a vámszedőkkel és a bűnösökkel, általában a ki-
semmizettekkel és a megalázottakkal. Ez Lukács örömhírének 
a legkiemelkedőbb vonása. Szívesen írja le, hogy Jézus betér 
ezeknek házába, és leül velük egy asztalhoz. Az asztali közös-
ség jellemzi a közvetlen emberi kapcsolatot Jézus és a bűnö-
sök között. Lukács ilyen egyszerűen és szemléletesen szólal-
tatja meg az ingyen kegyelem örömhírét: Jézus együtt van 
azokkal, akik arra legkevésbé gondoltak és legkevésbé is szá-
míthattak, amikor a Messiás eljöveteléről volt szó. Lukács 
szinte kifogyhatatlanul sorolja az er re vonatkozó történeteket 
és példázatokat. Pál tanításának tisztaságával szólal meg az 
ingyen kegyelemből való megigazulás evangéliuma a farizeus 
és vámszedő példázatában. A nagy halfogás, a bűnös asszony 
és Zákeus története: mind megkapó módon szemlélteti a bűn-
bocsánat megújító erejét. Ezekben a történetekben és példá-
zatokban dobog Lukács evangéliumának a szíve. 

Lukács evangéliumában a Jézus Krisztusról szóló örömhír-
hez mindig szorosan csatlakozik a hozzá illő, törvényeskedés-
től mentes, őszintén emberséges etika. Isten irgalma nem té t -
lenségre, hanem irgalomra indítja az embert. Jézus együtt van 
a bűnösökkel, azokkal, akik összeütköztek az emberi közös-
séggel vagy kisodródtak belőle: bizonyságot tesz közöttük az 
irgalmas Istenről, hogy irgalmas embertárssá legyenek. Jézus 
Lukács szerint sem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, ö is 
idézi Jézusnak azt a szavát, hogy a törvényben egyetlen 
vesszőcske sem dőlhet meg (16,17). De a törvény betöltése 
nem más, mint az az irgalmas szeretet, amely nem ismer sem 
vallási, sem nemzeti, sem faji , sem társadalmi ellentéteket, 
hanem csak felebarátot. Ragyogó példa erre az irgalmas sa-
maritánus. De nem kevésbé megragadó Jézus imádsága a ke-
reszten ellenségeiért: ezt is csak Lukács jegyezte fel (23,24). 
Az embereket elválasztó tényezők közül különösen nyomaté-
kosan foglalkozik Lukács a gazdagság kérdésével. Külön anya-
gában többször figyelmeztet a gazdagság veszélyeire, sőt súlyos 
következményeire is. Gondoljunk a bolond gazdag, a hamis 
sáfár, valamint a gazdag és Lázár példázataira! A. Schlatter 
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arra következtet, hogy Lukács olyan környezetben és időben 
ír, amelyben már jómódú hellénisták is csatlakoztak a keresz-
tyénséghez. Most ezek nyereség- és élvezetvágyát veszi célba. 
Lehetséges, hogy ez a feltevés helyes, de ettől függetlenül is 
következik Lukács örömhíréből, hogy Istent a bűnösök és 
megalázottak, tehát a szegények pár t ján látja a jólétüket má-
sokkal nem törődve élvező gazdagokkal szemben. 

Lukács evangéliumát összefoglalóan azzal jellemezhetjük, 
hogy az az egész világra néző jó reménység jegyében íródott. 
Mindjárt az evangélium elején a karácsonyi angyalok éneke 
hirdeti, hogy Üdvözítő született. Ennek az örömüzenetnek a 
távlatai már a kezdet kezdetén túlmennek Izráel népének ha-
tárain, és kiterjednek az egész emberiségre, amikor elhangzik 
a béke szózata: „ . . . é s a földön békesség!" Azután Lukács 
kettős műve, az evangélium és a Cselekedetek könyve bemu-
tatja, hogyan indul el ez az örömüzenet a jelentéktelen Názá-
retből, és hogyan érkezik meg Jeruzsálemen át Rómába, a ha-
talmas világvárosba. A reménységek beteljesülésének sorozata 
ez a történelmi folyamat. Lukács azonban valóságos történe-
tet ír, amelyből kitűnik, hogy Jézus evangéliumát nemcsak 
örömmel fogadták, hanem el is utasították. Szembe kerültek 
vele elsősorban azok a rétegeket, amelyek nyereségvágyuk és 
hatalmi igényük kielégítését tekintették életük céljának. 
Visszautasították azok is. akik törvényeskedő kegyességükkel 
idegenül, sőt ellenségesen álltak szemben a többi népekkel és 
a világgal. Lukács megmutat ja , hogy ezeket az elzárkózó, ön-
maguk felé forduló és visszafelé húzó erőket felülmúlja Jézus 
korlátokat nem ismerő szeretete, sőt velük szemben növek-
szik lendülete és átfogó ereje . Ebbe az összefüggésbe tartozik 
a szenvedéstörténet is. H. Conzelmann nyomán W. Grund-
mann, G. Braumann és mások hangsúlyozzák, hogy Lukács 
evangéliumában hosszúra nyúlik Jézus Jeruzsálembe vezető 
útjának a leírása, s ezért dominál az evangéliumban a szenve-
dés gondolata (9.51—19,28). Lukács evangéliumának ezt az ér-
telmezését azonban elhibázottnak tar t juk. Az evangélium sze-
rint Jézus éppen a Jeruzsálembe vezető út közben beszél és 
cselekszik úgy. mint az az Üdvözítő, aki az ember életének 
megújulását és örömét munkálja már a földön is. Szenvedé-
sére pedig Jézus Lukács szerint mindig úgy néz. hogy így kel-
lett bemennie dicsőségébe, hogy az egész emberiség Üdvözí-
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tője lehessen. Az evangélium azzal éri el csúcspontját, hogy 
ezen örvendeznek a tanítványok (24,44—53). Ez a történeti 
vonalvezetés tovább folytatódik a Cselekedetek könyvében is. 
Lukács mindvégig azt szemlélteti, hogy Isten hogyan vezeti 
egyházát Szentlelkével arra, hogy kinyissa a j t a j á t , kilépjen 
elzárkózottságából, és vigye a világba az evangélium örömhí-
rét és az irgalmas szeretet e t ikáját . Ez az egész világra néző 
örvendező szolgálat Lukács evangéliumának az irányító gon-
dolata. 

Ez az evangélium, Lukács szerint. 
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I. A J Á N L Ó S O R O K 

1,1—4. 

(1) Mivel már sokan vállalkoztak arra, hogy a köztünk va-
lóra vált eseményekről1 beszámolót állítsanak össze aszerint, 
(2) ahogyan reánk hagyták azok, akik szemtanúi és szolgái 
lettek az igének kezdettől: (3) magam is jónak láttam, hogy 
miután eleitől pontosan utána jártam mindennek, megírjam 
neked rendben, nagyrabecsült2 Theofilosz, (4) hogy azokról az 
igékről, amelyekre tanítást kaptál,' megtudd a kétségtelen 
valóságot4. 

1: perf. praes. jelzi, hogy Isten olyan cselekedeteiről van szó, ame-
lyekkel teljesítette ígéretét, de amelyek hatása még a jelenben is 
érvényesül. — 2: kratiste: előkelő vagy gazdag emberek megszólítása; 
Cs 23,26; 24,3; 26,25 szerint a római helytartó megszólítása. — 3: szó-
beli értesítést kap, mint Cs 21.21.24-ben. vagy keresztyén tanítást kap, 
mint Cs 18,25; Gl 6,6; itt még nem jelenti a keresztség előtti rend-
szeres tanítást, mint a későbbi századokban. — 4: asphaleia: rendít-
hetetlenség, szilárdság, bizonyosság. 

Klasszikus bevezetés 
Míg a többi evangéliumok bevezető szavai a gyülekezeti 

istentisztelet ünnepi hangulatát idézik, addig Lukács ajánló 
sorai arról tanúskodnak, hogy a Krisztusról szóló evangéliu-
mot a hellénista műveltségű ember színvonalán kívánja meg-
szólaltatni. Evangéliumát a nyilvánosság számára írja, és az 
ilyen könyvet a kor szokása szerint illett egy klasszikus kör-
mondatba foglalt ajánlással ellátni. Lukács ennek a követel-
ménynek kitűnően tesz eleget, és ezzel bizonyítja, hogy ő maga 
is hellenista műveltségű ember. Aki elfogadta az ajánlást, 
az vállalta a könyv kiadásával és terjesztésével járó költsége-
ket. Theofilosz megszólítása tanúskodik arról, hogy magas ál-
lású és gazdag ember volt, aki vállalhatta is ezt a feladatot. 
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Egyezik ezzel az a második századi hagyomány, hogy Theofi-
losz előkelő antiochiai ember volt, aki házának csarnokát a 
keresztyének rendelkezésére bocsátotta istentisztelet tartására 
(Clem. recogn. 10,7). Ha Lukács antiochiai származású volt, 
akkor innen adódhatott ismeretségük. Theofilosznak a keresz-
tyénséghez való viszonyáról az evangélium írása idején csak 
azt lehet mondani, hogy voltak értesülései a keresztyénségről, 
kapcsolatban állott Lukáccsal, és vállalta az evangélium ki-
adásának felelősségét és áldozatát. Ezek alapján valószínűnek 
kell tartanunk, hogy a gyülekezet tagja volt. 

Szokásos forma új tartalommal 

Lukács a kor szokásaihoz alkalmazkodott a bevezető kör-
mondat megfogalmazásánál, de az illemszabta világi formá-
kon átüt a keresztyén tar talom: az ige szolgálatának a nagy-
sága és fontossága. Számtalan példa muta t ja , hogy az ajánló 
mondat a pártfogó nevén kívül tartalmazta az addigi hasonló 
kísérletek szellemesen csípős bírálatát, megjelölte a szerző 
forrásait és elvégzett előmunkálatait, végül pedig eldicseke-
dett a mű jelentőségével. Lukácsnál is találunk hasonló ele-
meket, de ezeknek más a szelleme. Megemlékezik a korábbi 
munkákról, de bíráló megjegyzést nem tesz rájuk, inkább a 
feladat nagyságát emeli ki, amelyre vállalkoztak. Azonnal 
utal arra, hogy már náluk sincs szó önálló munkáról, hanem 
az ige szem- és fül tanúinak bizonyságtételét igyekeztek ú j ra 
elmondani. Ezzel sem kisebbíti munkájuk értékét, sőt, inkább 
árra utal finoman, hogy minden evangélium írásának alapja 
Istennek azok a cselekedetei, amelyekkel teljesítette ígéreteit 
Jézus Krisztusban. Isten cselekedett: ezért történtek olyan 
események, amelyekről lehet és kell beszélni és írni, ezért van 
igehirdetés, erről szólnak a szemtanúk, ezt foglalják írásba az 
evangélium írói és Lukács is. Amikor azután Lukács saját 
munkájának alaposságát és gondosságát hangsúlyozza, akkor 
sem a szokásos dicsekedés szólal meg, hanem a felelősség az 
evangélium tisztaságáért és hitelességéért. Theofilosz és má-
sok érdekében. Kiolvasható szavaiból, hogy az evangéliumi 
hagyományba téves értesülések és legendás elemek csúszhat-
nak bele, amelyek meghamisítják a valóságos Jézus képét. 
Tudjuk ezt nemcsak a ránk maradt apokrif evangéliumokból. 
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hanem abból is, hogy Pál apostol kifakad az ilyen üres mesék 
ellen ( lTim 1,4; 4,7). Lukács nyilván ilyenekre gondolva 
húzza alá, hogy amit leírt, annak utánajár t . 

A kétségtelen valóság 

Két tényre kell itt figyelnünk. Az egyik az, hogy már az 
őskeresztyénség is felvette a harcot a mesés mítoszok és le-
gendák ellen, amelyeket egyesek kegyes szándékkal Jézusra 
költöttek. Ezért a mai kor keresztyén embere is fel van jogo-
sítva arra, hogy szembeszálljon a Jézusra költött mítoszokkal. 
Viszont óvakodnunk kell attól, hogy könnyelműen kétségbe-
vonjuk az evangéliumi hagyomány szavahihetőségét. A máso-
dik az, hogy az őskeresztyénség nem fél tet te hitét a történeti 
valóságtól, sőt éppen az evangélium tisztaságáért keres te a 
hagyomány biztos történeti alapjait. Lukács is azért lett 
történetkutató és egyháztörténetíró, mert a keresztyén hit 
alapja nem lehet szóbeszéd és mese, hanem csakis a „kétség-
telen valóság"! 
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I I . A Z E V A N G É L I U M K E Z D E T E 

Életrajzszerű kezdet 
Mit mondanánk Jézusról annak, aki keveset vagy semmit-

sem hallott róla? Hogyan kezdenénk? Jézus kereszthalálával? 
Vagy a világ bűnösségével? Vagy talán az élet értelmével és 
az ember boldogság utáni vágyával? Mindenesetre nemcsak 
arra kellene gondolnunk, hogy mit szeretnénk elmondani Jé-
zusról, hanem arra is, hogy hol és milyen módon várhatunk 
érdeklődést és megértést hallgatóink részéről. Erre gondolva 
érdekes megfigyelni az evangéliumok kezdetét. Máté Jézus 
családfájával kezdi Ábrahámtól: olyanoknak ír, akik „Ábra-
hám magva test szerint". Jézus az Isten Fia: ez az első, amit 
Márk kijelent, és mindvégig ez a témája. így hívja fel a f i -
gyelmet Jézusra azok között, akik a hellénista világban sokat 
nallottak istenfiakról. János az igével, a világossággal és az 
élettel kezdi evangéliumát, bizonyára olyan környezetben, 
amelynek vallásos ideológiájában szerepeltek ezek a fogal-
mak. Azt hirdeti, hogy amiről sokan beszélnek, az igazán Jé-
zusban valósult meg. És Lukács? Ö bejelentette, hogy min-
dennek „eleitől" utána járt pontosan. Most ennek megfelelően 
„elején" kezdi Jézus történetét: születésével és gyermekkorá-
val. Ez életrajzszerű kezdet, és megfelel annak a törekvésé-
nek, hogy magasabb irodalmi igényeket is kielégítsen. Mert 
klasszikus szabályok szerint az életrajzírónak be kell számol-
nia hőse származásáról, családjáról, környezetéről, azokról a 
tényezőkről, amelyek kibontakozó egyéniségét alakították. 

Isten terve és a várakozások 
Lukács azonban csak formailag alkalmazkodik ehhez a sza-

bályhoz. Itt is evangéliumi tartalommal tölti meg a szokásos 
klasszikus formát. Évangéliumot ír, nem életrajzot. Bemu-
tatja Jézus családját és környezetét, amelyben született és fel-
nőtt, de nem elemzi a lélektani, családi és környezeti össze-

.34 



függéseket, hanem mindvégig azt a szempontot érvényesíti, 
hogy Isten most és ebben a környezetben megkezdte üdvözítő 
tervének megvalósítását. A bevezető fejezetek történeteinek 
ezért mindig kettős alanya van. Az egyik azok az emberek, 
akiknek gondjaik és örömeik, kívánságaik és reménységeik 
vannak, és így teljesítik papi, állampolgári és vallási kötele-
zettségeiket. A másik Isten, a tulajdonképpeni cselekvő 
alany, aki őket vezeti, tervének eszközeivé teszi. Isten tervei-
nek megvalósulása találkozik az emberi várakozásokkal: ez a 
két első fejezet kettős nézőpontja. Laikus olvasó is megérzi, 
hogy ezeknek a fejezeteknek az eseményeit a várakozások és 
reménységek levegője veszi körül. Könnyű megállapítani ezt 
Zakariásról, Simeonról és Hannáról. A kortársak azonban lép-
ten-nyomon kiérezhették ezekből a történetekből a célzásokat 
és állásfoglalásokat az egykorú várakozásokra és reménysé-
gekre. Számunkra is akkor válik érthetővé és színessé ezek-
nek a fejezeteknek a mondanivalója, ha rekonstruáljuk az 
egykorú várakozások világát, és a kortárs fülével próbáljuk 
hallgatni a történeteket. 

Messiások 

Jézus kora a messiási várakozások kora. A messiás eredeti-
leg nem jelentett mást , mint felkentet, és lehetett pap, pró-
féta vagy király. Később azonban a messiás azt a személyt is 
jelentette, akitől mint Isten küldöttétől Izráel szabadítását 
várták. Ε várakozások története messze visszanyúlik az Ótes-
tamentum korába. Legrégibb formája Dávid nevéhez fűző-
dik. Az ő családjából vár ták azt a felkent királyt, aki vissza-
állítja Dávid házának régi dicsőségét. Uralkodásával boldog 
korszak kezdődik, m e r t Istentől kapott hatalommal és böl-
csességgel kormányozza a világra ki ter jedő örök birodalmát. 
A babiloni fogság után, valószínűleg perzsa hatásra, egy más 
jellegű várakozás alakul ki, az írástudók és esszénusok bizo-
nyos köreiben. Ezek Dán 7,14kk nyomán az emberfia megje-
lenésére készültek, aki a mennyből száll alá, csodás isteni ere-
jével megsemmisíti ellenségeit, és feláll í t ja az igazak uralmát 
a földön. Ezek az emberfiavárakozások később vegyültek az 
eredeti zsidó messiási várakozásokkal. A Holt-tenger közelé-
ben talált tekercsekből megismerjük az esszénusok egyik cso-
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portjának, a kumrániaknak a várakozásait. Ez a papi eredetű 
gyülekezet két messiást várt : egy ároni főpapot Lévi törzsé-
ből és egy dávidi királyt Júda törzséből. Azt remélték, hogy 
ezek a messiások vezetik a végső idők küzdelmeit, és viszik 
győzelemre a világosság fiait — így nevezték önmagukat. 
A samaritánusok viszont Mózeshez hasonló próféta visszaté-
résében reménykedtek, aki visszaállítja a kultuszt a Garizim 
hegyén, és a samaritánusok vallására téríti a népeket . 

Ezeket a várakozásokat nem szabad úgy elképzelnünk, 
hogy azokat dogmaszerűen körvonalazták és rögzítették. El-
térések voltak az egyes irányzatok között, és a különböző vo-
nások sokszorosan keveredtek. A nép széles rétegeiben pedig 
nagyon ködös képek élhettek arról az aranykorról, amellyel 
Isten majd megajándékozza népét és rajta keresztül az embe-
riséget. Általában nagyon földi várakozások voltak Istennek 
a földön megvalósuló uralmáról, amelyet Izráel nemzeti re-
ménységei is színeztek. Elterjedt, de téves az az elképzelés, 
hogy Jézus korában volt egy politikai jellegű várakozás, 
amely a dávidi messiáshoz fűződött, és egy szellemibb, vallá-
sos és univerzális várakozás, amely az emberfia képzetéhez 
kapcsolódott. A valóság az, hogy a zsidóság minden várako-
zása vallásos jellegű volt. A dávidi messiást éppen úgy, mint 
az emberfiát Isten eszközének tekintik, és tőlük Isten akarata 
szerinti uralmat vár tak . De minden várakozásuk egyúttal po-
litikai jellegű volt. Még a legspirituálisabb irányzat is az el-
nyomó római hatalom bukását és Izráel felszabadulását várta 
a messiás vagy emberf ia eljövetelétől. Megtévesztő az is, hogy 
önkéntelenül keresztyén szemléleteket viszünk bele az ak-
kori messiási várakozásokba, és a messiás-krisztus név hal-
latára valami isteni lényt képzelünk. Jézus kortársai számára 
azonban ez lehetetlen gondolat volt. Ők emberi lényekre gon-
doltak, akár messiásról, akár emberfiáról, akár valami próféta 
feltámadásáról volt szó. Történelmük folyamán nem is egy-
szer kapcsolták várakozásaikat élő személyekhez. Zakariás 
próféta 520 körül messiásként ünnepli Zerubbábelt, a dávidi 
származású helytartót , és Józsuát, a főpapot (Zak 4,14; 6,9— 
15). Várakozásában azonban csalódott, és a következő száza-
dokban sokan mások is, akik személyekre konkretizálták mes-
siási reménységüket. Nem hiába óvnak az evangéliumok a ha-
mis messiásoktól (Mk 13,21kk). 
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Keresztelő János 

A messiási jellegű irányzatok között különleges helyet fog-
lal el Keresztelő János és tanítványi köre. Személyének és 
mozgalmának jelentőségét bizonyítja, hogy nemcsak az Új -
szövetség, hanem a nemkeresztyén történetírók is megemlé-
keznek róla. A messiás várható megjelenési helyén, a pusztá-
ban működött, annyira közel a kumrániakhoz, hogy feltétle-
nül találkozniuk kellett. Mégis lényegesen eltér tőlük és a 
többi várakozástól abban, hogy nem találni nyomát nála a po-
litikai jellegű reménységeknek. Sőt, élesen bírálja népét, meg-
térést követel, és ennek jeléül a megkeresztelkedést. Minden 
evangélium és a Cselekedetek könyve egybehangzóan mondja, 
hogy közvetlenül Jézus előtt kezdte működését, és előkészí-
tette Jézus ú t já t . De feltehetően különös okuk van arra, hogy 
ezt ennyire hangsúlyozzák. Ez érződik Lukács két első fe je-
zetén is, amelyekben Keresztelő János és Jézus történetei sa-
játos céltudatossággal fonódnak egymásba. Jézust párhu-
zamba állí t ják Keresztelő Jánossal, de egyúttal mindig fölébe 
is emelik. Az a tény áll emögött, hogy bizonyos körökben Ke-
resztelő Jánost tartották messiásnak. Biztos nyoma van en-
nek az Újszövetségben (Lk 3,15; Jn 1,19k), valamint abban a 
tényben, hogy a még élő, de kihalóban levő iráni mandeista 
szekta Keresztelő Jánost Jézus fölé emeli. Keresztelő János is 
egyike azoknak a történeti személyeknek, akit az emberek a 
messiásnak gondoltak. 

Hellenista-pogány reménységek 

A messiási várakozás sajátosan zsidó jelenség volt Jézus 
korában, de mégsem egészen elszigetelt a hellenista világban. 
Isten uralmának helyreállításáról és a megtérés követelmé-
nyéről természetesen nem hallunk, de nem voltak ismeretle-
nek a hellenista római világban sem az isteni személyhez fű -
ződő vallásos-politikai várakozások. Nagy Sándort isteni sza-
badi tóként üdvözölték Keleten, és utódai alatt a hellenista 
uralkodók udvarában kialakult az az eszme, hogy a kitűnő 
uralkodók jótevő istenek, akik mint üdvöt hozó szabadítók, 
„szótérok" elhozzák az üdv és béke örök országát. így üdvö-
zölte az athéni városi tanács Nagy Sándor egyik utódát, De-
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metriosz Poliorketészt: „Üdvözlégy, a hatalmas Pozeidon és 
Afrodité fia! Mert a többi istenek távol vannak, vagy nincs 
fü lük vagy nincsenek, vagy nem adnak nekünk semmit. De 
téged közöttünk látunk, nem fából, és nem kőből, hanem va-
lósággal: ezért kérünk téged. Első kérésünk: békét! Te meg-
adhatod nekünk." A római birodalomban szintén kialakult a 
visszatérő aranykor képzete, amelyet az isteni uralkodó hoz 
el. Így ünnepeltette magát Augustus császár is, akit nem vé-
letlenül említ Lukács Jézus születésével kapcsolatban. Az ő 
uralkodása alatt a mitológiai képek felhasználásával így ír 
Vergilius az isteni gyermek születéséről: „Véget vet a vaskor-
szaknak, és elhozza az aranykor kezdetét a világnak. Isten-
ként fog élni, békét hoz a világnak és (isteni) atyja erejével 
uralkodik." Hasonlóan ünneplik születésnapját birodalom-
szerte. Egy felirat a sok közül a kisázsiai Priénéből: „Ez a nap 
az egész világot új já formálta. A pusztulás várt volna ránk, 
ha a most születettben nem ragyogott volna fel a közös boldog-
ság minden ember számára. A gondviselés nekünk és el jö-
vendő nemzedékeknek szótérül küldte: véget vet minden há-
borúnak és mindent nagyszerűen intéz. Az istenség születés-
napja a világ számára a róla szóló evangéliumok kezdetét 
jelzi. Születésétől ú j időszámításnak kell kezdődnie." Az ilyen 
várakozásokat természetesen megcsúfolta egy Caligula vagy 
Néró uralkodása, de a visszatérő boldog kor eszméje tovább 
élt, és megújult a kiválóbb uralkodók idején. 

Reménység és valóság 

Ezek a reménységek alkotják Lukács első két fejezetének 
és egész evangéliumának a hátterét. Kívülálló azt tudhatta, 
hogy Jézust messiási királyként feszítették meg, és ez gya-
nússá tehette a keresztyénséget is. Az apostolokat és az őske-
resztyénséget a zsidóság körében egy sorba állították Teudás 
és a Galileai Júdás véresen elfojtott messiási mozgalmaival 
(Cs 5,36k). Pált a római helyőrség egy levert messiási mozga-
lom megszökött szervezőjének nézi, akiről egyébként Jose-
phus zsidó történetíró is megemlékezik (Cs 21,38kk; Jos. Β. 
2,13:3kk). Vespasianus pedig az evangélium írása táján halálra 
keresteti a dávidi család tagjait, mert világuralmi törekvé-
seikről kapott kósza híreket (Eus, 111:11—12). Ezek azok a 
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realitások, amelyekkel Lukácsnak számolnia kellett, amikor 
megírta evangéliumát. Meg kellett mutatnia, hogyan viszo-
nyul Jézus és a keresztyénség ezekhez a reménységekhez. 
Lukács ebben a tekintetben is a kétségtelen valóságot mutat ja 
be. Így két vonal fu t egymás mellett a bevezető történetek-
ben. Egyrészt hirdeti, hogy Jézusban beteljesültek a remény-
ségek. Beteljesíti Izráel reménységét: ő a dávidi messiás, aki 
„uralkodik Jákób házán mindörökké, és uralmának nem lesz 
vége" (1,33). Beteljesíti a hellenista világ reménységeit is: ö 
az üdvözítő „szótér", az Isten Fia igazi értelemben, akinek 
születésekor békeszózat hangzik a földön (2,11. 14). A remény-
ségek valóra válásának nyomvonala az a meg nem szűnő 
öröm, amely végigvonul ezeken a fejezeteken. Részben a Bib-
lia és részben a vallásos mitológia nyelvén beszél erről . Ter-
mészetes ez, és azon csodálkoznánk, ha nem így volna. Csak 
így, a Biblia és a vallások nyelvét használva tehet i Lukács 
világossá, hogy Jézusban valóra válik az Ótestamentum, a 
zsidóság és a pogányság reménysége. De éppen ezért egy másik 
vonal is végigfut Lukács bevezető történetein, amely azt mu-
tatja, hogy a teljesülő valóság más min t a reménység. Nem 
polemikusán és nem lekicsinyléssel beszél Lukács a tévesnek 
bizonyuló reménységekről. Annyira tapintatos, hogy a kor 
problémáit nem ismerő olvasó észre sem veszi a várakozások 
helyreigazítását. Egyszerűen elmondja a tényeket: bemutat ja 
Jézust, de közben meglátszik a nyomvonala annak is, hogy a 
reménység és a valóság eltér egymástól. Megdöbbenés, hitet-
lenség, engedelmesség, a látottak csendes mérlegelése és meg-
nemértés kíséri Jézus megjelenését. Jeléül annak, hogy „amit 
szem nem látott, fül nem hallott és emberi szív el nem gon-
dolt", az valósult meg Jézus Krisztusban. 

A mi reménységeink? 

A Jézus korabeli messiási várakozások formai megjelenésük 
szerint idegenné váltak, é s történeti múl t tá lettek számunkra. 
Tartalmuk szerint azonban tovább éltek, és nyomon kísérik 
az egyház történetét a mai napig. Ahogyan voltak Izráelben, 
akik a messiás megjelenésétől a kegyesek uralmát és Izráel 
világhatalmát remélték, úgy kísért az egyházban is a keresz-
tyének elsőbbségének és világuralmának igénye. Ahogyan 
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voltak, akik visszavonultak a pusztába és magára hagyták a 
világot az ítéletig, úgy kísért a keresztyénségben is a lelki 
dezertálás a világból. Erre gondolva válik időszerűvé, amit 
Lukács ír arról, hogy Jézus hogyan teljesíti, és hogyan iga-
zítja helyre reménységeinket. 

1. KERESZTELŐ JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK BEJELENTÉSE 

1,5—25 

(5) Történt Heródesnek, Júdea királyának idején: élt egy 
pap, név szerint Zakariás, Abia szolgálati csoportjából, fele-
sége pedig Aron leányai közül, és neve Erzsébet. (6) Igazak 
voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül jártak az Ür 
minden parancsolata és rendje szerint. (7) Nem volt gyerme-
kük, mert Erzsébet meddő volt, és mindketten előrehaladott 
korúak voltak. 

(8) Történt, hogy amikor papi szolgálatot végzett az IJr 
előtt, mert csoportja volt soron, (9) a papi szolgálat szokásos 
rendje szerint kisorsolták, hogy az Ür templomába lépve el-
végezze a füstölő áldozatot1, (10) a nép egész sokasága pedig 
kinn imádkozott a füstölő áldozat órájában, (11) megjelent 
neki az Ür egyik angyala a füstölő oltártól jobbra állva.2 (12) 
Zakariás megdöbbent3, amikor meglátta, és félelem szállta 
meg. 

(13) De így szólt hozzá az angyal: 
„Ne félj, Zakariás, 
mert meghallgatásra talált a kérésed: 
feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, 
és elnevezed majd Jánosnak; 

(14) örömöd lesz és vigadozásod, 
és sokan fognak örvendezni születésén; 

(15) mert nagy lesz az Ür előtt, 
bort és részegítő italt4 nem iszik, 
és Szentlélekkel telik meg már anyjának méhétől fogva. 

(16) Izráel fiai közül sokakat megtérít az Ürhoz, Istenükhöz, 
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(17) maga is Előtte jár Illés lelkével és erejével, 
hogy atyák szívét térítse fiaikhoz, 
és engedetleneket igaz lelkületre, 
hogy ünnepi díszbe öltözött népet készítsen5 az Úrnak." 

(18) Zakariás azonban így szólt az angyalhoz: „Miből tu-
dom meg ezt? Mert én öreg vagyok, feleségem is előrehaladott 
korú." (19) Az angyal ezt válaszolta neki: „Én vagyok Gábriel, 
aki az Isten előtt áll, és elküldettem, hogy beszéljek veled, és 
ezt az örömhírt hozzam neked. (20) De íme, néma leszel, és 
nem tudsz megszólalni addig a napig, amelyen ezek megtör-
ténnek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek beteljesednek a 
maguk idején." (21) A nép várakozott Zakariásra, és csodál-
kozott, hogy késlekedik a templomban. (22) Amikor pedig 
kijött, nem tudott szóbaállni velük, és felismerték, hogy láto-
mást látott a templomban. Ö pedig fejével integetett nekik6, 
és néma maradt. 

(23) Történt, hogy amikor leteltek papi szolgálatának 
napjai, elment haza. (24) Ε napok után fogant felesége, Erzsé-
bet, és elrejtőzött öt hónapra, és ezt mondta: (25) „Így tett 
velem az Ür azokban a napokban, amelyekben arra tekintett, 
hogy levegye rólam szégyenemet az emberek előtt." 

1: A papok szolgálati beosztása 2 Móz 30,1—10.34.38 szerint tör-
tént. — 2: az oltártól jobbra: az angyal magas r ang já t jelzi. 3: eta-
rachthe: azt az állapotot jelzi, amikor az embert várat lan esemény 
megrázza és tanácstalanná teszi. — 4: sikera: a ram, sikra, héber 
sekar: a bortól rendszerint megkülönböztetett, er jeszte t t szeszes ital. 
— 5: hetoimasai: készenlétbe állít, felszerel, prezentál; kateskeuasme-
nos: elkészített, feldíszített, rendbe hozott: régi fel iratok ezt a szót 
használják az út előkészítésére és feldíszítésére Zeusz vagy Dionüzosz 
felvonulása számára. — 6: en dianeuon: jeleket ad, elsősorban fej jel 
és arckifejezéssel. 

Datálás 

5. Lukács első dolga a datálás. Ezzel hangsúlyozza, hogy 
amit leír, azt nem mítosznak, hanem valóságos eseménynek 
tekinti. Nagy Heródes i. e. 37—4-ig uralkodott. Róma vazallus 
királya volt, de viszonylag önállóan gyakorolhatta uralmát 
nemcsak Júdeában, hanem egész Palesztinában. Híres kegyet-
lenségéről, de ügyességével polgári jólétet is tudott biztosí-
tani, úgyhogy uralkodása fogalommá vált. Emlékezetes ma-

41 



radt nagy építkezéseiről, egyebek között a Jézus korabeli je-
ruzsálemi templomról, amelyet ő épít tetet t fel az előző temp-
lom kétszeresére és pazar pompával (21,5). Lukács tehá t He-
ródes nevének említésévelj ha nem is pontosan, de közérthe-
tően datálta az elmondandó történeteket. 

Igazak az Úr előtt 

5—7. Lukács bemutat ja Keresztelő János szüleit. Zakariás 
pap volt, és felesége Erzsébet is papi családból származott. 
Azonnal felmerülhet az a gondolat az egykori olvasóban, hogy 
Keresztelő János olyan főpapi messiás Lévi törzséből, ami-
lyent a kumrániak vár tak. De szembetűnik a különbség is: 
Zakariás nem vonul csendes ellenállásba, mint a kumrániak. 
Lukács hangsúlyozza Zakariás és Erzsébet őszinte kegyessé-
gét. Nem ok nélkül. A Jeruzsálemben szolgálatot teljesítő 
papságot ebben az időben sok jogos bírálat érte személyes és 
közéleti magatartása miat t . Abia csoportja pedig egy késői 
hagyomány szerint hitetlensége és erkölcstelensége miatt a 
templom pusztulásának egyik okozójává lett. Zakariás nem 
vonja ki magát a templomi szolgálatból, mint a kumrániak, 
de nem is részes sem a jeruzsálemi papságnak, sem Abia cso-
portjának bűnében. Isten út ján jár. Igaz volt az Űr előtt fele-
ségével együtt . Gyermektelenségük nem lehet az Isten bün-
tetése, ahogyan ezt a közfelfogás tartot ta . Lukács kegyessé-
gük hangsúlyozásával felhívja a f igyelmet arra, hogy itt ki-
vételről van szó. 

Kivételes alkalom 

8—12. A kivételek folytatódnak. A papság 24 szolgálati cso-
portra osztva végezte a szent szolgálatot a jeruzsálemi temp-
lomban. Minden papi csoportra évenként kétszer egy hétre 
került sor. Feladatukhoz tartozott minden reggel és este a füs-
tölő áldozat bemutatása a templom szentélyében, a füstölő ol-
tárnál, ahol a főpap évente egyszer végezte a véres engeszte-
lést a népért. Sorshúzással jelölték ki minden alkalomra azt a 
papot, aki elvégezte a füstölő áldozatot. Annyira szentnek és 
nagynak érezték ezt a szolgálatot, hogy a hagyomány szerint 
egy pap egész életében legfeljebb egyszer részesülhetett eb-

42 



ben a kiváltságban. A sorshúzás révén tehát Zakariás, az öre-
gedő pap életének nagy napjához érkezett. Soha vissza nem 
térő kivételes alkalom: a nép imádságától kísérve és mégis 
egyedül léphet az Űr elé. És ekkor ú jabb rendkívüli eset tör-
ténik. Látomása támad, megjelenik az Űr angyala. Mint pap-
nak az angyal későbbi bemutatkozása nélkül is tudnia kellett, 
mit jelent ez: üzenet Istentől! Érthető, hogy megrendült. 

Nagy ígéret 

13—17. Az angyal első szava: Ne félj! Jelzi, hogy nem meg-
semmisítő ítélet kihirdetéséről van szó, hanem a kegyelem 
örömhírét hozza. Az üzenet ritmikus versszerű formába van 
öntve: ótestamentumi próféciára és zsoltárokra emlékeztet. Bi-
zonyára Keresztelő János köreiből származott, és az ő felfo-
gásukat tükrözi küldetéséről, ugyanakkor Lukács evangéliu-
mára jellemző vonásokat is találunk benne. Ilyen mindjár t az 
is, hogy a születendő gyermek örömöt hoz. Lukács szeret a r -
ról beszélni, hogy Isten örömöt hoz az embernek. A „sokan" 
kifejezés a kumrániak szóhasználatát figyelembe véve bizo-
nyára az Izráel megváltására váró gyülekezetet jelenti. Az 
öröm tehát nemcsak az eddig gyermektelen szülőké, hanem 
azoké is, akik elfogadják szolgálatát. A hagyomány egyönte-
tűen azt ta r t ja , hogy Keresztelő János szent életű aszkéta 
volt. így ír ja le őt a prófécia is és ezt a Szentlélek munkájára 
vezeti vissza. Ez is jellemző Lukácsra: szerinte a Szentlélek 
a cselekvő személy az üdvösség történetében. Ö indítja el Jé -
zust, az apostolokat, a pünkösdi gyülekezetet és Pált a misz-
szióra, és természetesen ő munkálkodik Keresztelő Jánosban 
is. A prófécia Keresztelő János küldetésének leírásával érke-
zik csúcspontjához. Értelem szerint Mai 4,5—6-ot idézi. En-
nek nyomán arra gondoltak, hogy az utolsó időkben eljön Illés 
az Isten előtt, és megtéríti a népet, hogy ne kelljen elpusztul-
nia az ítéletben. Az angyali üzenet nem azonosítja Jánost Il-
léssel, de küldetését hasonlónak mondja: előkészíti a népet az 
Űr jövetelére. Ezt a feladatot térítéssel végzi, mégpedig ket-
tős értelemben: embereket Istenhez és egymáshoz térít. Ez 
pontosan a teljes Szentírás vonalába esik. Istenhez való viszo-
nyunkat csak az emberekhez való viszonyunkkal együtt ren-
dezhetjük. Hozzá még első helyen áll a legszorosabb emberi 
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közösség: a családi viszony ügye. Az atyáknál kezdődik az ú j 
magatartás. A felnőttek nemzedéke sokszor nem gondol arra , 
hogy Isten is tőle várja a kezdeményezést a nemzedékek egy-
máshoz való viszonyának rendezésére. Feltűnő azonban, hogy 
nincs szó a fiak megtérítéséről az atyákhoz, ahogyan ez Ma-
lakiásnál olvasható. Magyarázzák ezt azzal, hogy talán olyan 
történelmi helyzetben keletkezett ez a vers, amikor a fiatalok 
reformnemzedéke helyesebben látta Isten út já t , mint az idő-
sebb. De nem valószínű, hogy itt a korosztályok ilyen meg-
különböztetéséről van szó. Az „engedetlenek" megtérítése 
amúgy is egybefoglalja mind a kettőt. A hangsúly nem is eze-
ken a részleteken, hanem azon a záró mondaton van, amely 
úgy ír ja körül Keresztelő János küldetését, hogy felkészíti a 
népeket az Úr elé. A részletek azt érzékeltetik, hogy oly fel-
adata van, mint amilyet Malakiás nyomán a visszatérő Illés-
től vártak. Ez pedig azt jelentette, hogy egészen közel jött 
az utolsó ítélet ideje, és sürgetővé vált a nép megtérítése. Eb-
ben világosan érezhető a különbség más messiási mozgalmak-
hoz képest. Nem tudunk egyetlen olyan messiási mozgalomról 
sem, amely ilyen élesen állította fel a megtérés követelését. 
A prófécia nem tartalmaz sajátosan keresztyén vonást, de az 
evangéliumba illesztve egy ponton értelmi változáson ment 
át. A 17. vers szerint János „előtte" jár. Ez eredetileg Istenre, 
ebben az összefüggésben azonban Jézusra értendő. Amit Ke-
resztelő János körében úgy érthettek, hogy ő a főpapi messiás, 
aki az ítéletre jövő Isten útját készíti elő, azt Lukács bele-
állítja a történeti összefüggésbe, és ezzel adja meg igazi értel-
mét: Keresztelő János az ember megmentésére érkező Jézus 
út ját készíti. 

Hit helyett jelkívánás 

18—26. Zakariás nem akar hinni a nagy ígéretnek. Az el-
beszélés finom vonása az, hogy csak ebből tűnik ki, mit kért 
imádságában. Mást kért, mint amire ígéretet kapott. Ezért 
nem tudja hinni. Ha magának kért volna utódot, akkor nem 
kételkedett volna abban, hogy ez lehetséges, ahogyan az Ótes-
tamentum szerint hasonló körülmények között született Izsák, 
Sámson és Sámuel is (lMóz 15,lkk; Bir 13,2kk; lSám l,4kk). 
Nem gyermekért, hanem Izráel szabadításáért imádkozott, és 
ezért nem tudta hinni, hogy ezt Isten éppen így, és éppen 
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ra j ta keresztül teljesíti. Itt találkozunk először azzal a ténnyel, 
hogy Isten teljesíti a reménységeket, de nem úgy ahogyan 
elgondolnánk, hanem minden elképzelést meghaladó módon. 
Isten mindig újat alkot, mindig ú j helyzetek elé állítja a hí-
vőket, és azt követeli, hogy a beszédére figyelők kövessék 
nyomon az ő cselekedetét a világban. Ahol az ember nem 
hisz Isten szavának, ott azonnal jelentkezik a hitetlenség. Za-
kariás is így járt. Nemcsak hallani, hanem látni akart: jelt kí-
vánt, mint a zsidóság olyan sokszor Jézustól. A jelt megkapta. 
Elnémul, és nem hirdetheti el· a nagy ígéret örömhírét, ame-
lyet mindenkinél előbb hallott. Mennyivel kevesebbet mond a 
jel, mint az ígéret szava, azt világosan mutatja a csendes 
örömmel megszólaló Erzsébet beszéde: a jel neki csak saját 
szégyenének végéről tanúskodik. 

Hihetetlen! 
Lukács mindjár t az első történetben élére állítja a hit kér-

dését. Zakariásról és Erzsébetről azt mondja , hogy igazak vol-
tak az Űr előtt. Ezzel kezdődött a történet — a végére pedig 
az egyik megnémul hitetlensége miatt, a másik beszél, de sej-
telme sincs annak értelméről, ami történt. Nem az a hihetetlen, 
hogy gyermeke születik idősödő embereknek, hanem az, 
hogy a legjobbak, az igazak is ilyen hitetlenek és értetlenek 
Isten előtt. Mert esetük számtalan változatban ismétlődik. így 
jártak együtt a tanítványok Jézussal, és nem értették. Péter 
fogadkozott, azután megbotránkozott benne. Pál a legnagyobb 
csodának tar tot ta élete végéig, hogy ő apostol lett. Hihetetlen, 
hogy Istennek ilyen hitetlen és értelmetlen emberekkel van 
dolga. Még hihetetlenebb, hogy Isten mégis fel tud ja őket 
használni eszközül tervének megvalósításában. A hitetlenség 
mögött bontakozik ki Isten nagysága. Olyan nagy az irgalma, 
hogy meghalad minden reménységet és képzeletet. 

2. JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK BEJELENTÉSE 
1,26—38 

(26) A hatodik hónapban elküldetett Gábriel angyal Isten-
től1 Galilea egyik városába, melynek neve Názáret, (27) egy 
szűzhöz2, aki el volt jegyezve egy férfival: ennek neve József, 
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Dávid házából, és a szűz neve Mária. (28) Bement hozzá (az 
angyal), és ezt mondta: „Üdvözöllek, kegyelembe fogadott, az 
Ür veled van!"3 (29) Ö pedig megdöbbent ettől a szótól, és 
fontolgatta, milyen ez az üdvözlés. 

(30) Az angyal ezt mondta neki: 
„Ne félj, Mária, 
mert kegyelmet találtál Istennél! 

(31) És íme, fogansz majd méhedben, és fiút szülsz, 
és elnevezed Jézusnak.'1 

(32) Nagy lesz Ő, és a Magasságos Fiának neveztetik: 
az Ür Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, 

(33) uralkodik Jákób házán örökké, 
és uralmának nem lesz vége." 

(34) Mária ezt mondta az angyalnak: „Hogyan lesz ez, 
hiszen férfit nem ismerek?" (35) így válaszolt neki az an-
gyal: 

„Szentlélek száll majd reád, 
és a Magasságos ereje árnyékol be téged: 
ezért a születendő is Szentnek neveztetik el, Isten Fiának. 

(36) íme, maga Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öre-
gen, és ez már hatodik hónapja annak, akit meddőnek mon-
danak: (37) mert nem lesz lehetetlen Istennél egyetlen ígéret 
sem."" (38) Ezt mondta Mária: „íme. az Ür szolgáló leánya, 
történjék velem ígéreted szerint!" És elment tőle az angyal. 

1: apo theou: szenvedő ige mellett apo az alanyt jelentheti; ezért 
ú jabb fordítók átteszik a szöveget cselekvő módba: „Isten elküldte 
Gábrielt", itt azonban apo helyhatározó értelmű is lehet, annak az 
ellentétnek a kiemelésére, hogy Gábriel közvetlenül Istentől érkezett 
a jelentéktelen Názáretbe. — 2: parthenos: szűz. fiatal leány, vagy szű-
zen fér jhez ment fiatal asszony; itt a 34. vers értelmében szűz, de 
nem Mária erényességét vagy bűntelenségét hangsúlyozza, hanem a 
Szentlélektől való fogantatás emberi oldalára utal. A szövegben nincs 
nyoma Mária szüzességi fogadalmának és a házasság alacsonyabb 
értékelésének. — 3: chaire: a szokásos üdvözlés görög nyelvterületen; 
lehetséges, hogy itt az egyébként elhomályosult értelme is felvillan: 
„örü l j ! " Szójáték is van a megszólítással: kecharitomene; a latin for -
dításban: gratia plena = kegyelemmel teljes, és ezen az alapon a 
római katolikus teológia Máriát minden bűntől, még az eredendő bűn -
től is mentesnek tekinti: ez az értelmezés ellenkezik az eredeti szóval, 
amely szenvedő alakú: ..kegyelemben részesült": nem a kegyelem 
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ajándékának birtoklásáról, hanem kegyelembe fogadottságról beszél. 
— 4: Jesous: gyakori zsidó név ebben az időben: héberü l jöhosua, 
röviden: jesua; jelentése: Isten megszabadít, ill. üdvözít; ezt azonban 
Lukács hellenista olvasói aligha tudták. — 5: rhema: gazdag jelentésű: 
beszéd, kijelentés, ígéret, dolog, eset; jelentésére hatással van a héber 
dabar szó, amely szintén jelenthet beszédet, ígéretet és megtörtént 
esetet. 

Különös üdvözlés 

26—29. Lukács Keresztelő János születésének bejelentése 
mellé állítja Jézus születésének a bejelentését. Az egymás 
mellé állítás kiemeli a különbséget. Egyetlen szereplő azonos: 
Gábriel angyal. Fél évvel ezelőtt jelent meg a szent városban 
a templomban egy papnak, aki hangsúlyozottan igaz volt az Űr 
előtt. Most Istentől érkezik egyenest Galileába, Názáretbe egy 
eljegyzett szűz házába. Hallatlan eset, ha a kortársak fülével 
hallgatjuk. Galilea rosszhírű tar tomány politikai és vallási 
szempontból egyaránt. Állandóan zavargó zéloták fészkeként 
volt ismeretes. A törvény megtartását nem vették komolyan. 
Lukács egyik zsidó kortársa így kiált fel : „Galilea. Galilea, te 
gyűlölöd a törvényt, ezért az lesz a véged, mint a zélotáké!" 
Názáret nevét csak az Újtestamentum őrizte meg: ennyire je-
lentéktelen hely volt. Nátánáel a közvéleményt szólaltatta 
meg, amikor a názáreti Jézus híre hallatára így kérdez: „Ná-
záretből támadhat-e valami jó?" (Jn 1,46). A nők az akkori 
zsidóság számára alacsonyabbrendű lényeknek számítottak, 
az pedig teljességgel elképzelhetetlennek látszott, hogy az Is-
ten trónja mellett álló angyal megjelenjék egy lánynak. A rab-
binista hagyományból ismerjük ezt a kijelentést: „Nőt nem 
köszöntünk semmiféle üdvözléssel." Nem véletlen, hogy Má-
ria megdöbben, és nem érti az üdvözlést. Ennek tartalma is 
beleillik az összképbe: nem Mária erényét és bűntelenségét 
állapítja meg, hanem azt a kegyelmet hangsúlyozza, amely-
ben részesült. Egyszóval: az egész bevezetés Isten kegyelmé-
nek hihetetlen nagyságát hirdeti. 

Is<en Fia Dávid trónján 

30—33. Az angyal szava: „Ne félj!", itt is arra utal, mint 
Zakariásnál. Nem ítélet, hanem kegyelem hírét hozza, aho-
gyan ezt a következő mondat kijelenti. A bevezetés után nem 
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is várhatunk mást: ami Máriával történik, annak egyedüli 
alapja az, hogy Isten kegyelmes hozzá. Az üzenet is ígéret 
beteljesedéséről szól, mint Zakariás esetében. De míg ott a 
főpapi messiásra, addig itt a dávidi királyi messiásra kell gon-
dolnunk. Dávid kapot t erre ígéretet 2Sám 7,12—16 szerint, 
és ennek alapján alakult ki az eljövendő királyi messiás képe, 
aki felszabadítja Izráelt, és helyreáll í t ja régi dicsőségét. Az 
üzenet ezt Jézusra alkalmazza. Jézusról biztos történeti ada-
tunk az, hogy Dávid családjából származott. Ennek nem mond 
ellene a 2. vers sem, mert a házasság megkötése után a régi 
zsidó jog szerint József gyermekének és Dávid családjából 
származónak számít. Jézus az ígéret szerint nemcsak Dávid 
fia és utóda, hanem a Magasságos Fia is. Ez megfelel annak 
az ótestamentumi felfogásnak, hogy a királyt Isten a trónra-
lépésekor fiává fogadta (Zs 2,7; vö.: 2Sám 7,12—16). Ezt a né-
zetet azonban a zsidóság a babiloni fogság u tán nem eleve-
nítette fel. Talán éppen azért, mer t ugyanakkor terjedt el a 
hellenizmus területén az a felfogás, hogy a kiváló uralkodó 
valami istenség fia, de ezt a tényleges leszármazás értelmében 
vették. Erre gondolva feltűnő, hogy szövegünk Isten Fia he-
lyett először a Magasságos Fiáról szól: ez hellenista fogalma-
zás. Lukács ezért többször nevezi Istent a Magasságosnak 
(1,35. 76; 6,35). A Magasságos Fia Dávid t rón ján : ebből ezek 
szerint mind a zsidóság, mind a hellenista pogányság kihall-
hatta reménységeinek teljesülését. De valóban átvette Jézus 
a világi uralmat Dávid fiaként? Lukács nem ezt a képet r a j -
zolja róla evangéliumában, és lehetetlen, hogy ezt a különb-
séget nem vette volna észre. Csak így tudjuk érteni eljárását: 
most hangsúlyozza, hogy Jézusban teljesülnek a reménysé-
gek, azután pedig kifejti , hogy ő milyen más értelemben ura 
a világnak, mint ahogyan azt akár zsidó, akár hellenista po-
gányok, akár tanítványai elképzelték (22,24kk). 

Fogantatott Szentlélektől 

34—38. Tovább folytatódik a párhuzamos különbség Zaka-
riás történetéhez képest. Mária esetében a kérdést nem követi 
büntetés. Zakariásnak gondolnia kellett volna Izsák, Sámson 
és Sámuel születésére, de Mária esetére nincs precedens az 
Ótestamentumban. Sok vitára adot t alkalmat az a mondat, 
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hogy férfit nem ismert, amikor a második vers szerint el volt 
jegyezve Józseffel. Gondolták arra, hogy vagy az egyik vagy 
a másik szövegrész utólagos betoldás, de e r re a feltevésre a 
régi kéziratok nem adnak alapot. Tény az, hogy ebben az idő-
ben 12 éves korában jegyezték el a leányt, és ettől kezdve 
jog szerint feleségnek számított. Rendszerint több mint egy 
év múlva történt az egybekelés, de addig az együttélés gya-
korlatilag lehetetlen volt. Mária kérdését ez kellően indo-
kolja. A válasz azt írja le, amiről az apostoli hitvallásban így 
teszünk bizonyságot: „fogantatott Szentlélektől". Arra nem 
lehet gondolni, hogy Lukács szerint ez az angyal jelenlétében, 
mintegy az ige hallására történt, mert valamennyi állítmány 
jövő időre utal. Az összehasonlító vallástudomány az olyan 
történetek tömegét hordta össze, amelyek istenségek és leá-
nyok vagy asszonyok „szent egybekeléséről" szólnak. Alap-
jában két mítosztípust ismerünk. A zsidó történetekben arról 
van szó, hogy Isten lehetővé teszi a gyermekáldást a szülők 
számára, mint Zakariás és Erzsébet esetében is. De Mária 
esete különbözik ettől. A hellenista történeteknél az istenség 
az apa szerepét tölti be személyesen vagy valamilyen meg-
jelenési formájában. Ezzel sem egyezik Mária története, mer t 
sem a Szentléleknek, sem a beárnyékolásnak sehol sem mu-
tatható ki biológiai-szekszuális szerepe vagy jelentése. Az 
összehasonlítás alapján kitűnik, hogy Mária történetét nem le-
het ezekből a mítoszokból levezetni. Marad mint egyetlen tá -
voli analógia a bibliai teremtéstörténet, amely szerint Isten 
Lelke lebegett a vizek fölött, miközben igéjével teremtett : 
lMóz l,2k. Erre emlékeztet, hogy szövegünk nemcsak a Szent-
lelket, hanem Isten beszédét, ill. ígéretét ismételten említi a 
37—38. versekben. Ez azt jelentené, hogy Isten Lelkének és 
igéjének teremtő ereje tette lehetővé a Megváltó emberré lé-
telét. A szövegezés mindenképpen arra vall, hogy nem isteni 
t i tkokat akar felfedni, hanem az eredményre akarja felhívni a 
figyelmet: Isten Fia emberré lesz, és ebben az Isten közele-
dését váró világ reménységeinek beteljesedését láthatta. Má-
ria e r re a nagy ígéretre kérés nélkül kap jelt : Erzsébet esetét 
és az emlékeztetést arra, amit Isten mondott Ábrahámnak, 
hogy amit ígér, azt meg is teheti. Mária ezek után meghajol 
Isten ígérete és akarata előtt. A római katolikus teológia ki-
emeli a „történjék", latinul „fiat" szó súlyát. Szerintük Mária 
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„ezzel az emberiség nevében szabadakaratú beleegyezését 
adja a megváltás művéhez", és így lesz a „menny a j ta jává" 
(ianua coeli), „minden kegyelem közvetítőjévé" (mediatrix 
omnium gratiarum) és Krisztus „társmegváltójává" (corre-
demptrix). Minderről egyetlen szó sincs az eredeti szövegben,, 
sőt ezzel az értelmezéssel ellenkezik az egész szöveg alap-
hangja, mely szerint az angyal nem beleegyezést vár, hanem 
üzenetet hoz Istentől, és Mária ezt elfogadja. Ö a megváltás 
művének eszköze, nem társalanya. Maga Mária fordul szembe 
a római egyház Mária-kultuszával, amikor önmagát az Űr 
szolgáló leányának nevezi. 

3. MÁRIA ERZSÉBETNÉL 

1,39—56 
(39) Felkelt Mária azokban a napokban, és elment sietve 

a hegyvidékre, Júdea egyik városába1, (40) bement Zakariás 
házába, és üdvözölte Erzsébetet. (41) És történt, hogy amikor 
Mária üdvözletét meghallotta Erzsébet, a magzat ugrándozni 
kezdett2 méhében, megtelt Erzsébet Szentlélekkel, (42) és 
hangosan felkiáltott: 

„Áldott vagy te az asszonyok között,3 

és áldott a te méhed gyümölcse! 
(43) De hogyan történhet velem, hogy eljön az én Uram 
anyja énhozzám! (44) Mert íme, amikor eljutott köszönésed 
hangja fülembe, örömtől ugrándozni kezdett a magzat mé-
hemben. 

(45) Boldog, aki hitt,4 

mert beteljesedik az, amit az Űr mondott neki!" 

(46) Mária5 pedig ezt mondta: 
„Magasztalja lelkem az Urat, 

(47) felujjong lelkem Istenért, 

(48) az én Üdvözítőmért, 
hogy rátekintett szolgáló leánya csekélységére:0 

mert íme, mostantól boldognak mond minden nem-
zedék, 
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(49) mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, 
és szent a neve, 

(50) és irgalma nemzedékről nemzedékre 
az őt félőkön. 

(51) Hatalmasat cselekedett karjával,7 

(52) ledöntött uralkodókat trónjukról, 
és magasra emelt megalázottakat, 

(53) éhezőket halmozott el javakkal, 
és gazdagokat küldött el üresen. 

(54) Felkarolta szolgáját, Izráelt, 
mert megemlékezett irgalmáról8 

(55) — ahogyan atyáinknak mondta — 
Ábrahám és magva iránt örökké." 

(56) Mária vele maradt mintegy három hónapig, és (azután) 
visszatért házába. 

1: Ez a hegyvidék Jeruzsálemtől délre, mintegy 10 kilométernyire 
kezdődött, Názárettől pedig 130 kilométernyire; a város neve ismeret-
len. — 2: eskirtesen: a magzat mozgására használt kifejezés; aor. ing-
ressivus, a mozgás megkezdését jelenti. — 3: en gynaixin: hebraizmus a 
felső fok helyett: a legáldottabb az asszonyok között. — 4: A boldog-
mondás héber szokás szerint a harmadik személyben, de a nőnemű 
ragok muta t ják , hogy Máriának szól; hoti: itt nem a hit tárgyát , hanem 
hanem a baldogmondás a lap já t kijelentő mondatot vezet be. — 5: 
Egyes kéziratokban Mária neve helyett Erzsébet szerepel, de nem való-
színű, hogy ez az eredetibb; ha Mária szótlan maradna megbillenne 
az egyensúly, mert Erzsébet már nyilatkozott anyasága észlelésekor: 
1.25. — 6: tapeinosis: megalázottság vagy kicsinység; ebben az össze-
függésben az utóbbi. — 7: hebraizáló kifejezés, v. ö. Zs 89,11. — 8: 
mnesthenai: inf. itt hebraizmus és magyarázó értelmű. 

Mária tisztelete 
39—45. Mária elmegy Erzsébethez. Nemcsak azért, hogy ta-

lálkozzék azzal, aki a teljesedő ígéret 'hasonló titkát hordozza, 
hanem azért is, hogy meggyőződjék az ígérethez fűződő jel 
valóságáról. Ebben nem a hitetlenség jelkívánása, hanem a hit 
realizmusa nyilatkozik meg. Mert a hi t nem a jel látásából, 
hanem az ígéret hallásából születik, viszont megbizonyosodik 
az Istentől kapott jel láttán. Ezért nem közömbös Mária sem 

4· 51 



a jel iránt, hanem sietve megy Erzsébethez, mint a pásztorok 
a jászolban fekvő gyermekhez (2,16). A találkozásnál nemcsak 
a jelet láthat ja meg, hanem amikor Erzsébet őt Ura anyja-
ként köszönti, akkor arról is meggyőződhet, hogy ra j ta is tel-
jesült az ígéret. A találkozás azonban Erzsébet számára is for-
dulatot jelentett. Eddig csak annak örül, hogy Isten véget ve-
tett a gyermektelenség szégyenének. Most a magzat megmoz-
dulásából — Keresztelő János máris teljesíti útegyengető fel-
adatát! — a Szentlélek indítására felismeri Isten cselekedeté-
nek értelmét, és meghajol Mária előtt. Érdekes megvilágítás-
ba kerül ez a jelenet, ha tudjuk, hogy Keresztelő Jánost ta -
nítványai Jézus fölé emelték, és a r ra hivatkoztak, hogy Jézus 
szerint az asszonytól születettek között nincs nagyobb János-
nál. Itt pedig János anyja hódol Jézus anyja előtt azzal a ki-
jelentéssel, hogy ő legáldottabb az asszonyok között. Erzsébet 
meghajlása azonban nem az erényes asszonynak, hanem az 
ígéretben hivő Máriának szól. Boldognak mondja őt, mert 
hitt Isten szavának. Később az angyali üdvözletből (28. vers) 
és Erzsébet szavaiból alakult ki az Üdvözlégy, az Ave Maria, 
a Mária-kultusz egyik leglényegesebb eleme, de Erzsébet sza-
vainak ez a csúcspontja, a boldogmondás Mária hitére, kima-
radt belőle. Ez a kihagyás és hangsúlyeltolódás elvi jelentő-
ségű és bibliaellenes, mert így a Mária-kultusz középpontjába 
Isten helyett Mária személye kerül t . 

Mária válasza: Isten magasztalása 

45—56. Erzsébet szava és magatartása akkor kerül helyes 
megvilágításba, ha figyelembe vesszük, hogy Mária éneke 
nem függelék vagy betoldás ebben a történetben, hanem szoro-
san csatlakozik az előzőkhöz, min t folytatás és lezárás, Mária 
éneke pedig nem ámen Erzsébet szavára, hanem válasz, sőt 
helyreigazítás. Erzsébet megnyilatkozása hódolat a hivő Má-
ria előtt. Mária éneke pedig egyetlen hatalmas tiltakozás a 
Mária-kultusz ellen. A hivő Mária elhárítja magától a tiszte-
letet, és Isten felé fordít ja! Isten irgalmának nagyságáról 
zeng páratlan szépségű himnuszt. Ez az igazi hit jellemző vo-
nása: nem önmagát, hanem Istent vallja nagynak, jónak és 
irgalmasnak. Éneke az ótestamentumi zsoltárok nyelvén és 
ihletésével szól, de nem szolgai utánköltés. A Jézus korabeli 
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zsoltárköltés egyik kitűnő terméke. Joggal let t az egyházban 
„Magnificat" néven az esti istentiszteletek kedvelt énekévé· 
Mária elfogadja, hogy őt boldognak fogja mondani minden 
nemzedék, de nem az erényeiért, ahogyan a római Mária-kul-
tusz teszi, még csak nem is hi téért , ahogyan Erzsébet gon-
dolta, hanem egyedül azért, mert Isten rátekintett az ő csekély 
személyére, és nagy tervének eszközévé tet te. Azonnal el-
hagyja ezt a vonalat is, mert Isten nemcsak vele cselekszik 
így, hanem mindig és mindenütt a kicsiny, a szegény és az el-
nyomott párt jára áll. Szembefordul a hatalmasokkal, vagy 
pontosabban a hatalmaskodókkal, akik visszaélnek hatalmi 
helyzetükkel. Amikor Isten uralkodókat dönt le trónjukról, 
magasra emel megalázottakat, megsegít szegényeket, és sze-
génnyé tesz gazdagokat, akkor nem felforgató tevékenységet 
fe j t ki, hanem helyreállí t ja a rendet . Milyen nagyszabású for-
radalmi és mégis egészen teológiai-etikai történetszemlélet! 
A világtörténelem Isten irgalmának a szemszögéből! Isten 
nem szentesíti, és nem konzerválja az igazságtalanságot, ha-
nem „mindenkit a helyére tesz", amikor a hatalmaskodót le-
buktatja, és az elnyomottat felemeli. Ebből az összképből nem 
maradhat ki Izráel sem, amelyet Isten az ének szerint különös 
irgalommal karol fe l . Viszont teljességgel hiányzik az ellen-
ség gyűlöletének hangja , ami az egykorú messiási várakozáso-
kat annyira á tha t ja . Hangsúlyozni szokták, hogy a zsoltár 
nem tartalmaz jellegzetesen keresztyén vonásokat. Származ-
hatott Keresztelő János köreiből, és a kumráni zsoltárokkal is 
mutat közös vonásokat. Ez egyébként teljesen egyezik azzal, 
hogy Lukács szerint az ének ezekben a körökben hangzott el. 
De az sem hagyható figyelmen kívül, hogy Lukács később is 
a zsoltár alaphangja szerint beszél Isten irgalmáról a bűnö-
sök, a kisemmizettek és a szegények iránt. 

4. KERESZTELŐ JÄNOS SZÜLETÉSE 
1,57—80 

(57) Erzsébet számára betelt az idő, amikor szülnie kellett, 
és fiút szült. (58) Meghallották szomszédai és rokonai, hogy 
aί. Ür naggyá tette irgalmát őrajta, és együtt örült vele. (59) 
Történt a nyolcadik napon: eljöttek körülmetélni a gyerme-
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ket, és atyja nevéről Zakariásnak akarták elnevezni. (60) 
Megszólalt az anyja, és ezt mondta: „Nem, hanem nevezzék 
Jánosnak!" (61) Ezt mondták neki: „Senki sincs rokonságod-
ban, akit ezzel a névvel neveznek." (62) Jeleket adtak atyjá-
nak, hogy minek akarja elneveztetni. (63) Táblát kért, és 
felírta: „János a neve." És elcsodálkoztak mind. (64) Meg-
nyílt a szája azonnal, a nyelve is, és beszélt, és áldotta Istent. 
(65) Félelem szállta meg a körülöttük lakókat mind, és 
Júdea egész hegyvidékén végig beszélték mindezeket az Ígé-
reteket. (66) Mindenki, aki meghallotta, megszívlelte, és ezt 
mondía: „Vajon mi lesz ebből a gyermekből?" Mert az Ür 
keze is vele volt. 

(67) Atyja, Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált: 
(68) „Áldott az Ür Izráel Istene, 

mert meglátogatta népét, és szerzett neki váltságot, 
(69) és felemelte nekünk az üdvösség szarvát1 

szolgájának, Dávidnak házában, 
(70) ahogyan megígérte öröktől fogva 

szent prófétáinak szája által 
(71) a szabadulást ellenségeinktől 

és minden gyűlölőnk kezéből, 
(72) hogy irgalmat cselekszik atyáinkkal, 

és megemlékezik szent szövetségéről, 
(73) az ígéretről, amelyre esküt tett atyánk, Ábrahám előtt, 

hogy megadja nekünk, 
(74) hogy félelem nélkül, 

az ellenség kezéből kimentetten, 
(75) szolgáljunk neki2 szentségben és igazságban 

őelőtte életünk minden napján. 
(76) Te pedig, kis gyermek, a Magasságos prófétájának 

neveztetel, mert előremegy az Ür előtt, hogy elkészítsd 
útjait, 

(77) hogy megadd népének az üdvösség ismeretét 
bűneik bocsánatával, 

(78) Isten könyörületes irgalmáért, 
amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasból,3 
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(79) hogy felragyogjon a sötétben és a halál árnyékában 
ülőknek, és ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." 

(80) A gyermek pedig növekedett, erősödött lélekben, és 
a pusztában volt addig a napig, amelyen hivatalbaléptetése 
történt'· Izráel előtt. 

1: A szarv az erő je lképe; az üdvösség szarva pedig a messiás 
megjelölése: a messiás Is ten ereje, aki által megvalósul az üdvös-
ség; „Dicsértessél, Jahve, hogy felsarjasztod az üdvösség szarvát!" ez 
volt a zsidóság mindennapi imádsága a „18 kéréses imádság" szerint. 
2: latreuein: a papi szolgálatot jelenti; itt azonban nem templomi 
szolgálatról, hanem az egész nép istenszolgálatáról van szó, amelyre 
a nép a szövetségkötéssel kötelezte magát : 2Móz 18,6. — 3: anatole: 
csillagászati kifejezés égitest megjelenésére, így a napkel tére is; a 
szó az anatello = f e l sa r jad igéből származik, ezért a görög Ótestá-
mentumban a cemach — sarj fordítására használták: Je r 23,5; Zak 
3,8; 6,12. A cemach pedig ezeknek a helyeknek alapján a messiás 
megjelölésévé lett. Ha t ehá t ez az ének eredetileg héberül szólt, 
akkor ezt a kifejezést a mennyből jövő messiásra érthették; a jelen-
legi szövegben azonban a következő vers fény megjelenését tételezi 
fel, és ez a szó görög jelentésének felel meg; vitás lehet, hogy Ke-
resztelő Jánosra vagy Jézusra vonatkozik-e ez a mondás; a kéziratok 
többsége szerint az ál l í tmány: epeskepsato: aor. = meglátogatott, és 
akkor Keresztelő Jánosra vonatkozik; de a legrégibb kéziratok sze-
rint: episkepsetai: fut. = meg fog látogatni: csak Jézusra érthető. 
— 4: anadeixis: hivatalba állítás, beiktatás. 

Öröm és félelem 

57—66. Keresztelő János születése örömöt hozott a hegyvi-
déki család otthonába, ö r ü l t Erzsébet, mert teljesült kíván-
sága. A szomszédok és a rokonok ebben Isten egész különös 
kegyelmének megnyilatkozását látták, és együtt örültek vele. 
Teljesül az az ígéret, hogy „sokan fognak örvendezni születé-
sén" (1,14). örültek, de sejtelmük sem volt arról, hogy Isten 
szándéka messze túlmegy a családi örömszerzésen Hiszen Za-
kariás, aki az ígéretet kapta, még néma volt. Gyökeresen 
megváltozott a hangulat a nyolcadik napon, a körülmetélés 
és a névadás napján. Mindent rendben, a törvény és az ősi 
hagyományok szerint akarnak intézni. Amikor azonban szo-
kás szerint a fiút a tyjáról akarják elnevezni, Erzsébet indo-
kolás nélkül tiltakozik, és kijelenti, hogy Jánosnak nevezzék. 
Mivel ez a név ismeretlen a családban, szeszélynek gondolták 
ezt a kívánságot, és megkérdezik az atyát . Amikor ez is a Já-
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nos nevet í r ja le, megsejtik, hogy valami titokzatosság van a 
gyermek körül, és elcsodálkoznak. Nyomon követi ezt az 
ú jabb meglepetés. Megszólal az apa, és első szava az Isten di-
csérete. Nem lehet kétséges, hogy Istennek különös szándéka 
van ezzel a gyermekkel. Félelem szállta meg őket, ahogyan 
történni szokott az emberrel, amikor felismeri az események 
mögött az élő és cselekvő Istent, de nem érti célját és szándé-
kát. Ismét a két bevezető fejezet témájánál vagyunk: Isten 
kezdi teljesíteni a várakozásokat, de az emberek nem értik. 
Még pontosabban: örülnek, amíg csak az események kedvező 
külsejét látják, de megdöbbennek, amikor észreveszik, hogy 
Istennek más a szándéka. Ebből adódik a tanácstalan kérdés: 
Mi lesz ebből a gyermekből? Nem a felnőttek szokásos kér-
dése a tehetséges gyermek láttán, hanem annak felismerése, 
hogy János egészen különös kapcsolatban áll Istennel. 

Felkelő fény a magasból 

67—80. A tanácsatalan kérdésre Zakariás éneke válaszol. 
Az új ra megszólaló pap prófétává lesz. Ö sem önmagától látta 
meg az események mélyebb értelmét, hanem a Szentlélek ál-
tal. Ez a prófécia is zsoltár, mint Mária éneke. Stílusa, szó-
használata és gondolatvilága az ótestamentumi zsoltárokra 
emlékeztet, de az ú j élmények eredetisége érződik rajta. Ez az 
ének is két részből áll, de itt az első rész az általános ta r -
talmú, és a dávidi messiási reménységek teljesüléséről szól, 
a második pedig személyes jellegű, és a prófétai messiási re -
ménységek teljesülését hirdeti. Többnyire feltételezik, hogy 
a történet eredetileg befejeződött a 67. verssel, és az éneket 
utólag függesztették hozzá. Ebben az esetben azonban inkább 
a 64. vers u tán toldották volna be. Az ének azzal, hogy vála-
szol a tanácstalan kérdésre, szervesen illeszkedik bele az el-
beszélés menetébe éppen ezen a helyen. 

„Áldott az Ür, Izráel Istene, örökkön örökké! És az egész 
nép mondja: Ámen, Ámen." (Zs 41,14; 72,18; 89,53; 106,48.) 
Ez a templomi liturgia befejezése, és Zakariás, a pap most ez-
zel kezdi énekét, mer t teljesülni látja a dávidi messiásra vo-
natkozó reménységeket. Erre utal a nép szabadítására szerzett 
„váltság" és az „üdvösség szarva": a messiási próféciákban 
használt képes kifejezések. Isten ezzel az ajándékkal látogatta 
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meg népét. Isten látogatása lehet az ítélet jele, de itt a ke-
gyelemé, ahogyan Jézus is Lukács szerint gyakran lépett be 
vendégül az otthonokba. Ezután kirajzolódnak az akkori zsi-
dóság messiási reménységének körvonalai, bár bizonyos voná-
sok hiányoznak belőle. Nincs szó arról, hogy Izráel megér-
demli Isten kegyelmét, ahogyan a farizeusok hi t ték, hogy 
bűnbánattal és a ' törvény megtartásával közelebb hozhatják 
Isten országát. Α2Γ ének egyedül Isten irgalmát hangsúlyozza 
és azt a szövetséget és ígéretet, amit az atyáknak és Ábrahám-
nak adott. Nincs szó Izráel világuralmi reménységéről sem. 
Csak azt kívánja^ hogy az egész nép akadálytalanul végez-
hesse „papi szolgálatát" szentségben és igazságban. Izráel 
papi szolgálatának tekintet te a törvény pontos betöltését. En-
nek érdekében egyistenhitével, messiási reménységével, a 
szombat megünneplésével, sajátos étkezési és életrendjével 
elkülönült a körülötte élő népektől. A római uralom alatt úgy 
érezte, hogy ez az Istennek szentelt élet állandóan akadá-
lyokba ütközik. Ennek megszüntetését várja a prófécia, de 
nem szólal meg benne az ellenség gyűlöletének és megsemmi-
sítésének vágya. Csak az t reméli, hogy Isten váltságot és sza-
badulást szerez népének. Az éneknek ebben a szakaszában te-
hát egy emelkedettebb messiási reménység tükröződik. De 
Lukács mégsem érzékelteti egyetlen szóval sem, hogy ez a re-
ménység teljesedett be Jézusban. Sőt evangéliuma figyelmes 
olvasói megérthették, hogy Jézus szerint az Isten tisztelete, a 
törvény betöltése, a megszentelt igaz élet, az igazi papi szol-
gálat nem más, mint az irgalmas samaritánus cselekedete. Ε 
hallgatólagos, de tudatos helyreigazítás nélkül nem ért jük 
helyesen ezt a próféciát. 

Az ének második felében újra egy párhuzam. Mária éneké-
ben Jézus a Magasságos Fia, itt Keresztelő János a Magassá-
gos prófétája, egyúttal az Űr útegyengetője is, ahogyan ezt 
már születése bejelentésekor hallottuk (1,16k). Űj az, hogy az 
üdvösség ismeretiét hozza a bűnbocsánattal. Az üdvösség a gö-
rögben és a héberben gazdag tartalmú szó. Nemcsak az eljö-
vendő életre vonatkozik, é s nemcsak lelki értelmű, hanem át-
fogja az ember személyes és közösségi életének egészét. Az 
Isten akaratának megfelelő boldog élet. Ennek az „üdvösség-
nek" az ismerete azt jelenti , hogy az ember tud a bűnöket 
megbocsátó Istenről. Ez teszi lehetővé, hogy ú j kezdődjék Is-
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ten és az ember, va lamint ember és ember között . Isten bűn-
bocsátó irgalmának je le pedig az, hogy „meglátogat a felkelő 
fény a magasból". Minden egyes szó arra emlékeztet , hogy 
ebben nemcsak Izráel, hanem az egész emberiség reménysége 
válik valóra. Az Isten vagy az istenség látogatása az emberek-
nél és a magasból jövő fény, amely megmuta t j a a boldogulás 
ú t já t , egyaránt kedves gondolata volt a zsidóságnak és a hel-
lenizmusnak. Az ének e r r e a mennyei világosságra várókat 
Ézsaiás szavaival úgy jellemzi, hogy tétlenül ü lnek a sötét-
ségben és a halál á rnyékának völgyében, vagyis a megsemmi-
sítő háború veszélyében (Ézs 9 , lk ; 42,7). A felkelő fény azon-
ban nem azért jelenik meg, hogy világában sütkérezzenek, 
hanem hogy megvilágítsa az u ta t az ember előtt . Istennek az 
ember felé forduló irgalma nem hagyja reményte len tét len-
ségben, hanem a legnagyobb mértékben akt ivá l ja arra, hogy 
keresse és megteremtse a békét önmaga és környezete, vala-
mint a népek között. Isten úgy ad békét, hogy elindít a béke 
ú t já ra . Nehéz eldönteni, hogy ez a felkelő fény eredetileg Ke -
resztelő Jánosra vagy Jézusra értendő-e. Van nyoma annak, 
hogy Keresztelő János t tanítványi köre a megje len t világos-
ságnak tekintet te (Jn 1,8. 20; 4,25). Lukács n e m polemizál ez 
ellen, csak beleáll í t ja ezt a reménységet a tör ténelmi esemé-
nyek összefüggésébe, és így m u t a t j a meg, hogy ez a remény-
ség Jézusban valósul meg. 

Keresztelő János a záró megjegyzés szerint n e m a családi 
^"rben nevelkedett . A pusztai vándorlás emléke az üdvösség 
soraként él t Izráel gondolatvilágában, és ezér t egyes irányza-
tok ott készültek a messiás megjelenésére. Egyebek között a 
kumráni szekta ot t élt , és gyermekek nevelésével is foglalko-
zott. Ennek emlékét őrzi az evangéliumnak ez a megjegyzése. 
Lukács kiemeli, hogy Keresztelő János az eddigi ígéretek 
alapján még nem indult el szolgálatára: ehhez Isten külön in-
dítására volt szükség (3,2). 

5. JÉZUS SZÜLETÉSE 
2,1—21. 

(1) Történt azokban a napokban: rendelet jött ki Augustus 
császártól, hogy az egész lakott földet összeírják.1 (2) Ez az 
első adóösszeírás akkor történt, amikor Quirinius volt hely-
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tartó Szíriában. (3) Elment mindenki, hogy összeírásra jelent-
kezzék, kiki a maga városába. (4) Felment József is Galileá-
ból, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet 
Betlehemnek neveznek, — mert Dávid házából és nemzet-
ségéből származott . — (5) hogy összeírásra jelentkezzék Má-
riával, jegyesével együtt,- aki várandós volt. (6) És történt, 
hogy amíg ott voltak, beteltek azok a napok amelyeken szül-
nie kellett, (7) és megszülte elsőszülött fiát,3 bepólyálta, és 
jászolba fektette, mer t nem volt számukra hely a szálláson.4 

(8) Pásztorok voltak ugyanazon a vidéken, a szabadban 
tanyáztak, és őrködtek éjszaka nyá juk mellett. (9) Az Ür 
angyala lépett hozzájuk, az Ür dicsősége körülragyogta őket, 
és nagy félelem vett erőt rajtuk. (10) Ezt mondta nekik az 
angyal: 

„Ne féljetek, 
mert íme, hirdetek nektek nagy örömöt, 
amely az egész népé lesz,5 

(11) mert üdvözítő született ma nektek: 
a Krisztus, az Ür, a Dávid városában. 

(12) A jel pedig számotokra ez: találtok egy kis gyermeket 
bepólyálva és jászolban fekve." (13) És hirtelen megjelent 
az angyallal mennyei seregek sokasága, dicsérték az Istent, 
és ezt mondták: 
(14) „Dicsőség a magasságban Istennek, 

és a földön békesség a jótetszés embereinek!"0 

(15) Történt, hogy amikor elmentek tőlük az angyalok 
a mennybe, ezt mondták a pásztorok egymás között: „Men-
jünk el hát egészen Betlehemig, és nézzük meg ezt a meg-
valósult ígéretet,7 amelyet az Ür közölt velünk." (16) Elmen-
tek sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyer-
meket a jászolban fekve. (17) Amikor meglátták, közölték 
azt az ígéretet, amely megmondatott nekik erről a gyermek-
ről. (18) És mindenki, aki meghallotta, elcsodálkozott azon, 
ami megmondatott őnekik a pásztorok által. (19) Mária pedig 
megőrizte mindezeket az ígéreteket, és egybevetette szívé-
ben. (20) A pásztorok pedig visszatértek, miközben dicsőítet-
ték és dicsérték Istent mindazért, amit (úgy) hallottak és 
láttak, ahogyan megmondatott nekik. 
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(21) Amikor betelt nyolc nap, és körül kellett metélni, 
elnevezték Jézusnak, ahogyan megnevezte az angyal, mielőtt 
fogantatott (anyja) méhében. 

1: oikoumene: a lakott föld, sz akkori szemlélet szerint a római biro-
dalom területe. — 2: A kéziratok szövege itt eltér; a legrégibb kézira-
tok szerint: jegyesével; a legrégibb fordítások szerint: 'eleségével; a 
későbbi kéziratok szerint : eljegyzett feleségével; az első lehet a leg-
régibb, és később a szöveget egyeztették Mt l,24k-vel. — 3: elsőszülött: 
ez különbözteti meg Jézust Mária későbbi gyermekeitől: Mk 6,3; Lk 
8,19; Cs 1,14. — 4: katalyma: á tmenet i szállásra való épületet vagy 
helyiséget jelent; a második század óta Jézus születési helyeként egy 
barlangot mutatnak, és barlangban születésről tud az apokrif hagyo-
mány is; Betlehemben m a is vannak házak, amelyeknek a lakó része 
alatt barlang van, és ebben tar t ják az állatokat; Jézus esetében is fel-
tehetően ilyen házhoz tartozó barlangról van szó. — 5: araméi ha tás 
feltételezésével lehetséges fordítás: minden népnek. — 6: en anthrho-
pois eudokias: Mióta a kumrani i ra tokban előkerült a bne rcono kife-
jezés, azóta nem kétséges, hogy az eudokia nem az e m b e r jóakaratát, 
hanem Isten jótetszését jelenti. Bizonyos különbség azonban van a 
kumráni és az újtestaimentumi kifejezés között. A kumrán iak a jótet-
szés fiairól beszéltek, é s ezen saját gyülekezetüket, m i n t a választot-
tak körét értették. It t pedig a jótetszés embereiről van szó, és ezt nem 
szűkíti le az emberek egy csoportjára; „az emberekhez jóakarat" teháit 
tartalmilag helyes fordí tás; „a jótetszés embereinek" szószerinti fordí-
tás, amely érzékelteti, hogy azt a vallási kifejezésekben Járatos ember 
értheti. — 7: rhema: beszéd, ígéret, esemény, dolog: megfelel a héber 
dabar szónak; ebben a szakaszban háromszor fordul elő különböző 
jelentésárnyalatokkal; a vele kapcsolatos szenvedő szerkezet mögött 
Isten az alany, ezért tar to t tuk meg a 17k. versben. 

Mária fia 
1—7. Lukács az útegyengető születése mellé állítja Jézus 

születésének történetét, és ennek jelentőségét azzal emeli ki, 
hogy időpontját ismert történeti személyiségekkel és esemé-
nyekkel határozza meg. Jézus születésének idejét i. e. 7. év re 
szokták tenni. Ez, azonban ezekből az adatokból nem vezet-
hető le, nem is ellenkezik velük. Augustus császár i. e. 31-től 
i. sz. 14-ig uralkodott. Véget vetet t hosszú polgárháborúknak, 
megalapozta a római császár világuralmát, és a béke megte-
remtőjének számított. Ennek emléke a békeoltár, az „ara pa-
cis", amelyet két évvel Jézus születése előtt állított fel Rómá-
ban. A birodalom anyagi ügyeinek rendezése érdekében adó-
összeírást rendelt el. Az egész birodalomra érvényes rendelet-
ről Lukácson kívül feljegyzés nem maradt fenn, de mivel 
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több tartományban hallunk adóösszeírásról uralkodása idején, 
valószínű, hogy általános rendelkezésről volt szó. Quirinius 
szíriai helytartó júdeai adóösszeírásáról Josephus zsidó törté-
netíró is megemlékezik, de szerinte az i. sz. 6-ban, tehát 13 
évvel Jézus születése után történt (B 7:253; A 18:3). Régeb-
ben kétségbe vonták Lukács adatainak helyességét, ma azon-
ban egyiptomi papiruszokból és egyéb feliratokból tudjuk, 
hogy az adóösszeírás hosszadalmas és körülményes el járás 
volt. Minden ház- és földbirtokosnak jelentkeznie kellett, be-
vallását jegyzőkönyvbe foglalták, a feleség és a szolgák val-
lomásával ellenőrizték, vagyonukat megbecsülték, és ennek 
alapján vetették ki az adót. Biztos adatok vannak arra is, 
hogy mindenkinek a birtoka helyén kellett jelentkeznie: ez 
sem mese, mint korábban gondolták. Szinte mindenütt súlyos 
zavargások törtek ki az adóösszeírással kapcsolatban. A Qui-
rinius-féle adóösszeírás végén zélóta felkelés támadt Júdeá-
ban, és talán az összeírás kezdetével függött össze az a láza-
dás, amely Jézus születése táján lángolt fel. Lukács erre a 
helyzetre emlékeztetve egymás mellett hangsúlyozza, hogy 
József Dávid családjából származott, és hogy jelentkezett adó-
összeírásra. Világos, mit akar mondani. A dávidi messiástól a 
római iga lerázását várták. Jézus pedig olyan családból szár-
mazott, amely alávetette magát a birodalom rendelkezésének. 
A reménység és a valóság közötti ellentétet fokozza annak a 
helyzetnek a leírása, amelyben Jézus született. Minden csak 
nem királyi! A jászol a régi hagyomány szerint a házhoz tar-
tozó barlangban volt. Mivel az egykorú mítosz szerint Mith-
rász, az iráni napisten barlangban született, Jézus születésének 
ezt a leírását is mítosznak tekintették. De hasonló helyzet a 
valóságban nem is egyszer adódhatott. Nem Jézus volt az első 
gyermek, nem is az utolsó, aki ilyen körülmények között szü-
letett. Éppen arról van szó, hogy a körülmények nem igazol-
ják a reménységeket. Jézus, a Mária fia, valóságos ember: 
olyan, mint más gyermek, semmi sem bizonyítja a róla szóló 
isteni ígéreteket. 

Üdvözítő 
8—14. Pásztorok kapnak hírt először az üdvözítő születésé-

ről. Miért éppen ők? Semmivel sem igazolható feltevés az, 
hogy ezek voltak annak a háznak a tulajdonosai, amelyben 
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Jézus született. Ha így lett volna, akkor Lukács megemlítené. 
Tévesnek bizonyult az a feltételezett párhuzam is, hogy Mith-
rász napisten születésénél pásztorok voltak jelen. Tény azon-
ban az, hogy mind a hellenizmusban, mind az Ótestamentum-
ban jelentős szerepet játszottak a pásztorok. Ábrahám és az 
ősatyák, Mózes és Dávid pásztorok voltak. Jézus korában 
azonban a pásztorság a megvetett foglalkozások közé tarto-
zott, sőt egyes adatok szerint a rablók és erőszakoskodók közé 
sorolták őket. Zsidó környezetben tehát úgy érthették ezt a 
történetet, hogy a Jézus születéséről szóló evangéliumot elő-
ször azok hallották meg, akiket megvetettek, és a bűnösök 
közé számláltak. Ez megfelel az egész evangélium irányvona-
lának, de kérdés, hogy Lukács olvasói így érthették-e. Az el-
beszélés azonban a figyelmet nem a pásztorok, hanem a 
mennyei üzenet felé fordít ja. Felhasználja a zsidóság és a 
hellenizmus szavait és vallásos képzetanyagát, hogy megér-
tesse mi történt, amikor Jézus megszületett. Az Ür dicsősége 
ótestamentumi kifejezés: az a fény, amelyben Isten megjele-
nik, amikor kinyilatkoztatást ad az embernek (2Móz 16,10; 
24,16; 33,18; Ézs 6,3 stb.). A pásztorok tehát kinyilatkoztatást 
kapnak, mégpedig nagy öröm hírét. Lukács ettől kezdve nem 
győzi eléggé hangsúlyozni, hogy Jézus öröme nagy öröm a vi-
lágnak. Az eredetiben az euangelizomai kifejezés található. 
Ezt a szót használta Második Ézsaiás, amikor bejelentette né-
pének a szabadulást a babiloni fogságból. Evangéliumnak 
mondták a római birodalomban Augustus császár megszületé-
sének hírét. Érthető szó mindenütt: az evangélium híradás 
emberek és népek életét átformáló eseményről. Ilyen evangé-
lium a hír Jézus születéséről is azért, mer t ő „szótér", szaba-
dító vagy üdvözítő. Istent nevezték így az Ótestamentumban 
— Lk 1,47-ben is —, mer t megszabadította népét, és tőle vár-
ták a messiási üdv ajándékát is. így nevezték a hellenista 
uralkodókat és isteneket, akiktől segítséget és jólétet vártak. 
A kifejezés tehát ismert volt világszerte. Semmi jele sincs 
azonban annak, hogy az evangélium ezekkel szembeállítja Jé-
zust. Ebben az esetben ugyanis kitenné a határozott névelőt: 
ő az üdvözítő. A hangsúly sokkal inkább azon van, hogy ő 
üdvözítő. De nem a túlvilági értelemben, hanem úgy, hogy ő 
a testi és a lelki, a személyes és a közösségi, a jelen és az el-
jövendő életre kiható üdvösséget ad. A kiegészítő magyarázat 
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aláhúzza, hogy ő a dávidi messiás = a Krisztus. Ezt az evan-
géliumot követi a jel. Kérés nélkül, mint Mária esetében 
(1,36). Míg az evangélium a legnagyobb jelzőkkel beszél Jé -
zusról. addig a jel annak kiáltó ellentéte: kisgyermek bepó-
lyálva a jászolban. Az evangélium azonban csak ezzel a jellel 
eg> ütt evangélium a szó igazi értelmében: az üdvözítő ennyire 
emberré lett! Nem véletlen esemény, amely kiszámíthatatlan 
történeti tényezők összjátékából következett, hanem Isten ter-
vének a teljesedése. Ezt jelenti ki az angyalok öröméneke. 
Ami „ma" történt, az Istennek nem szégyene, hanem dicső-
sége: éppen így akarta. Bár ez egyelőre rej tve marad „a ma-
gasságban", a földön azonban elindul valami, ami békességet 
teremt. Ez is sokat használt szó abban az időben. Ezt vár ták 
Izráelben a messiástól és a hellenizmusban a szótértől. Félre-
magyaráznánk a szöveget, ha a békességet elszellemiesíte-
nénk. Sem a lelki, sem az örök jelző nincs a békesség mel-
lett, mert jelenti a békességet Isten és ember között, ember 
és ember között és a népek között a szó sokszínű és gazdag 
értelmében. Ezt a melléje tett, nehezen fordítható kifejezés 
sem szűkíti meg. Ma már kétségtelen, hogy az angyali ének 
nem az emberek jóakaratáról, hanem Istennek az emberek 
felé forduló irgalmáról szól, amelyről az Ótestamentum gyak-
ran a „jótetszés" kifejezéssel beszél. Isten könyörületessége 
az ember iránt békességet teremt az emberek között a föl-
dön: ez az üdvözítő születéséről szóló evangélium értelme. Ez 
az a nagy öröm, amely minden népé. 

Gyermek a jászolban 

15—20. A pásztorok sietve mennek, hogy meglássák a je-
let, ahogyan Mária is sietett Erzsébethez (1,39). A hit hallás-
ból van, de nem közömbös a valósággal szemben: látni sze-
retne, ha mást nem, legalább a jelet. Az elbeszélésnek ebben 
a szakaszában egymás mellett van a hallott beszéd mint ígé-
ret és a valóság mint látható jel. Ami a hallottakból a jelre 
vonatkozott, az valónak bizonyult, de ami a hozzá fűzött ígé-
reteket illeti a világ üdvözítőjéről, abból nem látszott semmi. 
Ezért keltett csodálkozást az, amit a pásztorok Isten üzenete-
ként mondtak. Érdekes Mária és a pásztorok magatartása egy-
más mellett. Mária egybevetette a hallottakat és a látottakat. 
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mérlegeli a különbséget az ígéret és a valóság között. Nem 
szól, hanem mindent megőriz szívében. A pásztorok dicsérték 
az Istent mind a hallottakért, mind a látottakért. Elgondol-
kodtató ez a különbség. 

Jézus 

21. Ahogyan Keresztelő Jánost, úgy Jézust is körülmetélik. 
Így rendelkezik a törvény, és így lesz Jézus Izráel népének a 
tagja. A hangsúly azonban nem ezen van, hanem a névadáson. 
József és Mária engedelmeskedett az Istentől kapott utasítás-
nak, ezért nevezték a gyermeket Jézusnak. Jézus héberül 
jesua vagy jehosua: Jahve megsegít, ill. üdvözít. Lukácsnál 
azonban semmi sem jelzi, hogy ezt a jelentését számontar-
totta. Jézus korában gyakori név. Josephus húsz ilyen nevű 
embert említ művében, és ezek közül tíz Jézus kortársa. Az 
Űj testamentumban három más Jézussal találkozunk (Mt 
27,16; Cs 13,6; Kol 4,11). Ezenkívül számtalan feliraton és 
egyéb emléken olvasható. De a II. századtól egyszerre eltűn-
nek a Jézusok. A név Jézus „szolgai" formájára emlékeztet, 
ezért lett olyan névvé, amely előtt „minden térd meghajol" 
(Flp 2,9—10). 

6. JÉZUS A TEMPLOMBAN 
2,22—52 

(22) Amikor beteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye 
szerint, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Ürnak, 
(23) ahogyan meg van írva az Ür törvényében, hogy „minden 
elsőszülött fiú az Ürnak szentelt legyen",1 (24) és hogy áldo-
zatot adjanak aszerint, ahogyan megmondatott az Ür törvé-
nyében, „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát".2 

(25) És íme, volt egy ember Jeruzsálemben, neve Simeon. 
Ez az ember igaz és kegyes volt, várta Izráel vigasztalását, 
és Szentlélek volt rajta. (26) Kinyilatkoztatást kapott a Szent-
lélek által arra, hogy nem lát halált, amíg meg nem látja az 
Ür Krisztusát. (27) Elment a Lélek által a templomba* és 
amikor bevitték a szülők a gyermek Jézust, hogy megtegyék 
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érte, amit a törvény rendel, (28) akkor kar jába vette a gyer-
meket, áldotta Istent, és ezt mondta: 

(29) „Mostan bocsátod el, Uram, szolgádat 
ígéreted szerint békességgel, 

(30) mert meglátták szemeim üdvösségedet, 
(31) amelyet készítettél minden nép szemeláttára, 
(32) világosságul a pogányok megvilágosítására 

és dicsőségül népednek, Izráelnek." 
(33) Atyja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, (34) 

Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Má-
riának: „íme, ez rendeltetett sokak elbukására és talpraállá-
sára Izráelben, és ellenmondásnak (kitett) jelül, (35) — még 
a te lelkedet is kard jár ja át —, hogy lelepleződjék sok szív 
gondolata". 

(36) Volt egy prófétanő, Hanna, Fánuel leánya, Aser tör-
zséből. Nagyon előrehaladott korú volt, férjével élt hajadon 
korától hét évig, (37) és özvegyen 84 évig. Nem távozott el a 
templomból, böjtöléssel és imádsággal szolgált éjjel és nap-
pal. (38) Abban az órában odalépett, hálát adott Istennek, és 
beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megvál-
tását. 

(38) Amikor elvégeztek mindent az Ür törvénye szerint, 
visszatértek Galileába, városukba Názáretbe. (40) A gyermek 
pedig növekedett, és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten 
kegyelme volt rajta. 

(41) Szülei elmentek évenként Jeruzsálembe a páska ünne-
pére. (42) Amikor pedig tizenkét éves lett, felmentek az ün-
nepi szokás szerint. (43) Miután eltöltötték az (ünnep) napo-
kat, hazaindulásukkor visszamaradt a gyermek Jézus Je ru-
zsálemben, de nem vették észre a szülei. (44) Mivel azt gon-
dolták, hogy az útitársaságban van, elmentek egy napi járó-
földre, és akkor kezdték keresni a rokonok és ismerősök 
között. (45) Amikor nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, 
és keresték. (46) És történt három nap múlva, hogy megtalál-
ták a temnlomban a tanítók körében ülve, amint hallgatta és 
kérdezte őket. (47) Mindenki, aki hallotta, ámult értelmén és 
feleletein. (48) Amikor meglátták, meghökkentek, és ezt 
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mondta neki az anyja: „Gyermekem, miért bántál így velünk? 
íme, atyád és én is elszomorodva keresünk!" 

(49) Ezt mondta nekik: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, 
hogy azokban kell lennem^ amelyek az Atyámé?" (50) De nem 
értették azt a kijelentést, amelyet mondott nekik. 

(51) Lement velük (Jeruzsálemből), elment Názáretbe és en-
gedelmeskedett nekik, anyja pedig megőrizte szívében mind-
ezeket a kijelentéseket. (52) Jézus növekedett bölcsességben, 
testben és kedvességben Isten és emberek előtt. 

1: Szó szerint: „Minden hím, amely megnyit ja any ja méhét, az Űrnak 
szenteltnek neveztessék"; Izráel Egyiptomból való kivonulásakor az 
utolsó csapás minden elsőszülött halála volt, ennek emlékére minden 
elsőszülött az Üré: az állatokat fel kellett áldozni, az -elsőszülött fiút 
pedig öt sikluson kellett megváltani: 2Móz 13,2.1t—16; 4 Móz 18,15 
k. — 2: A tisztulásért rendszerint bárány járt , szegényektől egy pár 
gerlice vagy galambfióka: az egyiknek vérével engesztelő áldozatot 
mutat tak be, a másikkal egészen égő áldozatot. 

Az Ür törvénye szerint 

22—24. A párhuzamos különbség folytatódik Keresztelő J á -
nos és Jézus gyermekkorában. Keresztelő János története a 
pusztába vezet, Jézusé Názáretből a templomba. János, a 
fennálló renddel szemben lojális pap fia vallási és politikai 
fanatikusok közé kerül. Jézus a vallási és politikai szempont-
ból rosszhírű Galileában marad, de olyan családban, amely-
ben a világi és vallási törvények megtartására és a templom 
szeretetére nevelik. Jézus születésével kapcsolatban is messze-
menően teljesítik a törvény rendelkezéseit. A tisztulásért járó 
áldozatot és az elsőszülöttért fizetendő váltságpénzt a vidéken 
élő bármely papnak át lehetett adni. De Jézust felviszik a 
templomba, hogy bemutassák az Ürnak. Nemcsak formálisan 
tesznek eleget a törvény rendelkezéseinek, hanem akarják, 
hogy Jézus lelke szerint legyen az Űré. 

Világosság a népeknek 

25—32. Míg Jézus szülei a törvény rendelkezéseinek tel je-
sítésével vannak elfoglalva, ez alkalmat ad arra, hogy először 
szólaljon meg a templomban a Jézusról szóló evangélium. Lu-
kács ebben a Szentlélek munkájá t látja. Az emberi lehetősé-
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geken túlmegy az, hogy meglássa az üdvözítőt abban a gyer-
mekben, akinél minden a szokásos rendben és a törvény sze-
rint történik. Isten Lelke állítja Simeont abba a szolgálatba, 
hogy puszta létével, életben maradásával figyelmeztessen az 
ótestamentumi reménységek megvalósulásának közeli idő-
pontjára. Nem tudni öreg volt-e, de tudott volt róla, hogy Is-
ten kinyilatkoztatása alapján az emberi kor határán belül 
várta „Izráel vigasztalását": a Messiást. A Lélek lát tat ta meg 
vele azt is, hogy most lejárt szolgálata, mert megjelent a Mes-
siás. Rövid zsoltárban maga Simeon tesz erről bizonyságot a 
templomban. A hivatalos nyelvben használt kifejezéssel szól 
a szolgálatból való elbocsátásról, amely az ótestamentumi szó-
használat szerint az élet végét is jelentheti (lMóz 15,2; 4Móz 
20,27). Látta az üdvösséget és az Üdvözítőt, ezért megy el bé-
kességben. Az üdvösség ezen a helyen is átfogó jelentésű, 
mint 2,10-ben az üdvözítő. Két közérthető ótestamentumi 
képpel szemlélteti az üdvösség tartalmát. Jézus világosság a 
pogányoknak és dicsőség Izráelnek. Első Ézsaiás beszél arról, 
hogy az utolsó időkben felragyog az Ür világossága Jeruzsá-
lemben az Űr templomában, minden nép oda gyülekezik és 
megtanul az Ürtól békében élni (Ézs 2,2—5). Második Ézsaiás 
az Ür Szolgájáról szól, aki világosságul rendeltetett minden 
nép számára (Ézs 42,6kk; 49,6kk). A rabbinizmus pedig első-
sorban arra gondolt, hogy az Úr törvénye az a fényesség, 
amelyet Izráel terjeszt a világban. A másik kifejezés: a dicső-
ség itt nem Izráel dicsőségét, hanem Isten dicsőségét jelenti. 
Ez az a fényesség, amely Izráel számára Isten jelenlétéről ta-
núskodik, és a pásztorokat is körülvette Jézus születésekor 
(2Móz 24,16; 40,34; Ezék 3,23; Lk 2,9). Különösképpen a 
templomot tekintették az Ür dicsősége helyének, és remélték, 
hogy az utolsó időben ot t ragyog fel Izráel és a népek előtt 
(lKir 8,11; Ézs 40,5; 60,1). Simeon a templomban a karján 
levő kisgyermekre tekintve tesz bizonyságot arról, hogy 
mindez a reménység éppen most és éppen így vált valóra. Jé-
zus az a világosság, amely a népeket a béke ú t jára irányítja, 
és a fényesség, amely gyülekezete számára Isten jelenlétéről 
tanúskodik. Üjra a kiáltó ellentét a hallható ige és a látható 
valóság, Simeon szava és a kis gyermek között. Csak a Szent-
lélek ere je támaszthat olyan hitet, amely a kettőt egybefog-
lalja. 



Ellenmondásnak kitett jel 

33—35. Miközben Simeon rabbinista szokás szerint áldást 
mond Máriára és gyermekére, ki tűnik, hogy milyen mélyen 
át lát ja a hit belső problematikáját . Mária és Erzsébet találko-
zása, a némán mutogató Zakariás, Mária a bepólyált gyer-
mekkel, pásztorok a mezőn, a jászolban fekvő gyermek, isten-
félő család a templomban: nagyon idillikusnak látszó történe-
tek sorozata, amely akkor éri el csúcspontját, amikor a fél 
lábbal sírban álló Simeon karjára veszi a kisgyermeket. Ezt 
az idillikus értelmezést azonban éppen ezen a ponton teszi 
lehetetlenné Simeon szava, amelyben megszólal az evangélium 
keményen reális hangja . A Jézus Krisztusban való hitre nem 
lehet töretlen úton, belső krízis nélkül eljutni. Simeon emlé-
keztet arra a becses kőre, amely Ézsaiás szerint Izráelben ál-
l í t tatott fel: aki beleütközik elesik, de aki hisz benne, az nem 
szégyenül meg (Ézs 8,14; 28,16). Jézus megjelenése a világ-
ban szintén azt jelenti, hogy sokan elbuknak és talpra állnak 
általa. Elbuknak farizeusok és írástudók, de talpraállnak vám-
szedők és bűnösök. Háta t fordít neki a gazdag i f jú és ú j életet 
kezd Zákeus. Nincs sima út a hit felé, mert Jézus minden el-
képzelésüket meghaladó módon jelenik meg. Ezt szemlélteti 
a másik kép: az ellenmondásnak kitet t jel. Nem idegenek és 
távolálló népek, hanem a jelkívánó Izráel mond ellene. Jelen 
mindig az isteni hatalom és erő megnyilatkozásának jelét ér-
tet ték. Ezért mondtak ellene annak, hogy a bűnöket megbo-
csátó és az evangéliumot hirdető, mindig szolgáló Jézus volna 
az Isten jelenléte népénél. Megbotránkozott ezen minden ta-
ní tványa is, mert nem tudták megérteni, hogy Jézus büntet-
lenül hagyja a samaritánus falut, hogy uralkodás helyett szol-
gál, és hogy az utolsó pillanatban sem használja isteni erejét 
szabadulására, hanem vállalja a kereszthalált — erre utal a 
kardról szóló hasonlat. Nem tudták hinni, hogy Isten ennyire 
szereti az embert, é s ennyire az ember megtartásáért cselek-
szik mindent. De így, az ellenmondás közben lepleződik le az 
ember i szív indulata. Jézus megjelenése mélyen belevág az 
ember életébe. Élére állítja azt a kérdést, hogy az ember nél-
kül akar juk-e szeretni az Istent, vagy Istennel akarjuk-e sze-
retni az embert. Ezen fordul meg az, hogy részesei leszünk-e 
annak az üdvösségnek, amelyet Jézus hozott a földre. 
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Hálaadás 

36—38. Lukács az agg férf i mellé állít egy még idősebb öz-
vegy asszonyt. A heti kétszeri böjtölés értelme az volt, hogy 
a népért és a nép helyett vezekelnek, és így hozzák közel Is-
ten országát és a messiás eljövetelét. Hozzá tartozott az imád-
ság is Izráel reménységének teljesüléséért. Hanna egész életét 
er re a szolgálatra szentelte, ö is odaáll Simeon mellé, de nem 
jövendöl Jézus küldetéséről, és nem szól a h i t Krisztusáról, 
hanem megállapítja, hogy Isten éppen így teljesítette azok-
naK reménységét, akik várták Jeruzsálem megváltását. Egy-
szerűen elfogadta ezt a tényt, és hálát ad Istennek. Ez is hit! 

Jézus első szava az Atyáról 

39—52. A tizenkét éves Jézust ú j ra a templomban találjuk-
Egykori életrajzokban gyakran olvasunk történeteket arról, 
hogy nagy emberek hogyan mutatták meg képességeiket 
mint csodagyermekek. Ez a történet azonban csak futólag 
említi Jézus bámulatra méltó bölcsességét. A hangsúlyt egé-
szen Jézus magatartására és első szavaira teszi. Jézus maga-
tartásának különösségét kiemeli az, hogy egészen eddig nor-
málisan nevelkedett, és most egyszerre elszakad a családtól. 
Nem rendbontásról van szó, hiszen a templomban találják 
meg. A templom az isteni kinyilatkoztatás és a messiás meg-' 
jelenésének egyik lehetséges helye. Ez történt most. Megje-
lent a messiás a templomban, és legelső szava, amelyet Lu-
kács leír, kinyilatkoztatás az Atyáról. Felveszi Mária szavát 
az atyáról, de más értelemben. A szövegezésben Jézus jelleg-
zetes beszédmódját ismerjük fel. önmagára nézve Atyámról, 
követőire nézve Atyátokról beszél, de sohasem foglalja össze 
magát velünk az Atyánk szóval. Különlegesen szoros kapcso-
latban van az Atyával: amit tesz és mond, az egyezik az Atya 
akaratával. így kell majd érteni mindazt, amit Lukács az 
evangéliumban leír róla. Jellemző az is, hogy Jézus nem nyíl-
tan beszél önmagáról, mint Isten Fiáról, hanem rejtet ten, úgy 
hogy az Atyjáról beszél. Ezért nem értik meg. Mária most 
sem tehet mást, mint eddig: gondosan őrzi szívében az egész 
esetet és a hozzátartozók számára érthetetlen szavakat. Sem-
mit sem segíti a megértést, sőt növeli az értetlenséget, hogy 
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Jézus ezek után mégis hazamegy, és úgy engedelmeskedik, 
ahogyan Isten törvénye követeli. A „Magasságos Fia" ennyire 
valóságos emberré le t t : ezzel kezdődik az evangélium Lukács 
szerint. 

Visszapillantás 

Még az evangélium elején vagyunk, de mégis világosan ki-
bontakozik előttünk az eltérés a reménység és a megvalósulás 
között. Jézus, az Isten Fia valóságos emberré lett: ez több, 
mint amit bárki remélhetet t volna. Jézus több, mint királyi, 
főpapi vagy prófétai messiás, és más mint egy üdvöt hozó 
hellenista uralkodó. Isten valóságos jelenléte az emberek kö-
zött emberi formában. Működésével Isten tervét valósítja meg, 
de nem az ember ellen, hanem az emberért, az ember jobb és 
boldogabb életéért. A reménység és a megvalósulás közötti 
különbség nem jelenti az ember kérdéseinek elutasítását vagy 
a közömbösséget a világ ügyei iránt. Jézus üdvözítő, akinek 
küldetése nem egyszerűen az eljövendő világra vonatkozik, és 
nem is csak a lelkiekkel van kapcsolatban, hanem arra irá-
nyul, hogy béke legyen az emberek között a földön. Mit jelent 
mindez: erről szól az evangélium folytatása. 
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I I I . J É Z U S G A L I L E Á B A N 

Jézus működésének három szakasza 

Az első két fejezetöen, mint egy nyitányban megszólal a 
téma: Megszületett az Üdvözítő! A következő fejezetek szám-
talan variációban fejtik ki és részletezik ennek értelmét és je-
lentőségét. Jézus működése közben ismétlődik az, ami gyer-
mekkorában történt. A gyermek Jézus Názáretből felmegy a 
templomba. Ehhez hasonlóan Jézus működését is három nagy 
szakaszban ír ja le az evangélium: Galileában, úton Jeruzsá-
lem felé és Jeruzsálemben. Mindegyik szakasznak megvan a 
maga jellegzetes témája anélkül, hogy más kérdéseket egé-
szen kiszorítana. Az első szakaszban (3—9. fejezet) homlok-
térben áll a krisztológia: Ki a messiás, és milyen értelemben 
Isten Fia? A második szakaszban (9—19. fejezet), amikor Jé-
zus tanítványaival együtt megy Jeruzsálem felé, kibontakozik 
a krisztológiából folyó etikája: Mit jelent Jézus követése a 
tanítványi gyülekezet számára? A harmadik szakaszban (19— 
21. fejezet) a krisztológiából folyó eszhatológián van a hang-
súly, különös tekintettel Izráel problémájára és Jeruzsálem 
sorsára. 

Jézus működésének első szakasza 

Lukács a Jézus galileai működésére vonatkozó anyagot há-
rom forrásból meríti: zömben Márk evangéliumából, kisebb 
részben a Mátéval közös Beszédforrásból és a számunkra is-
meretlen külön forrásból. Márk evangéliuma szolgáltatja 
nagyjából az alapot, de Márk anyagát részben kiegészíti, 
részben kihagyja, részben pedig átrendezi, úgyhogy evangé-
liumának ez a része is Lukács tudatos szerkesztő munkájáról 
tanúskodik. Simeon szavainak megfelelően megmutatja, hogy 
Jézus ellenmondásnak kitett jel Izráelben, amely sokak el-
bukására és talpraállására rendeltetett. Keresztelő János tel-
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jesíti küldetését, előkészíti Jézus működését, de maga is ké-
telkedik Jézusban. Amikor Jézus kihirdeti az evangéliumot 
Názáretben, kerek elutasításra talál, de örömmel fogadják 
azok, akik az emberek között bűnösöknek számítanak. Eköz-
ben hit is támad az evangélium nyomán: először három, az-
után tizenkét taní tványt gyűjt maga köré. Ezekben lassan-
ként megérik a krisztusi hit annyira, hogy Jézus elkezdhet be-
szélni szenvedéséről, é s elindulhat velük Jeruzsálem felé. Jé-
zus működésének ezt a szakaszát egységbe foglalja az isteni 
kinyilatkoztatás megkeresztelésénél és megdicsőülésénél: „Ez 
az én szeretett f iam!" Ez a krisztológia bontakozik ki előttünk 
az evangéliumnak ebben a szakaszában. 

1. KERESZTELŐ JÁNOS 
3,1—20 

(1) Tiberius császár uralkodásának tizenötödik évében, ami-
kor Foncius Pilátus volt helytartó Júdeában, és Galilea negye-
des fejedelme Heródes volt, testvére Fülöp pedig Iturea és 
Trakhonitis tar tományának negyedes fejedelme és Lisanias 
Abiléné negyedes fejedelme volt,1 (2) Hannás és Kajafás fő-
papsága idején2 e l jutot t Isten kijelentése Jánoshoz, Zakariás 
fiához a pusztába. (3) Elment a Jordán egész környékére, és 
hirdette a megtérés keresztségét bűnök bocsánatára, (4) aho-
gyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: 

„Kiáltó hangja a pusztában: 
Készítsétek el az Ür útját, 
egyengessétek el ösvényeit, 

(5) minden szakadék töltessék fel, 
minden hegy és halom hordassék le, 
és legyenek a görbületek egyenessé, 
és a göröngyösök sima utakká, 

(6) és meglátja minden test az Isten üdvösségét!" 
(7) Ezt mondta tehát a sokaságnak, amely kiment hozzá, 

hogy megkeresztelje: „Viperafajzatok, ki adott jelt nektek, 
hogy elmeneküljetek a közelgő harag elől? Teremjetek tehát 
a megtéréshez illő gyümölcsöket, (8) és ne kezdjétek mon-
dogatni magatokban: Atyánk nekünk Ábrahám! Mert mon-
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dorn nektek, hogy tud az Isten ezekből a kövekből fiakat 
támasztani Ábrahámnak/1 (9) De már a fejsze is rá van fogva 
a fák gyökereire, azért minden fa, amely nem terem jó gyü-
mölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik." 

(1G) Kérdezte tőle a sokaság: „Mit tegyünk tehát?" (11) Ezt 
válaszolta nekik: „Akinek két ruhája van, adjon annak, aki-
nek nincs, és akinek van ennivalója, tegyen hasonlóan!" (12) 
Jöttek vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és ezt mond-
ták neki: „Mester, mit tegyünk?" (13) Ö pedig ezt mondta 
nekik: „Semmivel többet ne hajtsatok be a megszabottnál!" 
(14) Katonák is kérdezték tőle: „Mi pedig mit tegyünk?" Ezt 
mondta nekik: „Senkit ne zsaroljatok, se ne sanyargassatok, 
és elégedjetek meg zsoldotokkal!" 

(15) Amikor várt a nép, és azt fontolgatták szívükben mind-
nyájan Jánosra nézve, hogy ő-e a Krisztus, (16) így felelt 
János mindnyájuknak: „Én vízzel keresztellek titeket, de jön 
az, aki erősebb nálam, és nem vagyok méltó, hogy kibontsam 
saruja szíját. Ö Szentlélekkel és tűzzel keresztel ma jd tite-
ket: (17) kezében a szórólapát, hogy megtisztítsa szérűjét, és 
összegyűjtse a gabonát csűrébe, a polyvát pedig elégeti olt-
hatatlan tűzzel." 

(18) Sok más biztatást is adva hirdetett evangéliumot a nép-
nek. (19) Amikor pedig megrótta Heródest a negyedes feje-
delmet testvére feleségéért, Heródiásért és minden gonosz-
tettéért, (20) Heródes minderre ráadásul azt is megtette, hogy 
bezáratta Jánost a börtönbe. 

1: Tiberius császár uralkodott 14—37-ig, uralkodásának 15. éve 28 29. 
év; Poncius Pilátus római helytartó Júdeában. 26—36-ig hozzátartozott 
Samária is; az evangélium elején (1,5) említet t Nagy Heródes birodal-
mát halála után felosztották négy részre, ezért utódait negyedes feje-
delmeknek nevezték, valamennyien római uralom alatt á l l tak; Heródes 
Antipás, Nagy Heródes fia i. e. 4-től i. sz. 30-ig uralkodott Galileában, 
Fülöp i. e. 4-től i. sz. 37-ig uralkodott Galileától északkeletre; Lysanias 
Abillénében uralkodott Damaszkusztól északnyugatra; Lukács adatait 
más források is igazolják. — 2: Kajafás József 18—36-ig volt főpap; 
apósát Hannást a helytartó már 15-ben elmozdította főpapi tisztségé-
ből, de Jézus idején is döntő szerepet játszott a jeruzsálemi szinéd-
riumban. egyebek között Jézus perében is. — 3: minden test: ótesta-
mentumi kifejezés: a halandó embert jelenti különösen Isten fenségé-
vel szembeállítva. — 4: araméi nyelven szójáték: obne — kövek, 
bné = fiak. 
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Megtérés keresztsége 

1—6. Az üdvösség történetében ú j szakasz kezdődik, ezért 
Lukács ú j ra datál, és évszámot ad. Megemlíti azokat a sze-
mélyeket is, akik ebben az időben a politikai é s vallási élet-
ben vezetők voltak Palesztinában. Történeti forrásokból el-
lenőrizhető nevek ezek, ugyanúgy, mint Keresztelő Jánosé. 
Lukács ezzel jelzi, hogy történeti valóságot, nem mitológiát, 
elbeszélést ír. Keresztelő János életében fordulat állt be. El-
hívást, kijelentést kap Istentől, s ezt Lukács a próféták elhí-
\>ásánál használt kifejezésekkel í r ja le (Hozs 1,1; Jer 1,1). Is-
ten sohasem engedi embereit kivonulni a világból, hanem 
küldi az emberek közé. Keresztelő János is kiválik azoknak 
zárt közösségéből, akik a pusztában (Kumránban és másutt) 
készültek az utolsó időkre. Működésének sajátos vonásai mu-
ta t j ák az Istentől kapott kijelentés nyomait. A kumrániakhoz 
hasonlóan vallja, hogy a közeljövőben jelenik meg „Isten üd-
vössége", ahogyan a második-ézsaiási prófécia mondja, tehát 
fel kell készülni rá (Ézs 40,3—5). ő azonban nem titkolja el 
ezt kis közösségben, hanem kihirdeti az egész népnek. A kum-
rániak gyakran alkalmaztak kult ikus fürdőt és közben meg-
vallották vétkeiket. így tartották tisztán közösségüket az el-
jövendő világra. János is követeli a keresztséget, de csak 
egyetlen egyszer, és vele együtt a gyökeres megtérést. Any-
nyira ú j és feltűnő volt ez, hogy erről nevezték őt Keresz-
telő Jánosnak. Nem elég szerinte egyes vétkeket lemosni, ha-
nem az egész embernek gyökeres irányváltoztatásra van szük-
sége ahhoz, hogy megállhasson Isten ítélete előtt . Lukács mel-
lőzi Keresztelő János személyének és életmódjának leírását, 
hogy a figyelmet egészen Keresztelő János megtérésre hívó 
szava felé fordítsa: megtérés nélkül nincs bűnbocsánat és üd-
vösség, hiábavaló a reménység. 

Nincs kivétel 

7—9. Az Űr ú t j ának készítése, a közelgő harag és az ítélet 
tüze ismerős kifejezések voltak Keresztelő János kortársai 
számára. Megértették, hogy itt van az idők vége, és mint egy 
adott jelre tódultak hozzá, hogy megkeresztelkedjenek. De 
súlyos félreértés történt. Azt hit ték olyanféle rituális tisztu-
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lásról van szó, mint amilyet templomba menet gyakran elvé-
geztek: hiszen akkor is az Űr elé léptek. Amikor pedig Ke-
resztelő János megtérést követelt, akkor arra a kiváltságukra 
hivatkoztak, hogy ők Ábrahám fiai, akik az Istennel kötött 
szövetség alapján részesei a messiási üdvösségnek. Ennek 
alapján az utolsó időkben a pogányok tömeges megtérését 
várták. Keresztelő János azonban a Jordán völgyében fekvő 
kövekre mutatva kijelenti: Isten még a kövekből is támaszt-
hat magának fiakat. Hirdette azt, amit a nagy próféták mond-
tak: Istennek nincs szüksége népére, a népének van szüksége 
reá. Nem menekülhet az ítélet elől, még Isten kiválasztó ke-
gyelme címén sem. Ha meg nem tér elpusztul, sőt a megtérés 
is csak akkor ér valamit, ha olyan, mint a gyümölcstermő fa. 

A megtérés gyümölcsei 

10—14. A sokaság megérti, mit jelent a megtérés gyümöl-
cse. Emlékezetes lehetett Ézsaiás hasonlata az Űr szőlőjéről, 
amely nem termett jó gyümölcsöt, és ezért marhajárássá lett 
(Ézs 5, lkk). Megértették, hogy tenni kell valamit, de az a 
kérdés mit? Emlékezhettek arra, hogy némelyek szerint el-
jönne Isten országa, ha a nép csak egyetlen szombatot meg-
tartana. Gondolhattak arra, hogy kegyes emberek böjtöléssel 
és imádsággal vezekeltek Izráel bűneiért, hogy minél előbb 
eljöjjön a messiás. Némelyek még fegyveres harcra, szent há-
borúra való felkészülésre is gondolhattak. Keresztelő János 
azonban minderről nem beszél, hanem a nélkülöző embertárs 
felé fordí t ja a figyelmet. Ezen a ponton teljesen egyezik Jé-
zussal. Aki megtér Istenhez, az szükségszerűen odafordul em-
bertársa felé, mert Istennek is az ember a gondja. A messiási 
kor boldogsága tehát nem csodával várható, hanem úgy, hogy 
akinek van, az ad annak, akinek nincs. Keresztelő János vi-
lágosan meglátta: a reménységből megtérésnek, a megtérésből 
felebaráti szeretetnek kell fakadnia. A nép közül kiemelkedik 
két csoport: azok, akik a nép elnyomóiként és sanyargatói-
ként voltak ismeretesek, a vámszedők és a katonák. Érdekes 
a nekik adott válasz. Nem követeli tőlük, hogy hagyják el a 
helyüket, sőt hivatásuk becsületes betöltésére kötelezi őket: 
haszonlesésből ne lépjék át kötelességük kereteit, legyenek 
igazságosak, emberségesek, méltányosak. Nem a hatalom és 
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annak gyakorlása bűn, hanem a visszaélés a hatalommal, az 
embertársak kárára. Így mindenki pontos választ kap kérdé-
sére, de mégsem téved kazuisztikus kicsinyeskedésbe ez az 
etika, mert mindennél a hiba gyökerét, ,,a foglalkozási beteg-
séget", a hibás magatartás rugóját veszi célba. 

Az Erősebb 

15—17. Keresztelő János azt mondta, hogy a fejsze már r á 
van fogva a fák gyökerére. A nép felfigyelt erre, és vá r t . 
Hátha már itt van a Messiás, hátha maga Keresztelő János az Γ 
Ez ad alkalmat Keresztelő Jánosnak arra, hogy bizonyságot 
tegyen arról az Erősebbről, aki eljön. Három képet használ 
mindent meghaladó nagyságának szemléltetésére: a saru szí ja 
megoldásának, a keresztségnek és a gabonatisztításnak h a -
sonlatát. A templomi rabszolga feladata az, hogy a pap sa ru ja 
szíját megoldja, hogy mezítláb léphessen a szentélybe. A r ab -
binizmus szerint ez annyira tisztátalan foglalkozásnak számí-
tott, hogy az illető még az utolsó ítéletben sem tisztulhatott 
meg. Keresztelő János, aki olyan nagyra nőtt a nép szemében, 
hogy már Messiásnak tartották, most kijelenti, hogy az El jö-
vendőnél még erre a szolgálatra sem méltó. A másik kép azt 
mondja, hogy mindketten keresztelnek, de tűz és víz a k ü -
lönbség közöttük. A tűz képe itt a Szentlélekre vonatkozik. 
Ebben van a különbség. Ami János keresztségénél követel-
mény és ígéret, azt az Erősebb keresztségében megvalósítja a 
Szentlélek új játeremtő ereje. A gabonatisztítás képe az í téle-
tet idézi: János csak meghirdeti az ítéletet, de az Eljövendő 
végre is ha j t ja . így rajzolja meg magának Keresztelő J ános 
az eljövendő Messiás képét. Illett ez Jézusra? Valóban Jézus 
ú t j á t készíti elő Keresztelő János vagy tévedett? Ezek a kér -
dések egyelőre nyitva maradnak, hogy választ kapjanak, ami -
kor Jézus is nyilvánosság elé lép. 

Prófétai szolgálat 

18—20. Keresztelő János prófétai szolgálatát már a lOkk 
versekben megismertük. Nem izgatott senkit sem a fennálló 
rend ellen, hanem a rend megtartására és az embertárs meg-
segítésére buzdított. Lukács most összefoglalóan beszél még 
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-egyszer Keresztelő János tevékenységéről. Az a szó, amit erre 
használ, semmiképpen sem jelent bírálatot vagy helyreigazí-
tást, hanem bátorítást és biztatást, sőt a mellette álló ige sze-
rint lényegileg evangéliumhirdetés volt. Ez a prófétai szol-
gálat töltötte be életét. Heródes esetére egészen más szót ta-
lálunk: megrótta botrányos házasságtöréséért. Nem tudjuk, 
hogy ezt Heródes előtt személyesen vagy távollétében a nép 
előtt tette-e. De jellemző, hogy Josephus, aki szintén megem-
lékezik Keresztelő János elfogatásáról (A 18:5,3), nem tesz 
említést erről az esetről, nyilván azért, mert nem lett köztu-
domásúvá. Ez feltétlenül figyelembe veendő, ha mint kivéte-
les esetet ezt is belesoroljuk Keresztelő János prófétai szolgá-
latai közé. 

2. JÉZUS MEGKERESZTELÉSE ÉS CSALÁDFÁJA 
3,21—38 

(21) Történt, hogy amikor megkeresztelkedett az egész 
nép, és amikor Jézus megkeresztelkedése után imádkozott, 
megnyílt az ég, (22) leszállt rá a Szentlélek testi formában, 
mint egy galamb, és hang jött az égből: „Te vagy az én sze-
retett fiam, benned gyönyörködöm!"1 

(2?) Maga Jézus, amikor kezdett, mintegy 30 éves volt, és 
fia volt, ahogyan gondolták Józsefnek, ez pedig Élié, (24) ez 
Mattháté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannaié, ez Józsefé, (25) ez 
Mattathiásé, ez Amósé, ez Náumé, ez Eslié, ez Naggaié, (26) 
ez Maáthé, ez Mattathiásé, ez Sémeié, ez Jóseké, ez Judáé, 
(27) ez Joanáné, ez Résáé, ez Zorobabelé, ez Salathiélé, ez 
Nérié, (28) ez Melkié, ez Addié, ez Kósámé, ez Elmadamé, ez 
Éré, (29) ez Jézusé, ez Eliezeré, ez Jórimé, ez Mattháté, ez 
Lévié, (30) ez Simeoné, ez Judáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez 
Eliákimé, (31) ez Meleáé, ez Ma'tatháé, ez Náthámé, ez Dá-
vidé, (32) ez Jesséé, ez Jóbédé, ez Boázé, ez Sáláé, ez Naasz-
szoné, (33) ez Aminádábé, ez Adminé, ez Amié, ez Esrómé, ez 
Fáresé, ez Judáé, (34) ez Jákobé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez 
Tháréé, ez Náhóré, (35) ez Serüké, ez Réúé, ez Pelegé, ez 
ITéberé, ez Séláé, (36) ez Kainamé, ez Arpaksádé, ez Sémé, ez 
Noéé, ez Lámeké, (37) ez Mathusáláé, ez Enóké, ez Járedé, ez 
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Maleleélé, ez Kainamé, (38) ez Enósé, ez Séthé, ez Ádámé, ez 
Istené.2 

1: Lukács Mk 1,9—11 nyomán beszéli el ezt a történetet, de kihagyja 
János nevét, és azt mondja , hogy a Szentlélek testi formában szállt le. 
— 2: v. ö. Mt 1,1—16. 

A szeretett Fiú 

21—22. Valamennyi evangélium rögzíti azt a történeti 
tényt, hogy Jézus kapcsolatba kerül t Keresztelő János moz-
galmával. Felvette János keresztségét, mielőtt megkezdte 
nyilvános működését. Abban azonban nem egyöntetű az evan-
géliumi hagyomány, hogy Keresztelő János milyen értelem-
ben teljesítette útegyengető küldetését. Máté szerint felismeri 
Jézusban azt az Erősebbet, akiről prófétált, és tiltakozik meg-
keresztelése ellen (Mt 3,14k). János evangéliuma szerint nem-
csak felismerte, hanem bizonyságot is tett róla: „íme, az Is-
tennek ama báránya!" (Jn 1,29). Lukács Jézus megkereszte-
lésével kapcsolatban meg sem említi Keresztelő János nevét. 
Talán valamennyi evangélista közül ő érezte leginkább, hogy 
Keresztelő János másnak képzelte a messiást, mint amilyen 
Jézus volt. Valamennyinél inkább hangsúlyozza, hogy Jézus 
a néppel együtt keresztelkedett meg. Nem magától értetődő 
ez, hiszen közösségvállalást jelentett a megtérésre szoruló b ű -
nösökkel. Jézusról azt is mondja, hogy eközben imádkozott: 
mint messiás egyszerre tart közösséget az Istennel és a nép-
pel. A Szentlélek kitöltése, és mennyei hang volt az ámen erre 
a magatartásra. Jézus az első, aki a Lélek keresztségében ré-
szesül, és aki ezért Lélekkel keresztel, ahogyan János p ró fé -
tálta (3,16; Cs 2,lkk). A Szentlélek a „fiúság lelke", ahogyan 
a mennyei hang mondja, és ahogyan az őskeresztyénség is 
vallotta (Rm 8,14k). Az őskeresztyénség Jézus megkereszte-
lésében saját keresztségének ősképét látta, bár a különbsége-
ket nem homályosította el. Jézus a szeretett Fiú egészen pá-
ratlan értelemben. Kitűnik ez, ha a mennyei hangot a kor tá r -
sak fülével próbál juk hallani. Szövege emlékeztet Zs 2,7-re; 
„Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!" (Egyik kéziratban Lu-
kácsnál ezt a szöveget találjuk.) Ez a zsoltár ún. trónralépési 
zsoltár, amely szerint Isten a királyt fiává fogadja. A zsidó-
ság ezt a főpapi messiásra vonatkoztatta (vö. Zsid. 1,5; 5,5). 
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Jellemző azonban, hogy a mennyei szó sem a fiúvá fogadási 
formulát, sem a zsoltár folytatását nem tartalmazza, amely 
az ellenség eltiprásáról és a népek hódolatáról szól. Helyébe 
teszi Második Ézsaiás próféciáját az Űr Szolgájáról: ,,lme, az 
én szolgám, akit gyámolítok, választottam, akit kedvel a szí-
vem, lelkemet adom belé, törvényt beszél a népeknek, meg-
repedt nádszálat nem tör e l . . . ! " (Ézs 42,lkk). Ezzel világosan 
körvonalazódik Jézus istenfiúsága. Nem hatalmaskodik, ha-
nem megkönyörül az elesetteken. Együtt a bűnösökkel, és 
együtt Istennel: ez a szeretett Fiú, akiben az Atya gyönyörkö-
dik. Sem a zsidóságban, sem a hellenizmusban nem találjuk 
az istenfiúságnak ezt az értelmezését. Nyilván Jézusra megy 
vissza. A mennyei szó ilyen értelemben válasz Keresztelő Já-
nos próféciájára is. Még ő sem ismerte fel az evangéliumnak 
ezt a titkát, hogy Jézus nem ítélni, hanem életet menteni jött 
a világra. Pedig ő állt hozzá legközelebb. 

Ádám fia 

23—28. Lukács Jézus emberségét és személyének történeti-
ségét azzal hangsúlyozza, hogy megjelöli hozzávetőleges élet-
korát. Adatát ellenőrizni nem tudjuk. Jézus személyleírását 
sem ismerjük. Az erről szóló Lentulus-féle levél középkori 
koholmány, amely az evangéliumi hagyománynak ezt a héza-
gát akarta kitölteni. Lukács ide illeszti evangéliumába Jézus 
családfáját, amelyet Józsefen át vezet. Ez megfelel a zsidóság 
gondolkodásának, amely szerint József házasságkötése alapján 
Jézus az ő családjához tartozott. Az általa közölt családfa 
azonban eltér attól, amit Máténál találunk. Nem csak abban, 
hogy Ábrahámon túl visszamegy Ádámig, sőt Istenig, hanem 
a József és Ábrahám közötti szakaszon is csak a fő pontokon 
találkoznak. Az eltérések okát nem ismerjük. Mit akar mon-
dani Lukács ezzel a családfával? Legfontosabbnak azt kell te-
kintenünk, hogy Ádámig megy vissza. Ezzel arról tesz bizony-
ságot, hogy Jézus az egész emberiségé: testvérünk test sze-
rint is! Mégsem egy a sok közül, hanem kiemelt helyen áll. 
A lista elején Ádám és a végén Jézus, mindkettő Isten fia. 
Ádám az első a teremtésben, Jézus az ú j teremtés küszöbén 
lép a világba. Közöttük az üdvösségtörténet szakadatlan lánca, 
amelyet Nóé, Ábrahám, Jákób, Júda és Dávid: az ígéreteket 
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kapott atyák névsora jelez. Jézusban teljesednek most ezek az 
ígéretek. Szükségessé tette, és elindította ezt az üdvösséget 
Ádám bűnesete, és eléri célját Jézusban, aki győz a kísértés-
ben. 

3. JÉZUS MEGKÍSÉRTÉSE 
4,1—13 

(1) Jézus megtelve Szentlélekkel visszatért a Jordántól: a 
Lélek vezette a pusztában (2) negyven napig, és kísértette az 
ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, és amikor 
leteltek, megéhezett. (3) Ezt mondta neki az ördög: „Ha Isten 
Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy legyen kenyérré!" (4) 
így válaszolt neki Jézus: „Meg van írva, hogy nemcsak ke-
nyérrel él az ember."1 (5) Felvitte, megmutatta neki a föld-
kerekség minden birodalmát egy pillanat alatt,2 (6) és ezt 
mondta neki az ördög: „Neked adom ezt a hatalmat mind, és 
dicsőségüket, mert nekem adatott át, és akinek akarom, annak 
adom: (7) ha tehát te leborulsz előttem, tied lesz mind." (8) 
Jézus ezt válaszolta neki: „Meg van írva: Imádd az Urat, 
a <e Istenedet, és egyedül neki szolgálj!" (9) Elvezette Je ru -
zsálembe, a templom párkányára állította,3 és ezt mondta 
neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le innen magadat, (10) mert 
meg van írva: Angyalainak parancsol felőled, hogy megőriz-
zenek, (11) és tenyerükön hordozzanak, hogy kőbe ne üsd lá-
badat." (12) Jézus ezt válaszolta neki: „Megmondatott: Ne 
kísértsd az Urat, a te Istenedet!" (13) Amikor az ördög minden 
kísértést elvégzett, eltávozott tőle egy időre. 

1: Jézus a kor szokása szerint a kezdő szavakkal idézi az Ótestá-
mentumot, de mindig hozzáértették a folytatását is; Jézus szavát tehát 
mindig a megfelelő helyen található teljes szöveg figyelembevételével 
é r t jük meg: lásd a magyarázatot! — 2: Mt 4 5—10-ben a második és 
a harmadik kísértést fordított sorrendben talál juk; nem tudjuk melyik 
az eredetibb; Lukácsra egyébként is jellemző, hogy Jézus út ja a t emp-
lomban végződik, Máté pedig szereti Jézust királyi messiásként bemu-
tatni, és az erre utaló kísértést teszi a végére. Lukács nem említi 
hova vitte fel az ördög Jézust: az Olajfák begyére lehet gondolni. Régi 
hagyomány szerint azonban a Tábor hegye volt a kísértés helye. — 
3: Nem állapítható meg pontosan, milyen helyről van szó: lehet egy 
balkon a temolom külső falán vagy egy kilépő a templom kapuja fölött. 
A templom 50 m magas volt. 
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Kísértés 
1—2. „Akiket a Lélek vezet, azok Isten fiai" — mondja 

Pál apostol (Rm 8,14). Ezt hangsúlyozza Lukács, amikor Jézus 
megkísértéséről szól. Még a pusztában a kísértés helyén is a 
Lélek vezette őt. A Lélek azonban nem teszi az embert ér te l-
metlen bábbá, tudatától megfosztottt eszközzé: a kísértés és 
elbukás veszélyét nem szünteti meg. Sőt, aki a Lélek által 
Isten fiának tudhatja magát, az külön ki van téve a kísértés-
nek. Lukács az ördög kísértéséről szól. Sohasem rajzolja meg 
az ördög képét, csak szavát hallatja. Istenhez hasonló lelki ha-
talomként jelentkezik az ördög, amely a valóságot elfödi, és 
így szembeállítja az embert Istennel és embertásaival. De az 
ördög az evangéliumban sohasem önmagában beszéd tárgya, 
hanem mindig úgy, hogy Jézus győzött rajta. Jézus kísértésé-
nek a története mutat ja , hogy működésének a földi vonatko-
zásokon túlmenő kozmikus dimenziói is vannak. Ezért a kísér-
tés elbeszélése kívül áll a történeti ellenőrizhetőség határán. 
Az egyik apokrif evangélium szerint maga Jézus mondta el 
a kísértés történetét (Hebr. ev.). Újkori kutatók viszont arra 
gondoltak, hogy a történet Jézus három példázatszerű elbe-
széléséből alakult ki, amelyekben messiási küldetését világí-
totta meg. De ezek feltevések. Inkább a kísértés tartalmára 
fordí t juk figyelmünket, amely arról szól, hogy hogyan ér tel-
mezhető tévesen, és hogyan értelmezi Jézus helyesen az isten-
fiúságát. 

Kenyér 
3—4. Az első kísértés közvetlenül Jézus külső helyzetéhez 

kapcsolódik: megéhezett. A kísértésnek azonban ennél sokkal 
nagyobb távlata is van. Amikor az ördög rámutat egy kőre, 
hogy azt kenyérré változtassa, akkor Jézust istenfiúságára 
emlékezteti. Azt várták a messiástól, hogy valami csodás mó-
don ad kenyeret a népnek, min t Mózes a pusztában (vö.: Jn 
6,30k). A munka nélküli kenyér egyébként is foglalkoztatta az 
emberek képzeletét. A sátán el akarja hitetni, hogy ez volna 
Isten szándéka. Jézus válaszában viszont azt idézi, amit Is-
ten a mannával kapcsolatban mondott. Jézus szavát csak ak-
kor ért jük helyesen, ha ismerjük azt az összefüggést, amely-
ből az idézetet kiemeli. Amikor Izráel a pusztában megfeled-
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kezett Isten, törvényéről, akkor az Űr „megsanyargatott téged 
— mondja Mózes — és megéheztetett, azután enned adta a 
mannát, amelyet nem ismertél, sem atyáid nem ismertek, 
hogy tudtodra adja, hogy az ember nemcsak kenyérrel él, ha-
nem mindazzal, ami az Ű : szájából származik." (5Móz 8,2k). 
Jézus tehát nem állítja szembe a kenyeret és az igét, hanem 
arra emlékeztet, hogyha az ember alkalmazkodik a teremtő Is-
ten rendjéhez, hogyha megtart ja parancsolatait, végzi mun-
káját, megbecsüli és megsegíti embertársait , akkor van „ke-
nyér", és akkor „él" az ember. Jézus min t istenfia éppen arra 
küldetett, hogy Istennek ezt az ember számára is jó akaratát 
hirdesse. 

Világi hatalom 

5—8. Az ördög egy pillanat alatt megmutat ja Jézusnak a 
világ minden birodalmát, és felajánlja neki. Ezzel is a messiási 
várakozásokat idézi. A királyi messiástól remélték nemcsak 
Izráel szabadulását, hanem világuralmát is. A világuralom 
álma azonban nemcsak Izráel elképzelése volt, hanem a hellé-
nista és a római világban is mindig kísértett az egész világra 
terjedő egyetlen birodalom eszméje. Lukács szövege szerint 
az ördög hangsúlyozza, hogy ez a világi hatalom az övé. De 
szó sem lehet arról, hogy ez Jézus, Lukács vagy az őskeresz-
tyénség véleménye. Sőt, éppen azt mondja , hogy ezt a sátán 
állítja, tehát nem igaz. A világi hatalom Istentől van, és azt 
az ember javára rendelte. Erre emlékeztet itt is Jézus idézete 
a Szentírásból. De ezt megint folytatásával együtt kell tekin-
tetbe vennünk, ahogyan a zsidók is ismerték folytatását, hi-
szen mindennapos hitvallásukhoz tartozott: „Féld az Urat, a 
te Istenedet, neki szolgálj . . . és tedd azt, ami igaz és jó az 
Űr szemében, hogy jó legyen dolgod, és bemehess, és bírhasd 
azt a jó földet, amelyről megesküdött az Űr a te atyáidnak." 
(5Móz 6,13—18.) Jézus tehát ezt mondja : a nép jövője nem az, 
hogy a világuralomról álmodjék, hanem az, hogy hű marad 
Istenhez, és azt teszi, ami jó az ő szemében. Ha cselekszi azt, 
ami jó, akkor meglesz a helye ezen a földön, és többre nincs 
szüksége. Jézus kijelenti, hogy mint istenfia arra küldetett: 
visszatérít Istenhez, és ez nem más népek leigázását jelenti, 
hanem azt, hogy mindegyik megtalálja a helyét a világon. 
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Isteni jel 

9—12. Jézus végül a templom egy szédítően magas pontján 
áll. Egykorú iratokban megtaláljuk azt az elképzelést, hogy a 
messiás az égből száll alá, egy későbbi hagyomány szerint pe-
dig a templom tetején állva te'szi magát ismertté a nép előtt. 
Jézus tehát sértetlen leszállásával messiási hatalmát bizonyí-
taná. Izráel mindig kívánta az ilyen isteni jeleket. De termé-
szetesen ez is egyetemes emberi jellemvonás: szeretnénk kéz-
zel foghatóan megbizonyosodni Isten jelenlétéről. Ahogyan 
Mózes és a próféták is szerették volna látni Isten dicsőségét. 
Jézus válaszul adott idézetét ebben az esetben is összefüggé-
sével együtt kell megértenünk. Ez az idézet is Izráel hitvallá-
sából való: „Meg ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, aho-
gyan megkísértettétek Masszában." (5Móz 6,16.) Masszában 
pedig az történt, hogy amíg Mózes vizet nem fakasztott pál-
cájával a kősziklából, nem hitték, hogy „köztük van az Űr!" 
(2 Móz 17,1—7.) így érthető Jézus válasza. A sértetlen leszál-
lás az Űr erejének jelenlétét bizonyította volna. Isten azon-
ban az emberek között jelenlétét nem hatalmának megmuta-
tásával, hanem embereket mentő szeretetével bizonyítja meg. 
Jézus mint Istenfia is úgy valósítja meg Isten jelenlétét a vi-
lágban, hogy másokat megment, de önmagát nem menti meg, 
hanem odaadja értük (Lk 23,35). 

Egy időre 

13. A kísértés véget ért. Egy mai írásmagyarázó szerint Jé -
zus sorban elutasította a prófétai, a királyi és a főpapi mes-
siásra vonatkozó várakozásokat. Ha nem is lehet a kísértés 
három szakaszát ennyire pontosan elosztani a háromféle 
messiási várakozásra, mégis bizonyos, hogy Jézus elhatárolta 
magát a hamis várakozásoktól, és eközben kirajzolódott, hogy 
hogyan értelmezi istenfiúságát. Azért jött, hogy Isten igéjét 
hirdesse mint az élet alapját, hogy világi uralom helyett szol-
gáljon, és hogy hatalmának éreztetése helyett önmagát adja 
az emberért. Ádám elesett a kísértésben, Jézus győzött. Az 
ördög eltávozott, de csak egy időre. Jézus követőinek, az egy-
háznak lesz még dolga azzal a kísértéssel, hogy Isten igéje he-
lyett anyagiakra alapozza létét, hogy szolgálat helyett világi 

6' 83 



hatalomra törekedjék, és hogy az emberiség ügyének vállalása 
helyett önmaga megtartását tűzze ki célul. Jézus megkísérté-
sének története tehát nemcsak egyszeri üdvösségtörténeti ese-
mény, nemcsak Jézus felkészülése földi működésre, hanem út-
mutatás és biztatás az egyház számára, hogy ezek ellen a kí-
sértések ellen jó reménységgel vegye fel a harcot, és fenntar-
tás nélkül kövesse Jézust. 

4. JÉZUS NÁZÁRETBEN 
4,14—30 

(14) Visszatért Jézus a Szentlélek erejével Galileába, és híre 
ment az egész környéken. (15) Ő pedig tanított zsinagógáik-
ban, és dicsérte mindenki. 

(16) Elment Názáretbe, ahol felnevelkedett, bement szokása 
szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt felolvasni. (17) 
Odaadták neki Ézsaiás próféta könyvét, és amikor kinyitotta 
a könyvet, felkereste azt a helyet, ahol ez volt megírva: 

(18) „Az Ür Lelke van rajtam, mert felkent engem, 
hogy evangéliumot hirdessek szegényeknek, azért kül-
dött el, 
hogy kihirdessem foglyoknak a szabadulást, 
és vakoknak az újra látást, 
hegy elnyomottakat bocsássak szabadon, 

(19) hogy kihirdessem az Úr kedves esztendejét." 
(20) Betette a könyvet, átadta a szolgának, és leült, és a 

zsinagógában mindenki szeme raj ta függött. (21) Megszólalt, 
és ezt mondta nekik: „Ma teljesedett be ez az Írás fületek hal-
latára!" 

(22) Mindnyájan tanúskodtak róla, csodálkoztak a kegyelem 
igéin, amelyek szájából jöttek, és ezt mondták: „Hát nem a 
József fia ez?" (23) Ezt mondta nekik: „Nyilván rám mondjá-
tok majd ezt a közmondást: Orvos gyógyítsd meg magadat: 
amit hallottunk, hogy Kapernaumban történt, azt tedd itt is a 
hazádban!" (24) Ezt mondta: „Amen,1 mondom nektek, hogy 
egy próféta sem elfogadott a hazájában. (25) De mondom 
nektek igazán: sok özvegy volt Illés napjaiban Izráelben, ami-
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kor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, és nagy 
éhség lett az egész országban, (26) és közülük egyikhez sem 
küldetett Illés, csak a szidoni Sareptába egy özvegy asszony-
hoz. (27) Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idején, és 
egy sem tisztult meg, csak a szir Naámán." 

(28) Harag öntötte el őket mind a zsinagógában, amikor ezt 
hallották. (2£) Felkeltek, kiűzték a városon kívül, és elvitték 
annak a hegynek a szakadékához, amelyen városuk épült, 
hogy letaszítsák.- (30) Ö azonban átment közöttük, és eltávo-
zott. 

1: Az áment mindig valamilyen kívánság kijelentése vagy imádság 
végén szokták mondani, nem találunk példát arra. hogy ezzel kezdték 
volna a beszédet, ahogyan Jézus tet te; még az őskeresztyénség sem 
vet te át ezt a szokást; ez tehát Jézus sajátos szokása, ami arra mutat , 
hogy amit kijelent, annak előzménye van: imádságban fogadja el Isten 
akaratát , és miután áment mond rá, kijelenti az embereknek. — 2: 
Szikláról való letaszítás előzte meg a rr.egkövezést; Názárettől 1 kilo-
méternyire van egy 8 méteres, 2 kilométernyire egy 60 méteres sza-
kadék: ezek egyikére lehet gondolni, mint az esemény színhelyére. 

Az Ür kedves esztendeje 

14—21. Lukács evangéliuma fontos eseményhez érkezett: 
Jézus megkezdi működését. Folytatódik a párhuzam Keresz-
telő János és Jézus között. Keresztelő János üzenetet kap Is-
tentől, amelyet tovább kell adnia (3,2). Jézus a Szentlélek e re -
jével és szabadságával kezd tanítani. Első nagy megnyilatko-
zására, mintegy programbeszédére, Názáretben kerül sor, ahol 
felnevelkedett. Márk ezt az eseményt röviden mondja el, é s 
Jézus galileai működésének végére teszi (Mk 6,1—6). Lukács 
előrehozza, és hangsúlyt tesz rá : Jézus az evangéliumot elő-
ször a hozzá legközelebb állóknak hirdeti. Nem rendkívüli 
eset, hogy felolvas a zsinagógában, és hogy magyarázatot f ű z 
hozzá. Joga volt ez minden felnőtt zsidó férf inak. Mózes öt 
könyvét, a Tórát folytatólagosan szokták olvasni, és ehhez a 
prófétai könyvekből mindenki maga választhatott egy meg-
felelő szakaszt. Jézus kezébe Ézsaiás próféta könyvét adták. 
Szívesen olvasták ezt nemcsak Kumránban hanem a zsinagó-
gákban és az őskeresztyén gyülekezetekben is (Cs 8,28). Jézus 
olyan szakaszt választ ki belőle, amelynek teljesülését a mes-
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siási üdvösség korára vár ták (Ézs 61,1—2; 58,6). Az Űr Lelké-
vel „felkent" személy a messiás. A róla felolvasott igeszakaszt 
érthették betű szerint Izráel megszabadulására, vagy átvitt, 
lelki értelemben is. Ilyen kettős értelmű lehetett már az első 
mondat is: evangélium hirdettetik a „szegényeknek". Így ne-
vezték magukat a kegyesek Izráelben, egybek között a kum-
rániak is, de jelentheti társadalmi ér telemben az elnyomotta-
kat. Az evangélium szó hangzása sem volt olyan egyértelmű, 
mint ma a keresztyénségben. Akkoriban kevésbé volt lelki ér-
telme, és gyakran jelentette az ellenségen vett győzelem hí-
rét. Erre gondolhattak a hallgatók azér t is, mert az ige fog-
lyok és elnyomottak szabadonbocsátásáról beszél. Reménysé-
gük szerint felszabadulásukkal kezdődhetett az Űr kedves 
esztendeje, a messiási korszak. Az a feszült figyelem, amely 
a felolvasás után Jézus megszólalását vár ta , mutatja, hogy ak-
tuálisnak érezték a felolvasott igét. Talán egy ú j messiási fel-
kelésről lesz szó, vagy elkezdődik Isten ítélete a pogányok fö-
lött? Jézus ehelyett bejelenti, hogy az Írás máris beteljesedett, 
mégpedig miközben hallgatták. Így az egész íráshely azonnal 
más ér telmet kap. összefüggésbe kerül azzal, amit Keresztelő 
János hirdetet t : megjelent az Erősebb. Jézus a rá jellemző 
módon re j te t ten beszél erről („indirekt krisztológia"). Nem 
mondja ki szó szerint, de szavaiból érthető, hogy az ő jelen-
léte és működése teszi a „mát" az Űr kedves esztendejévé. Itt 
van a messiás, akit az Űr Lelke „kent fe l" . De ha ez igaz, ak-
kor egészen ú j helyzet állott elő, m e r t nem teljesült sem a 
nép reménysége, sem Keresztelő Jánosé. A nép felkelést vár, 
de ennek nincs nyoma Jézusnál. Keresztelő János az Erősebb-
től az ítélet végrehajtását remélte. De Jézus nem ítéletet, ha-
nem az ítélet halasztását, a kegyelem idejét hirdeti meg népé-
nek. 

Ellenmondás 

22—27. Ez a váratlan fordulat csodálkozást és ellenmon-
dást vált ki. A felolvasott ige sajátos alkalmazása: „Ma telje-
sült ez az írás, miközben hallottátok", sérti a hallgatók önér-
zetét, mer t azt jelenti, hogy ők a szegények, a foglyok, a va-
kok és a nyomorultak, akik rászorulnak Isten kegyelmére. Rá-
adásul megérezték Jézus szavain, hogy saját személyiségének 
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döntő jelentőséget tulajdonít . Ehhez a merész kijelentéshez 
és magatartáshoz azonban semmiféle isteni igazolást nem 
adott. Ezt pedig éppen Názáretben teszi, ahol mindenki tud-
hatta róla. hogy közülük való: a József fia. Jézusról való ta-
núskodásuk tehát nem pozitív értelmű. Csodálkoznak azon, 
hogy ez az ember hogyan meri nekik ilyen módon hirdetni 
Isten kegyelmét. Jézus kettős választ ad erre a kérdésre. Egy-
részt sa já t küldetéséről, másrészt a nekik felajánlott kegye-
lemről szól. Először előre tekint. Ha ma jd a názáretiek halla-
nak a Kapernaumban te t t csodáiról, akkor idézni fogják a 
közmondást: „Orvos gyógyítsd meg magadat!" Ez azt jelenti, 
hogy szerintük a hiba nem bennük van, hanem Jézusban. Ha 
megmutatná messiási hatalmát, úgy mint Kapernaumban, ak-
kor hinnének benne. Jézus azonban éppen ezt az elutasító ma-
gatartásukat használja fe l bizonyítékul, és idézi hozzá a má-
sik közmondást: „Egy próféta sem elfogadott a hazájában!" 
Az a bizonyíték Jézus isteni küldetésére, hogy őt sem fogad-
ták be saját hazájában. Ennek pedig Isten kegyelmére kiható 
következménye van: ez a válaszának második része. Illés és 
Elizeus próféták esetére hivatkozik. Miután nem volt maradá-
suk hazájukban, Izráel helyett pogányok részesültek Isten kü-
lönös kegyelmében ( lKir 17,9: 2Kir 5,14). Ez történt Jézus 
esetében is. A hozzá legközelebb állóknak hirdeti az evangé-
liumot először. Ha ezt nem becsülik meg. akkor önmagukat 
zárják ki Isten kegyelméből, de ezzel nem korlátozzák, hanem 
akaratuk ellenére is segítik az evangélium terjedését. Isten 
kegyelmét el lehet utasítani, de nem lehet neki határt szabni. 

Harag 

28—30. Lukács első híradása Jézus működéséről azzal vég-
ződik, hogy a názáretiek meg akarják kövezni. A népítélet 
végrehajtását Jézus most még megakadályozza azzal, hogy át-
megy közöttük. De az evangélista érzékelteti, hogy Jézus szen-
vedése és halála nem véletlen tragédia vagy váratlan fordulat 
Jézus működése közben, hanem szükségszerű következménye 
annak az irányvételnek, amely az első pillanattól egyértelmű 
volt. Amikor Jézus úgy hirdeti az Űr kedves esztendejét, hogy 
ez az ő jelenlétével van adva, akkor egyenlővé teszi magát 
Istennel, és összeütközésbe kerül a zsidóság egyistenhitével. 
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Amikor úgy hirdet i Isten kegyelmét, hogy hallgatóit gyógyu-
lásra szoruló vakoknak minősíti, és egyenlővé teszi a pogá-
nyokkal, akkor szembekerül Izráel választottságának tudatá-
val, amelyet az Istennel ^kötött szövetségre alapítanak. Az 
összeütközés t e h á t a fő ponton robban ki. Jézus személye és 
evangéliuma szembekerül a zsidóság egyistenhitével és vallá-
sos felsőbbrendűségének tudatával. Ezért az istenkáromlásért 
és a sinai szövetséggel való szembehelyezkedéséért a törvény 
szerint kötelesek voltak Jézust megkövezni. De fellángoló 
haragjuk mutat ta , hogy nemcsak elméleti, teológiai kérdések-
ről volt szó, hanem személyesen is sértve érezték magukat. 
Vallásos öntudatukat és nemzeti önérzetüket sértette az az 
evangélium, amely szerint Isten kegyelme megszünteti a kü-
lönbséget közöttük és a pogányok között. Figyelmeztetés ez 
az egyháznak is! Jézussal és evangéliumával kerül szembe a 
keresztyénség, ha önmagát Isten kegyelme alapján mások 
fölé helyezi. 

5. JÉZUS KAPERNAUMBAN 
4,31—44 

(31) Elment Kapernaumba, Galilea egyik városába, és taní-
totta őket szombatonként. (32) Ámultak tanításán, mert hata-
lommal szólt igéje. 

(33) Volt a zsinagógában egy ember, akit tisztátalan démon 
lelke szállt meg, (34) és felkiáltott nagy hangon: „Hah, mi 
dolgunk van egymással, Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy 
elpusztíts minket? Tudom ki vagy: az Isten szentje!" (35) Jézus 
rászólt: „Némul j meg, és men j ki belőle!" A démon középre 
vetette, és kiment belőle, de kárt nem tett benne. (36) Rémü-
let szállta meg mindnyájukat , és ezt mondták egymásnak: 
„Milyen ige ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztá-
talan lelkeknek, és kimennek?" (37) És híre ment a környék 
minden helységébe. 

(38) Felállva elhagyta a zsinagógát, és bement Simon há-
zába. Simon anyósát pedig nagy láz gyötörte, és megkérték 
érdekében. (39) Odalépett, fölé (hajolva) rászólt a lázra, és 
elhagyta őt. Azonnal felkelt, és felszolgált nekik. 
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(40) Napnyugtakor mindenki, akinek különféle bajban szen-
vedő betege volt, elvitte hozzá, ő pedig mindegyikre rátette 
kezét, és meggyógyította. (41) Kimentek a démonok is sokak-
ból, miközben kiáltozlak, és ezt mondták: „Te vagy az Isten 
Fia!" Rájuk szólt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, 
hogy ő a Krisztus. 

(42) Amikor nappal lett, kiment, és eltávozott egy puszta 
helyre. A sokaság kereste, meg is érkeztek hozzá, és marasz-
talták, hogy ne menjen el tőlük. (43) Ő pedig ezt mondta 
nekik: „Más városokban is meg kell hirdetnem Isten orszá-
gát, mert erre küldettem." (44) És prédikált Júdea zsinagó-
gáiban.1 

1: Lukács Jézus kapernaumi működését Mk 1,21—39 nyomán beszéli 
el, de míg Márk szerint ezzel kezdődik Jézus nyilvános működése, 
addig Lukács szerint e r re akkor került sor, amikor Názáretben eluta-
sították. Feltűnő, hogy Lukács a 44. versben Jézus júdeai működését 
is említi, de nem ír róla semmit. Raj ta kívül erről csak Jn 2.23—3,36 
tudósít. Nem kielégítő az a magyarázat, hogy Lukács nem volt tisztá-
ban a földrajzi viszonyokkal, és itt Galileát Júdea egy részének tekinti. 
Későbbi kéziratok azzal oldják meg a kérdést, hogy Júdea helvett-
Galileát írnak. 

Az ige ereje 

31—37. Kapernaum a Galileai-tenger nyugati par t ján épült, 
és mintegy 35 kilométernyire volt Názárettől. Jézus most ezt 
teszi egy időre működésének középpontjává. Itt is a zsinagó-
gában tanít, és itt is beszédével kelt feltűnést. Bár Lukács kü-
lön nem említi, de nyilvánvaló, hogy megtartotta a zsinagóga 
szokásait és a Szentíráshoz fűzte szavait, ahogyan Názáretben 
tette. Forma szerint tehát azt tette, amit az írástudók, de an-
nál fel tűnőbb a különbség hozzájuk képest. Az írástudók 
munkája a törvény magyarázata és alkalmazása volt, amely-
nél a legfőbb tekintély a törvény. Jézus szavain érződött, hogy 
neki magának isteni hatalma van, szavaiban Isten ere je nyi-
latkozik meg. Szavának erejét szemlélteti a tisztátalan lélek-
től megszállott ember meggyógyulása is. Ez a történet szá-
munkra idegenné vált világba vezet. Nem mintha nem volná-
nak ma is tudathasadásos lelki betegek, de idegenné vált szá-
munkra az az ókori hit, amely a betegségek mögött démoni-
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kus hatalmakat sej tet t , és ezért az ördögűzés titokzatos tudo-
mányával próbált ellenük védekezni. Most azonban ne arra 
fordítsuk figyelmünket, hogy van-e igazság ebben a szemlé-
letben, hanem inkább arra, hogy Lukács Jézust nem ördög-
űzőnek mutat ja be. Sőt éppen megfordítva. A beteg folyamo-
dik az ördögűző varázslás mesterfogásához, hangosan elkiáltja 
Jézus nevét, és felfedi kilétét: ö az Isten Szentje, a Messiás. 
Ezzel a leleplezéssel az akkori h i t szerint elerőtlenáthette Jé -
zust, és elháríthatta beavatkozását. Jézusra azonban ez a mes-
terkedés hatástalan marad, és nincs szüksége vele szemben az 
ördögűzés fogásaira. Elég a szava. Ez minden képzeletet felül-
múl. Ezt bizonyítják a szemtanúk is, akik azon csodálkoznak, 
hogy itt nem közismert mesterkedés történt, hanem paran-
csolt és meglett, mint a teremtésnél! Jézus szavának ekkora 
hatalma van. 

Személyes munka 

38—41. Jézus a zsinagógából Simon házába megy. A gyüle-
kezeti szolgálat mellet t elkerülhetetlen a személyes munka. 
Jézus látogat, együt t van az emberekkel. Ez Lukács evangé-
liumának visszatérő témája. Mihelyt értesül az anyós beteg-
ségéről, odamegy ágyához, és meggyógyítja. Azután elfogadja 
asztal körüli szolgálatát. Ez nem volt magától értetődő. Rab-
binak nem illett asszonytól kiszolgáltatnia magát. Jézus félre-
teszi a szokásokat és a hagyományt, hogy az asszony megbe-
csülésével kifejezésre juttassa emberszeretetét. Szombat lévén 
csak napnyugtakor vihettek hozzá betegeket, akkor azonban 
annál többet. Jézus mindegyikre egyenként teszi rá a kezét: 
isteni hatalma ilyen személyes szeretetben nyilvánul meg. Ér-
dekes, hogy nem engedi elhirdetni istenfiúságát. Semmiesetre 
sem helyes az a magyarázat, hogy Jézus nem tartotta magát 
messiásnak (W. Wrede). Inkább lehetne arra gondolni, hogy 
messiás voltának elhirdetése hamis reménységeket ébresztett 
volna. Eredetileg pedig bizonyára itt is arról van szó, hogy 
leinti a démonikusok varázsló mesterkedését. Az evangélisták 
azonban abban a tudatban beszélik el ezt, hogy Jézusnak ezek 
az ellenségei hamarabb felismerték őt, mint bárki más. 
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Isten országának evangéliuma 

42—44. Jézust tartóztatják Kapernaumban, ő azonban to-
vább megy. Magyarázatul adott szavaiból tűnik ki, hogy amit 
tesz, az az Isten országa evangéliumának hirdetése. Lukács 
itt használja először ezt a kifejezést. Isten országáról tudtak 
a kortársai, bár a rá vonatkozó képzeteik nem voltak tiszták 
és egyöntetűek. A zsidóság hite szerint Isten Izráel királya. 
Királyi hatalma azonban nem érvényesül teljesen egyrészt 
Izráel bűne, másrészt az idegenek uralma miatt. Nem volt 
egyező a véleményük abban, hogy hogyan jöhet el Isten or-
szága. Beszéltek arról, hogy aki vallást tesz az egy Istenről, 
és megtart ja törvényét, az magára veszi Isten országának igá-
ját. De azt is remélték, hogy Isten vagy a Messiás fogja meg-
szabadítani Izráelt úgy, hogy ítéletet tart, és megvalósítja or-
szágát a földön Izráel, ill. a kegyesek uralmával. Jézus Isten 
országáról néha úgy szól, hogy az idők végén jön el ítélettel. 
Általában azonban azt a benyomást keltette, hogy Isten or-
szága eljött az ő megjelenésével. Isten országának az evangé-
liuma azt az örömhírt jelenti, hogy most nem ítélettel, hanem 
kegyelemmel jött el Isten országa. Ezt hirdette meg Názáret-
ben, és erről szólt Kapernaumban is. Ennek hirdetésére megy 
tovább más városokba Júdeába. 

6. JÉZUS ELSŐ HÁROM TANÍTVÁNYA 
5,1—11. 

(1) Történt, hogy amikor a sokaság körültolongta őt, és 
hallgatták Isten igéjét, ő pedig állt a Genezáret tavánál, (2) 
meglátott két hajót, amely a tó par t ján állt, a halászok pedig 
kiszálltak, és tisztogatták hálóikat. (3) Miután beszállt az egyik 
hajóba, amely Simoné volt, kérte, hogy evezzen kissé beljebb 
a parttól. Leült, és a hajóból tanította a népet. (4) Amikor 
pedig befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak: „Evezz a 
mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!" (5) Simon így felelt: 
„Mester, egész éjszaka fáradtunk, és semmit sem fogtunk, de 
szavadra kivetem a hálókat." (6) Amikor ezt megtették, nag> 
tömeg halat fogtak be, hálóik pedig szakadoztak. (7) Jelt adtak 
társaiknak a másik hajóban, hogy jöjjenek, és fogják meg 
velük együtt. Eljöttek, és megtöltötték mindkét hajót úgy, 
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hogy süllyedeztek. (8) Amikor Simon Péter meglátta, oda-
borult Jézus térdéhez, és ezt mondta: „Menj el tőlem, mert 
bűnös ember vagyok, Uram!" (9) Rémület szállta meg őt, és 
a vele levőket mind a halfogás miatt, amelyben résztvettek, 
(10) hasonlóan Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait, akik társai 
voltak Simonnak. Ezt mondta Simonnak Jézus: „Ne félj, mos-
tantól embereket fogsz élve!'n (11) Felvonták a hajókat a 
partra, elhagytak mindent, és követték őt.2 

1: zogreo: élve elfog. — 2: Mk 1,16—20 az első három tanítvány e l -
hívását röviden és J ézus kapernaumi működése előtt mondja el. 
Lukácsnál Jézus látogatása Simon házában előkészíti Simoin elhívását. 
Márknál viszont elhívása után következik. 

Szavadra! 

1—8. Jézust ú j ra Galileában a Genezáret-tó pa r t j án találjuk. 
Ez az első alkalom, amikor nem zsinagógában, hanem a sza-
badban gyülekezik köréje a nép. Halászok a parton mossák 
hálóikat: reggel van. A tópart Palesztina legszebb vidéke. Hi r -
telen emelkedő hegyek övezik a tavat, a part mellet t keskeny 
földcsík, zöldelő virágos mező, a mélyen kéklő ég tükröződik 
a tó vizében. Jézus beszáll az ismerős Simon hajójába. Onnan 
hirdeti Isten igéjét, és tanítja a népet. Ezeket a kifejezéseket 
az őskeresztyénség sa já t igeszolgálatára szokta használni. Lu-
kács a kifejezéseket Jézusra is alkalmazza, és ezzel azt 
mondja, hogy az egyház Jézus munkájá t folytat ja. A tanítást 
követi az első apostolok elhívása. Jézus a mély vízre eveztet, 
és felszólítja Simont halászásra. Szokatlan a parancs. Ellen-
kezik a szakértők tapasztalatával. Ezt Simon is kifejezésre 
ju t ta t ja : ha egész é j je l semmit sem fogtak, akkor most dél-
ben és a mélyben még kevésbé fognak. „Szavadra": ismét J é -
zus szava a döntő hatalom. Lukács emlékeztet r á : Jézus szava 
hívta el az apostolokat, és Jézus szaván áll vagy bukik az egy-
ház. Simonnak még voltak fenntartásai vele szemben, a fogás 
eredménye azonban meggyőző. Nem is felelhet mással, mint 
bűn vallással: „Menj el tőlem, m e r t bűnös ember vagyok. 
Uram!" Nem általános bűnösségről, és nem ismeretlen bűné-
ről van szó, hanem arról, hogy fenntartással élt Jézus szavá-
val szemben. Lukács az elbeszélést nem érti szimbolikusan az; 



agyház „halfogására", ahogyan azt újabban feltételezik. Ezt 
kizárja az, hogy a hálók szakadozásáról beszél. Mégis tény az, 
hogy olyan eset ez, amelynek mondanivalója túlmegy Simon 
személyes ügyén. Jézus követésére csak az alkalmas, aki fenn-
tartás nélkül bízik szavában, és aki nem maga szabja meg 
szolgálatainak alkalmát, hanem elvégzi, ott és amikor Jézus 
e r r e lehetőséget ad. 

Követték őt 

9—11. Amikor Simon kijelenti, hogy méltatlan még Jézus 
közelségére is, akkor kap elhívást. Ez is jellemző Jézusra: nem 
tökéleteseket, hanem méltatlanságuk tudatára ébredt embe-
reket állít szolgálatba. Az a hasonlat, amely Simon jövendő 
szolgálatát írja le, nem található másutt, és így feltehetően 
Jézustól ered. Az „élve fogás" kifejezés mutatja, hogy a ha-
lászat képe még sem alkalmazható pontosan az emberekre: az 
apostolok munkája ú j életet közvetítő szolgálat. Bár Lukács 
csak a Simonhoz intézett szavakat jegyzi fel, mégis hárman 
követték Jézust: Simon, akit a 8. vers Péternek is nevez, az-
után János és Jakab, Zebedeus fiai. A többi evangéliumok sze-
r int is ezek voltak Jézus első tanítványai, és a legszűkebb ta-
nítványi körhöz tartoztak. A tanítványokról Lukács röviden 
csak azt mondja, hogy követték Jézust. Ez szakkifejezéssé 
lett Jézus és a taníványai viszonyára. Nemcsak azt jelenti, 
hogy Jézus nyomában jártak, ahogyan a rabbi tanítványai is 
szokták, hanem vele teljes sorsközösségben éltek. Ennek egyik 
jele az, hogy elhagyták mindenüket. Ez nem jelenti azt, hogy 
Jézus a földi javakról való lemondást követeli. De Jézus az 
evangélium szolgálatát egész életet betöltő hivatásnak te-
kinti, amelyre szabaddá kell válni az ugyancsak egész embert 
követelő egyéb élethivatásoktól. 

7. JÉZUS MEGGYÓGYÍT EGY LEPRÄST 
5,12—16. 

(12) Történt, amikor az egyik városban volt: íme, egy ember 
tele leprával. Amikor meglátta Jézust, arcra borult és kérte: 
„Uram, ha akarod meg tudsz tisztítani!" (13) Kinyújtotta 
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kezét, megérintette, és ezt mondta: „Akarom, tisztulj meg!" 
És azonnal lement róla a lepra. (14) Ö pedig meghagyta neki, 
hogy senkinek ne mondja el, hanem: „Menj el, mutasd meg 
magadat a papnak, és a ján l j fel áldozatot tisztulásodért, aho-
gyan Mózes elrendelte, bizonyságul nekik."1 (15) Méginkább 
elterjedt a beszéd róla, és nagy sokaság jött össze, hogy hall-
gassák, és meggyógyítsa bajaikat. (16) Ö pedig kivonult a 
pusztába, és imádkozott.2 

1: bizonyságul nekik: a bibliai nyelvhasználatban terhelő bizonyí-
tékot je lent : lMóz 31,44; 5Móz 31,26; Józs 24,27; Jk 5,3; a leprásokkal 
való e l járás t 3Móz 13,14 szabályozza, és ezt a rabbinizmus tovább 
részletezi. — 2: Lukács ezt a történetet Mk 1,40—45 nyomán beszéli el, 
de erősen rövidíti, kihagyva az érzelmi és személyes vonásokat. 

Bizonyságul 

12—16. Mivel Jézus korában a papok kötelessége volt a 
lepra felismerése és a betegek elkülönítése, alaposan foglal-
koztak a betegség tüneteivel. A lepra két fő t ípusát és ezen 
belül mintegy 72-féle leprás kiütést különböztettek meg. Kö-
zéjük soroltak néhány olyan kiütést is, amelyet ma nem ne-
veznek leprának. De a lepra valamennyi fa j tá ja szinte gyó-
gyíthatatlannak számított, úgyhogy a leprás meggyógyítását 
halott feltámasztásával tekintették egyenlőnek. A leprást ki-
közösítették a társadalomból. Nemcsak nem lakhattak város-
falakon belül, hanem messze el kellet t kerülniük az embere-
ket. Legalább négy, de egyesek szerint száz lépésnyi távol-
ságban kellett maradniuk. Az elkülönítés indokolása azonban 
nem egészségügyi, hanem vallásos-kultikus jellegű volt. Leg-
nagyobb mértékben tisztátalannak számítottak, és ezért tisz-
tátalannak tekintettek mindent, ami közelükbe került . A bű-
nösök közé sorolták őket azon a címen, hogy a lepra súlyos 
bűnök, főként rágalmazás és elbizakodottság büntetése. Ami-
kor tehát Jézus a leprást nem űzi el, hanem meggyógyítja, 
akkor ez nemcsak azt jelenti, hogy az ember iránt való kö-
nyörületet a kultikus szabályok fölé helyezi, hanem azt is, 
hogy megbocsátja bűneit . Az elbeszélés természetesen Jézus 
hatalmának jelét is lá t ja ebben. E r r e utal az az indokolás, 
amellyel Jézus a papokhoz küldi a gyógyultat: „Bizonyságul 
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nekik". Ez a bibliai kifejezés azt jelenti, hogy ez az eset t e r -
helő bizonyíték lesz ellenük, ha nem hisznek Jézusban. Nekik 
mint szakértőknek fel kellett ismerniük ebben a gyógyulás-
ban az isteni jelet. Az ő felelősségüket húzza alá az a tény, 
hogy a nép megérezte Jézrs könyörülő szeretetét, és sokan 
keresték fel bajaikkal. Lukács pedig ismét hangsúlyozza, hogy 
Jézus nem keresi saját dicsőségét, hanem visszavonul imád-
kozni: Isten elé viszi az emberek ügyét, amit magáénak tud. 

8. JÉZUS MEGGYÓGYÍT EGY BÉNULTAT 
5,17—26. 

(17) Történt az egyik napon, hogy tanított, és ott voltak a 
farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea minden 
falujából és Jeruzsálemből jöttek, és az Ür ereje megvolt 
arra, hogy gyógyítson. (18) És íme, férfiak hoznak ágyon egy 
embert, aki bénult volt, és próbálták bevinni, és letenni előtte. 
(19) Amikor a sokaság miatt nem találtak módot arra, hogy 
bevigyék, felmentek a tetőre, és a cserepek között leeresztet-
ték hordágyastól a középre Jézus elé.1 (20) Amikor meg-
látta hitüket, ezt mondta: „Ember, megbocsátattak neked 
bűneid!" (21) Elkezdtek gondolkodni az írástudók és farizeu-
sok: „Ki ez, aki káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, 
ha nem egyedül az Isten?" (22) Jézus felismerte gondolataikat, 
és ezt válaszolta nekik: „Mit gondoltok szívetekben? (23) Mi 
könnyebb: ezt mondani: Megbocsáttattak neked bűneid! vagy 
ezt mondani: Kel j fel és járj!? (24) Hogy pedig meglássátok, 
hogy az Emberfiának van hatalma a földön megbocsátani 
bűnöket" — ezt mondta a bénultnak: „Neked mondom, kelj 
fel, vedd fel hordágyadat, és menj haza!" (25) És azonnal fel-
kelt előttük, felvette, amin feküdt, elment haza, és dicsőítette 
az Istent. (26) Elragadtatás fogott el mindenkit, dicsőítették 
az Istent, félelem szállta meg őket, és ezt mondták: „Különös 
dolgokat lát tunk ma."2 

1: Márk a galileai viszonyoknak megfelelően beszéli el, hogy kiásták 
a tetőt, mer t ez lapos volt. és gerendázatra döngölt agyagból állt. 
Lukács a római építkezésnek megfelelően cserepekről beszél, vagy 
azért, mert nem volt ismerős a galileai építkezési móddal, vagy inkább 



azért, m e r t olvasói n e m t u d t á k volna elképzelni a tető kiásását . — 2: 
Lukács Mk 2,1—12 a l ap j án beszéli el ezt a történetet . Bevezetését és 
befejezését átdolgozza; paradoxa: csodálatos, különös, szokatlan, ellen-
mondásos dollgok. 

Farizeusok és írástudók között 
17. Lukács először szól farizeusokról és írástudókról Jézus 

körül. Kik voltak ezek? A farizeusok Jézus korában mintegy 
hatezren voltak, közösséget alkotva kötelezték magukat a tör-
vény rendelkezéseinek, különösen a kultuszi tisztaságra és a 
tizedre vonatkozó előírásoknak pontos megtartására. Elkülö-
nültek a törvényt kevéssé ismerő szegény néptől és a római 
hatóságokkal együttműködő jómódú vezető rétegektől. Elha-
tárolták magukat a zélótáktól is. Ezektől eltérően helytelení-
tették az erőszakos ellenállást, és azt tartották, hogy böjtölés-
sel, imádkozással, a bűnök levezeklésével kell megérdemelni 
Izráel szabadulását. Az írástudók külön rendet alkottak, mint 
a törvény szakértő magyarázói. Egy részük farizeusi, más ré-
szük papi körökből származott. A tekintélyesebbeket már Jé-
zus korában rabbinak nevezték, iskoláik és tanítványaik vol-
tak, közvetlen utódaikat ordinálták. Lukács nem említi, hogy 
ebben az esetben Jézus megfigyelésére jelentek-e meg Jeru-
zsálemből és a vidéki falvakból, de mindjár t az első találko-
zásnál érzékelhető az ellentét közöttük. 

Bűn és betegség 

18—20. A farizeusok és írástudók ellenmondására az ad al-
kalmat, hogy Jézus egyébkénti szokásától eltérően éppen 
előttük jelenti ki a gyógyítással kapcsolatban a bűnbocsána-
tot. A rabbinizmus szoros összefüggést látott az egyes embe-
rek bűne és betegsége, mint Isten büntetése között. Ezt álta-
lános szabálynak tekintették, és legfeljebb arról vitatkoztak, 
hogy van-e kivétel ez alól. A közös meggyőződést egy rabbi 
tömören így fogalmazta meg: „A beteg nem kel fel betegsé-
géből, amíg meg nem bocsáttattak bűnei." Így gondolkodhat-
tak azok is, akiket Jézus meggyógyított. A gyógyulásból arra 
kellett következtetniük, hogy Isten kegyelme feléjük, fordult, 
anélkül, hogy Jézus ezt kimondta volna. A bénult esetében 
azonban ezt külön kijelenti. Erre nemcsak a farizeusok és 
írástudók jelenléte adott alkalmat, hanem az is, hogy a beteg 
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társainak buzgalmából láthatóvá vált az a hitük, az a fel tét-
len bizalmuk, hogy Jézus tud és akar segíteni. Jézus a bete-
get egybefoglalja a vivőkkel, és megmondja nekik, hogy nem-
csak emberi segítséget ad — prófétákról és írástudókról is je -
gyeztek fel gyógyításokat —, hanem bűnbocsánatot is. 

Istenkáromlás 

21. Amikor Jézus kijelenti: „Megbocsáttattak bűneid!", ak-
kor ez a szenvedő szerkezet az t jelentette a kortársak szá-
mára, hogy Isten bocsátotta meg bűneit, mégpedig most ezzel 
a kijelentéssel. Az írástudók és farizeusok mint szakértők 
azonnal megállapították, hogy ez istenkáromlás. A zsidóság is 
tudott bűnbocsánatról, de ez szerintük egészen Isten hatás-
körébe tartozott. Izráel egésze a törvény szabta módon a nagy 
engesztelő ünnepen kapott bűnbocsánatot évenként a temp-
lomban bemutatott áldozattal. Egyénileg pedig a törvény be-
töltésével, különösen jótékonysággal, áldozattal és fogadalmak 
teljesítésével érdemelhették meg a bűnbocsánatot. Jézus most 
mindezek félretételével jelenti k i a bűnök bocsánatát. Ezzel 
nemcsak félreteszi a törvényt, hanem Isten jogaiba is bele-
avatkozik. A jelenlevők szerint ez istenkáromlás. Később az 
istenkáromlás fogalmát Isten nevének gyalázására szűkítették 
le a rabbinizmusban, Jézus korában azonban istenkáromlónak 
tekintettek mindenkit , aki belevatkozott Isten dolgába. Jézus 
is ezt tette, és ezért megfelelő bizonyítás után a törvény sze-
rint megkövezés jár t . Ismét az a helyzet, min t Názáretben, 
Jézus nyilvánosság elé lépésekor. 

Bűnbocsánat és gyógyulás 

22—24. Jézus az írástudók és farizeusok beavatkozását meg-
előzi azzal, hogy sa já t gondolatmeneteiket használja fel ön-
maga igazolására. Az ő meggyőződésük az, hogy Isten a bűnös 
embernek nem adja a gyógyítás e re jé t (Jn 9,31). Ennek figye-
lembevételével az írástudók éleseiméjűségéhez szabva, fino-
man fogalmazza meg Jézus a kérdést, hogy mit könnyebb ki-
mondani: a bűnbocsánatot vagy a gyógyítást. Mit lehet er re 
felelni? Természetesen könnyebb az elsőt kimondani, és ezzel 
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súlyos bünt elkövetni. Jézus ezt meg is tette. Ha azonban 
megtörtént a gyógyulás is, akkor a bűnbocsánat kijelentése 
sem lehet az ő esetében istenkáromlás, hiszen az olyan főben-
járó bűnösöknek, mint az istenkáromló, nem ad Isten gyógyító 
erőt. így éleződik ki az a kérdés, hogy sikerül-e Jézusnak 
ezek után is a gyógyítás. 

Különös dolgok 

25—26. Jézus szavára a beteg talpraáll, sőt visszanyeri tel-
jes e re jé t : maga viszi ágyát. Ebből a farizeusoknak és írástu-
dóknak sa já t feltételeik alapján logikusan azt a következte-
tést kellett volna levonniuk, hogy Jézusnak van hatalma bű-
nöket megbocsátani. Még nem is tesznek lépéseket Jézus el-
len, hanem magukon kívül voltak, ahogyan Lukács mondja. 
Dicsérték is Istent, félelem is szállta meg őket, mer t amit lát-
tak és hallottak, az csodálatos, különös és megszokott gondolat-
menetükhöz képest ellentmondásos volt. Dönteni még nem 
tudtak, de világossá vált , hogy Jézus és a zsidóság vezetői kö-
zött az ellentét a keresztyénség döntő üzenetén, a bűnbocsá-
nat kérdésén robban ki. Jézus azért jött, hogy ezt a feltétel 
nélküli bűnbocsánatot adja, és az egyház is azért van, hogy 
ezt a bűnbocsánatot hirdesse. Ugyanakkor azonban az is ta-
nulságos ebben a történetben, hogy amikor ennyire kiemeli 
a bűnbocsánat evangéliumának párat lan jelentőségét, akkor 
mégis melléje állítja a gyógyítást is. Egymás mellé kerül a 
bűnbocsánat evangéliuma és a szeretet szolgálata. Jézus mind-
kettőt elvégzi, és a maga részéről nem felel ar ra a kérdésre, 
hogy melyik nagyobb és nehezebb. Nyilván a bűnbocsánat. 
Mégis elvégzi a szeretet szolgálatát is, mert ebben az esetben 
ez te t te hitelessé a bűnbocsánat hirdetését. Egyházától is 
mindkettőt elvárja. 

9. JÉZUS LÉVI HÄZÄBAN 
5,27—39. 

(27) Ezután kiment, és megfigyelt egy vámszedőt, név sze-
rint Lévit, amint a vámszedő helyen ült.1 Ezt mondta neki: 
„Kövess engem!" (28) És otthagyva mindenét, felkelt és kö-
vette. 
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(28) Nagy vendégséget rendezett Lévi a házában, és nagy 
sokaság volt ott vámszedőkből és másokból, akik velük együtt 
étkeztek. (30) Zúgolódtak a farizeusok és írástudók, és ezt 
mondták tanítványaiknak: „Miért a vámszedőkkel és bűnö-
sökkel esztek és isztok?" (31) Megszólalt Jézus, és ezt mondta 
nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, ha-
nem a betegeknek. (32) Nem azért jöttem,- hogy igazakat hív-
jak, hanem bűnösöket megtérésre." 

(33) Azok pedig ezt mondták neki: „János tanítványai sokat 
böjtölnek és könyörgéseket tartanak, hasonlóképpen a farizeu-
soké is. A tieid pedig esznek és isznak!" (34) Jézus ezt mondta 
nekik: „Vajon tudnátok-e böjtölésre fogni a násznépet, amíg 
velük van a vőlegény? (35) Eljönnek a napok, amikor elvé-
tetik tőlük a vőlegény, akkor majd böjtölnek azokban a na-
pokban." 

(36) Példázatot is mondott nekik: „Senki sem szab foltot 
ú j ruhájából, hogy rátegye régi ruhájára, mert különben az 
újat is eltépi, és a régihez sem illik az újból készült folt. (37> 
És senki sem tölti az újbort régi tömlőkbe, mert különben 
elrepeszti az ú j bor a tömlőket, s az is kiömlik, és a tömlők is 
elpusztulnak. (38) Hanem az újbort ú j tömlőkbe kell tölteni. 
(3S) Senki sem kíván újbort, amikor ót iszik, mert ezt mondja : 
Az óbor jó!" 

1: Mt 9,9 szerint a vámszedő tanítvány neve Máté. Mk 2,14 szerint 
Lévi az Alfens fia. A tanítványok névsorában viszont Alfeus iia Jakab 
névvel szerepel. A rendelkezésünkre álló ada tok alapján nem tud juk 
magyarázatát adni ezeknek az eltéréseknek. — 2: elélytha: psrf. praes.: 
azért jöttem, és azért vagyok itt. 

Lévi 

27—28. A vámszedők közvetve a római uralom képviselői 
voltak. Egy területre vagy helyre bérelték a vámszedés jogát. 
Voltak közöttük főbérlők és albérlők. A vámnak sok f a j t á j a 
volt: híd-vám, kikötő-vám, városi vám stb. A vámkötelezett-
ség kiterjedt ruházatra, gyöngyre, halra, gabonára, olajra, ál-
latra és rabszolgára. A vámszedők egyrészt állandóan ér int-
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keztek a pogányokkal, másrészt hajlottak önkényeskedésre és 
nyereszkedésre. Ezért a farizeusok között megvetettek vol-
tak, tanúként nem léphettek fel, a csalók és rablók közé so-
rolták őket, nyilvánvaló bűnösöknek számítottak, akiken Is-
ten haragja van. Jézus ezt a törvényeskedő megítélést egysze-
rűen félreteszi, amikor e lhívja Lévit, és vendégül megy há -
zába. Az ő evangéliuma nem t ű r megkülönböztetést az embe-
rek között. Lévi elhívására Lukács csak annyit mond, hogy 
mindenét elhagyta, és követ te Jézust. Ez egyezik azzal, ami t 
az első három tanítványnál lát tunk (5,11). Lévi nevét azon-
ban nem talál juk a tanítványok névsorában. Nem is tudunk 
róla egyebet, legfeljebb következtethetünk. Ha igaz az, hogy 
ez a vámszedő a Galileai-tenger partján működött, akkor le-
hetséges, hogy halászati vámot szedett Jézus első három ta -
nítványától, amikor még halászok voltak. így ú j színt kap az 
a mondat, hogy ő is elhagyta mindenét, és követte Jézust. 
Nála ekkora ellentétek is találkoztak: egyesíti őket az elhívás 
és a gyökeres életújulás, amely az elhívásból következik. 

Bűnösökkel 

29—32. Míg Jézus az előző történetben farizeusok és írás-
tudók között van, addig most vámszedőkkel és bűnösökkel van 
együtt Lévi házában. A „bűnösök" szónak kettős értelme volt. 
Egyrészt az erkölcstelen életű embereket sorolták közéjük: 
rablókat, csalókat, gyilkosokat, és azokkal együtt a vámszedő-
ket is. A szigorúbb farizeusok szerint közéjük tartoznak a 
bűnös foglalkozású emberek is: kockajátékosok, adószedők, 
hajósok, pásztorok stb. Másrészt bűnösöknek tekintették azo-
kat, akik nem alkalmazkodtak a farizeusok szigorú életrend-
jéhez. Ilyen volt a „föld népe". A bűnösökkel való állandó 
érintkezés önmagában is tisztátalanná tesz a ferizeusok sze-
rint, de különösen súlyos vétségnek számított a velük együt t 
étkezés. A vendégségre való meghívás a szoros baráti vagy 
rokoni kapcsolat jele volt, é s ezért nagyon megválogatták, kit 
hívjanak meg. A meghívás elfogadása a közösség vállalását 
jelentette. Ebben az összefüggésben bontakozik ki annak az 
ér telme és jelentősége, hogy Jézus együtt telepedett asztalhoz 
a bűnösökkel. A farizeusok és írástudók kérdése nemcsak 
helytelenítésüket fejezi ki, hanem azt a re j te t t célzást is t a r -
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talmazza, hogy ha Jézus igaz úton jár , akkor az igazakkal, 
vagyis a farizeusokkal és írástudókkal kellene együtt étkez-
nie. Jézus hasonlattal világítja meg a helyzetet. Az orvos nem 
ítélkezik, hanem gyógyít, és ezért a betegek között kell len-
nie. Jézus tehát nem ta r t ja a vámszedőket és a bűnösöket iga-
zaknak, sőt ki is mondja, hogy megtérésükért keresi fe l őket. 
Igazában nem is ő a meghívott, hanem ő a meghívó. Isten or-
szága örömüzenetét elsősorban azokhoz viszi, akik nem tud-
nak róla, és nem is remélhetik, hogy bejutnak. Ez az ú j evan-
géliumában, amin a kegyes farizeusok megbotránkoznak, a 
bűnösök pedig örülnek. Lukács a sokszoros félreértés miatt 
kiemeli, hogy Jézus a bűnösöket megtérésre hívja (vö. Mk 
2,17). Isten kegyelme nem teszi feleslegessé, sőt célul tűzi ki 
a megtérést. De a sorrend nem fordítható meg. Igazi megtérés 
nem a megtérés követeléséből következik, hanem az evangé-
liumnak abból az örömhíréből, hogy Jézus szeretete odafordul 
a bűnösök felé. 

Böjtölés 

33—35. Jézus válaszához nemcsak formailag, hanem tartal-
milag is kapcsolódik a böjtölésre vonatkozó kérdés. Ha ő va-
lóban Isten országába hívja el a bűnösöket, és megtérésre 
szólítja fel őket, akkor miért nem böjtölnek és imádkoznak. 
Ehhez tudnunk kell, hogy a makkabeusi háborúk óta (i. e. 
166—142) a kegyesek nemcsak a törvényben előírt böjtöt gya-
korolták, hanem éveken á t rendszeresen böjtöltek, hogy veze-
keljenek Izráel bűneiért, és hogy eljöhessen Isten országa. 
A farizeusok között szokásos volt a het i kétszeri böjt (vö. 
18,12). Keresztelő János, aki megtérést hirdetett , tanítványai-
val együtt szintén gyakorolta a böjtölést. Hozzátartozott az 
imádság is Izráel szabadulásáért. A böjtölés és az imádkozás 
tehát az igazi megtérés jele. A farizeusok és írástudók sza-
vaiban rejtőzik az a vád, hogy Jézus nem térítésért van a bű-
nösök között, hanem alkalmazkodik hozzájuk. Jézus hason-
lattal válaszol. Hózseás próféta óta ismert az a kép, hogy Iz-
ráel a szövetségkötés révén az Űr jegyese. Bár Izráel hűt lenné 
lett, mégis eljön majd az utolsó időben az Űr, megerősíti szö-
vetségét, és meglesz a menyegző az Űr és népe között. Jézus 
ezt a hasonlatot felhasználva azt mondja, hogy ez a rég várt 

101 



idő most van: nem az ítélet, hanem a menyegző ideje. Aho-
gyan nem lehet a násznépet böj t re fogni, úgy ő sem kötelez-
heti böjtre követőit. Ismét világossá válik az a különbség, ami 
őt Keresztelő Jánostól és a farizeusoktól elválasztja. Ök ítéle-
tet várnak. Jézus a kegyelem esztendejét hirdeti . Ennek kö-
vetkeztében az a megtérés, amit ő hirdet gyökeresen más. 
mint akár a farizeusoké, akár Keresztelő Jánosé. Nem a bű-
nökért való vezeklést, hanem a bűnbocsánatot hirdeti, hogy 
felszabadítson örvendező ú j életre. A megtérés Jézusnál nem 
a múlt felrovása, hanem az ú j felé fordulás, nem kesergés. 
hanem örvendezés. 

Régi vagy új 

36—37. Ez a második összeütközés az írástudókkal és fa r i -
zeusokkal világossá teszi, hogy a Jézus által hirdetett bűnbo-
csánatból egészen ú j kegyesség, ú j életforma következik. Ma-
gától adódott a kérdés, hogy nem lehetne-e mégis összeegyez-
tetni a törvényen és az evangéliumon alapuló kegyességet. Az 
őskeresztyénség idején, sőt az egész egyháztörténet folyamán 
kísért az a próbálkozás, hogy a keresztyénség egyeztesse a 
törvényszerű morált az evangéliumi magatartással. Jézus ha-
sonlatok sorozatával mutatja meg, hogy a két fé le megtérést és 
a belőlük folyó kétféle életszemléletet nem lehet összehan-
golni. Régit és újat nem lehet összeerőltetni, mert abból jó 
nem lesz. A szegény nép ismeri a foltozás művészetét: senki 
sem tesz ú j foltot régi ruhájára . Ismeretes a borkezelés sza-
bálya: a nagyobb feszítő e re jű újbort nem lehet régi tömlőkbe 
tenni. Jézusnak ezek a szavai eredetileg a r ra adtak magyará-
zatot, hogy miér t nem illik össze a farizeusok kegyessége az 
ő magatartásával. De bizonyára sokszor hivatkoztak ezekre a 
hasonlatokra a pogánykeresztyének is, amikor a zsidókeresz-
tyének rájuk akarták kényszeríteni a körülmetélkedést, és 
ezzel az egész ótestamentumi törvény megtartását. Kevesen 
látták olyan világosan a bűnbocsánat evangéliumának az ú j -
ságát az ótestamentumi törvénnyel szemben, mint Pál apos-
tol és nyomában Luther Márton. Vagy az az értelme az em-
ber cselekvésének, hogy ezzel érdemli meg Isten kegyelmét, 
vagy ingyen kegyelem alapján él az ember ú j életet. Jézus 
megállapítja, hogy ez a két szemlélet alapjában különbözik 
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egymástól, és nem fér össze. Magától adódik azonban az a 
további kérdés, hogy ha ez ennyire világos, akkor miér t nem 
csatlakoznak hozzá a farizeusok: hiszen az új mindig vonzó! 
Jézus e r re válaszol az utolsó hasonlatával. Nem mindig vonzó 
az ú j : aki rákapott az óbor simább ízére, az nem szívleli az 
érdes ízű újbort. A képből kilépve: s imább és egyszerűbb do-
lognak látszik az az ítélkező morál, amely igazakra és bűnö-
sökre osztja az embereket, mint annak az evangéliumnak a 
hirdetése, amely arra tanít , hogy hogyan lehetnek a bűnösök 
ú j emberré. Jézus válaszút elé állít: nem lehet egyeztetni ezt 
a két alapvetően eltérő magatartást. Ö nem ítél, hanem életet 
ment és életet ad: ezt vá r j a követőitől is. 

10. JÉZUS ÖSSZEÜTKÖZÉSE A SZOMBATNAPI 
TILALMAKKAL 

6,1—11. 

(1) Történt egy szombaton, hogy átmentek vetéseken, és 
tépdesték tanítványai és eszegették a kalászokat úgy, hogy 
morzsolták kezükkel. (2) Némelyek pedig a farizeusok közül 
ezt mondták: „Miért tesztek olyat, amit nem szabad szomba-
ton?" (3) Megszólalt, és ezt mondta nekik Jézus: „Még azt 
sem olvastátok el, hogy mit tett Dávid, amikor megéhezett, 
és akik vele voltak? (4) Hogy bement az Isten házába és a 
felajánlott kenyereket elvéve ette, és adott a vele levőknek, 
pedig azokat nem szabad ennie másnak, csak egyedül a pa-
poknak?" (5) És így szólt hozzájuk: „Ura a szombatnak az 
Emberfia." 

(6) Történt egy másik szombaton, hogy bement a zsinagó-
gába és tanított. Ott volt egy ember, és a jobb keze sorvadt 
volt. (7) Megfigyelték az írástudók és a farizeusok, gyógyít-e 
szombaton, hogy találjanak valamit, amivel vádolhassák. (8) Ö 
pedig ismerte gondolataikat. Ezt mondta annak a férfinek, 
akinek a keze sorvadt volt : „Kelj fel, és állj a középre!" Fel-
kelt, és odaállt. (9) Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Megkér-
dezlek titeket: szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat 
tenni, valakit megmenteni, vagy elpusztítani?" (10) És miután 
végignézte őket mind, ezt mondta neki: „Nyújtsd ki a keze-
det!" Ő pedig megtette, és rendbe jött a keze. (11) Azok pedig 
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megteltek esztelenséggel, és arról beszéltek egymás között, 
hogy mit tegyenek Jézus ellen.1 

1: Lukács ezt a történetet Mk 2,23—3,6 alapján beszéli el, Mk 2,27 
kihagyásával és 3,6 átfogalmazásával. 

A szombat napja 

Az ótestamentumi törvény legrégibb rétegétől kezdve ki-
mutatható Izráelben a szombatnap megünneplése. Vitán felül 
állt mindig a munkaszünet kötelezettsége, annál több vita 
folyt azonban arról, hogy mi esik a munka fogalma alá. Álta-
lában megegyeztek abban, hogy csak a nem halasztható, élet-
fontosságú tevékenység engedhető meg, pl. a fegyveres harc 
Izráelért, vagy az életmentés. De egyes irányzatok eltértek 
annak megítélésében, hogy mit lehet életfontosságúnak tekin-
teni. Legszigorúbbak voltak az esszénusok, akikhez a kumrá-
niak is tartoztak. Még a tűzgyújtást és egy edény megmoz-
dítását sem engedték meg. Írásaikban megtalálható az a r en -
delkezés is, hogy a gödörbe esett állatot nem szabad kihúzni 
szombaton. Viszont a farizeusok és az írástudók enyhítésre 
törekedtek, hogy a szombat örömünnep jellege el ne vesszen. 
A rabbinizmusban azután a megengedett és tilalmas dolgok 
egész lajstromait állították össze, ami részben merevségre ve-
zetett, részben a rendelkezések megkerülésére adott alkalmat. 
A munkaszünet azonban a szombat megünneplésének csak 
negatív oldala volt. Hozzá tartozott az örömünnep jellegének 
a kidomborítása is. Áldásmondással kezdték és végezték az 
ünnepet. A templomban ünnepi áldozatra, a zsinagógában is-
tentiszteletre gyülekeztek. Lukács többször említi, hogy J é -
zus ebben megtartotta a zsidóság szokását. Ünnepi étkezéssel 
is kiemelték ezt a napot. Bőségesebb étkezést, finomabb fa la-
tokat és lehetőleg bort biztosítottak erre a napra, mindezt 
azonban előre el kellett készíteni. Szívesen rendeztek 
szombaton vendégséget is, hogy emeljék az ü n n e p fényét. J é -
zus állásfoglalásának megértéséhez ezenkívül tudnunk kell, 
hogy a munkaszünet és örvendezés a szombat sajátos vallási 
értékeléséből következett. A babiloni fogság óta tudatosult a 
zsidóságban, hogy a szombat egyedül Izráelnek adatott, és 
ezért ezt nemcsak a teremtés befejezése emlékének, hanem 
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méginkább az Istennel kötött szövetség jelének tekintették. 
Egy rabbinista mondás szerint a szombat parancsolata felér a 
törvény összes többi parancsolatával. Megünneplése bizony-
ságtétel az egy Isten mel le t t a pogány világban. Tudatos meg-
szegése az egyik legfőbb bün Isten ellen, és ezért megkövezés-
sel büntették. Üldözések idején áldozatot, sőt vértanúságot 
vállaltak megtartásáért, és még a szabadelvű hellenizált zsi-
dók is ragaszkodtak a szombat megünnepléséhez. 

A szombat Ura 

1—5. Jézus szombaton vetéseken megy át, és eközben tanít-
ványai morzsolják a kalászokat. Nem tűnik ki, hogy az út a 
szombatnapi határon kívül esett-e, de a kalász morzsolása 
kétségtelenül tilalmas volt. Jézus és a farizeusok közötti hely-
zet éleződésére mutat, hogy most már a tanítványokat figyel-
tetik. Jézus válaszul az ótestamentumból idézi azt az esetet, 
amikor Dávid Saul elől menekül, és a paptól megkapja a szen-
télyben kitet t szent kenyereket, amelyeket szombatnapon 
szoktak cserélni, és amelyeket csak a papok ehet tek meg 
(3Móz 24,8). Igazolásul ez az eset annyiban szolgálhatott, 
hogy ha Dávid túlteheti magát a törvény intézkedésén, ami-
kor megéhezett, akkor ezt. Jézus és tanítványai is megtehetik. 
Az írástudók természetesen nem fogadhatták el ezt a magya-
rázatot, mer t szerintük Dávid tettét az életveszély igazolta. 
Bizonyos párhuzam csak akkor adódik, ha a későbbi rabbik 
értelmezése szerint Dávid esete szombaton történt, amikor a 
kenyereket kicserélték. Ennek az értelmezésnek azonban 
nincs nyoma az evangéliumban. Jézus nem is áll m e g az egy-
szerű párhuzamnál, hanem messze túlmegy rajta, amikor ki-
jelenti, hogy az Emberfia ura a szombatnak. Ha a r r a gondo-
lunk, hogy kortársai szerint a szombat az Istennel kötöt t szö-
vetség jele, és a legfontosabb parancsolat a törvényben, akkor 
megértjük, hogy Jézus ezzel a kijelentéssel az ószövetségi tör-
vény fölé emeli magát. így kerül párhuzamba ez a történet 
az előzővel: a szombatnap kérdése a bűnbocsánat kérdésével. 
Mindkét esetben az az Emberfia szól, akinek isteni hatalma 
van. Az összeütközés t ehá t itt sem egy részletkérdésen támad, 
hanem a fő kérdésen, a krisztológián, azon, hogy ki az Ember-
fia. 
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Jót tenni 

6—11. Mivel Jézus most már a törvényellenesség, az isten-
káromlás, az eretnekség és az eretnekségre csábítás gyanújába 
került, a farizeusok és írástudók rabbinista rend szerint meg-
figyelés alá vették. Jézus tanítás céljából ment a zsinagógába, 
de a sorvadt kezű jelenléte alkalmat adott a gyógyításra. Az 
a benyomásunk, mintha szándékosan megrendezték volna ezt 
a helyzetet. Jézus elfogadja a kihívást, és a középre állítja a 
beteget. Kérdésében éles ellentéteket állít szembe egymással: 
szabad-e jót vagy rosszat tenni, megmenteni vagy elpusztí-
tani? Ellenfelei csak az életmentésre mondhattak volna igent, 
de a sorvadt kezű nem sürgős eset, halasztani lehet másnapra. 
Jézus szavaiban célzás is van. Megfigyelői a szombat meg-
szentelése címén rosszat tesznek: el akarják őt pusztítani. J é -
zus ezzel szemben jót tesz: meggyógyítja a beteget. Érthető a 
farizeusok és írástudók féktelen haragja. Ha a r ra tekintenek, 
hogy gyógyít, akkor megszegte a szombatnapi munkatilalmat. 
Csakhogy Jézus az u j j á t sem mozdította, hanem szólt és meg-
lett, mint Isten a teremtéskor (lMóz 1,3). Ez nem lehet vé t -
ség, és a gyógyult keze kinyújtása sem. Ellenben újra ki tűnt , 
hogy Jézusnak isteni hatalma van, és akkor az sem üres be-
széd, hogy az Emberf ia ura a szombatnak. De nem akármilyen 
ura. Mert Jézus úgy ura a szombatnak, hogy szabaddá teszi 
a szeretetszolgálat számára. Izráel számára a szombat megün-
neplése a legnagyobb parancsolat. Jézus állásfoglalása pedig 
azt jelenti, hogy a szeretet parancsolata fe lü lmúl ja a szombat-
napi parancsolatot is. Jót tenni, embert menteni : nincs ennél 
nagyobb parancsolata Istennek. Jézus ellenfelei azonban ezt 
nem értették: megteltek „esztelenséggel". Azt hitték, Isten 
ügyéért hadakoznak, és nem fogták fel, hogy Isten igazi tisz-
telete az ember szeretete. Ez Isten fő parancsolata. 

11. JÉZUS TANÍTVÁNYAI 
6,12—19. 

(12) Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre 
imádkozni és átvirrasztotta az éjszakát Istenhez való imád-
kozással.1 (13) Amikor nappal lett, odahívta tanítványait, és 
kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is ne-
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vezeti: (14) Simont, aki Péternek is neveztetik, Andrást a 
testvérét, Jakabot, Jánost, Fülöpöt, Bartolomeust, (15) Mátét, 
Tamást, Jakabot Alfeus fiát, Simont, akit zélótának hívnak, 
(16) Júdást Jakab fiát és Júdás Iskariótest, aki árulóvá lett.2 

(17) Miután lement velük, megállt egy sík területen, és ta-
nítványainak sokasága is, és a nép nagy tömege egész Júdeá-
ból, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon partvidékéről,3 (18) akik 
eljöítek, hogy meghallgassák őt, és meggyógyíttassanak be-
tegségeikből. A tisztátalan lélektől gyötörtek is meggyógyul-
tak, (19) és az egész tömeg arra törekedett, hogy megérintse, 
mert erő jött belőle, és meggyógyított mindenkit. 

1: en te proseuche tou theou: szokatlan kifejezés, csak itt fordul 
elő. — 2: A 12 tanítvány névjegyzéke: Mk 3,16—19: Mt 10,2—4; Cs 1,13. 
— 3: pedinos: jelenti a hegyvidékhez képest a lapályost és lejtőhöz 
képest a sík területet: Jézus a hegyről bizonyára valamilyen alacso-
nyabban fekvő tágasabb völgybe ment le: pedion: mezőséget is jelent, 
azért nevezik Jézus beszédét mezei beszédnek is. 

A tizenkettő 

12—16. Jézus visszavonul imádkozni, ahogyan ezt Lukács 
szerint döntő események előtt szokta. Istennel beszélve készül 
azok elhívására, akik tanúi lesznek feltámadása után. A tanít-
ványok körét megtaláljuk a görög filozófusok mellett éppen-
úgy, mint a rabbiknál. A rabbinizmusban az a tanítvány sze-
repe, hogy átvegye és tovább adja az atyák hagyományát. Jé-
zus tanítványi köre ezektől abban különbözött, hogy nem le-
hetett hozzá csatlakozni. Ö hívta el tanítványait, és nem egy-
szer hallunk arról, hogy önként jelentkezőket elutasít. Szere-
pük is más, mint a rabbiknál. Nem valami szent hagyományt 
kapnak, hanem a Jézusról szóló bizonyságtétel a feladatuk. 
Azt kell elmondaniuk, amit láttak és hallottak. Ezért vannak 
együtt állandóan Jézussal. Számukra Jézus nem egyszerűen 
tanító, hanem az Űr. Olyan tekintély, amelyre a rabbinizmus 
és a hellenizmus területén nincsen példa. Jézus és tanítványai 
viszonyát az a tény határozza meg, hogy neki isteni hatalma 
van. A tanítványságnak ez az értelmezése egyedülálló, és bi-
zonyára Jézusra megy vissza. Az^ újszövetségi hagyomány 
nem egységes abban a tekintetben, hogy mekkora volt Jézus 
tanítványi köre. Máté és Márk rendszerint azonosítja a tizen-
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kettővel, s ezek közül az első három néha a szűkebb tanít-
ványi körként szerepel. Lukács ellenben világosan beszél a r -
ról, hogy Jézus közelebbről meg nem határozott számú taní t -
ványi köréből kiválaszt tizenkettőt, és később hetvenkettőt 
(10,1). Újabban vita tárgyává le t t az, hogy a tizenkettő kivá-
lasztása és apostolsága is Jézusra vezethető-e vissza. Arra kö-
vetkeztettek lKor 15,5 alapján, hogy a tizenkettő a feltámadt 
Jézus megjelenésére hivatkozva kapott kiemelkedő szerepet 
az őskeresztyénségben, és csak az első nemzedék kihalása t á -
ján, talán maga Lukács állította fe l azt a tételt, hogy csak ez 
a tizenkettő az apostol, és ezeket Jézus már földi működése 
alatt választotta ki erre (E. Hirsch, G. Klein). Ennek a felte-
vésnek azonban ellenmond az az egyöntetű hagyomány, 
hogy a tizenkettőhöz tartozott Júdás az áruló is, amiből kö-
vetkezik, hogy a tizenkettő, mint külön csoport feltételenül 
megvolt Jézus halála előtt is. Viszont az apostolok körét L u -
kács sem szűkíti le a tizenkettőre, tehát erről az oldalról 
nézve sem áll az, hogy Lukács a tizenkettőt azonosította az 
apostolokkal (Cs 14,14). Az Újszövetség alapján azt a képet 
kapjuk, hogy sem a tanítványok köre, sem az apostolok köre 
nem szorult a tizenkettőre, de ezek közül tizenkét tanítvány 
külön elhívása és apostolsága Jézusra megy vissza. Ezek a l -
kották az első keresztyén gyülekezet törzsét, de az első gyü-
lekezet megalakulása után már nem egészítették ki számukat, 
amikor sorra vértanúságot szenvednek. A tizenkét tanítvány 
apostolsága nem ismétlődő, egyszeri intézmény volt az őske-
resztyénség történetében. Sem a római pápa, sem a püspöki 
kar nem folytatása a 12 apostol körének. Mi volt Jézus szán-
déka a 12 tanítvány kiválasztásával? A 12-es szám emlékeztet 
Izráel 12 törzsére. Erre emlékeztet az is, hogy a zsinagógában 
12 elöljárót szoktak választani. Hasonló rendet más közössé-
geknél, pl. a kumrániaknál is találunk. Mindegyik esetben ar-
ról van szó, hogy az ülető közösség eszmeileg az egész Iz-
ráelre tekint, és azt képviseli. Jézus az írástudók és farizeusok 
elutasító magatartására jelképesen válaszol a tizenkettő kivá-
lasztásával. Nem ők képviselik az igazi Izráelt, hanem azok 
a halászok, vámszedők, zélóták és a többiek, akiket elhívott 
apostolaivá. Ezeket küldi ki, hogy hirdessék Izráelnek Isten 
országa evangéliumát, ezek lesznek a prófétai ígéretek örökö-
sei és a lelki Izráel, az egyház kristályosodási pontjává. 
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Jézus példája 

17—19. Jézus a tizenkettő elhívása után lejön a közelebbről 
meg nem jelölt hegyről, és egy tágasabb területen fogadja a 
népet. Lukács pontosan tagolja az egész együttest : Jézus, a 
tizenkettő, a tanítványok összessége és sok nép. Lehetséges, 
hogy ebben a tagolódásban saját korának egyházi élete is tük -
röződik. A gyülekezés helyét nem ismerjük, de Kapernaum 
közelében kell keresnünk, mer t Jézus az evangéliumok sze-
r int beszéde után oda megy (Mt 8,5; Lk 7,1). Az a terület, 
amelyről Lukács szerint a sokaság összegyülekezett, rendkívül 
nagy: Jeruzsálemtől Tiruszig több mint 200 km. Túlmegy a 
zsidók lakta vidékeken is, me r t Tirusz és Szidon pogány la-
kosságú kikötővárosok. Nem kapjuk magyarázatát annak, 
hogy hogyan gyűlt össze egyszerre a tömeg ekkora területről. 
Lukács idejében ezeken a területeken mindenütt voltak ke-
resztyén gyülekezetek, és ezek úgy látszik, Jézusra vezették 
vissza eredetüket. Amikor Jézus találkozik a sokasággal, azon-
nal elkezd ismét tanítani és gyógyítani. Ez lesz a tanítványok 
feladata is. Az evangélium hirdetése és a szeretet megnyilvá-
nulása összetartozik, és együtt tesznek bizonyságot arról, 
hogy Jézus által közeljött az Isten országa. Jézus példája azt 
is világossá teszi, hogy a tanítványok kiválasztása nem több 
jogot, hanem nagyobb felelősséget jelent azokért, akik testi 
és lelki segítségre szorulnak. 

12. JÉZUS HEGYIBESZÉDE 
6,20—48. 

Fordulópont 
Lukács azt ígérte ajánló soraiban, hogy mindent „rendben" 

terjeszt elő. Ezért az evangélium elbeszélésében bizonyos cso-
mópontokat alakít ki, amelyek jellemzően muta t ják Jézus 
működésének haladását. Jézus először hazájában hirdeti meg 
az evangéliumot, de elutasításra talál. Szélesebb körben foly-
ta t ja munkáját , és eközben kibontakozik istenfiúságának reá 
jellemző értelmezése. Tanít, gyógyít, bűnöket bocsát meg, és 
a szeretet parancsát teljesíti még szombatnapon is. Kitűnik, 
hogy olyan isteni hatalma van, amély messze túlmegy azon, 
amit a messiásnál lehetségesnek tartottak. Így magára vonja 
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a farizeusok és írástudók figyelmét, kihívja ellenmondásukat. 
Ezzel fordulóponthoz érkezett Jézus működése. Most látta el-
érkezettnek az időt arra, hogy maga köré gyűjtse azokat, akik 
vele maradnak a növekedő ellentétek között, és tanúi lesznek 
feltámadása után. Lukács tudatos rendező munkájára vall az. 
hogy a tanítványok elhívása után eltér Márk evangéliumától, 
és külön forrása, valamint a Beszédforrás alapján ide iktatja 
Jézus Hegyibeszédét. Szerinte a tanítványok elhívása ad al-
kalmat arra , hogy Jézus elmondja, mit ígér követőinek, és 
mit vár tőlük. 

A Hegyibeszéd Máténál és Lukácsnál 

Lukács a Hegyibeszédet azonos gondolatmenettel, de lé-
nyegesen rövidebben í r ja le, mint Máté. Jézus némely mon-
dását Lukács más helyen veszi fel evangéliumába ( l l , l kk . 
33kk; 12,22kk. 58k; 13,22kk; 14,34k; 16,13- 17k). De egészen 
elhagyja a több igazságról és a törvény helyes értelmezéséről, 
a haragról, a házasságtörésről, esküről, bosszúról, alamizsnál-
kodásról, böjtölésről és a keskeny útról szóló részleteket (Mt 
5.17—23. 27—30. 33—38; 6,1—7. 16—18; 7,13k). Különösen a 
Hegyibeszéd első részében olyan nagy az eltérés Mátétól, 
hogy Lukácsnál külön forrás nyomát kell feltételeznünk. De 
ezen túlmenően az összkép is feltűnően különbözik Máté és 
Lukács Hegyibeszéde között. Máté Jézus szavait olyan gyüle-
kezetek számára gyűjtöt te össze, amelyek kapcsolatban és vi-
tában állottak a farizeusi kegyességgel, talán a kumrániakkal 
is, és az önelégültségre hajló, törvényeskedő kegyesség 
veszélyével kellett szembenézniök. Máté ezzel szembeállítja 
Jézus kemény törvénymagyarázatát és az evangéliumból folyó 
etikáját, amely lehetetlenné teszi az ember elbizakodottságát 
Isten előtt, feltételezi és követeli az ember teljes megújulá-
sát. Lukács viszont olyan hellenista gyülekezeteknek í r ja evan-
géliumát, amelyek nem értenék a rabbinista törvénymagyará-
zat és a farizeusi kegyesség problémáit. Ezért Mátéval együtt 
megtart ja a Hegyibeszéd bevezetését és befejezését, a boldog-
mondásokat és a házépítésről szóló példázatot. De ezen belül 
egészen a szeretet parancsára összpontosítja Jézus beszédét. 
Közben különös tekintettel van az anyagi javak kérdésére, bi-
zonyára azért, mert Jézusnak erre vonatkozó szavait művelt 
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és jómódú olvasói számára különösen időszerűnek érezte. Ez-
zel ismét egy példáját kapjuk az evangélium időszerű hirdeté-
sének. Máté és Lukács egyformán törekszik Jézus szavainak 
hű tolmácsolására, de egyik sem végzi azt szolgai módon, ha-
nem arra figyelnek, amit Jézus sajátos helyzetükben akar 
mondani a különböző gyülekezeteknek. 

A Hegyibeszéd értelmezése 

Kezdettől fogva sok nehézséget okozott a Hegyibeszéd szi-
gorú követeléseinek helyes értelmezése. Ilyenek az ellenség 
szeretete, a bántalmazások korlátlan elviselése, az anyagi ja-
vak elvételének eltűrése, Máténál ezenfelül az egyes törvé-
nyek magyarázata. Korán jelentkezett az a felfogás, hogy eze-
ket csak a világtól való visszavonulással, a földi javakról való 
lemondással lehet megvalósítani. így lett a vagyontalanság, 
a szüzesség és az alázatosság hármas követelménye a keresz-
tyén aszkétaság és szerzetesség alapjává. A középkori teológia 
azzal oldotta fel a nehézségeket, hogy a szigorú követelmé-
nyeket evangéliumi tanácsoknak tekintet te, amelyeket csak 
annak kell teljesítenie, aki tökéletes akar lenni, és különös 
érdemeket akar szerezni Isten előtt. Mások a Hegyibeszéd kö-
vetelményeit nemcsak az egyénre, hanem a társadalom rend-
jére is alkalmazták, és min t radikális utópisztikus mozgalmak 
vagyonközösséget, az államhatalom eltörlését, a gonoszság 
korlátlan eltűrését stb. követelték. A reformációi teológia nyo-
mán kialakult ortodox teológia Jézus törvénymagyarázataiban 
olyan követelményeket látott, amelyek teljesíthetetlenek, és 
ezért összetörik az ember önhittségét, hogy elvezessenek a 
Krisztusban való hitre. A múlt század végén a Hegyibeszéd-
ből ún. érzületi etikát vezettek le, amely szerint Jézus radiká-
lis követeléseinél nem a cselekvésen, hanem az érzület meg-
változásán van a hangsúly. Űjabbkori zsidó írásmagyarázók 
szerint Jézus nem tett mást, mint a korabeli rabbik, akik a 
törvénynél is szigorúbb rendelkezésekkel akarták biztosítani, 
hogy az emberek véletlenül át ne lépjék Isten törvényét. Az 
őskeresztyénség eszhatológiai magyarázatával kapcsolatban 
merült fel az az elmélet, hogy a Hegyibeszéd nem örökérvényű 
etikát, hanem átmeneti időre szóló etikát tartalmaz, amelynek 
radikális követelményeit az teszi szükségessé és lehetségessé, 
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hogy egészen közel van az üdvösség, és ez a helyzet rendkí-
vüli magatar tást tételez fel. Legutóbb az a feltevés ke rü l t 
homloktérbe, hogy a Hegyibeszéd radikális tö rvénymagyará-
zata a kumráni et ika beszűrődése az evangéliumi hagyo-
mányba . Ami pedig ennek levonásával, m in t eredeti jézusi 
etika jelentkezik a Hegyibeszédben, az nem más , mint az e m -
beriség nagyja inak humánus morál ja . Mit mondjunk e r re? 
A felsorolt magyarázatok m a j d n e m mindegyikében van v a -
lami helyes megfigyelés is. A Hegyibeszéd he lyes értelmezése 
azonban nem áll í tható össze ezeknek a részigazgságoknak az 
összegezésével. A Hegyibeszéd helyes értelmezéséhez akkor 
j u tunk , ha fe l i smer jük evangél iumi alapját . Jézus a Hegyi-
beszédet bevezető boldogmondásokban Isten kegyelmét h i r -
deti azoknak, akik erre legkevésbé számítanak. Azután szól 
arról, hogy mit vár Isten azoktól, akiket i lyen módon f ia ivá 
te t t . A Hegyibeszéd tehát az evangéliumra épülő e t ika . 
Ezért nem is vezethető le belőle valamilyen sajátosan keresz-
tyén gazdasági és társadalmi rendszer, ahogyan ez az evan -
géliumból sem vezethető le. Jézus nem kötelez semmiféle 
gazdasági vagy társadalmi rendszerre. Ugyanakkor azonban 
nem engedi meg a közömbösséget sem az ember i együttélés 
problémáival szemben. Sőt éppen azt m u t a t j a meg Hegyibe-
szédében, hogy Isten szeretetének a hatása alatt az e m b e r 
győzedelmesen harcolhat az ember i közösséget romboló m i n -
denfé le gonoszsággal szemben. Ez az etika egyút ta l a szó igaz 
ér te lmében humánus etika. J ézus sok esetben hivatkozik a r r a , 
ami t az embriség erkölcsi követelménynek ismert , és közmon-
dásszerüen fogalmazott meg. Jézus ezeket helyes megvilágí-
tásba helyezi, összefüggésbe hozza az evangéliummal, i lyen 
módon kimélyíti, és teljesítését követeli. Ez a humánus e t ika 
következik Jézus emberré lételéből. Ő nem azért lett emberré , 
hogy az embert félistenné tegye, hanem hogy visszavezesse 
igazi emberségéhez. 

a) BOLDOGMONDÄS ÉS JAJKIÁLTÁS 
6,20—26. 

(20) Felemelte szemét tanítványai felé, és ezt mondta: „Bol-
dogok vagytok, szegények, mert tietek az Isten országa.1 (21) 
Boldogok vagytok, akik éheztek most, mert meg fogtok elégít -
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tetni. Boldogok vagytok, akik sírtok most, mert nevetni fog-
tok. (22) Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az embe-
rek, és amikor kiközösítenek titeket, gyaláznak, és kivetik 
neveteket mint gonoszt az Emberfia miatt. (23) örüljetek azon 
a napon, és ugrándozzatok, mert íme, jutalmatok sok a menny-
ben! Ugyanezt tették a prófétákkal atyáik." 

(24) „Ellenben jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vi-
gasztalástokat. (25) Jaj nektek, akik jóllakottak vagytok most, 
mert éhezni fogtok. Jaj akik nevettek most, mert gyászolni és 
sírni fogtok. (26) Jaj, amikor szépen beszél rólatok minden 
ember, mert ugyanezt tették a hamis prófétákkal atyáik." 

1: hoi ptochoi: a szegények; Mt 5,3: hoi ptochoi to pneumati: dat. 
relationis: a szegények lelki értelemben; mindket tő a lap ja az araméi 
anavim: szegények, de Jézus korában ez a szó már kevésbé a külső 
szegénységet, mint inkább az Istent keresők lelki magatar tását , alá-
zatosságát jelentette. Lukács, ill. forrása szó szerint, Máté értelem 
szerint ford í t ja Jézus szavát (G. Kittel). 

Evangélium a szegényeknek 

20—23. Jézus azzal a kijelentéssel kezdi Hegyibeszédét, 
hogy az Isten országa a szegényeké. Emlékeztetünk arra, ho^y 
Isten országa olyan világot jelent, amelyben maradéktalanul 
érvényesül Isten jó akarata, és amelyet Jézus hozott közel. 
Benne teljesül Isten minden ígérete (4,42—44). Jézus szerint 
mindez a szegényeké. Kikre kell gondolnunk? Legegyszerűbb 
volna betű szerint érteni a nincstelenekre. De az Ótestamen-
tum és a zsidóság szóhasználatára gondolva mégsem ilyen 
egyszerű a helyzet. Izráelben a gazdagság Isten áldásának szá-
mított. Ugyanakkor azt is tudták, hogy Isten pár t já t fogja a 
szegényeknek és az elnyomottaknak. Ennek következtében ez 
a kifejezés vallásos elemekkel telítődött, és a szegény jelen-
tet te az alázatos és kegyes embert, aki mint ilyen számíthat 
Isten különös kegyelmére. A prófétai ígéretek és a zsoltárok 
reménysége szerint Isten az utolsó időkben megsegíti a „sze-
gényeket" (Ezs 7,15; 61,1; 66,2; Zs 9,10; 69,30—39; 86,1—3). 
Ezért nevezik magukat a kumrániak is szegényeknek. Le-
mondtak vagyonukról a közösség "javára, és remélték, hogy 
Isten ra j tuk mint kegyeseken, azaz szegényeken teljesíti ígé-
retét az utolsó időkben: nekik adja országát, a világ uralmát. 
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Ebben az összefüggésben kell keresnünk Jézus szavainak az 
értelmét úgy, hogy kérdezzük: kik remélték, hogy elnyerik 
Isten országát? A kumrániak, akik a törvény pontos megtar-
tásával felkészültek rá. A farizeusok és írástudók, akik a tör-
vény megtartásával, sokszori böjtöléssel és imádkozással máris 
magukra vették Isten országának az igáját. A papok, akik Is-
ten templomában végezték a népér t a közbenjáró szolgálatot. 
Jézus körül azonban nem ezeket lá t juk, hanem betegeket, és 
betű szerinti szegényeket, akiket Isten ezzel a közhit szerint 
bűnösöknek bélyegzett, akik anyagi helyzetük és társadalmi 
körülményeik miatt nem is ismerhették, és ha ismerték, nem 
tarthatták meg a törvény előírásait, vámszedőket és halászo-
kat, akiket senki sem képzelt első helyre Isten országában. 
Jézus boldogmondásai tehát azt az evangéliumi jó hírt mond-
ják el, hogy azé az Isten országa, aki erre semmiképpen nem 
számíthat. Megerősíti ezt az értelmezést a boldogmondás for-
mája is. Boldogmondással a hellenizmusban és a zsidóságban 
egyaránt gyakran találkozunk. A templomba érkezőt fogadták 
boldogmondással, és így jelentették ki az Isten színe elé lépés 
feltételét. Az apokaliptikus irodalomban az Isten országába 
jutás feltételeit fejezték ki ilyen módon. De mindig harmadik 
személyben: „Boldog az, aki . . ." Második szeméiyű forma 
csak Jézusnál fordul elő. Máté visszatért a szokásos formához, 
de Lukács megtartotta az eredeti t : „Boldogok vagytok . . . " Ez 
arra vall, hogy Jézus nem feltételeket szab, hanem evangéliu-
mot hirdet, mégpedig személyhez szólóan. Feltételek nélkül 
azoknak adja Isten országát, akiket megszólít. Isten kegyelmé-
nek a felajánlására épül tehát a Hegyibeszéd. A három bol-
dogmondás nem szól három különböző embercsoporthoz: az 
éhezők és a sírók azonosak a szegényekkel, az előbb kifej tet t 
sajátos vallásos jelentéssel. A negyedik boldogmondás arra f i -
gyelmeztet, hogy Isten feltétlen kegyelmének ez a hirdetése 
és Jézus személyének ilyen kiemelése ellenmondásra talál a 
zsidóságban. Támadásnak érzik a törvényre épülő hitük és sa-
ját kegyességük ellen, ha azt mondja Jézus, hogy azoké az Is-
ten országa, akiket ők arra teljességgel méltatlanoknak tar ta-
nak. A kiközösítés és a név törlése a gyülekezeti névjegyzék-
ből a zsinagóga eljárása volt azokkal szemben, akik megtagad-
ták atyáik hitét. A zsidókeresztyének Jézusért vállalták ezt. 
A boldogmondás azzal vigasztalja őket, hogy ezzel a próféták-
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kai kerülnek egy elbírálás alá, és ezért Isten előtt hozzájuk 
hasonló megbecsülésben részesülnek. Lukács fogalmazása azt 
a benyomást kelti, hogy hasonló tapasztalataik voltak a hel-
lenizmus világában élő keresztyéneknek is: Jézusért gyűlölték 
őket az „emberek", mert nem vettek részt közös pogány kul-
tuszukban. Hogyan szólaltatjuk meg a boldogmondásokat ma? 
Merjük bátran hirdetni Isten feltétel nélküli kegyelmét. Mer-
jük hirdetni, hogy Isten kegyelme különösen azok felé fordul, 
akiket e r re a vallásos és kegyes lelkek méltatlanoknak tarta-
nak. Ha pedig valaki magát teljességgel méltatlannak tudja 
Isten kegyelmére, akkor merjük megmondani neki, hogy övé 
az Isten országa. 

Jaj a gazdagoknak! 

24—26. Jézusnak a gazdagokhoz szóló jajkiáltása mutat ja , 
hogy a boldogmondásokat sem lehet kizárólag lelki síkon ér-
telmezni. Jézus nem állít fel új gazdasági és társadalmi ren-
det, de nem is engedi megkerülni a gazdasági és társadalmi 
igazságosság kérdéseit. Aki az ő közelébe kerül, és aki Isten 
országának tagja, az nem élvezheti javait úgy, hogy ne törőd-
jék hiányt szenvedő embertársával. A négy jajkiáltás ponto-
san igazodik a négy boldogmondáshoz, és szerkezetileg is 
egyezik vele. Máténál ezeket nem talál juk. Lukácsnak külö-
nös oka lehet arra, hogy ezeket a boldogmondások mellé ál-
lítsa. Talán azért óv a földi javak önfeledt élvezetétől, mert 
erre a hellenista gyülekezetek különösen hajlamosak voltak. 
De ha érvényes volt ez az akkori gyülekezetekre, akkor külö-
nösen is fenyegeti ez a veszedelem a mai keresztyénséget. 
Amikor az emberiség nagyobb része szegény és éhezik, akkor 
nem hallgathatja el, hogy Jézus ja j t kiált mindazokra, akik 
ezért felelősek. Felelőssé pedig elsősorban az ő követőit teszi. 
A negyedik jajkiáltás a negyedik boldogmondáshoz hasonlóan 
különleges szerkezetű és különleges tartalmú. Kényes kérdés 
volt mindig az embereknek az anyagiakhoz való viszonyát 
megbolygatni, és lelkiismeretüket felébreszteni. Izráelben a 
hamis próféták vállalták azt a szerepet, hogy elhallgatták eze-
ket a kérdéseket, és igazolták az igazságtalanságokat. Ez volt 
népszerűségük alapja. Az igazi próféták pedig vállalták azt a 
népszerűtlen szolgálatot, hogy elsősorban Isten népének hir-
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dették Isten ítéletét az igazságtalanságok elnézése miatt. Ma 
is az az igazi próféta, aki vállalja azt a népszerűtlen feladatot, 
hogy elsősorban, sőt majdnem kizárólag a keresztyénségnek 
hirdesse Isten ítéletét a gazdasági és társadalmi igazságtalan-
ságok eltűrése, sőt fedezése miatt . 

b) A SZERETET PARANCSA 
6,27—38. 

(27) „Viszont nektek mondom, akik hallgattok engem: sze-
ressétek ellenségeiteket, jót tegyetek gyűlölőitekkel, (28) áld-
játok átkozóitokat, imádkozzatok bántalmazóitokért. (29) Aki 
arcul üt téged, annak nyújtsd oda a másikat is, aki elveszi 
lelső ruhádat, attól ne tagadd meg az alsót sem. (30) Minden-
kinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi a tiedet, attól ne kérd 
vissza. (31) És ahogyan akarjátok, hogy tegyenek veletek az 
emberek, tegyetek velük hasonlóképpen." 

(32) „Ha szeretitek azokat, akik szeretnek titeket, milyen 
szívesség történt részetekről?1 A bűnösök is szeretik az 
őket szeretőket. (33) Ha jót tesztek azokkal, akik jót tesz-
nek veletek, milyen szívesség történt részetekről? A bű-
nösök is ugyanezt teszik. (34) Ha azoknak adtok kölcsön, akik-
től remélitek, hogy megkapjátok, milyen szívesség történt ré-
szetekről? Bűnösök is bűnösöknek adnak kölcsön, hogy kapja-
nak ugyanannyit. (35) Ellenben szeressétek ellenségeiteket, és 
tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem remélvén érte. 
És sok lesz jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő 
jóságos a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz."2 

(36) „Legyetek könyörületesek, ahogyan Atyátok könyörü-
letes. (37) Ne ítéljetek, és semmiképpen nem fogtok ítéltetni; 
ne ítéljetek el, és semmiképpen sem fogtok elítéltetni; bocsás-
satok szabadon, és szabadon fogtok bocsáttatni;3 (38) adjatok, 
és adni fognak nektek, jól megnyomott, megrázott, megteté-
zett mértékkel fognak adni öletekbe: mert azzal a mértékkel, 
amellyel ti mértek, mérnek majd nektek viszonzásul." 

1: charis: értelmezhető passzívan: az a kegyelem vagy jutalom, 
amelyet Isten ad az embernek: Milyen jutalmatok van? Rendszerint 
így értelmezik a mondatot, és ezzel egyezik Mt 5,46, de ehhez az ér-
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telmezéshez fu turumot várnánk mint 6,35-ben. Helyesebb az aktív-
értelem: az a kegy, jóindulat, szívesség, amit a taní tvány tesz azzal, 
hogy nem vár ellenszolgáltatást: Milyen kegy van részetekről = milyen 
szívesség történt részetekről = milyen szívességet tesztek? Ezzel egye-
zik Mt 5,47; estin mel let t a dativus hasonló használata: Lik 2,7; Jn 18,39; 
Cs 21,23; vö. Blass 189. § 1. — 2: Mt 5,45 kifejezései a zsidóság szá-
mára voltak érthetők, Lukács a hellén műveltségű embereknek Isten 
jóságáról és qz ember hálátlanságáról beszél. — 3: apolyete: a bör-
tönbe vetet t adós szabadon bocsátásáról vet t hasonlat. 

Az ellenség szeretete 

27—31. Jézus Hegyibeszédének a bevezetése azt a hely-
zetet tételezi fel, amelyben az emberek és velük együtt a ta-
nítványok is élnek. A reális helyzet az, hogy ellentétek fe-
szülnek az emberek és emberi közösségek között. Jézus a sze-
génység és a gazdagság kategóriáival fogja meg az ellentétek-
nek a lényegét, amely kiterjed gazdasági, társadalmi és val-
lási viszonylatokra. Ezzel a kérdéssel néz szembe, amikor az 
ellenség szeretetéről szól. A zsidóság a szíve mélyén gyűlölte 
a római uralmat, és Jézus korában is nem egyszer tört ki fel-
kelés az elnyomás ellen. Ez az ellentét belehasít a zsidóság 
testébe is. Közismert a szembenállás a római u ra lmat szolgáló 
vámszedők és a nemzeti érzésű farizeusok között. Az evangé-
liumokból is képet kapunk a vallási és nemzeti gyűlölködés-
ről a zsidóság és a samaritánusok között. Ebben az időben sok 
vallásos csoport volt a zsidóságban, akik maguk között a leg-
bensőbb szeretetre kötelezték tagjaikat, de élesen elkülönül-
tek a kívülállóktól. Szeresd a rendtársadat és gyűlöld az ellen-
ségedet: kimondott elv volt a kumrániaknál. De ne essünk té-
vedésbe! Ez a jelenség nem korlátozódott arra az időre és te-
rületre. Az ember mindig hajlandó szolidaritást vállalni azok-
kal, akikkel közös érdek vagy közös nézet fűzi össze, és gyű-
lölni azokat, akikkel ütközik az érdeke vagy véleménye. Jézus 
erre a kérdésre az ellenség szeretetének a parancsával vála-
szol. Jézus ezzel a követelménnyel nem áll egyedül az embe-
riség történetében. Nemcsak az Ótestamentumban, hanem a 
különböző népeknél és a különböző korokban találunk szór-
ványosan kijelentéseket az ellenség iránti nagylelkűségről. 
A babiloni Xiszutrosz, a kínai Lao-ce, az indiai Asóka, a római 
Julius Caesar és a zsidó Rabbi Hillél Jézus előtt is szólnak az 
emberséges magatartásról az ellenség iránt. Természetesen 
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amikor egy keleti uralkodó vagy Jul ius Caesar véres harcok 
árán megszerzi az egyeduralmat, é s ezek után kijelenti, hogy 
most már nagylelkű akar lenni ellenségei iránt, hogy baráto-
kat szerezzen magának, akkor az ellenség szeretetének egé-
szen más indítékairól van szó, mint Jézusnál. Világosan érzi 
az ember, hogy az ellenség iránti nagylelkűség hozzátartozik 
az igazi emberséghez. Viszont az ellenség szeretete sehol sem 
kap olyan központi helyet és mély tartalmat, m in t Jézusnál. 
Példákon mutatja meg, hogy a gyűlölet minden megnyilatko-
zására szeretettel kell válaszolni. A példákban mesteri foko-
zás van, amikor egymás után szólnak a gyűlölet megnyilat-
kozásáról érzésben, szóban és tet tben. A gyűlöletre jótett, az 
átkozódásra áldás, a bántalmazásra az illetőért mondott imád-
ság a válasz. István vértanú és sok más példa az egyház törté-
netéből mutatja, hogy ennek a parancsnak a teljesítése nem 
lehetetlen annak, aki Jézusra néz. Jézus tovább élezi ezt a vé-
leményt az arculütés, a rablótámadás és a kölcsönkérés pél-
dáival. Jézus ezzel azt tanítja, hogy a gonoszság továbbterje-
dését nem lehet gonoszsággal megakadályozni. Valahol mégis 
út ját kell állni. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a gonoszsá-
got nem viszonozzuk hasonlóval, hanem még személyes áldo-
zatok árán is jóval válaszolunk rá. Jézus szavainak értelmét 
azonban csak akkor fogtuk fel, ha megláttuk, hogy nem pasz-
szivitást, végtelen türelmet, hanem legnagyobb mértékű akti-
vitást követel tőlünk. Gyökeres tévedés, hogy Jézus a passzív 
ellenállást proklamálja. Teljes erőbevetést követel az élet 
minden területén a jó megvalósításáért, és azt követeli, hogy 
ebbe belevigyük azt a szeretetet, amelyet ő muta t . Ezt fejezi 
ki az ún. aranyszabály: „Ahogyan akarjátok, hogy tegyenek 
veletek az emberek, tegyetek velük hasonlóképpen!" Ez a 
mondás sem egészen ú j . Keleten és a görögöknél többször ta-
lálkozunk vele, de rendszerint negatív formában: „Amit nem 
akarsz magadnak, ne tedd azt másnak!" Pozitív formája is 
fe lbukkan néhol, de olyan hangsúlyt sehol sem kap, mint Jé -
zusnál. A kétféle formula között pedig lényeges különbség 
van. A negatív forma végeredményben nem kötelez másra, 
mint korrektségre. Válaszvonalat húz az emberek közé: egyik 
se bántsa a másikat. A negatív formula tilt, a pozitív elindítja 
az embert embertársa felé. Arra szólít fel, hogy gondoljon 
arra, ami embertársa javára van. Megállapítja, hogy az em-
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ber tudja, mit kell tenni, hiszen csak önmagára kell gondol-
nia, mit kívánna önmagának. Ez a pozitív formula legnagyobb 
mértékű aktivitásra ösztönöz az emberi közösség helyreállí-
tására és fenntartására. Az aranyszabály pozitív formája a 
szeretet parancsának egyetemes emberi megfogalmazása. Ez 
illik bele Jézus etikájába. 

Isten fiai 
32—35. Jézus úgy mutat ja meg etikájának igazi értelmét és 

indító rugóit, hogy összehasonlítja a „bűnösök" etikájával. 
Máté ezen a helyen vámszedőkről és pogányokról szól (Mt 
5,46. 47). Lukács pogánykeresztyéneknek ír, és ezért bűnösök-
ről beszél. It t azonban a bűnösökön nem egy megbélyegzett ré -
teget kell érteni, mint az akkori zsidóságnál (5,30), hanem ál-
talában az embereket, akik bűnösségük ellenére is tudnak sok 
jó t tenni egymással. Szeretik egymást, kölcsön is adnak egy-
másnak, megsegítik egymást. De mindezt az „adok-kapok" 
e lve alapján teszik. Jézus megállapítja, hogy ebben nincs 
semmi különleges jó, egyik sem tesz vele a másiknak külön-
leges szívességet. Szeretetért szeretetet, jótet tért jótettet kap-
nak. Mindegyik megtalálja a maga számítását, és tu la jdon-
képpen visszakapják a kölcsönt. Ezzel szemben a jézusi szere-
tet próbája az, hogy tud-e valaki szeretni viszontszeretet nél-
kül, jót tenni hála nélkül és adni viszonzás nélkül. Jézus e t i -
ká j a teljesen felszabadít attól a kérdéstől, hogy mit várhatok 
embertársamtól. Egyetlen kérdése az, hogy mit tegyek em-
bertársamért. Gyökeres irányváltoztatást követel Jézus a ta -
nítványoktól. Az ő követői, az ő egyháza is benne él az ellen-
tétektől szenvedő emberi világban. De n e m szaporítja azt 
még egy ellentéttel, az egyház és a világ ellentétével, hanem 
a maga részéről átlép ezen, sőt nem létezőnek tekinti ezt az 
ellentétet· Szolidaritást vállal a másikkal szeretetben, nem tö-
rődve azzal, hogy lesz-e belőle előnye. Ezt a szeretetet veti be 
a gazdasági, társadalmi, népi, fa j i , világnézeti és vallási e l len-
tétekbe. De milyen forrásból táplálkozik ez az etika, ha nem 
nézhet sem az eredményre, sem a haszonra? Jézus Istenre m u -
tat . ö az, aki jót tesz hálátlanokkal és gonoszokkal. Velünk! 
Jézus etikájának a példája é s forrása Isten etikája. Azt kí-
vánja, hogy amit Isten tesz velünk, azt tegyük egymással. Ez 
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minden! Illetőleg még egy láncszem hiányzik. Gondoljunk a 
Hegyibeszéd bevezetésére, az első boldogmondásra: Tietek az 
Isten országa! Megajándékoz minket érdemünk nélkül, sőt 
bűnünk és hibáink ellenére is az ő szeretetével. Isten fiaivá 
tesz, hogy hozzá hasonlók legyünk szeretetben. Ahogyan ő 
nem vár szeretetünkre, hanem előbb szeretet t minket, úgy mi 
se vár junk embertársaink szeretetére, hanem előbb szeressük 
őket. Jézus et ikája, Isten etikája és Isten fiainak etikája egy: 
az embertársat kereső szeretet. 

Könyöriilet 
36—38. Jézus újabb oldalról világítja meg a szeretet eti-

káját . Az emberi együttélés egyik legfontosabb elve a jogos-
ság és az igazság. Az emberek ennek mér téke alá helyezik, és 
így ítélik meg egymást. Szükség van e r r e is. A gonoszság el-
ítélése megóvja az emberi közösséget a végső szétzülléstől· De 
a sebek és a bajok gyógyításához más is szükséges. A könyö-
rület. Jézus megint Istenre mutat : az Atya, aki az Ótestamen-
tum szerint a jogosság védelmezője, megkönyörül az embe-
ren. Az Ótestamentum alapján a rabbinizmus is tanít hason-
lót: „Ahogyan Atyánk irgalmas a mennyben, úgy legyetek 
irgalmasak a földön!" Most azonban ez kézzel foghatóan közel 
ju t hozzánk Jézusban. Az ő megjelenése azzal a meglepetéssel 
járt, hogy a vár t ítélet helyett a kegyelem esztendeje kezdő-
dött, mert Isten megkönyörült az emberen. Itt érvényesül Jé-
zus et ikájában az ő sajátos eszhatológiája. Ahogyan ő nem 
ítél, hanem könyörül az emberen, úgy vá r j a el tanítványaitól, 
hogy ne ítéljenek, hanem legyenek egymással könyörületesek. 
Máté itt is más megfogalmazásban hozza Jézus szavait: „Le-
gyetek tökéletesek, ahogyan a ti mennyei Atyátok is tökéle-
tes!" Ö úgy látta, hogy Jézus tökéletes igazságot követel az 
embertől: ezt állítja zsidókeresztyén olvasói elé. Lukács sze-
rint Isten tökéletessége egyenlő azzal, hogy irgalmas, és az 
Isten fiai is akkor tökéletesek, ha irgalmasok hozzá hasonlóan. 
Jézus ezt azzal teszi világossá, hogy az ítélet mértékéről be-
szél, amit egymásra alkalmazunk: „Azzal a mértékkel, amely· 
lyel ti mértek, mérnek majd nektek viszonzásul." Gyökeresen 
félreértenénk ezt, ha azt gondoljuk, hogy Jézus itt az ítélet 
sokféle fokozatára gondol az enyhébbtől a szigorúig, és hogy 
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mindenkinek sa já t érdekében ajánlja, igyekezzék minél eny-
hébb mértéket alkalmazni. Szerinte csak két mérték van: az 
ítélet és a könyörület, ahogyan az előző versekben is két lehe-
tőségről beszél: elítélésről és szabadonbocsátásról. Két lehető-
ség van csak: vagy a jogosság és az igazság mértékével íté-
lünk, és akkor Isten is így ítél meg minket, vagy könyörület-
tel mérünk embertársainknak, és akkor Isten „jól megnyo-
mott, megrázott és megtetézett mértékkel", vagyis még na-
gyobb kegyelemmel mér nekünk. Aki pedig Isten könyőrüle-
téből él, az nem nézhet embertársára sem másként, mint kö-
nyőrülettel. Lásd a Miatyánk ötödik kérését a megbocsátásról 
és Jézus példázatát a gonosz szolgáról! (Mt 6,12. 11. 15; 
18,21—35.) 

c) A TANÍTVÁNY f e l e l ő s s é g e 
6,39—46. 

(39) Mondott nekik egy példázatot is: „Vajon tud-e vak va-
kot vezetni? Ugye mindketten gödörbe esnek! (40) A tanít-
vány nincs mestere felett: ha egészen felkészült, akkor olyan 
lesz, mint a mestere." 

(41) „Miért nézegeted a szilánkot, amely testvéred szemében 
van, a gerendát pedig, amely saját szemedben van, nem ve-
szed észre? (42) Hogyan tudod azt mondani testvérednek: Test-
vér, hadd vessem ki a szilánkot, amely szemedben van! — 
amikor magad a szemedben levő gerendát nem látod? Kép-
mutató, vesd ki először a gerendát szemedből, és akkor láss 
hozzá, hogy kivesd a szilánkot testvéred szeméből!" 

(43) „Mert nem jó fa a rossz gyümölcsöt termő, viszont nem 
rossz fa a jó gyümölcsöt termő. (44) Mert minden fa a gyü-
mölcséről ismerhető meg. Mert tövises iglicről nem szednek 
fügét, földi szederről nem szüretelnek szőlőt.1 (45) A jó ember 
szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz a gonoszból hozza 
elő a gonoszt: mert szíve csordultából szól a szája. (46) De 
miért mondjátok nekem: Uram, Uram! és nem teszitek, amit 
mondok?" 

1: akantha: tövises növény leginkább ononis spinosa: tövises iglic, 
elhanyagolt legelőkön nálunk is gyakori; batos: tövises bokor: csipke-
bokor vagy földiszeder. 
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Felkészült tanítvány 

39—40. Jézus kiválasztotta tanítványait, és ezzel az a kísér-
tés járt, hogy magukat a népnél különbnek tartsák. Hasonló 
kísértésnek volt kitéve Izráel is: választottságuk tudatában a 
többi nép fölé helyezték magukat. Dicsekedtek azzal, hogy 
egyedül Izráel ismeri az igaz Istent, egyedül ő ismeri a tör-
vényt, tudja mi a jó és mi a rossz, vezetője a vakoknak, vilá-
gossága a sötétségben járóknak, nevelője a tudatlanoknak 
és tanítója a kiskorúaknak (Rm 2.17-—20). Jézus eredetileg 
valószínűleg hozzájuk intézte szavait a vakok vezetésé-
ről, akik a többi vakot is árokba viszik (Mt 15,14). Lu-
kács szerint azonban Jézusnak ez a szava a tanítványokra 
is vonatkozik, ha nem nyílik meg szemük azon, amit Jézustól 
hallanak és látnak. Jézus tanítványainak tehát fel kell készül-
niük arra a szolgálatra, amit Jézus bíz rájuk. Erre figyelmez-
tet a közmondásszerű ige a tanítvány és a tanító viszonyáról. 
Ezt a jézusi igét is másképp érti Lukács, mint Máté. Mt 10,24 
szerint Jézus ezzel a hasonlattal a tanító és a tanítvány sors-
közösségét világítja meg: ha Jézussal szembehelyezkedtek a 
farizeusok és az írástudók, akkor ők sem várhatnak jobbat. 
Lukács viszont úgy magyarázza Jézus mondását, hogy ha a 
tanítvány teljesen felkészült a szolgálatra, akkor olyannak 
kell lennie, mint Jézusnak, vagyis meg kell tanulnia, hogy 
ítélkezés és uralkodás vágya nélkül szolgáljon az embereknek. 
Lukács megértette, hogy azok a szavak, amelyekkel Jézus el-
ítélte a zsidóság önhittségét érvényes a tanítványokra és az 
egyházra is. Az egyház akkor készült fel arra, hogy elvégezze 
felelős feladatát a világban, ha megtanulja, hogy úgy kell él-
nie és szolgálnia a világban, ahogyan azt Jézusnál látta. De 
akkor is Jézus marad a tanító! 

Testvéri intés 

41—42. Jézus tanítványa csak úgy végezheti el feladatát a 
világban, hogy hirdeti Isten akaratát. Ez pedig nemcsak meg-
mutat ja a helyeset és a jót, hanem meg is ítéli a bűnt és a go-
noszságot. Az igehirdetőt azonban emiatt az a „foglalkozási 
betegség" fenyegeti, hogy hirdeti az igét mindenkinek, csak 
magára nem vonatkoztatja. Miközben meginti testvérét, meg-
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feledkezhet arról, hogy ő maga fokozott mértékben áll Isten 
ítélete alatt. Ezt az igazságot szemlélteti Jézus a szilánk és a 
gerenda hasonlatával. Ezt a képet a rabbik is használták, de 
ellentétes irányban: önmaguk igazolására. Ezt mondták: ha 
valakinél helyre akarnak igazítani akár egy szilánknyi hibát, 
akkor azonnal megkapják azt a visszautasítást, hogy az ő sze-
mükben meg gerenda van. Jézus ezzel szemben azt mondja, 
hogy ez az ellenvetés találó! Valóban az a helyzet, hogy a ta-
nítvány szemében gerenda van, és előbb azt kell kivetni, 
hogy alkalmas legyen testvére megintésére. Jézus ezt a hason-
latot is bizonyára eredetileg a zsidóság vezetőire alkalmazta, 
de érvényes a tanítványokra és érvényes az egyházra is. El-
gondolkodtató, hogy az egyház, mint a világ tévedhetetlen ta-
nítója prófétai szolgálat é s testvéri in'tés címén mennyiszer 
elfeledi, hogy fokozott mértékben vétkes Isten előtt azokban 
a bűnökben, amelyekért a világot megítéli. A keresztyénség 
szemében gerenda van! Története és jelene sokszorosan össze-
fonódott azokkal a gazdasági, társadalmi és politikai igazság-
talanságokkal, amelyektől szenved az emberiség. Jézus szava 
az egyháznak is szól: a prófétai szó és a testvéri intés fel té-
tele, hogy az egyház nemcsak bűnbánattal fogadja Isten íté-
letét, hanem rá is lépjen a helyes útra. De vigyázzunk, ne es-
sünk abba a hibába, hogy míg ilyen módon beszélünk a ke-
resztyénség és az egyház közös gerendányi bűnéről és felelős-
ségéről, akkor mindenkire gondolunk, csak önmagunkra nem. 
Jézus egyes második személyben beszél: a te szemedben! 

A fa és gyümölcse 

43—45. Jézus képmutatónak mondja azt a tanítványt, aki 
másokat Isten útjára akar vezetni, és maga nem jár azon. 
A képmutatásnak csak egy orvossága van: az ember gyökeres 
újulása. Ezt a követelményt szemlélteti Jézus a fa és gyü-
mölcse hasonlatával. Érdekes, hogy a rabbinizmusban isme-
retlen ez a hasonlat. Feltehető, hogy Jézustól származik. Ami-
lyen a fa, olyan a gyümölcse, és amilyen az ember, olyan a 
szava és cselekedete is. Ez a hasonlat nem érinti azt a kérdést, 
hogy hogyan változhat meg az ember. Er re Jézus más példá-
zatokkal válaszol. Ezzel a példázattal csak azt állapítja meg, 
hogy az ember szavaival, cselekedeteivel mindenestül egy 
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egészet alkot, és ha szava és cselekedete nem felel meg az ő 
igazi lényének, akkor ez olyan természeti ellenmondás, min t -
ha földiszederről szüretelnénk szőlőt vagy tövises iglicről f ü -
gét. Még két hasonlattal erősíti ezt a tételt . Az ember szíve 
kincstár: abból kerül felszínre a jó és a rossz, amit az ember 
mond és tesz. Az ember tartályhoz is hasonlít: az ömlik ki a 
száján, amivel csordultig van. így gondolná az ember. Ez a 
természetes. Mégis az ellenkezője történik akkor, amikor va-
laki Ürnak szólítja Jézust imádságban, de nem teszi meg aka-
ratát. Jézus erre azt mondja, hogy ilyen nincs. Ez olyan mint 
a szőlő a földiszederen, vagy olyan tartály, amelyből más fo-
lyik, mint ami benne van. Jézus szerint nem imádság az. 
amelynek nincs következménye az ember életére és magatar -
tására. Nem használja a megtérés szót, de hasonlataiból k i -
vehető, hogy tanítványai menthetetlenül képmutatókká vá l -
nak, ha szívük mélyéig meg nem változnak. 

d) HASONLAT A HÁZÉPÍTÉSRŐL 
6,47—49. 

(47) „Mindenki, aki hozzám jön, és hallgatja igéimet, és cse-
lekszi: megmutatom nektek, kihez hasonló. (48) Hasonló egy 
emberhez, aki házat épít, aki leásott, és lemélyített, és alapot 
vetett a kősziklára: amikor pedig árvíz lett, beleütközött a 
folyam abba a házba, és nem tudta megrendíteni, mert jól volt 
megépítve. (49) Aki pedig meghallgatja, és nem teszi meg, az 
hasonló ahhoz az emberhez, aki felépít egy házat a földre alap 
nélkül: beleütközött a folyam, és azonnal bedőlt, és nagy lett 
az omlása annak a háznak."1 

1: Mt 7.24—27 sziklára és homokra épített házról beszél, a házépí-
tés palesztinai módja szerint; Lukács a római házépítésre van tekin-
tettel, és alapozással, ill. anélkül épített házról beszél; ez azonban 
nem jelenti azt, hogy nem ismerhette a palesztinai házépítés módjá t , 
hanem hallgatói figyelmét nem vonta el számukra szokatlan, de λ 
mondanivaló szempontjából lényegtelen elemekkel. 

Aki hallgatja és cselekszi 
47—49· Jézus a Hegyibeszéd végén az utolsó ítélet felé f o r -

dítja a figyelmet. A példázat szerint megépül a ház, és áll a 
helyén egy ideig, akárhogyan van építve. De a hegyről lezú-
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duló ár megmutat ja , hogy jól épült-e. Jézus az Ür kedves esz-
tendejének meghirdetésével kezdte működését, a boldogmon-
dásokkal Hegyibeszédét. Kihirdette, hogy Isten vár az ítélet-
tel. Befejezésül arra figyelmeztet, hogy nem örökké. Mi kö-
vetkezik ebből? Először is az, hogy fel kell készülni rá. Jézus 
kortársai szívesen gondoltak Isten országa eljövetelére: a 
jelen világból a jövőbe vágyódtak. Jézus példázata azt mond-
ja, hogy az eljövendő ítéletre gondolva már most jól meg kell 
építeni a házat. Kortársai a jelen felől néztek az üdvösség 
felé. Jézus az üdvösség felől a jelen felé fordítja f igyelmün-
ket. Aki az eljövendő világban reménykedik, annak itt, ebben 
a világban kell megállnia a helyét. A másik következtetés az, 
hogy Jézus sa j á t igéjéről szól, amikor a helyes házépítést kö-
veteli. A rabbinizmusban is használták a házépítés hasonlatát, 
de úgy alkalmazták, hogy az épít jó házat, aki a törvényt ta-
nulja és megtar t ja . Soha rabbinak eszébe nem jutott sa já t be-
szédét ilyen alapnak tekinteni. Jézus a maga igéjéről szól. Az 
ő beszéde több, mint törvény. Hirdeti, és ad ja az Atyának sze-
retetét, és e r r e építi fel a szeretet e t ikáját . Ebből következik 
a példázat harmadik és fő mondanivalója: az ítéletben csak az 
áll meg, aki a jézusi szeretet parancsát nemcsak hallgatja, ha-
nem meg is ta r t ja . A példázat nem Jézus beszédét azonosítja 
a kősziklával. Hiszen mindkét esetben beszédének hallgatói-
ról szól. A kettő között a különbség nem az ige hallgatásában 
hanem megtartásában van. Jézus szavának hallgatása és cse-
lekvése alkotja azt az alapot, melyen biztosan áll az egyház. 
A tanítványoknak és az egyháznak az a küldetése, hogy hir-
desse az evangéliumot, de Isten előtt csak akkor áll meg, ha 
teljesíti a szeretet parancsát is. 

13. JÉZUS MEGGYÓGYÍTJA EGY SZÁZADOS 
SZOLGÁJÁT 

7,1—10 

(1) Miután befejezte minden beszédét a nép hallatára, be-
ment Kapernaumba. (2) Egy századosnak rosszul volt, és hal-
dokolni kezdett a szolgája, akit nagyra tartott. (3) Amikor hal-
lott Jézusról, elküldött hozzá véneket a zsidók közül, és kérte, 
hogy jöjjön el, és mentse meg szolgáját. (4) Azok pedig oda-
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mentek Jézushoz, és nyomatékosan kérték mondván: „Méltó 
rá, hogy megtedd ezt neki, (5) mert szereti népünket, és a zsi-
nagógát ő építtette nekünk." (6) Jézus pedig velük ment. Ami-
kor már nem volt messze a háztól, barátait küldte a százados, 
és ezt üzente neki: „Uram, ne fáradj, mert nem vagyok érde-
mes arra, hogy házamba bejöjj,1 (17) ezért nem tartottam 
méltónak magamat arra sem, hogy hozzád menjek, hanem 
mondd szóval, és úgy gyógyuljon meg a szolgám. (8) Mert én 
is hatalom alá rendelt ember vagyok, és rendelkezem kato-
nákkal, és mondom nekik: Menj el! és elmegy, és másoknak: 
Jöjj ide! és idejön, és a szolgámnak: Tedd meg ezt! és teszi." 
(S) Amikor ezt meghallotta Jézus, megcsodálta, és az őt kö-
vető sokaság felé fordulva így szólt: „Mondom nektek, Izráel-
ben sem találtam ekkora hitet." (10) Amikor visszatértek a 
házba a küldöttek, egészségesnek találták a szolgát. 

1: szószerint: fedelem alá bejöj j . 

Ekkora hit 

1—10. Lukács a tanító Jézus után a megmentő Jézust m u -
tat ja be a kapernaumi százados és a naini i f jú történetében. 
A Hegyibeszéd után Máténál is a kapernaumi százados tör té-
nete következik. Bizonyára így találta Lukács a közös Beszéd-
forrásban (Mt 8.5—13). Annál feltűnőbb, hogy Máté és Lu-
kács szövege között nem csekély eltérés mutatkozik. Míg Máté 
szerint maga a százados keresi fel Jézust, addig Lukács sze-
rint először a zsidó vének közül, azután barátai közül küld 
közvetítőket Jézushoz. Lehetséges, hogy Lukács ezt a szá-
munkra ismeretlen külön forrásból vette. Megtudjuk belőle, 
hogy a pogány százados, aki a kapernaumi római helyőrség-
ben teljesített szolgálatot, kapcsolatban állt a helyi zsidó gyü-
lekezettel. Hasonló esetekről más forrásokból is értesülünk. 
A művelt pogányokat vonzotta a zsidóság tiszta istenhite és a 
törvény magasszínvonalú erkölcsisége. Ezért sokan kerestek 
kapcsolatot a zsinagógával, anélkül, hogy áttértek volna. A 
zsinagóga vezetőinek közbenjárása rávilágít az ellentétre zsi-
dók és pogányok között. Hivatkoznak arra, hogy ez a százados 
saját költségén építtette a helybeli zsinagógát. Ennek alapján 
tekintik érdemesnek arra, hogy Jézus kivételt tegyen, és e l -
menjen hozzá. A százados azonban sokkal világosabban lát ta , 
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hogy közte és Jézus között nagyobb különbség van. mint a 
zsidó és pogány ellentét, és ezt nem egyenlíti ki a hivatkozott 
..érdem". Üjabb küldöttséget meneszt, mert változatlanul 
fenntart ja , hogy méltatlan Jézus közelségére. Jézus hatalmá-
ról is reálisabb képe van, mint a zsidóság vezetőinek. Sze-
r inte Jézusnak nem kell tennie semmit sem: elég a szava is. 
A szemléltető hasonlatot katonai hivatása köréből veszi. Neki 
sem kell mindent magának megtennie, elég, ha parancsol alá-
rendeltjeinek. Annyira találóan jellemzi Jézus szavának fel-
tétlen hatalmát, hogy maga Jézus is elcsodálkozik ekkora hi-
ten. Még Izráelben sem talált ilyet. A zsinagóga vezetői ér-
demre hivatkozva akarják meggyőzni Jézust, hogy kivételt te-
gyen, és közben sejtelmük sincs Jézus szava hatalmáról. A 
százados átérzi méltatlanságát, és ezzel együtt Jézus nagysá-
gát. Ez a hit jellemvonása, amelyben egyesül a vallástétel Ön-
maga méltatlanságáról és Jézus nagyságáról. A különbség vi-
lágos és éles a zsidóság vezetői és a pogány százados között. 
Előre vetítődik benne az őskeresztyénségnek az a véleménye, 
hogy a zsidóság többsége saját választottsága tudatában eluta-
sította Jézust, a pogányság pedig méltatlansága tudatában 
mélységes hittel fogadta őt. Lukács azonban nem azért beszéli 
el ezt a történetet, mert ebben azt az egyik kivételes esetet 
lát ja, amikor már Jézus átlépi Izráel népének határait . Hiszen 
ebben az esetben a zsidók is javasolták a kivételezést. A tör-
ténet hangsúlya tehát inkább azon van, hogy az igazi hit meg-
lát ja és megfogja Jézus szavainak páratlan hatalmát, és azért 
nem kíván mást, mint Jézus szavát. Az igazi hit tudja , hogy 
Jézus szavának ereje nincs kötve az ő látható jelenlétéhez. 
A későbbi korok egyháza nem szegényebb az apostolok nem-
zedékénél, ha ragaszkodik a nem látható Jézus szavához. Az 
a záró mondat, hogy a hazatérők egészségesnek találták a szá-
zados szolgáját, bizonyítéka annak, hogv az ilyen hit nem csa-
lódik. 

14. JÉZUS FELTÁMASZTJA A NAINI IFJÜT 
7,11—17 

(11) Történt később, hogy elment egy városba, amelyet 
Nainnak neveznek, és vele mentek tanítványai és nagy soka-
ság. (12) Amikor közel ért a város kapujához, íme, vittek ki-
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felé egy halottat, egyszülött fiát egy asszonynak, és ez özvegy-
volt, és a városból meglehetős tömeg volt vele. (13) Amikor 
meglátta az asszonyt az Ür, megkönyörült rajta, és így szólt 
hozzá: „Ne sírj!" (14) Odament, megérintette a koporsót, a 
vivők pedig megálltak, és így szólt: „Ifjú, neked mondom, kelj 
fel!" (15) És felkelt a halott, és elkezdett beszélni, és oda-
adta anyjának. (16) Félelem fogott el mindenkit, és dicsérték 
Istent mondván: „Nagy próféta támadt köztünk!" és „Meg-
látogatta Isten a népét!" (17) Elterjedett ez a beszéd egész 
Júdeában őróla, és az egész környéken. 

Megkönyörült rajta 

11—17. A naini ifjú feltámasztásáról csak Lukács evangé-
liuma szól. Külön forrásából meríti, és az előző történet mellé 
állítja, hogy még egyszer szemléltesse Jézus szavának erejét. 
Fokozás is van benne az előzőkhöz képest, mert itt Jézus sza-
vának életet adó erejét mutatja be. Egyúttal előre is néz: elő-
készíti a Keresztelő János kérdésére adandó választ, amely 
halottak feltámasztásáról szól (7,22). Nain kis város volt, az 
előző történetben említett Kapernaumtól mintegy 35 kilomé-
ternyire délkeletre, Galilea déli határa közelében· Jézus más-
napra érhetett oda, éppen amikor kivitték a halottat a város 
kapuján. A halott eltakarításában való részvétel érdemszerző 
cselekedetnek számított. De nemcsak ez, hanem a különlege-
sen gyászos eset is vonzotta a tömeget. A halált általánosság-
ban összefüggésbe hozták a bűnnel, de nem igazolható az a 
feltevés, hogy ebben az esetben a férj és az egyetlen gyermek 
halála miatt őket és az asszonyt megbélyegzett bűnösöknek 
tekintették. Nemcsak a rabbik jelentékeny része, hanem maga 
Jézus is elutasítja a közvetlen következtetést a halálból a 
bűnre. Könyörülete egyszerűen annak az asszonynak szólt, 
aki elvesztette minden támaszát. Így válik a halott feltámasz-
tása többszörös értelemben jellé. Jele az ő szava erejének: a 
halálnak is parancsol. Jele az ő emberségének: hatalmát arra 
használja, hogy könyörületesen segítsen a szenvedő emberen. 
Jele a messiási ígéretek teljesülésének is. Mert közhit volt az, 
hogy az utolsó időben feltámadnak a halottak. Ezért sejti a 
jelenlevő sokaság Jézusban a megígért prófétát. Erre azért is 
gondolhatnak, mert hasonló történeteket tudhattak Illésről és 
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Elizeusról ( lKir 17,17—24; 2Kir 4,32—37). Lukács evangéliu-
mának összefüggésében ez a jel azt muta t ja , hogy teljesül Za-
kariás pap próféciája Jézusról: Isten meglátogatta népét (1,78). 
Nekünk pedig arról tanúskodik ez a történet, hogy Jézus va-
lóságos ember, aki megkönyörül az emberen, és valóságos Is-
ten, aki legyőzi a halált. 

15. KERESZTELŐ JÁNOS KÜLDÖTTEI JÉZUSNÁL 
7,18—35 

(18) Minderről hírt vittek Jánosnak a tanítványai. János 
magához hívatott kettőt taníványai közül, elküldte őket az 
Ürhoz, és ezt üzente: „Te vagy-e az eljövendő, vagy mást vár-
junk?"1 (20) Amikor megjelentek nála a férfiak, így szóltak: 
„Keresztelő János küldött el minket hozzád, és üzeni: Te 
vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?" (21) Abban az órá-
ban sokakat meggyógyított betegségekből, nyomorúságokból 
és gonosz lelkektől, és sok vaknak megadta látását. (22) Így 
válaszolt nekik: „Menjetek el, vigyetek hírt Jánosnak arról, 
amit láttatok és hallottatok: vakok látnak, sánták járnak, lep-
rások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak 
fel, szegényeknek hirdettetik evangélium, (23) és boldog, aki 
nem botránkozik meg énbennem." 

(24) Amikor elmentek János követei, elkezdett beszélni a 
sokaságnak Jánosról: „Mit akartatok megnézni, amikor ki-
mentetek a pusztába? Nádszálat, amit szél ingat? (25) Ugyan 
mit akartatok meglátni, amikor kimentetek? Embert, aki 
finom ruhába van öltözve? íme, akik előkelő ruházatban és 
bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. (26) Ugyan 
mit akartatok meglátni, amikor kimentetek? Prófétát? Bizony 
mondom nektek, többet is prófétánál. (27) Ez az, akiről meg 
van írva: Íme, elküldöm követemet orcád előtt, aki elkészíti 
utadat előtted. (28) Mondom nektek: asszony szülöttei között 
nincs nagyobb Jánosnál senki sem, de a kisebb az Isten or-
szágában nagyobb nála." 

(28) „Az egész nép meghallgatta^ őt, és a vámszedők igazat 
adtak Istennek, amikor megkeresztelkedtek János kereszt-
ségével. (30) A farizeusok és törvénytudók pedig önmagukra 
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érvénytelennek nyilvánították Isten döntését, amikor nem 
keresztelkedtek meg általa. (31) Mihez hasonlítsam mármost 
ennek a nemzedéknek az embereit, és mihez hasonlók? (32) 
Hasonlók gyermekekhez, akik piacon ülnek, és odakiáltoznak 
egymásnak: 

Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok! 
Siratót énekeltünk, és nem sírtatok! 

(33) Mert eljött Keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, és 
nem iszik bort, és azt mondjátok: Démon van benne. (34) El-
jött az Emberfia, aki eszik, és iszik, és azt mondjátok: íme, a 
falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja! (35) 
Es a bölcsességnek igazat adott minden gyermeke." 

1: „Az eljövendő" valószínűleg Keresztelő Jánostól származó elne-
vezés az általa várt messiásra. A mandeusoknál találkozunk ezzel az 
elnevezéssel. Lukács nem említi, hogy Keresztelő János fogságban 
van: Mt 11,2. 

Boldog, aki nem botránkozik meg! 

18—23. Lukács leírta azt a történeti tényt, hogy Jézus m ű -
ködését Keresztelő János működése előzte meg, és hogy maga 
Jézus is megkeresztelkedett nála. Elmondta ezután Keresztelő 
János beszédét az utána jövő erősebbről, de akkor még nem 
dölt el, hogy ezt felismerte-e Jézusban. Miután azonban Lu-
kács bemutatta Jézus működését, tanítását és csodatételét, 
megérett a helyzet arra, hogy véglegesen tisztázza Keresztelő 
János viszonyát Jézushoz. A Mátéval közös Beszédforrás alap-
ján mondja el, hogy Keresztelő János követeket küld hozzá. 
Az evangéliumban elmondottak alapján nem is lehet kétség 
az iránt, hogy Keresztelő János nem ismerhette fel Jézusban 
azt az erősebbet, aki végrehaj t ja az utolsó ítéletet. Keresztelő 
János mást várt, mint amit Jézusnál látott. Ez jut kifejezésre 
kérdésében: „Te vagy-e az eljövendő, vagy mást vár junk?" 
Kérdése annyira tárgyilagos, hogy nehéz volna megállapítani, 
csalódás, kételkedés vagy határozott fellépésre biztatás rej tő-
zik-e mögötte. Teljesen korrekt abban, hogy végleges döntése 
előtt Jézustól kér felvilágosítást. A küldöttek éppen akkor ér-
keztek Jézushoz, amikor gyógyított. Jézus erre hivatkozik vá-
laszában, és működésének megértésére azzal ad útbaigazítást, 
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hogy ézsaiási próféciák teljesülésére emlékeztet (Ézs 29,18k; 
35,5k; 61,1). Amit nála látnak, és hallanak, az mind a r ra vall, 
hogy itt van az Isten országa. Persze nem végső ítélettel, aho-
gyan Keresztelő János gondolta, hanem kegyelemmel, az 
evangélium örömhírével. Jézus reá jellemző módon nem 
mondja ki. hogy ő az eljövendő, de rej tet ten erre utal, amikor 
ezzel a figyelmeztetéssel fejezi be szavait: ,,Boldog, aki n e m 
botránkozik meg énbennem.' ' Keresztelő János eddig éppen a 
legnagyobbat nem értette meg Jézusban: azt az újat, hogy Jé -
zus nem ítélni, hanem a világot megmenteni jött el. Éppen 
„csak" az evangéliumot nem értette meg. Ezért fenyegető az 
a veszély, hogy megbotránkozik őbenne, azaz megütközik, 
belebotlik és elesik. Keresztelő János ezzel a kérdésével szán-
dékán kívül is teljesíti útegyengető feladatát. Az ő remény-
sége és Jézus valósága közötti különbség éles megvilágításba 
helyezi annak a kegyelemnek nagyságát, amelyre még ő sem 
számított. Nem hitte volna, hogy Isten emberszeretete eny-
nyire az egész emberiségnek szólóan és ennyire emberi módon 
jelent meg. Vigyázzunk: megbotránkozik Jézusban mindenki, 
aki Istentől a bűnös világot elseprő ítéletet vár! 

Több, mint próféta 

24—28. A sokaság eddig csak nézőközönsége volt annak a 
párbeszédnek, amely Jézus és Keresztelő János követei között 
lefolyt. Jézus most nyilvánvalóvá teszi, hogy ebben az eset-
ben lehetetlen a döntés nélküli szemlélődés. Keresztelő János-
ról tesz bizonyságot a nép előtt, de megint úgy, hogy a rá jel-
lemző módon közvetve sa já t küldetésére hívja fel a f igyelmet. 
Látszólag lehetetlen kérdéseket tesz fel a népnek: Miért men-
tek ki a pusztába? Nyilván nem nádat vagy királyt akar tak 
megnézni. Az egyikért nem érdemes egy lépést sem tenni, a 
másik meg nem a pusztában található. Így bizonyítja rá juk , 
hogy nem ok nélkül mentek ki a pusztába. Felismerték, hogy 
Keresztelő János nem mindennapi jelenség. De emellett ki 
kellett volna tartaniuk, és ebből le kellett volna vonniuk a kö-
vetkezményeket. Ha pedig prófétát kerestek, akkor közeljár-
tak a valósághoz. De Keresztelő János prófétánál is több. Is-
tennek az a követe, aki elkészíti az Ür ú t j á t (2Móz 23,20; Mai 
3,1). Ki érthette meg ebből, hogy Keresztelő János Jézus ú t j á t 
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készítette elő? Talán a tanítványok is csak feltámadása után. 
Jézus azonban mindenesetre felhívta a f igyelmet arra, hogy 
eljött az útegyengetö, és mivel már bevégezte munkáját , az 
Űr sem lehet távol. A következő mondattal is ezt mondja, de 
még rejtettebben. Asszony szülöttei közül János a legnagyobb! 
Az következik ebből, hogy nagyobb Jézusnál is? Keresztelő 
János tanítványai így értették, és második századi feljegyzé-
sek szerint ezért nem Jézust, hanem Jánost tartották a mes-
siásnak. Hivatkoztak arra is, hogy Jézus megkeresztelkedett 
nála, tehát kisebb, mint János. Jézus azonban hozzáteszi: „De 
a kisebb az Isten országában nagyobb nála." Ki lehet ez a ki-
sebb? Nem valószínű az a szokásos magyarázat, hogy azokról 
van szó, akik legkisebbek a Jézusban hivők között: ti. ezek 
bekerülnek Isten országába, és ott nagyobbak Jánosnál, aki 
nem jutott el az igazi krisztushitre. Helyesebb az a feltevés, 
hogy Jézus átvet te azt a megjelölést, amelyet Keresztelő Já -
nos hívei alkalmaztak rá: ő a „kisebb" az Isten országában. 
A mondat ér te lme tehát ez: Jézus, aki az ő véleményük sze-
rint „kisebb az Isten országában", nagyobb Keresztelő János-
nál. Eszerint az előző mondatot is úgy kell értenünk, hogy Jé -
zust nem lehet egyszerűen az asszony szülöttei közé sorolni, 
mert — ahogyan Lukácsnál többször olvastuk — ő az Isten 
Fia. Így adódik ez a fokozás: Keresztelő János több mint pró-
féta, legnagyobb az emberek között, de Jézus nagyobb nála. 

Bűnösök barátja 

29—35. Jézus levonja a következtetéseket a Jánosról szóló 
bizonyságtételéből. A nép felfigyelt Jánosra, de nem vet te 
komolyan. Ezért Jézusban is csak a rendkívülit látta, de nem 
hisz benne. Két csoport azonban kilépett a közömbösségből. 
Az egyik a vámszedőké, akik „igazat adtak Istennek". Elfo-
gadták, hogy nem méltók az Isten országára, hallgattak a 
megtérésre hívó szóra, megvallották bűneiket, és megtérésük 
jeléül felvették a keresztséget. Figyeljük meg: a megtérés és 
a hit mindig azzal kezdődik, hogy igazat adunk Istennek, an-
nak a szavának, amellyel elítél és megtérésre szólít. A másik 
csoport a farizeusoké és írástudóké. Ezek sem maradtak kö-
zömbösek, hanem szembehelyezkedtek Isten akaratával, és 
nem keresztelkedtek meg. önmagukra érvénytelennek tartot-
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ták Istennek azt a döntését, hogy mindenki meg van híva az 
Isten országába, aki megbánja bűnét. Ök mint Ábrahám 
magva igényt tartottak arra, hogy bemenjenek Isten orszá-
gába, és ezt az igényüket Isten ígéretére építették (3,8). Ezért 
nem hallgattak Keresztelő Jánosra. A helyzetet súlyosbítja az, 
hogy Keresztelő János és Jézus összetartoznak. Aki nem hall-
gat Jánosra, az nem hisz Jézusban. Ezt szemlélteti Jézus a 
játszó gyerekek példázatával. Nem azt mondja ezzel, hogy a 
nép két pártra oszlott, az egyik a siratót játszó János, a másik 
a vidám menyegzői zenét játszó Jézus mellé állt, hanem mint 
az unatkozó gyerekeknek sem az egyik, sem a másik nem jó. 
Az aszkéta Jánosra azt mondták, hogy démonikus. Az örömöt 
hirdető Jézusra ráfogták, hogy erkölcstelen életű, és ezért 
5 Móz 21,20 szerint meg kell kövezni (A. Schlatter). Mind-
kettő ellen felvonultatták vallásos és erkölcsi érveiket, és nem 
vették észre, hogy ezzel Isten üzenetét hárítják el maguktól. 
Mégsem eredménytelen Jézus működése. Ezt állapítja meg a 
záró mondat : „A bölcsességnek igazat adott minden gyer-
meke." A bölcsességet már régtől fogva megszemélyesítették 
a zsidó irodalomban. De az a bölcsesség, amelynek gyermekei 
születtek itt, nem más mint Jézus, akinek bölcsességét a f a -
rizeusok és írástudók így jellemezték: „Vámszedők és bűnö-
sök barát ja ." ö k megbotránkoztak ezen a bölcsességen, vám-
szedők és bűnösök örömmel fogadták, igazat adtak neki, 
megtértek, és újjászülettek a „bölcsesség" gyermekévé. Így 
tartoznak egymáshoz Keresztelő János és Jézus. A megtérést 
hirdető János és az örömöt hirdető Jézus ugyanannak az Is-
tennek az üzenetét hozza, és aki elfogadja Jánostól Isten íté-
letét, az örömmel veszi Jézustól az Atya mentő szeretetét. De 
mindkettőt bűnösök hallják meg 

16. JÉZUS ÉS A BŰNÖS ASSZONY 
7,36—50. 

(36) Kérte valaki a farizeusok közül, hogy egyék vele. Be-
ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. (37) És íme, 
egy bűnös asszony, aki a városban volt, és megtudta, hogy 
asztalhoz telepedett a farizeus házában, hozott egy alabástrom 
üveg kenetet, és megállt hátulról lábánál sírva, könnyeivel 
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kezdte öntözni lábait, és hajával törölgette, csókolgatta lábait, 
és megkente kenettel. (39) Amikor meglátta a farizeus, aki 
meghívta őt, ezt mondta magában: „Ez, ha a próféta volna, 
tudná ki és miféle asszony az, ki megérinti, mert bűnös." (40) 
Megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: „Van hozzád mondani-
valóm." Az pedig így szólt: „Mester, mondd!" (41) „Két adósa 
volt egy hitelezőnek: az egyik ötszáz dénárral· tartozott, a 
másik pedig ötvennel. (42) Mivel nem volt mivel kifizetniük, 
mindkettőnek elengedte. Mármost melyik szerette őt job-
ban?" (43) így felelt Simon: „Feltételezem, hogy akinek töb-
bet engedett el." Ö pedig ezt mondta neki: „Helyesen ítél-
keztél." (44) És az asszony felé fordulva ezt mondta Simon-
nak: „Látod ezt az asszonyt? Bejöttem házadba, vizet nekem 
lábamra nem adtál, ez pedig könnyével öntözte meg lábaimat, 
és hajával törölte meg (45) Csókot nekem nem adtál, ez pedig, 
mióta bejöttem, szüntelenül csókolta lábamat. (46) Olajjal a 
fejemet nem kented meg, ez pedig kenettel kente meg lába-
mat. (47) Ezért mondom neked: Megbocsáttatott a sok bűne, 
mert szeretett nagyon, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, 
kevéssé szeret." (48) így szólt az asszonyhoz: „Megbocsáttat-
tak a bűneid!" (48) Az asztaltársak elkezdték mondani maguk 
között· „Ki ez, hogy bűnöket is megbocsát?" (50) így szólt 
az asszonyhoz: „A hited megmentett: menj el békével!" 

1: denarius: ezüst pénz: vö. 10.35. 

Két adós 

A farizeusok és írástudók vádképpen, de szakszerű pontos-
sággal fogalmazták meg Jézus evangéliumát: „Vámszedők és 
bűnösök barát ja" (7,34). Lukács hangsúlyozza, hogy ez sarka-
latos kérdés a Jézushoz való viszonyban. Ez az alapja a benne 
való hitnek, és ez az alapja annak az ellenmondásnak, amely 
körülötte sokszor feszültséghez vezetett. Ezért külön forrásá-
ból ide iktatja a bűnös asszony történetét, amely alkalmas en-
nek a kérdésnek a megvilágítására. Hagyománytörténeti 
szempontból problémát okoz az, hogy a többi evangéliumok is 
elbeszélnek egy történetet Jézus megkenetéséről: Mk 14,3—9; 
Mt 26,7—13; Jn 12,3—8. Az egyezés mindenekelőtt az, hogy 
egy asszony egy farizeusnál megkeni Jézust drága kenettel. 
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A többi evangéliumoknál ez Jézus utolsó vacsorája előtt tör-
tént. Máté és Márk szerint a leprás Simon házában, János 
szerint Lázár házában, és némelyek megütköznek a pazarlá-
son. De egyiknél sincs szó az asszony bűnösségéről, amely a 
Lukács-féle történet tengelyét alkotja. Lukács elbeszélésében 
egyébként is hangsúlyos szerepet játszik az, hogy a házigazda 
farizeus volt. Ennek alapján azt kell feltételeznünk, hogy Lu-
kács elbeszélése egy másik esetről szól. Ez annál inkább le-
hetséges, mer t a kenet használata ünnepi étkezésnél szokásos 
volt. Lukács többször emlékezik meg arról, hogy Jézus fari-
zeusokkal együttétkezett. Különösebb barátságot azonban nem 
mutattak iránta, ami ebben az esetben abból is kitűnik, hogy 
Simon farizeus a vendéget megtisztelő lábmosást, olajat és 
csókot mellőzte. A kor szokása szerint párnákra oldalt fekve, 
balról felkönyökölve étkeztek. Ez adot t lehetőséget az asz-
szonynak arra , hogy Jézus lábához közeledjék. A tör ténet 'bű-
nös asszonyról szól, de nem valószínű, hogy paráznaság volt a 
bűne, hiszen ezért meg kellett volna kövezni (Jn 8,3kk). Bű-
nösnek számított tágabb értelemben mindaz, aki tudatlanság-
ból vagy tudatosan megszegte a törvényt, szűkebb értelemben 
azok, akiket foglalkozásuk miatt soroltak a bűnösök közé: 
adószedők, vámszedők, pásztorok, rablók stb., valamint ezek-r 
nek házastársai. Itt inkább az első kategóriára gondolhatnánk. 
Mivel Jézus nem utasította el az asszonyt, Simon farizeus le-
vonja a következtetést, hogy Jézus nem lehet a próféta, vagyis 
a messiás. Jézus azonban megszólalásával megcáfolja ezt a vé-
leményt. Nemcsak az asszony bűnösségével van tisztában, ha-
nem átlát ja a farizeus gondolatait is. Jézus példázatot mond. 
A rabbinizmusban sem volt ismeretlen az a hasonlat, hogy az 
ember bűnével adóssá lesz Istennel és az emberrel szemben. 
A két adós példázatával tehát Jézus érthetően beszélt, és a 
benne foglalt kérdésre csak egy válasz volt lehetséges: a na-
gyobb adósságtól szabadult ember szeretete is nagyobb. A fa-
rizeus talán nem is sejtette, hogy válaszával önmaga felett 
ítélkezett. Jézus a példázattal őt is adósnak mondja, bár nem 
tagadja a különbséget közte és az asszony között. De megálla-
pítja, hogy mert kevesebb az adóssága, kevéssé ragaszkodik 
Jézushoz. Nem is érti meg, hogy a vendégséggel nem ő tisz-
telte meg Jézust, hanem Jézus „engedte el adósságát". 
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Hited megmentett! 

43—50. Sok fejtörést okozott ez a mondat: „Megbocsátatott 
a sok bűne, mert nagyon szeretett ." Ügy hangzik ez, mintha 
a bűnbocsánat a nagy szeretet következménye lett volna. Ez 
pedig ellenkezik azzal, amit a példázat mond. Egyszerűnek 
látszik, de nem kielégítő az a magyarázat, hogy ez a mondat 
nem a bűnbocsánat okát, hanem Jézus kijelentésének alapját 
tartalmazza ilyen módon: „Megbocsáttatott sok bűne: ez ab-
ból tűnik ki, hogy nagyon szeretett." Ez a mondat egyeznék 
a példázattal, de feszültségbe kerül azzal, hogy a bűnbocsánat 
kijelentése mégiscsak ezután következik, és hogy Jézus sze-
rint hite mentette meg az asszonyt. A teológiai összefüggések 
megfigyelése vezet a szöveg jobb megértéséhez. Hasonlítsuk 
össze a két személyt! Az asszony ténylegesen megkapta a bűn-
bocsánatot azzal, hogy Jézus nem utasította el, jóllehet tudta, 
hogy bűnös. Az asszony elhalmozza Jézust ragaszkodásának 
és szeretetének jeleivel. Jézus er re válaszol azzal, hogy ki je-
lenti bűneinek bocsánatát, és elbocsátja békességgel. A far i -
zeus is ténylegesen részesülhetett bűnbocsánatban azzal, hogy 
Jézus elfogadta meghívását és asztalánál közösséget vállalt 
vele. De a farizeus ezt még csak megtiszteltetésnek sem te-
kinti, sőt a vendégnek illem szerint kijáró előzékenységet sem 
mutatja. Jézus nem is jelenti ki egy szóval sem, hogy meg-
bocsátattak bűnei. A különbség kettőjük között Jézus szerint 
nemcsak abban van, hogy az asszonynak több a bűne, hanem 
abban is, hogy van hite. A bűnbocsánat Jézus ajándéka, de 
nem automatikusan, személytelenül és egyoldalúan valósul 
meg, hanem két oldali viszonyt tételez fel, amelyet az ember 
iészéről a hit reménysége, bizalma és ragaszkodása jellemez. 
Ezért állhat meg egymás mellett az a két tétel, hogy akinek 
sok bocsáttatott meg, az jobban szeret, és mer t nagyon szere-
tett, sok bocsáttatott meg neki. Haladás, növekedés és gazda-
godás jellemzi a hit viszonyát. A kezdeményezés Jézus olda-
lán van- De ahol hittel találkozik, ott együtt nő a kegyelem és 
a hit. Az asszony számára először csak az az általános hír — jó 
hír, evangélium! — van adva, hogy Jézus a bűnösök barát ja 
(7,34). Ebbe fogódzik hitével. Hite csak reménység, hogy Jé -
zus talán őt sem veti el. De ennek alapján elindul Jézushoz, és 
nem csalódik. Jézus elfogadja szeretetének kifejezését. A hit 
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reménysége bizakodássá erősödik, és a bűnbánat könnyei az 
öröm könnyeivé lesznek. Ez a hit megkapja Jézustól a teljes 
bizonyosságot, azt a személyes kijelentést, hogy megbocsáttat-
tak bűnei, és békességben mehet haza. „Akinek van, annak 
adatik" — mondja Jézus tanítványainak (8,18). A bűnbocsá-
nat ingyen kegyelemből van, de egyedül hit által valósul meg: 
vallja a lutheri reformáció. Simon farizeus asztaltársasága 
megbotránkozik, mert Jézus ismét beleavatkozott Isten dol-
gába. Lukács pedig a r ra bátorít ezzel a történettel, hogy mer-
jük továbbadni Jézus bűnbocsátó szeretetét a bűneikkel ví-
vódó embereknek, mer t ebből támadhat hit, békesség és élet. 

17. JÉZUS NŐI KÖVETŐI 
8,1—3. 

(1) Történt később, hogy úton volt, városról városra és fa-
luról falura prédikált, és hirdette Isten országát. A tizenkettő 
követte (2) és néhány asszony, akik meggyógyultak gonosz lel-
kektől és betegségekből, Mária, akit Magdalainak neveznek, 
akiből hét démon ment ki, (3) és Johanna, Khuzának, Heródes 
gondnokának felesége1 és Zsuzsanna, és sokan mások, akik 
gondoskodtak élelmezésükről javaikból.2 

1: 3,1—23,7kk-ben emlí tet t Heródes Antipás királyi java inak gond-
noka. — 2: diakoneo: asztal körüli szolgálatot, ételekről va ló gondos-
kodást jelent. 

Szolgáltak 

1—3. A hellenisztikus római korszakban nem ismeretlen, 
hogy megbecsülték a nőt. Nem jelentette ez a nők politikai 
egyenjogúságát, de a feleség vagy anya nem egyszer jelentős 
közéleti szerepet is játszott neves f é r j e vagy fia mellett . A val-
lásos közösségekben mindenütt ott találjuk a nőket. A Mith-
rász-kultusz volt az egyetlen, amely kizárta őket. Más volt a 
közfelfogás Keleten. I t t kivételektől eltekintve alárendelt sze-
repet játszott a nő. Ez jellemezte a Jézus korabeli zsidóságot 
is vallásos és társadalmi szempontból egyaránt. Az egyik köz-
ismert hálaadó imádságukban a férf i áldja az Istent, „hogy 
nem asszonnyá teremtette". Ahogyan Jézus egyéb vonatkozá-
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sokban sem hirdet ú j társadalmi rendszert, úgy a nők egyen-
jogúságáért sem indít harcot, de egyszerűen túlteszi magát 
környezetének hagyományain, amelyek az asszony alacso-
nyabbrendüségét tükrözték. Rabbi számára lehetetlen volt, 
hogy asszony társaságában jelenjék meg. Jézus elfogadja szol-
gálatukat, és engedi, hogy kövessék őt. Magatartása arra kö-
telezi a keresztyénséget, hogy megbecsülje az asszonyokat, és 
nem csak egyenlőnek tekintse őket, hanem adottságaiknak 
megfelelő teret és szolgálatot biztosítson számukra. 

18. j é z u s p é l d á z a t a a m a g v e t ő r ő l 
8,4—21 

(4) Amikor nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra 
csatlakoztak hozzá, ezt mondta példázatban: (5) „Kiment a 
magvető, hogy elvesse vetőmagját, és miközben vetett, néme-
lyik az útra esett, és eltaposták, és az ég madarai megették. 
(6) Más a sziklára esett rá, és amikor felsarjadt, elszáradt, 
mert nem volt nedvessége. (7) Más a tövises iglic közé esett, 
és amikor vele együtt kisarjadt a tövises iglic, megfojtotta.1 

(8) Más a jó földbe esett, és amikor felsarjadt, százszoros ter-
mést hozott." Amikor ezt mondta, felkiáltott: „Akinek van 
füle hallásra, hallja!" 

(£') Megkérdezték tőle tanítványai, mi ez a példázat. (10) Ö 
pedig ezt mondta: „Nektek megadatott, hogy megismerjétek 
Isten országának titkait, a többieknek azonban példázatokban, 
hogy miközben látnak, ne lássanak, és miközben hallanak, ne 
értsék meg." 

(11) „A példázat pedig ez. A vetőmag az Isten igéje. (12) 
Az útra esettek azok, akik meghallgatták, azután jön az ördög, 
és kiveszi az igét szívükből, úgyhogy nem jutnak hitre, és nem 
üdvözülnek. (13) A sziklán levők azok, akik mikor hallják, 
örömmel fogadiák az igét, és nincs gyökerük ezeknek, akik egy 
ideig hisznek, és kísértés idején eltántorodnak. (14) A tövises 
iglic közé esett: ezek azok, akik meghallgatták és javaik 
gondja, gazdagsága és élvezete útközben megfojtja őket, és 
nem érlelnek termést. (15) A jó földben levő: ezek azok, akik 
ió és igaz szívvel hallgatják az igét, és megtartják, és termést 
hoznak türelemmel."2 
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(16) „Senki sem fedi be a lámpást edénnyel, miután meg-
gyújtotta, és ágy alá sem teszi, hanem lámpatartóra teszi, hogy 
a belépők meglássák a világosságot. (17) Mert nincs olyan tit-
kolt dolog, amely ne lenne nyilvánvalóvá, olyan elrejtett do-
log sincs, amely ki ne tudódnék, és nyilvánosság elé ne ke-
rülne. (18) Vigyázzatok tehát arra, hogy hogyan hallgatjátok, 
mert akinek van, annak adatik, és akinek nincsen, attól, ami-
ről azt véli, hogy övé, az is elvétetik." 

(19) Odamentek hozzá anyja és testvérei, és nem tudtak ta-
lálkozni vele a sokaság miatt. (20) De hírül vitték neki: „Anyád 
és testvéreid állnak kinn, és látni akarnak," (21) Ö pedig így 
válaszolt nekik: „Anyám és testvéreim azok, akik Isten igéjét 
hallgatják, és cselekszik."·1 

1: Vö. 6,44 — 2: A fordításban meghagytuk az egész példázat-
magyarázat következetlen mondatszerkesztését: „Az útra estek azok, 
akik stb." — 3: Márk és Máté ezt a történetet a magvető példázata 
előtt mondja el, Lukács u tána teszi, bizonyára azért, mert a példázat 
mondanivalójának következetes érvényesítését látta benne. 

A példázat 

4—8. Lukács már többször bemutatta Jézus szavainak ere-
jét, de több esetben az is kitűnt, hogy hitetlenséggel és ellen-
kezéssel találkozott. Hogyan egyeztethető össze ez a kettő? 
Miért nem látszik meg mindig Jézus szavainak ereje? Erre ad 
választ Jézus példázata a magvetőről. A példázat hasonlati 
anyaga a palesztinjai viszonyokat, főként a Galileai-tenger 
környékének viszonyait tételezi fel, ahol Jézus ebben az idő-
ben működött. A szántást a vetés után végezték, így a szántón 
át kitiprott útra is került szem. Különösen a Galileai-tenger 
mellett sok a köves talaj , és szinte kiirthatatlan a tövises gaz. 
Lukács a példázatot Márk nyomán beszéli el: rövidíti, és 
szinte versszerű ritmust visz bele. Legfeltűnőbb különbség az, 
hogy Lukács a jó földbe esett magnál a háromféle eredmény 
helyett csak a százszoros termést említi. Bizonyára ez az ere-
detibb szöveg. A példázat képanyaga világos. A magvetőnek 
számolnia kell azzal, hogy nem minden szem terem, de a jó 
földbe esett mag termése bőségesen kárpótolja a veszteségért. 
Mit akar ezzel Jézus mondani? Szavának nincs kényszerítő 
ereje, nem hat automatikusan, de nem is eredménytelen. 
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A példázat a valósághoz képest eltúlozza a magvető vesztesé-
gét és a jó mag termését. Jézus ezzel arra hívja fel a figyel-
met, hogy amikor az evangéliumot hirdeti, igen nagy veszte-
ségekkel kell számolnia. Sok munkája kárbavész, de az ered-
mény mégis sokkal nagyobb, mint a veszteség. 

A titok 

9—10. Mi már annyira megszoktuk Jézus példázatának ezt 
a magyarázatát, hogy észre sem vesszük, mennyi nehézséget 
okozhatott az első hallgatóknak. Még a tanítványok sem ér-
tették. Az írástudók és a rabbik szívesen alkalmaztak példá-
zatokat, hogy ezzel szemléletessé tegyék tanításukat. Jézus is 
használ olyan hasonlatokat, amelyek minden további nélkül 
érthetővé és szemléletessé teszik szavait. De az Isten országá-
ról szóló példázataira jellemző, hogy azok csak akkor érthetők, 
ha felismerjük a rejtett összefüggést Jézus személyével. Jé-
zus ezt úgy mondja, hogy azokban el van re j tve Isten orszá-
gának titka. A rabbinizmusban az isteni titkok közé számították 
egyrészt a törvény magyarázatát és indokolását, másrészt a 
Messiás eljövetelének a napját . Az apokrif irodalomban állan-
dóan találkozunk azzal az elképzeléssel, hogy az utolsó idők 
eseményei el vannak rej tve az emberek elől, és azt csak a vá-
lasztottak tudhat ják előre. Jézus ebben az utóbbi értelemben 
beszél Isten országa titkáról. Szerinte ez a titok az a tény, 
hogy Isten országa már most itt van a bűnösök és a megalá-
zottak számára, itt van a bűnbocsánat örömhírével, Jézus 
hozta közel. A tanítványoknak megadatott ennek a titoknak az 
ismerete, ezért megérthetnék a példázatot, de a többiek előtt 
rejtve marad igazi értelme. Érthetetlen beszéd a példázat 
mindazok számára, akik másképp várták Isten országának el-
jövetelét, akik Izráel felszabadulását remélték, vagy Isten ha-
talmának megnyilatkozását a végső ítéletben. Jézus Ézsaiás 
6.9k-vel jellemzi a helyzetet. Vannak szem- és fültanúk, akik 
semmit sem értenek abból, aminek tanúi lettek. Pedig aki 
akarja, az láthatja, hogy Jézus együtt van a bűnösökkel, és 
hogy mindenkinek szeretettel szolgál. Aki azonban nem hiszi, 
hogy éppen így jött el Isten országa, az lát, de nem veszi észre 
a leglényegesebbet, és az hall, de nem érti meg, miről van szó. 
Itt különbség mutatkozik a tanítványok és a „többiek" között, 
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•és ezt a különbséget Jézus Istenre vezeti vissza. Mert az „ada-
tott" szó rejtet t alanya Isten. Ö az, aki megnyitja az ember 
szemét látásra és fülét hallásra, és hitet ébreszt az ige hallga-
tóiban, ahol éi amikor neki tetszik. Ez Jézus válasza arra, 
hogy miért nem ébreszt hitet az ő beszéde minden esetben. 

A magyarázat 

11—15. Jézus azonban nem áll meg annál a megállapítás-
nál, hogy Isten az ő tetszése szerint nyit ja meg egyesek előtt 
országának titkát. A tanítványok kérésére megmagyarázza a 
példázat egyes vonásait, és eközben megmutatja az ige hall-
gatóinak személyes felelősségét. Nem mindegy, ki hogyan 
hallgatja, és fogadja Isten igéjét. A magyarázat szerint a vető-
mag Isten igéje. Ez a kifejezés az őskeresztyénségben a Jé-
zusról szóló evangéliumot jelenti. A példázat tehát arról szól, 
hogy hogyan fogadják Jézus evangéliumát. Négy csoportba 
osztja a hallgatókat. Az első csoportba azok tartoznak, akik 
eleve szembehelyezkednek vele, és ugyanolyan szembeállás-
ból hallgatják, mint az ördög Jézus megkísértésekor. Ebben 
az esetben szó sem lehet termésről. A második csoportba azok 
tartoznak, akik elfogadják az örömhírt, örülnek a bűnbocsá-
natnak, de kockázatot és áldozatot nem vállalnak az evangé-
liumért. A harmadik csoportba azok tartoznak, akik beleme-
rülnek az élet gondjaiba és élvezeteibe. Lukács jómódú római 
kortársait ugyanúgy fenyegette ez a veszély, mint korunk 
emberét, hogy egyedül sa já t jólétének biztosítására töreked-
jék. Ezeknek mondja: szembe kerül az evangéliummal az, aki 
az élet élvezetét tekinti élete céljának. Ez az életforma nem 
fér össze a hittel, és ezért szükségképpen gyümölcstelen ma-
rad az evangélium szempontjából. A negyedik csoportba tar-
toznak az ige hallgatói és megtartói. Lukács itt „szép és jó" 
szívről beszél. Ez a görög emberideál. Az ő szemükben „szép 
és jó" az az ember, aki derék és becsületes Istenhez és embe-
rekhez való viszonyában. Az ilyen ember termi az evangélium 
gyümölcsét: a szeretet cselekedeteit. Még egy kifejezéssel 
próbálja Lukács világossá tenni Jézus magyarázatát: „türe-
lemmel" (csak Lukácsnál; vö.: Mk 4,20!). Ö már tú l van az 
első keresztyénségnek azokon a megpróbáltatásain, amelyek 
abból adódtak, hogy rövid terminusra remélték Jézus vissza-
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térését. Tapasztalatból tudja, hogy a türelmetlen hit is ter-
méketlen és elbukik. A hit csak hosszú távlatra néző türelem-
mel tud szeretetben szolgálni a világért. Ez a hosszú lélegzetű 
szeretet az a termés, amely bőségesen kárpótol az evangélium 
minden veszteségéért. Jézus így mutatja be az ige hallgatói-
nak különböző csoportjait azzal a ki nem mondott figyelmez-
tetéssel, hogy tartozzunk a negyedik csoportba. 

A feladat 

16—18. Jézus arról beszélt, hogy csak tanítványai ismerik 
Isten országának a titkát, és ezzel az a benyomás támadha-
tott, mintha a „többiek" nem is juthatnának el annak ismere-
tére. Most azért a tanítványoknak arról a feladatáról beszél, 
hogy ismertté kell tenniük az Isten országa ti tkát. Három ha-
sonlattal, ill. közmondással világítja meg feladatukat. Nem 
lehet kétséges: a meggyújtott lámpás arra való, hogy világít-
son. Lukács itt is átformálja a hasonlatot hallgatói számára. 
Márk egyetlen helyiségből álló szerény lakásra gondol (Mk 
4,21). Lukács a rangosabb lakás bejáratánál égő lámpásra, 
amely megvilágítja az utat az érkezőnek. A világosság képé-
ből elhamarkodottan szokták levezetni a tanítványoknak azt 
a missziói feladatát, hogy hirdessék az evangéliumot. A rab-
binizmusban azonban a mások által megfigyelhető világosság 
a cselekedeteket jelentette, és ez az értelmezés illik ide is. 
A tanítványok azzal világítanak másoknak, hogy megteszik 
azt a jót, amit Jézus parancsolt (Mk 5,15k). Hasonló ér telme 
lehet itt annak a mondásnak is, hogy az el re j te t t dolgok lát-
hatóvá válnak. A tanítványok magatartásán, türelmén és sze-
retetén lesz láthatóvá az a titok, hogy Isten országa megjelent 
közöttük Jézusban. De ezt a mondást úgy is értették, hogy 
amit Jézus tanítványainak mondott, azt tovább kell adniuk 
(vö. 12,2. 3). Az ige hirdetése és cselekvése azonban nem vá-
lasztható el egymástól. A harmadik mondásnak is ilyen kettős 
értelme van. „Akinek van, annak adatik": nemcsak arra vo-
natkozik, hogy az igehallgatónak hirdetnie kell az igét, ha-
nem arra is, hogy azt cselekedje. így lesz teljessé a magvető 
példázatának mondanivalója, amely felszólít az evangélium, 
hallgatására, cselekvésére és terjesztésére. 
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A gyakorlati alkalmazás 

19—21. Nem véletlen, hogy közvetlenül csatlakozik a mag-
vető példázatához Jézus anyjának és testvéreinek látogatása. 
Lukács ezen muta t j a be a példázat gyakorlati alkalmazását. 
Senki sem volt Jézussal szorosabb emberi vérségi kapcsolat-
ban, mint anyja és testvérei. Jézus ezt nem is tagadta meg ve-
lük szemben. De határozottan kijelenti, hogy ebből semmiféle 
előnyük vagy kiváltságuk nincsen sem Isten előtt, sem Jézus-
hoz való viszonyukban. Jézushoz azok tartoznak, akik nem-
csak hallgatják, hanem meg is cselekszik Isten igéjét. 

19. JÉZUS LECSENDESÍTI A TENGERT 
8,22—25 

(22) Történt valamelyik napon: beszállt egy hajóba ő is és 
tanítványai is, és így szólt hozzájuk: „Menjünk át a tó túlsó 
partjára!" És kivitorláztak. (23) Miközben pedig hajózlak, el-
aludt, és forgószél csapott le a tengerre, kezdtek megtelni 
vízzel, és veszélyben voltak. (24) Odamentek, felkeltették, és 
ezt mondták: „Mester, Mester, elveszünk!" Ö pedig felkelt, 
rászólt a szélre és a víz tajtékára, és lecsillapodtak, és csend 
lett. (25) Nekik pedig ezt mondta: „Hol a hitetek?" Félelem 
szállta meg őket, elámultak, és ezt mondták egymásnak: 
„Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is parancsol és a víznek is, és 
engedelmeskednek neki?" 

Hol a hitetek? 

22—25. Miután Lukács bemutatta a példázatokban tanító 
Jézust, most Márk nyomán haladva több egymás után követ-
kező történetben szól ú j ra isteni hatalmáról. A tenger lecsen-
desítésének történetét gyakran értelmezik allegórikusan úgy, 
hogy a viharral küszködő hajót az egyház jelképének tekin-
tik: az egyház küzd a világban, de mivel Jézus vele van, nem 
pusztul el. Erre emlékeztet templomainkban a ha jó szimbó-
luma. De ez a történet eredetileg nem szimbolikus értelmű, 
hanem azt mutat ja meg, hogy Jézus isteni hatalma nemcsak 
a tanításra, a gyógyításra és a bűnbocsánatra te r jed ki, hanem 
a természet erőire is. Ö ezeknek is parancsol, és engedelmes-
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kednek neki. Ebben a történetben az egész keresztyénségnek 
az a közös hite jut kifejezésre, hogy őáltala és reá nézve te-
remtetett minden, és ezért hatalma van mindenek felett. Jézus 
ezt a hitet kéri számon tanítványaitól. Csatlakoztak hozzá, és 
követték őt, de még mindig nincs fogalmuk Jézus nagyságá-
ról. A róla alkotott fogalmaik messze elmaradnak a valóság 
mögött, és ezért tűnik el a hitük. Az egyház is mindig akkor 
erőtlenedik el, ha a valóságnál kisebbnek képzeli Jézust. A hit 
pedig mindig azt jelenti, hogy reálisan számolunk Jézusnak 
minden emberi elképzelést meghaladó isteni hatalmával. 

20. JÉZUS G AD ARA VIDÉKÉN 
8,26—39. 

(26) Áthajóztak Gadara határába, amely Galileával átellen-
ben van. (27) Amikor pedig kiszállt a partra, szembejött vele 
a városból egy férfi, akiben démonok voltak, és jó ideje nem 
vett magára ruhát, és házban nem maradt meg, hanem csak 
a sírokban. (28) Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, eléje bu-
rult, és hangosan ezt mondta: „Mi közöm hozzád Jézus, a ma-
gasságos Isten Fia? Kérlek, ne kínozz!" (29) Mert megparan-
csolta a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az ember-
ből. Mert hosszú idő óta hatalmában tartotta, és mindig meg-
kötözték kéz- és Iábbilinccsel, őrizetben tartották, és mindig 
eltépte bilincseit, és elűzte a démon elhagyatott helyekre. (30) 
Megkérdezte Jézus: „Mi a neved?" Az pedig ezt mondta: 
„Légió", mert sok démon ment bele. (31) Kérlelték, ne paran-
csolja meg nekik, hogy menjenek el az alvilágba. (32) Volt ott 
egy sok disznóból álló csorda, amely a hegyen legelt, és meg-
kérték, engedje meg nekik, hogy azokba menjenek. És meg-
engedte nekik. (33) Kimentek a démonok abból az emberből, 
és bementek a disznókba, lezuhant a csorda a szakadékon, bele 
a tóba, és megfulladt. (34) Amikor meglátták a pásztorok az 
esetet, elfutottak, és hírül vitték a városba és a tanyákba. (35) 
Kimentek megnézni az esetet, Jézushoz mentek, és azt az 
embert, akiből kiment a démon. Jézus lábainál ülve találták, 
felöltözve és ép elmével, és megrémültek. (36) Elmondták 
nekik a szemtanúk, hogyan gyógyult meg a megszállott, 
(37) és megkérte őt Gadara vidékének egész népe, hogy men-
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jen el tőlük, mert nagy félelem szorongatta őket. (38) Kérlelte 
az az ember, akiből kimentek a démonok, hogy vele lehessen, 
de elbocsátotta őt, és azt mondta: (39) „Térj vissza házadba, 
és beszéld el, mit tett veled az Isten!" Elment, és városszerte 
hirdette, mit tett vele Jézus. 

Hirdette, mit tett vele Jézus! 

26—29. Az elbeszélés szövegében bizonytalan annak a vá-
rosnak a neve, amelynek környékére Jézus áthajózott. A leg-
régibb kéziratokban olvasható Gerasa több mint 60 kilomé-
ternyire van a parttól, és bizonyára tévedésen alapul. Eddigi 
ismereteink szerint alig lehet szó másról, mint Gadaráról, 
amely a Galileai-tengertől délkeletre 15 kilométernyire fe-
küdt, és határa elnyúlt a tengerpartig. Jelenleg csak ezen a 
vidéken találunk olyan sziklaletörést, amilyent az elbeszélés 
feltételez. Lukács Márkkal egyezően mondja el ezt a tör téne-
tet, amely szerint Jézus pogányok közé ment . Az evangéliu-
mok nem említik ennek okát, de az eset arról tanúskodik, 
hogy Jézus nem veti meg a pogányokat, hanem közöttük is 
megmutat ja isteni hatalmát és mentő szeretetét. Ma a bete-
get a leírt tünetek alapján a tudathasadásos elmebetegek közé 
sorolnánk, akkor megszállottsággal magyarázták. Ez a törté-
net azt muta t ja , hogy Jézus ilyen betegségnek és démonikus 
erőknek is feltétlen ura. A beteg felismeri Jézust, és a varázs-
lás ismert fogásához folyamodik. Hangosan elkiáltja Jézus ne-
vét, hogy elvegye hatalmát a szellemek felett . A kísérlet ha-
tástalan marad, sőt Jézus kényszeríti a tisztátalan lelkeket 
arra, hogy kimenjenek abból az emberből. A beteg gyógyulá-
sával egyidőben pánik tör ki a közelben levő disznók között, 
és belerohannak a tengerbe. Az elbeszélő ezt úgy magyarázza, 
hogy a tisztátalan lelkek mentek beléjük Jézus engedélyével. 
Az így okozott kárról azonban egyetlen szó sem esik többé. 
Az eset hallatára kitóduló sokaság figyelme így egészen ar ra 
irányul, hogy a közismert őrült teljesen ép elmével, nyugod-
tan ül Jézus lábainál. A disznók vízbefulladására lehetett ma-
gyarázatot találni, a beteg gyógyulására nem. Ezért kérték Jé -
zust, hogy hagyja el határukat . Az evangélium azt muta t j a , 
hogy valóban nincs különbség: sem a zsidók, sem a pogányok 
nem tudnak mit kezdeni Jézussal, amikor meglátszott isteni 
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hatalma. De abban sincs különbség, hogy a pogányok között 
sem marad eredménytelen az ő munkája. A meggyógyult be-
teg szeretne tanítvánnyá lenni. Jézus ezt elhárítja, de mégis 
ad neki küldetést: otthon beszélje el, mit tett vele az Isten. 
Az elbeszélés finom szövegezése érzékelteti, hogy ez az ember 
eljutott a Jézusba vetett hit világosságára. Jézus cselekedeté-
ben felismerte Isten cselekedetét, és erről tett bizonyságot, 
így lett a meggyógyult beteg Jézus első igehirdetőjévé a po-
gányok között. Az igehirdető szolgálatra nem is vállalkozhat 
más, mint az, aki nemcsak általában ismeri a Jézusról szóló 
evangéliumot, hanem tud valamit arról is mondani, hogy mit 
tett vele Jézus. 

21. JÉZUS FELTÁMASZTJA JAIRUS LEÁNYÁT 
8,40—56. 

(4C) Amikor visszatért Jézus, fogadta őt a sokaság, mert 
várakoztak rá mind, (41) és íme, odajött egy férfi, akinek 
Jairus volt a neve, és ez zsinagógai elöljáró volt. Leborult Jézus 
lábaihoz, és kérlelte, hogy menjen be házába, (42a) mert egyet-
len leánya volt, mintegy tizenkét esztendős, és ez haldoklott. 

(42b) Miközben ment, körültolongla a sokaság. (43) Egy 
asszony, aki vérfolyásban szenvedett tizenkét éve, és akit 
senki sem tudott meggyógyítani, bár orvosokra költötte egész 
vagyonát, (44) odament hozzá hátulról, megérintette ruhája 
szegélyét,1 és azonnal elállt a vérfolyása. (45) Megszólalt Jé-
zus: „Ki az, aki megérintett?" Amikor tagadták mind, így szólt 
Péter: „Mester, a sokaság szorít össze téged, és lökdös." (46) 
Jézus pedig ezt mondta: „Megérintett valaki, mert én észre-
vettem, hogy erő ment ki belőlem." (47) Amikor pedig látta 
az asszony, hogy nem maradt észrevétlenül, remegve oda-
ment, és eléje borult, elbeszélte az egész nép előtt, hogy mi-
iven okból érintette meg, és hogy meggyógyult azonnal. (48) 
Ő pedig így szólt hozzá: „Leányom, hited megmentett, menj 
el békével!" 

(49) Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáróék-
tól, és ezt mondta: „Meghalt a leányod, ne fáraszd többé a 
Mestert." (50) Jézus pedig meghallotta, és így válaszolt neki: 
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„Ne félj, csak higgy, és meggyógyul!" (51) Amikor a házba 
ment, nem engedett magával bemenni mást, csak Pétert, Já-
nost és Jakabot és a gyermek atyját és anyját. (52) Sírtak 
mind, és gyászolták. Ö pedig így szólt: „Nem halt meg, ha-
nem alszik." (53) Kinevették, mert tudták, hogy meghalt. (54) 
Ö pedig megfogta kezét, és így kiáltott: „Leányka, kelj fel!" 
(55) És visszatért a lelke, és talpra állt azonnal. Megparan-
csolta, hogy adjanak neki enni. (56) Magukon kívül voltak szü-
lei, ő pedig meghagyta nekik, hogy senkinek ne mondják el 
az esetet.2 

1: kraspedon: szegély, esetleg: bojt, amelyet az izraelita fé r f iak ru-
hájuk négy sarkán viseltek 4Móz 15,38; 5Móz 22,12 szerint; itt egysze-
rűen ruhaszegély. — 2: vö.: Mt 9,18—26; Mk 5,20—43. 

Nehéz kérdés 

40—42. Jézus visszatér Gadara környékéről Galileába. Lu-
kács nem említi, hogy visszahajózott, és nem jelöli meg mű-
ködése közelebbi helyét. Abból, hogy a sokaság várta, magá-
tól értődik, hogy előző munkaterületére ment vissza, valahova 
a Galileai-tenger közelébe. Márk is a tenger lecsendesítése és 
a gadarai megszállott meggyógyítása u tán mondja el Jairus 
lányának feltámasztását: a harmadik történetet, amellyel be-
mutatja Jézus hatalmát. A zsinagógáknak több elöljárója szo-
kott lenni. Nagy tekintélyük volt. Gondoskodtak a gyüleke-
zet rendjéről, és vezették az istentiszteletet a zsinagógában. 
Erre hívja fel a figyelmet az elbeszélés, amikor kiemeli, hogy 
Jairus zsinagógai elöljáró volt. Régi szokás volt az, hogy a 
gyülekezet véneit és tekintélyes tagjait elhívták a haldokló-
hoz. Jairus formailag ennek tesz eleget, amikor elhívja Jézust, 
de egészen rendkívüli eset az, hogy a tekintélyes ember lebo-
rul előtte. Mi késztette erre? Mai írásmagyarázók arra utal-
nak, hogy az akkori zsidóság felfogása szerint a betegséget 
közvetlenül bizonyos bűnök büntetésének tekintették, kiskorú 
gyermeknél pedig a szülők bűnére következtettek. A tekin-
télyes ember számára egzisztenciális kérdés volt, hogy ne ma-
radjon r a j t a valamilyen súlyos Bűn gyanúja. Ez azonban 
csak feltevés. Kielégítő magyarázat az, hogy a haldokló egyet-
len leány, és éppen eladósorban volt. Ja i rus t az atyai szeretet 
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vit te Jézushoz. Nehézzé azonban az tette ú t já t , hogy tudnia 
kellett nemcsak Jézus működéséről, hanem arról is, hogy sú-
lyos összeütközései voltak a farizeusokkal és írástudókkal. 
Nem a túlzott udvariasság, hanem a lelki megrázkódtatás jele 
az, hogy leborult Jézus elé: Ö az egyetlen reménysége. Nehéz 
volt kimondani a nagy kérdést, de Jézus szó nélkül, és magá-
tól értetődően elindult. 

Valaki megérintette 

42—48. Ja i rus olyan esetnek lesz tanúja, amely mélyen be-
levágott az ő problémáiba is. Egy asszony megérintette Jézus 
ruhája szegélyét, és meggyógyult. Az evangélium néhány szó-
val pontosan leírja helyzetét. Tizenkét éve bajlódott, és min-
den vagyonát orvosokra költötte, eredménytelenül. Tudni kell 
azt is, hogy az ószövetségi törvény értelmében tisztátalannak 
számított, és akihez vagy amihez hozzáért, az is tisztátalanná 
lett (3Móz 12,lkk; 15,19kk). A gyülekezet és a társadalom ki-
vetett je volt már tizenkét éve. A tömegbe sem lett volna sza-
bad elvegyülnie, még kevésbé lett volna szabad megérintenie 
Jézus ruhája szegélyét. Ö azonban mindezen túltette magát. 
Hite Jézus mágikus erejébe vetett hit volt, és ennek alapján 
remélte, hogy észrevétlenül is meggyógyulhat. Jézus azonban 
észrevette, és megkeresi az asszonyt, hogy mágikus hitét sze-
mélyes hitté formálja. Az asszony kénytelen elmondani ba-
ját, vakmerő törvényszegését és azonnali gyógyulását. A far i -
zeusok és írástudók szerint legalábbis meg kellett volna dor-
gálni- De Jézus hitnek minősíti azt a bátor magatartást, hogy 
erejében feltétlenül bízva túl teszi magát a törvény és a ha-
gyomány előírásain. Jézus kijelenti, hogy ez a hit mentet te 
meg az asszonyt. Az ő erejét és az asszony hitét azonos ténye-
zőnek veszi a gyógyulásban: mindkettő Istentől van. Gazdag 
tartalmú Jézus szava: „Hited megmentett!" Az eredeti k i fe je-
zés egyszerre jelenti ezt a hármat : meggyógyított, megmen-
tett, és üdvöt adott. Az asszony gyógyulása révén nemcsak 
Isten kegyelme felől bizonyosodhatott meg, hanem visszatér-
hetett az emberek közösségébe, ú j élet kezdődhetett számára, 
amelyet Jézus elbocsátó szava szerint a békesség jellemzett 
minden vonatkozásban. 
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Higgy! 

49—50. Nincs leírva, mi ment végbe Jairus lelkében. De 
feltétlenül meg kellett állapítania, hogy Jézus az asszony érin-
tése következtében tisztátalanná lett , és ha házába jön, mind-
nyájan azzá lesznek. Ugyanakkor tanúja lett Jézus páratlan 
hatalmának is. Ebben az ellentmondásos helyzetben érte őt a 
halál híre. Bár tragikusan, de megoldódott a kérdés: nincs ér-
telme többé annak, hogy Jézus a házába menjen. Most azon-
ban Jézus nem enged. A Szentírás ismerőjének meg kellett 
ér tenie ezt a felszólítást: ,,Ne fé l j !" Isten hatalmának és di-
csőségének a megjelenését szokta bevezetni. Ennek lesz majd 
tanúja Jairus. De addig ugyanazt az utat kell járnia, mint az 
asszonynak: hinnie kell. Az asszonynak hinnie kellett, hogy 
Jézus ereje akkor is meggyógyítja, ha megszegi a törvény elő-
írását. Jairusnak pedig hinnie kellett, hogy Jézusnak olyan 
életet teremtő ereje van, mint Istennek. Vajon képes-e erre? 
Jézus szerint minden ezen fordul meg. „Csak higgy!" 

Kinevették 

51—56. Amikor Jézus a halottas házhoz érkezett, akkor 
eleve kizárja a várható eseményekből a sokaságot. Legszű-
kebb tanítványi körét, az első hármat és a szülőket teszi isteni 
hatalma megnyilatkozásának tanújává . Ilyen előkészületek 
után váratlan fordulat az a kijelentése, hogy a leány nem halt 
meg, hanem alszik. Minden kétséget kizáróan megállapították, 
hogy bekövetkezett a halál, és ezért kinevették Jézust. Lu-
kács azzal fokozza a feszültséget, hogy szerinte ez akkor tör-
tént, amikor már csak a legszűkebb kör volt jelen. Hozzá még 
az egyetlen eset, amikor arról hallunk, hogy kinevették. Any-
nyira nem ismeri fel Jézus a helyzetet, hogy alvásról beszél? 
Jézus szavára azonban a leány valóban talpra áll, és ez egy-
szerre megváltoztatja a helyzetet. A szülők magukon kívül 
vannak az örömtől, és a csodálkozástól. Jézus két rendelkezést 
ad ki nekik. Mindkettő igazi emberszeretetből fakad: adjanak 
enni a leánynak, és ne híreszteljék el az esetet. Egyszóval: 
tér jenek vissza minél hamarabb az élet normális menetébe. 
Feltűnő, hogy a szülők hitéről egyetlen szó sem esett. Aligha 
lehet ezt beleérteni abba, hogy magukon kívül voltak. Min-
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den jel arra mutat , hogy ez az eset másképpen végződött, 
mint az asszony gyógyulása. Sokan részesültek Jézus szerete-
tében, de ez új élet forrásává csak annál lesz, aki hisz őbenne· 

22. JÉZUS KIKÜLDI TIZENKÉT TANÍTVÁNYÁT 
9,1—9. 

(1) összehívta a tizenkettőt, és adott nekik erőt és hatalmat 
valamennyi démon felett és betegségek gyógyítására. (2) El-
küldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsa-
nak. (2) így szólt hozzájuk: „Semmit se vigyetek az útra, se 
botot, se tarisznyát, se kenyeret, se ezüstöt, két-két ruhátok 
se legyen. (4) Amelyik házba bementek, ott maradjatok, és 
onnan menjetek tovább. (5) Ha nem fogadnak be, amikor ki-
mentek abból a városból, rázzátok le a port a lábatokról bi-
zonyságul ellenük." (6) Kimentek, széjjelmentek a helysé-
gekbe, evangéliumot hirdettek, és gyógyítottak mindenütt.1 

(7) Meghallotta Heródes, a negyedes fejedelem mindazt, ami 
történt, és tanácstalan volt, mert némelyek azt beszélték, hogy 
János támadt fel a halálból, (8) némelyek meg, hogy Illés je-
lent meg, mások pedig, hogy egy próféta támadt fel a régiek 
közül. (8) Ezt mondta Heródes: „Jánost én fejeztettem le. Ki 
ez, akiről ezeket hallom?" És látni kívánta.2 

1: Lukács a 12 tanítvány kiküldését Mt 6,7—13 nyomán mondja 
e l ; Mt 10.1—12-ben a tanítványok kiküldésével kapcsolatban hosszabb 
"beszédet találunk, amelyet Lukács részben a 72 tanítvány kiküldésé-
nél ír le 10,1—20-ban. — 2: vö. Mk 6,14—16. 

Evangéliumot hirdettek és gyógyítottak 

1—6. Jézus gondos előkészítés után küldte ki tanítványait. 
A Hegyibeszéd óta vele voltak, hallották szavait, látták csele-
kedeteit, amelyek Isten országa megjelenéséről tanúskodtak. 
Jézus most ugyanezt a feladatot bízza tanítványaira. Ök is 
evangéliumot hirdettek és gyógyítottak. Ez a kettő összetar-
tozik. Isten országának a jelei, a gyógyítások és a csodák ért-
hetetlenek volnának az evangélium hirdetése nélkül, amely 
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Istennek a Jézus Krisztusban megjelent mentő szeretetéről 
szól. De éppen ezért az evangélium hirdetése mellől sem hiá-
nyozhatnak a segítő szeretet jelei. A tanítványok ezzel a ket-
tős szolgálattal ugyanazt tették, mint Jézus, de ők erre Jézus-
tól kaptak erőt és hatalmat, mert nem a maguk ügyében, ha-
nem követségben jártak. Jézus küldetésük különlegességét 
hangsúlyozza azokkal az előírásokkal, amelyekkel útra bocsá-
totta őket. Lukács olvasói ismerték a teljes egyszerűségben élő 
vándor filozófusokat, akik Palesztinában is megfordultak. 
Rabbinista hagyomány szerint a zarándokoknak bot, cipő és 
öv nélkül kellett a templomba menniük. De ezzel sem kapunk 
kielégítő magyarázatot. Az sem valószínű, hogy Jézus ezzel 
tanítványait akar ja nevelni, hogy egyedül a hit erejére tá-
maszkodjanak. Ennek ellene mond az a tény, hogy az aposto-
lok Jézus feltámadása után nem tartották magukra nézve kö-
telezőnek ezt a rendelkezést. Arra kell tehát gondolnunk, 
hogy Jézus az ő üzenetének a különlegességére akarta felhívni 
a figyelmet. A tanítványok megjelenése azonnal mutat ta , 
hogy nem messiási felkelés szervezéséről van szó, hanem vala-
milyen különleges küldetésről, amely nem világi hatalomra 
és földi javakra támaszkodik, és nem is ezt célozza. Ezért nem 
is járnak a tanítványok házról házra, mintha titkos küldetés-
sel bujkálnának, hanem egy helyen maradnak, és nyíltan m ű -
ködnek. Viszont küldetésük komolyságát húzza alá Jézus u ta-
sítása lábuk porának leveréséről. Ez volt szokásos, amikor a 
zsidók visszaérkeztek hazai területre a pogányok közül, aki-
ket tisztátalannak tartottak. Jézus nem ítéletre jött, és nem 
ítéletre küldte tanítványait. De nem kevésbé hangsúlyozta, 
hogy a hirdetett és meghallgatott evangélium elutasítása íté-
letet von maga után. Jézus Lukács szerint nem szabta meg ta-
nítványainak, hova menjenek. Híradása szerint a falvakba 
mentek, míg Jézus inkább a városokban működött. Mielőtt 
elhagyta Galileát és elindult Jeruzsálembe, tanítványai ú t j á n 
is fel akarta hívni a figyelmet arra, ami ér tük történik. 

Heródes tanácstalan 
7—9. A Galileai-tenger par t ján-fekvő Tibériásba, Heródes 

negyedes fejedelem udvarába is eljutnak a hírek és híreszte-
lések Jézus működéséről. Három verzióra gondolnak: Ke-
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resztelő János támadt fel, Illés jelent meg vagy egy régi pró-
féta támadt fel. Jellemző, hogy az illetékesek nem gondolnak 
politikai felkelésre, de mind a három lehetőség egyezik ab-
ban, hogy a közhit szerint az említettek megjelenése az íté-
letet jelenti. Heródest az első lehetőség érdekli, mert ő Ke-
resztelő Jánost kivégeztette. Lukács elbeszélő készségét jel-
lemzően muta t j a ennek a történetnek az átfogalmazása. Máté 
és Márk hosszasan leír ják Keresztelő János végét. Lukács 
egyetlen mondattal utal rá (Mk 6,17—29; Mt 14,3—12). Márk 
szerint Heródes kimondta, hogy Keresztelő János támadt fel. 
Lukács szerint ezt így nem mondta. De szavainak hangsúlyá-
val érezteti, hogy elsősorban ez a lehetőség izgatta Heródest. 
Lukács hangsúlyozza, hogy látni akarta, mert tanácstalan 
volt, ahogyan saját korában a római hatóságok is tanácstala-
nok voltak, mikor a keresztyénséggel találkoztak. Abból kö-
vetkezik ez, hogy Jézus evangéliuma nem hirdet ú j politikai 
és társadalmi rendszert, és mégis mélyen belevág az emberek 
egyéni és közösségi életébe. 

23. JÉZUS ENNI AD A SOKASÁGNAK 
9,10—17. 

(10) Amikor visszatértek az apostolok, elbeszélték neki, amit 
tettek. (11) Maga mellé vette őket, és eltávozott velük külön 
egy Betsaida nevű városba.1 A sokaság pedig megtudta, és 
követte őt. Fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, 
és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. 

(12) A nap pedig hanyatlani kezdett. Odament a tizenkettő, 
és így szóltak hozzá: „Bocsásd el a sokaságot, hogy elmenje-
nek a környező falvakba és tanyákba, megpihenjenek és élel-
met találjanak, mert itt puszta helyen vagyunk." (13) Ezt 
mondta nekik: „Ti adjatok nekik enni!" Azok pedig ezt mond-
ták: „Nincs nekünk több, mint öt kenyerünk és két halunk, 
ha csak mi el nem megyünk, és vásárolunk ennek az egész 
népnek ennivalót." (14) Mert volt ott mintegy ötezer férfi. Így 
szólt tanítványaihoz: „Ültessétek le őket csoportokba mintegy 
ötvenenként." Megtették, és leültették valamennyit. (16) Vette 
az öt kenyeret és a két halat, felnézett az égre, megáldotta 
azokat, megtörte, és adta tanítványainak, hogy átadják a soka-
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ságnak. (17) Ettek és jóllaktak mind, és elvitték, ami felesleg-
ben maradt nekik a darabokból tizenkét kosárral.2 

1: Egy régi szövegváltozat szerint Jézus nem Betsaidába, hanem 
egy elhagyatott helyre megy; a 12. vers szerint puszta helyen vannak, 
de az is lehetséges, hogy a városból mentek oda. — 2: Mk 6,30—44; 
Mt 14,13—21; Mk 8.1—9; Mt 15.32—39; Jn 6,1—7. 

Vette az öt kenyeret és a két halat 
10—17. A tanítványok küldetése nem marad eredményte-

len: erről számoltak be Jézusnak. Lukács nem említi, hogy 
elfáradtak (Mk 6,31). De kiérezhető szavaiból, hogy Jézus 
vissza akar velük vonulni. Betsaida azonos Juliassal a Gali-
leai-tenger északkeleti part ján, Fülöp negyedes fejedelem or-
szágában, tehát Galielán kívül. Lehetséges, hogy Jézus Heró-
des elől megy oda. A tanítványok küldetésének eredményét 
mutatja, hogy nagy sokaság keresi Jézust, aki sohasem zár-
kózik el előlük, hanem hirdeti Isten országát tanítással és gyó-
gyítással, fáradhatatlanul. A tanítványok figyelmeztetik az 
este közeledtére, de még Jézus ellenvetései után sem veszik 
észre, hogy mi a terve a sokaság tartóztatásával. Jézus paran-
csára leültetik a sokaságot, az eredeti kifejezés szerint úgy, 
ahogyan lakomához szokásos: ledőlve. Jézus ettől kezdve a 
családfő szerepét tölti be. Áldást mond a szokás szerint, azu-
tán kiosztja a rendelkezésre álló öt kenyeret és két halat . 
Csak a végén tűnik ki, mi történt, amikor mind jóllaktak, és 
az eredetinél sokkal több maradékot visznek magukkal. 

Mi volt Jézus szándéka? 
Mind a négy evangélium szól Jézus kenyércsodájáról, Máté 

és Márk kétszer is. Ez önmagában is mutat ja , hogy az őske-
resztyén egyház fontosnak tartotta ezt az eseményt Jézus mű-
ködésében, de nem könnyű eldönteni, hogy mi az eredeti he-
lye és értelme. Feltevések egész sora született. Az egyik sze-
rint Jézus azért vonul a pusztába, hogy messiási felkelést 
szervezzen, de kudarcot vallott. Mások szerint közismert ke-
nyércsoda legendát alkalmaztak Jézusra vagy az egész elbe-
szélést Mózes mannacsodájának mintájára alakították ki az 
őskeresztyénségben. Egy feltevés szerint Jézus szentségi kö-
zösséget létesített a sokasággal úgy, hogy mindenki kapott va-
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lamit, de nem lakott jól. Más írásmagyarázat szerint Jézus 
áldása következtében a kis falat is csillapította az éhséget. 
A különböző szövegek egybevetéséből megállapítható, 
hogy a történet szövegezése alakult az őskeresztyénségben, de 
éppen ebből következtethetünk eredeti tartalmára, és kapha-
tunk feleletet arra a kérdésre, hogy mi volt Jézus szándéka 
ezzel a jellel. Az elbeszélés mindenekelőtt arról tanúskodik, 
hogy Jézus enni adott az éhezőknek. Nem nézett el az ember 
testi szükségei felett, hanem az egész embert egy egységes 
egésznek tekintette. Ez az evangéliumának jellemző vonása. 
Nem válik tehát hűtelenné a kísértéskor vállalt irányvétellel 
szemben, sőt azzal egyezik, amikor a tanítását hallgató soka-
ságnak az eledeléről is gondoskodik (4,3. 4). A másik vonással 
Lukácsnál már többször találkoztunk: Jézus számára az 
együttétkezés fejezi ki a közösség vállalását. Ezért fordult 
meg bűnösök és farizeusok házában egyaránt. Most a sokaság-
gal létesít ilyen közösséget. Jézus számára ez a földi közösség 
egyúttal az Isten országa közösségének is előképe. Példázatai-
ban gyakran hasonlítja Isten országát ünnepi lakomához, hogy 
ennek közös örömét éreztesse. A kenyércsodának ilyen érte-
lemben van messiási jellege. Az eljött Messiás már most 
együtt van és együtt örül népével. Ezt igyekezett megértetni 
János evangelista, amikor a kenyércsodát párhuzamba állítja 
Mózes mannacsodájával, amely szintén a Messiás eljövetelé-
nek előképe (Jn 6,30kk). Végül azt is észre kell vennünk, hogy 
a kenyércsoda és az úrvacsora szerzésének a története bizo-
nyos kifejezésekben összecseng: kezébe vette, megáldotta, 
megtörte és tanítványainak adta. Többnyire feltételezik, hogy 
az úrvacsora liturgiája hatot t erre az elbeszélésre. De valószí-
nűbb megfordítva, hogy Jézus hasonló közös étkezéseinek em-
léke nyomta rá a bélyegét az őskeresztyén úrvacsorai liturgia 
szövegére. Mindez együttvéve hirdeti azt az evangéliumot, 
hogy Jézus az egész ember testi, lelki jólétét és üdvét akarja . 

24. JÉZUS BEJELENTI HALÁLÁT ÉS FELTÁMADÁSÁT 
9,18—27. 

(18) Történt, hogy amikor imádkozott egymagában, vele 
voltak tanítványai, és megkérdezte őket: „Kinek mond engem 
a sokaság?" (19) Azok pedig így feleltek: „Keresztelő János-
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nak, mások Illésnek, mások pedig azt. hogy feltámadt egy pró-
féta a régiek közül." (20) így szólt hozzájuk: „Ti pedig kinek 
mondotok engem?" Péter így felelt: „Az Isten Krisztusának."1 

(21) Ö pedig rájuk szólt, és meghagyta, hogy senkinek se 
mondják ezt, (22) mondván, hogy „kell az Emberfiának sokat 
szenvednie, és megvettetnie a vénektől, főpapoktól és írás-
tudóktól, és megöletnie, és harmadnapon feltámadnia".2 

(23) Ezt mondta mindenkinek: „Ha valaki utánam akar 
jönni, tagadja meg önmagát, és vegye fel keresztjét minden-
nap, és kövessen. (24) Mert aki meg akarja menteni lelkét, az 
elveszti, aki pedig elveszti lelkét énmiattam, az megmenti.; (25) 
Mert milyen nyeresége van annak az embernek, aki megszerzi 
az egész világot, önmagát pedig elveszti, vagy kárt szenved?'1 

(26) Mert aki szégyell engem és az én igéimet, azt az Ember-
fia szégyelleni fogja, amikor eljön abban a dicsőségben, amely 
az övé és az Atyáé és a szent angyaloké. (27) Bizony mondom 
nektek, hogy vannak némelyek az itt állók közül, akik nem 
ízlelnek halált, amíg meg nem látják az Isten országát."5 . 

1: Az Isten Krisztusa: Lukácsra jellemző kifejezés. — 2: A mondat 
bevezetése: eipon hoti nem igazolja H. Conzelmann-nak azt a magya-
rázatát , hogy Lukácsnál a Márk-féle messiási titok helyébe lép a szen-
vedési titok. Lukács szövege klasszikusabb fűzéssel ugyanazt mondja, 
amit Márk, hogy ti. azért nem mondhat ták Jézust Krisztusnak, mert 
meg kell halnia, és fel kell támadnia, és csak így tűnik ki. hogy ő 
milyen messiás. — 3: psyche: lélek, Lukács olvasói így értet ték; Jézus 
talán a nafsa kifejezést használja, amely a lelket, mint az emberi élet 
hordozóját és az ember énjét jelenti; ennek megfelelően talál juk a 
következő versben az „önmagát" szót. — 4: zemiotheis: ká r t szenved, 
vagy büntetést, esetleg pénzbüntetést kap: így az ítéletre utal. — 5: Ez 
a mondat sok fejtörést okozott. A következetes eszhatológiai irányzat 
er re építi azt a feltevést, hogy Jézus csalódott, amikor egészen közelre 
várta az Isten országa megjelenését. A párhuzamos helyek összeha-
sonlítása mutat ja , hogy az őskeresztyénség formálta a szöveget (Mk 
9,1; Mt 16,18). A harmadik század óta ar ra magyarázták, hogy néme-
lyek meglátják Jézus dicsőségét, amelyről a következő szakasz szól. 

Jézus útja 

18—22. Valamennyi evangélium szerint fordulóponthoz ér-
kezett Jézus földi működése, amikor tanítványai vallást tesz-
nek róla mint Krisztusról. Lukács ezt is Márk nyomán mondja 
el, de a kenyércsoda után kihagy két fejezetet Márk evangé-
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liumából (Mk 6,45—8,26), és így még jobban kidomborodik 
ennek a történetnek középponti jelentősége. Lezárja Jézus ga-
lileai működését, és bevezeti jeruzsálemi út já t . Lukács sze-
rint Jézus, mint más döntések előtt, úgy itt is visszavonul 
imádkozni· Mindig egységben marad az Atyával. A sokaság 
elbocsátásáról nem hallunk, inkább úgy látszik, hogy jelen, 
van a tanítványokkal való beszéd közben is (9,23). A tanítvá-
nyok elhívása, a Hegyibeszéd, a zsidóság vezetőivel való össze-
ütközés, a nagy csodák, a tanítványok kiküldése és a kenyér-
csoda után megérett a helyzet annak a kérdésnek a feltevé-
sére, hogy mit mondanak az emberek Jézusról, és minek 
mondják őt a tanítványok. Az első válasz megfelel azoknak a 
híreknek, amelyek Heródeshez futot tak be (9,7k). A második 
kérdésre Péter válaszol. Jézusban a Krisztust, a Messiást vélte 
felismerni. Jézus nem foglal állást ebben a kérdésben. Nem 
tudunk erre más magyarázatot, mint azt, hogy ő más értelem-
ben volt messiás, mint ahogyan azt gondolták. Ezért tiltja meg 
ennek hirdetését, és ezért kezd el beszélni tanítványai-
nak a Messiás szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. A 
„kell" kifejezés a zsidó apokaliptikából származik (Dán 2,28; 
Jel 1,1). Arra utal, hogy ami Isten üdvözítő tervében megvan,, 
annak meg kell valósulnia. Jézus tehát azt mondja, hogy h a -
lálával és feltámadásával Isten üdvözítő terve valósul meg. 
A terv megvalósulásának emberi tényezőit is felsorolja. A vé-
nek, mint a gyülekezet laikus vezetői, a főpapok és az írás-
tudók, mint teológusok többnyire a farizeusok közül, együtt 
alkotják a szinédriumot, az akkori zsidóság központi vezető-
ségét. Akaratuk ellenére szolgálnak eszközül Isten tervének 
megvalósulásában. Mivel többnyire csak a szenvedési titokról 
szoktak beszélni az újabbkori írásmagyarázók ennél a helynél, 
ezért hangsúlyozzuk, hogy Jézus feltámadását is bejelenti, 
Enélkül csak tragédiáról volna szó. Viszont ezzel együtt még 
hihetetlenebbé válik az, amit Jézus az útjáról elmond. Ha-
sonlóképpen különös az is, hogy Jézus mindezt az Emberfiá-
ról mondja el harmadik személyben. Kettős értelemben is k ü -
lönös ez. Egyrészt az összefüggésből kitűnik, hogy Jézus ön-
magáról beszél, de mégis bizonytalan marad, ki az Emberfia. 
Ez a beszédmód annyira jellemző Jézusra, hogy az őskeresz-
tyénség sem nevezi őt Emberfiának, hanem csak Jézus szavai-
ban őrzi ezt az elnevezést. Másrészt különös az, hogy Jézus 
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az Emberfia szenvedéséről szól. Az apokrif irodalomban az 
Emberfia mint isteni lény az utolsó ítélettel kapcsolatban je-
lenik meg, de nincs szó szenvedéséről és haláláról. Ez a zsi-
dóság számára lehetetlen gondolat, mert a halál büntetés és 
vezeklés a bűnökért . Viszont Jézus az Emberfia isteni hatalma 
mellett szenvedéséről és haláláról is szól, bizonyára Ézsaiás 
53 nyomán. A szövegben szereplő „megvettetnie" és „sokat 
szenvednie" kifejezések bizonyára innen származnak. Eddigi 
ismereteink szerint Jézus volt az, aki ilyen módon egyesítette 
és megvalósította az Emberfia és az Űr Szenvedő Szolgája 
ótestámentomi reménységét. Ez a sajátos messiás-kép volt ú j , 
érthetetlen és megbotránkoztató. De ebben fejeződik ki az 
evangélium lényege: az ítéletre eljövendő Emberfia maga 
szenved és hal meg az ítéletre méltó emberért . 

Követőinek útja 

23—27. Jézus követőinek ú t j a nem lehet más, mint az övé. 
Amilyen a mester sorsa, olyan a tanítványé. Teológiai nyel-
ven ezt úgy fejezzük ki, hogy Jézus krisztológiájából követ-
kezik etikája. Két képpel szemlélteti Jézus ezt az etikát: a kö-
vetés és a kereszthordozás képével. Ahogyan kortársai sokszor 
láthatták, hogy a halálra ítéltek maguk vitték keresztjüket 
vezérükkel az élen, úgy kell a tanítványnak is követnie J é -
zust. A kereszt felvétele azonban nem a mártírságot jelenti, 
ahogyan ezt Lukács a „mindennap" kifejezéssel világossá 
teszi. A kereszthordozás az olyan élet bizonyságtétele, ame-
lyet az önmegtagadás jellemez. Az önmegtagadás azonban 
nem jelenti a világtól elvonuló aszkézist, hanem felszabadu-
lást önmagunktól és felszabadulást embertársaink számára. 
Jézus ezt olyan közmondásszerű tétellel igazolja, amely m á r 
előtte is ismeretes volt, és az emberi lét isteni rendjét fejezi 
ki: Aki önmagának él, az önmagát is elveszti. Jézus ezt a mon-
dást még kimélyíti azzal, hogy aki őmiatta veszti el önmagát, 
az megmentette magát. Így é r t j ük : aki azért veszti el önma-
gát, hogy Jézust kövesse, és az ő út ján járva szolgáljon szere-
tettel, az megnyerte az életet a szó teljes értelmében. Jézus a 
kérdést a nyereség oldaláról is megvilágítja. Felrémlik a mes-
siási világuralom eszméje: az egész világ megszerzése. Jézus 
körül a tanítványok gondolhattak erre. Mit ér ez annak, aki 
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elveszti önmagát és í téletre jut? A tanítványnak meg kell 
szoknia, hogy az ítélet felől gondolja át helyzetét a világban. 
Erről szól Jézus a szégyen és a dicsőség ellentétében. Aki szé-
gyennek ta r t ja azt a Jézust követni, aki önmagát ad ja má-
sokért, az nem részesül az Emberfia dicsőségében. Ismét rej-
tett összefüggés Jézus és az Emberfia között, de most nem az 
Emberfia szenvedéséről, hanem dicsőségéről van szó. Jézus-
nak és követőinek egy az ú t ja , és ez a szolgálat alázatosságán 
át vezet a dicsőségbe. 

25. JÉZUS MEGDICSŐÜLÉSE 
9,28—36. 

(28) Történt e beszédek után mintegy nyolc nappal1, maga 
mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre, hogy 
imádkozzék. (29) Miközben imádkozott, arcának külseje mássá 
és ruházata fehéren villámlóvá lett. (30) És íme, két férfi be-
szélt vele, akik Mózes és Illés voltak. (31) Megjelentek di-
csőségben, és beszéltek az ő végéről, melyet teljesíteni fog Je-
ruzsálemben.- (32) Péterre és a vele levőkre álom nehezedett.·5 

Amikor pedig egészen felébredtek, meglátták dicsőségét és a 
két férfit, aki vele együtt állt. (33) És történt, hogy miközben 
azok eltávoztak tőle, így szólt Péter Jézushoz: „Mester jó, hogy 
itt vagyunk, és hadd csináljunk három sátort: neked egyet és 
Mezesnek egyet, és Illésnek egyet!" Mert nem tudta, mit be-
szél. (34) Amikor ezeket mondta, felhő támadt, és beárnyékolta 
őket. Félelem szállta meg őket, amikor belementek a felhőbe, 
(35) és hang hallatszott a felhőből: „Ez az én fiam, akit válasz-
tottam, őt hallgassátok!" (36) Miközben ez a hang hallatszott 
Jézus egyedül marad'. Ök pedig hallgattak, és azokban a ni-
pokban senkinek semmit nem mondtak el abból, amit láttak.' 

1: Mk 9.2 szerint hat nap; az eltérés talán a napok római számítás-
módjából származik azzal, hogy a kezdő és záró napot is hozzáadták. 
— 2: Az ő végéről, amelyet teljesíteni fog: hebraizáló kifejezés. — 
3: hypnos: álom, néha álmosság; az írásmagyarázók nézete eltér abban, 
hogy itt melyik értendő. — 4: vő.: Mk 9,28; Mt 9,1—8. 
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Jézus egyedül 

28—36. Az esemény jelentőségét érzékelteti, hogy Jézus 
legszűkebb tanítványi körét veszi maga mellé, és egy köze-
lebbről meg nem nevezett hegyre megy imádkozni. Megdi-
csőülése történetét a közben eltelt idő pontos megjelölése szo-
rosan összeköti a szenvedés bejelentésével. A szenvedés ú t j á r a 
induló Emberfiának jelenik meg Isten dicsősége. Sok vi ta 
folyt arról, hogy mi ennek az elbeszélésnek a történeti magva 
és eredete. Gyakran tekintik a feltámadt Jézus egyik meg je -
lenéséről szóló legendának, amit utólag vittek vissza Jézus 
földi működésébe. De ennek ellene mond az, hogy a Fel tá-
madott az evangéliumok szerint nem megdicsőülten, hanem 
emberi formában jelent meg, és hogy a Feltámadottal k a p -
csolatban soha nincs szó Mózesről és Illésről. A történet bi-
zonyára Jézus földi működésére megy vissza, és ezt olyan k i -
fejezésekkel beszéli el, amelyek a kortársak számára megvilá-
gítják az esemény tartalmát és jelentőségét. Jézus arca elvál-
tozott és ruhá ja fénylett. Ez a ragyogó világosság mindig Is-
ten közelségét jelzi. Így jelenik meg Jézus mellett Mózes és 
Illés. Mindkettőről úgy tudják , hogy nem haltak meg, hanem 
mennybe vitettek, és az utolsó időben ú j ra megjelennek. A 
nép képzeletét leginkább megmozgató próféták voltak. Egye-
dül Lukács í r ja le, hogy mi t beszéltek Jézussal. Elmondták 
Isten tervét az ő haláláról. Lukács hangsúlyt tesz arra, hogy 
Mózes és a próféták szerint Jézusnak szenvedésen keresztül 
kell megdicsőülnie (24,26k). Csak Lukács mondja el azt is, 
hogy a három tanítványra álom nehezedett. Ebből arra kö-
vetkeztetnek, hogy az eset éjszaka történt. Amikor felébred-
tek, meglátták Jézus dicsőségét és vele a két férfit . Mivel t á -
vozni készülnek, Péter felajánl ja , hogy három sátort készít-
senek. Talán az adta erre a gondolatot, hogy Isten a pusztában 
együttsátorozott népével, és ezt várták az utolsó időre is. Pé-
ter isteni dicsőségüket látva, ezt a lehetőséget akarta biztosí-
tani Jézus, Mózes és Illés számára. Minden evangélista hang-
súlyozza, hogy Péter nem tudja , mit mond. Elfeledkezett a r -
ról, amiről a tanítványok is sokszor megfeledkeztek, hogy Jé -
zus most még a szenvedés ú t j á n jár, és a megdicsőülés ezután 
következik. A fényes felhő, amely körülfogta őket, az Isten 
jelenlétét jelzi. Így jelent meg a szövetség sátorában és a 
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templomban. A mennyei hang majdnem ugyanazt mondja, 
mint Jézus megkeresztelkedésekor: „Ez az én Fiam " De most 
a tanítványoknak szol: „ ö t hallgassátok!" Nyomatékossá teszi 
ezt a felszólítást, hogy közben Mózes és Illés eltűnnek, és Jé-
zus egyedül marad. Mit mond ezzel ez a történet? Mózes és 
Illés az ótestamentumi vallás kiemelkedő személyiségei vol-
tak. Rajongtak Istenért, fegyverrel és erőszakkal is érvényt 
szereztek az egyistenhitnek és a törvénynek. A kegyesek re-
ménysége szerint visszatérnek majd, és ugyanígy tisztítják 
meg Izráel népét Isten számára. A megdicsőülés története ez-
zel szembeállítja az ú ja t . Jézus az Isten Fia, az Isten válasz-
tottja, aki nem fegyverrel és erőszakkal, hanem a bűnbocsá-
nat örömhírével és életet mentő szeretetével képviseli Istent 
a világban. A mennyei hang élesen teszi ki a hangsúlyt: „ö t 
hallgassátok!" 

26. JÉZUS TANÍTVÁNYAINAK ERŐTLENSÉGE 
9,37—50. 

(37) Történt a következő napon, hogy amikor lementek a 
hegyről, nagy sokaság jött vele szemben, (38) és íme, egy 
ember a sokaságból felkiáltott: „Mester, kérlek, tekints fiamra, 
mert egyetlenem, (39) és íme, egy lélek szokta megragadni, és 
hirtelen kiáltoz, és rázza, csak úgy tajtékzik, és nehezen tágít 
tőle, úgyhogy agyongyötri. (40) Megkértem tanítványaidat, 
hogy űzzék ki, és nem tudták." (41) Jézus így válaszolt: „Hi-
tetlen és fonákjára fordult nemzedék, meddig leszek veletek, 
és meddig tűrlek titeket? Vezesd ide fiadat!" (42) Még miköz-
ben odament, leterítette a démon, és megrázta. Jézus pedig 
rászólt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és 
v isszaadta atyjának. (43a) Elámultak az Isten nagyságán. 

(43b) Amikor mindnyájan csodálkoztak mindazon, amit tett, 
így szólt tanítványaihoz: (44) „Vegyétek fületekbe ezeket a 
szavakat, mert az Émberfia átadatik emberek kezébe!" (45) Ök 
pedig nem értették ezt az ígéretet, és el volt fedve előlük, hogy 
ne fogják fel, és féltek megkérdezni erről az ígéretről.1 

(46) Az a gondolat kezdte őket foglalkoztatni, hogy ki a leg-
nagyobb közöttük. (47) Jézus pedig ismerte szívük gondolatát, 
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kézeníogott egy kis gyermeket, maga mellé állította, és ezt 
mondta nekik: „Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én ne-
vemért, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, 
aki elküldött engem. Mert aki legkisebb mindnyájatok között, 
az nagy." 

(49) Megszólalt János és ezt mondta: „Mester, megláttunk 
valakit, amikor nevedben űzött ki démonokat, és megakadá-
lyoztuk, mert nem követ velünk együtt." (50) így szólt hozzá 
Jézus: „Ne akadályozzátok, mert aki nincs ellenetek, az mel-
lettetek van!"2 

1: rhema: beszéd, ige. ígéret, dolog, mint pl. 2,17-ben; vö. 3,2. — 
2: Lk 9,37—50 = Mk 9.14—37 tömörítve. Lukács innentől egészen 
18.14-ig eltér Márktól. 

Hitetlen nemzedék 

37—43. Míg Jézus három tanítványával a megdicsőülés he-
gyén járt , a többi tanítvány kínos helyzetbe került, mer t nem 
tudtak meggyógyítani egy beteg gyermeket. Máté holdkóros-
nak, Márk néma lélektől megszállottnak mondja a gyermeket. 
Lukács leírása szerint epilepsziára gondolnánk, de ő is tisztá-
talan lélekre vezeti vissza a betegséget. Feltűnő, hogy nem 
tudják meggyógyítani, hiszen küldetésük alkalmával megvolt 
rá az erejük (9,6). Lukács nyilvánvalóan erre összpontosítja 
az elbeszélést. Kihagyja Jézus beszélgetését tanítványaival a 
megdicsőülés után (Mk 9,1—13), és így még élesebb az ellen-
tét a megdicsőült Krisztus és az erőtlen tanítványok között. 
Lukács magát a történetet is sűríti, hogy még inkább kiemel-
kedjék Jézus vádja a „hitetlen és fonákjára fordult nemze-
dék" ellen. A kifejezések érzékeltetik, hogy Jézus távollété-
ben önmagukra hagyatva érezték magukat, s ezért önma-
gukra, nem pedig Jézusra nézve és benne bízva akarták meg-
oldani feladatukat. Még mindig nagyra értékelték önmagukat, 
és kevésre Jézus hatalmát. Ebből a hitetlenségből következik 
erőtlenségük. Fel kell készülniük arra az időre, amikor a meg-
dicsőült Krisztus szintén nem lesz velük láthatóan. Akkor 
majd az egyház abból a hitből él, hogy Jézus isteni hatalmát 
és erejé t sem idő, sem távolság nem csökkenti. 
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Nem értették 
43—45. Jézus az általános csodálkozásra azzal válaszol, hogy 

nyomatékosan az ő saját erőtlenségéről beszél, abban a re j te t t 
formában, hogy az Emberfia emberek kezébe adatik. Furcsán 
hangzott ez, hiszen az Emberfiáról éppen azt tudták, hogy Is-
ten hatalmának teljes dicsőségében fog megjelenni, és ezt a 
hatalmát éreztetni fogja. Mivel Jézus a harmadik személyben 
beszél róla, még abban is kételkedhetnek a tanítványok, hogy 
magáról beszél-e. Hiszen csak az imént muta t ta meg Jézus is 
az ő hatalmát. Lukács hangsúlyozza ezt az ellentétet, hogy 
megmutassa: még a hozzá legközelebb állók sem értették Jé-
zust. 

Egy kis gyermek 
46—48. A tanítványok #gondolkodásmódján tűnik ki hitet-

lenségük végső oka. A Jézusba vetet t hitből Jézushoz illő gon-
dolkodásmód és magatartás következik. Teológiai kifejezéssel 
szólva: a jézusi krisztológiából következik a sajátosan jézusi 
etika. Mivel a tanítványok gondolkodásmódja távol állott J é -
zustól, nem is ér thet ték és nem is hihettek benne. Nem is kö-
vethették. A tanítványok egészen emberi módon azt nézik, 
hogy hogyan kerülhetnének a másik ember fölé, Jézus pedig 
azt keresi hogyan segíthet és szolgálhat az embernek. Itt tű-
nik ki a „fonákjára fordult nemzedék" kifejezés értelme: pon-
tosan az ellenkező irányba halad, mint kellene, és ezért gyö-
keres fordulatra van szükség ahhoz, hogy összehangolódjék 
Jézussal. Jézus szemléletes tanítást ad tanítványainak: egy 
kis gyermeket állít eléjük. A lehető legnagyobbat jelenti ki 
róla: azonosítja ügyét önmagával, sőt Istennel. Jézusban hinni 
és Istennek szolgálni csak úgy lehet, ha szolgálunk annak, aki 
gyenge és segítségre szorul. Az a hit, amellyel az ember ön-
magát egészen kicsinek tudja, semmiképpen sem jelent tehát 
tétlenséget, passzivitást, hanem a legnagyobb mértékű aktivi-
tást és erőbevetést a segítő szolgálatba. Az ilyen értelemben 
legkisebb a nagy Jézus szemében. 

Jézus nevében 
49—50. János a tanítványi hűséget akar ja kifejezni annak 

elmondásával, hogy megakadályozták egy ember tevékenysé-
gét, aki Jézus nevében űz ördögöt, de nem tart velük. Lukács 
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árnyalt fogalmazással érzékelteti, hogy az illető nagyra be-
csüli Jézust, de nem csatlakozik a tanítványok köréhez. A ta-
nítványok magatartásában az az önző szempont j u t kifeje-
zésre, .hogy önmagukat azonosítják Jézussal, és ezen az ala-
pon ítélik meg az embereket. Jézus figyelmeztet: a tanítvány 
Jézusnak van alárendelve, és az egyház sohasem tehet i magát 
Jézus helyére. Döntő mindig az marad, hogy ki milyen vi-
szonyban van Jézussal. Jézus követőire pedig irányadó a sze-
retetnek az a nyíltsága, hogy aki nincs ellenük, azt mellettük 
állónak tudják. 

Visszapillantás 

Jézus működése azzal kezdődött, hogy megkeresztelkedett,, 
és a mennyei hang kijelentette Istenfiúságát. Ezután első meg-
nyilatkozásától kezd kibontakozni Istenfiúságának az az értel-
mezése, hogy nem világi uralommal és nem embereket el-
seprő ítélettel mutatja meg isteni hatalmát , hanem mint Isten 
Fia elhozza Isten bűnbocsátó kegyelmét és életet adó ember-
szeretetét. Tanításában és gyógyításában megmutatkozó isteni 
ere je csodálkozást, megnemértést és ellenmondást vált ki. 
Először sa já t hazájában utasítják el, azután összeütközik a 
zsidóság vezetőivel, ma jd a pogányok vidékéről is távoznia 
kell, és végül kitűnik, hogy még tanítványai is értet lenül áll-
nak vele szemben. Lukács mindenütt kimutatja, hogy ez az 
ellenmondás és összeütközés nem mellékes és lényegtelen kér-
désekből adódik, hanem az evangéliumnak abból a középponti 
üzenetéből, hogy Jézus mint Isten Fia ítélet helyett a kegye-
lem idejét hozta el. Az összeütközés gyökere a krisztológiát 
érinti, de mégis az etikai következményeknél éleződik ki, ami-
kor Jézus mindenek fölé helyezi a szeretet parancsát, és go-
noszságra nem gonoszsággal, hanem jóval válaszol. Jézus azért 
marad egyedül tanítványai körében is, mert nem tudnak rá-
állni er re az etikára. Lukács kitűnő elbeszélő, egyre fokozza a 
feszültséget, de még nem mondja ki a megoldást: Jézus fel-
támadására és a Szentlélek erejére volt szükség ahhoz, hogy 
tanítványai megértsék és kövessék őt. Tudatosan e r r e készít 
elő Lukács evangéliuma. 
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IV . J É Z U S Ú T O N J E R U Z S Á L E M FELÉ 

Jézus működésének második szakasza 

Lukács evangéliumában kettős értelemben is ú j szakasz 
kezdődik a 9,51. verssel. Egyrészt hosszú időre elhagyja Márk 
evangéliumát, és csak a 18. fejezetben tér vissza hozzá. Köz-
beiktatja saját külön anyagát, amelybe beleépíti a Mátéval 
közös Beszédforrás anyagát. Lukács tehát evangéliumának 
ebben a szakaszában a többi evangéliumtól eltérő úton jár. 
Másrészt ezzel együtt ú j szakasz kezdődik Jézus működésében 
is. Ezt előkészíti a szenvedés bejelentése a galileai működés 
végén, de 9,51 külön hangsúlyozza, hogy Jézus mostantól úton 
van Jeruzsálem felé. Jézus megérkezéséről pedig a 19. fejezet-
ben van szó, körülbelül akkor, amikor Lukács visszatér evan-
géliumához. Ezért evangéliumának ezt a részét nagy betoldás-
nak vagy úti tudósításnak szokták nevezni. Az utóbbi elneve-
zés azonban csak fenntartással használható. Mert többször 
visszatér az a megjegyzés, hogy Jézus úton van Jeruzsálem 
felé (9,51—53; 13,22—33; 17,11; 18,31. 35), de közben hosszú 
részleteken át eltűnik ez a szempont. Jeruzsálembe menetele 
tehát ennek a résznek nem annyira az anyagát, mint inkább 
a keretét alkotja. H. Conzelmann arra utal, hogy Lukács épí-
tette bele különböző forrásokból származó anyagát ebbe a ke-
retbe, és ezért a keret Lukács teológiáját tükrözi. Szerinte Jé-
zus szenvedéstudata és Jeruzsálembe menetele összetartoznak 
Lukácsnál: a Jeruzsálembe vezető ú t a szenvedés útja, amely-
nek végén a feltámadás és a szenvedési titok megoldása áll 
azzal, hogy így kellett Jézusnak szenvednie és bemennie di-
csőségébe (24,26). Szerinte tehát az evangéliumnak az a felépí-
tése, hogy Jézus galileai és jeruzsálemi működése közé a Je -
ruzsálembe menetelről szóló hosszabb részt iktat, Lukács sa-
játságos krisztológiájából következik. Ebben a magyarázatban 
helyes az a megfigyelés, hogy a Jeruzsálembe menetellel pár-
huzamosan többször van szó arról, hogy Jézusnak szenvednie 
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kell (12,49k; 13,31—33; 17,25; 18,31—33). De nem veszi figye-
lembe kellőképpen azt az anyagot, amelyet Lukács ebbe a ke-
retbe foglal. Lukács teológiájára, ill. krisztológiájára nemcsak 
a keret, hanem a keretbe foglalt anyag is jellemző. Lukács 
anyaga pedig jelentékeny mértékben tartalmazza tanítását és 
útmutatását a tanítványok és a gyülekezetek magatartására. 
Ezt is figyelembe véve azt kell mondanunk, hogy Lukács 
evangéliumának ebben a szakaszában a szenvedésen át a meg-
dicsőülés felé tartó Jézus követéséről szól. Teológiai kifejezés-
sel élve: az előző részben homloktérben állt a krisztológia ki-
fejtése, most a krisztológiából folyó etika kifejtése kö-
vetkezik. Ez természetesen nem a modern rendszeres teológia 
rendszerességével történik. De Lukács tervszerűsége meglát-
szik egyrészt abban, hogy időközönként emlékeztet Jézus út-
jára és az őt váró szenvedésre, másrészt abban, hogy kisebb-
nagyobb egységekbe gyűjti anyagát a tartalmi hasonlóság 
alapján. Például a 10. fejezetben Jézus követéséről szól, a 11·. 
fejezetben az imádkozásról és Jézus követőiről, a 12. fejezet a 
tanítványok helyzetéről a világban, a 13. fejezet a megtérés-
ről és Isten országáról, a 14. fejezet Jézus asztali beszélgeté-
seiről, a 15. az elveszett megtalálásáról, a 16. az anyagiakhoz 
való viszonyról, a 17. a hitről és az Emberfia eljöveteléről stb 

1. JÉZUST NEM FOGADTAK BE EGY SAMARITÁNUS 
FALUBA 

9,51—56. 

(51) Történt, hogy amikor beteltek felvitelének napjai, és 
arcát szilárdan a Jeruzsálembe menetel felé fordította,1 (52) 
elküldte követeit arca előtt. Ütra keltek, és bementek egy 
samaritánus faluba, hogy (szállást) készítsenek neki. (53) Nem 
fogadták be, mert arca úton volt Jeruzsálem felé.2 (54) Ami-
kor meglátták ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: 
„Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon le az ég-
ből, és eméssze meg őket, (ahogyan Illés is tette)?" (55) Meg-
fordult és rájuk szólt, (és ezt mondta: „Nem tudjátok, milyen 
lelkűek vagytok, (56) mert az Emberfia nem azért jött, hogy 
az emberek lelkét elveszítse, hanem hogy megmentse,") és el-
mentek más faluba.3 
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1: Nemcsak ez a mondat , hanem az egész szakasz tele van hebraiz-
mussal, bizonyára azzal a szándékkal, hogy ótestamentumi bibliai 
hangulatot keltsen. Ezért tartottuk meg részben a fordí tásban is. 
analempsis = betű szer int : felvétel; az apokaliptikus irodalomban: 
mennybevitel, latinul: assumptiö; jelentheti a halált is. Az Űjtesta-
mentumban csak ezen a helyen fordul elő, bizonyára ket tős értelem-
mel: Jézus halálára és mennybemenetelére utal. — 2: hebraizáló ki-
fejezés: az arc gyakran a személyt jelenti héberben. — 3: A zárójelbe 
tett szövegrészek a kéziratok egy részében hiányoznak. 

Nem fogadták be 

51—53. Lukács ótestamentumi kifejezésekkel bibliai han-
gulatot keltve érezteti, hogy Jézus működése üdvösségtörté-
neti jelentőségű fordulathoz érkezett. Jézus elhatározta, hogy 
Jeruzsálembe megy: arcá t szilárdan Jeruzsálem felé fordí-
totta. A próféták sokszor használták ezt a kifejezést, amikor 
döntő üzenetet kellett vinniük valahova (Jer 21,10; Ezék 6,2; 
13,17; 14,8; 15,7; 20,46; 21,2 stb.). Jézus felmenetele döntés 
elé állítja Jeruzsálemet: a „meglátogatás ideje" következik. 
Jézus eddig arról beszélt, hogy „kell" szenvednie (9,22), de 
nem úgy, hogy sodortat ja magát az eseményektől, hanem tu-
datosan vállalja és végrehaj t ja Isten üdvözítő tervét . Lukács 
a „felviteléről" beszél, és ez jelenti halálát éppenúgy, mint 
feltámadását és mennybemenetelét . A szenvedést nem elkülö-
nítve értékeli, nem mart i r teológiát képvisel, hanem egység-
ben látja, és ezzel a kifejezéssel egybefoglalja Jézus szenvedé-
sét és megdicsőülését. Jézus első lépése mutat ja , hogy út ja 
szenvedésen át vezet a megdicsőülés felé. Ami először Názá-
retben, azután Galileában történt, az folytatódott most Samá-
riában: nem fogadták be. Az elutasítás azonban nem szemé-
lyének, hanem a zsidóságnak szól. A babiloni fogság idején 
kitelepítették az izraeliták felső rétegét, és helyükre ázsai né-
peket telepítettek. Ezek keveredtek az őslakossággal, felvették 
az egyistenhitet, de külön templomot építettek a Garizim he-
gyén. Így keletkezett Samária népe. A visszatérő zsidóság nem 
vállalt velük közösséget, sőt az ellentétek közöttük egyre fo-
kozódtak. Fokozta a vallási és politikai ellentéteket, hogy ie. 
128-ban lerombolták a Garizim-hegyi templomukat, a samari-
tánusok viszont római-barát politikát folytattak. Kevéssel Jé-
zus működése előtt azzal okoztak botrányt, hogy a páska ün-
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népén emberi csontok szétszórásával szentségtelenítették meg 
a jeruzsálemi templomot (Jos. A. 18:2,2). Egyébként is állan-
dóan zavarták a jeruzsálemi templomba menőket, akiknek 
legrövidebb útja Galileából Jeruzsálembe Samárián át veze-
tett. 

Elmentek más faluba 

54—56. Jézus a vallási, nemzeti és politikai gyűlölködés 
gyújtópontjába került, amikor Samária területére akar t lépni. 
Ennek hatása alól tanítványai sem tudták magukat kivonni. 
Sőt azt gondolták, hogy Jézus isteni küldetéséről tesznek bi-
zonyságot, ha elpusztítják ezt a falut . Egyes kéziratok magya-
rázó megjegyzése nélkül is nyilvánvaló, hogy Illés próféta 
példáját akarják követni (2Kir 1,9—15). Azt javasolják, ami 
„megmondatott a régieknek" (Mt 5,43). Az őskeresztyénség 
nem restelli elmondani, hogy két tekintélyes apostol, Jakab 
és János, Zebedeus fiai is a vallási, nemzeti és politikai gyű-
lölet szellemében nyilatkoztak. Annál világosabbá válik, hogy 
Jézustól mit tanultak és kaptak. A legrégibb kézirat szerint 
Jézus szembefordult velük, rá juk szólt, és más faluba mentek. 
Ez az egyszerű szöveg mindennél beszédesebben í r ja le Jézus 
állásfoglalását. De később értelem szerint helyesen kiegészí-
tették párhuzamos helyekről Jézus szavaival (Lk 19,10; J n 
3,17). Eszerint Jézus azt mondta, hogy a tanítványok nem Illés 
Istenért rajongó lelkét kapták, amellyel még az emberek el-
pusztítására is vállalkoztak, hanem a szeretet lelkét, amely az 
ellenség szeretetét is magába foglalja (6,27k!). Ű sem azért 
jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. 
Űjra a krisztológia és etika szoros összefüggése! Jézus követői 
soha nem tehetnek magukévá, és nem tűrhetnek meg maguk-
ban semmiféle vallási, nemzeti vagy politikai gyűlöletet, ha-
nem az emberek és népek közötti megértés és megbékélés ú t -
j án kell járniuk, még áldozatok árán is. Ne feledjük, hogy Jé-
zus ezt akkor mondja, amikor elindul Jeruzsálembe a szenve-
dés út jára. A szövegből ki sem tűnik, hogy tovább megy-e Sa-
máriába vagy más utat választ. De ezután előreküldi tanítvá-
nyait, hogy jobban előkészítsék érkezését (10,1). 
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2. JÉZUS KÖVETÉSE 
9,57—62. 

(57) Amikor mentek az úton, így szólt hozzá valaki: „Kö-
vetni foglak, bárhova mégy." (58) Ezt mondta neki Jézus: „A 
rókáknak búvóhelyük van, és az égi madaraknak fészkük, az 
Emberfiának pedig nincs hova lehajtania fejét." 

(59) Így szolt egy másikhoz: „Kövess engem!" Az pedig ezt 
mondta: „Engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek eltemetni 
atyámat." (60) Ezt mondta neki: „Hagyd a halottakra, hogy 
eltemessék halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten 
országát!" 

(61) Ezt mondta egy másik is: „Követni foglak, Uram, de 
engedd meg nekem, hogy előbb elbúcsúzzam házam népétől." 
(62) így szólt hozzá Jézus: „Aki rátette kezét az ekére, és 
visszafelé néz, az nem alkalmas az Isten országára."1 

1: Az első két történethez vö. Mt 8,19—22; a harmadik Lukács külön 
forrásából származik. 

Válaszúton 

57—62. Lukács a Beszédforrásból ide iktatja azokat a tör-
téneteket, amelyek arról szólnak, hogy Jézus követése válasz-
út elé állítja az embert . Az a Jézus, aki annyira következete-
sen jár a szeretet ú t j án , ahogyan az előző történetből kitűnik, 
nem követhető fél szívvel. Az első eset tartalmilag is kapcso-
lódik ahhoz, hogy Jézust nem fogadták be a samaritánus fa-
luba. Jézus a hellénizmus világában ismert közmondást idéz: 
az állatoknak van otthonuk, az embernek nincs. Nem egyetlen 
és állandó szabályként alkalmazza ezt magára, hiszen őt is 
nem egyszer befogadták. De aki olyan aktívan jár a szeretet 
ú t ján, annak az otthontalanság lehetőségével is számolnia kell. 
Aki gyűlölködés helyet t megértésre és megbocsátásra törek-
szik, azzal megtörténhet, hogy a szemben álló felek között 
„otthontalanná" válik. A második esetben Jézus hív el vala-
kit, de az előbb a kegyelet parancsát akarja teljesíteni. Izráel-
ben a halottak eltakarítása mindenek felett álló kötelességnek 
számított: felment még a törvény tanulmányozás és az imád-
ság alól is. De ugyanígy érez minden más nép is. Annál meg-
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hökkentőbb Jézus szava: Temessék el a halottak a halottaikat! 
Érthetővé csak akkor válik, ha meglátjuk, hogy mögötte az 
életnek egész ú j értékelése áll. Jézus szemében halál az, ami t 
az emberek életnek mondanak. Mert azt szokták az élet cél-
jává tenni, és azt szokták nyereségnek tekinteni, ami a halál-
lal véget ér és értelmetlenné válik. Jézus a halottsiratás he-
lyett az evangélium örömhírének hirdetésére szólít fel. Az ő 
evangéliumából olyan ú j élet támad, amelynek célja, é r te lme 
és öröme az, hogy nem önmagának, hanem embertársának él 
és szolgál az ember. Jézus a kétféle életszemlélet közötti kü-
lönbséget állítja élére kegyeletsértően hangzó felszólításával. 
Követőjének világosan kell látnia a különbséget a kétféle élet-
felfogás között, és tudnia kell, melyikhez t a r t j a magát. A har -
madik eset Lukács külön forrásából származik: újra egy ön-
ként ajánlkozó, aki azonban előbb el akar búcsúzni családjá-
tól. Jézus a szántás hasonlatát használja, hogy megmutassa: 
az ő követése ú j irányvételt jelent, és ez nem egyeztethető az 
ellenkezővel. Nem tompítjuk le, sőt érvényesítjük Jézus sza-
vainak az élét, ha azt mondjuk, hogy mind a három esetben 
alkalmi példáról van szó, amiket nem szabad betű szerint ál-
talánosítani. Jézust csak akkor tudjuk követni, ha felszaba-
dulunk minden más kötöttségtől. Azt azután Jézus másut t 
sokszor hangsúlyozza, hogy ezzel nem veszi ki követőit a vi-
lágból, hanem éppen a szolgálatra szabadítja fel, mert Jézus 
követése és a szeretetben való szolgálat egyet jelent. 

3. JÉZUS KIKÜLDI HETVENKÉT TANÍTVÁNYÁT 
10,1—24. 

(1) Ezután az Ür szolgálatba állított más hetvenkettőt is,1 

és elküldte őket kettőnként arca előtt minden városba és hely-
ségbe, ahova menni szándékozott. (2) Ezt mondta nekik: „Az 
aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek meg tehát az 
aratás Urát, hogy küldjön ki munkásokat aratásába. (3) Men-
jetek! íme, elküldelek titeket mint bárányokat farkasok közé. 
(4) Ne hordozzatok erszényt, se tarisznyát, se sarut, és senkit 
se köszöntsetek útközben. (5) Ha pedig bementek egy házba, 
először ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak! (6) És ha 
van ott békesség fia, nyugodjék meg rajta a ti békességetek, 
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ha pedig nincs, rátok térjen vissza. (7) Ugyanabban a házban 
maradjatok, egyétek és igyátok azt, amijük van, mert méltó a 
munkás a bérére. Ne járjatok házról házra. (8) Ha egy városba 
bementek, és befogadnak titeket, egyétek azt, amit elétek tesz-
nek. (9) Gyógyítsátok a benne levő betegeket, és mondjátok 
nekik: Közel jött hozzátok az Isten országa. (10) Ha pedig egy 
városba bementetek, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki 
az utcáira, és ezt mondjátok: (11) A port is, amely várostokból 
lábunkra tapadt, letöröljük nektek, ellenben azt tudjátok, hogy 
közel az Isten országa. (12) Mondom nektek, hogy a sodoma-
belieknek azon a napon elviselhetőbb dolga lesz, mint ennek 
a városnak." 

(13) „Jaj neked, Khorazin, jaj neked, Betsaida, mert ha 
Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, ame-
lyek benned történtek, zsákban és hamuban ülve régen meg-
tértek volna. Ellenben Tirusznak és Szidonnak elviselhetőbb 
dolga lesz az ítéletkor, mint nektek. (15) Te is, Kapernaum, 
talán majd az égig magasztaltatol fel? A pokolig fogsz alá-
szállni! (16) Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki megvet 
titeket, engem vet meg, aki pedig engem vet meg, az azt veti 
meg, aki elküldött engem." 

(17) Visszatért a hetvenkettő örömmel, és ezt mondták: 
„Uram, a démonok is engedelmeskedtek nekünk a te neved-
ben." (18) Ezt mondta nekik: „Láttam a sátánt mint egy vil-
lámot az égből leesni. (19) íme, megadtam nektek a hatalmat, 
hogy járjatok kígyókon és skorpiókon, és az ellenség minden 
ereje felett, és semmi sem árt nektek. (20) Viszont ne annak 
örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem 
örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyekben." 

(21) Abban az órában iijongott a Szentlélekben, és ezt 
mondta: „Dicsőítlek, Atyám, a menny és a föld Ura, hogy el-
rejtetted ezeket bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyer-
mekieknek.2 Igen, Atyám, mert így tetszett neked!3 (22) Min-
dent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, ki a Fiú, 
hanem csak az Atya, és ki az Atya, hanem csak a Fiú, és aki-
nek akarja a Fiú felfedni." 

(23) Ezután tanítványai felé fordulva ezt mondta: „Boldo-
gok azok a szemek, amelyek látják, amit láttok. (24) Mert 
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mondom nektek, hogy sok próféta és király akarta látni, amit 
ti láttok, és nem látták meg, és hallani, amit hallotok, és nem 
hallották meg." 

1: anedeixen: a hivatalos szolgálatba állítást, beiktatást, bemutatást , 
ordinálást jelenti, mint 1,80-ban. A régi kéziratokban a tanítványok 
száma változik: 72 vagy 70. Mivel Lukács görögök számára ír, való-
színűbb az első. — 2: nepios: tudatlan, valamiben járat lan, beavatatlan, 
kiskorú, önállótlan, gyermeki. — 3: eredetiben hebraizmus, szószerint: 
mert így lett jótetszés előtted. 

Menjetek! 

1—3. Lukács evangéliumának sajátossága az, hogy a tanít-
ványok kétszeri kiküldéséről, mégpedig először tizenkettő, 
azután hetvenkettő kiküldéséről tud. A szám mindkét eset-
ben jelképes, amely nem jelenti azt, hogy nem mehet vissza 
Jézusra. Maga Jézus is választhatta ezeket a számokat, hogy 
szándékát ezzel mint jelképpel fejezze ki. A 12 azt jelentette, 
hogy jelképesen egész Izráelhez küldi Isten országa üzenetét. 
A 72 az egész emberiséget jelképezi, mert Izráel szerint ennyi 
népből állott az emberiség. A szám 72 vagy 70: azért ingado-
zik, mert lMóz 10. fejezete sorolja fel a népeket, s a héber 
szövegben 70, a görög fordításban pedig 72 nép nevét találjuk 
Mindenképpen azt fejezi ki a szám, hogy Jézus most az egész 
emberiségre tekint az evangélium üzenetével. Kettőnként kül-
di ki őket, mert a zsidó jogrend szerint két tanú egybehangzó 
vallomása érvényes. Jézus út já t készíti elő, mint 9,52-ben, de 
most szélesebb körben és időt engedve. Küldő beszéde sokban 
egyezik a tizenkét tanítványt kiküldő beszédével és a Máté-
nál található kiküldő beszéddel (9,2—5; Mt 10,5—42). De az 
elsőnél hosszabb, az utóbbinál pedig rövidebb. Jézus az aratás 
hasonlatával kezdi beszédét. Ez Jóel 4,13 óta a végső ítélet 
képe. Beszédének tartalma szerint azonban ez az aratás nem 
ítéletet, hanem az evangélium hirdetését jelenti. Erre sok 
munkás kell. Istené az aratás, ő állít munkába, egyedül ő te-
heti meg azt, hogy az ember az evangélium hirdetésének al-
kalmas eszköze legyen. A küldetés nem az ember hitéből, szí-
véből vagy tudatából származik. Istent kell kérni, hogy meg-
adja . Jézus egyszerű felszólítással küldi ki tanítványait: Men-
jetek! Nem vár ja , hogy a világ jöjjön el hozzá, Ő jött az em-
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berek közé, és tanítványait is küldi az emberek közé. Mint bá-
rányokat farkasok közé. Izráel érezte magát így a pogányok 
között. Nincs semmi nyoma annak, hogy Jézus a pogányok 
közé küldi tanítványait, sőt minden jel ar ra mutat, hogy a zsi-
dóság körén belül maradtak. Akkor pedig ez a kép azt jelenti, 
hogy Isten országa szempontjából nincs különbség zsidó és 
pogány között, ahogyan azt már Keresztelő János is hirdet te 
(3,8). Az evangélium üzenete annyira ú j , hogy a tanítványok 
Izráelben járnak vele úgy, mint ahogyan Izráel érezte magát 
a pogányok között. 

Békesség néktek! 

4—6. Jézus most is megtil t ja küldötteinek az erszényt, a 
koldustarisznyát és a saru t : külsőleg is felhívja a figyelmet 
különleges küldetésükre (9,3). Nem tudjuk , miért til t ja meg a 
köszönést útközben: talán mer t keleti szokás szerint körülmé-
nyes volt, vagy mert a szokásos üdvözlési formát ú j tar ta-
lommal töltötte meg. Annál inkább hangsúlyozza, hogy házba 
lépéskor békességgel köszöntsék a ház népét. Jellemző, hogy 
Jézus nem vezet be ú j köszönési formát, hanem azt használja 
és használtatja, amelyet sémi nyelvterületen szoktak. A bé-
kesség kívánása természetesen átfogta az élet minden terüle-
tét: békességet a házban, az emberi közösségekben, a népnek és 
a népek között, a legszűkebb és a legtágabb értelemben egy-
aránt. Szinte azt jelenti, mintha minden jót kívánnánk. Je-
lenti természetesen a lelki békességet is, és a békességet Is-
tennel. Jézus szerint az a békesség, amellyel elküldi tanítvá-
nyait, továbbterjed és békességet teremt. A békesség fiai heb-
raizáló kifejezés: az olyan embert jelenti, aki elfogadja ezt a 
békességet, mert hajlandó rá. Emlékezzünk arra, hogy Jézus 
születésekor, hogyan hangzott a béke híre (2,14). Jézus most 
ennek a programnak a megvalósulását hirdeti, amikor hetven-
két tanítványát jelképesen az emberiséghez küldi. A szokásos 
köszönési forma az ember békesség utáni vágyát fejezi ki. J é -
zus ezt a formát felveszi, hogy megmutassa: az ember békes-
ség utáni vágyát akar ja teljesíteni a bűnbocsánat evangéliu-
mával és a mindenkire kiterjedő szeretetével. Ez ter jed to-
vább embertől emberig. 
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Közel jött az Isten országa! 

7—12. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy ne já r janak 
házról házra, titkos politikai küldetés benyomását keltve. Ne 
kívánják meg a különleges vendéglátást. Elégedjenek meg az-
zal, ami a háziaknak van. Azt viszont ne tekintsék a jándék-
nak, mert „méltó a munkás a bérére". Jézus ezzel taní tvá-
nyainak igehirdető szolgálatát munkának, és ezért megélhetési 
alapjuknak tekinti. Az apostolok is így fogták fel szolgála-
tukat ( lKor 9,4—14). Jézus egyetemes érvényű szabályt al-
kalmaz tanítványaira, és ezzel megerősíti egyetemes érvényes-
ségét. Szolgáinak tehát kötelessége, hogy ne csak magukra 
gondoljanak, hanem minden munkás bérére. Jézus arra szó-
lítja fel tanítványait, hogy ne törődjenek a zsidóság étkezési 
szabályaival: amit eléjük tesznek, azt egyék meg. A rabbinista 
étkezési szabályok elválasztották egymástól az embereket az-
zal az aggodalommal, hogy hátha tisztátalanokká lesznek. Jé-
zus tanítványai számára az ilyen aggodalom nem létezik. Va-
lamennyi rendelkezéssel arra hívja fel tanítványait, hogy 
egyedül a küldetésük teljesítésével törődjenek. Ez pedig me-
gint az, hogy gyógyítsanak és Isten országa közeledtét hir-
dessék. Mivel a tanítványok Jézus út já t készítik, az összefüg-
gésből következik, hogy itt Isten országának a közelsége Jé-
zus közelsége. A tanítványok jelenléte ezért egészen rend-
kívüli alkalom, amelynek komolyságát Jézus a por leverésé-
vel hangsúlyozza (vö. 9,5!). Ahol a Jézusról szóló evangélium 
megszólal, ott Isten fe la jánl ja kegyelmét, és megadja az élet-
ú j ulásnak a lehetőségét. A por leverése egyrészt emlékeztet 
az ítéletre, másrészt arra is, hogy most még itt van a kegye-
lem ideje. A tanítványok nem azért verik le a port, hogy ítél-
jenek, hanem hogy újra elmondják: Eljött az Isten országa! 
Sem a tanítvány, sem az egyház nem hivatott arra, hogy íté-
letet mondjon. Feladata mindig a bizonyságtétel Isten meg-
jelent szeretetéről szóval és tettel. 

Elmulasztott alkalmak 
13—16. Lukács ide illeszti a Beszédforrásból Jézus ja jkiál-

tását három városról. Mind a háröm a Galileai-tenger északi 
részén fekszik, egymáshoz közel, 9 kilométeres körön belül. 
Khorazin neve csak itt fordul elő. Betsaidát Lukács a kenyér-
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csodával kapcsolatban említette (9,10). Kapernaum pedig, 
mint láttuk, Jézus működésének fő központja. Tirusz és Szi-
don pogány kikötővárosok a Földközi-tenger partján, Palesz-
tinában gazdagságuk mellett erkölcstelenségükről híresek. Jé -
zus ezt a két erkölcstelen várost állítja szembe azzal a másik 
hárommal, amelyben ő működött. Még azok a pogány városok 
is megtértek volna annyi jel láttára. Jézus jelenléte kivételes 
alkalom volt megtérésükre, ezt azonban elmulasztották, s ez-
zel kiszolgáltatták magukat az ítéletnek. A záró mondat teszi 
világossá miér t beszél Jézus éppen itt erről az esetről. Nem-
csak az ő személyes jelenléte, hanem igehirdetőinek a megje -
lenése is ilyen döntő alkalom, amely ugyanúgy a megtérés 
vagy ítélet lehetőségét ad ja elénk. A küldött olyan, mint a 
küldője. Sokszor visszaélt, és visszaél ezzel az egyház. Űgy é r -
telmezte, mintha ő maga rendelkeznék azzal az igével, ame-
lyet hirdet, és a Jézustól kapott felhatalmazás saját hatalma 
volna. De Jézusnak éppen ez a szava mondja ki azt is, hogy 
a küldött alá van rendelve küldőjének, és azt kell hirdetnie, 
amit küldője reá bízott. Hamis evangéliumot hirdető, vagy 
evangélium hirdetése helyet t ítélkező küldöttel nem azono-
sítja magát Küldője. De aki az igazán hirdetett evangéliumot 
megveti, az Jézust és végső soron Istent veti meg. 

A tanítványok öröme 

17—20. A visszatérő tanítványok örömmel számolnak be 
arról, hogy megtapasztalták Jézus nevének erejét. Legnagyobb 
eredménynek a démonok kiűzését tekintik. Jézus válaszában 
először igazolja, hogy szolgálatuknak kozmikus hát tere van. 
Amikor gyógyítottak, démonokat űztek ki, és tovább adták 
békességüket az embereknek, akkor visszaszorult a sátán ha-
talma. Az Ótestamentum szerint a sátán az ember vádlója Is-
ten színe előtt (Jób 1,9—12; 2,1—7). Jézus szemléletes képpel 
szól arról, hogy a sátán az ő megjelenésével elvesztette ez a 
kiváltságos helyzetét. Ez tette lehetővé a tanítványok munká-
jának eredményességét, és ez teszi reményteljessé további 
szolgálatukat. Jézus visszatéríti a lelkendező tanítványokat a 
realitások világába. Kígyókat és skorpiókat, vagyis az emberi 
életet rontó és mérgező gonosz hatalmakat tudnak legyőzni. 
De legyenek tisztában vele: a hatalom nem az övék, hanem 
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Jézusé. Ezért helyreigazítja örömüket. Teljesen elhibázott 
az, hogy sikereikre nézve örülnek. Számolni kell sikertelen-
séggel is, ahogyan azt Jézus munkájával kapcsolatban tapasz-
talhatták, és a magvetőről szóló példázatból megtanulhatták. 
Mégis van egy biztos alap örömükre. Az, hogy a nevük fel van 
írva a mennyben. Ez a Keleten el ter jedt kép azt mondja, hogy 
ők Istenéi (2Móz 32,32k; Ézs 4,3; Zs 87,6; Dán 12,1). Az egész 
megigazulástan benne van ebben az egy mondatban a hozzá 
tartozó etikával. A tanítvány Isten kegyelmére tekintve bizo-
nyos lehet üdvössége felől, és ezért nem kell munkájának 
eredményére néznie. Nem kell azon aggódnia, hogy hogyan 
szerzi meg Isten kegyelmét és saját üdvösségét, ezért egész 
szívvel fordulhat embertársa felé, és felszabadultan s öröm-
mel végezheti szolgálatát. 

Jézus öröme 

21—22. A tanítványok annak örülnek, hogy munká juk 
eredményétől függetlenül Istenéi lehetnek. Jézus öröme az, 
hogy felismeri munkájának eredménytelenségében és eredmé-
nyében a mennyei Atya üdvözítő akaratát . A „bölcs és értel-
mes" ember a rabbinizmusban az, aki ismeri Isten törvényét 
és az a tyák hagyományát, s ezért eligazodik a mindenapi élet-
kérdéseiben. A „gyermeki" ennek ellentéte. Az, aki nem ismeri 
a törvényt, ezért azt sem tudja, mikor lépi át, nem is lehet 
„bölcs és értelmes". Ilyennek tek in te t téka „föld népét", a sze-
gény népet. De azután hasonló változáson ment át, mint a „sze-
gény" szó jelentése (vö. 6,20). Jelenti azokat a kegyeseket, 
akik Isten előtt tekintik magukat egyszerűnek, tudatlannak, 
szegénynek, és ezért kegyelemre szorulónak. A „gyermeki" 
ilyen értelemben azokat jelenti, akik kicsiségük tudatában Is-
tenbe vetik reménységüket. A kumrániak ebben az értelem-
ben nevezik magukat „szegényeknek és gyermekieknek". Az 
általános meggyőződés azonban az volt, hogy csak a „bölcs és 
értelmes" ember lehet kegyes is, és a tudatlan egyúttal vét-
kezik Isten ellen. Ez a római-hellénista világszemlélet is. Jé -
zus ezzel szemben azt mondja, hogy az ő személye és az evan-
gélium a bölcsek és értelmesek előtt marad rejtve, de megér-
tik és elfogadják éppen a „szegények és gyermekiek", akiket 
a törvényismerő kegyes világ megvetett. Itt is arról van szó, 
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mint már az evangéliumban sokszor, hogy Isten különös sze-
retet tel fordul a megvetettek, megalázottak felé. Ez Jézus 
öröme. Mert Istennek ezt a szándékát látja érvényesülni mun-
kája eredménytelenségében és eredményeiben. Elutasítják a 
bölcsek és értelmesek, a törvényt ismerő kegyesek, akik 
kegyességükre támaszkodnak Isten előtt, és sér tve érzik ma-
gukat a bűnbocsánat evangéliumától. Örömmel fogadják az 
általuk megvetettek, akiknek reménysége az Isten kegyelme 
és öröme az, hogy Jézus közöttük van. Isten mindent „át-
adott" Jézusnak. Ez rabbinisztikus kifejezés. Az írástudók az 
atyáktól „átadott" hagyományt adják tovább. Jézus az Atyá-
tól származó egészen ú j „hagyományt" adja á t : az Atya és a 
Fiú ismeretét. Istennek és Jézusnak a megismerése itt nem 
pusztán értelmi megismerést, vagy ismeretek közlését jelenti, 
hanem az ótestamentumi istenismeretnek megfelelően azt a 
szoros, személyes viszonyt, amelyből életújulás támad. Az 
Atya és a Fiú a szeretetnek ilyen szoros kapcsolatában van 
egymással, és ilyen szoros kapcsolatba kerül velük az is, aki-
vel Jézus „megismerteti" önmagát. Jézus nem kevesebbet 
mond ezzel, mint azt, hogy Istent megismerni és szeretni 
egyedül általa lehet. Így tetszett Istennek. Ez nem predesz-
tinációs döntést, eleveelrendelést jelent. Hanem azt, hogy Is-
tennek tetszett egyrészt az, hogy csak Jézusban legyen meg-
ismerhető, másrészt az, hogy csak a „gyermekiek" ismerjék 
fel az egészen emberi Jézusban Isten atyai szeretetét. Főként 
pedig az „tetszett" Istennek, hogy nem maga határozza meg, 
hanem Jézusra bízza, kinek aka r j a megmutatni az Atya sze-
retetét. Jézus magasztalja Is tent azért, hogy azokat vezeti 
hozzá, akik legjobban rászorulnak kegyelmére és szeretetére. 
Jézus szava ugyanakkor intelem azok számára, akik azt gon-
dolják, hogy sokat tudnak Istenről. Istent ismerni Jézusban 
nem elméleti ismeret, hanem megmaradás a szeretetben (vö. 
6,35. 36). 

Boldog szemtanúk 

23—24. Jézus végül tanítványai felé fordul, és boldognak 
mondja őket azért, hogy szem- és fültanúi lehetnek az ő m ű -
ködésének. Királyok és próféták szerették volna látni és hal-
lani, de nem látták és nem hallották. Jézus így foglalja össze 
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azokat, akik hi t által reménységben jártak, de reménységeik 
beteljesedését nem érhették meg (vö. Zsid l l , l kk ) . A tanítvá-
nyok kiváltsága az, hogy tanúi lehetnek Isten ígéretei betel-
jesedésének. Ne gondoljuk, hogy ezzel az üdvösség szempont-
jából is előnyösebb helyzetbe kerülnek. Az egész evangélium 
arról tanúskodik, hogy amikor Jézust látták és hallották, ép-
pen akkor voltak hitetlenek és értetlenek. Ebben a tekintet-
ben nincs különbség közöttük és a későbbi nemzedékek kö-
zött. Helyzetük történeti szempontból mégis egészen egyedül-
álló az egyház életében. Ök azok, akik először tesznek bizony-
ságot Jézusról, akik elmondják ami t láttak és hallottak. Min-
den utánuk következő nemzedék rá juk van utalva. Ök annak 
a „hagyománynak" az átvevői és továbbadói, amelyet az Atya 
Jézusnak adott és Jézus velük megismertetett. A keresztyén 
egyház ilyen értelemben apostoli egyház, és csak addig marad 
egyház, amíg az apostolok bizonyságtételéhez t a r t j a magát. 
Az apostoli hagyomány nem olyan tőke, amelyet a történelem 
folyamán tovább fejleszthetnek és növelhetnek, hanem olyan 
forrás, amelyhez mindig vissza kell térni, és olyan mérték, 
amelynek mindig alá van vetve. Ezért az egyházban a döntő 
tekintély nem az apostolok utódait, a pápát, a püspököket és 
az igehirdetőket illeti, hanem egyedül az Újtestamentumot, 
mint annak az apostoli igehirdetésnek a dokumentumát, 
amelynek nemcsak középpontja, hanem forrása is Jézus Krisz-
tus. 

4. JÉZUS PÉLDÁZATA 
AZ IRGALMAS SAMARITÁNUSRÓL 

10,25—37. 

(25) És íme, egy törvénytudó felállt, és hogy kísértse, így 
szólt: „Mester, mit tegyek, hogy az örök életet örököljem?" 
(26) Ö pedig ezt mondta neki: „A törvényben mi van meg-
írva? Hogyan olvasod?" (27) Az pedig így felelt: „Szeresd az 
Urat, Istenedet egész szívedből, egész lelkeddel, egész erőddel 
és egész értelmeddel, és felebarátodat, mint magadat."1 (28) 
Ezt mondta neki: „Helyesen feleltél: ezt tedd, és élni fogsz." 
(29) Az pedig igazolni akarta önmagát, és így szólt Jézushoz: 
„És ki az én felebarátom?" 
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(20) Jézus erre így válaszolt: „Egy ember lement Jeruzsá-
lemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik le is vetkőztet-
ték, és meg is verték, elmentek, és ott hagyták félholtan.2 

(31) Véletlenül egy pap ment le azon az úton, és amikor meg-
látta, kikerülte. (32) Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra 
a helyre ért. és meglátta, kikerülte. (33) Egy samaritánus pe-
dig utaztában ugyanoda ért, és amikor meglátta, megkönyö-
rült rajta. (34) Odament, bekötötte sebeit, miután olajat és 
bort töltött rá, feltette saját hátasállatára, elvitte egy utas-
szállásra, és gondoskodott róla. (35) Másnap elővett két dé-
nárt,' átadta a szállás gazdájának, és azt mondta: „Gondos-
kodjál róla, és ha még valamit rá költesz, én azt, amikor 
visszajövök, megadom neked." 

(36) „Mit gondolsz: a három közül melyik lett a felebarát-
jává annak, aki a rablók kezébe esett?" (37) Az pedig ezt 
mondta: „Aki az irgalmasságot tette vele." Jézus pedig ezt 
mondta neki: „Menj, te is tégy hasonlóan!" 

1: SM óz 6.5; 3Móz 19,18: a héber szöveg szerint: „tel jes szívedből, 
teljes lelkedből és tel jes erődből"; a negyedik tag: „egész értelmeddel" 
a „teljes szivedből" hellénizált fordítása. — 2: Jer ikó Jeruzsálemtől 
északeletre 27 km. Az út esése Jerikó fe lé 980 m, ezért mondja, hogy 
„lement" Jeruzsálemből Jerikóba. — 3: Dénár, latinul denarius, ró-
mai ezüstpénz, értéke egy napszám. 

A kérdés 

25—29. Az írástudó nem valami kitalált kérdést, hanem az 
egykorú zsidó teológia sarkalatos kérdését vetette fe l : Kié lesz 
az örök élet? Amikor például Rabbi Eliézer 90 körül megbete-
gedett, ezt kérték tanítványai: „Rabbi, tanítsd nekünk az élet 
út jai t , hogy eljussunk az eljövendő világ életébe." Hasonlóan 
kérdezte a gazdag i f jú t is (18,18). Miben rejlett akkor a kísér-
tés az írástudó részéről? Kérdése az evangélium ügyére tapint. 
Jézus meghirdette a kegyelem esztendejét, kijelentette, hogy 
a „szegényeké" az Isten országa, és ennek dokumentálására 
együt t volt a bűnösökkel. A tanítványok visszatérése után is 
azt mondta, hogy Isten ismeretét annak adja, akinek akarja 
(10,22). Hol marad it t a törvény ismerete és cselekvése? Az 
írástudó azt a feleletet is várhatta, hogy nem kell tennie sem-
mit sem, és akkor megvádolhatta Jézust törvényellenességgeL 
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Látszólag elvi jelentőségű teológiai kérdést vetett fel, de va-
lójában vizsgálat alá akarta venni Jézust, hogy a kegyelem 
hirdetése közben nem esett-e főbenjáró eretnekségbe, nem 
került-e szembe Isten törvényével. Jézus a rabbinista vitatko-
zás módja szerint visszaadja a kérdést, de máris kivédte a 
gyanúsítást azzal, hogy abból indul ki, ami meg van írva a 
törvényben. Jézus hirdeti az evangéliumot, de nem érvényte-
leníti a törvényt. Ö nem antinomista. Lehet, hogy a második 
kérdés: „Hogyan olvasod?" eredeti értelme: „Hogyan szoktad 
ezt mondani, ill. recitálni?" Ebben az esetben Jézus nemcsak 
a törvényre, hanem ezen belül a zsidóság hitvallására, a Smá-
ra kérdez rá, amit a zsidók naponta szoktak elmondani (5Móz 
6,4kk). így Jézus ellenkérdése különös színezetet kapna: 
Miért kérdezed, amikor hitvallásodban naponta elmondod, 
mit kell tenned? Az írástudó válasza valóban idézet ebből a 
hitvallásból, de hozzáteszi az Isten szeretete mellé a felebarát 
szeretetét (5Móz 6,5; 3Móz 19,18). Váratlannak tűnik ez a fe-
lelet. Mert egy másik történet alapján az a benyomásunk, 
hogy ilyen eredeti módon, ezt a két idézetet kiemelve Jézus 
foglalja össze először a törvényt a kettős nagy parancsolat-
ban (Mk 12,28—31; Mt 22,35—40). Tény az, hogy egy esszé-
nus irat egyéb parancsolatok között ezt is mondja: „Szeressé-
tek az Urat és a felebarátot!" (Test. Iss. 5,2.) Alexandriai Phi-
lónál szintén találunk hasonlót. Lukács is lehetségesnek tar t ja , 
hogy ilyen választ ad egy írástudó Jézus korában. Ez a törté-
nete azonban nem azonos azzal, amelyet a másik két evangé-
lium ír le. Ott azt kérdezik Jézustól, hogy mi az első, illetőleg 
a nagy parancsolat a törvényben, és erre Jézus olyan páratlan 
módon emeli ki és áll í t ja középpontba az Isten szeretetét és 
a felebaráti szeretet parancsolatát, amilyenre nem találunk 
példát előtte. Itt pedig arról van szó, hogy mit kell tenni az 
örök élet elnyeréséért. Az írástudó formailag ugyanazt a fe -
leletet adja, mint Jézus a másik történet szerint. De azonnal 
kitűnik a különbség közöttük, amikor az írástudó tovább kér-
dez: Ki a felebarátom? Az írástudó a felebaráti szeretet ha-
tára iránt érdeklődik, Jézustól pedig teljesen idegen a szere-
tetnek ilyen korlátok közé szorítása. Az Ötestamentumban a 
felebarát szó tág ér telmű. Jelenthet más valakit, aki az ember 
közelébe kerül, és jelentheti az embertársat, általában azon-
ban Izráel népének a tagjára értették. Az idézett helyen is ez 
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a szűkített értelme van, ami kitűnik a teljes idézetből: „Hara-
got ne tarts néped fiai ellen, hanem szeresd felebarátodat, 
mint magadat!" (3Móz 19,18.) Jézus korában ennek megfele-
lően a felebaráti szeretetet csak Izráel tagjaira vonatkoztat-
ták, sőt gyakran leszűkítették egy-egy mozgalom vagy közös-
ség tagjaira (vö. 6,27kk). Ennek megállapításánál azonban 
gondoljunk arra, hogy ez nemcsak zsidó jellemvonás, hanem 
egyetemes emberi jelenség. A különbség legfeljebb abban van, 
hogy hol szűkebbre, hol tágabbra szabjuk a szeretet határát, 
amelyen túl igazoltnak látjuk az érdektelenséget vagy az el-
lenséges indulatot. 

A példázat 

30—35. Jézus példázattal válaszol. Ez az első Lukács négy 
példázata közül, amelyek külön típust alkotnak, és amelyeket 
példatörténeteknek szoktunk nevezni (12,16—21; 16,19—31; 
18,8—14). Jézus más példázatokban Isten cselekvését példázza 
emberek történetével. Ezekben a példatörténetekben pedig 
emberek példája áll emberek előtt közvetlenül. Példaszerűen 
mondják ki a tanulságot, és ezért nem a hasonlat „mögött" 
kell keresni a példázat rej tet t értelmét. Az irgalmas samari-
tánus példázatának színhelye az országút Jeruzsálem és Je -
rikó között. Az ú t sziklás és elhagyatott volt, rablótámadásra 
alkalmas. Jézus bizonyára azért választotta ezt a színhelyet, 
mert közelében tartózkodott, aminthogy a következő elbeszé-
lés szerint is Jeruzsálem közelében, Betániában találjuk. J é -
zus a rablók kezébe esett emberről csak azt mondja el, ami 
a továbbiak szempontjából lényeges: félholtan marad t az úton. 
Jerikó papi város volt. Gyakran jártak be papok és léviták 
templomi szolgálatra Jeruzsálembe. Itt lefelé mentek, tehát 
templomi szolgálat után voltak, de Jézus er re sem tesz hang-
súlyt. Mindenesetre olyan emberek, akik megkülönböztetett 
értelemben álltak Isten szolgálatában, és ezért különös tiszte-
letben részesültek. Jézus nem szól arról, miért kerülték ki a 
félholtat. Hibás az a feltevés, hogy holtnak gondolták, és tisz-
tüknél fogva vigyázni kellett kultikus tisztaságukra. Ebben az 
esetben ugyanis az írástudó szemében indokolható lett volna 
magatartásuk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy példázatról 
van szó, és nem történetről. A példázat pedig tartalmazná tet-
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tük indoklását, ha ez a magyarázat szempontjából lényeges 
volna. Tény az, hogy két ember, aki a templomban teljesít 
szolgálatot, elmegy bajbajutott embertársa mellett. A harma-
dik egy samaritánus, és Jézus ezt hangsúllyal mondja. A zsi-
dó—samaritánus ellentéttel már találkoztunk: maga Jézus is 
szenvedett miatta (9,51—56). Jézus a felebarátproblémát a 
legaktuálisabb vallási, népi, faji és társadalmi ellentéten szem-
lélteti. A példázat mondanivalójának súlyát akkor érezzük, 
ha a samaritánus helyére olyan valakit képzelünk, akitől val-
lási, világnézeti, faj i , nemzeti és egyéb különbségek választa-
nak el. Sokat mondanánk, ha azt állítanánk, hogy Jézus sze-
rint a samaritánus számára nem léteztek ezek az ellentétek. 
Sőt inkább azt mondjuk, hogy az ellentétek ellenére is magá-
1 ól értődőnek tartotta, hogy segítsen bajba jutott embertár-
sán. A példázat tárgyilagos egyszerűséggel beszéli el, hogy 
sem többet, sem kevesebbet nem te t t annál, amit kellett és 
tehetett . Jézus egyetlen magyarázatot ad tettére: „Megkönyö-
rült ra j ta . " Egyszerű emberi érzés ez, amikor valaki ember-
társa ügyét magáévá teszi. Az evangélium figyelmes olvasója 
észreveheti, hogy másutt Istenről vagy Jézusról halljuk, hogy 
megkönyörült (1,78; 7,13; 15,20). A samaritánus teljesítette a 
Hegyibeszéd fő követelményét: „Legyetek irgalmasak, mint 
ahogyan Atyátok irgalmas!" (6,36.) 

A válasz 
36—37. Érdekes a zárókérdés megfogalmazása. Az írástudó 

ezt kérdezte: „Ki a felebarátom?" Jézus így kérdez: „Melyik 
lett a felebarátjává annak, aki a rablók kezébe esett?" Hibás 
az a feltevés, amely az eltérésből arra következtet, hogy a be-
vezetés eredetileg nem tartozott a példázathoz. A kérdésnek 
ez a homlokegyenest ellentétes beállítása lényegesen hozzá 
tartozik Jézus mondanivalójához. Az írástudó a felebarát fo-
galmi meghatározását várja, hogy a szeretet parancsát tévedés 
nélkül alkalmazhassa. De feltevése az, hogy a szeretetnek ha-
tárai vannak. Jézus a kérdés ilyen feltevésébe nem is bocsát-
kozik bele, nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy van-e a 
szeretetnek határa vagy nincs. Olyan általános kijelentést sem 
tesz, hogy minden ember a felebarátom. Hanem azt mondatja 
ki az írástudóval, hogy a tényleges segítség tesz felebaráttá. 
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Amikor szeretetről van szó. akkor nincs helye fogalmi megha-
tározásoknak és elvi kijelentéseknek a felebarátról. Akkor az 
a döntő, hogy meglátom-e a segítségre szoruló embertársat, 
és segitek-e neki. Most kezd színesedni a példázat többi vonása 
is. Isten akaratát a samaritánus teljesítette, nem a pap és a 
lévita. Az igazi Isten-szolgálat nem a templomban, hanem az 
országúton történt. Nem a szent szolgálatot végző előkelősé-
gek, hanem az országúti szolgálatot végző samaritánus „örökli 
az életet ' ' . Kérdések is szorongatnak. Milyen a mi keresztyén-
ségünk? Nem tart-e még mindig ott, hogy a felebarát fogal-
mát és a felebaráti szeretet határát próbálja megállapítani? 
Nem akadályoz-e valami nagyon szentnek érzett keresztyén 
vagy felekezeti szolidaritás abban, hogy meglássuk segítségre 
szoruló embertársainkat, és segítsünk rajtuk? Megértettük-e, 
hogy Istent szolgálni csak úgy lehet, ha magától értetődően 
végezzük a samaritánus szolgálatát az „országúton" vagyis a 
világban, a mindennapi életben? Egy kérdéssel azonban 
semmiesetre sem szabad ennek a példázatnak a mondanivaló-
ját kikerülni vagy elfedni. Nem kérdezhetjük, hogy a példá-
zat szerint van-e magunktól erőnk ilyen felebaráti szeretetre. 
Ez a kérdés egészen kívül esik ennek a példázatnak a látókö-
rén. Nem foglalkozik vele, és nem is kényszeríthetünk ki be-
lőle választ. Lukács ezért teszi melléje kiegészítésül Mária és 
Márta történetét. Ez a példázat egyedül azt vési szívünkbe, 
hogy Istent az szereti egész erejével, aki megkönyörül segít-
ségre szoruló embertársán. 

5. JÉZUS MÄRIA ÉS MÄRTA HÁZÁBAN 
10,38—42. 

(38) Amikor tovább mentek, bementek egy faluba, egy asz-
szony pedig, név szerint Márta befogadta házába. (39) Volt 
ennek egy testvére, akit Máriának hívtak, aki le is ült az Ür 
lábához, és hallgatta beszédét. (40) Márta pedig el volt fog-
lalva sok felszolgálással.1 Odaállt, és ezt mondta: „Uram, nem 
törődöl azzal, hogy testvérem egyedül hagyott engem felszol-
gálni? Szólj hát neki, hogy segítsen nekem!" (41) így vála-
szolt neki az Ür: „Márta, Márta, aggódol és gyötrőd magadat 
sok mindenért, (42) de kevésre van szükség vagy egyre: 
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Mária ugyanis a jó részt választotta, amely nem vétetik el 
tőle."2 

1: diakonia: ál talában szolgálat, itt az étkezés előkészítésének teen-
dői. — 2: meris: egy egésznek a része, részesedés, szerep. 

A jó rész 

38—42. Lukácson kívül csak János evangéliuma említi Má-
ria és Márta nevét Lázár feltámasztásával kapcsolatban (Jn 
11,1—44). Onnan tudjuk, hogy Betániában, Jeruzsálemhez 
egészen közel eső kis fa luban laktak. Bár Lukács is ismeri ezt 
a helyet, mégsem említi ebben a történetben (19,29; 24,50). 
Okát nem tudjuk. Lukács csak azt említi, hogy Jézus úton van 
Jeruzsálem felé. Evangéliumának ebben a részében az egyes 
történeteket nem annyira időrendben, mint inkább tárgyi 
összefüggések szerint csoportosítja. Témája ebben az egész 
fejezetben Jézus követése, és így kerül az irgalmas samari tá-
nus mellé Mária és Márta története. Az előző a szeretet cse-
lekvését, az utóbbi Jézus beszédének hallgatását hangsú-
lyozza. Teljesen elfedi a történet értelmét az a népszerű ma-
gyarázat, amely szerint a két testvér kétféle lelki alkatot, a te-
vékenységre és a szemlélődésre hajló típust jeleníti meg. Ha 
így volna, akkor Jézus részéről nem tudnánk más állásfogla-
lást elképzelni, mint azt, hogy mindegyiknek igazságot szolgál-
tat. Jézus azonban egész egyértelműen Mária mellett foglal ál-
lást. Ö választotta a jó részt vagy a helyes szerepet. Ez akkor 
is érvényes, ha meg kell állapítanunk, hogy a régi kéziratok 
ingadoznak a Mártára vonatkozó szavakban. Négyféle szöve-
get találunk, s alig lehet teljes biztonsággal megállapítani, 
melyik a legrégibb. Az első szerint Jézus ezt mondja: „Márta, 
Márta! Mária választotta a jó részt stb.!" Mivel ennek a szö-
vegnek a ritmusa akadozik, az a benyomásunk, hogy egy tel-
jesebb szöveg rövidítéséből adódott. Feltehetően azért töröl-
ték a Mártára vonatkozó részt, mert nehézséget okozott az ér-
telmezése. A többi három szövegtípus így kezdődik: „Márta, 
Márta, aggódol és gyötrőd magadat sok mindenért." Ezután 
eltérnek abban, hogy mire van szükség: a) „ . . . d e kevésre 
van szükség." Ez azt jelentené, hogy Jézus szerint Márta a 
vendéglátás szokásainak hódolva túlságosan sokat töri magát, 
pedig kevés is elég volna, b) „ . . . de egyre van szükség." En-
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nél két lehetőség van. Az az „egy" vonatkozhat az ételre, és 
ezt alá lehet támasztani azzal, hogy Jézus korában is voltak 
olyanok, akik az étkezésben az egyszerűséget hirdették. De 
helyesebb az u tána következőre vonatkoztatni, és ezzel is 
párhuzamba lehet állítani rabbik szavát, akik szerint csökken-
teni kell a világi foglalkozást, és inkább a törvényt kell t a -
nulmányozni. Ebben az esetben Jézus azt mondja, hogy csak 
egyre, az ő beszédének hallgatására van szükség, c) „ . . . de 
kevésre van szükség vagy egyre". Ez egyesíti az előző kettőt, 
és szellemes fordulatot visz Jézus szavaiba. Márta sokféléről 
gondoskodott, de abból csak kevésre van szükség vagy talán 
csak egyre. Először azt gondolnánk, hogy egyetlen ételre, de 
amikor tovább mondja kitűnik, hogy ez az egy az ő beszédé-
nek hallgatása. Ε ké t utolsó szövegtípus egyike lehet az ere-
deti. Tartalmi szempontból lényeges különbség nincs közöt-
tük. De értelmezési problémákat okoz a Máriára vonatkozó 
mondat is· „Nem vétetik el tőle": az eredetiben jövő idő. J e -
lentheti azt, hogy Mária az élet igéjét választotta, és ezzel 
kapja az örök élet örökségét, amelyet senki nem fog elvenni 
tőle. De a jövő idő felszólító mód helyett is állhat, és akkor 
arról van szó, hogy Mária választotta a jó szerepet, és ezt nem 
szabad tőle elvenni. Ebben az esetben Jézus közvetlenül Márta 
kérését hárít ja el, amely Mária segítségének igénybevételére 
vonatkozik. Hogyan értsük mármost ezt a történetet? Megál-
lapítottuk, hogy Jézus Mária mellett foglal állást Mártával 
szemben. Nem vonja kétségbe buzgóságát, és azt sem állítja, 
hogy az asztal körüli szolgálat felesleges, hiszen más asszo-
nyok hasonló szolgálatát is elfogadta (8,3). Mégis több okból 
helytelenítette Már ta magatartását. Mártát annyira lefoglalta 
ez a szolgálat, hogy mással nem is törődött. Kizárólag arra 
gondolt, amit ő adhat Jézusnak, és egészen elfeledkezett a r -
ról, amit beszédével Jézus adhat neki. Hozzá még Máriát is 
el akarja vonni attól, hogy Jézust hallgassa. Jézus ehhez nem 
járul hozzá. Nem engedi, hogy Márta eltérítse az ige hallga-
tásától. Mária cselekszik helyesen, mert Jézus beszédének 
hallgatása nélkülözhetetlen. Jézus szavaiból azonban nem 
szabad minden időre és helyzetre érvényes döntést kiolvas-
nunk. Nem azt mondja , hogy a szolgálat felesleges, és egyedül 
igehallgatásból áll jon az ember élete. De az ő szavának hall-
gatására van szükség ahhoz, hogy életünk helyes irányt ve-
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gyen és helyesen kövessük őt. Tőle kell megtanulnunk, hogy 
aki neki akar szolgálni, az vegye pártfogásba a segítségre szo-
rulókat, gondoskodjék gyermekekről, vegye észre a Lázárt a 
háza előtt, és végezze el a samaritánus szolgálatát az út szé-
lén (9,48; 16,19kk; 10,25kk). Aki hallgatja Jézus beszédét, 
hogy azután megtegye, az választotta a jó részt. 

6. JÉZUS IMÁDKOZNI TANÍT 
11,1—13. 

(1) Történt, hogy amikor egy helyen imádkozott, miután 
bevégezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: „Uram, taníts 
meg minket imádkozni, ahogyan János is megtanította tanít-
ványait." (2) Ezt mondta nekik: „Amikor imádkoztok, ezt 
mondjátok: Atya! Szenteltessék meg a neved, jöjjön el az or-
szágod, (3) mindennapi kenyerünket add nekünk naponta,1 (4) 
és bocsásd meg nekünk bűneinket, mert mi is megbocsátunk 
minden ellenünk vétkezőnek,2 és ne vigy minket kísértésbe." 

(5) így szólt hozzájuk: „Ki az köztetek, akinek van egy ba-
rátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, 
kölcsönözz nekem három kenyeret, (6) mert egy barátom tért 
be hozzám útközben, és nincs mit elébe tennem, (7) — ő pe-
dig barátságtalanul így felelne: Ne okozz nekem kellemetlen-
séget: az ajtóm már be van zárva, és a gyermekek velem 
együtt az ágyban vannak, nem tudok felkelni, hogy oda adjam 
neked!? (8) Mondom nektek, ha nem is kel fel, és nem is ad 
neki azért, mert barátja, az arcátlansága miatt kel fel, és meg-
adja neki, amire szüksége van." 

(9) „Én pedig nektek mondom: Kérjetek, és adatik nektek, 
keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 
(10) Mert mindenki, aki kér, az kap, és aki keres, az talál, és 
aki zörget, annak megnyittatik. (11) Ki az köztetek, ha fia mint 
atyjától kér halat, vajon hal helyett kígyót ad-e neki, (12) 
vagy kér tojást, vajon skorpiót ad-e neki? (13) Ha tehát ti 
gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, 
mennyivel inkább fog adni az Atya a mennyből Szentlelket 
azoknak, akik kérik tőle." 

1: epiousios: ritkán előforduló szó; jelentése: következő napi vagy 
egy napra való. — 2: betű szerint: elengedünk minden adósunknak. 
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Taníts meg imádkozni! 

1. Lukács hangsúlyozottan beszél arról, hogy Jézus egész 
működését végigkíséri az imádkozás. Várható volt, hogy a ta-
nítványok imádkozásáról is beszélni fog. Miután Jézus Je ru-
zsálembe menet tanította tanítványait beszéde hallgatására és 
cselekvésére, most felépíti bennük a tanítványi élet harmadik 
pillérét, az imádkozást. Az imádság az egyik legáltalánosabb 
emberi jelenség. Alig van vallás az imádság valamilyen for-
mája nélkül. Ezért az imádság önmagában még nem jelent 
értéket. Ahogyan sok hibás és elvetendő vallásos szokás van, 
úgy sok imádság is eltorzult és rossz. Nem imádkozhatunk 
akármit és akárhogyan, hanem bele kell kapcsolódnunk abba, 
amit Isten akar és mond nekünk. A helyes imádkozást tanulni 
kell, és tanítani lehet. Jézus korában sem volt ismeretlen az 
imádkozásra tanítás és megszövegezett imádságok használata. 
Ilyen a Tizennyolckéréses imádság, amelynek fő kérései Jézus 
idejéből származnak. A templomi, zsinagógai és házi isten-
tiszteleti alkalmakon zsoltárszerű imádságokat és áldásokat 
mondtak. Egyes közösségeknek különleges imádságaik voltak. 
Ilyenre tanította Keresztelő János is tanítványait . Jézus tanít-
ványai érezhették, hogy ezeket az imádságokat nem vehetik 
át. Bennük a zsidóság vallásos-politikai reménysége olyan for -
mában jutott kifejezésre, hogy az nem volt egyeztethető Jézus 
tanításával. Jézus ú j imádságot ad tanítványainak. Tömören 
és röviden benne van egész tanítása. Vele egy közösséggé, 
egyházzá fogja össze követőit. Ez az imádság egyházának is-
mertető jelévé lett. Jelentőségét Lukács azzal emeli ki, hogy 
Jézus imádkozik előtte, mint működése fordulópontjain. An-
nál meglepőbb, hogy az Üjtestamentumban két helyen talál-
juk a Miatyánk szövegét, s ez a kettő nem egyezik (Mt 6,9— 
13; Lk 11,2—4). Lukács szövege rövidebb a megszokott szö-
vegnél, hét helyett öt kérésből áll. Ezen kívül néhol helléni-
záltabbnak tűnik, viszont máskor az a benyomásunk, hogy 
Máténál eredetibb formát rögzít. Nem lehet tehát általános-
ságban Máté vagy Lukács szövege mellett dönteni. Ez a két 
szöveg arról tanúskodik, hogy az őskeresztyénség a megfor-
mulázott imádságot sem vette á t szolgai módon, nem érezte 
magát a betűhöz kötve. Ezért a két különböző forma ér té-
kesen egészíti ki egymást. 
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Az Atya neve és országa 

2. A különböző vallásokban gyakran találkozunk azzal, hogy 
az egyik istenséget vagy a fő istent atyának nevezik. Tőle 
származtatták az isteneket és az embereket, és így mintegy 
családfői jogot gyakorol a világon. Izráel is a tyjának tekin-
tet te Istent, de ezt az elnevezést más neveknél jóval ritkáb-
ban használták, imádságos megszólításban pedig alig fordul 
elő (5Móz 32,6; Ézs 63,16; 64,7; Jer 3,4; Mai 1,6; 2,10). Az első 
század második felétől, tehát Jézus kora után kezdik a zsi-
dóságban gyakrabban használni. Jézus az emberiség remény-
ségét teljesíti, amikor arra tanít, hogy Atyának szólítsák az 
Istent. Mégis egészen egyedülálló az ő imádságának megszólí-
tása. Lukács szerint egyetlen szóból áll: páter = atya. A meg-
szólítás eredeti araméi formáját Márk örökítette meg Jézus 
gecsemánéi imádságában: „Abba, Atya!" (Mk 14,36.) Annyira 
jellegzetesnek érezte a keresztyénség ezt a megszólítást, hogy 
átvette, és görög nyelvű gyülekezetekben is eredeti araméi 
nyelven mondták Istent Abbá-nak (Rm 8,15; Gal 4,6). A zsi-
dók imádságukban mindig a kultikus nyelvet, a klasszikus hé-
bert alkalmazták, és ezt mondták: abi vagy abinu = atyám 
vagy atyánk. Rendszerint hozzátették: „aki a mennyben van." 
Máté ezt a szokást követi, de Lukács megőrizte az eredeti jé-
zusi formát . Benne az az ú j , hogy az araméi köznyelven szó-
lí t ja meg Istent. Araméi nyelvterületen máig is abbának szó-
lítják a gyermekek atyjukat, ami megfelel a magyar „édes-
apám"-nak. A zsidóság szemében vakmerő újítás volt Jézus 
részéről, hogy ilyen családias és közvetlen módon merte meg-
szólítani és megszólíttatni az Istent. De ebben benne van az 
evangéliumnak az a felszabadító öröme, amelyet Jézus hir-
det. Kiemel abból a kínos feszültségből, amely elfogja az em-
bert, amikor Isten elé lép. Arra bátorít, hogy merjük úgy szó-
lítani, mint a gyermekek atyjukat, és mer jük hinni, hogy a 
mindenség Ura egészen közel van hozzánk. Ezután mindjárt 
az első kérés hangsúlyozza ennek a megszólításnak a komoly-
ságát. Isten nevének megszentelése nem ismeretlen fogalom 
az Ótestamentumban, és a Jézus korabeli zsidóságban. Egy-
részt Isten teszi szentté a nevét a világban azzal, hogy érvé-
nyesíti akaratát, megmutat ja hatalmát és jóságát. Másrészt 
Izráel szenteli meg a nevét azzal, hogy megtartja a törvényt, 
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és áldozatok árán is hű marad az egy Istenhez. Jézus imádsá-
gát is ennek megfelelően kell értelmeznünk, de a kérés ú j 
tartalommal telik meg. Mert nem általában van szó Isten ne-
véről, hanem Isten Atya-nevéről. Isten az Atya nevét azzal 
teszi szentté, megbecsültté, dicsőségessé, hogy mint Atya érez-
teti gondoskodó, bűnbocsátó és mentő szeretetét. Jézus tanít-
ványai és egyháza pedig azzal szenteli meg Isten nevét a világ 
előtt, hogy tanúskodik atyai szeretetéről szóval és tettel (vő. 
6,35k!). A második kérés szintén korának nyelvén szól. Isten 
országának eljöveteléhez fűződtek a zsidóság különböző val-
lásos és politikai reménységei. Régi imádságaik szerint ettől 
vár ták felszabadulásukat a római iga alól és Isten dicsőségé-
nek megjelenését. Jézus imádságában ez a kérés is ú j ta r ta -
lommal telik meg. Az Atya országa közel jött Jézus Krisztus-
ban, és terjed mindenütt , ahol beszédét hirdetik és őt követik-
míg majd eljön dicsőségben, hogy befejezze a világot ú j j á -
teremtő munkáját . Ez az imádság mind a kettőre néz: arra, 
hogy ter jedjen az Isten szeretete a világban, és arra, hogy be-
tel jesedjék üdvözítő akarata. A Máténál található harmadik 
kérést Isten akaratának teljesítéséről Lukács nem ismeri. Az 
elmondottak a lapján nem lehetetlen, 'hogy a harmadik kérés 
a másodiknak őskeresztyén magyarázata, tehát Lukács őrzi 
az eredetibb formát . 

A tanítványok gondjai 

3—4. A két első kérésben Jézus követői Isten ügyét teszik 
magukévá, a következő három kérésben pedig saját gondjai-
kat viszik Isten elé. Egymás után kerül sorra a megélhetés, a 
bűn és a kísértés terhe. A mindennapi kenyér az ötkéréses 
Miatyánkban is középre kerül. Jézus nem teszi az első helyre,, 
de az utolsóra sem. A görögben ezen a helyen egy nagyon 
ri tka szó áll. Kétfé le jelentése lehetséges. Az egyik: „a követ-
kező napi kenyerünket", de nem valószínű, hogy Jézus szerint 
a holnapi kenyeret mára kellene kérnünk (Mt 6,34). A másik: 
,,az egy napra való kenyerünket" : ez a valószínű jelentése 
ezen a helyen. Eszerint az egy napra való kenyeret Máté sze-
r int mára kér jük, Lukács szerint naponként. Jézus egész taní -
tása az anyagi javakról és az élet értelméről benne van ebben 
a kérésben. Nem engedi, hogy az anyagi javak megszerzését 
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tegyük életünk céljává, és hogy a holnap gondjával terheljük 
a mát . Azt várja, hogy az ő igéje szerint végezzük minden-
napi munkánkat és szolgálatainkat, és Istenre bízzuk s tőle 
vár juk annak eredményét (vő. 12,22—31!). Talán a kenyér 
gondjánál is nagyobb lehet életünkben az, amit bűnnek neve-
zünk. Számtalanszor megbántjuk és megkárosítjuk embertár-
sainkat. Hibáinkkal, mulasztásainkkal és bűneinkkel leterhel-
jük önmagunkat. Ezzel nemcsak az emberek között, hanem 
még inkább Isten előtt kerülünk olyan helyzetbe, amelyet jól 
jellemez a megfizethetetlen adósság képe. Jézus feltételezi, 
hogy a tanítványok tudják, hogyan szabadulhatnak bűneik-
nek ettől a nyomasztó terhétől. Az adósság elengedése, a meg-
bocsátás az, ami Jézus szerint gyökeresen megúj í t ja az elrom-
lott viszonyt Isten és az ember, valamint ember és ember kö-
zött. Magától értődő, hogy amikor a bűnbocsánat kérésével 
fordulunk Istenhez, akkor ugyanezt a megbocsátást gyakorol-
juk embertársainkkal is. Nem arról van szó, hogy egyik a má-
sik feltétele volna, hanem arról, hogy a kettő együtt jár. Mi 
nem alkalmazhatunk más mértéket embertársainkra, mint 
amit magunkra alkalmazni kívánunk (6,36—38). Máté ezt úgy 
fejezi ki, hogy múlt időt használ: „Megbocsátottunk az elle-
nünk vétkezőknek." Isten elé már azzal lépünk, hogy ember-
társainknak megbocsátottunk. Lukács jelen időben mondja: 
„megbocsátunk", és ezzel hangsúlyozza, hogy időbeli korláto-
zás nélkül gyakoroljuk a megbocsátást. Mindkettő egyformán 
aláhúzza, hogy nagyon komolyan vesszük a megbocsátást 
egymás között, mer t tudjuk, hogy Isten előtt is csak akkor 
állhatunk meg, ha megbocsátja bűneinket. Lukács szövege a 
hit próbájával, a kísértéssel végződik. Jézus legyőzte a kísér-
tést, ez ad reménységet arra, hogy nem kell elesnünk vele 
szemben, de a kísértéssel számolnunk kell, mint életünk rea-
litásával. Számtalan formája van, de végeredményben vala-
mennyi kettőre vezethető vissza. A sátán azzal kísért, hogy 
ne higgyünk Isten szeretetében, és ne szeressük embertár-
sainkat, még kevésbé ellenségeinket. Egyes írásmagyarázók 
szerint az imádságnak ez a kérése a végső idők nagy kísérté-
sére tekint, amelyben Jézus követői is alig állhatnak meg. Ha 
ez valóban a helyes értelmezés, akkor is azt kell mondanunk, 
hogy a végső megpróbáltatás árnyéka vetődik előre mindab-
ban a kísértésben, amellyel naponta szembe kell néznünk. 
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A Miatyánk kérése emlékeztet arra , hogy önmagunkban nem 
állhatunk meg ebben a harcban, de biztat is arra, hogy Isten 
szeretetére támaszkodva merjük jóval legyőzni a gonoszt. 

Barátság és arcátlanság 

5—8. Jézus a tanítványok kérésére megadja a közös imád-
ság formáját, de semmiképpen sem akarja e r re leszűkíteni 
imádságos életünket. Ezt bizonyítja az a példázat, amellyel 
bátor imádkozásra tanít. A példázat képanyagát a mindennapi 
életből meríti, s éppen a mindennapiságban van bizonyító 
ereje. Az éjszakai utazás Jézus korában nem volt ritkaság. 
A későn jött váratlan vendég kínos helyzetbe hozza a vendég-
látót, mert nincs mi t adnia. Ez azonban nem mentség számára, 
mert a vendéglátás szent kötelesség. Barátjához fordul kéré-
sével. A három darab kenyér a szokásos étkezési adag egy sze-
mélyre. Kérésével kellemetlen helyzetbe hozza barátját-
A család együtt alszik, a felkelés, a gerendával eltorlaszolt 
aj tó kinyitása zaj t csapna: tekintettel kell lenni a gyerme-
kekre. Mit tesz ez az ember? Nem lehet kétség aziránt, hogy 
felkel és teljesíti a kérést. Jézus hozzá teszi: ha nem barát-
ságból, akkor az illető arcátlansága miatt. Ezzel az ízes hét-
köznapisággal szólít fel Jézus arra, hogy mer jünk Istenhez 
fordulni kéréseinkkel. Mert Isten nem ellenségünk, nem is 
valami közömbös személy, hanem barátunk. Jó barát, meg-
hallgatja imádságunkat: ilyen egyszerűen mondja el az öröm-
hírt Isten szeretetéről. Ha pedig valaki semmiképpen sem 
akar hinni Isten barátságában, akkor gondoljon arra, hogy az 
arcátlanságig menő merészség hányszor jár eredménnyel a 
mindennapi tapasztalat szerint. Jézustól távol áll a fatalizmus. 
Nem hirdeti az isteni sors változhatatlanságát, és nem követel 
megtört szívű belenyugvást. A bátor kérés nem értelmetlen, 
mert Isten hallgat az ilyen imádságra. 

Ad Szentlelket! 

9—13. Lukács tudatos rendező munkájára vall, hogy ezen a 
helyen közöl a Beszédforrásból egy részletet, amely az imád-
kozásról szól, és amelyet Máté a Hegyibeszédbe épít bele (Mt 
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7,7—11). Jézus először szemléletes Képekkel, de közmondás-
szerű tömörséggel biztat az imádkozásra: Kérj, keress, zörgess! 
A hangsúly azonban most inkább azon van, hogy az imádság 
meghallgatásra talál: ,,Aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki 
zörget, annak megnyittatik." Érdekes, hogy ezekből a monda-
tokból hiányzik a tárgy: mit kér jünk és keressünk? Hasonló 
kifejezések alapján arra lehet gondolni, hogy Isten országa a 
kérés tárgya. Kérjétek, hogy eljöjjön Isten országa: 11,2. Ke-
ressétek Isten országát: 12,31. Zörgessetek Isten országa aj ta-
ján: 13,25 (?). Ez azt jelentené, hogy Isten az országára vonat-
kozó kéréseinket hallgatja meg. Ez a magyarázat azonban kissé 
leszűkíti Jézus szavainak értelmét. Jézus nem szabja meg előre 
kéréseink tárgyát, de a Miatyánkkal is arra tanít, hogy min-
denekelőtt Isten ügyét tegyük magunkévá, amikor imádko-
zunk. Ezt mutat ja a következő hasonlat is a kérő fiúról és 
atyjáról. Jézus megint olyan esetet mond el, amelyre a vá-
lasz magától értődő. Tökéletes művészettel van felépítve a 
hasonlat. A hal és a kígyó, a tojás és az összegömbölyödött 
skorpió hasonlítanak egymáshoz, de egymásnak ellentétei is. 
Akkora gonoszságra még az egyébként gonosz ember sem ké-
pes, hogy fia kérését ravaszul az ellenkezőjére fordítsa. Jézus 
ebből a következtetést mesterien felépített kettős fokozással 
vonja le. A gonosz ember is jót ad fiának, mennyivel inkább 
ad jót az Isten, aki maga is jó! Előbb az arcátlanságnak en-
gedő barát, most a jó atya képe biztat imádkozásra. Meglepő 
a befejezés: „Ad Szentlelket azoknak, akik kérik tőle." Máté 
szerint: „ad jókat" (Mt 7,11). Ezen a helyen Máté az üdvös-
ség javaira gondol, amely a Szentlelket is magába foglalja 
(Rm 10,15; Lk 1,53; Zsid 9,11; 10,1). Lukács ezeket mind ösz-
szefoglalja Isten nagy ajándékában, a Szentlélekben. Jézus 
élete és munkája a Szentlélek vezetése alatt állt, a Szentlélek 
ú j í t j a meg a tanítványokat, gyűjti köréjük az első gyülekeze-
tet és formálja át a hivők életét (3,21; 4,1. 14. 18; Csel 2,1— 
47). A Szentlélek az igazság, a szeretet, a reménység lelke. 
Valóban ebben foglalódik össze mindaz, ami jót a hivő kérhet 
Istentől. Jézus e r re tereli az imádkozó gyülekezet figyelmét: 
aki ezt kéri, az biztosan megkapja. 
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7. JÉZUS ÉS ELLENFELEI 
11,14—54. 

Isten országa 

Lukács a Jézus követéséről és az imádkozásról szóló feje-
zet u tán ú j történetsorozatot kezd, amelyben Jézus szemben-
áll ellenfeleivel, v i tá t folytat velük, kimutatja gondolkodásuk 
hibáit, szembeállásuk gyökerét. Lukács ezt az anyagát jórészt 
a Beszédforrásból merít i , és így történetei többnyire megta-
lálhatók Máténál is, de más összefüggésben. Lukács tudato-
san emelte ki és áll í totta össze forrásából azokat a történeteket, 
amelyeket nemcsak a vita helyzete, hanem belső tematikájuk 
is összetart. Már az imádságról szóló szakaszban felbukkan 
Isten országának a problémája. Nemcsak a Miatyánk második 
kérése mondja ki ezt, hanem erre emlékeztet a kérés, keresés 
és zörgetés hasonlata is. Jézus vitáinak témája pedig az, hogy 
hogyan jön el Isten országa, és mi ebben Jézus szerepe. Jézus 
ellenfeleinek vádjából vezeti le, hogy az ő megjelenésével 
köztük van Isten országa. Döntő h ibájuk pedig az, hogy gon-
dolatmeneteikkel sa j á t pozíciójukat védik, és ezért térnek ki 
Jézus megtérésre hívó evangéliuma elől. Nemcsak nekünk, 
hanem már Lukács olvasóinak sem lehetett könnyű megérteni 
a rabbinista gondolkodásra szabott éles okfejtéseket. Mégsem 
csak történeti teljesség kedvéért beszéli el ezeket a vitákat, 
hanem a gyülekezet hitét és tisztánlátását is szolgálja velük. 

a) JÉZUS ÉS BEELZEBUL 
11,14—28. 

(14) Kiűzött egy démont, amely néma volt. Történt pedig, 
hogy miután kiment a démon, megszólalt a néma, és elcso-
dálkozott a sokaság. (15) Némelyek közülük ezt mondták: 
„Beelzebullal, az ördögök fejedelmével űzi ki az démonokat."1 

(16) Mások pedig kísértették azzal, hogy mennyei jelt köve-
teltek tőle. (17) Ö pedig ismervén gondolataikat, ezt mondta 
nekik: „Minden ország, amely meghasonlik önmagával, pusz-
tává lesz, és ház házra omlik. (18) Ha pedig a sátán is meg-
hasonlott önmagával, hogyan áll meg az országa? Mert azt 
mondtátok, hogy Beelzebullal űzöm ki a démonokat. (19) Ha 
pedig én Beelzebullal űzöm ki a démonokat, a ti fiaitok kivel 
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űzik ki? Ezért ők lesznek bíráitok. (20) Ha pedig én Isten ujjá-
val űzöm ki a démonokat, akkor váratlanul elérkezett hozzá-
tok az Isten országa."2 

(21) „Amikor az erős felíegyverzetten őrzi palotáját, béké-
ben vannak javai. (22) Ha pedig nálánál erősebb megy oda, és 
legyőzi, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és ki-
osztja zsákmányát. (23) Aki nincs velem, az ellenem van, és 
aki nem gyűjt össze velem, az széjjelszór." 

(24) „Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, bejár 
ν ízetlen helyeket, felüdülést keresve. Ha nem talál, így beszél: 
Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. (25) Amikor oda-
megy, kisöpörve, feldíszítve találja. (26) Akkor elmegy, és 
maga mellé vesz más lelkeket, magánál gonoszabbakat, hetet, 
és bemegy, és ott lakik, és ennek az embernek végső helyzete 
rosszabb lesz az előzőnél." 

(27) Történt, hogy miközben ezeket mondta, egy asszony 
a sokaságból hangosan felkiáltott és ezt mondta neki: „Boldog 
az anyaméh, amely hordozott téged, és az emlők, amelyeket 
szoptál!" (28) Ö pedig ezt mondta: „Sőt inkább azok boldogok, 
akik hallgatják Isten igéjét, és megőrzik."3 

1: Beelzebul jelentése: trágya-úr, valószínűleg az ördög népies fedő-
neve, ta lán azért, mer t a zsidók az ördögöt tekintették a bálványozás 
istenének, és a bálványáldozatot t rágyázásnak nevezték; ez a név az 
Üjtestamentumon kívül nem fordul elő; az ismertebb Belzebub 2Kir 
1,2—8 szerint ekroni isten; neve a Vulgata tévedése révén került át 
az evangéliumi történetekbe. — 2: Isten u j j a a rabbinizmusban ismert 
kifejezés Isten hata lmára ; Mt 12,28 szerint Isten Lelke; ephthasen: ere-
deti jelentése: megelőzött, meglepett, hir telen megérkezett, mielőtt 
észrevették. Lukács ezt a történetet valószínűleg a Beszédforrásból 
merítette, Mk 3,22—27 más forrásra támaszkodik, Mt 12,22—30 pedig 
a kettőt összedolgozta. — 3: menoun: bizony, igen de, ellenkezőleg, 
sőt inkább. 

Váratlanul 

14—20. Lukács többször beszélt arról, hogy Jézus és tanít-
ványai démonokat űztek ki (4,22. 21; 6,18; 8,26; 9,1. 38; 10,17). 
A démonikus néma meggyógyítását már egészen röviden 
mondja el azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a hozzá fű-
ződő vitáról tudósítson. A sokaság csodálkozott, amikor meg-
13 Lukács evangél iuma 
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szólalt a néma. A nép hite szerint Isten teremtett világát go-
nosz szellemek rontot ták meg, és ezekre vezettek vissza sok 
bajt , szerencsétlenséget és betegséget. Kiűzésük Isten ha -
talmának érvényesülését jelentette, és felkeltette a reménysé-
get a messiás és Isten országa eljövetelére. Maga Jézus is így 
értékelte a démonok kiűzését (10,17). De nem mindenki szá-
mára volt ilyen egyértelmű jel az ördögűzés. Egyrészt varázs-
lók foglalkoztak vele, és ez halálos bűnnek számított Izráel-
ben, másrészt a rabbik között is voltak ördögűzők, anélkül, 
hogy messiási jelnek vették volna. Josephus zsidó történetíró 
szerint Salamon király volt az ördögűzés mestere Izráelben, 
és ő maga is ismert rabbikat, akik Salamon titkos tudománya 
szerint űztek ördögöket (A VIII: 2,5). Lukács szerint szembe-
szálltak a sokaság csodálkozásával azok, akik szakértői voltak 
ezeknek a kérdéseknek. Egyrészt varázslással, az ördöggel 
való cimborálással vádolták Jézust, másrészt követelték, hogy 
egyértelmű isteni jellel tisztázza magát. Jézus válaszában köz-
mondásszerűen használt képből indul ki. A pártokra szakadt 
ház biztosan elpusztul — mondták a rabbik, és ezt alkalmaz-
ták a zsinagógai és városi közösségekre éppenúgy, mint a je-
ruzsálemi legfelsőbb törvényszékre. A kiinduló tétel tehát 
közismert és elfogadott: „Minden ország, amely meghasonlik 
önmagával, pusztává lesz." Jézus ebből von le kemény logi-
kával két következtetést, amelynek mindegyike ugyanarra a 
végeredményre vezet. Az egyik lehetőség az, hogy Jézus a 
sátánnal űzi ki a démonokat. Ebben az esetben azonban vége 
van a sátán birodalmának, tehát közel az Isten országa. De aki 
csak ezt a lehetőséget látja, az kénytelen az ördögűző rabbi-
kat, Salamonnal együt t ugyanebbe a kategóriába osztani, és 
az ördög cimboráinak minősíteni. Ezek tiltakozása lehetet-
lenné teszi ezt a vélekedést. Akkor azonban Jézusnál is szá-
mításba kell venni a másik lehetőséget, azt, hogy Isten u j j á -
val, Isten hatalmával űzi ki a démonokat. Ebből pedig megint 
az következik, hogy eljött az Isten országa. Az eredeti kife-
jezés szerint úgy jöt t el Isten országa, hogy észre sem vették. 
Váratlanul, rajtaütésszerűén lepte meg őket. Jézus ezzel még 
külön kiélezi válaszát: akik úgy beszélnek, hogy nagyon é r -
tenek Isten dolgaihoz, és ezen az alapon tesznek ellenvetése-
ket vele szemben, azokat most meglepetés éri. Az eset sokszor 
ismétlődik. Az emmausi tanítványok a halott Jézust gyászol-
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ták, miközben mellettük megy az élő. Pál apostol elhívást kap 
tőle megtérése előtt. Jézus messze előttünk jár. megelőzi hi-
tünket és megismerésünket. 

Zsákmányt oszt 
21—23. Jézus hasonlattal világítja meg azt a helyzetet, ame-

lyet megjelenése teremtett. Máté ezt a hasonlatot úgy mondja 
el, hogy valaki csak akkor tudja kirabolni egy erős ember há-
zát, ha előbb megkötözi. A rablásnak ez a hasonlata magán 
viseli Jézus ízes beszédmodorát, amely a szemléletesség ked-
véért nem riad vissza attól, hogy saját művét rabláshoz ha-
sonlítsa. Lukácsnál átalakul a kép: egy felfegyverzett várúr 
javait csak akkor lehet zsákmányként szétosztani, ha egy még 
erősebb legyőzte. A hasonlat két változata ugyanazt mondja. 
Nemcsak arról yan szó, hogy Jézus erősebb, mint a sátán, és 
ez látszik meg a démonok kiűzésénél. A hasonlat szerint 
Jézus legyőzte a felfegyverzett várurat, és amikor a démo-
nokat kiűzi, akkor már a zsákmány kiosztásánál tart . 
Ezért fel is h ívja tanítványait, hogy vele együtt küzdjenek 
minden gonoszság, baj és szenvedés ellen az emberek testi-
lelki jólétéért. Erre vonatkozik Jézusnak ez a szava: „Aki 
nincs velem, az ellenem van." Találkoztunk Jézusnak egy ha-
sonló kijelentésével, amely engedékenyebben hangzik: „Aki 
nincs ellenetek, az mellettetek van." (9,50.) Ott azonban a 
helyzet is egészen más. A tanítványok panaszt emelnek az 
ördögűző ellen, aki Jézus nevét használja, de a tanítványok-
hoz nem csatlakozott. Jézus erre mondja azt, hogy kezeljék 
hozzájuk tartozóként, mert a döntő az, hogy Jézussal akar 
tartani. Itt pedig arról van szó, hogy a tanítványok csak akkor 
maradnak Jézussal együtt·, ha az ember javáért ugyanazok-
kal a fegyverekkel harcolnak mint ő, mégpedig bűn ellen 
megbocsátással, gyűlölködés ellen irgalommal, életet rontó 
erők ellen életet mentő szeretettel. így é r t jük azt a hasonlatot 
is, hogy aki nem gyűjt össze vele, az szétszór. Valószínűleg a 
pásztor és a nyá j képét idézi ez az ige (Ézs 40,11; Ezék 34). 
Aki nem Jézussal tereli össze a keresztyénséget, az szétzül-
leszti az ő egyházát. A történelem folyamán mindig bebizo-
nyosodott, hogy ahol az egyház Jézus szava helyett emberi 
bölcsességre, szolgálat helyett hatalomra épített, ott mindig 
bekövetkezett a hanyatlás és a bomlás. 
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Rosszabb a helyzetük 
24—26. Jézus még egy hasonlattal világítja meg hallgatói 

helyzetét. Ismeretes a rabbinizmusban is az a kép, hogy az 
ember a démon háza, amelyben otthonosan érzi magát, de 
ahol az emberek Isten ú t ján járnak, és jót tesznek, ott meg-
tört a démonok hatalma. Például egy elbeszélés szerint Rabbi 
Meir összebékít két embert, és erre a sátán felkiált: „Ja j ne-
kem, kiűzött házamból!" Jézus a hangsúlyt nem a démon ki-
űzésére, hanem visszatérésének veszélyére teszi. Fenyeget az 
a veszedelem, hogy hetedmagával tér vissza. Mt 12,45 szerint 
Jézus ezt a hasonlatot nem az egyes emberre, hanem az „el-
vetemült nemzedékre" alkalmazta. Ügy szokták ezt magya-
rázni, hogy Jézus űzte ki a sátánt jelenlétével Izráelből, és 
ezért fenyegeti Izráelt a még nagyobb visszaesés. Más ma-
gyarázat szerint az Istennel kötött szövetség révén szabadult 
meg Izráel a pogányság démonaitól, de ha nem vigyáz, külö-
nösen most, amikor Jézus közöttük van, a pogányoknál is sú-
lyosabb lelki helyzetbe kerülhet. A „nemzedék" szó azonban 
nem alkalmazható egész Izráelre, hanem Jézus kortársaira, 
akikhez szól. Lukács ezt az alkalmazást elhagyja. Bizonyára 
azért, mert mint máskor úgy itt is nem a mögötte levő törté-
neti helyzetre vonatkoztatja Jézus szavait, hanem a hite pró-
báját élő keresztyénségre. A keresztyénséget is fenyegeti az 
a veszedelem, hogy ha letér Jézus útjáról, még rosszabb lesz 
helyzete, mint azelőtt: nehezebben szabadul tévutaitól. 

Jézus tisztelete vagy követése 
27—28. Lukács szereti Jézus mondanivalóját ellentétes pél-

dákkal megvilágítani. Előbb elmond egy történetet, amelyben 
Jézust támadják, és varázslónak mondják. Most külön anya-
gából ide tesz egy olyan jelenetet, amelyben egy asszony han-
gos közbeszólásával hódolatát fejezi ki Jézus iránt. Jézus any-
ját Máriát boldognak mondja fiáért. Mária-kultusz Jézusért! 
Nem vitatható, hogy Jézus nagyrabecsülése is benne foglalta-
tik. De mit mond rá Jézus? Boldognak mondja azt, aki hall-
gat ja Isten igéjét, és megtart ja . Az általa használt kötőszó je-
lentése az ellenvetéstől a helyreigazításon át a fokozásig ter-
jed. Egy bizonyos: Jézus nem hagyja jóvá az asszony boldog-
mondását. Lukács szerint sokszor hangsúlyozza, hogy Isten 
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igéjét hallgatni és megtartani kell. I t t azonban azt is mondja, 
hogy egyedül így lehet őt követni. Jézus nem tiszteletet, ha-
nem követést vár. Az tartozik Jézushoz, aki mint ő, megtart ja 
Isten igéjét. Aki csak tiszteletét fejezi ki iránta, az ugyan-
olyan távol áll tőle, min t aki szembehelyezkedik vele. 

b) JÉZUS A JELKÍVÁNAS ELLEN BESZÉL 
11,29—36. 

(2S) Amikor a sokaság még inkább gyülekezett, elkezdte 
mondani: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, és 
jel nem adatik neki, csak Jónás jele. (30) Mert ahogyan Jónás 
jelül lett a ninivebelieknek, úgy lesz az Emberfia is ennek a 
nemzedéknek. (31) Dél királynője fel fog támadni az ítéletkor 
ennek a nemzedéknek férfiaival, és kárhoztatja őket, mert el-
jött a föld határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, 
és íme, Salamonnál nagyobb van itt. (32) Ninivebeli férfiak 
feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és kárhoztatják 
ezeket, mert ők megtértek Jónás beszédére, és íme, Jónásnál 
nagyobb van itt." 

(33) „Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem a 
véka alá, hanem a lámpatartóba, hogy akik bejönnek, lássák 
a fényt. (34) Tested lámpása a szemed, ha szemed őszinte, 
egész tested is világos lesz, ha pedig gonosz, tested is sötét. 
(35) Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétség ne 
legyen. (36) Ha tehát tested egészen világos, és nincs valami 
sötét része, akkor egészen világos, mint amikor a lámpás a 
villanásával megvilágít téged." 

Vádlók 

29—32. Miután Jézus válaszolt a sátánnal c ;mborálás vád-
jára, visszatér a jelkívánás kérdésére. Ez a követelés szorosan 
kapcsolódik az előzőhöz. Jézus azzal tisztázhatná magát a va-
rázslás vádjától, hogy az ördögűzést mennyei jellel igazolja. 
A jelkívánás mögött az az egyetemes emberi elgondolás áll. 
hogy Isten jelenlétét csak a megszokottól eltérő, rendkívüli 
csodás jelenség bizonyíthatja. Jézus ezt a kívánságot már a 
kísértéskor elutasítja (4,9k). Egy jel mégis van: a Jónás jele. 
A rabbinizmus is említi Jónás esetét, és az isteni jelt a cethal-
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ból való megszabadulásban látta, ahogyan Mt 13,40 alkal-
mazza. Lukács szerint maga Jónás a jel a ninivebeliek szá-
mára, és ezt alkalmazza Jézusra abban a re j te t t formában, 
hogy az Emberfia a jel Jézus kortársai számára. Az összefüg-
gésből kitűnik, hogy elsősorban nem halálára és feltámadására, 
hanem megjelenésére és igéjére gondol. De mi ebben a jel? 
Dél királynője messze földről eljött, hogy hallgassa Salamon 
bölcsességét. Ő már er re is felfigyelt, és észrevette bölcsessé-
gének isteni eredetét, pedig csodát nem tett Salamon. A nini-
vebeliek felfigyeltek Jónásra, amikor átadta üzenetét, pedig 
nem volt szavának isteni bizonyítéka. Az Emberfia ítélet he-
lyett Isten szeretetéről tesz bizonyságot nemcsak szóval, ha-
nem minden cselekedetével, és kortársai nem ismerik fel eb-
ben az isteni jelet. Itt tűnik ki az, hogy Jézus ellenfelei sok-
kal rosszabb állapotba kerültek, mint a pogányok. A helyze-
tet még súlyosbítja az, hogy nagyobb van itt Salamonnál és 
Jónásnál, és ők mégsem reagálnak rá. Tudniuk kellene ezek-
ből a példákból, hogy ha Isten jelt ad, az sohasem arra való, 
hogy mintegy látványosságon csodálkozzanak, hanem hogy 
megtérjenek és higgyenek. Mivel a jelkívánók ezt nem akar-
ják tudomásul venni, vádlottakká lesznek, és pogányok lesz-
nek a vádlóik. A régi zsidóság meggyőződése szerint Isten az 
ítéletkor egymás mellé állítja az azonos helyzetű jó és gonosz 
embereket, és így ítéli őket. Ha például egy gazdag ember az-
zal mentegetőzik, hogy sok gondja miatt nem ért rá a tör-
vénnyel foglalkozni, akkor Isten mellé állít egy még gazda-
gabbat, aki szorgalmasan tanulmányozta a törvényt. A pogá-
nyokat ennek megfelelően azon az alapon fogja megítélni, 
hogy sokan megtértek közülük: nincs mentségük azoknak, 
akik nem tértek meg. Az azonban hallatlanul merész állítás 
Jézus kortársainak a szemében, hogy pogányok lesznek az ő 
vádlóik. Jézus kimondja ezt az ítéletet, hogy mégegyszer fel-
hívja hallgatói figyelmét az egyetlen jelre, és ezzel megnyissa 
szemüket. 

Kétféle lámpás 

33—36. Jézus a lámpás hasonlatával arra az előző szakasz-
ban felvetett kérdésre válaszol: hogyan lehetséges az,hogy nem 
ismerték fel Jézusban az Istentől adott jelt? A felelet: nem 
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Jézuson múlott . Ő nem elrejtett lámpás, láthatja és hallhatja 
mindenki. Nem titokban működött, ahogyan az Emberfia mes-
siásról gondolták, hogy egy ideig rej tve él. Érdekes, hogy Lu-
kács egyszer már közölte ezt a hasonlatot (8,16). Ott az evan-
gélium hirdetésére vonatkozott, itt pedig azt mondja, hogy 
Jézus jól látható jel. A hiba nem benne, hanem az emberek-
ben van, ha nem ismerik fel. Tovább viszi ezt a gondolatot a 
hasonlat második része. Hiába világít a lámpás, ha nem mű-
ködik jól a test lámpása, a szem. A hasonlatnak ez a része na-
gyon nehezen érthető. Régtől fogva vesződtek vele. Erre vall 
az, hogy a régi kéziratokban sokat javítgattak a szövegen. 
Sajnos minden részletére máig sem sikerült megfelelő ma-
gyarázatot találni. Az azonban bizonyos, hogy először Jézus a 
lámpás, amely világít, azután az ember szeme a lámpás, amely 
jól vagy rosszul működik, és ezen fordul meg, hogy felfogja-e 
a fényt. A következtetés ezekben a lépésekben halad előre: 
A test lámpása a szem, a szem pedig szoros összefüggésben 
van az ember belső világával. Amilyen a szem, olyan az egész 
ember. Ezért kell vigyázni, hogy az ember belső világa, a lelke 
ne legyen sötétség. Ha tehát az ember belső világa rendben 
van, akkor az ember mindenestől világos, mint amikor éppen 
ráesik az emberre a lámpás fénye. Végeredményben tehát az 
ember belső világosságán fordul meg, hogy felfogja-e Jézus 
világosságát vagy sem. Er re a magyarázatra jutunk akkor is, 
ha a következő szakaszra gondolunk, amely szerint a farizeu-
sok és írástudók azért állnak szemben Jézussal, mert szívük 
tele van képmutatással, kapzsisággal és hiúsággal. Jézus te-
hát visszafelé fordítja a jelkívánást. Akiknek nem elég az ő 
igéje, az önmagában keresse a hibát ne Jézusban. 

c) JÉZUS SZAVA A FARIZEUSOKRÓL ÉS 
ÍRÁSTUDÓKRÓL 

11,37—54. 

(37) Miközben beszélt, kérte egy farizeus, hogy étkezzék 
vele. Bement és letelepedett. (38) A farizeus pedig, amikor 
meglátta, elcsodálkozott, hogy előbb nem mosdott meg az ét-
kezés előtt. (39) így szólt az Ür hozzá: „Hát ti farizeusok, a 
pohár és tál külsejét tisztogatjátok, a belsőtök pedig tele van 
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nyereségvággyal és gonoszsággal. (40) Esztelenek! Nem az te-
remtette a külsőt is, aki a belsőt teremtette? (41) Ellenben a 
tartalmat adjátok oda alamizsnaként, és íme, tiszta nektek 
minden.1 (42) De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a 
mentából, a kaporból és minden zöldségféléből, és kikerülitek 
Isten igazságos rendjét1 és szeretetét. Ezeket meg kell tenni, 
és azokat sem mellőzni. (43) Jaj nektek, farizeusok, mert sze-
retitek a főhelyet a zsinagógákban és a (megtisztelő) köszön-
tést az utcákon. (44) Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint 
a nem látszó sírok: az emberek, akik járkálnak felette, nem 
tudnak róla." 

(45) Megszólalt valaki a törvénytudók közül, és ezt mondta 
neki: „Mester, amikor ezt mondod, minket is sértegetsz." (46) 
Ö pedig ezt mondta: „Nektek, törvénytudóknak is, jaj, mert 
nehezen hordozható terhekkel terhelitek az embereket, és ma-
gatok egyetlen újjal sem érintitek a terheket. (47) Jaj nektek, 
mert építitek a próféták síremlékeit, atyáitok pedig megölték 
őket. (48) Következésképpen bizonyítjátok, és helyeslitek atyái-
tok cselekedeteit, hogy ők megölték azokat, ti pedig építitek 
síremlékeiket. (49) Ezért mondja Isten bölcsessége is: Küldeni 
fogok hozzájuk prófétákat és apostolokat, és némelyeket meg-
ölnek és üldöznek, (50) hogy számonkéressék ettől a nemzedék-
től minden próféta vére, amelyet kiontottak a világ alapvetése 
óta, (51) Abel vérétől Zakariás véréig, aki elpusztult az áldo-
zati oltár és a templom épülete között. Bizony mondom nek-
tek, számonkéritek ettől a nemzedéktől. (52) Jaj nektek, tör-
vénytudók, mert elragadtátok az ismeret kulcsát: magatok 
nem mentetek be, és a bemenőket megakadályoztátok." 

(53) Amikor kiment onnan, az írástudók és farizeusok el-
kezdték nagyon támadni és faggatni többféle dologról, (54) és 
lesték, hogy elkapjanak valamit szájáról. 

1: ta enonta: két jelentése lehetséges: a belül levő dolgok, a tar ta lom, 
vagy a rendelkezésre álló dolgok, a vagyon; az első esetben átvit t ér-
telemben kell venni: az ember a tartalmat, belsejét, szivét-lelkét a d j a 
alamizsnául; a második esetben szó szerint: add oda vagyonodat, ami 
természetesen feltételezi, hogy lelki változás megy benne végbe: meg-
szabadul a nyereségvágytól. — 2: krisis megfelel a héber mispat-nak; 
ez a jogosság vagy jogrend az emberek között, amelyet Isten megvéd 
és helyreállít ítéletével. 
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Jeltelen sírok 

37—44. A történet színhelye megváltozik, tartalmilag azon-
ban folytatódik az előző szakasz. Jézust meghívja egy far i -
zeus, és étkezés előtt nem mos kezet. Ez robbantja ki a vitát 
először a farizeusokkal, azután az írástudókkal. A farizeusi 
mozgalom abból a felismerésből indult el, hogy Izráel azért 
jutott a babiloni fogság katasztrófájába, mer t nem vette ko-
molyan Isten törvényét. A farizeusok ezért az aprólékosságig 
menő buzgósággal igyekeztek megtartani a törvényt. Belees-
tek az ilyen törvényeskedő mozgalmaknak abba a hibájába, 
hogy rávetették magukat azokra a parancsolatokra, amelyek-
nek megtartása látható és ellenőrizhető. Kegyességük minden 
buzgóságuk ellenére is külsőlegessé és lényegében képmuta-
tóvá lett. Egyik legkényesebb pontjuk a tisztasági szabályok 
megtartása volt. Eredetileg ez is a belső vallásos és erkölcsi 
tisztaság kifejezése volt, de a hangsúly mégis a külső előírá-
sok megtartására csúszott át. Vigyáztak arra, hogy tisztátalan 
személyekkel, bűnösökkel, pogányokkal vagy tárgyakkal ne 
érintkezzenek, és szigorúan elvégezték az előírt tisztálkodá-
sokat. Elmaradhatatlan volt a kézmosás étkezés előtt és után. 
Nem egészségügyi, hanem vallásos okokból. Jézus pedig ezt 
elmulasztotta. Nem véletlenül, hanem tudatosan. A farizeus 
házigazda csodálkozására rövid hasonlattal válaszol. Amit ők 
tesznek, az éppen olyan esztelen, mint amikor valaki a poha-
rat vagy tálat kívülről megtisztítja, de belülről piszkosan 
hagyja. Jézus azzal érvel, hogy az ember egy egységet alkot, 
mert Isten teremtet te mindenestől. A nyereségvágy és a go-
noszság ellen azonban nem lehet külső tisztálkodással véde-
kezni. A szívüknek kell gyökeresen megváltoznia, önmagukat 
kell odaszánniuk „alamizsnául", vagyis embertársaik megse-
gítésére. Jézus ezután háromszoros jajjal bírálja a farizeusi 
kegyesség hibáit. Példaképpen kiemeli, hogy a tized pontos 
megfizetésével keltik a törvénytisztelő kegyes ember benyo-
mását, és el is várják, hogy őket mindenütt kitüntető meg-
tisztelésben részesítsék. Viszont kikerülik azt, ami a szíve-
lelke Isten törvényének: az Isten szeretetét és az igazság cse-
lekvését. Jézus megsemmisítő hasonlattal fejezi be szavait. 
Ellenfelei jeltelen sírok, amelyek észrevétlenül teszik tisztá-
talanná az embereket. Éles ítélet! Kényesen vigyáznak a tisz-
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tálkodási szabályokra, közben pedig fertőző gócok, amelyek 
megfertőzik az emberek lelkét nyereségvágyukkal, hiúsá-
gukkal és hamis kegyességükkel. Az ember szívének go-
noszságával, hitetlenségével és szeretetlenségével ott is rom-
bol, ahol nem gondolja. Jézus arra figyelmeztet, hogy ezen 
nem a belső hibák leleplezése, hanem a szív gyökeres megvál-
tozása, megtérése segít. 

Síremléképítők 

45—54. Ez az elbeszélés helyes történeti visszaemlékezést 
tartalmaz, amikor a farizeusokat és írástudókat egymás mellé 
állítja. Jézus korában az írástudók nagy része a farizeusok 
közül került ki, és a farizeusok kegyessége az írástudók tör-
vénymagyarázatán alapult. Jézus bírálata tehát őket is érin-
tette. A törvénytudók tiltakozására Jézus most már az ő bű-
neiket is feltárja. Az írástudók között voltak különböző 
irányzatok és iskolák. Például Jézus korában Sammai szigo-
rúbb, Hillél viszont enyhébb volt a törvények alkalmazásá-
ban. De Jézus közismert és jogos panaszt mond el az írástudók 
ellen. Magyarázatukkal nehezítették a törvény szabályait, 
maguk pedig mint a törvények és szabályok ismerői mindig 
tudtak maguknak könnyebbséget és kibúvót találni. Látszó-
lag komolyan veszik a törvényt, a valóságban pedig azt nézik, 
hogy meddig tart a hatálya, amelyen túl már fel vannak 
mentve alóla. Ez a magatar tás jut kifejezésre abban, hogy 
szívesen állítanak síremléket az atyáik által megölt próféták-
nak. Történeti tény, hogy gyakorolták a mártír-kultuszt. Ho-
gyan értendő az, hogy ezzel nemcsak tanúsították, hanem he-
lyeselték is atyáik tettét? A próféták mindenkor Isten akara-
tának képmutatás nélküli megtartását követelték: ezért ölték 
meg őket. Az utódok csak síremléket állítottak ahelyett, hogy 
hallgattak volna szavukra. Ha pedig akadt próféta, aki ezt 
számonkérte tőlük, akkor azt ők ölték meg. így maradt egység-
ben a gyilkos atyák és a sírépítő fiak nemzedéke abban, hogy 
egyik sem hallgatott a próféták szavára, és mindegyik meg-
kerülte Isten törvényének a lényegét. Jézus az ítéletet egy 
számunkra ismeretlen iratból származó idézettel mondja ki: 
egyetlen próféta vére sem marad megbosszulatlanul. Ábelt 
szokták az első vértanúnak tekinteni (lMóz 4,lkk), Zakariást 
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az utolsónak, mer t Jézus idejében az Ótestamentum a Kró-
nika könyvével végződött, amelyben ez az eset olvasható 
(2Krón 24,20k). Jézus végül ismét egy képpel szemlélteti az 
írástudók bűnét: elrabolták az ismeret kulcsát. A zsidók sok-
szor dicsekedtek a pogányok előtt azzal, hogy egyedül nekik 
van igazi istenismeretük. Ez az Istenbe vetett hi t és a neki 
tetsző élet alapja. Az írástudók ezt magukhoz ragadták azzal, 
hogy kezükben tar tot ták a törvény magyarázatát. Jézus azzal 
vádolja őket, hogy maguk távol maradtak Istentől, és máso-
kat is megakadályoztak abban, hogy eljussanak az igazi isten-
ismeretre, amely a próféták írásai által elérhető lett volna. 
Jézus szavainak súlyát megérezhetjük, ha a r ra gondolunk, 
hogy az istenismeretnek megfelelő szó „theológia". Az írás-
tudók a zsidóság teológusai voltak, de Jézus figyelmeztetése 
az egyház teológiájának is szól. Isten ajándéka az élesen látó 
teológia. Sokat köszönhet az egyház jó teológusainak. Luther 
is az volt. De ja j azoknak a „siremléképítőknek", akik élette-
len tantételekkel és törvényeskedő erkölcstannal kerülik meg 
Isten akaratát, és elzárják a híveket az élő Istentől idejét múl t 
hagyományokkal. Jézus szavainak elhangzása u tán a farizeu-
sok és az írástudók éles támadást indítanak ellene: ez bizo-
nyítja, hogy Jézus bírálata találó volt. 

8. JÉZUS BESZÉDE A TANÍTVÁNYOK HIVATÁSÁRÓL 
12,1—59 

Mondom nektek, az én barátaimnak! 

Mint a lánc szemei, úgy kapcsolódnak egymásba az egymás 
után következő történetek az evangéliumban. Miután Lukács 
a 11. fejezet nagy részében Jézusnak az ellenfeleivel folyta-
tott vitáiról szólt, és feltárta a lényeges különbséget Jézus és 
ellenfelei között, most már időszerűvé vált, hogy bemutassa, 
milyen hivatást és életrendet szán Jézus a követőinek. Lukács 
erre vonatkozó anyagát a 12. fejezetben egy nagy beszéddé 
egyesíti, amelyet Jézus a nagy sokaság jelenlétében tanítvá-
nyaihoz intéz. Bizonyára nem a tanítványok szűkebb körére, 
a tizenkettőre kell gondolnunk, hanem arra a jóval szélesebb 
körre, amely Jézust követte (6,13). Lukács a beszéd anyagát 
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részben külön forrásából, nagyobb részét pedig a Beszédfor-
rásból merítette. Ez a rész más sorrendben és különböző he-
lyeken található Máténál. Egyes részletek már a forrásokban 
is össze voltak kapcsolva, de a beszédet Lukács szerkesztette 
egésszé. A sok egyes részletből álló beszéd olyan kitűnően van 
egybeszerkesztve, hogy világosan kivehető a gondolatmenete. 
Jézus először bátor bizonyságtételre buzdít, azután a tanítvá-
nyok anyagi javakhoz való viszonyáról szól, és végül az ő el-
jövetelére, s ennek etikai következményeire figyelmeztet. Az 
ellenfeleivel élesen és kemény logikával vitatkozó Jézus itt 
meleg hangon beszél. Az egész beszédre jellemző ez a meg-
szólítás: „Mondom nektek, az én barátaimnak." (12,4.) Azok-
hoz beszél, akiket elhívott , akik hívásának engedve követik 
őt, és akikkel ezért testvéri, baráti közösségben él. Beszédét 
tanítványaihoz intézi, de egyúttal leendő gyülekezetéhez, egy-
házához szól. Számukra külön mondanivalója van, bár nem 
választja el őket a néptől. Azok is beleszólnak beszédébe, és 
néha a tanítványok sem tudják biztosan, hogy külön nekik 
vagy mindenkinek szól-e az, amit mond (12,13. 16. 41. 54). 
Beszéde tanítványai, gyülekezete, egyháza számára csupa biz-
tatás és ígéret, de ebből folyóan több a kötelességük és na-
gyobb a felelősségük. Baráti hangjához hozzá tartozik az a 
határozottság is, hogy egyházától többet vár, mint mástól. 
Nem állít fel ezzel valami különleges, magasabbrendű erköl-
csiséget, hanem következetesen érvényesíti azt az elvet, hogy 
„akinek sok adatott, at tól sok kívántatik, és akire sokat bíz-
tak, attól még többet követelnek." (12,47.) 

a) A TANÍTVÁNY BIZONYSÁGTÉTELE 
12,1—12. 

(1) Eközben megszámlálhatatlan tömeg gyűlt össze oda, 
úgyhogy taposták egymást. Elkezdett beszélni elsősorban ta-
nítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, amely a 
képmutatás. (2) Nincsen olyan elleplezett dolog, amely le ne 
lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. (3) Ezért 
amit a sötétségben mondotok, azt a világosságban fogják meg-
hallani, és amit fülbe súgtatok rejtett helyen, azt ki fogják 
hirdetni a házak tetejéről." 
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(4) „Mondom nektek, az én barátaimnak: ne féljetek azok-
tól, akik megölik a (estet, és azután nem tudnak valami na-
gyobbat tenni. (5) Megmondom nektek, kitől féljetek: féljetek 
attól, akinek van hatalma arra, hogy megölés után belevessen 
a gyehennába.1 Bizony mondom nektek, attól leljetek! (6) 
Ugye öt veréb kapható két fillérért: közülük egy sincs elfe-
ledve Istennél.2 (7) Sőt hajatok szálai is mind meg vannak 
számlálva. Ne féljetek, a sok verébnél különbek vagytok!" 

(8) „Mondom nektek: aki vallást tesz rólam az emberek 
előtt, az Emberfia is vallást tesz róla az Isten angyalai előtt. 
(9) Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, az megtagad -
tatik az Isten angyalai előtt. (10) Aki mond valamit az Ember-
fia ellen, annak megbocsáttatik, aki pedig a Szentlelket káro-
molja, annak nem bocsáttatik meg. (11) Amikor pedig bevisz-
nek titeket a zsinagógák elé, a fejedelmek és a hatalmasságok 
elé, ne aggódjatok azon, hogy hogyan vagy mit feleljetek, 
vagy mit mondjatok, (12) mert a Szentlélek megtanít titeket 
abban az órában arra, amit mondanotok kell."3 

1: Gyehenna: araméi: ge-hinnom = H inném völgye; a bünte tő tűz 
helye, amelyet a Kr. e. II. században a Hinnom völgyével, Jézus ko-
rában az alvilággal vagy a pokollal azonosítottak. — 2: assarion: la-
t inul as, római rézpénz, értéke egy napszám tizenhatod része. — 3: 
vő. Mt 10,26—36; 12,32; 10,19—20. 

Kitudódik minden titok 

1—3. Miközben Jézust keményen támadták az írástudók és 
a farizeusok, hatalmas tömeg torlódott össze körülötte. Ebben 
a tanításra alkalmatlannak látszó helyzetben fordul Jézus ta-
nítványai felé, és tanítást ad nekik hivatásukról. Szavait a 
helyzet magyarázza. Ο maga nyíltan beszél, és ugyanezt kö-
veteli tanítványaitól. A farizeusokkal és írástudókkal folyta-
tott vitáihoz kapcsolódik, és óvja tanítványait magatartásuk-
tól, amelyet a képmutatás jellemez. A kovász az ember szí-
vének gonosz indulatát szokta jelképezni. Jézus ezt a hason-
latot valószínűleg általánosságban, a farizeusok gonoszságára 
értette, de az evangélisták különféleképpen alkalmazták. Mk 
8,15 szerint a hitetlenség, Mt 16,12 szerint tanításuk, Lukács 
szerint képmutatásuk volt gonoszságuk jellemző vonása. Jé-
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zus 11,37—44-ben jellemezte a farizeusoknak azt a képmuta-
tását, hogy mást mutatnak és mondanak, mint ami szívükben 
van. A felemás magatartás kísértése megkörnyékezi a taní t -
ványt is, mégpedig nem is általános erkölcsi vonalon, hanem 
éppen küldetésével, az evangélium hirdetésével kapcsolatban. 
Megtörténhet vele, hogy emberektől való félelemből vagy szé-
gyenérzésből elleplezi Krisztushoz való tartozását, és csak ti-
tokban mer beszélni róla. Jézus figyelmeztet arra, hogy az 
evangélium ügyében minden titkolózás értelmetlen dolog. 
Mint már sokszor, úgy itt is közmondásra hivatkozik: kitudó-
dik minden titok, nincs értelme rejtegetni. Ugyanazt mondja 
vele, mint máskor a világosság hasonlatával. Krisztus evan-
géliumát nem lehet elrejteni, és nem lehet elhallgatni. Jézus 
tanítványa ne legyen fordított értelemben képmutató. Ne mu-
tasson többet, mint ami szívében van, de ne is rejtse el meg-
győződését. Figyeljük meg: Jézus nem arra szólítja fel taní t -
ványait , hogy a háztetőkről hirdessék az evangéliumot, hanem 
arra figyelmeztet, hogy az evangélium szolgálatból ne csinál-
janak titkos mozgalmat. 

Ne féljetek! 

4—7. Jézus számol azzal, hogy tanítványainak életüket kell 
kockára tenniük az evangéliumért. Amikor Lukács leírja eze-
ket a szavakat, a tanítványok többsége vértanú halált halt, s 
a keresztyénség is többször és többféleképpen átesett a tűz-
keresztségen. Ne feledkezzünk el, hogy nemcsak a keresztyén-
ségnek vannak vértanúi. Az emberiséget á tható ellentétek 
miatt a különböző vallásoknak, világnézeteknek, mozgalmak-
nak, a társadalmi haladásnak, sőt a tudománynak is megvannak 
a mártír jai . Az emberi lét és fejlődés bonyolultságából, bűn-
nel való átszövődéséből adódik, hogy az embernek hitéért és 
meggyőződéséért kockázatot is kell vállalnia. Jézus számol 
azzal, hogy tanítványai félnek ettől a kockázattól. Ezért min t 
aki jól ismeri az ember kísértését, barátként mondja tanítvá-
nyainak: Ne fél je tek! Először helyes irányt ad félelmüknek. 
Ne féljenek emberektől, hanem féljenek Istentől, aki örök 
kárhozatra vethet. Mert ez vár arra a tanítványra, aki meg-
tagadja Jézust, ahogyan ezt a következő szakaszban mondja. 
Ne féljenek a jövőtől sem, hanem teljes bizalommal támasz-
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kodjanak Istenre, aki gondot visel. Ezen az alapon vállalhat-
ják hitük kockázatát. Jézus a legközönségesebb madarakról 
és az ember hajszáláról vesz példát. Isten még ezeket is szá-
mon tart ja, mennyivel inkább gondoskodik azokról, akiket Jé-
zus barátainak nevez. 

A Szentlélek megtanít 

8—12. Jézus először eloszlatja tanítványai félelmét, és meg-
erősíti őket hitükben, és csak azután szól bizonyságtételükről. 
Végiggondoltatja velük a két lehetőséget és következményeit: 
„Aki vallást tesz rólam · . . " vagy „Aki megtagad engem . . . " 
Mind a két ünnepélyes kifejezés arra vall, hogy Jézus itt nem 
a tanítványok állandó bizonyságtevő, igehirdető szolgálatára 
gondol, hanem arra a rendkívüli helyzetre, amikor hivatalos 
fórumok előtt kérik számon hitüket. A 11. vers világosan utal 
erre, és ugyanezt a helyzetet tételezi fel az egész igeszakasz. 
Jézus azt várja tanítványaitól, hogy amikor ilyen rendkívüli 
helyzetben kell hitüket megvallaniuk, ne az emberre nézze-
nek, hanem az Isten előtti számadásra. Jézus párhuzamba ál-
lítja önmagát az Emberfiával, és csak sejteti az azonosságot: 
aki vallást tesz róla, arról vallást tesz az Emberfia. Jézusra 
jellemző, hogy ilyen re j te t t módon beszél isteni hatalmáról. 
Lukács ezen a helyen híven őrizte meg Jézus szavait, míg 
Máté nyíltan mondja ki Jézus és az Emberfia azonosságát: 
„ . . . én is vallást teszek róla . . . " (Mt 10,32). Jézus isteni ha-
talmának rejtettségével függ össze az, hogy aki ellene szól an-
nak megbocsáttatik. Sokkal nehezebb a 10. vers második fe-
lének az értelmezése: „Aki a Szentlelket káromolja, annak 
nem bocsáttatik meg." Mk 3,29 ezt abban a történetben 
idézi, amely szerint Jézust a sátán cimboraságával vádolják 
meg: ha azt mondják róla, hogy a sátánnal űzi ki a démono-
kat, akkor nem Jézust, hanem a benne levő Szentlelket káro-
molják. Lukács mint más esetekben, úgy itt is a gyülekezetre 
alkalmazza ezt az igét. A rabbinizmus állandóan hangoztatott 
vádja Jézus ellen az, hogy varázsló volt, és az ördöggel szö-
vetkezett. Feltehető, hogy az első században a zsinagógába 
visszatérő keresztyénektől megkövetelték, hogy Jézust megta-
gadják, és kijelentsék, hogy ördögi lélek van benne (vö. Zsid 
10,29kk). Ha nem is tudjuk ennek az igének az eredeti értel-
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mét pontosan meghatározni, egy bizonyos: Jézus a Szentlélek 
tudatos káromolásáról beszél, és ez nem tévesztendő össze a 
Szentlélek „megszomorításával" vagy „kioltásával" (Ef 4,30; 
1 Tessz 5,19). Lukácsra megint jellemző, hogy nem elrettentő 
szavakat, hanem biztatást és ígéretet tesz Jézus beszédének 
végére. A vallástétel Jézus Krisztusról a Szentlélek ügye. 
A tanítványnak nem kell az ilyen rendkívüli bizonyságtételre 
előre készülnie. Nem élhet a márt írkomplexum aggodalmá-
ban. Az Istenben bízó ember nyugalmával és higgadtságával 
kell végeznie azt a szolgálatot, amelyet Jézus reá bízott 
(12,43). Ha azután számonkérik hitét, akkor nyugodtan bíz-
ha t j a a Szentlélekre, mit kell mondania. 

b) A TANÍTVÁNY ÉS A FÖLDI JAVAK 
12,13—34. 

(13) Ezt mondta neki valaki a tömegből: „Mester, mondd 
meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget." (14) 
ö pedig ezt mondta neki: „Ember, ki rendelt engem fölétek 
bíróvá vagy osztóvá." (15) Ezt mondta nekik: „Vigyázzatok, és 
őrizkedjetek a kapzsiságtól, mert ha bőségben él valaki, élete 
akkor sem javaiból ered." (16) Mondott nekik egy példázatot: 
„Egy gazdag embernek bőven termett a földje, (17) és így 
gondolkodott magában: Mit tegyek, mert nincs hova begyűj-
tenem termésemet? (18) És ezt mondta: Ezt fogom tenni. Le-
bontatom raktáraimat, és nagyobbakat építek, és begyűjtöm 
oda minden gabonámat és javaimat, (19) és ezt mondom lel-
kemnek: Sok jó van neked eltéve sok évre, pihentesd maga-
dat, egyél, igyál, szórakozzál. (20) Ezt mondta neki az Isten: 
Esztelen, ma éjjel visszakövetelik tőled lelkedet, amit pedig 
elkészítettél, kié lesz az? (21) így van az, aki magának tartalé-
kol, és nem Isten előtt gazdag." 

(22) Ezt mondta tanítványainak: „Ezért mondom nektek: ne 
aggódjatok az életért, hogy mit egyetek, testetekért se, hogy 
mit öltsetek magatokra,1 (23) mert az élet nagyobb a táplálék-
nál, és a test az öltözéknél. (24) Figyeljétek meg a hollókat, 
hogy nem vetnek, sem nem aratnak, nincs éléskamrájuk, sem 
magtáruk, és az Isten táplálja őket: mennyivel különbek vagy-
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tok ti a madaraknál! (25) Melyiktek tud aggódással hozzátenni 
termetéhez egy arasznyit?2 (26) Ha pedig a legcsekélyebbet 
sem tudjátok megtenni, miért aggódtok a többi felől? (27) Fi-
gyeljétek meg a liliomokat, hogy sem nem fonnak, sem nem 
szőnek, dé mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében 
sem öltöző* t fel úgy, mint ezek közül egy. (28) Ha pedig a 
füvet, amely a mezőn van ma, és holnap kemencébe vetik, az 
Isten így ruházza, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! 
(2£) Ti is: ne kérdezgessétek, mit egyetek, és mit igyatok, és 
ne engedjétek magatokat felizgatni.'· (30) Mert mindezt a világ 
népei kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségtek 
van ezekre. (31) Ellenben keressétek országát, és ezek is meg-
adatnak nektek!" 

(32) „Ne félj, kicsiny nyáj, mert tetszett Atyátoknak, hogy 
odaadja nektek az országot. (33) Adjátok el, amitek van, és 
adjátok oda alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem 
avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyekben, ahol 
tolvaj nem jut közelébe, moly sem pusztít. (34) Mert ahol a 
kincse'ek van, ott lesz szívetek is."4 

1: szó szerint: ne aggódjatok a lélekért; vö. 9,24k. — 2: helikia: élet-
kor vagy testmagasság; első esetben az életidő meghosszabbításáról, 
második esetben a testmagasság megnöveléséről szól; a példa mindkét 
esetben olyanra céloz, amire az ember nem képes. — 3: meteorizo: fel-
emel, felhúz, felizgat; az Üjtestamentumban csak ezen a helyen passi-
vumban. — 4: 12,13—21 csak Lukácsnál, a többihez vö. Mt 6,25—33. 
19—21. 

Ma éjjel 

13—21. Jézus tanítása szerint a tanítványok hitének egyik 
legnagyobb próbája a földi javakhoz való viszony. Ennek ki-
fej tésére Lukács külön forrása szerint az ad alkalmat, hogy 
valaki a sokaságból közbeszól, és kéri Jézust, tegyen igazságot 
közte és örököstársa között. A közbeszólásban az az elismerés 
nyilatkozik meg, hogy Jézus jó törvénytudó. A zsidóságnál az 
örökösödést az ótestamentumi törvény szabályozta, ezért en-
nek szakértői az írástudók voltak, mint teológusok és jogászok 
egy személyben. Jézus elhárítja magától a bíráskodást: neki 
nem ez a küldetése. Ezzel nem állítja, hogy az anyagi kérdést 
lényegtelennek tekinti, sőt éppen ezt használja fel arra, hogy 
beszéljen róla. Előszc> negatív oldaláról közelíti meg a kér-
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dést, mer t így adódott ez az osztozkodó testvérek vitájából. Öv 
a kapzsiságtól, az anyagi javak gyűjtésének szenvedélyétől. 
Egy szóval sem mondja, hogy az embereknek nincs szüksége 
anyagi javakra. De felhívja a figyelmet arra, hogy az ember 
életét a nagy bőség sem biztosítja. Erről szinte törvényszerűen 
megfeledkeznek azok, akik belevetik magukat a javak gyűj té-
sébe. Ezt szemlélteti egy példázaton, amely m ű f a j a szerint 
ugyanolyan példatörténet, mint az irgalmas samaritánus pél-
dázata. Ember magatartásán közvetlenül szemlélteti az em-
ber magatartására vonatkozó tanítást. Egy gazdag embert 
nagy szerencse ér egy váratlanul bőséges aratással. De nagy a 
gondja: hogyan helyezze biztonságba a termést. Éjszaka is 
töpreng. Amikor megtalálja a megoldást, megnyugszik, mert 
biztosítva látja életét hosszú időre. Ezért törte magát eddig, 
és most azt tervezi, hogy pihenteti magát, és belemerül javai 
élvezetébe. De míg álmatlanul tervezget, Isten beleszól, hogy 
„ma éjjel" visszakéri lelkét. A visszakérés szó figyelmeztet 
arra, hogy az élet Istené, ö adja , tar t ja fenn és veszi vissza. 
A gazdag nem számolt sem a halállal, sem az Istennel, és 
ezért minden előrelátó tervezgetése ellenére is esztelen volt. 
Jézus ezzel a legfontosabbat már el is mondta. Az anyagi ja-
vakkal akkor élünk bölcsen, ha nem tesszük rá életünket, ab-
bán a tudatban, hogy életünk nem a mienk, hanem Istené. 
A példázat azt a benyomást kelti, mintha a halálra gondolás 
tenné bölccsé az embert. A záró mondat azonban ezt helyre-
igazítja. A gazdag ember számára a halál azért jelent tragé-
diát, mert csak a halál határán innen volt gazdag, és elfeled-
kezett arról, hogy gazdagságát átmentse Isten elé. Az ótesta-
mentumi gondolkodás szerint az ember azzal szerez „vagyont" 
Isten előtt, ha másokat megsegít javaiból. A gazdag tehát 
nemcsak Istenről feledkezett meg, hanem embertársairól is. 
Ez a másik fő mondanivalója Jézusnak az anyagi javakhoz 
való viszonyról. Jézus azonban ezt itt csak röviden említi. Ké-
sőbb visszatér rá (12,33 kk). 

Keressétek Isten országát! 

22—31. Lukács a példázatot a Beszédforrásból vett részlet-
tel fejtegeti tovább, amelyet a Máté-féle Hegyibeszédből jól 
ismerünk (Mt 6,25—33). Jézusnak ez a tanítványokhoz inté-
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zett beszéde az égi madarakról és a mező liliomairól az Ú j -
testamentum legköltőibb részletei közé tartozik. Szinte idilli-
kusnak érezzük, pedig egyáltalán nem hagyja el a realitások 
talaját . Jézus először azt követeli, hogy vegyük elő józan 
eszünket, azután pedig azt, hogy nyissuk ki szemünket, és így 
találjuk meg helyes viszonyunkat az anyagi javakhoz. Ami-
kor erre felszólít természetesen feltételezi azt, amit az előző 
példázattal mondott, hogy Isten az életnek és a teremtett vi-
lágnak Ura és gondviselője. Ezen az alapon állítja, hogy ér -
telmetlen az aggódás a táplálékért és az öltözékért. Ezek alá-
rendelt jelentőségűek az élethez képest. Az élet pedig nincs a 
kezünkben. Még egy arasznyival sem tud juk meghosszabbí-
tani. Mert egyedüli Ura az Isten. Erre persze azt lehet mon-
dani: rendben van, Isten az élet Ura, d e az élethez szükség 
van táplálékra és öltözékre, nem életünkért, hanem megélhe-
tésünkért aggódunk. Jézus azzal válaszol erre, hogy figyeljük 
meg az égi madarakat és a mező liliomait: Isten eltartja és 
ruházza őket. Jézus a hasonlatokból kettős fokozással vonja 
le a következtetést. A madarak közül nem a legszebbet, ha-
nem a zsidók szemében tisztátalannak számító hollót válasz-
totta ki (3Móz 11,15; 5Móz 14,17; Zs 147,9; Jób 38,41). A virá-
gokkal ugyanez a helyzet. Palesztinában ma is különböző me-
zei virágokat neveznek liliomnak. Talán a bíbor színű szellőró-
zsáról van itt szó, amely tavasszal elborítja a réteket. Nincs ér -
téke ezeknek a virágoknak, máról holnapra elhervadnak. Isten 
pedig olyan színpompába öltözteti őket, hogy túltesznek Sala-
mon királyon, akinek gazdagsága és pompája közmondásos 
volt (2Krón 9,13—28). Mennyivel inkább gondoskodik az em-
berről! Ez a fokozás egyik része. A másik részét nem szokták 
észrevenni, és emiatt gyökeresen félreértik ezeket a hasonla-
tokat. A hollók nem vetnek, nem aratnak, nincs éléskamrájuk, 
és nincs magtáruk, de az embernek van! A mező virágai nem 
szőnek és nem fonnak, de az embernek rendelkezésére áll é r -
telme és egész technikai készsége! Mennyivel különb az em-
ber az égi madaraknál és a mező virágainál! A teremtő Isten 
már ezzel is jobban gondoskodott róla, mint egyéb teremtmé-
nyeiről. Így tel jes a fokozás. Az a szokásos kiegészítés, hogy 
Jézus nem a munka, hanem az aggódás ellen beszél, ennek 
megfelelően helyreigazítandó. Jézus nemcsak hogy nem be-
szél a munka ellen, de egyenesen belekalkulálja hasonlatába, 
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hogy az ember az állattól és a virágtól eltérően termel, dolgo-
zik és alkot. Hogy ne élhetne meg akkor Isten világában! 
Merő kishitűség feltételezni, hogy Isten úgy teremtette és 
ta r t ja fenn a világot, mintha nem tudná, mire van szüksége 
az embernek. A hiba nem is a gondviselő Atyában, nem is az 
anyagi javak hiányában van, hanem az emberben, aki nem a 
teremtő Isten szándékai szerint dolgozik és él az anyagi ja-
vakkal. Súlyosan téved tehát az ember, ha az anyagi javak 
megszerzését teszi élete céljává. Jézus ezt a célt tűzi tanítvá-
nyai elé: „Keressétek Isten országát, és ezek is megadatnak 
nektek!" Súlyos tévedés azt hinni, hogy Jézus ezzel az anya-
giaktól a lélek felé és a jelen világ problémáitól az eljövendő, 
„más" világ felé fordít ja figyelmünket. Jézus fáradhatatlanul 
hangsúlyozza, hogy csak az mehet be az Isten országába, aki 
ebben a világban, mint hivő ember megállta helyét. Isten or-
szágának a keresése pedig azt jelenti, hogy már itt, ebben a 
világban keresi Isten akaratát és igyekszik azt megvalósítani. 
Ehhez hozzátartozik, hogy törekszik olyan rend felé, amely 
minden embernek megadja a méltó helyét, munkáját és meg-
élhetését. Az ilyen munkával elfoglalt tanítványoknak ígéri 
Jézus, hogy az anyagiak is megadatnak nekik. 

Adjatok! 

32—34. Lukács a kiegészítő párhuzam elve szerint folytatja 
írását. Előbb idézte Jézusnak azt a mondását, hogy Isten or-
szágát keresni kell. Most külön forrásból melléje teszi azt a 
biztatást, hogy Isten máris odaadta országát annak a kis nyáj -
nak, amelynek pásztora Jézus. Ez megfelel annak, amit Jézus 
a Hegyibeszéd bevezetésében mondott (6,20). A két tétel 
együtt igaz: Isten országa feladat is, ajándék is. A tanítványok 
megismerhették Isten országának titkát Jézusban, és megis-
merhették Isten országa rendjét a szeretet parancsolatában. 
Együtt lehetnek Jézussal: övék az Isten országa. Akkor érez-
zük meg ennek a kijelentésnek az ízét, ha arra az egykori re-
ménységre gondolunk, hogy Isten a kegyeseknek adja át a 
világuralmat. Jézusnak ez a szava is így hangzik. De azonnal 
kitűnik a különbség a folytatásból. Jézus követőinek nem az 
a feladata, hogy magukhoz ragadják a világ minden gazdag-
ságát és hatalmát, hanem az, hogy adjanak és segítsenek 
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(9,25). Jézus itt a rabbinizmusban ismert gondolatmenetet és 
képet használ, amely szerint az adakozással az ember átvál-
toztatja mulandó javait örök kincsekké. A végső következ-
tetést pedig közmondással vonja le: „Ahol a kincsetek van, ot t 
lesz a szívetek is." Jézus felhasználja ezeket az ismert gondo-
latokat és közmondásokat, hogy az embertársak iránti fele-
lősségre emlékeztessen. A kor viszonyainak megfelelően ala-
mizsnálkodásról beszél. Ez azonban nem zárja ki, sőt magá-
ba foglalja, hogy a megsegítés ú j abb és nagyobb távlatait is 
figyelembe kell vennünk. Már Luther hangsúlyozta, hogy az 
életerős, munkaképes ember emberi méltóságát sérti az ala-
mizsnálkodás. Ilyen esetben segíteni kell, hogy munkához jus-
son és megkapja tisztességes bérét. A mai világban azonban 
a munka lehetősége és a bér nem oldható meg pusztán egyéni 
alapon, amikor milliók problémájáról van szó. Ma az egész 
emberiségre tekintő tervek és megoldások is kellenek. Jézus 
követőjének tehát a személyes segítségnyújtás mellett olyan 
társadalmi és gazdasági rendre kell törekednie, amely az eddi-
ginél jobban biztosítja az emberhez méltó életet az emberi-
ségnek. 

c) A TANÍTVÁNY REMÉNYSÉGE 
12,35—59. 

(35) „Legyenek derekaitok felövezve és lámpásaitok meg-
gyújtva, (36) ti pedig hasonlók azokhoz az emberekhez, akik 
várják urukat, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy amikor 
megjön, és bekopogtat, azonnal ajtót nyissanak neki. (37) 
Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor megjön, vir-
rasztva talál! Mondom nektek, hogy felövezi magát, és asztal-
hoz ülteti őket, odamegy és felszolgál nekik. (38) És ha a má-
sodik vagy a harmadik őrség idején jön meg, és így ta-
lálja őket, boldogok azok! (39) Azt pedig értsétek meg, hogy 
ha tudná a ház ura, melyik órában jön a betörő, nem engedné 
betörni házába. (40) Ti is legyetek készenlétben, mert ame-
lyikről nem gondoljátok, abban az órában jön az Emberfia." 

(41) Ezt mondta Péter: „IJram, nekünk mondod ezt a pél-
dázatot vagy mindenkinek is?" (42) Ezt mondta az Úr: „Hát 
akkor ki a hű és okos gondnok, akit ura szolgaszemélyzete 
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fölé rendelt, hogy kiadja az élelemadagot idejében?1 (43) Bol-
dog az a szolga, akit ura, amikor megjön, ebben a munkában 
talál! (44) Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé 
rendeli. (45) Ha pedig azt mondaná szívében az a szolga: Ké-
sik az uram a hazajövetellel, és elkezdené verni a szolgákat 
és a szolgálókat, elkezdene enni, inni és részegedni, (46) meg-
érkezik ennek a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem 
várná, és abban az órában, amelyet nem tud, és ketté vágatja, 
és a hitetlenek sorsára juttatja.2 (47) Az a szolga aki ismeri ura 
akaratát, és nem készítette el, vagy nem tette meg akarata 
szerint, sok verést kap. (48) Aki pedig nem ismeri, de verésre 
méltó dolgokat követ el, az kevés verést kap. Mindenkitől, aki-
nek sok adatott, sok kívántatik, és akire sokat bíztak, attól 
még többet követelnek." 

(49) „Azért jöttem, hogy tüzet vessek a földre, és mennyire 
kívánom, hogy már fellángolt volna! (50) Keresztséggel kell 
megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, amíg el nem 
végeztetik. (51) Azt gondoljátok, azért jelentem meg, hogy bé-
két adjak a földön? Mondom nektek: egyáltalában nem, ha-
nem inkább ellentétet.3 (52) Mert mostantól fogva egy házban 
öten lesznek ellentétben, hárman kettő ellen, és ketten há-
rom ellen. (53) Ellentétbe kerül atya a fiával és fiú az atyjá-
val, anya a leányával és leány az anyjával, anyós a menyével 
és meny az anyósával." 

(54) Beszélt a sokasághoz is: „Amikor megláttok egy felhőt, 
amely nyugat felől emelkedik, azonnal azt mondjátok, hogy 
eső jön, és úgy lesz, (55) és amikor meglátjátok, hogy déli 
szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség lesz, és az lesz. (56) Kép-
mutatók, a föld és az ég arcát tudjátok kiértékelni, ezt az al-
kalmat pedig hogyan hogy nem értékelitek? (57) Miért nem 
ítélitek meg magatoktól is azt, ami helyes?4 (58) Mert amikor 
hatóság elé mégy peres feleddel, igyekezzél megszabadulni tőle 
útközben, hogy a bíró elé ne hurcoljon, és a bíró át ne adjon 
a börtönőrnek, és a börtönőr börtönbe ne vessen. (59) Mondom 
neked, nem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fél 
krajcárt is."5 

1: sitometrion: a kimért gabona-, kenyér- vagy ételadag. — 2: Az 
eredetiben hebraizáló kifejezés: szó szerint: részét a hitetlenekkel 
ad ja ; J. Jeremiás a feltételezett a raméi szöveg alapján ezt az értel-
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mezőst javasolja: „verést mér t ki rá, és gonosztevőiként kezelte". — 
3: diamerismos: hasadás, meghasonlás, ellentét , vő. Mt 10,34: kard. — 
4: szó szerint : azt, ami igazságos. — 5: lepton: görög rézpénz, a leg-
kisebb é rme; értéke kisebb, mint egy napszám század része. 

Készenlétben 

35—40. Jézus az előzőkben már szólt a tanítványok remény-
ségéről, me r t ez döntően meghatározza az anyagi javakhoz 
való viszonyukat. Az egyház története mutat ja , hogy a keresz-
tyénség egyik buktatója volt a keresztyén reménység hamis 
értelmezése. Már az ős keresztyénség vívódik ezzel a kérdéssel, 
sőt maga Jézus is szembeszáll kortársainak és környezetének 
téves reménységeivel. A nagy kérdés az volt, hogy mikor jön 
el az Isten országa és az Emberfia te l jes dicsőségben. Jézus 
elutasít minden számítást, és azt mondja, hogy akkor jön, ami-
kor nem gondolják. Ennek a teljes bizonytalanságnak logikus 
következménye az, hogy állandóan készen kell lenni jövete-
lére. Jézus ezt hasonlatok sorozatával világítja meg. A keleti 
ember hosszú ruháját feltűrte, és övvel kötötte fel, hogy ne 
akadályozza a munkában vagy a harcban. Az öv felkötése és 
a lámpa meggyújtása a készenlétet jelenti. A menyegzőből 
visszatérő úr példázatát több-kevesebb eltéréssel a többi evan-
géliumokban is megtaláljuk (Mt 24,43. 44; Mk 13,33—37). Lu-
kács szövegében az az érdekes, hogy a példázat képanyagán 
átüt az alkalmazása Jézusra, és ezért valószínűtlen vonások 
vegyülnek bele. Az úr a menyegzői lakomáról bizonytalan 
időben érkezik meg, de boldogok a szolgák, ha ébren találja 
őket, és azonnal ajtót nyitnak. Irásmagyarázók gondoltak arra, 
hogy Lukács elképzelése szerint a menyegzői lakoma — ez 
volt az üdvösség képe — már folyamatban van a mennyben, 
és Jézus onnan tér vissza. De valószínűbb, hogy csak azér t van 
szó menyegzői lakomáról, mert ennek vége bizonytalan szo-
kott lenni, tehát az úr visszajövetele nem számítható ki. Az 
aj tón kopogtató Űr képe kedveltté le t t a keresztyénségben 
(Jel. 3,20). A példázat befejezése eltér az élet valóságától. El-
képzelhetetlen az, hogy a ház ura szolgál fel az asztalnál saját 
szolgáinak. Jézust azonban tanítványai úgy ismerték, min t aki 
szolgál (22,27; Mk 10,45; J n 13,4—11). Dicsőséges visszatéré-
sét is csak úgy tudják elképzelni, hogy akkor is ő szolgál gyü-
lekezetének. A betörő hasonlata különösen értékes az őske-
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resztyén várakozás története szempontjából. Ma nagyon sok 
újszövetségi kutató vallja azt az elméletet, hogy Jézus egész 
közeli időre várta, és jelentette be az utolsó idők eljövetelét. 
Ezért az egész őskeresztyénség azzal a problémával küzdött, 
hogy Jézus eljövetele késett, sőt elmaradt, és ezért csalódtak 
reménységükben. Lassanként tér tek át annak hangsúlyozá-
sára, hogy Jézus jövetelének ideje bizonytalan. Míg Lukács 
feloldotta a problémát azzal a történetszemlélettel, hogy Jézus 
megjelenése nem volt az utolsó idők kezdete, hanem a tör té-
nelem közepe, és visszatéréséig közbeékelődik az egyház kor-
szaka. A betörő hasonlatának helyes értékelése azonban mó-
dosítja ezt a képet. Ez is arról szól, hogy Jézus visszatérésé-
nek ideje teljességgel kiszámíthatatlan. De elképzelhetetlen, 
hogy az őskeresztyén gyülekezet találta ki Jézusra ezt a ha -
sonlatot. Botránkoztatónak érezték, s ha lehet kikerülték az 
ilyen hasonlatokat, ahogyan Lukács is a rabló képe helyébe 
a harcos képét tet te (ll ,21k; Mt 12,29). Jézusra pedig jellemző 
az ilyen megütközést keltő fel tűnő hasonlatok használata. Eb-
ből pedig az következik, hogy már Jézus is bizonytalannak 
mondta visszatérésének idejét. Az őskeresztyénség problémáit 
pedig az okozta, hogy egyes csoportjai különböző hatások alá 
kerülve nem tudták ezt a vonalat tartani. De idővel egyre vi-
lágosabbá vált, hogy ez az eredeti és helyes reménység. Ebből 
pedig az következik, amit Jézus befejezésül ú j ra hangsúlyoz: 
az állandó készenlét. 

Akinek sok adatott 

41—48. Jézus előző hasonlatában úgy beszél, hogy nem tűn t 
ki semmiféle különbség vagy rétegződés követőinek közössé-
gében. Péter kérdése most a r ra irányul, hogy nekik, a taní t -
ványok szűkebb körének nincs-e valamilyen külön remény-
sége, nem számíthatnak-e kiváltságos helyzetre az eljövendő 
világban, hiszen ők Jézus közvetlen közelében vannak. Jézus 
ú j ra egy példázattal felel, amelyet Lukács a Beszédforrás 
alapján mond el (vö. Mt 24,45—51). Űjra egy házba vezet el 
minket, ahol a szolgák bizonytalan időre vár ják vissza urukat . 
Nincs megemlítve, hova ment , de bizonyára hosszabb időre 
távozott, mert egyet a szolgák közül a többi fölé rendel, és 
megbízza azzal, hogy mindenkinek rendes időben adja ki a 
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napi élelmi adagot. Ebben a példázatban most már ez a többi 
fölé rendelt szolga a gondnok vagy régi bibliai szóval: sáfár áll 
homloktérben. Két lehetőség van. Az egyik az, hogy ez a 
szolga pontosan végzi munkáját , és szolgálata teljesítése köz-
ben érkezik meg — váratlanul — az ura. Jézus ezt hűnek ne-
vezi, mert gondosan megteszi, amit rábíztak, és okosnak is, 
mert reálisan méri fel a helyzetét, ti. azt, hogy előbb-utóbb 
biztosan számot kell adnia ura előtt. Jézus mindig ilyen ér te-
lemben használja ezt a szót: okos, értelmes, eszes szolga az, aki 
időpontra való tekintet nélkül számol az ítélettel, és ennek 
megfelelően teljesíti feladatát ebben a világban. Az „okos" szó 
ilyen értelemben Jézus eszhatológiájának és etikájának egyik 
kulcsszava. Jézus röviden utal még arra, hogy az ilyen szolga 
megkapja jutalmát: még nagyobb szolgálatot. A másik lehető-
ség az, hogy a szolga az ura késlekedésére számít, és azt gon-
dolja, hogy ráér még. Benne lényegileg az eszhatológiátlan és 
reménytelen keresztyénség képe jelenik meg. Következménye 
meglátszik a magatartásán: hatalmaskodik, és gátlástalanul él-
vezi a világ javait. Jézus itt röviden figyelmeztet a következ-
ményekre: ez a szolga hitetlen, és ennek megfelelő büntetést 
kap. Ez Jézus válasza arra a kérdésre, hogy van-e különbség 
a tanítványok és a többiek között. Jézus szerint van: a na-
gyobb felelősségben és a szigorúbb megítélésben. Lukács úgy 
mondja el ezt a példázatot, hogy á tüt rajta saját korának egy-
házi problémája. Akkor kezd már kialakulni a hierarchikus 
rend a püspökök különleges hatalmával. Erre vonatkoztatja Jé-
zus példázatát. Nem állítja, hogy nincs különbség a gyülekezet 
tagjai között. Maga az Űr rendelt némelyeket apostolokul és 
vezetőkül. De ezek is az Űr szolgái, mint a többiek. Kiváltsá-
guk a nagyobb feladat és a nagyobb felelősség. Az Űr tetszését 
pedig csak akkor nyerik el, ha rendszeresen gondoskodnak a 
gyülekezet „táplálékáról". Még egy hasonlat egészíti ki a pél-
dázatot Lukács külön forrásából. A régi, de valóságos világból 
veszi képanyagát. Ha a szolga hibát követ el, akkor verést 
kap így is, úgy is. De azért különbség van a verés mennyisé-
gében aszerint, hogy tudta-e az ura akaratát, vagy sem. Az 
írásmagyarázók arra gondoltak, hogy Jézus ezt a hasonlatot 
először a zsidóság vezetőinek, talán az írástudóknak mondta, 
hogy felhívja figyelmüket törvényismeretükből folyó na-
gyobb felelősségükre. Jelenlegi helyén feltétlenül a tanítvá-
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nyokra vonatkozik, de Lukács úgy mondja el, hogy értsen be-
lőle az egyház minden felelős munkása, különösen az egyház 
teológusai, akik ismerik és tanítják Isten igéjét. A keresz-
tyénség a maga egészségében is többet tudhat Isten akaratá-
ról, mint bárki más, s ezért minden eltévelyedése súlyosabb 
elbírálás alá esik. Jézus egyértelmű érvényességgel mondja ki 
a záró tétel t : „Akinek sok adatott, at tól sok kívántatik, és 
akire sokat bíztak, attól még többet követelnek." 

Jézus küldetése 

49—53. Jézus saját küldetéséről kezd beszélni, és ez még-
jobban megvilágítja a tanítványok helyzetét és feladatát, ami-
ről az előző szakaszban volt szó. Lukács rendezi így anyagát, 
amelynek első két versét külön forrásból, a többit a Beszéd-
forrásból meríti (vö. Mt 10,34—36). A szakasznak szinte min-
den sora ú j és nehéz értelmezési feladatot jelent. Mi az a tűz, 
amelyet Jézus vet a földre, és szeretné, ha már lángolna? 
Aligha lehet az ítélet tüze, mert ez nem illik bele abba a 
képbe, amelyet ebben az evangéliumban kapunk Jézusról. In-
kább lehet a Szentlélek tüzére gondolni, amellyel ő maga 
megkereszteli gyülekezetét (3,16; Cs 2,3). Kevésbé valószínű 
az a magyarázat, hogy a szenvedések tüzéről van szó, amelyen 
a tanítványoknak át kell mennie, hogy bejussanak Isten di-
csőségébe. Hiszen nem Jézus hozta ezt a szenvedést a földre, 
és aligha kívánta. A keresztség, amelyen Jézusnak át kell es-
nie, kétségtelenül a martír ium (Mk 10,38kk). A szorongó gyöt-
rődés, amellyel erre tekint, Jézus valóságos emberségét tük-
rözi. Jézus tehát azt mondja tanítványainak, hogy szeretné, 
ha már lángolna a Szentlélek tüze, hogy erősítse tanítványait 
a hitben, a vigyázásban és a szolgálatban, amiről előbb szólt. 
De előtte át kell mennie a halálon, hogy elküldhesse a Szent-
lelket. Az ő szenvedése viszont rávilágít a tanítványok helyze-
tére. A világban Jézus ügye nem halad előre s imán: ezzel a 
tanítványoknak is számolniuk kell. A tanítványok joggal gon-
dolták, hogy Jézus békét hoz a földre, hiszen rá juk is a béke 
üzenetét bízta (10,5k). De éppen ez az, amivel Jézus állásfog-
lalásra szólít fel ellene vagy mellette, és ez válthat ki ellen-
téteket. Emiatt egyetlen családon belül is szembefordulnak 
egymással az emberek. Hasonló mondást az Ötestamentumban 
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is találunk, és azt Jézus korában sokszor idézték (Mik 7,6). De 
a hasonlóság formális. Ott az emberiség romlottságának jelé-
ről van szó (vő. Mik 7,1—6), Jézus pedig azt mondja, hogy 
őmiatta támadnak ellentétek. Ö maga közvetlenül élte ezt át , 
saját rokonaival (Mk 3,21). Követőinek hasonlóra kell e lké-
szülve lenniük. De tudniuk kell, hogy az ellentétet nem Jézus 
szeretetlensége, hanem megtérésre hívó szava és szeretete 
idézte fel, és Jézus sem tekintette ellenségeinek azokat, akik 
nem hittek benne. 

Ami igazságos 

54—59. Lukács megint a kiegészítő párhuzam elve szerint 
szerkeszti tovább az evangéliumot, hogy kivédje a félreérté-
seket. A Jézus miatt támadó ellentét sohasem lehet ellensé-
geskedéssé a tanítványok részéről. Erre az eredményre vezet 
annak a helyzetnek reális felmérése, hogy mindnyájan együt t 
az ítélet felé haladunk. Mint minden népnél, úgy Palesztiná-
ban is számtalan időjárási szabály forgott a nép ajkán. Jézus 
ezekből idéz kettőt annak szemléltetésére, hogy milyen pon-
tosan meg tud ják figyelni a valóságok világát. Annál feltűnőbb, 
hogy ez a tájékozódó képesség cserben hagyta őket, amikor 
saját helyzetük megítéléséről volt szó. Maguktól kellene rá-
jönniük, hogyan kell elintézniük az egymás között felmerülő 
viszályokat. Jézus adósként szólítja meg hallgatóit. Abban a 
világban közismert volt, hogy ha az adóst törvény elé vitték, 
feltétlenül elítélték, és nem szabadult, míg mindent ki nem 
fizetett. Magától értődik, hogy aki ezt el akarta kerülni, an -
nak számára egy megoldás volt: kiegyezni, mielőtt bíróság elé 
kerül az ügy. Közérthető a kép. A bíróság az utolsó ítéletet, 
az adósság és elengedés a Miatyánkban is a bűnt és bocsána-
tot jelenti. Jézus tehát azt mondja : ha reálisan mér jük fel a 
helyzetet, akkor feltétlenül kibékülünk azzal, aki ellen vét-
keztünk. Ha nem ezt tesszük, biztosan elveszítjük perünket 
Isten előtt. Hitbeli és világnézeti ellentétek támadhatnak a 
tanítványok körül, s ezt nem mindig lehet feloldani, mert a 
hitet egyedül Isten Lelke ébresztheti. De a tanítványok hibá-
jából származó meghasonlást megbékéléssel kell rendbehozni. 
Jézus szerint ez az a „helyes" eljárás, amire mindenki magá-
tól rájöhetne. 
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9. JÉZUS MEGTÉRÉSRE HÍV 
13,1—35 

Jeruzsálem felé 

Lépésről lépésre „rendben" (1,3) halad előre Lukács evan-
géliuma Jézus életének és tanításának ismertetésében. Annak 
bemutatásával kezdte Jézus jeruzsálemi útjának leírását, hogy 
bemutatta, mit jelent Jézus követése (9,51kk). Ezt kifejtette 
Jézus ellenfeleivel folytatott vi tájában és tanítványaihoz in-
tézett beszédében ( l l ,14kk; 12,lkk). Most pedig olyan törté-
neteket sorakoztat fel, amelyekben Jézus a nép felé fordul. 
Ezek a történetek lazábban függenek össze, mint az előzők, de 
egy külső és egy belső szempont összetartja. A külső szem-
pont: itt ú j r a erősebb hangsúly esik a r ra , hogy Jézus úton van 
Jeruzsálem felé, és egyébként is többször történik utalás Je-
ruzsálemre (13,1. 3. 22. 33—35). Az összefüggő tar talmi szem-
pont az, hogy Jézus Jeruzsálem felé tekintve megtérésre hívja 
népét. Ez szavainak ér te lme még akkor is, amikor a megtérés 
szó nem hangzik el. Lukács nem pusztán történeti szándékkal 
írja le ezeket a történeteket, hogy tudósítson Jézus működé-
sének ezekről a részleteiről is. Nem sokkal Jeruzsálem pusztu-
lása után í r ja evangéliumát. Olvasóit és a keresztyénséget na-
gyon foglalkoztatta ez az esemény, és az aktualitás elevensé-
gével érdekelte őket, mit mond róla az evangélium. Lukács 
bemutat ja azt a Jézust, aki városról városra, faluról falura 
járt, zsinagógákban és útközben taní tot t és gyógyított, fárad-
hatatlanul kereste népét, hogy Isten út jára térítse. Lukács 
nem mond ítéletet Jeruzsálem tragédiája után sem, hanem 
úgy ír, hogy olvasói megértsék: Jézus szorongató szeretete 
megtérésre hív mindenkit — most már az ú j szövetség népét, 
a keresztyénséget is. 

a) A FÜGEFA PÉLDÁZATA 
13,1—9 

(1) Odaérkeztek néhányan éppen akkor, és hírt hoztak neki 
azokról a galileaiakról, akiknek vérét Pilátus áldozatukkal ke-
verte össze. (2) Megszólalt, és ezt mondta nekik: „Azt gondol-
játok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak valamennyi 
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galileainál, mert ezt szenvedték el? (3) Mondom nektek: egyál-
talában nem, sől ha meg nem térlek, hasonlóan vesztek ei 
mind. (4) Vagy az a tizennyolc, akikre rádőlt a torony Siloám-
ban, és megölte őket, gondoljátok, hogy azok vétkesebbek vol-
tak minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? (5) Mon-
dom nek ek: egyáltalában nem, sőt ha meg nem tértek, ugyan-
úgy vesztek el mind." 

(6) Ezt a példázatot mondta: „Volt egy fügefája valakinek 
szőlőjébe ültetve. Odament, termést keresett rajta, és nem 
talált. (7) Ezt mondta a vincellérnek: íme, három éve, mióta 
ide járok, és termés* keresek ezen a fügefán, és nem találok: 
vágd ki, minek szívja ki a földet is! (8) Az pedig így válaszolt 
neki: Uram, hogyd meg erre az évre is, míg körülásom és 
megtrágyázom. (9) Hátha terem a jövőben, ha pedig nem, 
vágd ki. '1 

1: Ez a szakasz Lukács külön forrásából származik. 

Bűnösebbek? 

1—5. Történeti ismereteink hézagossága megnehezíti annak 
megállapítását, hogy mi volt Jézus szavainak eredeti értelme. 
Hírt hoztak Jézusnak Pilátus rémtettéről: galileaiak vérét ál-
dozatukkal keverte. Semmiféle más forrásból nem tudunk er-
ről az esetről, de nincs okunk arra, hogy történetiségét két-
ségbe vonjuk. Egyelőre találgatásokra vagyunk utalva. Pilá-
tusról tudjuk, hogy nem bánt kesztyűs kézzel a zsidósággal. 
Ilyen szempontból tehát ez az eset valószínűnek látszik. Páska 
napja körül kellett történnie, mert csak ilyenkor végeztek 
nem papi emberek is áldozatot, ti. a páska-bárány megölését. 
A páska-ünnep mellett bizonyít az is, hogy galileaiakról szól 
a hír. Erre az ünnepre mehettek Jeruzsálembe. A páska han-
gulata rendszerint felszította a messiási reménységeket, és 
gyakran robbantak ki éppen ezen az ünnepen vallásos-politi-
kai zavargások. A galileaiaknak pedig az volt a hírük, hogy a 
szélsőséges zélótákkal tartanak (1,26; 2,4). Az esetnek a temp-
lomban vagy útközben kellett történnie, amikor az áldozatot 
odavezették. A zsidóság szemében botrányos szentségtörés 
volt Pilátus tette. Kik és miért vittek erről hírt Jézusnak? 
Jézus szavaiból ki lehet venni, hogy a hírvivők hibáztatták a 
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galileaiakat. Azok tehát nem lehetnek zélóták, hanem inkább 
farizeusok, akik hasonlóképpen gyűlölték a rómaiakat, de 
helytelenítették a zélóták erőszakos akcióit. Jézusról tudták, 
hogy ő is galileai, és működése nyomán megmozdult a nép. 
Talán figyelmeztetni akar ták működésének következményeire 
vagy burkoltan őt is okolták az esetért vagy meg akarták f i -
gyelni, nem tesz-e rá olyan kijelentést, amellyel megfoghat-
nák. Jézus válaszában egy másik közismertnek feltételezett 
esetet állít az elmondottak mellé. A siloámi torony összedőlé-
séről sem tudunk más forrásokból. Josephus zsidó történetíró 
említi, hogy Pilátus templomi pénzeket felhasználva vízveze-
téket épített a siloámi forrástól, és eközben beomlás történt 
(Β II: 9,4). Lehetséges, hogy a torony is ekkor dőlt össze, még-
pedig olyanokra, akik együttműködtek a rómaiakkal. Mindkét 
esetről az volt a közvélemény, hogy a szerencsétlenül jártak 
megérdemelték sorsukat. Mit válaszol erre Jézus? Azt, hogy 
ők, akik szívében hasonló gyűlölet él, de Istentől remélik a 
bosszúállást, nem kevésbé bűnösök, mint azok, akiknek gyű-
lölete lázadásban robban ki, vagy akik a rómaiak szolgálatába 
alltak. Ezért nekik nem kevésbé kell megtérniük, mint azok-
nak, akiknek kellett volna az ő nézetük szerint. Ha eltekin-
tünk ettől a tényeken és feltevéseken alapuló kortörténeti ma-
gyarázattól, akkor is kivehető Jézus szavából, hogy elítéli azo-
kat, akik másokat bűnösebbnek tekintenek önmaguknál, és ez-
zel kivonják magukat a megtérés követelménye alól. Jézus 
megtérésre hívó szava az egész népnek szól, mindenkit vissza-
szólít a gyűlölködésből és a vádaskodásból a szeretet paran-
csolatához. 

Hátha! 
6—9. Jézus példázattal világítja meg népének helyzetét Is-

ten szemszögéből nézve. Csupa közismert kép, a hallgatók 
azonnal megérthették, miről van szó. A szőlő Izráel (Ézs 5,1— 
7). Benne a fügefa Jeruzsálem, de lehet maga a nép is. A szőlő 
gazdája Isten. A te rmés mindaz, amit Isten elvárhat népétől, 
összefoglalóan az Isten akaratának megfelelő élet. A gazda 
háromszori visszatérése nem magyarázható allegorikusán Jé -
zus három évi működésére, mert a gazda nem Jézust, hanem 
Istent jelképezi. Inkább arra utal, hogy Isten türelemmel várt 
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népe megtérésére. Miután hiába vár, kimondja az ítéletet. Ez 
megint logikus és magától értetődő tétel: senki sem tűr ke r t -
jében terméketlen fát. A példázatnak azonban nem ez a végső 
mondanivalója. Valaki közbelépett, és ennek kedvéért meg-
adja Isten a kegyelem esztendejét. Ezt az örömhírt hirdeti J é -
zus működésének kezdete óta (4,18—21). Jézusért nem lett 
igaza Keresztelő Jánosnak, aki azt várta, hogy lecsapjon a f e j -
sze a fák gyökerére (3,9). Isten Jézusért a következetlenségig 
kegyelmes, amikor nem ha j t j a végre a kimondott ítéletet. Ez 
a halasztás azonban azzal a reménységgel történik, ami t a 
„hátha" szó fejez ki. Jézus j á r ja a városokat és a falvakat, 
gyógyít és tanít, hátha felfigyelnek rá és megtérnek. El-
mondja ezt a példázatot is, hátha megnyílik hallgatói szeme 
helyzetük komolyságának a felismerésére. Mert a „hátha" 
után következik a másik lehetőség is: „Ha pedig nem, akkor 
vágd ki!" Amikor Lukács evangéliumába foglalja ezt a példá-
zatot, akkor a történeti helyzeten túlmenő értelmet kap. Még 
mindig tart a kegyelem ideje. Jézusért még mindig kegyelem 
alatt áll a világ. Isten Jézusért vár az ítélettel, és vár a meg-
térésre. Mert meg akarja menteni az embert. Hátha! 

b) A GÖRNYEDT ASSZONY MEGGYÓGYÍTÁSA 
13,10—17 

(10) Tanított egy zsinagógában szombaton, (11) és íme, egy 
asszony, akiben betegség lelke volt, tizennyolc év óta meg 
volt görnyedve, és egyáltalában nem tudott felegyenesedni. 
(12) Amikor meglátta Jézus, odahívta, és ezt mondta neki: 
„Asszony, feloldattál betegségedtől", (13) és rátette kezét. 
Azonnal felegyenesedett, és dicsérte Istent. (14) Megszólalt a 
zsinagóga elöljárója felháborodva azon, hogy Jézus szomba-
ton gyógyított. Megmondta a sokaságnak, hogy hat nap van, 
amelyen dolgozni kell: „Tehát azon jöjjetek, gyógyíttassátok 
magatokat, és nem a szombat napján." (15) így válaszolt neki 
az Ür: „Képmutatók, nem oldja-e el bármelyiktek szombaton 
ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e itatni? (16) 
Ezt pedig, aki Ábrahám leánya, akit íme tizennyolc éve meg-
kötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ettől a bilincstől a 
szombat napján?" (17) Amikor ezeket mondta, szégyenkeztek 
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ellenfelei mind, és az egész sokaság örült mindannak, ami ál-
tala történt.1 

1: 13,10—17 Lukács külön forrásából származik. 

Kellett! 

10—17. Egyszer már találkoztunk Lukács evangéliumában 
a szombat problémájával, és szombatnapi gyógyítással (6,lkk). 
Akkor Jézus ellenfelei rendezték meg a helyzetet, hogy meg-
figyelhessék. Most Jézus a kezdeményező. Amikor meglátta 
az asszonyt, magához hívta, ahol tanított, hogy mindenki jól 
lássa, mi történik. Jézus fel akarja hívni a figyelmet a szom-
batnap kérdésére. Az asszony derekában görcsös merevség 
volt, amely miat t nem tudot t felegyenesedni már 18 éve. 
A mai orvostudomány hisztérikus jelenségre következtetne a 
leírás alapján (scoliasis hysterica). Az lehetett az asszony ér-
zése, hogy valami sátáni erő kötötte gúzsba. Erre utal Jézus 
gyógyító szava: „Feloldattál." A zsinagóga vezetőjének felhá-
borodása abból a meggyőződésből fakad, hogy Izráel a szom-
bat szigorú megünneplésével a világot teremtő egy Istenről 
tesz bizonyságot a pogány világ előtt. A népet utasítja rendre, 
hogy Jézus is értsen belőle. Jöjjenek Jézushoz hétköznap, ak-
kor kell dolgozni. Jézus szintén a néphez szól. Szemléletes 
példát mond fokozásos következtetéssel. A példa az asszony 
gyógyulására, betegségéből való feláldozására emlékeztet. 
Mindenki természetesnek tart ja, hogy eloldja állatát, és itatni 
vigye szombaton. Mennyivel inkább egy embert, aki 18 év óta 
van megkötözve és szenved, mint a szomjazó állat. Azt az 
ellenvetést, hogy csak asszonyról van szó, akit ekkor nem 
sokra becsültek, kivédi Jézus azzal, hogy ő is „Ábrahám leá-
nya". Ez Izráel kitüntető címe a rabbinizmusban. Ilyen ma-
gasra emeli ő t Jézus. Arra a kérdésre, hogy nem kellett-e fel-
oldozni őt a sátán bilincséből, csak az a válasz lehetséges: Kel-
lett! Jézus hangsúlyozza: a szombat napján. Ez a történet köz-
vetve arról szól, hogy Jézus megtérésre hívja népét. Mert ra-
dikális megtérésre van szükségük, hogy a szeretet parancso-
latát helyezzék mindenek fölé. Lukács gyülekezetei számára 
és számunkra elvesztették közvetlen aktualitásukat ezek a 
szombatnapi viták. Mégis jelentős mondanivalójuk van még 
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mindig. Emlékeztetnek arra, hogy nem kegyes szokások ápo-
lásával, hanem mindenekelőtt és mindenek fölött a segítségre 
szorulók megsegítésével kell bizonyságot tennünk Istenről a 
vüágban. 

c) A MUSTÁRMAG ÉS A KOVÁSZ PÉLDÁZATA 
13,18—21. 

(18) Tovább beszélt: Mihez hasonló az Isten országa, és mi-
hez hasonlítsam? (19) Hasonló egy mustármaghoz, amelyet vett 
egy ember, és elvetette kertjében, és felnőtt, fává lett, és az 
égi madarak fészket raktak ágai között." (20) Ezt is mondta: 
„Mihez hasonlítsam az Isten országát? (21) Kovászhoz hasonló, 
amelyet vett egy asszony, és belerejtette három mérce lisztbe, 
míg kovászossá lett egészen."1 

1: Lukács ezt a két példázatot a Beszédforrás a lapján mondja el; 
vö. Mt 13,31—33; a mus tá rmag példázata Márknál is megtalálható: 
Mik 4,30—32. 

Kicsiny kezdet 

18—21. Jézus hallgatói kitérhettek a megtérés követelmé-
nye elől azzal, hogy semmi sem igazolja Jézus működésében 
ezt az Izráelre, sőt minden népre kiterjedő igényt. Tanítvá-
nyai szintén érezhették az ellentmondást a reménységek és a 
tények között. A messiás és Isten országa megjelenését nagy-
szerűnek, ellenállhatatlannak képzelték, és Jézus is nagy táv-
latokat rajzolt eléjük. Ehhez képest jelentéktelennek látszott, 
hogy Jézus csak egy kis tanítványi kört gyűjt maga köré, ta-
nít és gyógyít. Lesz-e ebből valami? Ezekre az ellenvetésekre 
és kérdésekre válaszol Jézus a mustármag és a kovász példá-
zatával. A mustár mag ja a közmondásokban a legapróbb mag-
nak számított Jézus korában. Nem magról termesztették, és 
nem kertben, hanem szabad földben. A kezdet kicsiségét emeli 
ki a példázat azzal, hogy egy ember egyetlen apró magot ve-
tett el a kertjében. A mustár növény nagyságát is szokták em-
legetni, két-három méterre megnő. Ezt szemlélteti a madarak 
megtelepedése ágain. Birodalmak nagyságát szokták ezzel a 
képpel példázni: a világ népei oltalma alá húzódnak (Ezék 
17,23k; 31,6; Dán 4,9. 18). Jézus tehát azt mondja, hogy a ki-
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csiny kezdet ne tévesszen meg. A természet is muta t példát 
arra, hogy kicsinyből nagy lesz. Hasonló a másik példázat 
mondanivalója. Előbb férfiről, itt asszonyról van szó. Jézus 
szereti az ilyen párhuzamokat, Lukács pedig még tovább sza-
porít ja az anyag rendezésével (pl. 15,3—10). A kenyérsütés az 
asszonyok dolga volt. A liszt mennyisége hangsúlyozottan 
nagy: mintegy 40 kg, hogy a kezdet és az eredmény közötti 
különbséget fokozza. Különös az, hogy a bibliai hasonlatok-
ban a kovász a gonoszság jelképe ( lKor 5,6). Itt pedig valami-
képpen Jézus működésére és Isten országára kell vonatkoztat-
nunk. Szellemes az a magyarázat, hogy Jézus bűnösöket és 
emberektől megvetetteket gyűjt maga köré, és ez a rejtett 
kezdete Isten országának. Kérdéses, hogy valóban erre utal-e 
a kép. Jézus szereti a hasonlatokat elképesztő módon, a szo-
kással ellentétesen alkalmazni. Bizonyára itt is ezt teszi. Mit 
mond tehát Jézus ezekkel a példázatokkal? Emlékezünk arra, 
hogy Jézus a várakozással ellentétben nem ítélni jött, hanem 
meghirdetni Isten kegyelmét, és így hozza közel Isten orszá-
gát. De arról is beszélt, hogy az Emberfia majd eljön teljes 
dicsőségben. Ez a kettősség megkettőzte Jézus beszédeiben 
Isten országa fogalmát is, amire addig nem volt példa. Isten 
országa rejtetten jelen van Jézus személyében és evangéliu-
mában, de Isten országa teljes dicsőségben visszatérésekor je-
lenik meg. Isten országának a rej te t t jelenlétét nevezi Isten 
országa titkának, amelyről ez a két példázat is szól (vö. 8,9k; 
11,14—20). Bármilyen kicsinek látszik a kezdet, abban már 
jelen van az, ami dicsőségben fog megjelenni. Beszéde hallga-
tóit figyelmeztette ezzel arra, hogy vegyék komolyan meg-
térésre hívó szavát, mer t így jött közel Isten országa. Tanít-
ványait és az ige hirdetőit pedig biztatja, hogy jó reménység-
gel végezzék munkájukat , mert amit Isten elkezdett, azt tel-
jességre viszi. 

d) A SZÜK ÉS A ZÁRT AJTÓ PÉLDÁZATA 
13,22—30. 

(22) Járt városról városra és faluról falura, miközben taní-
tott, és úton volt Jeruzsálem felé. (23) Ezt mondta neki valaki: 
„Uram, kevesen vannak-e akik üdvözülnek?"1 Ö pedig ezt 
mondta nekik: (24) „Tusakodjatok2 bemenni a szűk ajtón, mert 
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mondom nektek, sokan igyekeznek majd bemenni, de nem 
tudnak. (25) Mert ha már felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, 
kezditek kinn megállva zörgetni az ajtót, és így szóltok: Urunk, 
nyisd ki nekünk! És így felel nektek: Nem tudom honnan 
valók vagytok!1 (26) Akkor kezditek mondani: Ettünk előt-
ted, és ittunk, és utcáinkban tanítottál. (27) És így szól hozzá-
tok: Nem tudom honnan valók vagytok, távozzatok tőlem 
mind, ti gonosztevők!4 (28) Ott lesz sírás és fogak csikorgatása, 
amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákobot és a prófétá-
kat mind az Isten országában, magatokat pedig kivetve kívül. 
(29) És eljönnek keletről és nyugatról és északról és délről, 
és asztalhoz telepednek az Isten országában. (30) És íme, van-
nak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók 
lesznek."5 

1: hoi sozomenoi: akik megmenekülnek vagy üdvözülnek, aszerint, 
hogy milyen elképzelése van a kérdezőnek a messiási ko<rról, ill. Isten 
országáról. — 2: agonizesthe: versenyez, különösen futásban, végső 
erőfeszítéssel harcol ( lKor 9,25—27). — 3: A rabbinizmusban is isme-
retes átokformula. — 4: ergatai adikias: szó szerint foglalkozás meg-
jelölése: akiknek az a foglalkozása, hogy gonoszt tesznek; pl.: ergates 
thalasses = halász, vagy ergates lithon = kőfaragó. — 5: vö. Mt 
7,13—14; 25,10—12; 7,22—23; 8,11—12. 

Elsők és utolsók 

22—30. Lukács ú j r a emlékeztet arra, hogy Jézus Jeruzsá-
lem felé tart. Sokan Jeruzsálembe érkezésétől vár ták a mes-
siási harcok kezdetét, és Isten országának megjelenését (19, 
18). Bizonyára ezzel függ össze az a kérdés, hogy kevesen 
vannak-e akik megmenekülnek, ill. üdvözülnek. A rabbiniz-
musban különbséget tettek a messiás uralma és Isten országa 
között. Az elsőben csak a kegyesek, az utóbbiban egész Izráel 
vesz részt. Lehetséges azonban az is, hogy a kérdés Jézus kö-
vetőinek kis számára, mozgalmának viszonylag csekély elter-
jedettségére utal, min t az előző példázatok. Jézus azzal vála-
szol a kérdésre, hogy sokan akarnak bejutni Isten országába, 
de nem jutnak. Helyreigazítja a kérdést: nem az üdvözülők 
száma lényeges, hanem az, hogy közéjük kerülünk-e· Erre fi-
gyelmeztet az a j tó hasonlatával. Ez a kép közkeletű volt, Jé-
zus is többször és többféleképpen használta. Ismeretes a szűk 
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kapu hasonlata is. A rabbinizmus szerint az Isten félelme vagy 
a szenvedés az a szűk kapu, amely az örök életre visz. Jézus-
nál ú j vonatkozása jelentkezik. A kapu keskenysége miatt tor-
lódás támad előtte, és ezért csak nagy erőfeszítés árán lehet 
bejutni. A tusakodás képe eredetileg az ünnepi játékokon ver-
senyzők végső erőbevetését idézi az elsőbbségért ( lKor 9,24— 
27). Ezen a helyen azonban a hasonlat tömegjelenetbe vezet, 
ahol közelharcot kell vívni a bejutásért. Jézusra jellemző 
drasztikus hasonlat ez. Egyszerű embereknek közérthetően 
beszél arról, hogy amikor az ő követéséről és Isten országáról 
van szó, akkor nem lehet elmélkedni az üdvözülők számáról, 
hanem be kell vetni az ember egész erejét. Mit jelent ez az 
erőbevetés, azt később mondja meg. A tusakodást az teszi iz-
galmassá, hogy kevés az idő, mert még a szűk a j tó is bezárul. 
Jézus meghirdeti Isten kegyelmének esztendejét, de mindig 
azzal, hogy az nem t a r t örökké. Viszont nem mondja meg, 
mikor ér véget, és ez teszi halaszthatatlanná az üdvösség kér-
dését. De újra fordul a kép. Szóváltás támad a ház ura és a 
zárt a j tó előtt zörgetők között. Eközben tűnik ki, hogy mit 
mulasztottak el a kívül maradottak, és hogy mit jelent a tusa-
kodás az üdvösségért. Arra hivatkoznak, hogy a gazda vendé-
gei voltak, és hallgatták tanítását. A gazda azt válaszolja erre, 
hogy aki így képzeli el keresztyénségét, ahhoz neki semmi 
köze sincs, mert az gonosztevő. Jézus itt nem teszi hozzá, mert 
elégszer hangsúlyozta, hogy csak azok az övéi, akik cselekszik 
beszédét (6, 47—49; 11,27—28). Megmagyarázta azt is, hogy 
mit kell cselekedni. Röviden: azt, amit az irgalmas samaritá-
nus tet t . De új ra tovább halad a hasonlat. Belülről látjuk a 
vendéglátó gazda házát. Ott ül a ház ura Izráel ősatyáival és 
körülötte idegenek. A próféták is beszélnek arról, hogy az 
utolsó időkben a pogányok is részesülnek Izráel dicsőségében, 
de hozzá képest alárendelt szerepet játszanak (Ezs 45,6; 49,12; 
59,19; J e r 3,12; Mai 1,11). Jézus pedig azt mondja, hogy lesz-
nek, akik bejutnak a pogányok közül és kívül maradnak Iz-
ráel fiai közül. Megint közmondással vonja le a következte-
tést: „Vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, 
akik utolsók lesznek." Rabbinista szemlélet szerint Izráel az 
első és a többi népek az utolsók. Jézus arra figyelmeztet, 
hogy fordulhat a helyzet. Minden attól függ, hogy hallgat-
nak-e a tanítására. Jézus szava az eredeti történeti helyzet-
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ben nem mond ki végleges ítéletet, de sürgeti hallgatóit, hogy 
hallgassanak rá, és térjenek meg mielőbb. Űj értelmet k a p 
beszéde az egyház számára. Most a keresztyénség az „első", 
mert Jézus közelében tudhat ja magát, és hallgatja beszédét. 
De biztosan „utolsóvá" lesz, ha nem cselekszi. 

e) JÉZUS SZAVA JERUZSÁLEMRŐL 
13,31—35. 

(31) Ugyanabban az órában odament néhány farizeus, és így 
szóltak hozzá: „Menj ki, és távozz innen, mert Heródes meg 
akar ölni." (32) Azt mondta nekik: „Eredjetek el, mondjátok 
meg annak a rókának: íme, kiűzök démonokat, és gyógyításo-
kat végzek ma és holnap, és a harmadikon befejezem. (33) 
Ellenben ma és holnap és a következőn mennem kell, mert 
lehetetlen, hogy egy próféta Jeruzsálemen kívül pusztuljon 
el." 

(34) „Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és 
megkövezed a hozzád küldötteket, hányszor akartam össze-
gyűjteni gyermekeidet, mint a madár a fiókáját szárnya alá, 
és nem akartátok. (35) íme, elhagyatik a házatok. De mondom 
nektek, hogy nem láttok engem, amíg el nem jön az az idő, 
amikor ezt mondjátok: Áldott, aki jön az Ür nevében."1 

1: vö. Mt 23,37—39. 

Lehetetlen! 

31—33. Néhány farizeus értesíti Jézust arról, hogy Heródes 
Antipás, Galilea fejedelme meg akarja ölni (3,1). Azt t aná-
csolják neki, hogy meneküljön. Különös helyzet, csak Lukács 
tudósít róla· Űj ra bizonytalanságban maradnak a részletek. 
Őszinte volt a farizeusok szándéka? Meg akarták menteni? 
Jézus válaszából arra kell következtetni, hogy kapcsolatban 
álltak Heródessel, mert különben Jézus nem küldene általuk 
üzenetet. Vagy talán maga Heródes küldte őket? Josephus 
történetíró azt mondja róla, hogy „szerette a nyugalmat és a 
kényelmet" (A 18:7,2). Talán ravaszul azért beszél másoknak 
Jézus megöléséről, hogy hírt vigyenek róla, és ha Jézus elme-
nekül, megszabadult ettől a problémától. Lehet, hogy Jézus 
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átlát szándékán, és ezért mondja rókának. Mindez csak kö-
vetkeztetés és találgatás. Jézus mindenesetre megüzeni, hogy 
neki előre meghatározott terve van, és ennek megfelelően, 
Heródes szándékától függetlenül rövidesen elhagyja Galileát. 
Megnyugtatja: nem kerülhet arra sor, hogy az ő fennhatósága 
alatt, Galileában haljon meg, mert „lehetetlen, hogy egy 
próféta Jeruzsálemen kívül pusztuljon el". Minek alapján 
mondja ki Jézus ezt a lehetetlenséget? Nem ismerünk olyan 
próféciát, amely ezt közvetlenül igazolná. Magyarázatát kapja 
a megelőző „kell" szóban, amely azt jelenti , hogy Isten tervé-
ben van így (9,21). Az Izráelnek adott isteni ígéretek erősen 
Jeruzsálemhez fűződnek. Onnan támad világosság az utolsó 
időkben (Ézs 2,2—5; 60,lkk; 62,lkk). Jézuson ennek az ígéret-
nek kell teljesednie, és ezért lehetetlen, hogy ne menjen Je-
ruzsálembe. Ott kell meghalnia, hogy onnan támadjon ú j vi-
lágosság kereszt je és üres sírja felől. 

Eljön az az idő! 

34—35. A Jeruzsálembe készülő Jézusnak nem a saját sorsa, 
hanem Jeruzsálem jövője fáj . Nem a maga mentése, hanem 
figyelmeztetés és ú jabb hívogatás van abban, hogy mindent 
megtett és megtesz Jeruzsálemért. Az anyamadár gondosságá-
val igyekezett megnyerni őket Isten ügyének. Magatartásuk 
következménye, hogy „elhagyatik a házuk". A ház itt a temp-
lomot jelenti, és a szenvedő szerkezet mögött Isten áll. Miat-
tuk hagyja el Isten a templomát, mer t nem hallgattak Jé-
zusra. Amikor Lukács ezeket a sorokat leírja, már visszafelé 
tekint Jeruzsálem tragédiájára, a templom pusztulására 70-
ben. A történetírás ku ta t j a és leírja azokat az előzményeket, 
amelyek a zsidó háborúhoz vezettek. A szálak sokfelé vezet-
nek. Az őskeresztyénség abban látta a tragédia okát, hogy 
nem hallgattak Jézusra. Az őskeresztyének Jézustól azt ta-
nulták, hogy Isten ügyéért nem lehet fegyverrel harcolni, ha-
nem a gyűlölködést szeretettel kell legyőzni, és ezért a zsidó-
keresztyén gyülekezet az ostrom előtt elhagyta Jeruzsálemet. 
De azért sem ők, sem az őskeresztyénség, sem Lukács nem 
mondott ki ítéletet a zsidóság fölött. Ezt is Jézustól tanulták! 
Mert Jézus szava nem váddal, hanem reménységgel végződik: 
eljön az idő, amikor Izráel is dicsőíti Istent Jézusért, és a 
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visszatérőt azzal az áldással köszönti, amellyel a templomba 
zarándoklókat szokták fogadni: „Áldott, aki jön az Űr nevé-
ben!" (Zs 118,26). Az őskeresztyénség és elsősorban Pál ezek 
alapján alakította ki teológiai látását Izráelről, és Jézus szere-
tetétől szorongatva kereste a zsidósággal a kapcsolatot (Rm 
9,1—3; 11,15. 25—32). A keresztyénség szégyene, hogy sok-
szor elhagyta ezt az utat. 

10. JÉZUS A FARIZEUSOK KÖZÖTT 
14,1—35. 

Szombati ünnepi ebéden 

Lukács külön forrásából felsorolja ebben a fejezetben Jé-
zus több beszédét, amelyeket külsőleg az tar t össze, hogy fa-
rizeusok között van szombati ünnepi ebéden. Tartalmi össze-
függés abból adódik, hogy Jézus elsősorban a farizeusok hibáit 
veszi célba, és eközben a helyzetnek megfelelően az étkezés-
hez kapcsolódó példázatokat mond. Az előző fejezethez, úgy 
látszik, az fűzi ezeket a beszédeket, hogy Jézus a zárt a j tó 
példázatával Isten országát lakomához hasonlítja (13,20—30). 
Talán az a szempont is vezette Lukácsot, hogy be akar ja mu-
tatni: Jézus a Jeruzsálemre mondott í télete ellenére is foly-
tat ta kísérleteit ellenfelei megnyerésére (13,31—35). Jézus fel-
fedi előttük hibáikat teológiájukban és kegyességükben, 
amelyek korlátok közé szorítják és megakadályozzák a szere-
tet érvényesülését. Az Isten tiszteletéről alkotott hamis fogal-
muk (14,1—6), mérhetetlen becsvágyuk (14,7—11), társadalmi 
kötöttségük (14,12—4): ezek azok a tényezők, amelyek szembe 
kerültek a szeretet parancsolatával. A nagy vacsoráról szóló 
példázat pedig figyelmeztet a végső következményre: kegyes-
ségük ellenére sem mehetnek be Isten országába (14,15—24). 
A fejezet utolsó szakaszában Jézust már nem a farizeusok há-
zában, hanem az ünnepi ebéd után az u tcán a nép között ta-
láljuk, de a beszéd témája szorosan kapcsolódik ahhoz, ami a 
farizeusok között elhangzott (14,25—35). Lukács anyagának 
ilyen rendezésével akarja kifejezésre jut tatni , hogy amit Jé -
zus szűkebb körben mond, az alapjában mindenkire érvényes. 
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a) SZOMBATI GYÓGYÍTÁS, HELYVÁLOGATÁS, 
VENDÉGLÁTÁS 

14,1—14. 

(1) Történt, hogy amikor bement a farizeusok egyik vezető-
jének házába szombaton ebédelni,1 és figyelték őt, (2) íme, 
egy vízkóros ember volt előtte. (3) Megszólalt Jézus, és ezt 
mondta a törvénytudóknak és farizeusoknak: „Szabad-e szom-
baton gyógyítani vagy nem?" (4) Azok pedig hallgattak. És 
megfogta, meggyógyította, és elbocsátotta. (5) Nekik pedig ezt 
mondta: „Ha fia vagy ökre kútba esik, melyiktek ne húzná 
ki azonnal a szombat napján?" (6) És nem tudtak erre felelni. 

(7) Mondott a meghívottaknak egy példázatot, amikor arra 
figyelt, hogy hogyan válogatják az első helyeket, és így szólt 
hozzájuk: (8) „Amikor meghív valaki lakomára, ne telepedjél 
asztalhoz az első helyre, mert hátha náladnál előkelőbbet hí-
vott meg, (9) és odamegy, aki téged és őt meghívta, és ezt 
mondja neked: Add ennek a helyet! és akkor szégyenkezve 
foglalod el az utolsó helyet. (10) Ellenben ha meghívnak, te-
lepedjél le az utolsó helyre, hogy amikor odamegy, aki meg-
hívott téged, azt mondja neked: Jöjj ide feljebb! és akkor di-
csőségben lesz részed minden asztaltársad előtt. (11) Mert min-
denki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki meg-
alázza magát, felmagasztaltatik." 

(12) Szólt ahhoz is, aki meghívta: „Amikor ebédet vagy va-
csorát rendezel, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonai-
dat, se gazdag szomszédaidat, mert hátha szintén meghívnak, 
és viszonzásban részesülsz. (13) Ellenben amikor vendégséget 
rendezel, hívj szegényeket, csonkákat, sántákat, vakokat, (14) 
és boldog leszel, hogy nem tudják neked viszonozni, mert 
viszonoztatik neked az igazak feltámadásakor."2 

1: arton pkagein: betű szerint: kenyeret enni, de jelentése: étkezni, 
tehát nem szabad szó szerint ér teni ; a szombati ebédet igyekeztek mi-
nél ünnepélyesebbé és gazdagabbá tenni, hogy ezzel is megtiszteljék 
a szombatot; vö. 14,15. — 2: 14,1—14 csak Lukácsnál található. 

Azonnal 

1—6. Lukács evangéliumában ismótelten találkoztunk a 
szombat kérdésével, ezért az elmondottakat nem ismételjük 
(6,1—11; 13,10—17). Szombaton a hétköznapi két étkezésen 
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kívül az istentisztelet után ünnepi ebédet szoktak rendezni, 
amelyre a szombat fényének emelése céljából szívesen meg-
hívtak előkelő vendégeket, különösen tekintélyes tanítókat. 
Jézus vendéglátója egy farizeus főember, talán egy farizeusi 
közösség vezetője. A megtisztelés kétértelmű, mert figyelték 
Jézust. A régi keleti vendégségeknél nyitva állt a ház, az utca 
népének szabad bejárása volt, hogy nézelődjék. Talán így ke-
rült oda a vízkóros, de lehet, hogy a farizeusok rendezték 
meg az esetet Jézus megfigyelése céljából. Ez ad alkalmat Jé-
zusnak arra, hogy felvesse a farizeusok és írástudók előtt a 
szombatnapi gyógyítás kérdését. Nem felelnek, hogy Jézust 
kényszerítsék feleletre vagy cselekvésre. Jézus azonnal meg-
gyógyítja a beteget és elküldi. Ezután egy villanásszerű kér-
déssel sarokba szorítja ellenfeleit: Ki ne húzná ki kútba esett 
fiát vagy ökrét szombaton is azonnal? Természetesen mond-
hatták volna azt, amit a zsinagóga vezetője mondott, hogy az 
ilyen betegség ráér hétköznap is (13,14). A farizeusok és írás-
tudók teológiája szerint Isten tisztelete mindenek felet t álló 
parancsolat, ezért a szenvedést is kell vállalni. A beteg is az-
zal tiszteli Istent, ha türelmesen viseli betegségét szombaton. 
Jézusra viszont az jellemző, hogy szerinte a szeretetet még a 
legszentebbnek tartott szombati munkatilalom sem korlátoz-
hatja. Milyen istentisztelet az, amely hagyja tovább szenvedni 
embertársát, mikor segíthetne? Ezért segít Jézus azonnal. 
Erre már nem tudtak felelni a kérdezettek. Nem is lehet, 
mert az egyetlen illő válasz Jézus követése szeretetben. Ez az 
igazi istentisztelet. 

Az utolsó hely 

7—11. A helyzet megfordul, most Jézus figyel azzal a szan-
kékkal, hogy megnyerje ellenfeleit Isten ügye számára. A 
gyógyítás után letelepedtek a vendégek, és kezdték válogatni 
a helyeket. Tekintély, rang és vagyon szerint szoktak ülni, és 
az íratlan szabályok értelmében késve érkező tekintélyesebb 
vendégeket maga a házigazda szokta helyükre vezetni. Rab-
binista feljegyzések tudnak olyan kínos esetről, amelynél a 
házigazda elzavarta vendégét a helyéről, hogy megbecsülteb-
bet ültessen helyére. Ezért azt a tanácsot adták, hogy a ven-
dég néhány lépéssel a kiszemelt hely mögött várjon, míg le-
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ülhet, mert egyébként megszégyenülhet, és azt mondhatják: 
„Szállj alább!" Bár ezek a rabbinista feljegyzések Jézus kora 
utáni időből származnak, mégis az a benyomás támad, mintha 
Jézus ehhez hasonló tanácsot adna bölcs magatartásra. Ennek 
azonban ellene mond a szélsőséges követelés: Ülj az utolsó 
helyre! Ez nem tanács, hanem felhívás megtérésre, amely te-
libe találja a farizeusi magatartást, és a mögötte álló indula-
tot. Tekintélyüket, rangjukat, vagyonukat Isten áldásának te-
kintették kegyességükért, és annak akartak érvényt szerezni 
a helyek válogatásával. Ezzel a beállítottsággal törekedtek 
egymás fölé kerekedni, de ez az indulatuk lehetetlenné tette, 
hogy Isten ajándékával inkább megsegítsék egymást. Jézus 
nem mond kevesebbet „tanácsával", mint amit tanítványai-
nak mondott: „Aki legkisebb köztetek, az nagy!" (9,48) En-
nek a követelésnek a teológiai hátterét a befejező közmondás 
tár ja fel, amelynek szenvedő igealakjai mögött Isten rejl ik: 
„Aki felmagasztalja magát, azt Isten megalázza, és aki meg-
alázza magát, azt Isten felmagasztalja." Ezt a közmondást a 
farizeusok is ismerték. Hillél rabbi nem sokkal Jézus előtt 
majdnem ugyanígy fogalmazta meg. Az Ótestámentumból is 
tudhatták, hogy Isten a kicsinyek, szegények és megalázottak 
mellé áll. Ez a közmondás meggyőző volt a farizeusok szá-
mára: maguk is ezt vallották. Csak azt nem vették észre, hogy 
a fő helyek keresése és egész magatartásuk mögött ezzel 
homlokegyenest ellenkező indulat áll. Ezért lesz a szájukról 
elkapott közmondás megtérésre hívó szóvá. Jézus „tanácsa" 
túlnő az eredeti történeti kereteken. A keresztyénség sokszor 
esett a farizeusok bűnébe, és kereste a megtiszteltetést, az el-
ismerést és a fő helyet a világban. „Ecclesia praecedit" — az 
egyházé az elsőbbség — ez volt a jelszó. Jézus az utolsó 
helyre parancsolja egyházát, hogy legyen mindenek szolgája. 

Viszonzás 
12—14. Jézus először a vendégekhez, azután a házigazdához 

szól. Előkelőségeket hívott házához: Jézus ehhez fűzi monda-
nivalóját. Nincs abban semmi dicséretre méltó, ha valaki a 
hozzá hasonlókat hívja meg, mert a meghívást viszonozni 
szokták (vö. 6,32—35!). Hívjon olyanokat, akik nem tudják 
viszonozni. Kik ezek? A gyülekezet és a társadalom kivetett-
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jei . 2Sám 5,8 alapján.érvényes volt az a szabály, hogy vak és 
béna nem léphette át a templom köszöbét. Vakok, bénák, né-
mák és más betegek nem lehettek a kumráni gyülekezet tag-
jai: ezek nem méltók arra, hogy Isten választott gyülekezeté-
hez tartozzanak. A szegény nép pedig vagy nem ismerte a 
törvényt, vagy ha ismerte, nem volt módja arra, hogy meg-
tartsa rendelkezéseit. Ezért a bűnösök közé számították őket. 
Jézus azt követeli a kegyességükre büszke farizeusoktól, 
hogy éppen ezekkel vállaljanak asztali közösséget. Tanács ez 
is? Nem, hanem megtérésre hívó szó, amely nem kíván mást, 
mint szeretetet. A farizeusok azt állíthatták szembe, hogy a 
fehér asztal erősíthette a szeretet érzését rokonok, barátok és 
szomszédok között. De Jézus szerint ott kezdődik a szeretet, 
amikor át tud lépni olyan vallásos és társadalmi határokat, 
amilyenek őket a szegényektől és a szerencsétlenektől elvá-
lasztották. A záró mondat ú j ra a teológiai hátteret világítja 
meg: Isten viszonozza ezt a meghívást, mert ő maga azono-
sít ja magát a szegényekkel és az elesettekkel. Nem említi, 
hogy Jézus is ezt teszi. És egyháza? Történeti valóság az, 
hogy az egyházat erős szálak fűzik a felső rétegekhez és gaz-
dag népekhez, de kevés kapcsolata és megértése van a sze-
gény rétegek és a népek felé. Jézus kérdése az, hogy van-e a 
keresztyénségben annyi szeretet és bátorság, hogy átlépje eze-
ket a határokat, vállalja a közösséget az emberiség szegényei-
vel és elesettjeivel, és segítse gyógyítani testi, lelki bajait. 

b) A NAGY VACSORA PÉLDÁZATA 
14,15—24. 

(15) Amikor ezeket meghallotta valaki az asztaltársak kii-
zül, ezt mondta neki: „Boldog, aki az Isten országában étke-
zik!"1 (16) Ő pedig ezt mondta neki: „Egy ember nagy vacso-
rát rendezett, és meghívott sokakat. (17) Elküldte szolgáját, 
hogy megmondja a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már készen 
van! (18) És mind egyformán elkezdték magukat kimenteni. 
Az első ezt mondta neki: Szántót vettem, és kénytelen vagyok 
kimenni, hogy megnézzem: kérlek, tekints engem kimentett-
nek. (IS) Egy másik ezt mondta: ö t iga ökröt vettem, és me-
gyek, hogy kipróbáljam: kérlek, tekints engem kimentettnek. 
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(20) Egy harmadik ezt mondta: Feleséget vettem, és nem tudok 
elmenni." 

(21) „Amikor megérkezett a szolga, hírül adta ezt az urá-
nak. Ekkor megharagudott a ház ura, és ezt mondta szolgájá-
nak: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és a szegénye-
ket, csonkákat, vakokat és sántákat tereld ide. (22) Ezt mondta 
a szolga: Uram, meglett, amit parancsoltál, és még van hely. 
(23) Ezt mondta az úr a szolgának: Menj ki az utakra és a kerí-
tésekhez, és kényszeríts bejönni, hogy megteljék a házam.2 

(24) Mert mondom nektek, hogy azok közül a meghívott fér-
fiak közül senki sem fog kóstolni vacsorámból." 

2: vö. 14,1. — 2: coge intrare: kényszer í ts be jönni : azt szemlélteti, 
hogy az ember nem mer hinni fü lének , amikor a vá ra t l an meghívás 
ér i ; a példázat ezzel is azt húzza alá, hogy milyen hihetet lenül nagy 
az Isten szeretete, amelyet k i ter jesz t minden ember r e ; szégyenletes, 
hogy ezekkel a szavakkal igazolták August inus óta az erőszakos té-
r í téseket . 

Tekints engem kimentettnek! 

15—20. Jézus szavaiból többször kiérződött a párhuzam a 
ténylegesen folyó ünnepi ebéd és az Isten országa között. Ezt 
a gondolatmenetet próbálja követni és tovább fűzni az asztal-
társaság egyik tagja, amikor Jézus beszédébe kapcsolódva ezt 
mondja : „Boldogok, akik az Isten országában ebédelnek!" Jé-
zus elfogadja a hasonlatot és a nagy vacsora példázatával fűzi 
tovább. Palesztinában kettős meghívás volt szokásban. A házi-
gazda először gondos mérlegeléssel összeválogatta a vendége-
ket, és jó előre elküldte a meghívást. Ennek elfogadása köte-
lezte a vendéget a megjelenésre, és a meghívás későbbi le-
mondása halálos sértésnek számított. Amikor már elérkezett 
a vendégség ideje, levágták az állatokat, és ezzel tekintették 
késznek a lakomát. Ekkor értesítették ú j ra a vendégeket, 
hogy most már jöjjenek. Itt kezdődik Jézus példázata, de az 
előzetes meghívás megtörténtére utal azzal, hogy meghívot-
takról beszél. Ekkor történt az a Jézus kortársai számára hal-
latlan eset, hogy a meghívottak egymás után lemondják a 
megjelenést. Tény az, hogy csupa nem mindennapi okokkal 
mentették ki magukat : szántó, igás állat, feleség. Még fokozás 
is van benne. Idáig tart a példázat első fele. Mit akar ezzel 
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Jézus mondani? Először is ezzel felel a közbeszólásra. Az em-
berek nem is akarnak olyan nagyon bejutni Isten országába. 
Szépnek képzelik, de ha rákerül a sor, minden mást elébe he-
lyeznek. Ügy hangzik a példázat, mintha azt akarná Jézus, 
hogy lemondjunk mindenről. De hasonlóan kemény szavak-
kal már többször találkoztunk, és megállapítottuk, hogy Jézus 
ezekkel lelkileg szabaddá akar tenni az anyagi javaktól, és 
fe l akar szabadítani az áldozatot is vállaló szolgálatra (12,29— 
31). Nem beszél tehát az anyagi javak vagy a házasság ellen, 
de nem engedi, hogy ezeket tekintsük életünk céljának, és 
úgy élvezzük, hogy szembekerüljünk Isten akaratával. Ebben 
a példázatban még egy külön megfigyelést is kell tennünk ez-
zel kapcsolatban. Jézus jó előre meghívottakról beszél, akik-
nek úgy kellett volna intézniük dolgaikat, hogy ne ütközzék 
a hívással. Itt tehát arról van szó, hogy aki hallgatja Isten 
igéjét, és így elhívást kap Isten országába, annak úgy kell 
rendeznie családi és anyagi ügyeit, hogy egyezzen Isten igé-
jével. Ha pedig nem, akkor úgy jár, mint azok a meghívottak: 
mindennapi életük megoldatlan problémái miatt szembeke-
rülnek Istennel. Észre kell vennünk a példázat történeti hát-
terét is. A jó előre meghívottak Izráelt képviselik, akik az 
atyáknak adott ígéretekkel és a Mózes által kapott szövetség-
gel elhívást kaptak Isten országába. Amikor azonban Jézus 
meghirdeti Isten országának eljövetelét, akkor különféle em-
beri szempontok és kötöttségek miatt nem hallgatnak rá. 
Űjra a keresztyénségre is kell gondolnunk, vajon levonta-e 
mindennapi életére és szolgálatára a következményeket ab-
ból, hogy meghívása van Isten országába? 

Kényszeríts bejönni! 
21—24. Jézus folytat ja a példázatot. A házigazda még két-

szer kiküldi szolgáját. Először behívja a város szegényeit és 
elesettjeit, éppen azokat, akiknek meghívására Jézus az előző 
szakaszban szólítja fel vendéglátó házigazdáját (14,12—14). 
Azután begyűjti a környékről is mindazokat, akiket csak ta-
lál, a meghívottakat pedig kizárja. A példázatnak ebben a má-
sodik részében még jobban kivehető a történeti háttér, mint 
az elsőben. De az azonosítást kissé zavarja az, hogy kétszeri 
pótmeghívásról van szó. Ezek közül az első Jézusra vonatkoz-
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hat úgy, hogy a város Izráelt jelképezi, és Jézus Izráelen be-
lül a szegények és elesettek felé fordul, miután a vezetők el-
utasították. Lukács evangéliumának ez visszatérő gondolata, 
és ezért lehetséges, hogy ő szőtte bele a példázatba (vö. 4,18; 
6,20; 14.13). A második kétségtelenül a pogányok meghívá-
sára vonatkozik. A példázat tehát azt a történeti látást tartal-
mazza, hogy miután Izráel részben elutasítja Jézust, az evan-
gélium tovább terjed a pogányok közé. Ezen a történeti hely-
zeten túlmenően pedig az a példázat mondanivalója, hogy Is-
ten szeretete nem ismer korlátokat, és a visszautasítás is arra 
indítja, hogy mindig szélesebbre terjessze ki irgalmát. Ezt 
szemlélteti a szolgájának adott parancs: „Kényszeríts be-
jönni!" Nem erőszakos térítésre szólít fel. A példázatban or-
szágúton járókról és fal mellett ácsorgókról van szó, akik nem 
tudják elhinni, hogy egyszerre ilyen előkelő meghívást kap-
nak. Ezekkel kell megértetni a szolgáknak, hogy nem tréfál, 
hanem komoly a meghívás. Annak az embernek, aki benne 
él az élet forgatagában, és részt vesz rohanásában, vagy szé-
lére sodródva ácsorog, és közömbösen szemléli mások erőfe-
szítéseit, eszébe sem jut, hogy Istennel is törődjön. Krisztus 
szolgájának ezeket is meg kell győznie arról, hogy Isten 
mennyire szereti őket! Át kell adnia a meghívást: hirdetnie 
kell az evangéliumot. De a szó nem elég, mert nem hiszik. 
Mert hihetetlen! Érzékelhetően, kézzel foghatóan kell meg-
győzni. De nem erőszakkal, hanem a szeretet cselekedeteivel! 

c) JÉZUS KÖVETÉSÉNEK AKADÁLYAI 
14,25—35. 

(25) Együtt ment vele nagy sokaság, és amikor megfordult, 
ezt mondta nekik: (26) „Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli 
atyját és anyját, feleségét és gyermekét, fitestvéreit és nő-
testvéreit, sőt még önmagát is, nem tud tanítványom lenni. 
(27) Aki nem hordozza keresztjét, és nem jön utánam, az nem 
tud tanítványom lenni." 

(28) „Mert ha tornyot akar építeni, melyiktek nem ül le. 
és nem számolgatja a költségeket, hogy telik-e neki befeje-
zésre? (29) Hogy ha alapot vetett, és nem tudná befejezni, ne 
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kezdje csúfolni mindenki, aki látja, és (30) ne mondja, hogy ez 
az ember elkezdett építeni, és nem tudja befejezni. (31) Vagy 
ha egy király kivonul, hogy egy másik királlyal harcba bo-
csátkozzék, nem ül-e le előbb, és nem tanácskozza-e meg, 
hogy tízezer élén tud-e szembeállni az ellene jövő húszezer-
rel? (32) Ha pedig nem, akkor míg az messze van, követeket 
küld, és megkérdezi a béke feltételeit." 

(33) „így tehát, aki közületek nem vesz búcsút minden va-
gyonától, az nem tud tanítványom lenni." 

(34) „Már most: jó a só, ha azonban a só is megízetlenül, 
mivel ízesítik meg? (35) Sem földre, sem trágyára nem alkal-
mas: kidobják. Akinek van füle hallásra, hallja!" 

Nem tud tanítványom lenni! 

25—27. 33. Nem tudjuk, hogyan ért véget az ünnepi ebéd a 
farizeus házában. Jézus elmondja a nagy vacsoráról szóló pél-
dázatát, azután az utcán találjuk, amint nagy sokaság köveli. 
Jézus feléjük fordul, és nekik is beszél azokról az akadályok-
ról, amelyek miatt a farizeusok sem tudják őt követni. Lu-
kács talán azért is ír ja le Jézusnak ezt a beszédét éppen ezen 
a helyen, hogy ne értsék félre a nagy vacsora példázatát. Ne 
következtessék Isten határtalan szeretetéből, hogy könnyű 
Jézust követni. Jézus itt nem hív senkit követésére, nem is 
utasít vissza senkit, hanem elmondja követésének akadá-
lyait. Aki ezeket nem küzdi le, az nem tud tanítványa lenni. 
Nem azt mondja Jézus, hogy ezeket nem fogadja el, még meg 
sem bélyegzi őket, hanem csak azt állapítja meg, hogy az ilye-
nek nem képesek arra, hogy tanítványai legyenek. Háromszor 
koppan ez a súlyos kijelentés: „Az nem tud tanítványom 
lenni." Ennek megfelelően három akadályt sorol fel: aki nem 
gyűlöli közvetlen hozzátartozóit és önmagát, és aki nem hor-
dozza keresztjét, és aki nem vesz búcsút vagyonától. Jézus 
más összefüggésben már beszélt ezekről a nehézségekről, de 
a kemény kifejezések ú j ra kiélezik a problémát (9,57—62). 
Botránkoztató az, hogy gyűlölni kell a közvetlen hozzátarto-
zókat, azért a szó értelmét próbálják tompítani. Mt 10,37 úgy 
értelmezi, hogy nem szabad őket Jézusnál jobban szeretni. 
Valószínű azonban, hogy Lukács őrizte meg pontosabban Jé-
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zus szavát. Jézusra jellemző az ilyen „kemény beszéd". Ha-
sonlóan keményen szól a vagyontól való búcsúvételről: ez a 
vagyon elhagyását jelenti. Betű szerinti értelmezéssel Jézus 
szavainak tar talmát veszítenénk el. Jézus nem a mindenről 
lemondó aszkézis és az önkínzó szenvedés etikáját propagálja. 
Hanem éppen azt mondja, hogy aki őt követve szolgált a vi-
lágban, annak el kell készülnie arra, hogy áldozatot kell hoz-
nia. Lelkileg szabadnak kell lennie a különböző kötöttségek-
től. Két szó nyi t ja meg Jézus beszédének értelmét: „gyűlöli 
önmagát" és „hordozza keresztjét". Ezt vállalta Jézus. Nem 
azért, mert megvetette a világot, hanem azért, mert szerette. 
Aki Jézushoz hasonlóan szereti a világot, az nem vonul ki 
belőle, hanem magára veszi emberek gondját és terhét, hogy 
segítsen ra j tuk . Annak készen kell lennie az ilyen önmegtaga-
dásra és szenvedésre is, különben nem tud Jézus tanítványa 
lenni. 

Költségvetés és haditanács 
28—32. Jézus két példázatban vonja le a következtetést az 

előző követelményből. Az egyik egy emberről szól, aki tor-
nyot akar építeni. Lehet az őrtorony a kertjében, vagy gazda-
sági épület. Anyagi helyzetéhez képest nagy vállalkozás. Ha 
nem akar világ csúfjává lenni, mert félbemaradt az építkezés, 
akkor költségvetést kell készítenie, és gondosan mérlegelnie 
kell anyagi erejét. A másik példázat egy királyról szól, aki-
nek országát kétszeres túlerő fenyegeti. Józan ésszel csak azt 
teheti, hogy haditanácsot tart, tudják-e vállalni az egyenlőt-
len harcot. Ha nem, akkor békét kell kérnie, ami talán meg-
hódolással egyenlő. A két példázatnak van egy hasonló vo-
nása, és ez utal Jézus mondanivalójára. Az ember leül, és szá-
molgatja a költségeket, a király is leül, és megtanácskozza az 
ügyet. Jézus azt akarja, hogy aki követi őt, az tudja, mire 
vállalkozik, mér je fel a lehetőségeket és a következménye-
ket. Nem akar senkit nevetségessé vagy szerencsétlenné tenni. 
Nem akarja , hogy könnyelmű követői félszívűségük miatt 
összeroppanjanak, és világ csúfjává legyenek, mint a torony-
építő, vagy vereséget szenvedjenek, mint a meggondolatlan 
hadvezér. 
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Nem alkalmas 

34—35. Lukács szerint Jézus a só hasonlatával foglalja 
össze mondanivalóját. A többi evangéliumok is idézik Jézus-
nak ezt a mondását, de az egészen más összefüggés arra mu-
tat, hogy többé-kevésbé eltérően értelmezték, mert saját gyü-
lekezeteikre alkalmazták. Mi lehet a mondás eredeti értelme? 
A hasonlat lehetetlenséget fejez ki: a só nem íztelenül meg. 
A magyarázók egy része azt próbálja kimutatni, hogy ez bi-
zonyos esetekben mégis megtörténik. Emlékeztetnek arra, 
hogy a Holt-tengerből lepárlással nyer t só idegen anyaggal 
szennyeződhet és megromolhat, s akkor kidobják. Más ma-
gyarázat szerint azokra a kősó táblákra kell gondolni, ame-
lyekkel kibélelték a kenyérsütő kemencét. Ezektől ízet kap a 
kenyér, de idővel elvesztik sótartalmukat, és akkor kidobják 
az utcára. Ezek a magyarázatok azonban ugyanúgy elrontják 
Jézus szavait, mint amikor be akar ják bizonyítani, hogy a 
teve valahogyan mégis átmegy a tű fokán. Jézus hasonlatá-
nak éppen az a csúcspontja, hogy a sóval, amely jó, olyasmi 
történt, ami tökéletesen lehetetlen. Más hasonlatokkal ugyan-
erről a lehetetlenségről az ótestamentumi próféták is beszél-
nek. Ézsaiás például arról a tökéletesen telepített és gondo-
zott szőlőről beszél, amely vadszőlőt terem (Ézs 5,1—7). Ez is 
lehetetlenség. De ez a szőlő Izráel. Valószínű, hogy a só pél-
dázata is eredetileg Izráelre vonatkozott. Emellett szól az, 
hogy az első század végén Rómában egy rabbi kigúnyolja Jé-
zus szavait, eközben feltételezi, hogy azt Jézus Izráelre vo-
natkoztatta, és vele ellentétben kijelenti, hogy a só nem ízet-
lenülhet meg (Bill. I. 236). Jézus valószínűleg azt mondta 
vele, amire a nagy vacsora példázatában is célzott, hogy Iz-
ráel sa já t lényegével, választottságával és isteni küldetésével 
kerül ellentétbe, amikor nem hallgat szavára. Lukács, vagy 
már az egyik forrása ezt az igét is a tanítványokra, illetőleg 
a gyülekezetre alkalmazza, amikor ennek a szakasznak az 
összefüggésébe állítja. Ezen a helyen azt jelenti Jézus szava, 
hogy ha a tanítvány csak félig-meddig csatlakozik hozzá, és 
nem teszi rá életét az ő követésére, akkor olyan lehetetlen je-
lenséggé lesz, mint az ízetlen só. Nem csak Jézus szolgálatára 
nem alkalmas, hanem az emberek számára is értéktelen. 
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11. JÉZUS A BŰNÖSÖK KÖZÖTT 
15,1—32. 

Az öröm fejezete 

Ami Lukács egész evangéliumára jellemző, az fokozott 
mértékben érvényes erre a fejezetre. Szeret arról beszélni, 
hogy Jézus örömöt hoz a világba. Az evangélium szerint már 
születésekor hirdette ezt az örömöt az angyal. Jézus műkö-
dését pedig úgy ír ja le, hogy tőle távol állók vagy vele szem-
ben állók is észrevették a különbséget közte és Keresztelő Já-
nos között. Mind a kettő megtérést hirdet, mert elhallgatha-
tatlan tény az, hogy az ember elszakadt az Istentől, és ezért 
megtérés nélkül nem találkozhat vele. De míg Keresztelő Já-
nosnál a megtérést a közeljött ítélet rémülete ha t j a át, addig 
Jézusnál a megtérés csupa öröm. Az Isten atyai szeretetével 
való találkozás öröme. Lukács ebben a fejezetben a „három 
elveszett" példázatának egymás mellé állításával szemlélteti 
a megtérés örömét. Az elveszett juh, az elveszett ezüst pénz 
és az elveszett fiú példázatában egyenként kétszer, összesen 
hatszor szinte refrénszerűen tér vissza az, hogy milyen öröm 
van, amikor megkerülnek. Ez a re f rén mégsem teszi egyhan-
gúvá a fejezetet, mert az örömöt több oldalról világítja 
meg. Isten örömét emeli ki mindennél jobban. Az emberek 
hajlandók lemondani egymásról, és elveszettnek tekinteni 
azt, aki eltévedt. Isten azonban nem mond le róla, sőt különös 
szeretettel fordul feléjük, és abban van öröme, ha sikerül új 
életet kezdenie. A példázatok Istenre mutatnak: ilyen az Isten, 
aki nem az ember elítélésében, hanem megmentésében leli 
örömét. Ugyanakkor megvilágítják Jézus személyét és műkö-
dését is. A példázatok megértésének kulcsát ej tenénk el, ha 
nem vennénk észre bennük azt a re j te t t krisztológiát, amellyel 
az evangélium tanulmányozása során többször találkoztunk. 
Jézus azért mondja el ezeket a példázatokat, mert támadták 
a bűnösökkel tartott közösségéért. Erre válaszol azzal, hogy 
amit ő tesz, az Isten szándékának végrehajtása. Mert Isten 
keresi az elveszettet, és meg akar ja menteni, ezért „kell" neki 
a bűnösökkel lennie. Az ő messiási küldetése sem lehet ítél-
kezés, mert Isten nem ítél, hanem megmenti az embert. 
A példázatok mögé rej tet t krisztológiát így fogalmazhatjuk 
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meg: Jézus Isten szeretetének a jelenléte a bűnösök között, 
és ezért öröme egy az Atyáéval. Ehhez szorosan hozzátarto-
zik a példázatoknak az a harmadik vonása, hogy állandóan 
együttörülésre szólítja fel az embert. Akik bírál ják Jézus ma-
gatartását, azok nemcsak Jézust nem értik meg, hanem arról 
nincs fogalmuk, hogy ki az Isten. Meghökkentő ez a megálla-
pítás azért, mert akik helytelenítik Jézus állásfoglalását, azok 
nem valami istentelen bűnösök, hanem a gyülekezet legke-
gyesebb csoportjai és az Írás állandó tanulmányozói. Jézus 
annyira élére áll í t ja a dolgot, hogy azt mondja: aki abban éli 
ki hitét, hogy elveszett embertársa megsegítése és megmen-
tése helyett megszólja és megveti, az nem ismeri sem Jézust, 
sem Istent, bármennyit imádkozik és bármennyit olvassa az 
írást. Isten ismeretének a fokmérője az, hogy ki minek tud 
örülni: Isten ítéletének vagy mentő szeretetének. így találko-
zik össze az elveszettet kereső Isten, a bűnösökkel közösséget 
vállaló Jézus és embertársát szerető ember öröme. 

a) AZ ELVESZETT JUH ÉS AZ ELVESZETT EZÜST 
PÉNZ 

15,1—10. 
(1) Közeledni szoktak hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, 

hogy hallgassák. (2) Zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, 
és azt mondták, hogy „ez bűnösöket fogad el, és együtt eszik 
velük". 

(3) Ezt a példázatot mondta nekik: (4) „Ha száz juha volna, 
és egyet elvesztene, melyiktek nem hagyja el a kilencven-
kilencet, és nem megy az elveszett után, míg meg nem találja? 
(5) És ha megtalálta, vállára veszi örvendezve, (6) és amikor 
hazaér, Összehívja barátait és szomszédait, és ezt mondja ne-
kik: örüljetek velem, mert megtaláltam a juhomat, amelyik 
elveszett! (7) Mondom nektek, hogy így lesz nagyobb öröm a 
mennjben egyetlen bűnösön, aki megtér, mint kilencven-
kilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre." 

(8) „Vagy ha tíz ezüst pénze van, és elveszít egyet, melyik 
asszony nem gyújt lámpást, és sepri a házat, és keresi gon-
dosan, míg meg nem találja? (9) És ha megtalálta, összehívja 
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barátnőit és szomszédnőit, és így szól: örüljetek velem, mert 
megtaláltam az ezüst pénzt, amelyet elvesztettem! (10) Mon-
dom nektek, így lesz öröm a mennyben az Isten angyalai előtt 
egyetlen bűnösön, aki megtér."2 

1: Az eredetiben drachma: régi görög ezüst pénz; értéke egy nap-
szám. Nincs alapja annak a feltevésnek, hogy a menyasszonyi fejdísz 
egyik darabja veszett el; példázatról lévén szó, említené, ha értelme 
szempontjából szerepet játszana. — 2: Az elveszett juh példázatához 
vö.: Mt 18,12—14; a bevezetés és az elveszett pénz példázata csak 
Lukácsnál. 

Akik nem tudtak örülni 

1—2. Lehetséges, hogy Jézus nem egyszer, hanem külön-
böző alkalmakkor mondta el ezt a három példázatot, és maga 
Lukács vagy külön forrása állította egymás mellé tartalmi 
hasonlóságuk alapján. Lehet, hogy a bevezető mondatot is ő 
írta a példázatok egybefoglalására. Nem vétett ezzel a törté-
neti hűség ellen, mert tudjuk, hogy a farizeusok és az írás-
tudók majdnem szó szerint egyezően sokszor ismételgették 
azt a vádat Jézus ellen, hogy együtt van a bűnösökkel (5,29— 
32; 7,34. 36—50). Ezzel kapcsolatban jellemeztük a farizeuso-
kat és az írástudókat, s azt is elmondtuk, kiket tartottak ők 
bűnösöknek. Nem ismételjük ezt, de emlékeztetünk rá, mert 
a következő példázatok jó megértése szempontjából nélkülöz-
hetetlenek ezek az ismeretek. Az itt elhangzó kettős vád: bű-
nösöket fogad el, és együtt eszik velük, azt jelenti, hogy Jézus 
a bűnösöket felelőtlenül kezeli. A farizeusok és az írástudók 
is törekedtek az emberek megtérítésére (vö. Mt 23,15!), de el-
képzelhetetlen volt számukra, hogy egy asztalhoz üljenek le 
bűnösökkel. Nem vállaltak velük semmiféle közösséget, amíg 
meg nem tértek, és ennek kézzelfogható jelét nem adták 
külső magatartással, böjtöléssel és vezekléssel. Homlokegye-
nest ellentétes volt Jézusnak az a magatartása, hogy minden 
előzetes kikötés nélkül elment hozzájuk, együtt evett és ivott 
velük. Szembekerül tehát egymással a farizeusok törvényen 
alapuló kegyessége, ámely az emberi közeledés feltételeként 
könyörtelenül behaj t ja a törvény követelését, és Jézus szere-
tete, amely nem azt nézi, mit követeljen az embartől, hanem 
mire van szüksége, hogy talpraálljon. Nem is maradt el az 
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eredmény sem. Lévi és Zákeus példája mutatja, milyen mély-
reható változások mentek végbe vámszedők lelkében és éle-
tében (5,27—28; 19,1—10). De a farizeusok rajongók voltak. 
Rajongtak Istenért és törvényéért. Azért nem értet ték a sze-
retet ú j ú t já t . Zúgolódtak, és nem tudtak örülni. Jézus azon-
ban róluk sem mond le, hanem példázatokat mond, hogy 
megértesse velük Isten szeretetét. 

Nagyobb öröm 

3—7. A hellénizmus világában a kul turál t városi körökben 
kialakult egy pásztor-romantika, amely a pásztorélet egysze-
rűségét és romlatlanságát idealizálta. Mély benyomást tett 
ezért a hellénizált római emberre a keresztyénségnek az ige-
hirdetése a jó Pásztorról. A ránk maradt legrégibb ábrázolás 
Jézusról a jó pásztort muta t ja , aki vállára vette az elfáradt 
bárányt. Jézus környezetében a pásztor foglalkozását nem be-
csülték ennyire, sőt a bűnös foglalkozások közé sorolták (vö. 
2,8!). De emlékeztek arra , hogy az ősatyák, Ábrahám, Mózes 
és Dávid pásztorok voltak, és mint ilyenek kapták elhivatásukat 
Istentől. Egy későbbi rabbinista írásmagyarázat Mózes elhívá-
sához azt az elbeszélést mondja el, hogy egyik báránykája el-
veszett, és egy tó mellet t elepedve találta meg. Mózes ezt 
mondta neki: „Nem tudtam, hogy szomjúság miatt futot tál 
el." Megitatta és vállára vette. Hozzá teszi az elbeszélő, hogy 
Isten azért bízta rá népét, mert volt szíve a bárány kához (ExR 
2,68b). Az írástudók emlékeztek arra a próféciára is, hogy Is-
ten jó pásztort fog küldeni népéhez (Ezék 34). Jézus ezt a ké-
pet használja fel, hogy önmagáról és Isten szeretetéről beszél-
jen. Máté is elmondja ezt a példázatot, de egészen más össze-
függésbe állítva, és a gyülekezet felelős vezetőire alkalmazva. 
Szemlélteti azt a felelősségüket, hogy egyetlen egyet se hagy-
janak elveszni a gyülekezetből (Mt 18,12—14). Jézus eredeti-
leg bizonyára önmagára alkalmazta a példázatot, ahogyan Lu-
kácsnál találjuk. Itt nagyobb hangsúly esik a gazda örömére. 
Részletesen leírja, hogy összehívja az egész házat, elmondja 
az esetet, és felszólít mindenkit arra, hogy együtt örüljön 
vele. Ilyen nagy az Isten öröme! A befejező mondat ezt még 
fokozza: nagyobb az öröm egyetlen megtérő bűnösön, mint 
kilencvenkilenc igazon. A rabbinizmusban is szerették egy-

245 



más mellé állítani ezt a két számot, ha igen nagy különbséget 
akartak szemléltetni. Jézus nem vonja kétségbe a farizeusok 
kegyességét, és azt sem mondja, hogy Istennek nincs öröme 
abban, ha valaki az igaz úton jár, és azon megmarad. De min-
den eszközt megragad annak szemléltetésére, hogy Isten mi-
lyen szeretettel fordul azok felé, akik elvesztek. 

örüljetek velem! 

8—10. A második példázat szerkezete azonos az elsővel. De 
kiegészíti azzal, hogy asszonyról szól. A kortársak szemében 
a két példa együtt még jobban megerősíti a közös mondani-
valót: senlki sem hagyja veszni az elveszettet, és ha megta-
lálja, örül neki. A példázat képanyagának megértése nem 
okoz nehézséget. A drachma nem nagy értékű ezüst pénz volt, 
de nem is értéktelen: egy napszám. Akinek csak tíz van be-
lőle, annak meg különösen is nagy érték. Ér ték veszett el, s 
ezt nem lehet hagyni. A példázat az előzőnél részletesebben 
í r ja le a keresést, és ez nemcsak az eltérő hasonlatból adódik. 
Szándékosan hangsúlyozza, hogy a pénz nem magától kerül t 
meg, és az asszony nem is vár, amíg rábukkan. Hanem ke-
resi! Ebben az összefüggésben válik az is hangsúlyossá, ami 
az előzőben szintén elhangzik: „Megtaláltam!" A farizeusok 
megtéréséről szóló tanításában azon van a hangsúly, hogy a 
bűnösnek vissza kell találnia, össze kell szednie előbb er-
kölcsi erejét, vezekelnie kell, hogy méltó legyen a visszafoga-
dásra. Jézus szerint Isten szemében még az eltávolodott em-
ber is érték, amit érdemes megkeresni. Kell is keresni, mer t 
éppen elesettsége miatt nem tud visszatalálni. Isten ezért 
küldte el Jézust, és Jézus ezért küldte ki tanítványait. A meg-
térés Jézus tanításában nem visszatalálás, hanem megtalálta-
tás. Ennek a példázatnak az alkalmazása nem hasonlítja össze 
az igazakon és a megtérőkön érzett örömet, és ezzel még 
jobban kiemeli Isten örömét egyetlen bűnös ember megtéré-
sén. Angyalok együttörüléséről van szó benne, és így nagyobb 
hangsúlyt kap az első példázatban is elhangzó felszólítás: 
„örül je tek velem!" Jézus evangéliuma örömhír Isten szerete-
téről, hogy az ember együtt örüljön az Istennel. 
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b) A TÉKOZLÓ FIÜ 
15,11—32. 

(11) Ezt mondta: „Egy embernek volt két fia, (12) és ezt 
mondta a fiatalabbik az atyának: Atyám, add ki a vagyon reám 
eső részét. Ö pedig megosztotta közöttük a vagyont. (13) Nem 
sok nap múlva összeszedte mindenét a fiatalabbik fiú, elköl-
tözött távoli vidékre, és ott eltékozolta vagyonát, mert er-
kölcstelenül élt.1 (14) Miután elköltötte mindenét, nagy éhín-
ség lett azon a vidéken, és elkezdett éhezni. (15) Elment és 
elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és elküldte 
földjeire disznót legeltetni. (16) Kívánta megtölteni gyomrát 
abból a szentjánoskenyérből, amelyet a disznók ettek, és senki 
sem adott neki."2 

(17) „Magába szállt, és ezt mondta: Atyámnak hány bérese 
bővölködik kenyérben, én pedig éhen pusztulok itt. (18) Fel-
kelek elmegyek atyámhoz, és ezt mondom neki: Atyám, bűnt 
követtem el az ég ellen és előtted, (19) nem vagyok többé 
méltó arra, hogy fiadnak neveztessem, tégy engem olyanná, 
mint béreseid közül egy. (20) Felkelt, és elment atyjához. Ami-
kor még távol volt, meglátta az atyja, és megszánta, oda-
futott, nyakába borult, és megcsókolta. (21) A fiú ezt mondta 
neki: Atyám, bűnt követtem el az ég ellen és előtted, nem 
vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak neveztessem. (22) Az 
atya ezt mondta szolgáinak: Gyorsan hozzátok ki a legjobb 
ruhát, és öltöztessétek fel, adjatok gyűrűt az ujjára és sarut 
a lábára, (23) hozzátok a hízó borjút,4 és öljétek le, együnk 
és vigadozzunk, (24) mert ez a fiam halott volt, és életre kelt, 
elveszett volt, és megtaláltatott. És elkezdtek vigadozni." 

(25) „Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor haza-
jövet közeledett a házhoz, meghallotta a zenét és a táncot, 
(26) odahívott egyet a szolgák közül, és kérdezősködött, vajon 
mi ez. (27) Az pedig ezt mondta neki: Testvéred érkezett meg, 
és levágatta atyád a hízó borjút, mert egészségesen kapta 
vissza. (28) Megharagudott, és nem akart bemenni. Atyja pe-
dig kijött, és kérlelte. (29) Az pedig megszólalt, és ezt mondta 
atyjának: íme, annyi éve szolgálok neked, és soha sem szeg-
tem meg rendelkezésedet, és nekem soha nem adtál egy gö-
dölyét sem, hogy barátaimmal vígadjak. (30) Amikor pedig 
megjött ez a fiad, aki felélte vagyonodat parázna nőkkel, le-
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öletted neki a hízó borjút. (31) Ő pedig ezt mondta neki: 
Gyermekem te mindig velem vagy, és mindenem a tied. (32) 
Vigadoznod, és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred halott 
volt, és életre kelt, elveszett volt, és megtaláltatott." 

1: asotos: pazarló, élevezethajhászó, gátlástalan, erkölcstelen. — 
2: keration: szentjánoskenyérfa termése, amely émelyítően mézes 
ízű: házi ál latokat etettek vele. — 3: moschos: borjú vagy f iatal 
bika. — 4: symponia: duda vagy általában zene; choros: tánc, körtánc, 
énekkar. 

Eltékozolta vagyonát 
11—16. Mint az elveszett pénz példázata, úgy a tékozló 

fiúról szóló példázat is Lukács külön anyagából származik, és 
azok közé a mély benyomást keltő történetek közé tartozik, 
amelyek sok művészt ihlet tek meg remekművek alkotására. 
Ismét fokozás van a példázatok egymásutánjában: juh, ezüst-
pénz, felnőtt fiú. Az egyik legszínesebben kidolgozott példá-
zat az Újszövetségben. Az atya és fiú hasonlata gyakran for-
dul elő az irodalomban, de nagyobb egyezést mutató példáza-
tot nem találunk. Inkább arra van eset, hogy a tékozló fiú 
végleg elzüllik, és az a tya nem fogadja vissza. A törvény ér-
telmében a fiatalabb fiú a vagyon egyharmad részét örökölte 
(5Móz 21,17). Az apa életében is megoszthatta vagyonát, eb-
ben az esetben szabadabban rendelkezett, és övé maradt a 
haszonélvezet, de mindig óvtak a korai vagyonelosztási ól. 
A példázat szerint a f ia ta labb testvér kikéri örökségét, és tá-
voli vidékre költözik. Megoszlik az írásmagyarázók vélemé-
nye arról, hogy ehhez joga volt-e. A törvénnyel nem ellenke-
zett, de az a rövidség és ridegség, amellyel a példázat leírja, 
hogy összeszedte mindenét és eltávozott, nem kelti a magá-
tól értetődő békés elválás benyomását. Ezt megerősíti az, hogy 
a fiú nem ú j otthon felépítése céljából önállósítja magát, ha-
nem hogy kénye-kedve szerint élhessen. Saját hibáján, pa-
zarló és tékozló életmódján kívül súlyos csapás is éri az álta-
lános éhínséggel, és ennek következtében végső csődbe jut. 
Két vonás világít rá nyomorára. Disznópásztor, pogányok kö-
zött. Mert a zsidóknál tisztátalan állat a disznó, és rabbinista 
tétel szerint „átkozott az, aki disznót tart ' ' . A disznókon kí-
vül a földhöz ragadt szegények et tek szentjánoskenyeret 
végső ínségükben. De a tékozló fiúnak ezt sem adtak. Az em-
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berek kivetették maguk közül. Mélyebbre nem juthatott 
volna. Mit mond Jézus a példázatnak ezzel a részével? Azt 
mondja, hogy aki kénye-kedve szerint él, az feltétlenül 
csődbe jut. Tévedett a fiú, amikor azt gondolta, hogy boldog 
lesz, ha gátlástalanul élvezíheti szabadságát. Isten közelsége 
és életünknek az a rendje, amelyet megszab az ő akarata, 
nem akadályozza életünk kibontakozását, hanem inkább meg-
védi a tévutaktól és csődbejutástól. 

Megtaláltatott 

17—24. Régi rabbinista mondás: „Ha izraeliták szentjános-
kenyérre szorulnak, akkor megtérnek." A tékozló fiú is ma-
gába száll, és visszagondol az atyai házra. Benne érezte magát 
jól, mint fiú, most rosszabb dolga van, mint a tyja béreseinek. 
Nem sorolja fel bűneit: ez az előzőkből már kitűnt. Elhagyta 
az atyai házat, eltékozolta vagyonát, és erkölcstelenül élt. Ki-
mondja önmaga felett az ítéletet: „Bűnt követtem el!" Meg-
született benne az elhatározás, hogy visszatér atyjához. Mit 
monid ezzel Jézus? A fiú magábaszállásának részletes színe-
zése azt a benyomást kelti, mintha a megtérés lelki folyama-
tát akarná leírni. Van ebben igazság. Az ember valóban szá-
motvethet önmagával, elemeziheti eltévedése okát, és a kibon-
takozás lehetőségeit. Jézus mégsem azt mondja, hogy ez már 
megtérés. A fiú elképzeléseit a hazatérésről azért részletezi 
ennyire, hogy azután mindenki lemérhesse, mennyire köze-
lítette meg képzeletével azt, ami ot thon történt vele. Az atya 
meglátta távolról: bizonyára vár.ta. Megszánta és odafutott : 
régen Keleten a felnőtt férfi tekintélyével összeegyeztethe-
tetlen a futás. Az atya ezt teszi. Nyakába borult és megcsó-
kolta: nem engedi, hogy fia a bűnbánat jeleként leboruljon, 
és lábát csókolja. A fiú elkezdi mondani előre elkészített 
bűnbánó beszédét, de az atya nem engedi végigmondani. Leg-
szebb ruháját adatja rá, és gyűrűt húza t uj jára: ez a megtisz-
telés és a hatalom jelképe. Sarut adnak lábára: a szolga járt 
mezítláb. Mindennek betetőzése az, hogy nagy örömlakomát 
rendezett házában. Véget nem érő felsorolással és fokozással 
emeli ki Jézus ennek a jelenetnek a középponti jelentőségét. 
Most tűnik ki, hogy a tékozló f iúnak sejtelme sem volt arról, 
hogy mekkora az atya szeretete. Nem tudta ezt, amikor el-
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távozott, és nem ismerte fel akkor sem, amikor magába szállt. 
Béresnek jelentkezett kegyelmet remélve, és le sem lehet 
írni, mit tett belőle az atyja. Ezért következetes a példázat, 
amikor a megtérést a halott feltámadásaként és az elveszett 
megtalálásaként í r ja le. A tékozló f iú számára az ú j élet lehe-
tőségét az Atyának az a szeretete teszi lehetővé, amelynek 
nagyságát el sem tudta képzelni. 

Örülnöd kellene! 

25—32. Ez a harmadik rész nem függelék, hanem itt éri el 
a példázat a csúcspontját. A másik fiúval az a különös eset 
történt, hogy míg eddig híven ki tar tot t atyja mellett , most a 
tékozló fiú befogadása miatt szembekerül vele. Jézus itt is 
részletezi a példázatot, hogy bemutassa: nemcsak alkalmi 
összeszólalkozás ez, hanem mély ellentét van atya és fia kö-
zött. A fiú nem akar bemenni a házba, nem vállal közösséget 
ezzel az atyával! De kijön az atya és kérleli, ahogyan Jézus 
törekszik meggyőzni a farizeusokat és írástudókat. A fiúnak 
erre kettős elutasító válasza van: vádolja testvérét, aki elté-
kozolta vagyonát, és vádolja a tyjá t , aki most erre tékozolja 
szeretetét, vele szemiben pedig mindig szűkmarkú volt. A fe-
jezet bevezetése a lapján megértjük, mit mond ezzel Jézus. 
Azok a farizeusok és írástudók, akik állandóan Isten dolgaival 
foglalkoznak, ismerik a törvényt, és igyekeznek megtartani, 
nem is tudják elképzelni, milyen nagy az Isten szeretete. 
Emiatt nem értik Jézust, de emiatt szembekerülnek magával 
Istennel is. A példázat mégsem ezzel a szomorú ténnyel vég-
ződik, hanem azzal a biztatással: „Örülnöd kellene!" Mi sem 
hihetnénk, hogy Isten ennyire szeret minket, ha Jézus meg 
nem győzne róla. 

12 .JÉZUS PÉLDÁZATAI AZ ANYAGI JAVAKRÓL 
16,1—31. 

A hamis mammon 

Jézus igehirdetésében jelentős helyet foglal el az anyagi 
javak kérdése. Ugyanolyan komolyan veszi az embernek ezt 
a problémáját, mint az embert magát. Isten teremtette az 
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embert , és az anyagi javakat , és úgy te remte t te az ember t , 
hogy szüksége van anyagi javakra . Ezért az anyagi javakhoz 
való viszony az emberiség számára az egyik alapvető kérdés . 
Nem véletlen, hogy ez kerül t első helyre Jézus megkísértésé-
ben (4,3), és taní tványainak is hangsúlyozottan beszél az 
anyagi kérdésről, amikor felkészíti őket fe ladataikra (12,13— 
34). Nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy az anyagi javakat 
akkor használjuk helyesen, ha két irányba f igyelünk: Is tenre 
és embertársainkra. Ez a t émá ja ennek a fe jezetnek is, amely-
ben az anyagi javakat többször nevezi hamis mammonnak. 
Közkeletűvé vált innen ez a kifejezés, és sokszor azt a be -
nyomást keltette, mintha Jézus az anyagi javak megvetésére 
akarna nevelni. Pedig csak azt mondja, hogy használjuk he -
lyesen, és ne engedjük, hogy megtévesszen. Mer t az anyagi 
javakban az a megtévesztő, hogy ez látszik az élet egyetlen 
biztos alapjának, és ha ezt hisszük, akkor hamis mammonná 
lesz számunkra. Ez a fejezet há rom példázatban hívja fel f i -
gyelmünket e r re a veszélyre. Szól egy gondnokról, aki időben 
észrevette a veszélyt, a farizeusokról, akik azt gondolták, 
hogy Isten és a mammon szolgálatát egyesíteni lehet, és a 
gazdagról, aki későn kapott észbe. 

a) A HAMIS GONDNOK 
16,1—8. 

(1) Ezt mondta tanítványainak is: „Volt egy gazdag ember, 
akinek volt egy gondnoka, és ezt bc\'ádolták nála, hogy téko-
zolja vagyonát. (2) Hívatta, és ezt mondta neki: Mi az, amit 
hallek rólad? Add át az elszámolást gondnokságodról, mert 
nem lehetsz többé gondnok! (3) Ezt mondta magában a gond-
nok: Mit tegyek, mert uram elveszi tőlem a gondnokságot. 
Kapálni nem bírok, kéregetni szégyenlek. Rájöttem, mit te-
gyek, hogy amikor elmozdítanak a gondnokságból, befogad-
janak házukba. (5) Odahívta urának adósait egyenként, és így 
szólt az elsőhöz: Mennyivel tartozol uramnak? (6) Ezt mondta 
neki: Száz bátus olajjal. Az pedig ezt mondta neki: Vedd az 
írásodat, és ülj le gyorsan, írj ötvenet. (7) Azután egy másik-
nak mondta: Te pedig mennyivel tartozol? Ezt mondta: Száz 
kórus búzával. így szólt hozzá: Vedd az írásodat, és írj nyolc-
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vanat.1 (8) Megdicsérte az Ür a hamis gondnokot, hogy okosan 
tett, mert e világ fiai okosabbak a világosság fiainál saját faj-
tájuk iránt. 

1: batos: héberül bat: űrmérték, folyadék mérésére: 36.5 l i ter; koros: 
héberül: kor: űrmérték a szemes termények mérésére, a bat tízsze-
rese. 

Okosan tette! 

1—8. Jézus a tanítványok felé fordul , de ott maradnak a 
farizeusok és írástudók is, akikhez az előző fejezetben szólt 
(15,2). A tékozló f iú pazarló életmódja érintette az anyagi 
javakihoz való viszony kérdését, s ezért most Lukács ezt ál-
lítja középpontba. Galileában nagy földbirtokok voltak idegen 
kézen, és ezeket önálló hatáskörrel felruházott gondnokok, 
régi bibliai szóval: sáfárok kezelték. Rendszeres számvitel és 
ellenőrzés nem volt. A példázatbeli gondnok ezzel élt vissza, 
és tékozolta gazdája vagyonát. Besúgják, és gazdája felmond 
neki. Ekkor kezdi mérlegelni helyzetét. Jézus részletesen ki-
színezi, hogy felhívja rá a figyelmet. A gondnok sem mun-
kára, sem koldulásra nem hajlandó. De egyszerre rájön arra, 
amire eddig nem gondolt, önfeledve élvezte gazdája javait, 
most az utolsó pil lanatban eszébe jut , hogy ezekkel barátokat 
szerezhet magának, akik majd befogadják. Tervét hamisítás-
sal h a j t j a végre. Jézus ezt is kiszínezi, hogy lássuk: ez az em-
ber hamis úton szerez barátokat az anyagi javakkal. Hivatta 
urának adósait, és az adós levelek meghamisításával juttat ja 
őket anyagi előnyökhöz. Az iratokat a gondnok őrizte: ha 
ú j ra í ra t ja az adósokkal, akkor az ú j irat lesz érvényes. Jé-
zus bemutat két példát : az egyik 40 hektoliter olajjal, a má-
sik 270 mázsa búzával tartozik. Nagy mennyiségek ezek, 
talán kereskedők voltak. De bérlők is lehettek, és ebben 
az esetben még nagyobb a juttatás, mer t az évenként esedé-
kes bérből kaptak elengedést. Ezzel véget is ér a példázat. 
Annál több nehézséget okoz helyes magyarázata, mert nem 
az következik ytána, hogy így nem szabad tenni, hibás a 
gondnok, mert először tékozolta u ra vagyonát, azután még 
csalt is. Sőt ellenkezőleg: dicséretet kap, hogy okosan tette. 
A helyes magyarázatot akkor kap juk meg, ha figyelembe 
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vesszük, hogy ez nem példa, hanem példázat, amelynek nem 
minden vonása szolgál példaképül. Többször találkozunk Jé-
zusnál i ^ e n meghökkentő hasonlatokkal. Például amikor jö-
vetelét a betörőhöz hasonlítja, akkor is csak egy ponton van 
hasonlóság. Abban, hogy kiszámíthatatlan időben jön (12,39). 
Jézus itt azt mondja: a sáfár okosan tette, hogy az utolsó 
pillanatban barátókat szerzett az anyagi javakkal. Rájött 
arra, hogy nem akkor biztosítja magát, ha megtart ja , hanem 
ha másnak is ad belőle. Jézus azonban hozzáteszi, hogy ezt a 
maga módján hajtot ta végre: „E világ fiai okosabbak a vilá-
gosság fiainál saját f a j t á juk iránt." Először a kumrániak ne-
vezték magukat világosság fiainak, azután a keresztyének is 
(Jn 12,36; Ef 5,8; IThessz 5,5). Jézus ezzel azt mondja, hogy 
az emberék hit nélkül is észreveszik, hogy legjobban akkor 
használják az anyagi javakat, ha embertársaikat is lekötele-
zik vele. Ebben van okosságuk. Mennyivel inkább kell az ő 
követőinek, akik világosság fiainak mondják magukat, sza-
baddá válniuk arra, hogy anyagi javaikat ne csak maguk ja-
vára, hanem egymás megsegítésére is használják. 

b) ISTEN ÉS A MAMMON 
16,9—18. 

(9) „Én nektek mondom: szerezzetek magatoknak barátokat 
a hamis mammonból, hogy amikor vége van,1 befogadjanak 
titeket az örök hajlékokba. (10) Aki csekélyen hű, az sokon is 
hű, és aki csekélyen hamis, az sokon is hamis. (11) Ha a hamis 
mammonon nem voltatok hívek, az igazit ki bízza rátok? (12) 
És ha az idegenen nem voltatok hívek, a mienket ki adja át 
nektek? (13) Egy házi rabszolga sem2 tud két úrnak szolgálni. 
Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az 
egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem tudtok Is-
tennek szolgálni és a mammonnak." 

(14) Hallották mindezt a farizeusok, akik pénzsóvárok, és 
kigúnyolták őt. (15) Ezt mondta nekik: „Ti vagytok azok, akik 
igazoljátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szí-
veteke', mert ami emberek előtt fenséges, az utálatosság az 
Isten előtt. (16) A törvény és a próféták Jánosig, azóta Isten 
országának evangéliuma hirdettetik, és mindenki erőszakkal 
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nyomul abba.' (17) De könnyebb dolog, hogy az ég és a föld 
elmúljék, mint hogy a törvényben egyetlen vessző megdől-
jön. (18) Mindenki, aki elbocsátja feleségét, és mást ^esz el, 
az házasságtörést követ el, és aki férjétől elbocsátottat vesz 
el, az házasságtörést követ el."4 

1: ho mamonas tes adikias: araméi nyelven mámon diskar: a rab-
binista és a kumráni irodalomban a hamis úton szerzett vagyont je-
lenti; Lukácsnál azonban lehet genitivus qualitatis: hamis vagyon, 
mert megcsalja az embert , cserben hagyja a döntő pi l lanatban; eklei-
pei: véget ér, elfogy, kihagy, elenyészik, ti. amikor az ember meghal, 
véget ér a mammon segítő ereje: kihagy. — 2: oiketes: családtag, a 
ház ura körül szolgáló rabszolga. — 3: biazetai eis: benyomul valahová: 
jó vagy rossz értelemben; ettől eltérő szöveg Mt 11,12—13-ban. — 4: 
16.9—12. 14.15 Lukács külön forrásából származik; a többihez vő.: 
Mt 6,24; 11,12.13; 5,18; 5,32. 

Két úrnak szolgálni? 

9—13. Lukács különböző forrásokból igesorozatot állít 
össze, amely a példázat mondanivalóját egészíti ki, és fűzi to-
vább. Valamennyiben az anyagi javakhoz való viszony áll 
homloktérben, de egybevetve az üdvösség javaival. Az ige azt 
a felhívást mondja ki, amit már a hamis gondnok példázatá-
ból leszűrhettünk: „Szerezzetek magatoknak barátokat a ha-
mis mammonból." A hamis mammon az Ótestamentumban 
ismeretlen, de a rabbinista és kumráni iratokban közkeletű 
kifejezés, és a hamis úton szerzett vagyont jelenti. Lukácsnál 
lehet az az értelme, hogy hamis, mert megcsalja és cserben-
hagyja az embert, amikor „elfogy" vagy „végetér", pontosab-
ban értéktelenné válik az ember számára. Ez egyesek szerint 
a halál órája, mások szerint az utolsó ítélet. Utóbbira emlé-
keztet az örök hajlék kifejezés. A barátok lehetnek a jó cse-
lekedetek vagy az emberek, akik utolsó ítéletkor mellettünk 
tanúskodnak, mert az anyagi javakkal segítséget nyújtot tunk. 
Jézus tehát azt követeli, hogy az anyagi javakhoz való viszo-
nyunkat gondoljuk végig halálunk és az utolsó ítélet felől. 
Mert akkor csak az lesz javunkra, amit nem tartottunk meg 
magunknak. A következő ige a hűséget hangsúlyozza a cseké-
lyen és a sokon. A csekély a földi javakat, a sok az üdvösség 
javait jelenti, amelyeket Jézustól kapunk. Mindkettőre érvé-
nyes, hogy nem a mienk, csak ránk van bízva. Istené minden 
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földi és örökkévaló jó. Ez Jézus et ikájának egyik legjelentő-
sebb tétele. Gondnokok, sáfárok vagyunk. A hűség pedig azt 
jelenti, hogy nem tekint jük magunkénak azt, amit Istentől 
kaptunk, akár lelkiekben, akár anyagiakban, hanem az ő aka-
rata szerint szolgálunk vele egymásnak. Ez és a következő 
ige a kétféle sáfárságot szoros összefüggésbe hozza, és bár-
mennyire is meglepőnek látszik, az anyagi javakkal való sá-
fárkodást teszi első helyre. Aki nem tud Isten akarata sze-
rint bánni az anyagi javakkal, az alkalmatlan Jézus szerint 
az evangélium szolgálatára. Egy ú jabb ige az anyagi javakat 
idegen javaknak mondja, mert azokat Isten átmenetileg bízza 
ránk. Ezzel szemben az örökkévaló javak a „mienk", mer t 
azok a földön is és a mennyben is a mienk: ha Isten megadta, 
akkor a halál nem veszi el. Ez a végtelenül sűrített példázat 
azt következteti ebből, hogy az „idegen", tehát földi javakkal 
híven kell gazdálkodnunk, hogy Isten reánk bízza a „mien-
ket", az örökkévaló javakat. Végül élére állítja a kérdést az 
életből vett rövid hasonlattal: „Egy házi rabszolga sem szol-
gálhat két úrnak." Figyeljük meg: nem a mammon áll szem-
ben Istennel, hanem a mammon szeretete és szolgálata Isten 
szeretetével és szolgálatával. Aki az anyagi javakat szereti, és 
annak megszerzését teszi élete céljává, az nem tudja Istent 
szeretni és neki szolgálni. És megfordítva: aki Istent szereti és 
neki szolgál, az nem teheti élete céljává a vagyongyűjtést. 
Ehhez hozzáértendő, hogy az Isten szolgálata magába foglalja 
embertársaink megsegítését is. 

Az el nem múló törvény 

14—18. A farizeusok és írástudók gúnyolni kezdték Jézust 
a mammonról való állásfoglalása miatt. Az ő tanításuk az, 
hogy a vagyon kívánatos dolog, és ezt teológiailag is megala-
pozták. A vagyon Isten áldása, és szemmel látható jutalma a 
kegyes életnek. A kegyes ember jóléte és gazdagsága egyene-
sen bizonyíték arra, hogy Isten igazságosan ítél már ebben a 
világban is. Súlyos tételek, amelyeket az Írással is alá lehet 
támasztani. Gondoljunk az első zsoltárra, valamint az ellen-
példára, Jófo esetére. De Jézus a teológiai igazolás mögé néz. 
Isten látja a szívüket, hogy tele van nyereségvággyal és pénz-
sóvársággal. Ezt fedik el és igazolják az emberek előtt bibli-
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kusnak látszó gondolatmeneteikkel. Az emberek ezért nagyra 
tar t ják őket, de Isten előtt ez a nagyságuk útálatos. Ha az 
Írásra hivatkoznak, akkor tudniuk kell, hogy a törvény és a 
próféták ellenük szólnák. Ezt mondja ki a 16. vers, amelynek 
értelmezése azonban nehézségekbe ütközik. Az egybevetés 
Mt 11,12. 13-mal azt muta t ja , hogy már az őskeresztyénség-
ben is keresték Jézus szavainak értelmét. A vers első része 
csonka mondat: „A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig." 
Második fele Isten országa evangéliumának hirdetéséről be-
szél, de a következő mondat értelmezése megint vitás. Min-
denki erőszakkal nyomul Isten országába: nem tűnik ki, hogy 
jó vagy rossz szándékkal, és kik azok, akik benyomulnak. 
Nem valószínű azonban, hogy Lukács szerint ezzel valami 
helyeselendő történik az erőszakos barát analógiájára (11,8; 
18,5). Ennek ugyanis ellene mond az, hogy a következő mon-
dat szembeállítja az erőszakoskodókkal az örök törvényt. En-
nek figyelembevételével így próbáljuk megérteni a gondolat-
menetet: Keresztelő Jánosig egyedül a törvényé és a prófé-
táké volt a szó, azóta Isten országának evangéliuma hirdette-
tik, és mivel ez szelíden szól, és könnyűnek látszik, mindenki 
azt hiszi, hogy könnyen ju that az Isten országába, és min-
denki benyomul. De Isten törvényét nem lehet megkerülni. 
Egyetlen vessző sem dől meg benne, mert az szilárdabban áll, 
mint az ég és a föld. Innen azután előre kell tekintetünk a 
következő példázatra, amely szerint a gazdag ember Mózes-
től és a prófétáktól megtanulhatta volna, hogyan kell bánni 
az anyagi javakkal. Végső soron ezt állítja szembe Jézus a 
farizeusok gúnyolódásával. Jézus hirdeti az Isten országa 
evangéliumát, hirdeti Isten szeretetét a bűnösöknek, de a tör-
vény is érvényben marad, és ez megítéli a nyereségvágyat és 
az anyagi javak önző élvezését. Lukács Jézusnak az elválásról 
mondott kijelentésével szemlélteti a törvény el nem múló ér-
vényességét. Talán azért került ez az ige az anyagi kérdések-
kel foglalkozó igék közé, mert az elválás ügyének laza elvi és 
gyakorlati kezelése mögött nagy szerepet játszott a pénz. Jé-
zus az elválást és az elvált ú jabb házasságát egyértelműen 
házasságtörésnek minősíti, anélkül, hogy ennek indító okaira 
kitérne. Az általa hirdetett evangélium nem dönti "ieg, ha-
nem elfogadja a teremtő Isten rendjét , amelyet a törvény ki-
fejez. Ez egyúttal az ember boldogságának is az alapja. 
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c) A GAZDAG ÉS LÄZÄR 
16,19—31. 

(19) „Volt egy gazdag ember, bíborba és gyolcsba öltözött, 
és fényűzően szórakozott minden nap. (20) Egy szegény pe-
dig, név szerint Lázár, kapuja előtt szokott feküdni fekélye-
sen, (21) és szeretett volna jóllakni abból, ami lehullott a gaz-
dag asztaláról, de a kutyák is jöttek, és nyaldosták sebeit. (22) 
Történt, hogy meghalt a szegény, és elvitték az angyalok Áb-
rahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. (23) Az 
alvilágban felemelte szemét, amikor kínlódott, látta Ábrahá-
mot messziről és Lázárt a kebelén. (24) Felkiáltott, és ezt 
mondta: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lá-
zárt, bogy mártsa be ujja hegyét vízbe, és hűtse le nyelvemet, 
mert szenvedek ebben a lángban. (25) Ezt mondta Ábrahám: 
Gyermekem, jusson eszedbe, hogy megkaptad a téged illető 
jókat életedben, Lázár is hasonlóan a rosszat, most pedig itt 
vigasztalódik, te pedig szenvedsz. (26) Hozzá még közöttünk 
és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innen át akarnak 
menni hozzátok, ne tudjanak, se onnan hozzánk át ne kelje-
nek." 

(27) „Ezt mondta: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el 
atyám házába, (28) mert van öt testvérem, hogy lelkükre be-
széljen, hogy ne jussanak ők is a gyötrelemnek erre a helyére. 
(29) Ábrahám pedig így szólt: Ott van nekik Mózes és a pró-
féták: hallgassanak rájuk! (30) Ö pedig ».zt mondta: Nem úgy, 
atyám, Ábrahám, hanem ha valaki a halottak közül érkezik 
hozzájuk, akkor meg fognak térni. (31) Ezt mondta neki: Ha 
Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor ha valaki a 
halottak közül támad fel, az sem győzi meg őket." 

Jusson eszedbe! 

19—26. Lukács az anyagi javakról és a törvény érvényessé-
géről folyó vitát a külön forrásból vett példázattal viszi to-
vább. Ebből kitűnik, hogy Jézus nem szünteti meg az ótesta-
mentumi törvénybe foglalt szociális igazságok érvényességét, 
sőt megerősíti és teljességre viszi. Jézus korában kétféle vál-
tozatban volt ismeretes egy egyiptomi tanító mese, amely egy 
gazdagról és egy szegényről szól. A gazdag, egyiptomi szokás 
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szerint pompás temetésben részesül, a szegényt elföldelik. 
A túlvilágon Ozirisz parancsára megfordul a helyzet. A sze-
gényt a gazdag pompájába öltöztetik, a gazdagot pedig az al-
világba viszik. A rabbinista irodalomban többször használták 
ezt a mesemotívumot különböző tanulságokkal. Ebben a me-
sében az egyetemes emberi igazságérzés szólal meg, amely 
nem viselheti el, hogy az anyagi javakat büntetlenül lehes-
sen élvezni az embertársak rovására. Jézus ennek a mesének 
a képeit használja példázatának első részében, de tartalmilag 
átformálja, és saját mondanivalójának szolgálatába állítja. 
Néhány éles vonással szemlélteti a gazdag ember felelőtlen 
életélvezetét. A bíbor köpeny és a gyolcs ruha luxus cikknek 
számított. A gazdag életét a fényűző szórakozás töltötte ki 
Felelőtlenségét aláhúzza a szegény állapotának a rajza, aki 
állandóan ott volt a szeme előtt. Fekélyek és éhség gyötör-
ték, de nem tudott mozdulni, a kapu előtt feküdt , mert béna 
volt, nem tudott az asztal közelébe menni a ledobott fa la-
tokért és nem tudta elűzni a sebeit nyaldosó kóbor kutyákat, 
amelyek abban az országban tisztátalan állatnak számítottak. 
A szegény neve Lázár. Ez az egyetlen eset Jézus példázatai-
ban, amelynél egy szereplő nevet kap. Hangsúly van jelenté-
sén: Él-Ázár = Isten megsegít. Jézus olyan szegényről be-
szél, aki Istenbe veti reménységét (4,18; 6,20). Kiáltó nemcsak 
a szociális, hanem a vallásos igazságtalanság is. Mindketten 
meghalnak. A szegényről angyalok gondoskodnak. A gazdag 
még a végső tisztességet is megkapja, semmivel sem vezekelt 
bűneiért a földön. Ezután következik a fordulat : Lázár az üd-
vösség helyére, a gazdag a kárhozatba jut. Az üdvösséget a 
lakoma képével szokták szemléletessé tenni, és Jézus több-
ször használja ezt a hasonlatot példázataiban (13,22—30; 14, 
15—24; 15,24; vö. 9,12—17). Ünnepi alkalmakon párnákra 
dőlve, balkönyökre támaszkodva ettek, és a fő vendég a gaz-
da előtt feküdt. így értendő az, hogy Lázár „Ábrahám kebe-
lén" volt: a fő helyen. A szenvedés helyét tüzes, sötét és víz-
telen helynek képzelték, amelynek nyomorúságát növelte az, 
hogy látni kellett onnan az üdvözültek örömét. Jézus korának 
ismert képzeteivel rajzolta meg a „túlvilágot". Ezekkel a szí-
nes képekkel hívja fel a figyelmet a fő dologra: arra az íté-
letre, amely megfordította a helyzetet a gazdag és a szegény 
között. A rabbinizmusban elterjedt a tisztító tűz gondolata, 
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amelyből vezekléssel szabadulni lehetett. Jézus hangsúlyt 
tesz arra, hogy az ítélet végleges: az üdvösség és a kárhozat 
helye között semmiféle közlekedés vagy kiegyenlítés nem le-
hetséges. Ábrahám a gazdagnak minden ilyen kérését eluta-
sítja. A példázatnak ezt az első részét egészen félreértenénk, 
ha benne a túlvilágra vonatkozó tanítást keresnénk. Szó sincs 
arról, hogy Jézus a szegényeket a túlvilági élet örömeivel 
akarja kielégíteni. Az élő gazdagok felé fordul a példázattal. 
„Jusson eszedbe!" — mondta Ábráhám a gazdagnak. Minden 
jó rendelkezésére állott életében, most a szegényhez fordul 
segítségért, akit akkor észre sem vett . Ez a bűne. Jézus a bün-
tetés felmutatásával hívja fel az élők figyelmét arra, hogy 
Isten nem tűri az anyagi javak fékte len és embertelen élve-
zetét. 

Mózes és a próféták 

27—31. A gazdag ezek után szeretné elküldeni rokonaihoz 
Lázárt, hogy idő-ben megtérjenek és másképpen használják 
vagyonukat. Ebben a kérésben nemcsak az a felismerés van, 
hogy ő maga elhibázta életét, hanem az a rejtett mentegető-
zés is, hogy előbb nem tudhatta, hogyan kellett volna élnie. 
Ezért van szüksége rokonainak is a külön figyelmeztetésre a 
másvilágról. A válasz egyértelmű: hallgassanak Mózesre és a 
a prófétákra! A gazdag újabb ellenvetése: hátha a halottak 
közül támadna fel valaki, arra hallgatnának. A példázat talán 
Jézus feltámadására céloz. Lukács olvasói mindenesetre így 
érthették. Akkor ez azt mondaná, Ihogy aki nem hallgat Mó-
zesre és a prófétákra, az Jézusra sem !hallgat. Ezzel bezárult 
a bizonyítás köre. A farizeusok és írástudók azért nem tudják 
elfogadni Jézus beszédét, mert a legérzékenyebb ponton, az 
anyagi javakhoz való viszony kérdésében a Szentírásra sem 
hallgattak. A példázatnak tehát fontos mondanivalója van Jé-
zus evangéliumának és Isten törvényének egymáshoz való vi-
szonyáról. Az egész Ótestamentum arról tanúskodik, hogy a 
földi javak Isten ajándékai, és ezt annyira kiélezi, hogy Is-
ten az emberért teremtette az egész világot. De ugyanilyen 
határozottan állítja, hogy Isten elítéli a szociális igazságtalan-
ságokat, a visszaélést jó ajándékaival. Mózes és a próféták 
sokféle parancsolattal és rendelkezéssel próbálták a szociális 
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igazságot érvényesíteni. Ezek sokszor az adott történeti hely-
zethez és lehetőségeikhez igazodtak, de egybehangzóan hirdet-
ték Istennek azt az akaratát, hogy a tőle kapott javak az 
egész nép közös javát szolgálják. Jézus Istennek ezt a törvé-
nyét a földi élet megmásíthatatlan rendjének tekinti. Evangé-
liumával sem helyezi hatályon kívül, sőt arra szólít fel, hogy 
azt a tőle kapott szeretettel telítve valósítsuk meg. 

13. JÉZUS BESZÉDE A TANÍTVÁNYOK HITÉRŐL ÉS 
SZOLGALATÁRÓL 

17,1—10. 

(1) Ezt mondta tanítványainak: „Elkerülhetetlen, hogy bot-
ránkozások ne történjenek meg, de jaj annak, aki által történ-
nek. (2) Jobb neki, ha malomkövet tesznek nyakába, és bele-
dobják a tengerbe, minthogy megbotránkoztasson e kicsinyek 
közül egyet. (3) Vigyázzatok magatokra! Ha bűnt követ el 
testvéred, szólj rá, és ha megtér, bocsáss meg neki. (4) Ha egy 
nap hétszer követ el bűnt ellened, és hétszer tér vissza hozzád 
ezt mondván: Megtérek, bocsáss meg neki!" 

(5) Ezt mondták az apostolok az Ürnak: „Adj nekünk több 
hitet!" (6) Ezt mondta az Űr: „Ha olyan hitetek volna, mint 
a mustármag, szólnátok ennek az eperfának: Szakadj ki gyöke-
restől, és gyökerezzél meg a tengerben, és engedelmeskednék 
nektek. (7) Ha valakinek szolgája van, aki szánt vagy legeltet, 
melyiktek mondaná annak, mikor bejön a mezőről: Hamar 
jöjj ide, ülj le az asztalhoz! (8) Ugye inkább azt mondaná neki: 
Készíts el valamit vacsoráznom, és felövezve magadat szolgálj 
fel nekem, amíg eszem, és iszom, és azután eszel, és iszol te! 
(9) Milyen köszönettel tartozik a szolgának, mert megtette, 
amit parancsolt? (10) Ti is, amikor megtettetek mindent, ami 
megparancsoltatott nektek, mondjátok, hogy haszontalan szol-
gák vagyunk, amit tartoztunk megtenni, azt tettük."1 

1: Lukács az egész szakaszt külön forrásból merítette, de első felé-
hez hasonló igéket találunk Máténál is; vö.: Mt 18,15.21.22; 17,20; 21,21; 
Mk 11,22—23. 
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Hétszer 

1—4. Jézus már az előző fejezet eleje óta beszél tanítványai 
előtt farizeusok és írástudók jelenlétében. Megmutatta nekik, 
hogy aki nem Isten akarata szerint használja a földi javakat, 
az az evangélium szolgálatára sem alkalmas. Mert ezt a szol-
gálatot nem lehet fél ig Istennek és félig a mammonnak szol-
gálva végezni (16,1—13). Most tanítványai felé fordulva meg-
mutat ja , hogy aki mégis ilyen fél szívvel végzi tanítványi szol-
gálatát, az botránkoztat. A megbotránkozás a hittől való el-
tántorodást jelenti (vö. 7,23). Aki maga nem áll meg a hitben 
félszívűsége miatt, de azt a benyomást kelti, min tha Krisztus 
tanítványa volna, az másökat eltántorít a hittől. Hitvallásaink 
hangsúlyozzák, hogy az igének és a szentségeknek akkor is 
van isteni ereje, ha gonoszok nyú j t j ák (Ág. Hitv. VIII.). Ez 
egyezik Jézus tanításával, de Jézus arra is fe lhívja a figyel-
met, hogy a tanítvány képmutatása veszélyezteti a gyüleke-
zet hitét. A gyülekezet tagjait kicsinyeknek nevezi, akik rá-
szorulnak nemcsak az evangélium hirdetésére, h a n e m a tanít-
ványok példaadására is (Mk 9,42). Jézus reálisan ítéli meg a 
helyzetet. Elkerülhetetlen, hogy eltántorodások ne történje-
nek, de ja j annak, aki ezt okozza. Figyelmeztetését a malom-
kő hasonlatával vési tanítványai emlékezetébe. A hitben való 
megtántorodás ellen azzal kell védekeznünk, hogy vigyázunk 
magunkra. Küzdenünk kell a közöttünk felmerülő hibák, né-
zeteltérések és vétségek ellen, őszinteséggel és megbocsátás-
sal. Jézus ebben is reális. A gyülekezet nem hibátlan embe-
rek közössége. De Jézustól megtanulhatják, hogy helyreiga-
zítással és megbocsátással küzdhetnek a bűnök elhatalmaso-
dása ellen. A hétszeri megbocsátás általános szám, és a meg-
bocsátás korlátlan kötelezettségére emlékeztet, mer t ez az a 
mérték, amellyel Isten is mér nekünk (6,36—38). 

Mustármagnyi hit 

5—10. A tanítványoknak meg kellett érezniük ezekből a 
követelményekből, hogy kevés hozzá a hitük. Az eredeti szö-
veg érthető így is: ,,Adj nekünk hitet!" Eszerint a tanítvá-
nyok a hit teljes hiányát állapították volna meg magukban. 
Ez nem valószínű. Mt. 17,20-ból és Jézus szavaiból inkább arra 
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lehet következtetni, hogy kicsinyhitűeknek érzik magukat, és 
a hi tük növelését ké r ték : „Adj több hitet!" Jézus a mustár-
magnyi hit és a tengerbe ültetett eperfa hasonlatával vála-
szol. Mérhetetlen fokozás van Jézus szavaiban, hogy helyes 
irányba vigye gondolataikat. A mustármagot a legkisebb mag-
nak tekintették (13,19). Ennyi is elég a hitből, és máris képes 
az eperfa átültetésére. Az eperfát különösen erős gyökérzetű 
fának tudták. De a kép szokatlan. A rabbinisták inkább a 
hegynek a tengerbe telepítéséről beszéltek, ha valaminek a 
lehetetlenségét akarták szemléltetni. Jézus is er re használja 
hasonlatát. Már a mustármagnyi h i t is képes ar ra , amit az 
ember lehetetlennek képzel. Nemcsak azt mondja vele tanít-
ványainak, hogy még mustármagnyi hitük sincsen, hanem 
azt, hogy ha van hi tük, akkor tudnak botránkoztatás nélkül 
szolgálni, és tudnak fáradhatat lanul megbocsátani, ami ember 
számára hit nélkül lehetetlen. Ez Jézus egyik válasza tanítvá-
nyai kérésére. Válasza másik részét példázatban adja . Hason-
latát a valóságos életből meríti. A szolgának az volt az élet-
rendje, hogy a külső és belső munkát elvégezze, gazdáját el-
lássa, és akkor gondolhatott magára. Ezért tartották, és ezért 
kapta megélhetését. Úgy fogták fel, hogy azt dolgozta le, amit 
kapott érte. Ezzel szemben elképzelhetetlen, hogy egyszerre 
a gazda kezdjen szolgálni a szolgájának, vagy külön köszöne-
tet mondjon azért, mer t megtette dolgát. Ebből vonja le Jézus 
a következtetést a tanítványokra. Ha mindent teljesítettek, 
akkor is mondják magukat haszontalan szolgáknak. Félreérte-
nénk Jézus szavát, h a azt gondolnánk, hogy valami álszerény-
ségre akar ezzel nevelni, amely sa já t teljesítményét kisebbíti. 
Az is belemagyarázás, hogy a tanítvány bűntudatából szár-
mazik ez α szerénysége. Jézus azt mondja, hogy a tanítványok 
tartozásukat rójják le, amikor megteszik Jézus parancsait. Jé-
zustól olyan nagy „bér t" : hitet, szeretetet, ú j életet kaptak, 
hogy szolgálatukkal nem tesznek semmi szívességet, hanem 
tartoznak egész é le tük és erejük bevetésével. Nem szerény-
ségből, hanem a tények ismeretéből kell tehát azt mondaniuk, 
hogy Jézus minden parancsolatának teljesítése esetén sem tet-
tek többet, mint amivel tartoztak Jézusnak kimondhatatlan 
szeretetéért. 
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14. JÉZUS MEGGYÓGYÍT TÍZ LEPRÁST 
17,11—19. 

(11) Történt, hogy amikor úton volt Jeruzsálembe, átment 
Samária és Galilea között.1 (12) Bement egy faluba, és szembe-
jött tíz leprás férfi, akik megálltak távol, (13) és hangosan ezt 
kiáltották: „Jézus, Mester, könyörülj meg rajtunk!" (14) Ami-
kor meglátta, ezt mondta nekik: „Menjetek el, mutassátok 
meg magatokat a papoknak." És történt, hogy miközben el-
mentek, megtisztultak. (15) Egy pedig közülük, amikor látta, 
hogy meggyógyult, visszatért hangosan dicsérve az Istent, 
(16) és arcra borult lábához, hálát adott neki, és ez samaritá-
nus volt. (17) Megszólalt Jézus: „Nem tíz gyógyult-e meg? 
A kilenc pedig hol van? (18) Nem akadt, aki visszatér, hogy 
dicsőséget adjon Istennek, csak ez az idegen?" (19) Ezt mondta 
neki: „Kelj fel, menj el, hited megmentett!"2 

1: Jézus útirányával ellenkezik az, hogy a szöveg először említi 
Samáriát , azután Galileát. H. Conzelmann ebből a r r a következtet, 
hogy az evangélium szerzője nem ismeri Palesztina földrajzát . Valószí-
nűbb azonban, hogy Samária és Gali lea határvidékére kell gondol-
nunk, pl. Jezréel völgyére, amelynek hosszában haladt a határ a két 
tar tomány között. — 2: A lepra leírását lásd 5,12—16; a samaritánu-
sokról lásd 9,51—56; a meggyógyult leprás elbocsátásához vö. 7,50; az 
idézett helyeken elmondottakat nem ismételjük, de ismeretük szüksé-
ges a tíz leprás történetének megértéséhez; ezt a történetet csak Lu-
kács mondja el, és szemlélteti vele Jézus tanítását a hitről, amelyet 
a megelőző szakaszban olvastunk (17,1—10). 

Csak ez az idegen? 
11—19. Jézus Jeruzsálembe mene t valahol Samária és Gali-

lea határvidékén találkozik tíz leprással. Betegségüket a zsidók 
bűnük következményének tekintették. Mint tisztátalan sze-
mélyek ki voltak vetve a gyülekezet és az emberek 'közössé-
géből. Fallal körülvett városokban nem tartózkodhattak, de 
falvakba mehettek, Iha kellő távolságban maradtak az embe-
rektől. Megfelel a történeti viszonyoknak, hogy a tíz leprás 
faluból jött szembe Jézussal, és a távolság megtartása miatt 
hangosan kiabálva mondták el kérésüket. „Könyörülj ra j -
tunk!" Az Űjtestamentumban többször elhangzik Jézus felé, 
és nem pusztán az emberi szenvedésből fakadó, kérés, hanem 
annak a hitnek a kifejezése is, hogy Jézusnak van szíve és ha-
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talma arra, 'hogy segítsen és megmentsen. Mint ilyen kérő és 
hitvalló imádság került bele az egyiház istentiszteleti rend-
jébe, a második század óta kimutathatóan. Jézus nem gyó-
gyítja meg a tíz leprást, hanem elküldi őket az ótestamen-
tumi törvény értelmében a papokhoz (3Móz 13,49; 14,2. 3). 
Ez h i tük próbája, mer t azt kívánja, hogy higgyenek szavának 
és engedelmeskedjenek parancsának anélkül, hogy meggyő-
ződhettek volna kérésük meghallgatásáról. Jézus sokszor az-
zal válaszol kérésünkre, hogy feladatot bíz ránk! A leprások 
útközben meggyógyulnak, de csak egy tér vissza. Ezzel jut el 
az elbeszélés csúcspontjához. Lukács a .hit további három vo-
nását emeli ki a gyülekezetek tanulságára. Az egyik az., hogy 
a hit csak a hálával együtt lesz teljessé és maradandóvá. 
A hit kérésből és elfogadásból él, de hála és Isten dicsérete 
nélkül elvész. A másik vonás az, hogy az egyetlen visszatérő 
a samaritánus volt. Izráel büszke volt arra, hogy ők Isten 
népe, és különösen közel állnak Istenhez. Az ilyen vallásos 
büszkeség talaján nem él meg sem a hit, sem a hála Isten 
iránt. Végül azzal bocsátja el Jézus a samaritánust, amit a bű-
nös asszonynak mondott : „Hited megmentett!" (7,50) Mind a 
tízen részesültek kegyelemben: visszatérhettek a gyüleke-
zetbe és az emberek közé, de új emberré csak ez az egy lett, 
mert hite nemcsak elfogadás volt, h a n e m személyes válasz is 
arra, amit Jézus tett ve1?, 

15. JÉZUS BESZÉDE AZ EMBERFIA NAPJÁRÓL 
17,20—37. 

(20) Amikor megkérdezték a farizeusok, hogy mikor jön el 
az Isten országa, így válaszolt nekik: „Nem jön el az Isten 
országa megfigyelhetően.1 (21) Azt sem mondják: Íme, itt! 
vagy: Ott! Mert, íme, az Isten országa közöttetek van."2 

(22) Ezt mondta tanítványainak: „Jönnek olyan napok, ami-
kor kívántok meglátni egyet az Emberfia napjai közül, és nem 
fogjátok meglátni. (23) Mondani fogják nektek: íme, ott! Íme, 
itt! Ne menjetek el, ne is fussatok utána! (24) Mert ahogyan a 
felvillanó villám ég aljától ég aljáig világít, úgy lesz az Ember-
fia az ő napján. (25) De előbb sokat kell szenvednie, és meg 
kell vettetnie ettől a nemzedéktől." 
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(26) „Ahogyan történt Noé napjaiban, úgy lesz az Emberfia 
napjaiban is: (27) ettek, ittak, nősültek, férjhez mentek addig 
a napig, amelyen bement Nőé a bárkába, és jött az özönvíz, 
és elpusztított mindenkit. (28) Hasonlóképpen ahogyan történt 
Lót napjaiban: ettek, ittak, vásároltak, árusítottak, ültettek, 
házat építettek, (29) azon a napon pedig, amelyen kiment Lót 
Sodomából, tűz és kén esett az égből, és elpusztított mindenkit. 
(30) Ugyanígy lesz azon a napon, amelyen az Emberfia meg-
jelenik." 

(31) „Azon a napon, aki a ház tetején ül, és holmija a ház-
ban, az ne menjen le, hogy elvigye, és aki a mezőn van, szin-
tén ne forduljon vissza. (32) Emlékezzetek Lót feleségére! (33) 
Aki arra törekszik, hogy megmentse magának lelkét, az el-
veszti, és aki elveszti, az életben tartja. (34) Mondom nektek: 
azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik elfo-
gadtatik, és a másik elhagyatik. (35) Két asszony őröl együtt, 
a?, egyik elfogadtatik, a másik pedig elhagyatik. (36) Kelten 
lesznek egy mezőn, az egyik elfogadtatik, a másik elhagyatik."3 

(37) Megszólaltak, és ezt mondták neki: „Hol, Urunk?" Ö pe-
dig ezt mondta nekik: „Ahol a tetem, ott a saskeselyűk is 
összeverődnek!" 

1: parateresis: szakkifejezés égitestek megfigyelésére; A. Strobel 
szerint a naptár összeállítása érdekében páska é jszakáján megfigyelték 
az égitestek állását, és ezért ezt az éjszakát a „megfigyelés éjszaká-
jának" nevezték; Jézus szava ebben az esetben azt mondaná, hogy 
Isten országa nem páska napján jön el, ahogyan sokan a zsidók és 
a keresztyének közül az első században remélték. — 2: entos hymon: 
első jelentése: bennetek; nyelvtanilag lehetséges jelentése: köztetek. 
— 3: ez a vers a legrégibb kéziratokban nem található; bizonyára ké-
sőbbi betoldás. — 4: 17,20—22.25.28—33.37a csak Lukács evangéliumá-
ban található; a többihez vö. Mt 24,26—28.37—41. 

Közöttetek van! 

20—21. Érthető a farizeusok kérdése Isten országa eljövete-
lének idejéről, mert a leprások meggyógyítása az utolsó idők 
jelének számított (17,11—19). Egyébként is időszerű kérdés 
volt az állandó messiási zavargások és a nyomában bekövet-
kező csalódások miatt. Közel lehetett páska napja is, amelyre 
Jézus Jeruzsálembe igyekezett. Ez az ünnep mindig elevenné 
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tette a messiási várakozásokat. De Lukács korában a keresz-
tyénségnek is izgalmas volt a „mikor" kérdése, mert egyre 
tovább késett Jézus visszatérése. És va l l juk meg: mi még 
mindig ugyanabban a bizonytalanságban vagyunk. Jézus elő-
ször két negatív választ ad. Isten országa nem jön megfigyel-
hetően, és nem jön úgy, hogy helyét meg lehetne mutatni . 
A „megfigyelés" szó szakkifejezés az égi jelenségek megfi-
gyelésére. Ezt a jelentést alapul véve Jézus azt mondja, hogy 
Isten országa eljövetelét nem jelzik előre különleges jelek. 
Nem lehet rámutatni sem Isten országára, hogy itt vagy ott 
van. Ez azt jelenti, hogy nem politikai hatalom az Isten or-
szága, amely egy népnek vagy egy országnak, esetleg egy 
egyháznak az uralmát valósít ja meg a világon. Ez is még 
mindig aktuális figyelmeztetés keresztyén csoportok lelki 
vagy politikai hatalmi törekvéseivel szemben. Jézus pozitív 
válasza nehezen érthető. A szöveg betűszerinti fordítása: „Is-
ten országa bennetek van." Kérdés, hogy Jézus mondhatta-e 
ezt farizeusoknak, és ha mondta, hogyan értette. Lehetséges 
volna az a magyarázat, hogy a farizeusok minden nap kétszer 
elmondták a Sma nevű hitvallásukat, és erre azt a kifejezést 
használták, hogy „felveszik Isten országának igáját". Több 
ízben láttuk, milyen nagy jelentőséget tulajdonít Jézus ennek 
a hitvallásnak a farizeusokkal folytatott vitáiban, hiszen ez 
magában foglalja a nagy parancsolat elejét (4,8.12; 10,25—28). 
Az irgalmas samaritánus példázatának elmondása előtt egye-
nesen azt mondja az írástudónak, hogy ezt cselekedje, és élni 
fog. Az előző fejezetekben is arra te t te Jézus a hangsúlyt , 
hogy a farizeusok ismerik Isten akaratát, csak le kellene von-
niuk belőle a következtetést (16,29). Jézus tehát azt mondaná, 
hogy amikor hitvallást tesznek Istenről, akkor már szájukon 
és bennük van Isten országa, csak nem veszik komolyan. Ha-
sonló gondolatmenettel érvel Pál apostol, hogy Krisztust nem 
kell a mennyből lehozni vagy a halottak közül felhozni, mer t 
amikor vallást tesznek róla, szájukon és szívükben van az üd-
vözítő ige (Rm 10,7. 8.). A másik lehetőség az, hogy a szöve-
get így fordí t juk: „Isten országa közöttetek van", és akkor 
úgy kell érteni, hogy Jézus személyében van jelen közöttünk. 
Ebben az esetben azt kell mondanunk, hogy Isten országa 
kétféleképpen jön el: már eljött Jézus személyében, és ú j ra 
megjelenik dicsőségben. 
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Ne fussatok utána! 
22—25. Jézus ezután az Emberfia napjairól kezd beszélni. 

Az Emberfia már eljött Jézus személyében, de ú j r a eljön di-
csőségben. A közbeeső időben a tanítványok és egytháza nem 
láthatják őt, s ez súlyos megpróbáltatás hitük számára. Ezért 
kívánják látni az Emberfia napját, a visszatérő Jézus dicsősé-
gét. Jézus szerint számolniuk kell azzal, hogy nem teljesül 
azonnal ez a kívánságuk. Annál nagyobb a veszélye annak, 
hogy áldozatul esnek hamis reménységeknek. Az első század-
ban a zsidóságból sokan áldozatul estek olyan híresztelések-
nek, amelyek a messiás megjelenéséről szóltak, mert felkelé-
sek robbantak ki belőle. A könyv elején említettük, hogy 
Vespasianus császár idején is keringtek ilyen hírek a biroda-
lomban. Jézus arra tanít ja tanítványait, hogy a benne való 
hit nem jelenti mindennek elihivését. Ne fussanak utána ilyen 
híreknek, mert az Emberfia úgy jön el, mint a villám. Egy-
szerre láthatóvá válik mindenütt, úgyhogy a megjelenési 
helynek a kérdése egészen korlátolt elképzelésre vall. De 
mindezt megelőzi az Emberfia szenvedése. Ez a sajátságos ki-
jelentés, amely azonosítja az Emberfiát az Űr szenvedő szol-
gájával Jézusra jellemző (vö. 9,22). 

Addig a napig 

26—30. Jézus két bibliai eseménnyel világítja meg az Em-
berfia eljövetelének kiszámíthatatlanságát. Űjra arra teszi a 
hangsúlyt, hogy addig a napig semmiféle jele nem lesz eljö-
vetelénék. Nóé és Lót idején is mindenki végezte a maga dol-
gát és élte életének megszokott rendjét , semmi jel sem mu-
tatott az özönvízre, illetőleg a tűzesőre Sodomában. Hirtelen 
szakadt az emberekre az ítélet (lMóz 6—7; 18—19). Ugyanígy 
tovább folyik az élet normális rendje az Emberfia megjelené-
sének pillanatáig. Jézus szavaiból nem tudunk vádat kiolvasni 
ezért a magatartásért. Más szavai alapján inkább azt kell fel-
tételeznünk, hogy mindenkinek folytatnia kell az élet normá-
lis menetét, de ezt úgy kell rendeznie, hogy egyezzen Isten 
akaratával (14,15—24). Az időpont találgatása mögött mindig 
az a feltevés áll, hogy majd felkészülünk rá, és addig bizton-
ságban vagyunk. Az időpont bizonytalansága az állandó ké-
szenlétet teszi szükségessé. Ez felel meg Jézus tanításának. 
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Azon a napon 

31—37. Jézus végül néhány megdöbbentő példán szemlél-
teti azt az ítéletet, amely az Emberfia megjelenésével végbe-
megy. Először a veszélyben levő emberek kapkodására céloz. 
A keleti módon épült ház lapos tetején levő ember leszalad a 
házba, a mezőn dolgozó visszafut otthonába holmijáért. Ezek 
hasonlatok. Aki az Emberfia megjelenésekor is a maga javait 
menti , annak szíve az anyagi javakhoz nőtt, és két úrnak akar 
szolgálni, ezért feltétlenül elveszik (16,13). Emlékeztet Lót fe-
leségére, aki a szabadulás pillanatában is ragaszkodott ahhoz, 
amit Isten megítélt (lMóz 19,26). Jézus ismétli egyetemes ér-
vényű és közmondásszerű kijelentését: aki meg akarja tar-
tani magát, az elveszik. Alaptörvénye az ember életének: ha 
maga körül forog a világa, akkor elveszti önmagát (9,23—25). 
Végül azt hirdeti, hogy az ítélet éles választóvonalat húz az 
emberek közé. Még a legszűkebb közösségekbe, családba és 
munkatársak közé is. Az ítéletre visszatérő Emberfia előtt 
személyes és egyéni felelősségrevonás van. Ne időzzünk sokat 
Jézus szavainak a formájánál . Sajá t kortársai számára ért-
hető, de számunkra sok tekintetben idegenné vált képeket és 
hasonlatokat használ. Annál fontosabb, hogy megértsük: Jé-
zus az eljövendő ítéletről azért szól, hogy most és itt ebben 
a világban él jünk azzal a tudat tal és felelősséggel, hogy 
mindezért előtte egyenként számot kell adnunk. Jézus szavait 
egy nehezen ér thető hasonlat zár ja le: „Ahol a tetem, ott a 
saskeselyük is összeverődnek." Jelentése attól függ, hogyan 
értelmezzük a közbeszólók kérdését. Az egyik lehetőség: Hol 
lesznek azok, akik elhagyatnak? Erre a felelet: ítélet helyén, 
a vesztő helyen, mert ott szoktak gyülekezni a saskeselyük. 
A másik, valószínűbb lehetőség: Hol fog történni az ítélet? 
Felelet: Ez felesleges kérdés, rfiert az ítélet olyan nyilván-
való lesz, hogy bárki rátalál, mint a saskeselyűk a hullára. 
Jézus sok magvas mondásból és képből összeállított beszédén 
következetesen végigvonul az a szempont, hogy Isten országa 
és az Emberfia eljövetelénél nem a hely és idő kérdése fon-
tos, hanem egyedül az, hogy mindig készen legyünk rá, és a 
számadás tudatával éljünk ebben a világban. 
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16. JÉZUS PÉLDÁZATA A HAMIS BIRÖRÖL 
18,1—8. 

(1) Példázatot mondott nekik arról, hogy mindig imádkozni 
kell, és nem szabad ellanyhulni: (2) „Volt egy bíró egy város-
ban, aki Istent nem félt, és emberrel nem törődött. (3) Volt 
egy özvegy asszony abban a városban, és eljárt hozzá, és ezt 
mondta: Szolgáltass nekem igazságot peresfelemmel szemben. 
(4) Nem akarta egy ideig, de azután ezt mondta magában: Bár 
az Istent nem félem, emberrel sem törődöm, (5) mégis mivel 
terhemre van az özvegy asszony, igazságot szolgáltatok neki, 
hogy ne járjon, és ne zaklasson engem örökké."1 (6) Ezt 
mondta az Ür: „Hallottátok, mit mond a hamis bíró? (7) Isten 
pedig ne szolgáltatna igazságot választottjainak, akik kiálta-
nak hozzá éjjel és nappal, és türelmes hozzájuk?2 (8) Mondom 
nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar. Ellenben az 
Emberfia, amikor eljön, vájjon talál-e ilyen hitet a földön?"3 

1: A szokásos fordítás: „eljöjjön, és végül szembevágjon vagy arcul 
üssön"; ennek azonban ellene mond a két igealak: praes. impf., amely 
folyamatos cselekvést jelent; a megoldást eis telos helyesebb értelme-
zése adja , amelynek a jelentése a Septuagintában nem „végül", hanem 
„vég nélkül, örökké", pl. Zs 103,9; hypopiazo pedig nemcsak arcul 
ütést jelent, hanem tágabb értelemben zaklatást is. A bíró tehát nem 
az asszony végső rohamától, hanem vég nélküli zaklatásától tart, és 
ezért enged. — 2: A mondat szerkezete az eredetiben is megtörik, és 
értelmezése emiatt nehézségbe ütközik. A legelterjedtebb magyarázat 
szerint a mondat második tagja is a me kérdőszótól függ: „És talán 
halogató magatartást tanúsít i rántuk?" Ennek azonban ellene mond 
az, hogy a második áll í tmány átvált oonj.-ról ind.-ra. Helyesebb 
H. Sahlin magyarázata, aki szerint a raméi mondatszerkesztésről van 
szó és a kai vonatkozó névmást helyettesít : Isten sokkal inkább meg-
hal lga t ja választottai ki tar tó imádságát, aki türelmes is hozzájuk, ti. 
türelmesen hallgatja imádságukat, nem úgy, mint a bíró, aki oda sem 
figyelt az özvegy kérésére. — 3: az eredetiben pistis névelővel áll: 
a hitet ; vagy a keresztyén hitet jelenti, vagy a névelőnek mutatónév-
más jelentése van: ezt a hitet, vagy ilyen hitet. — Ez a példázat Lukács 
külön anyagához tartozik. 

Hallottátok? 

1—8. Jézus példázata a hamis bíróról szorosan csatlakozik 
eszhatológiai beszédéhez. Az Emberfia eljövetelének teljes 
kiszámíthatatlanságából következik, hogy gyülekezetének ál-
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landóan 'készen kell lennie fogadására. Ennek a készenlétnek 
a feltétele pedig az állandó és ki tar tó imádkozás. Imádkozás 
és keresztyén reménység összetartoznak (11,2). Jézus idejében 
a napi kétszeri imádkozás volt szokásban, és a farizeusok ezt 
pontosan megtartották. Ehhez képest szokatlan a felszólítás 
állandó imádkozásra. Túlmagyarázás volna ebből a betű sze-
rinti szakadatlan imádkozás követelményét levezetni, amelyet 
talán még a szakadatlan imádkozás céljából alakult szerzetes-
rendek sem tudnak megvalósítani. Ellenben Jézus azt kívánja, 
hogy az imádkozás ne korlátozódjék és ne különüljön el éle-
tünktől bizonyos órákra, hanem fonja át életünket és munkán-
kat az Istenre tekintés hitével és reménységével. Az ilyen ki-
tartó imádkozásra buzdít ez a példázat, amely jézusi eredeté-
ről tanúskodik azzal a meghökkentő hasonlattal, hogy Istent 
egy hamis bíróval állítja ellentétes párhuzamba. A bíró az 
Istent nem féli, és emberekkel nem törődik, saját érdekei és 
szempontjai szerint ítélkezik. Így jellemzi a bíró később ön-
magát is. Az asszony özvegy, aki az Ótestamentum szerint 
különös segítségre szorul, mert magára hagyatottságában az 
akkori körülmények között alig tudta megvédeni jogait és 
érdekeit. Anyagi pere lehet, mer t csak ilyen ügyekben ítél-
kezhet a bíró egymagában. Neki van igaza, de a bíró halo-
gatja a döntést az erősebb ellenfélre való tekintettel. Az asz-
szony egyetlen fegyvere a szakadatlan kilincselés és a bíró 
szüntelen zaklatása. A bíró erre a Lukács evangéliumában ta-
lálható példázatokra jellemző módon elkezd magában tanács-
kozni (12,17; 15,17; 16,3). Az asszony erőszakoskodására való 
hivatkozással enged, és igazságot szolgáltat neki. Jézus úgy 
alkalmazza példázatát, hogy felhívja a figyelmet a döntés in-
dokolására: „Halljátok, mit mond a hamis bíró?" A hamis bí-
rót és Istent egymás mellé állítja, és négyszeres fokozással 
vonja le a következtetést. A hamis bírót nem érdekli sem az 
igazság, sem az emberek ügye, Isten pedig igazságos és gond-
ja van az emberre. A bíró meghallgatja a számára közömbös 
özvegyet, Isten sokkal inkább meghallgatja gyülekezetét, 
mert azok választottai, akiket szeret és magáénak tekint 
A bíró nem törődött az asszony kérésével, Isten pedig türel-
mesen hallgatja híveinek minden imádságát. A bíró hosszú 
zaklatás után szolgáltat igazságot az asszonynak, Isten pedig 
hamar teljesíti a gyülekezet könyörgését. Szinte át sem tud-
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juk fogni egyetlen mondattal ennek a fokozásnak minden 
részletét, de a fő vonala világos: h a a ihamis bíró engedett a 
kitartó zaklatásnak, mennyivel inkább hallgatja meg Isten a 
gyülekezet állhatatos imádságát. írásmagyarázók feszültséget 
látnak a példázat tar talma és alkalmazása között. Mert a pél-
dázat inkább Isten felé fordítja a figyelmet, aki kegyelmet 
gyakorol és igazságot szolgáltat. Az alkalmazás az asszonyt 
állítja példaképül a gyülekezet elé az állhatatos imádkozásra. 
Ez a megállapítás azonban nem veszi figyelembe, 'hogy Jézus 
érvelésében nem az asszony erőszakossága játszik döntő sze-
repet, hanem az, hogy Isten mennyire más, mint a hamis 
bíró. Ezért a kitartó imádkozás még sokkal reményteljesebb a 
gyülekezet számára, mint az asszony erőszakossága a hamis 
bíróval szemben. Az alkalmazásból kitűnik a példázat kap-
csolata Jézus megelőző eszhatológiai beszédével. A tanítvá-
nyok szeretnék látni Jézust, az Emberfiát , és kívánják eljöve-
telét, hogy újjá teremtse a világot (17,22). De várniuk kell, 
mert Isten türelmes. A hit próbája az, hogy tud-e versenyt 
tartani Istennek azzal a türelmével, amellyel hordozza ezt a 
világot, és halasztja ítéletét. A hit csak ezzel a türelemmel 
párosulva állhat meg. Jézus figyelmeztetésül felveti és nyitva 
hagyja azt a kérdést, hogy talál-e ilyen hitet a földön, ami-
kor visszatér. 

17. JÉZUS PÉLDÁZATA A FARIZEUSRÓL ÉS A 
VÁMSZEDÖRÖL 

18,9—14. 

(9) Némelyeknek is, akik elbizakodtak, mert igazak,1 és meg-
vetették a többieket, ezt a példázatot mondta: (10) „Két em-
ber ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a 
másik vámszedő. (11) A farizeus odaállt, és így imádkozott 
magáról:2 Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, 
mint a többi emberek, rablók, gonoszok, paráznák, vagy ami-
lyen ez a vámszedő is. (] 2) Böjtölök kétszer egy héten, tizedet 
adok mindenből, amit szerzek. (13) A vámszedő pedig távol 
állva nem akarta szemét sem felemelni az égre, hanem verte 
a mellét, és ezt mondta: Isten, légy irgalmas hozzám, bűnös-
höz. (14) Mondom nektek: Ez ment le megigazulva házába, 
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nem pedig amaz.3 Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, 
megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik." 

1: pepoitha eis: bízom valamiben, pl. 11,22; hoti: magyarázó jelen-
tésű; tehát nem abban bíznak, hogy igazak; hanem bíznak magukban, 
vagyis elbizakodtak, mert igazak. — 2: pros heauton: é r the tő úgy, hogy 
magában állt, vagy úgy, hogy magában imádkozott; proseuchomai ige 
mellett a pros azt jelöli rendszerint, akihez imádkozik, ezért így is 
próbálták érteni: önmagához imádkozott; ez azonban mégsem felel 
meg imádsága szövegének; pros jelentheti a viszonyt is: valamire való 
tekintettel, valamire vonatkozóan, pl. Mt 19,8; ez ad ja i t t a helyes 
értelmet: imádkozott önmagára vonatkozólag vagyis önmagáról. — 
3: para itt nem fokozást, hanem ellentétet, ill. kizárást je lent : a másik-
tól eltérően; vö. Rm 1,25. 

Megigazulva 

9—14. Lukács a hamis bíróról szóló példázat mellé szokása 
szerint egy másik példázatot is állít az imádkozásról. De ezzel 
nem ismétli a témát, hanem tovább viszi és kiegészíti. Míg az 
előző példázat az imádkozásról Istenhez való viszonylatban 
szól, addig ez a figyelmünket az embertárs felé is fordítja. 
Az imádkozásnál döntő jelentősége van nemcsak annak, hogy 
hogyan nézünk Istenre, hanem annak is, hogy hogyan nézünk 
egymásra. Lukács bevezető szavai szerint Jézus azoknak 
mondja a példázatot, akik elbizakodtak, mert igazak és má-
sokat megvetnek. A példázatból kitűnik, hogy ismét a fari-
zeusok magatartását veszi célba. De Lukács a bevezetést már 
eleve olyan általánosan és egyetemes érvényességgel fogal-
mazza, hogy megértsük: a keresztyénség számára is időszerű 
kérdésről van szó. Jézus nagyszerűen szemlélteti mondaniva-
lóját: egymás mellé állítja a templomban imádkozva azt a két 
embert, akik a mindennapi életben szembenállnak egymással. 
A farizeusokkal és a vámszedőkkel Lukács evangéliumában 
többször találkozunk, és ezért emlékeztetünk arra, amit vallási, 
társadalmi és politikai állásfoglalásukról elmondtunk (vö. 
5,27—32). A példázat néhány vonással találóan jellemzi a fa-
rizeusokat. Az egykorú irodalom bizonyítja, hogy a kép tör-
ténetileg is helytálló. A farizeusok a törvényteljesítés rajon-
gói voltak, és ezért különösen azokra a parancsolatokra tettek 
hangsúlyt, amelyek az emberek előtt is tanúsították buzgósá-
gu'kat. Ezt mondja magáról a példázatbeli farizeus is. Mások-
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kai összehasonlítva magát, megállapítja, hogy tisztességes és 
becsületes életet él. Messze áll rablóktól, gonosztevőktől és 
paráznáktól. De ennél többet is tesz. A het i kétszeri böjtölés 
nem volt kötelező (vö. 5,33—39). Jézus korában azonban kü-
lönösen a farizeusok tartották ezt a szokást, hogy vezekelje-
nek Izráel bűnéért, és ezzel közel hozzák Isten országát és Iz-
ráel szabadulását. A gyakori böjtölés, főként a vízivásról való 
lemondás gyötrelmes aszkézis volt a hőségben. Áldozatot vál-
laltak népükért . További jótétté az, hogy a törvényen túl-
menően megadta a tizedet. A gabona, a must és az olaj után 
a termelőnek kellett tizedet fizetnie. De hogy ne vétkezze-
nek Isten törvénye ellen, a farizeusok megfogadták, hogy biz-
tonság kedvéért még ezek után is adnak tizedet, amikor meg-
vásárolják. A farizeus áldozata nagyságát emeli ki azzal, 
hogy mindenből ad tizedet. És mindezt Isten törvényéért! Így 
beszél magáról Isten előtt. Van mivel dicsekednie, de Isten 
előtt megalázza magát, és hálát ad Istennek, hogy ő ilyen. 
Amikor azonban imádsága ezen a legmagasabb ponton áll, 
akkor tűnik ki gyökeres hibája: lenézi és megveti embertár-
sait, akik nem igazak mint ő. Ezzel tel jes a jellemképe. A 
vámszedőt nem jellemzi külön a példázat. Jellemzését a fari-
zeus lényegileg elvégezte. Hozzá tehetjük, hogy nem ok nél-
kül vetették meg őket, és sorolták a bűnösök közé, mert va-
lóban részt vet tek a nép kiuzsorázásában, és eközben maguk 
meggazdagodtak. A vámszedő templomi magatartása azonban 
eltér a farizeusétól. Távol áll meg, lesüti szemét, és mellét 
veri bűnbánata jeléül. Imádsága rövid, mer t nincs más mon-
danivalója mint az, hogy egyedül Isten irgalma segíthet ra j ta . 
Egy vonatkozásról meg szoktak feledkezni a magyarázatban. 
A vámszedő bűnösnek vallja magát. Ez nemcsak vallásos ki-
fejezés az ő szájában, alhogyan a lutheri tanítás szerint Isten 
előtt teljességgel bűnösnek valljuk magunkat . Hanem a vám-
szedőket a bűnösök közé sorolták, és ő így vallotta magát bű-
nösnek. Elismerte, hogy vétkezett embertársai és népe ellen. 
Isten elé állása teljes önrevízió. Mit mond erről Jézus? Kije-
lenti, hogy ez megigazult, a másik nem. Mivel a szenvedő 
igealak mögött megint Isten rejtőzik, még pontosabban így 
kell fordítani: Isten ezt az embert megigazította, a másikat 
nem. Ebben az egy mondatban benne van Jézus egész evan-
géliuma, Pál apostol teológiája és a lutheri reformáció alap-
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tétele. Elképesztő lehetett a farizeusok számára Jézusnak ez 
a kijelentése. De Lukács evangéliuma szerint Jézus állandóan 
arra igyekezett kinyitni szemüket, hogy Isten ilyen nagy 
szeretettel fordul az elesettek és az elveszettek felé. Azt is 
nem egyszer mondta, hogy azok többet tudnak Isten szere te-
téről és irgalmáról, mint az igazak (7,36—50; 15,25—32)· Is-
mét közmondással zárja le Jézus a példázatot, jeléül annak, 
hogy nem ú j az, amit a példázattal mond (vö. 14,11!). Az 
egész Ótestamentum arról tanúskodik, hogy Isten szembe-
száll az elbizakodottakkal, és felkarolja a megalázottakat. 
A példázat magyarázata azonban nem volna teljes, ha nem 
nyúlnánk vissza a bevezetésre. A példázat nemcsak az Isten-
hez való viszonyról szól, h a n e m az emberekhez való viszony-
ról is, de úgy, hogy a kettőt szorosan együtt tartja. Fontos 
ennek meglátása, mert a megigazulástan értelmezésénél is 
gyakran követik el azt a hibát, hogy csak az Istenhez való vi-
szonyra alkalmazzák, és az emberekhez való viszony kérdése 
kimarad belőle. Ennek megértése céljából tovább kell elemez-
nünk a farizeus esetét. Ö a kegyes a kettő közül, de nem iga-
zult meg Isten előtt, mert kegyessége tudatában lenézte és el-
ítélte embertársait. Ebben látszott meg, hogy fogalma sincs 
Isten irgalmáról és szeretetéről. Kegyessége ellenére sem is-
meri az Istent, aki nem azt nézi, hogy hogyan ítélje el az em-
bert, hanem hogy hogyan mentse meg. Az irgalmatlan ember-
rel szemben irgalmatlan az Isten, és az irgalmas Istenhez ir-
galmas ember tartozik (vö. 6,36). A vámszedő az irgalmat vá-
lasztotta, és ezt meg is kapta . Értsük meg, hogy nemcsak a 
farizeusokról beszél, hanem követőit, egyházát is figyelmez-
teti. Isten irgalmának az ismerete alapvetően határozza meg 
az egyház helyét a világban. Az irgalmas Isten szemével kell 
néznie az emberekre, hogy mit és hogyan segíthet ra j tuk. Mi-
helyt magát mások fölé emeli és ítélkezik, szembekerül Is-
tennel és Jézussal. 

18. JÉZUS ÉS A KISGYERMEKEK 
18,15—17. 

(15) Odavitték hozzá az apró gyermekeket is,1 hogy meg-
érintse őket, de amikor meglátták a tanítványok, rájuk szól-
tak. (16) Jézus pedig magához hívta azokat, és ezt mondta: 
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„Engedjétek, hogy a kis gyermekek hozzám jöjjenek, és ne 
akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. (17) 
Amen, mondom nektek, hogy aki nem fogadja Isten országát, 
mint kis gyermek, nem megy be abba."2 

1: brephos: magzat, csecsemő, egészen kis gyermek; csak Lukács 
használja ezt a kifejezést, talán azért, mert gyülekezeteiben az egészen 
kis gyermekeket keresztelték. Jézus szavaiban és a többi evangélium-
ban a paidion = kisgyermek szó áll. — 2: Lukács ezzel a történettel 
visszatér Márk evangéliumához, amelyet 9,50-nél elhagyott, ettől fogva 
ú j ra Márk evangéliumának meneté t követi, de néhol belesző tör téne-
teket külön forrásából és a Beszédforrásból. — Ehhez a történethez 
vö.: Mk 10,13—16; Mt 19,13^15.18. — Vö. Lk 9,46—48-t is! 

Ilyeneké az Isten országa! 

15—17. Izráelben elterjedt szokás volt az áldás kérése és az 
áldásmondás. Ünnepi alkalmakkor családtagokra és vendé-
gekre, érkezőkre és távozókra, szülő gyermekére, tanító nö-
vendékére mondott áldást. Az Ótestámentumban sok példát 
találunk rá. Volt eset kisgyermekek megáldására is (2,33— 
35). Ennek a szokásnak felelt meg az, hogy kis gyermekeket 
— Lukács szerint egészen apró gyermekeket — vittek Jézus-
hoz. A tanítványok ellenkezése azzal magyarázható, hogy J é -
zus olyan szigorú követelményekről beszélt Isten országával 
kapcsolatban, amelyeket szerintük gyermekek nem te l j e -
síthettek. Jézus magához h ív ja a gyermekeket és kijelenti , 
hogy ilyeneké az Isten országa. Ez sokkal több, mint gyer -
mekbarátság és gyermekszeretet. Jézus számára a gyermekek 
esete hasonlattá válik, amely megvilágítja evangéliumának a 
lényegét. Isten országát csakis gyermekhez hasonlóan lehet 
elfogadni. Jézus azt hirdeti, hogy Isten országával Isten szere-
tete jön közel, amely az embert megmenti és ú j já teremti. Ezt 
csak elfogadni lehet, mint ahogyan a gyermek elfogadja a 
szeretetet. Elfogadásának nem feltételei, hanem következmé-
nyei vannak. Jézus ezzel ellenkezőjét mondja annak, amit a 
rabbinizmus tanít. Számukra azért problematikus a gyermek 
részvétele Isten országában, mer t a gyermekek nem ismerik 
és nem tar that ják meg a törvényt. Lehetségesnek tartották 
részvételüket, ha már ismerik a törvényt vagy legalább áment 
tudnak mondani a zsinagógában. Mindenképpen azt az em-



beri feltételt keresték, amelynek alapján bemehetnek Isten 
országába. Jézus a gyermekek példáján muta t ja meg, hogy 
Isten országánál nem az ember teljesítményéről, hanem Isten 
szeretetéről van szó, amellyel azokat keresi , akik kicsinyek, 
megalázottak, elesettek és saját lehetőségük végére jutottak. 
Jól értette Lukács Jézus tanítását, amikor a gyermekekről 
szóló történetet a farizeus és a vámszedő példázata mellé 
tette. Mert ez is arról szól, hogy Isten azt az embert teremti 
új já, aki nem hivatkozik másra, mint az ő irgalmára. A gyer-
mekek története eredetileg nem volt összefüggésben a kis-
gyermekek megkeresztelésével, de régtől fogva hivatkoztak 
rá. O. Cullmann valószínűsíti, hogy már Lukács előtt ezzel a 
történettel igazolták a gyermekek keresztelését, úgyhogy a 
keresztelési liturgia hatással volt ennek a történetnek a szö-
vegezésére. Mindenesetre tény az, hogy a gyermekkeresztség 
ellen lényegileg azokat az érveket szokták felhozni, amelyek-
kel a tanítványok és a rabbinisták utasították el a gyermeke-
ket. Ebben a vonatkozásban a gyermekek evangéliuma és a 
gyermekek keresztsége tartalmilag összetartozik. Mert mind-
kettő arról tanúskodik, hogy Isten szeretete és irgalma nin-
csen feltételekhez kötve. 

19. JÉZUS ÉS A GAZDAG EMBER 
18,18—30. 

(18) Megkérdezte egy elöljáró: „Jó Mester, mit tegyek meg, 
hogy az örök életet örököljem?" (19) Ezt mondta neki Jézus: 
„Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Is-
ten. (20) A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál, ne ölj, 
ne lopj, ne tanúskodjál hamisan, tiszteld atyádat és anyádat!" 
(21) Az pedig ezt mondta: „Mindezeket megtartottam ifjúsá-
gomtól fogva." (22) Amikor meghallotta Jézus, ezt mondta 
neki: „Egy még hiányzik belőled: adj el mindent, amid van, 
és oszd ki a szegényeknek, és lesz kincsed a mennyben, és jöjj, 
kövess engem!" (23) Amikor meghallotta ezt, elszomorodott, 
mert nagyon gazdag volt. (24) Meglátta Jézus, és ezt mondta: 
„Milyen nehezen mennek be a vagyonosok az Isten országába. 
(25) Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint egy 
gazdagnak az Isten országába bemenni." (26) Akik meghallot-
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ták, ezt mondták: „És ki üdvözülhet?" (27) ö pedig ezt mondta: 
„Ami lehetetlen embereknek, lehetséges Istennek!" 

(28) Ezt mondta Péter: „Íme, mi elhagytuk mindenünket, és 
követtünk téged." (29) ö pedig ezt mondta nekik: „Amen, 
mondom nektek, hogy senki nincsen, aki elhagyott házat vagy 
feleséget vagy testvéreket vagy szülőket vagy gyermekeket 
az Isten országáért, (30) aki nem kapja sokszorosát ebben az 
időben, és a jövendő világban örök életet." 

1: Lukács ezt a történetet Márk nyomán mondja el, de elhagyja 
az érzelem kifejezéseit, és tömörít, hogy a f ő kérdésre (Ki üdvözülhet?) 
és Jézus válaszára összpontosítsa a f igyelmet; vö. Mk 10,17—31; Mt 
19,16—30. 

Ki üdvözülhet? 

18—27. Lukács itt is az ellentétes párhuzam elvét alkal-
mazza, amikor a gyermekek evangéliuma mellé teszi a gaz-
dag ember történetét. Mindkettőben az a fő kérdés, hogy ki 
mehet be Isten országába. De míg a gyermekek evangéliuma 
Isten ingyen ajándékának mondja Isten országát, addig eb-
ben a történetben az Isten országába való bemenetel akadá-
lyairól beszél. Ilyen az Isten! Akinek nincs mit adnia, azt 
megajándékozza, és akik teljesítményre hivatkoznak, azokat 
kemény döntés elé áll í t ja (1, 52· 53). Lukács elöljárónak 
mondja a gazdag embert. A szinédrium tagja vagy egy zsina-
góga elöljárója lehetett. A vezető emberek rendszerint vagyo-
nosak voltak. „Jó mester" üdvözlés a zsidóságnál szokatlan, 
annál gyakoribb a hellénista területen, mint udvarias meg-
szólítás. Jézus elutasítja magától ezt a megtiszteltetést, és a 
dicsőséget egyedül Istennek adja (Jn 5,41kk). Egyedül Isten 
jó a szó igazi értelmében. A gazdag ember az örök élet örök-
lése felől érdeklődött. Jézus korában az eljövendő világtól 
várták a halottak feltámadását és az örök életet, s ótestámen-
tumi ígéretek alapján remélték, hogy annak részese Izráel. 
Ótestámentumi kifejezéssel ezt nevezték Izráel örökségének. 
Eredetileg általános volt az a reménység, hogy egész Izráel 
örökli ezt az örök életet. De a különböző szektás irányzatok 
ezt kérdésessé tették. Egyre inkább te r jed t az a felfogás, hogy 
egyéni teljesítmények is szükségesek hozzá. Ebben a bizony-
talanságban kérdezi a gazdag ember, hogy mit kell tennie. 
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Kérdésében benne van az, hogy ő is szeretne ezért valami 
rendkívülit tenni. Jézus a törvényre emlékezteti. Ezt nem sza-
bad Jézus alkalmi jellegű válaszának tekinteni. Máskor is 
nyomatékosan hivatkozik a törvény megtartására (10,25—29; 
16,17. 29). A gazdag ember csalódottan mondja, hogy ezt már 
megtartot ta ifjúságától fogva. Jézus ekkor kemény döntés 
elé áll í t ja: adja el minden vagyonát, ossza ki a szegényeknek 
és kövesse őt. Ez a követelés nem valamilyen ráadás a törvény 
követeléseire, amelynek teljesítése még nagyobb lehetősége-
ket biztosít az Isten országában, hanem olyan követelmény, 
amely felderítheti, mi van a gazdag ember szívében: Istent 
szereti-e vagy a vagyonát, eszköznek tekinti-e javait, ame-
lyekkel embertársainak is szolgálhat vagy hozzá nőtt a szíve, 
úgyhogy megszerzését és megtartását tekinti életcéljának 
(16,13). Emlékezünk arra, hogy Jézus többször beszélt az 
anyagi javakról, és hogy azokat Isten ajándékának tekinti, de 
nem engedi, hogy Isten helyébe lépjenek szívünkben (12,13— 
34; 16,1—31). Ha tehát Jézus azt mondja a gazdagnak, hogy 
csak egy hiányzik belőle, akkor nem az addigi jócselekedetei-
nek kiegészítésére gondol, hanem a gyökerére. Ez ad alkal-
mat Jézusnak arra , hogy egyetemes érvényű kijelentést te-
gyen a vagyonosokról. Először azt mondja, hogy nehéz nekik 
bemenni Isten országába, ezután egy hasonlattal azt mondja, 
hogy lehetetlen. Próbálták a hasonlat élét letompítani. A ka-
melos helyett olvassunk kamilos-t, a teve helyett értsünk 
hajókötelet, és ez mégis inkább átfűzhető a tű fokán, mint 
egy teve. Vagy értsünk a tű fokán egy ilyen nevű kis kaput, 
amelyen nehezen, de mégis át lehet préselni a tevét. Ezek a 
magyarázatok nemcsak mesterkéltek, hanem el is fedik Jézus 
szavainak értelmét. Olyan hasonlat ez, mint az ízetlen só 
képe (14,34). Azt mondja ki hasonlattal, hogy lehetetlen. Gaz-
dagnak lehetetlen Isten országába bemenni. Csak így érthető 
a megdöbbent kérdés: „És ki üdvözülhet?" Ez a kérdés többet 
mond, mint első pillanatra látszik. Ha Jézus szavai csak a 
gazdagokat találják, akkor egyszerű a válasz: a gazdagokon 
kívül a többiek üdvözülnek. De a kérdezőt nem is az érdekli, 
hogy a gazdagok közül ki üdvözülhet, hanem egyáltalában ki? 
Érzi a kérdező, hogy általános emberi probléma ez, amely 
nagyon kevéssé függ az anyagi javak mennyiségétől, hanem 
sokkal inkább attól, hogy mennyire ragaszkodunk hozzá, és 
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mennyire tekint jük megszerzését életcélnak. Ilyen szemszög-
ből nézve sokan vannak, akik a gazdaghoz hasonlóan szeretik 
több-kevesebb vagyonukat, és azért jogos a kérdés: Ki üdvö-
zülhet? Erre felel Jézus az Ótestamentum szavaival, hogy em-
bernél lehetetlen, de Istennél lehetséges (lMóz 18,14; Jób 
42,2; Zak 8,6). Lévi és Zákeus példája mutat ja , hogy valóban 
lehetséges (5,27; 19,9). De ehhez Jézus szeretetének erejére 
van szükség. 

Sokszorosát kapja! 

28—30. Péter társai nevében emlékezteti Jézust arra, hogy 
mindenüket elhagyták érte. A gazdag ember negatív döntésé-
vel szembeállítja azt az áldozatot, amit ők hoztak (vö. 14, 
26k). Jézus nem utasítja el Péter szavait, nem is feddi meg 
érte, mert megfelel a valóságnak. De helyreigazítja, amennyi-
ben rámutat arra, hogy ők nem hoztak áldozatot. Sokszorosát 
kapják annak, amit elhagytak, már ebben az életben. Kapják 
a tanítványok körét, és később a gyülekezet testvéri közössé-
gét. Jézus mellett megvolt a megélhetésük, hiányt nem szen-
vedtek. Még családtagjaikat is visszakapták, amikor a Jézus-
ban való hitre jutottak (20,35; lKor 9,4kk). Mindezen kívül 
övék az örök élet. Jézus sokat követel követőitől, különösen 
igehirdetőitől, de annak mindig sokszorosát adja . 

20. JÉZUS SZENVEDÉSÉRŐL BESZÉL 
TANÍTVÁNYAINAK 

18.31—34. 

(31) Maga mellé vette a tizenkettőt, és ezt mondta nekik: 
„íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik az Ember-
fián mindaz, ami megíratott a próféták által, (32) mert átad-
ják a pogányok kezébe, és megcsúfolják, és kigúnyolják, (33) 
és megkínozzák, és megölik, és harmadnapon feltámad." (34) 
Ók ebből semmit sem fogtak fel, és ez az ígéret1 el volt rejtve 
előlük, és nem értették a mondottakat.2 

1: rhema: beszéd, ígéret, dolog; vö. l,37k; 2,15kk. — 2: vö. Mk 
10.32—34; Mt 20,17—19. 
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íme, felmegyünk Jeruzsálembe! 

31—34. Az evangéliumok megegyeznek abban, hogy Jézus 
előre bejelentette tanítványainak szenvedését, halálát és fel-
támadását. Ezzel hangsúlyozzák, hogy ami vele történt , az 
nem véletlen és nem tragédia, hanem Jézus a rá váró szen-
vedések tudatában ment fel Jeruzsálembe. Máté és Márk sze-
rint háromszor, Lukács szerint útközben még háromszor je-
lentette be szenvedését (9,22. 44; 12,50; 13,32k; 17,25). Ez az 
utolsó a legrészletesebb, és több-kevesebb eltéréssel mind a 
három evangéliumban megtalálható. Lukács sajátossága, hogy 
az Írásra hivatkozik (9,31). Nem idéz íráshelyeket, de már itt 
előre tekint arra, hogy a feltámadt Jézus az Írásból fogja 
megértetni tanítványaival, hogy így kellett szenvednie (24, 
44—46). A másik különlegessége Lukács szövegének az, hogy 
nem beszél a zsidóság vezetőinek a szerepéről Jézus perében. 
Míg Márk szerint a főpapok és írástudók kezébe adatik, addig 
Lukács szerint a pogányok kezébe. Lukács ezen a ponton is 
az egész emberiségre néz. Végül a többi evangéliumnál erő-
sebben hangsúlyozza, hogy a tanítványok semmit sem értet-
tek meg Jé2us szavaiból. Természetesen nem a szavak jelen-
tése volt érthetetlen, hanem az, ihogy Jézussal mindez meg-
történhet. Ellenkezett mindazzal, amit a messiásról tudtak es 
reméltek. Lukács itt előre tekint: a feltámadt Jézus fogja 
megnyitni a tanítványok értelmét az Írás alapján és a Szent-
lélek által (9, 45; 24,45). Jézus beszéde és a Szentlélek vilá-
gossága nélkül mindenki számára hétpecsétes titok marad Jé-
zus halála és feltámadása. 

21. JÉZUS MEGGYÓGYÍTJA A JERIKÓI VAKOT 
18,35—43. 

(35) Történt, hogy amikor közeledett Jeruzsálemhez, egy vak 
ült az út mellett, és kéregetett. (36) Amikor meghallotta, hogy 
sokaság vonul, érdeklődött, hogy mi az. (37) Tudtára adták, 
hogy a názáreti Jézus jár arra, és felkiáltott. „Jézus, Dávid 
Fia, könyörülj meg rajtam!" (38) Az elölmenők rászóltak, 
hogy hallgasson el, ő pedig sokkal inkább kiáltozott: „Dávid 
Fia, könyörülj meg rajtam!" (39) Megállt Jézus, és megparan-
csolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte: 
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(40) „Mit akarsz, mit tegyek veled?" Ezt mondta: „Uram, hogy 
lássak." (42) Jézus ezt mondta neki: „Láss! Hited megmen-
tett!" (43) Azonnal látott, és követte őt, és dicsérte az Istent. 
Az egész nép, amikor ezt látta, dicséretet mondott Istennek.1 

1: vö. Mk 10,46; Mt 20,29—34; Lukács ezt a történetet is tömöríti ; 
Márk közli a vak nevét: Bartimaios, Timaios f ia; Máté két vakró l 
tudósít; a gyógyítás Mt és Mk szerint Jézus Jerikói átvonulása u t á n 
történik. 

Láss! 

18—35. Jerikó a Jordán völgyének szélén, jól termő kör-
nyéken régtől fogva gazdag város. Nagy Heródes fallal erősí-
tette meg, és modern kul túrájú várossá fejlesztette. Jeruzsá-
lemtől 27 kilométernyire volt (10,30). Ha a páska ünnepére 
menő zarándokok kikerülték Samáriát, akkor Jerikón át men-
tek Galileából Jeruzsálembe. Jézust Jeruzsálem felé most 
már nemcsak tanítványai köre, hanem az ünnepre menő so-
kaság is követte. A vonulás zaját meghallotta egy vak, aki a 
város bejáratánál koldult. Amint megtudta, hogy Jézus az, 
azonnal hozzá kiáltott segítségért. A Dávid Fia nyilván nem-
csak Jézus származására utal, hanem a hozzá fűződő messiási 
reménységekre is emlékeztet, amelyek közismertek voltak 
abban az időben. „Könyörülj meg raj tam!" Nemcsak a nyo-
morból fakadó kiáltás, hanem hódolat is az előtt, akinek van 
hatalma segítésre (vö. 17,13). Mint ilyen az őskeresztyénség 
óta az egyházi liturgia részévé és a keresztyének imádságává 
lett. Kiáltásában Krisztushite szólalt meg, amely kiállta azt a 
próbát is, hogy Jézus nem hallotta meg azonnal, és a sokaság 
el akarta némítani. Jézus ekkor magához hívta, és egyetlen 
szavával meggyógyította: Láss! Ekkora ereje van Jézus sza-
vának, mégis azt mondta a vaknak, hogy hite mentette meg 
(vö. 7,50; 8,48; 17,19). Jézus sok embert meggyógyított egyet-
len szavával, néha anélkül is, de ú j emberré csak azok lettek, 
akik hittek is benne (vö. 7,50; 17,11—19). Az életújulás nem 
természetes folyamat, hanem a Jézus felé forduló bizakodó 
hit által valósul meg. Ennek az életújulásnak a jele az, hogy 
a vak követi Jézust, és dicsőíti Istent. Az evangéliumok sze-
rint Jézusnak ez az utolsó gyógyítása szenvedésének utolsó 
bejelentése után és Jeruzsálembe vonulása előtt külön hang-
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súlyt kap. Aki teljes tudatossággal megy el a szenvedés he-
lyére, az az Isten Szolgája, aki megnyit ja a vakok szemét 
(Ézs 42,7. 18). Teljesül az, amit Jézus működése kezdetén ná-
záreti beszédében mondott: itt van az Ür kedves esztendeje, 
eljött az Isten országa (4,18). Az ótestámentumi prófécia em-
lékeztet arra, hogy a vakok szemének megnyitása jel, amely 
a lelki vakság gyógyítására is utal. Jézus az, aki majd az ő 
szenvedésének és halálának megértésére vak tanítványainak 
szemét megnyi t ja (18,31—34). Jézus szava megadja a hit lá-
tását is. 

22. JÉZUS ZÁKEUS HÄZÄBAN 
19,1—10. 

(1) Bement, és vonult Jerikón át, (2) és íme, egy ember, akit 
Zákeusnak hívtak, fővámszedő volt, és gazdag, (3) igyekezett 
meglátni Jézust, hogy melyik az, és nem tudta a sokaságtól, 
mert termetére kicsiny volt. (4) Előre futva felmászott egy 
eperfára, hogy meglássa őt, mert arra kellett elmennie. (5) 
Amikor arra a helyre ért, felnézett Jézus, és ezt mondta neki: 
„Zákeus, gyorsan jöjj le, mert ma házadban kell megszálla-
nom." (6) Gyorsan leszállt, és befogadta örömmel. (7) Akik 
meglátták, mind zúgolódtak, és ezt mondták, hogy bűnös em-
berhez ment be szállásra. (8) Odaállt Zákeus, és ezt mondta 
az Ürnak: „íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom. 
és ha valakitől valamit kizsaroltam, megadom négyszeresét." 
(9) Ezt mondta róla Jézus: „Ma lett üdvössége ennek a háznak, 
mert ő is Ábrahám fia. (10) Mert eljött az Emberfia, hogy 
megkeresse, és megmentse az elveszettet." 

Ma! 

1—10. Jézus a vak meggyógyítása u tán tovább vonul a so-
kasággal együt t Jerikóba (18,18—35). Eközben történt talál-
kozása a fővámszedővel Zákeussal. Jer ikó nemcsak szép fek-
vésű, gazdagon kiépült és jól megerősített város volt, hanem 
kulcspontja az élénk kereskedelemnek Palesztina és Arábia 
között. Magának a városnak jelentős export ja volt balzsam-
ból. Ezért természetesen fontos vámközpont is. A római biro-
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dalomban a vámszedés jogát a fő és albérlőknek adták ki, és 
bár meg volt állapítva a vám taksája, mégis sok lehetőség 
nyílt a csalásra és a zsarolásra. A zsidók ezért a bűnösök közé 
sorolták őket, és a népelnyomókkal tartott közösségük miatt 
megvetették (vö. 5,27—32). Zákeus, aki a hagyomány szerint 
később Caesarea püspöke lett, a jerikói vámjog főbérlője le-
hetett, és mint ilyen, természetesen gazdag volt. A nép ellen-
szenvéről tanúskodik az, hogy szeretné Jézust látni, de nem 
engedik közelébe. Előre futva eperfáról figyeli Jézust. Ez a 
helyzet nemcsak Jézus iránti nagy érdeklődésének a jele, ha-
nem a társadalomból való kivetettségének is. Jézus lehívja és 
kijelenti: „Ma házadban kell megszállnom." Ez a néhány szó 
három olyan vonást tartalmaz, amely Lukács evangéliumában 
mindvégig kiemelkedik. A „ma" emlékeztet Jézus születésére, 
első beszédére és kereszthalálára (2,11; 4,21; 23,24). Ahol Jé-
zus van, ott már megjelent az üdvösség. Jézus megszállása 
Zákeusnál az utolsó eset abban a sorozatban, amelynél Lu-
kács evangéliuma szerint felkeresi és meglátogatja az embe-
reket (1,78; 4,38; 5,29; 7,36; 11,37; 14,1; 15,2). Ú j ra „bűnös" 
házába megy, amit szintén Lukács hangsúlyoz leginkább (5,8. 
30; 7,34. 37; 15,1). Ebben az esetben is felhangzik a tiltakozás 
Jézus ellenfelei részéről (5,30; 15,2). Amit Jézus tesz, az nem-
csak a nép nemzeti önérzetével ellenkezik, hanem vallásos 
meggyőződésével is. A rabbik lehetetlennek tartották, hogy 
felvegyék az érintkezést a bűnösökkel, míg azok vezekléssel 
és jóvátétellel jelét nem adták őszinte megtérésüknek. Jézus 
ennek az ellenkezőjét teszi: előlegezi szeretetét, hogy meg-
mentse a bűnöst. Ebben az esetben is ez történt. Zákeust ú j 
emberré tette az, hogy Jézus egyszerűen és magától értő-
dőén vállalata a közösséget vele, a megvetettel. A rabbik a 
megtérés jeleként ötödrésznyi jóvátételt követeltek. Zákeus 
sokkal többet tesz: vagyona felét adja a szegényeknek, és 
minden kinyomozható kár négyszeresét téríti meg. Az evan-
gélium szerint Jézus mondja el, mi történt. „Ma lett üdvös-
sége a háznak." Ismét a „ma": Jézus jelenlétéből adódik ez a 
megújulás. Az üdvösség azt jelenti, hogy Zákeus visszatalált 
Istenhez. A szónak azonban nemcsak lelki és túlvilági értelme 
van (vö. 1,47. 69. 71. 77; 2,11). Az üdvösség olyan ú j élet, 
amely összefoglalja a jelent és az eljövendőt. Erre muta t eb-
ben a történetben az, hogy Zákeus nemcsak Istenhez, hanem 
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az emberek közé is visszatalál. Rendezi az emberekhez való 
viszonyát, és egyszerre visszatér népéhez. Ábrahám fia most 
már nemcsak vérség szerint, amit eddig megtagadott, hanem 
hite és élete szerint is. Lukács Jézus működésének végén ez-
zel a mély benyomást keltő történettel mégegyszer rámutat 
arra, hogy Jézus nem ítél, hanem a bűnösöket keresi és meg-
menti. Még egyszer aláhúzza, hogy Jézusnak ebből az evan-
géliumából nem törvényszegés, hanem Isten akaratának tel-
jesítése és ú j élet támad. Nem minden esetben van eredmény, 
nem minden mag hull jó földbe, de a gazdag elöljáróval 
szemben állnak a Lévik és a Zákeusok (5,27). Jézus ezt a bű-
nösök szereiéről szóló evangéliumot viszi Jeruzsálembe, ez 
vál t ja ki a végső összetűzést a nép vezetőivel, és ezt pecsételi 
meg halálával és feltámadásával. 

23. JÉZUS PÉLDÁZATA A KIOSZTOTT PÉNZRŐL 
19,11—27. 

(11) Mivel ezt azok hallgatták, folytatólag elmondott egy 
példázatot, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, 
hogy azonnal megjelenik az Isten országa. (12) Ezt mondta 
tehát: „Egy nemes születésű ember útra kelt egy távoli or-
szágba, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy 
térjen vissza. (13) Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz mi-
nát, és ezt mondta nekik: Fogjatok vállalkozásba, míg meg-
jövök.1 (14) Polgárai pedig gyűlölték, és küldöttséget menesz-
tettek utána ezzel az üzenettel: Nem akarjuk, hogy ez királlyá 
legyen felettünk. (15) És történt, hogy amikor visszatért, mi-
után megkapta a királyságot, azt mondta, hogy hívják hozzá 
azokat a szolgákat, akiknek pénzt adott, hogy megtudja, ki 
mit szerzett. (16) Megjelent az első, és ezt mondta: Uram, a 
minád tíz minát hozott. (17) Ezt mondta neki: Jól van, jó szol-
gám, mert hű voltál csekélyen, legyen hatalmad tíz város fe-
lett. (18) Odament a második, és ezt mondta: A minád, Uram, 
öl minát hozott. (19) Ezt mondta neki is: Te pedig légy fölöt-
tese öt városnak. (20) A harmadik is odament, és ezt mondta: 
Uram, íme a minád, amit kendőbe kötve tartottam,2 (21) mert 
féltem tőled, mivel kemény ember vagy: felvételezed, amit 
nem tartalékoltál, aratod, amit nem vetettél. (22) Így szólt 
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hozzá: Szádból ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy ke-
mény ember vagyok, felvételezem, amit nem tartalékoltam, 
aratom, amit nem vetettem? És miért nem adtad pénzemet a 
bankba? Én pedig visszajőve kamatostól vételeztem volna fel. 
(24) A mellette állóknak ezt mondta: Vegyétek el tőle a minát, 
és adjátok annak, akié a tíz mina. (25) Ezt mondták neki: 
Uram, van tíz minája! (26) Mondom nektek, hogy mindenki-
nek, akinek van, adatik, akinek pedig nincs, attól, amije van, 
az is elvétetik. (27) Ellenben azokat az ellenségeimet, akik 
nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, vezessétek ide, és 
vágjátok le szemem láttára."3 

1: mna — mina, ezüst pénz, körülbelül 100 napszám; egy tálentum 
60 mina; pragmateuo: foglalkozik, dolgozik, pénz- és áruüzlettel fog-
lalkozik, üzletel; aar . : vállalkozásba fog. — 2: soudarion: latinból: 
sudar ium: kendő, amellyel az izzadságot törölték le arcukról és ke-
zükről. — 3: vö. Mt 25,14—30; az eltérés olyan nagy, hogy Lukácsnál 
ettől eltérő forrást kell feltételeznünk. 

Kamatostól 

11—27. Lukács a bevezető mondattal sokoldalúan vázolja 
azt a helyzetet, amelyre a kiosztott pénzről szóló példázatát 
alkalmazza. Jézus még mindig Zákeus házában van Jerikó-
ban, útban Jeruzsálem felé. Hallgatták a tanítványok, és a 
házbelieken kívül azok, akik zúgolódtak ellene, mert bűnös 
emberhez tért be. Jézus szavaiból azt érthették, hogy meg-
jelent az üdvösség Zákeus házában. Ebből azt következtet-
het ték, hogy most meg fog jelenni Isten országa. Valószínűvé 
tette ezt az, hogy Jézus nagy sokaság élén ment Jeruzsá-
lembe. Példázata a zúgolódóknak, a tanítványoknak és a ha-
mis reménységgel eltelteknek egyszerre szól. Három változat-
ban maradt ránk ez a példázat: a Héberek evangéliumában, 
Máténál és Lukácsnál. Egyeznek abban, hogy egy gazda pénzt 
oszt ki szolgái között, és hogy ezek különféleképpen gazdál-
kodtak vele. A Héberek evangéliuma szerint az első szolga 
szaporította, a második elrejtette, a harmadik nőkkel elmu-
latta. Az első jutalmat , a második szidást, a harmadik börtön-
büntetést kap. Nyilvánvaló, hogy ez az evangélium erkölcsi 
tanítást akar adni a gyülekezetnek. Máté szerint a szolgák 
nagy pénzt, tálentumokat kapnak, de nem egyformán. Az első 
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ötöt, a második kettőt, a harmadik egyet. Az első és a máso-
dik megkétszerezi, és ezért jutalmat kap, a harmadik elássa, 
és ezért kivetik a külső sötétségre. A példázat Máté szerint 
közvetlen Jézus halála előtt a tanítványoknak szól, hogy amit 
kaptak tőle, azt gyümölcsöztessék. Lukácsnál bonyolultabb a 
példázat, mert kapcsolatba kerül azzal a kérdéssel, hogy mi-
kor jön el az Isten országa, és ezért egy királyról beszél. De 
nála is megtalálható a három különféleképpen gazdálkodó 
szolga. A messzemenő egyezés mutat ja , hogy a példázat Jé-
zustól származik, de azt az evangélisták gyülekezeteik sajátos 
helyzetére alkalmazva tovább formálták. Jézus beszédét a 
gyülekezethez szóló élő igének tekintették, amely nem a 
múltra, hanem az élő gyülekezetre vonatkozik. Legfeltűnőbb 
különbség Lukács szövegében az, hogy egy nemesről szól, aki 
távoli országba megy, hogy királyi méltóságot kapjon. Köz-
ben alattvalói küldöttséget menesztenek utána azzal az üze-
nettel, hogy nem akar ják őt királynak. Amikor azután vissza-
tér a király, leszámol velük. Jézus kortársai emlékezhettek 
arra az esetre, hogy Nagy Heródes egyik fia és utóda, Arche-
laosz Kr. u. 4-ben Rómába ment, hogy megszerezze magának 
a királyi címet, de egyidejűleg egy másik küldöttség tiltako-
zott ellene. Ezért csak ígéretet kapott a királyi címre, ha nem 
izgatja alattvalóit. Két év múlva a rómaiak száműzték (Jos. 
A. 17:11. 13). Nem valószínű az a feltevés, hogy az őskeresz-
tyénség vagy maga Lukács ennek a történetnek az alapján 
szúrta bele a király-motívumot Jézus példázatába, mert alig-
ha merték volna ezt az egészen más esetet Jézusra alkal-
mazni. Ellenben Jézus többször veszi példázatainak anyagát 
a valóságos életből, úgy, hogy azt mondanivalójának megfe-
lelően átdolgozza. Itt is erre kell gondolnunk. A király-motí-
vum mindenekelőtt azokat akarja észretéríteni, akik zúgolód-
nak Jézus ellen (19,7). De azt is kimondja, hogy most nem 
jön el az Isten országa úgy, ahogyan gondolják. Jézus „király-
ságát" nem Jeruzsálemben, hanem „távoli országban" kapja, 
és onnan tér vissza. Lukács olvasóinak úgy kellett érteniük 
ezt, hogy Jézus feltámadása és mennybemenetele u tán olyan 
időszak következik, amelyben a tanítványok és utódaik vég-
zik azt a szolgálatot, amelyet Jézus rá juk bízott. Most már 
tehát a példázat tanítványok felé fordul, amikor a pénz kiosz-
tásáról beszél. 
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Lukácsnál tíz szolga kap tíz minát . Több a szolga, mint Má-
ténál, mert itt királyról van szó, és talán Lukács a kiterjed-
tebb egyházra is gondol. Az összeg viszont lényegesen keve-
sebb, mint Máténál, és ezt egyenlően kapják. A rabszolgák 
használhatták uruk pénzét, de hozama is az úré volt. Itt azt 
a megbízást kapják, hogy gyümölcsöztessék a pénzt. Egy-
forma indulás után, eltérő az eredmény. A példázat hármat 
mutat be. Az első megsokszorozta a kapott pénzt, és ez a jó 
földbe esett mag megszaporodására emlékeztet. A gazda 
megdicséri, hogy csekélyen volt hű, ezért nagyobb szolgálatot 
bíz rá (16,10k). A második szolga félannyi eredménnyel fél-
akkora megbízatást kap dicséret nélkül. A király figyelembe 
veszi az eredményt, de nem döntő a szolga sorsára nézve. 
A harmadik elrejtette a kapott pénzt, és most visszaadja. Má-
ténál elásta, Lukács szerint mindig magával hordta kendőjé-
ben. Magatartását azzal indokolja, hogy a királyt olyan em-
bernek ismeri, aki mint a keménykezű adóbehajtó, ha lehet 
többet szed be, mint amennyi jár . Ezért szigorúan ahhoz 
tar t ja magát a szolga, hogy azt ad ja vissza, amit kapott. A ki-
rály nem fogadja el, hogy a szolga helyesen ítéli meg őt, de 
ha ilyennek látja, akkor annál inkább kellett volna töreked-
nie arra, hogy eredményt mutasson fel. A király azzal veteti 
el a szolgától az egy pénzt, amit egyszer Jézus szájából már 
hallottunk: Akinek nincs, attól ami je van, az is elvétetik 
(8,18). Nem veti ki ezt a szolgát, mint Máté ír ja , de nem is 
bíz rá semmit (vö. lKor 3,15). Kikre céloz Jézus? Minden-
esetre olyanokra, akik félreismerték őt, nem értik meg szere-
tetét, hanem szigorú bírónak tekintik, és ezért ők maguk is 
törvényeskedésbe esnek. Ilyenek nemcsak a zsidóságban, ha-
nem a keresztyénségben is akadtak. Az ilyen emberek nem 
alkalmasak az evangélium szolgálatára. A példázat a harma-
dik szolgánál éri el csúcspontját, de a példát nem ez, hanem a 
másik két szolga adja. Jézus azt akarja , hogy „kamatostól" 
kapja vissza, amit tanítványainak és egyházának adott. Túl-
ságosan hamar szokták a kiosztott pénzzel az evangéliumot 
azonosítani és belőle az egyház missziói feladatát levezetni. 
Jézusnál a termés, az eredmény, a gyümölcs rendszerint a 
megtérés eredményét, az ú j életet jelenti, amelyet a szeretet 
evangéliuma vált ki. Ezt ennél a példázatnál is számításba 
kell vennünk. Jézus azzal a reménységgel megy fel Jeruzsá-
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lembe, hogy megdicsőülése után sem áll meg az a munka, 
amelyet elkezdett, hanem tanítványai és egyháza tovább ka-
matoztat ja az ő szeretetét. 

Visszapillantás 

Amikor Lukács leír ja Jézus működésének második szaka-
szát, ú t j á t Jeruzsálembe, akkor változatlanul az ő személye 
áll középpontban. De úgy, hogy magatartásából levonja a kö-
vetkeztetést tanítványaira. Jézus ú t j a egyetlen nagy példá-
zattá válik, amely rávilágít nemcsak a tanítványok, hanem az 
egyház helyzetére is a világban. Élesen rajzolódik annak a 
Messiásnak és Istenfiának a képe, aki ar ra használja hatalmát 
és abba veti erejét, hogy keresse az elveszettet, és visszaadja 
az életnek az elesettet. Azt várja tanítványaitól és egyházától 
hogy ebben kövessék. Ennek kemény feltételei vannak. Meg 
kell szabadulniuk a földi javak szeretetétől, minden kötött-
ségtől és előítélettől, amelyek az embereket és népeket egy-
mással szembeállítják. Fel kell szabadulniuk az ember szere-
tetére és a samaritánus szolgálatára, önmegtagadást és ke-
reszthordozást jelent ez, amely az ember iránti aktív szere-
tetben és szolgálatban jut kifejezésre. De miközben a tanít-
ványok és az egyház elveszti önmagát a szolgálatban, meg-
nyeri az életet a szó teljes értelmében. Azt a lendületes ú j 
életet, amely reménységgel fáradozik az emberért és a vi-
lágért, és együtt örül Istennel a jézusi szeretet minden kis és 
nagy győzelmén. 
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V. JÉZUS J E R U Z S Á L E M B E N 

Jézus működésének harmadik szakasza 

Lukács Jézμs rövid jeruzsálemi működését Márk evangé-
liuma nyomán írja le, de több részletet kihagy belőle, és sa-
ját külön anyagából illeszt bele történeteket. Az egész szaka-
szon érződik tudatos alkotó munkája, úgyhogy evangéliumá-
nak ez a része is világos témát kap. Jézus személye marad 
továbbra is a középpontban, de most döntően kerül homlok-
térbe a korabeli messiási várakozáshoz való viszonya. Gyors 
egymásutánban vetődnek fel isteni hatalmának, politikai 
állásfoglalásának, Jeruzsálem sorsának és az Emberfia meg-
jelenésének kérdései. Teológiai kifejezéssel azt mondhatjuk, 
hogy itt bontakoznak ki a krisztológia történeti és eszhatoló-
giai összefüggései. Ennek megértése érdekében emlékeze-
tünkbe kell idéznünk mindazt, amit a bevezetésben Vespa-
sianus koráról és Lukács eszhatológiájáról, valamint az első 
két fejezettel kapcsolatban a Jézus korabeli messiási várako-
zásokról mondtunk. Ez már azért is szükséges, mert Lukács 
tudatosan összehangolja evangéliumának bevezetését és be-
fejezését. 

1. JÉZUS BEVONUL JERUZSÁLEMBE 
19,28—48. 

(28) Miután ezeket elmondta, továbbvonult, és ment fel 
Jeruzsálembe, (29) és történt, hogy amikor közel ért Betfagé-
hoz és Betániához,1 az úgynevezett Olajfák hegyénél elküldött 
kettőt tanítványai közül, (30) mondván: „Menjetek a szem-
közti faluba, és amint bementek, találtok egy szamárcsikót 
megkötve, amelyre ember még soha nem ült fel: oldjátok el, 
és vezessétek ide. (31) Ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok 
el? ezt mondjátok: Mert az Ürnak szüksége van rá." (32) El-
mentek a küldöttek, és úgy találták, ahogy megmondta nekik. 
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(33) Amikor eloldották a szamárcsikót, urai ezt mondták neki: 
„Miért oldjátok el a szamárcsikót?" (34) Ök pedig ezt mond-
ták: „Mert az Ürnak szüksége van rá." (35) Elvezették Jézus-
hoz, rávetették felső ruháikat a szamárcsikóra, és felültették 
Jézust. (36) Amint pedig vonult, leteregették felsőruháikat a 
földre. (37) Amikor közeledett már az Olajfák hegyének lejtő-
jéhez, a tanítványok egész sokasága elkezdte örvendezve di-
csérni az Istent mindazért a csodáért, amelyet láttak. (38) Ezt 
mondták: 

„Áldott az Eljövendő, a király, az Ür nevében 
A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" 

(39) Némelyek a farizeusok közül a sokaságból ezt mondták 
neki: „Mester, szólj rá tanítványaidra!" (40) Így válaszolt: 
„Mondom nektek: ha majd ezek elhallgatnak, a kövek fognak 
kiáltani." (41) Amikor közelébe érkezett, meglátta a várost, fel-
sírt miatta, (42) és ezt mondta: „Bár felismernéd ezen a napon 
te is a békesség feltételeit, most azonban el van rejtve szemed 
elől. (43) Mert eljönnek rád napok, és ellenségeid sáncot emel-
nek ellened, körülzárnak, és szorongatnak mindenfelől, (44) 
eltipornak téged és fiaidat benned, és nem hagynak követ 
kövön benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod alkal-
mát." 

(45) Bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, 
miközben ezt mondta nekik: (46) „Meg van írva: És lesz az én 
házam imádság háza, — ti pedig megtettétek latrok barlang-
jává." (47) Tanított napról napra a templomban, a főpapok és 
az írástudók pedig el akarták pusztítani, a nép elöljárói is, 
(48) és nem találtak megoldást arra, hogy mit tegyenek, mert 
az egész nép csüngött rajta, amikor hallgatták.2 

1: A szövegek Jézus ú t i ránya szempontjából fordított sorrendben 
említ ik először Betfagét, azután Betániát; ennek okát nem ismer jük. 
— 2: 19,38—44 csak Lukácsnál található; a többihez vö. Mk 11,1—10. 
15,18; Mt 21,1—16. 

A mennyben békesség! 

28—38. Jézus elérkezik ú t jának céljához, Jeruzsálembe. 
A várostól keletre van az Ola j fák hegye, amelyet Jézus Jer i -
kóból jövet délre kerül meg Betánián és Betfagén át. Űt jának 
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utolsó szakaszáról jól látta Jeruzsálemet és a templomot, az 
Olajfák hegyével átellenben a Sión begyén. Betfagé Jeruzsá-
lem külvárosához tartozott . Itt szoktak megállni a zarándo-
kok, hogy megtisztálkodjanak a templomba vonulásra, mert 
innen északról közvetlenül lehet elérni a templomot. Lukács 
emlékeztet arra, hogy Jézus királyról beszélt a kiosztott 
pénzről szóló példázatában (19.11—27), és most Jézus mes-
siási királyként vonul be Jeruzsálembe. Azonnal kitűnik, 
hogy ezt hogyan érti. Jézus Betfagéból előre küldi ké t tanít-
ványát egy szamárcsikóért, bizonyára egy általa ismert hely-
re. Annak kétszeri hangsúlyozása, hogy az Űrnak szüksége 
van rá, feltétlen hatalmát húzza alá. A szamárcsikóra pedig 
azért volt szüksége, hogy bevonulása beszédes jellé váljék 
mindazok számára, akik ismerik az írást . Míg sok prófécia a 
Dávid fiának és az Emberfiának dicsőséges uralmáról beszél, 
és ez élt a nép képzeletében, addig Zakariás próféta arról a 
messiási királyról szól, aki alázatosan, szamárháton ül, mint 
Izráel tanítói szokták, és elhozza a békesség országát minden 
népnek (Zak 9,9k). Erre h ív ja fel a f igyelmet Jézus a bevonu-
lásával. Ö az, aki Isten ú t j á ra tanítja népét, és így ad békes-
séget népének. A tanítványok azzal fejezik ki hódolatukat a 
messiási király előtt, hogy leterítik az útra felső ruháikat. 
Lukács a pálmaágakat nem említi, annál inkább kiemeli a 
bevonulás királyi jellegét (2Kir 9,13). Amikor az Ola j fák he-
gyének lejtőjéhez érkeztek, a jeruzsálemi templommal átel-
lenben elkezdték énekelni a templomi zarándokok hálaadó 
zsoltárait. Ezt most Jézusra alkalmazták: Istent dicsérték, és 
öröméneket énekeltek az általa történt csodás jelekért . Lu-
kács nem az ünnepi sokaságról, hanem a tanítványok összes-
ségéről beszél. Nála a tanítványok köre sokkal szélesebb a 
tizenkettőnél, sőt a hetvenkettőn is tú l megy (6,13; 10,1). A 
zarándokokat a templom előtt áldáskívánással szokták fo-
gadni (Zs 118,24—27). A tanítványok is áldást mondanak a 
templom felé tartó Jézusra, de ú j tartalommal. A messiási ki-
rályt ünneplik benne. Lukácsnál az áldás szövege eltér Márk-
tól és Mátétól, és közel kerül ahhoz a dicsérethez, amelyet 
az angyalok énekeltek Jézus születésekor (2,14). Lukács itt 
is tudatosan ráhangolja az evangélium befejezését a beveze-
tésre. Az „eljövendő" Lukácsnál messiási cím, amely talán 
Keresztelő Jánostól származik (7,19; 13,35). Ezt kiegészítik a 
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tanítványok azzal, hogy ez az Eljövendő a király, aki most 
bevonul. Az áldás feltűnően eltér a karácsonyi angyalok éne-
kétől abban, hogy nem a földi, hanem a mennyei békességről 
beszél. Értelme az, hogy Jézus, az „Erősebb" legyőzte a sá-
tánt (11,14—23). Mint a villám esett le a sátán a mennyből 
(10,10). Nem vádolhat ja többé az embert és a világot Isten 
előtt: békesség van a mennyben. Jézus lép a sátán helyébe, 
és ő nem azért könyörög Isten előtt, 'hogy végrehaj tsa ítéletét, 
hanem hogy halassza, és hogy kímélje a terméketlen fügefát 
(13,8). Egy nagyon régi zsidó imádság ezt mondja : „Aki békét 
teremt a magasságban, az adjon nekünk és egész Izráelnek 
békét!" Jézus az, aki a mennyei békét elhozza a földre, mert 
Istentől, „az Űr nevében" jön. 

A kövek fognak kiáltani! 

39—44. A farizeusok felhívják Jézus figyelmét arra a ve-
szedelemre, amely a felvonulásból és a tanítványok énekéből 
következhet. A páska ünnepe az egyiptomi szabadulás emlé-
két idézte, és mindig felújí totta azt a reménységet, hogy 
hátha éppen az emléknapján tesz Isten hasonló csodát, és 
küld el egy ú j Mózest. A felvonulás messiási felkeléshez ve-
zethet, s annak nem lesz jó vége. Jézus válasza prófécia: majd 
el fognak némulni tanítványai, és nem hirdethetik Jeruzsá-
lemben a békesség evangéliumát, akkor az elpusztult temp-
lom kövei fognak beszélni. Az ő út ja a békesség útja. A fa -
rizeusok állásfoglalása visz végső veszedelembe. Ugyanezt 
mondja akkor is, amikor meglátja a várost és sirat ja. Az ő be-
vonulása Jeruzsálembe és mindennapos tanítása a templom-
ban a „meglátogatás ideje", az Isten jelenlétének alkalma, 
amikor Jeruzsálem megismerhetné saját békéjének feltételeit, 
és ráléphetne „a békesség ú t j á r a " (1,78—79; 7,16). A jerikói 
vak felismerte ezt, Zákeus szintén, és a bűnös asszony is meg-
értette, de Jeruzsálem vezetőinek szeme elől el van rejtve. 
Nem Jézus bevonulásának, hanem elutasításának következ-
ménye Jeruzsálem pusztulása. Amit Jézus erről mond, az 
mind bekövetkezett 70-ben. Ebből többször a r ra következtet-
tek, hogy az evangélisták talán utólag fogalmazták át Jézus 
szavait. Ezzel a lehetőséggel elvileg számolnunk kell, hiszen 
Lukács már az események után ír ja le evangéliumát. De J é -
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zus szavai nem tartalmaznak olyan vonást, amelyet nem tud-
hatott volna előre. A római városostrom jellemző vonásait 
í r ja le, és ez következett be Jeruzsálemnél is. Jézus nem egy-
szerűen büntetésről beszél, hanem az evangélium elutasításá-
nak várható következményeiről. Ö nem volt politikus, de 
tudta, hogy evangéliumának és állásfoglalásának határozott 
politikai következményei vannak. Jézus már a kísértésnél 
szembeszáll minden olyan kísérlettel, amely vallásos alapon 
igényel világuralmat (4,5—8). Ezzel elutasítja a messiási vá-
rakozásokból levezetett politikai reménységeket. A békessé-
get is nem csak lelki békének tekinti, hanem békének az em-
berek között, amely bűnbocsánattal és szeretettel valósul meg. 
Ezt a szeretetet pedig az irgalmas samaritánusról szóló pél-
dázatban szembeállítja a népek közötti gyűlölettel, amely az 
egész akkori Palesztinában jelentős politikai tényező volt 
(10,29—37). Ebből következik állásfoglalása az adó kérdésében 
is. Elhárítja a mögötte álló vallásos és nemzeti gyűlölködést, 
amely politikai irrealitásokba visz, és felszólít az adó megfi-
zetésére. Nem véletlen, hogy ez a szava Jeruzsálemben hang-
zik el (20,20—26). Elfogultság volna azt hinni, hogy Jézus ne 
tudta volna lemérni ezeknek az állásfoglalásainak a következ-
ményeit, és nem tudta volna kiszámítani, hogy ezzel szemben 
ellenfeleinek, a zsidóság vezetőinek a magatartása milyen po-
litikai veszélyeket re j t magában. Egyébkánt ezt a messiási 
felkelések véres leverése Jézus élete idejében is kézzelfogha-
tóan bizonyította. Jézus mindezt tudva hirdeti, hogy ha népe 
rá hallgat, akkor a béke útján jár és elkerülheti Jeruzsálem 
pusztulását. Tanítványai is ezt képviselték Jeruzsálemben Jé-
zus feltámadása u tán . Akik rájuk hallgattak, a zsidókeresz-
tyének nem vettek részt a zsidó háborúban, és kivonultak Je-
ruzsálemből. De a város és a templom elpusztult. Jézus ezt 
előre látva sír Jeruzsálem felett. De nem ítélkezik, hanem 
mindent megtesz népe érdekében. Más indulattal nem is lehet 
közelíteni ezekhez a kérdésekhez. 

Napról napra a templomban 

45—48. A keresztyénség a jeruzsálemi templomra azzal a 
szeretettel gondol, hogy az volt Jézus temploma. Lukács ezt 
kiemeli azzal, hogy evangéliuma ott kezdődik és végződik. Jé-
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zus születése után bemutat ják a templomban, és ott hangzik 
el az első szava, amelyet Lukács evangéliuma feljegyez (1,8; 
2,22. 49; 24,53). Lukács szerint Jézus bevonulásakor azonnal 
a templomba megy és megtisztítja. Magát a templom épüle-
tét udvarok és csarnokok vették körül , amelyben az ünnepre 
jövő nép összegyülekezhetett, és az írástudók taníthattak. A 
pogányok előudvarát, amelybe körülmetéletlenek is beléphet-
tek, átengedték a főpapok a templomi piac céljára, amiből je-
lentős hasznot húztak. It t helyezkedtek el a pénzváltók, akik 
a világ minden részéről jövő zarándokok különböző pénzeit 
átváltották, és a templomadó céljára előírt érméket készen-
létben tartották. Galambárusok és mások az áldozati szertar-
tással összefüggő cikkeket árusítottak. Mindezt bőséges ha-
szonnal, amit néha rabbik is szóvátettek. Jézus kiűzi őket 
egymagában. Ez csak úgy képzelhető el, hogy megjelenése 
mély benyomást tett az emberekre, és pártján álltak. Lukács 
egészen rövidre fogja Márk tudósítását, úgyhogy egyedül Jé-
zus szava emelkedik ki belőle. Ez két ótestámentomi prófé-
ciából tevődik össze (Ézs 56,7; J e r 7,11). A jeremiási igének 
az az értelme, hogy a nép a templom szentségével fedezi bű-
neit. De Jézus közvetlenül a templomi kultuszhoz kapcsolódó 
nyerészkedésre céloz. A templomtisztítás jelképes cseleke-
detté válik ezekkel a szavakkal. Jézus nem mond le a temp-
lomról, nem is vonul ki belőle, h a n e m visszaadja eredeti ren-
deltetésének, hogy imádság háza legyen. Azután ő maga nap-
ról-napra bejár és hirdet i az evangéliumot. Izráel remény-
sége volt, hogy az utolsó időben a Sionon támad fel az Űr vi-
lágossága minden népnek, és ezen a törvény világosságát ér-
tet ték (Ézs 2,3—5). Most teljesül ez a reménység azzal, hogy 
Jézus hirdeti ugyanott a szeretet evangéliumát. 

2. JÉZUS HATALMÁNAK KÉRDÉSE 
2 0 , 1 — 8 . 

(1) Történt az egyik napon, hogy amikor tanította a népet 
a templomban, és evangéliumot hirdetett, odaálltak a főpa-
pok és az írástudók a vénekkel együtt, (2) és így szóltak hozzá: 
„Mondd meg nekünk, hogv milyen hatalommal teszed ezeket, 
vagy ki az, aki megadta neked ezt a hatalmat?" (3) így vála-
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szolt nekik: „Kérdezek tőletek én is egy szót, mondjátok meg 
nekem: (4) János keresztsége mennyből volt-e vagy emberek-
től?" (5) Azok pedig mérlegelték magukban: „Ha azt monda-
nánk: Mennyből, azt fogja mondani: Miért nem hittetek neki? 
(6) Ha pedig azt mondanánk: Emberektől, az egész nép meg-
kövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János pró-
féta." (7) Azt felelték, hogy nem tudják honnan. (8) Jézus ezt 
mondta nekik: „Én sem mondom meg nektek, milyen hata-
lommal teszem ezeket."1 

1: Lukács ezt a történetet Márk evangéliuma szerint mondja el; 
v ö Mk 11,27—33; Mt 21,23—27. 

Honnan van? 

1—8. A templomtisztítás u tán várható volt a főpapok és 
írástudók közbelépése. Az előző fejezet vége szerint keresték 
a megoldást, de Jézus népszerűsége miatt nem mertek eré-
lyesen közbelépni. Most a törvényes eljárást próbálják meg: 
számonkérik Jézustól fellépésének jogosságát és alapját. In-
dokolt ez a kérdés, mert Jézus nem volt felavatott , ordinált 
rabbi, és tanításával az ő meggyőződésük szerint zavart kel-
tett . A kérdés azonban nemcsak templomi tanítására, hanem 
egész működésére vonatkozik. Kezdettől fogva észrevették az 
emberek, hogy Jézusnak valami különös hatalma van. Hata-
lommal tanít, hatalma volt szavának, hatalma volt a tisztáta-
lan lelkek felett , és hatalmat igényel magának a bűnbocsá-
natra (4,32. 36; 5,24). Kezdettől fogva súrlódás támadt emiatt 
közte, valamint a farizeusok és az írástudók között. Egyrészt 
azzal vádolták, hogy beleavatkozik Isten hatalmába (5,21). 
Másrészt meggyanúsították azzal, hogy az ördögtől kapta ha-
talmát (11,14—20). Jézust most hivatalosan szólítják fel, hogy 
igazolja magát. Kérdésük tehát szakszerűen fogalmazott teo-
lógiai kérdés: Milyen viszonyban van Jézus Istennel? Ez szo-
rosan összefügg a jelkívánás kérdésével. Jézusnak isteni je-
lekkel, kézzelfoghatóan kellett volna bizonyítania isteni kül -
detését ahhoz, hogy ilyen hatalommal tanítson, bűnöket bo-
csásson meg, és gyógyítson (11,16. 29—32). Jézus azonban a 
jelkívánást elutasítja, és most sem felel a kérdésre, hanem az 
írástudók vitamódszerének megfelelően visszakérdez Keresz-
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telő János 'keresztségére. Az evangéliumi hagyomány Jánost 
egyöntetűen Jézus útegyengetőjének tekintette, és ebben látta 
isteni küldetését. Jézus kérdése mögött is ez az összefüggés 
rejtőzik, azzal a váddal, hogy akik Keresztelő Jánosra nem 
hallgatnak, azok őt sem fogadják be (7, 29—35). A főpapokat 
és az írástudókat ezzel a kérdéssel kínos helyzebe hozza, mert 
a nép ragaszkodott Keresztelő Jánoshoz, és prófétának tekin-
tette. Jézus ezzel leleplezi szívük indulatát: őket nem Jézus, 
nem is az igazság, hanem az érdekli, hogy hogyan helyezked-
jenek, és hogyan ta r tha t ják meg hatalmi helyzetüket. Ez ha-
tározza meg állásfoglalásaikat később Jézus perében is. 
Emiatt térnek ki Keresztelő János megtérésre hívó szava elől 
ugyanúgy, mint Jézus evangéliuma elől. Mivel kitérnek a 
döntésre felszólító kérdés elől, Jézus sem válaszol nekik. 

3. JÉZUS PÉLDÁZATA A SZÖLÖMUNKÁSOKRÓL 
20,9—19. 

(5) Elkezdte mondani a népnek ezt a példázatot: „Egy em-
ber szőlőt telepített, kiadta szőlőmunkásoknak, és elhagyta 
országát hosszú időre. (10) Megfelelő időben elküldött a szől/í-
munkásokhoz egy szolgát, hogy a szőlő terméséből adjanak 
neki, de a szőlőmunkások elutasították üres kézzel, miután 
megverték. (11) Üjra küldött más szolgát, de azt is megver-
ték, meggyalázták, és kiutasították üres kézzel. (12) Üjra kül-
dött egy harmadikat, de ezt is megsebesítették, és kidobták. 
(13) Ezt mondta a szőlő ura: Mit tegyek? Elküldöm szeretett 
fiamat, őt talán megbecsülik. (14) Amikor meglátták a szőlő-
munkások, megbeszélték maguk között, és ezt mondták: Ez 
az örökös, öljük meg, hogy mienk legyen az örökség. (15) Ki-
dobták a szőlőből, és megölték. Mit tesz mármost velük a 
szőlő ura? (16) Eljön, és elpusztítja azokat a szőlőmunkásokat, 
és a szőlőt másoknak adja." Amikor meghallották, ezt mond-
ták: „Szó sem lehet róla!" (17) Ő azonban rájuk nézett, és ezt 
mondta: „Akkor mi az, ami meg van írva: 

A kő, amelyet megvetettek az építők, 
az lett szegeletkővé.1 

(18) Mindenki, aki ráesik arra a kőre, az összezúzódik, akire 
pedig ráesik, azt szétmorzsolja." (19) Az írástudók és a fő-
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papok abban a pillanatban rá akarták tenni kezüket, de féle-
lem szállta meg őket a nép miatt, mert felismerték, hogy 
róluk mondta ezt a példázatot.2 

1: kephale gonias: héberül ros kinna: az épület sarkán kiugró sarok-
kő; a görög kifejezés ugyanezt jelenti, vagy az épület kiugró záró-
kövét. — 2: Lukács itt is tömöríti Márk szövegét, és a 16. versben a 
hallgatók ellenmondásával indokolja a szentírási idézet elmondását; 
vö. Mk 12,1—12; Mt 21,33—46. 

Szó sem lehet róla? 

9—19. Mivel a főpapok és az írástudók kitértek a megté-
résre hívó szó elől Jézus sem válaszolt rá, hogy honnan van 
a hatalma (20,7—8). De Jézus a szőlőmunkásokról szóló példá-
zatával mutat rá magatartásuk következményére. A szőlő már 
Ézsaiás próféta óta Izráelt jelképezi, és a hasonlatot Jézus is 
többször használta ilyen értelemben (Ézs 5,1—7; Lk 13,6—9). 
Most Jézus a figyelmet a szőlőmunkások felé fordítja, akik-
nek a hosszú időre eltávozott gazda bérbe adta szőlőjét. A 
bérbeadás az akkori szokás szerint történhetett felesben, ter-
ményben vagy pénzben. A példázat az első esetet tételezi fel, 
tehát a gazda elküldött a bérért, amikor a szőlőnek termőre 
kellett fordulnia. Három szolgáról hal lunk. Mindegyiket el-
utasítják, de a példázat érzékelteti, hogy egyre rosszabb a 
helyzet. Az elsőt megverik, a másodikat azonkívül meg is 
gyalázzák, a harmadikat megsebesítik és kidobják. Megdöb-
bentő, hogy a gazda ezek után még fiát is elküldi. A példázat 
szerint a gazda előbb önmagában mérlegeli a kérdést, hogy 
megérezzük mekkora kockázatot vállal. Szereti fiát, de a 
szőlőmunkásokat is szeretné meggyőzni. A szőlőmunkások 
meglátják a fiát, és megbeszélik maguk között, hogy megölik. 
Palesztinában a bérlők tulajdonába ment át a birtok, ha a 
prozelita tulajdonos utód nélkül halt meg. Talán erre épül a 
példázatnak ez a vonása. Ha eltüntetik az örököst, övék a 
szőlő. A történeti valóság üt át a példázat szövegén, amikor 
azt mondja, hogy a fiút előbb kivetették a szőlőből, és azután 
ölték meg, mint Jézust a városon kívül. Jézus ezután Ézsaiás-
hoz hasonlóan felveti a kérdést: Mit tesz a gazda? Nem tehet 
mást: elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja a sző-
lőt. A példázat külön magyarázat nélkül érthető. Jézus arról 
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beszél, hogy Isten elveti a főpapokat és írástudókat, mint a 
nép vezetőit, mert az ő életére törnek. A főpapok és írástudók 
megértették és tiltakoznak ellene: „Szó sem lehet róla!" Aho-
gyan lehetetlennek tartották azt is, hogy a só megízetlenüljön 
(14,34). Jézus azonban az írásból bizonyítja be, hogy erre volt 
már eset. Építők megvetették azt a követ, amely szegeletkővé 
lett. Jézus ezt abból a zsoltárból idézi, amellyel az ünnepre 
vonuló zarándokokat szokták üdvözölni (Zs 118,22—26). Ezt 
tehát ellenfelei jól ismerték. A jeruzsálemi nagy szinédrium 
tagjai, amely Jézust is elítélte, önmagukat szokták Jeruzsá-
lem építőinek nevezni, akik minden döntésükkel építenek. J é -
zus szavait megint magukra kellett érteniük. Lukácsnál a 
szentírási idézetet egy közmondásszerű vers erősíti meg, 
amely azt mondja, hogy aki összeütközésbe kerül ezzel a kő-
vel, az mindenképpen kárt vall. Jézusnak ez a példázata ab-
ban a történeti helyzetben, amelyben elhangzott, még nem 
volt végső ítélet, hanem a nép vezetőihez intézett kemény 
felhívás megtérésre. ítéletté csak azzal lett, hogy elutasítot-
ták. Jézus példázata nem mond egyetemleges ítéletet. Nem 
beszél egész Izráel elvetéséről, hanem azokról a szőlőmunká-
sokról, akik ellene fordultak. Ennek alapján kell korrigálni 
azt az elterjedt hamis nézetet, hogy Jézus ítéletet mondott 
egész Izráel felett . Ha ez igaz volna, akkor értelmetlen lett 
volna tanítványainak kiküldése, hogy hirdessék az evangéliu-
mot minden népnek. A tanítványok helyesen értették ezt úgy, 
hogy zsidóknak először, azután a többieknek kell hirdetni. J é -
zus népe iránti szeretetével kell a keresztyénségnek is ezt a 
kérdést végiggondolnia. 

4. JÉZUS SZAVA AZ ADÓFIZETÉSRŐL 
20,20—26. 

(20) Megfigyelés alá vették, és elküldtek némelyeket, akik 
igaznak színlelték magukat, hogy szaván fogják, és azután 
kiszolgáltassák a helytartó hatóságoknak és hatalmaknak. 
(21) Megkérdezték: „Mester, tudjuk, hogy helyesen beszélsz, 
és tanítasz, és nem vagy részrehajló, hanem igazán tanítod 
az Isten útját. (22) Szabad-e a császárnak adót fizetnünk vagy 
nem?" (23) Észrevette ravaszságukat, és ezt mondta nekik: 
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(24) „Mutassatok meg nekem egy dénárt: kinek a képe és 
felirata van rajta?" Ezt mondták: „A császáré!" (25) Ő pedig 
ezt mondta nekik: „Akkor tehát adjátok meg azt, ami a csá-
száré, a császárnak, és azt, ami az Istené, az Istennek."1 (25) 
Nem tudták megfogni beszédében a nép előtt, elcsodálkoztak 
válaszán, és elhallgattak.-

1: a dénár, lat inul denarius, római ezüst pénz. megfelel a görög 
•drachmának, ér téke körülbelül egy napszám, adóként kellett fizetni: 
apodote: eredeti jelentése: adjátok vissza, de nem szabad erőltetni, 
hogy Jézus szerint azt kell visszafizetni a császárnak, amit tőle kap-
tak; ez a szó az adófizetés szakkifejezésévé lett, és azt jelenti: fizesd 
meg. ródd le, add meg; régi papíruszleveleken gyakori az apod. rö-
vidítés a címzésben, és azt jelenti: adassék át. — 2: vö. Mk. 12,13— 
17; Mt 22,15—22. 

Adjátok meg! 

20—26. Miután a nagy szinédrium emberei a nép miatt 
nem tudták elfogni Jézust, elküldték hozzá embereiket, hogy 
bizonyítékot szerezzenek elfogatásához. Megfelelt az akkori 
hivatalos eljárás rendjének, hogy aki az eretnekség gyanú-
jába került, azt titkos megbízottakkal provokálják. Jézussal 
is ezt tették. A bevezető elismerés nemcsak színlelt hízelgés 
volt, hanem a nép véleményének is megfelelt: Jézus Isten út-
ját tanít ja részrehajlás nélkül. Ezután a legfogósabb politikai 
és vallási kérdést vetik fel: Szabad-e a császárnak adót fizet-
ni? Ezt a kérdést és Jézus válaszát a történeti helyzetből kell 
megértenünk. Jézus kortársai egyetértettek abban, hogy min-
den hatalom Istentől van, de Isten az Izráel feletti hatalmat 
a nép bűnei miatt adta át idegen kézbe. Abban is egyeztek, 
hogy gyűlöletes volt előttük a római uralom, és remélték, 
hogy Isten megszabadítja népét az idegen iga alól úgy, hogy 
elküldi a messiást, felállítja országát és visszaadja Izráelnek 
az uralmat, talán ki is terjeszti világuralommá. Eltérők voltak 
azonban a vélemények abban, hogy hogyan kell gyakorlatilag 
állást foglalni. A zélóták szerint fegyveres ellenállást kell 
szervezni. Az esszénusok, közöttük a kumrániak zárt közös-
ségekben, esetleg a pusztában készültek a végső leszámolásra, 
amelynél nem világos, hogy mennyire gondoltak fegyveres 
harcra. A farizeusok szerint Isten büntetéseként kell elhor-
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dozni az idegen hatalmat, de nem szabad vele semmi közös-
séget vállalni. Vezető körök viszont érdekeiknek megfelelően 
igyekeztek lojálisak lenni. Kulcskérdés volt az adófizetés, 
mert ez az egész népet sújtotta. Az adóbevallásra jelentkezés 
és az adó megfizetése a császár hatalmának az elismerését je-
lentette, és gyakran járt zavargásokkal (vő. 2,3!). A kérdés te-
hát kiélezetten politikai, nemzeti és vallási kérdés volt. Egy-
úttal a messiásnak is szólt. Tőle várták a nép szabadulását. 
Igenlő válasza szembeállítaná a néppel, tagadó válasza szem-
beállítja a római hatósággal, és messiási felkelést robbanthat 
ki. Jézus úgy válaszol, hogy az adófizetés céljára vert ezüst 
dénárt kér. Rajta van a császár képe és felirata. „Tiberius csá-
szár, az isteni Augustus fia, fenséges." Érvényes és elismert 
rend volt az, hogy egy uralkodó hatósága addig ter jedt , amed-
dig pénzét érvényesnek tekintették. Ha a császár érméjét for-
gat ják és használják a kérdezők, akkor ezzel máris elismerték 
fennhatóságát, A pénz használata mutat ja , hogy mindennapi 
életükben és az egész országot behálózó kereskedelmükkel ré-
szesei és haszonélvezői a római birodalom közlekedési, gazda-
sági és jogi rendjének. Következésképpen természetes, hogy 
meg kell fizetniük a császárnak azt, ami a császáré. Erre a 
kijelentésre nem lehet egy egész keresztyén államtant felépí-
teni, de túlságosan keveset sem szabad belőle kiolvasni. Tény 
az, hogy Jézus nem jelenti ki ezzel a világi hatalom isteni 
eredetét, de nem is tagadja. Ellenben mégis elvi jelentőségű 
teológiai értékelését adja az államhatalomnak, amikor hozzá-
fűzi a második mondatot: „Adjátok meg azt, ami az Istené, 
az Istennek!" A zsidóság elvi-teológiai ellentétet látott a két 
követelmény között, mert úgy gondolták, hogy Isten uralma 
szemben áll a római birodalommal, és ha eljön Isten országa, 
akkor megszabadít a római iga alól. Jézus kijelenti, hogy a 
kettő nem áll szemben egymással minden körülmények kö-
zött. Lehet megadni a császárnak a császárét és Istennek az 
Istenét teljes jó lelkiismerettel és ellenkezés nélkül. Összeüt-
közés csak abban az esetben lehetséges, ha a császár az Is-
tenét is magának követeli. Ez következett be a császár istení-
téséhez fűződő császárkultusz nyomán. De erről akkor még 
nem volt szó. Jézus tehát azt mondja kortársainak, hogy meg-
tehetik a császár iránti kötelességüket anélkül, hogy ez össze-
ütköznék az Isten szolgálatával, sőt a kettőből együtt adódik 
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Isten igazi szolgálata. Ez politikai téren Jeruzsálsm számára 
a békesség feltétele, amelyről Jézus bevonulásakor beszélt 
(19,39—44). Mögötte az a Jézus áll, aki nem gyűlöletet hirdei. 
hanem szeretetet, és nem uralmat, hanem szolgálatot. Jézus 
kétségtelenül átlátta ennek az állásfoglalásának politikai kö-
\retkezményeit, és az evangéliumok sem véletlenül hozzák ezt 
a történetet közvetlenül Jézus szenvedése előtt. Ezzel is hang-
súlyozzák, hogy nem volt lázadó, és nem volt lázító. Nem po-
litikai bűnért szolgáltatták ki őt a római hatóságoknak, ha-
nem azért, mert mint Isten Fia a szeretet és a békesség útját 
hirdette népének. Jézusnak ez a szava világít az első keresz-
tyéneknek, amikor a császárkultusz kivételével igyekeztek 
teljesíteni földi kötelességüket. Ha nem is lehet Jézus sza-
vaira modern keresztyén államtant felépíteni, mégis útmuta-
tásul szolgál arra, hogy a keresztyénség ne lásson teológiai 
ellentétet a világi hatalom és Isten szolgálata között, hanem 
arra törekedjék, hogy államának és népének életében minden 
jó rendben történjék. 

5. JÉZUS SZAVA A FELTÁMADÁSRÓL 
20,27—49. 

(27) Odamentek némelyek a szadduceusok közül, akik ta-
gadják, hogy van feltámadás, és megkérdezték: (28) „Mester, 
Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek meghal a testvére, 
akinek felesége volt, és gyermektelen, akkor vegye el test-
vére feleségét, és támasszon utódot testvérének. (29) Már-
most volt hét testvér, és az első feleséget vett, és meghalt 
gyermektelenül. (30) És a második, (31) és a harmadik elvette, 
hasonlóan a hét is: nem hagytak gyermeket, és meghaltak. 
(32) Végül az asszony is meghalt. (33) Mármost az asszony 
a feltámadáskor melyikük felesége lesz?" (34) Ezt mondta 
nekik Jézus: „E világ fiai nősülnek, és férjhezmennek, (35) 
de akik méltóknak találtatnak arra a világra és a halálból való 
feltámadásra, azok nem nősülnek, és nem mennek férjhez, 
(36) mert meg sem halhatnak többé, mert angyalfélék és isten-
fiak, mivel a feltámadás fiai. (37) Azt pedig, hogy feltámad-
nak a halottak, Mózes is kijelenti a csipkebokornál, amikor 
az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Is-
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tenének mondja. (38) Isten pedig nem halottaké, hanem élőké, 
mert neki élnek mind." (39) Megszólaltak némelyek az írás-
tudók közül, és ezt mondták: „Mester, jól mondtad!" (40) Mert 
többé nem mertek kérdezni tőle semmit. 

1: Lukács ezt a történetet Márk szerint mondja el. de kiegészíti 
a 38b—40. versekkel; vö. Mk 12,18—27.34; Mt 22,23—33.46. 

Neki élnek mind! 

27—40. A főpapok és írástudók után megjelennek a kővet-
kező csoport képviselői: a szadduceusok. Lukács csak itt em-
líti őket. Ennek az irányzatnak az eredete tisztázatlan. Az i. e. 
II. században a főpapság tekintélyes vezető rétege, arisztok-
rat ikus és konzervatív irányzat, amely ragaszkodik az Ótes-
támentum tanításához, és a farizeusokkal ellentétben elveti 
a későbbi eredetű hagyományt, ezzel együtt az angyal- és fel-
támadáshitet, de elfogadják a római uralmat. Kitalált esetet 
terjesztenek Jézus elé, amely az Ótestámentumnak azon a 
rendelkezésén alapul, hogy az örökös nélkül elhalt testvér 
számára az élő testvér támaszt utódot (5Móz 25,5). Hét test-
vér t tételeznek fel : amint egymás után meghalnak, a törvény 
értelmében egymásután elveszik az első testvér feleségét: kié 
lesz az asszony a feltámadáskor? Ezzel a kérdéssel ütni akar-
nak a farizeusokon, akik hisznek a feltámadásban, és nevet-
ségessé akar ják tenni Jézust is a nép előtt. Jézus először ar -
ról beszél válaszában, ami őt megkülönbözteti a farizeusoktól. 
Ezek a feltámadás utáni életet valamiképpen a földi élet h a -
sonlatosságára képzelték, és egyebek között fokozott te rmé-
kenységet is vártak tőle. Jézus megállapítja, hogy a fel táma-
dás után a földitől lényegesen eltérő élet következik, mer t 
nincs többé halál. A földi élet olyan formáit mint a házasság-
kötés még képzeletben sem lehet átvinni arra az életre. Ezért 
értelmetlen a kérdés, bármilyen ravaszul agyalták is ki. Ez-
után tér rá a feltámadás bizonyítására, szigorúan az Íráshoz 
ragaszkodva, amire a szadduceusok súlyt helyeztek. A szad-
duceusok jelszava lehetett az, hogy Isten az élők Istene, mer t 
a halál után megszűnik minden. Erre épül Jézus érvelése. 
Mózes Istent Ábrahám, Izsák és Jákób Istenének mondja, pe -
dig akkor már meghaltak (2Móz 3,6). Ha azonban Isten az 
élők Istene — ahogyan a szadduceusok is vallják —, akkor 
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Ábrahám, Izsák és Jákób is él, tehát feltámadtak. Ezért a vá-
laszért egy írástudó is elismerését fejezi ki Jézusnak. A szad-
duceusokkal folytatott vitáikban ők is keresték az írásbizo-
nyítékokat, de ilyen találó választ nem tudtak adni. Jézus a 
komolytalan kérdésre olyan feleletet ad, amely megmutat ja 
Isten hata lmát élők és holtak felett: „Neki élnek mind." 

6. JÉZUS KÉRDÉSE DÁVID FlARÓL 
20,41—44. 

(41) így szólt hozzájuk: „Miért mondjátok, hogy a Krisztus 
Dávid fia? (42) Maga Dávid ezt mondja a Zsoltárok könyvé-
ben: 

Ezt mondja az Ür az én Uramnak: ülj le jobb kezem felől, 
(43) míg ellenségeidet lábaid zsámolyává nem teszem. (44) 
Dávid tehát Urának nevezi, és hogyan a fia?" 

Dávid Ura és Fia? 

41—44. Miután Jézus minden kérdésre úgy válaszolt, hogy 
nem tudták szaván fogni, elnémultak kérdezői. Ekkor ő tesz 
fel kérdést, talán közvetlenül annak az írástudónak, aki előbb 
elismeréssel adózott (20,39). Jézus kérdése arra hívja fel fi-
gyelmét, hogy nem elég az elismerés. Személyének van olyan 
titka, amely hitet kíván. Ezt bizonyítja az írás alapján, mint-
hogy írástudóhoz beszél. Megértéséhez emlékezetünkbe idéz-
zük, hogy a messiási várakozásnak talán legelterjedtebb for-
mája az volt, amely szerint Dávid családjából várták a Mes-
siást. Másrészt Jézusról egyértelmű az a hagyomány, hogy 
Dávid családjából származott. Mármost erre utalva idézi Jé-
zus a 110. zsoltárt. Ezt feliratának megfelelően Dávid zsoltá-
rának tekintették, és a messiásra ér tet ték. A zsoltár viszont 
az idézett helyen Dávid Urának mondja a messiást. Erre kér-
dezi Jézus: hogyan lehet egyszerre Ura és Fia? Feleletet nem 
kap rá, és ő sem válaszol. Ez a történet annyira élesen világít 
r á Jézus személyének a t i tkára, hogy a történetkritikusok álta-
lában az őskeresztyén teológia szüleményének tekintik. Csak-
hogy az őskeresztyénség közvetlenül szokott Jézus istenségé-
ről és hatalmáról beszélni. Jézusra pedig jellemző, hogy min-

303 



dig rej tet ten harmadik személyben beszél önmagáról. Ez az 
írásmagyarázat tehát Jézus beszédének a bélyegét viseli ma-
gán. Nem a bonyolult írásmagyarázatra ad vele példát, ha-
nem Istennek arra az emberszeretetére emlékeztet, amelyért 
az Isten Fia Dávid Fiává lett. Lukácsnál ez a történet vissza-
mutat az evangélium első két fejezetére, amely éppen arról 
szól, hogy hogyan lett Isten Fia Dávid Fiává. 

7. JÉZUS SZAVA AZ ÍRÁSTUDÓKRÓL ÉS A 
SZEGÉNY ASSZONYRÓL 

20,45—21,4. 

(45) Miközben hallgatta az egész nép, ezt mondta tanítvá-
nyainak: (46) „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen jár-
nak köntösben, szeretik a köszöntést az utcán, az első ülést a 
zsinagógákban és a fő helyet a lakomákon, (47) akik felélik 
az özvegyek házát, és színlelésből hosszasan imádkoznak: 
keményebb ítélet fogja érni őket."1 

(1) Amikor felpillantott, látta a gazdagokat, akik szórták a 
perselybe áldozati ajándékukat. (2) Látott egy szegény öz-
vegy asszonyt, aki két fillért dobott bele.2 (3) Ezt mondta: 
„Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony 
valamennyinél többet dobott bele. (4) Mert azok mind a feles-
legükből dobtak az áldozati ajándékok közé, ez pedig nélkülö-
zéséből egész vagyonát, amije volt, beledobta."3 

1: Keményebb ítélet vár rájuk, mer t ismerik Isten akaratát, és 
mégsem cselekszik; vö. 12.47.48. — 2: lepton a legkisebb pénz; vö. 
12,59. — 3: Lukács ebben a részben Márk nyomán halad; vö. Mk 
12,38—44. 

Egész vagyonát 

20,45—21,4. Jézus az előző szakaszban megmutatta, hogy 
hiányos az írástudók tudománya a leglényegesebb ponton, 
mert nem tudnak választ adni arra, hogy hogyan lehet a mes-
siás Dávid Fia és Ura. Hiányos a tudományuk, mert nem jó a 
krisztológiájuk. Most tanítványai felé fordul, és óvja őket 
etikájuktól és magatartásuktól. Amit korábban a farizeusok-
ról mondott, azt most az írástudókról is elmondja (11,43; 14, 
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7). Három súlyos hibájukat tárja fel : becsvágyukat, nyereség-
vágyukat és képmutatásukat. Mindezeket vallásos gondolat-
menetekkel leplezik. A megtisztelésre és az első helyre azzal 
az indokolással törekedtek, hogy így szereznek dicsőséget Is-
ten törvényének, amelynek ők a szakértői és tanítói. Az öz-
vegyek házának felélésére vonatkozó vád. talán azzal függ 
össze, hogy az Ótestámentum szerint Isten pár tol ja az özve-
gyeket és árvákat, s ők erre hivatkozva látogatták, de ki is 
használták őket. Az imádkozásnál pedig arra hivatkoztak, 
hogy példát kell adniuk másoknak a buzgó imádkozásra, hi-
szen Izráel tanítói voltak. Jézus nem elemzi magatartásuk ru-
góit. Ezt már sokszor megtette a farizeusokkal kapcsolatban, 
akik közül az írástudók többsége kikerült. Szívük nem az Is-
tené, és ezért az embereket nem tudják igazán szeretni (11, 
41). Tanítványait óvja tőlük, mert őket is fenyegeti az a ve-
szély, hogy a hit és szeretet hiányát kegyességük látszatával 
pótolják. Mint el lenkép kerül az írástudók mellé az a szegény 
asszony, aki mindenét oda adta. A templomi épületek egyik 
részén, az asszonyok előudvarában állt 13 persely, amelyb» 
a templomi adót és az önkéntes adományokat te t ték. Ezek kö-
zelében lehetett Jézus, miközben tanított. Egymás mellé ke-
rülnek a gazdagok nagy adományukkal és a szegény asszony 
két fillérével. Ez többet adott valamennyinél, mer t mindenét 
odaadta. Jézus ebben látta szemléltető példáját annak, amit 
tanítványainak mondott az anyagi javakhoz való viszonyuk-
ról (12,15—31). Aki Istent egész szívével szereti, az felszaba-
dul arra, hogy javait Isten iránti hálával élvezze, és önzetle-
nül odaáldozni is tud ja . 

8. JÉZUS BESZÉDE AZ UTOLSÓ IDŐKRŐL 
21,5—36. 

A történelem ideje és az idők vége 

Nemcsak Jézus környezete, h a n e m a keresztyénség első 
nemzedéke is abban a reménységben élt, hogy még életükben 
eljön az idők vége. A keresztyének reménysége arra támasz-
kodott, hogy Jézus beszélt az Emberfia eljöveteléről. Idejét 
bizonytalanságban hagyta, és ezért számolniuk kellett azzal, 
hogy már az ő idejükben visszatér. Mivel azonban az őske-
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resztyénség a zsidóságból nőtt ki, nem tudtak azonnal és min-
den tekintetben szabadulni az ő vallásos elképzeléseiktől és 
reménységeiktől. Hatot t és problémát okozott az őskeresz-
tyénségben is az az egykorú zsidó teológia, amely rendkívüli 
történeti eseményekben kereste és látta az utolsó idők jeleit. 
Ilyen események voltak a messiási mozgalmak és felkelések, 
amelyek a politikai helyzet változása szerint szinte ál-
landóan izgalomban tartották a közvéleményt. Mivel az ak-
kori zsidó teológia szerint a messiás eljövetelét a szenvedé-
sek és üldözések ideje előzi meg, az őskeresztyénséget is kí-
sértette az a gondolat, hogy Jézus visszatérésének előjeleit 
lássa azokban az üldözésekben, amelyek az első keresztyén-
séget a zsidóság részéről érték. Nagy megrázkódtatás volt Je-
ruzsálem ostroma és pusztulása 70-ben. Jézus prófétál t erről, 
mint Isten ítéletéről, és ezt tévesen szintén az utolsó idők 
kezdetének ér thet ték (19,39—44). A keresztyénség híven 
őrizte Jézusnak azt a szavát, hogy eljövetelének napjá t senki 
sem tudja. Mivel azonban a zsidósággal együtt él ték át eze-
ket az eseményeket, minden alkalommal szembe kellett néz-
niük azzal a kérdéssel, hogy nem jött-e közel ,,az a nap". Lu-
kács a második nemzedék teológusa és az első egyháztörté-
nész mindezekre az eseményekre visszafelé tekint . Abban a 
keresztyénségben nőtt fel, amely végigharcolta az első nem-
zedéknek ezeket a problémáit. Eközben tisztázódott az ő teo-
lógiája is. Páratlan éleslátással építi fel történetszemléletét és 
eszhatológiáját ar ra a tényre, hogy Jézus bizonytalanul 
hagyta visszajövetelének idejét, és hogy előjel nélküli, várat-
lan visszatéréséről beszélt. Világosan látta, hogy h a Jézus vá-
ratlanul és előjelek nélkül tér vissza, akkor az emberiség tör-
ténete az utolsó pillanatig, a megszokott rendjében halad 
előre, és a történeti eseményekből nem lehet következtetni 
Jézus visszatérésére (12,34; 17,26—30). Ez a Jézus tanításával 
egyező látása érvényesül ennek a beszédének a formába ön-
tésénél, amelyet Jézus jeruzsálemi működésének végén mon-
dott el. Ezt a 'beszédet Márk és Máté is leírják, de az eltéré-
sek mutat ják, hogy az egyes igék megfogalmazásán raj ta van 
az őskeresztyénség élményeinek a nyoma. Lukács világos tör-
téneti és teológiai látással rendezi ezt az anyagot. Határt von 
a történeti események és az utolsó idők között, és eszerint 
rendezi egymás u tán Jézus szavait. Először azokat az igéit 
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í r ja le, amelyek az elkövetkezendő történeti eseményekről 
szólnak. Ezek közé sorolja a messiási mozgalmakról, a t an í t -
ványok szenvedéséről és Jeruzsálem pusztulásáról mondott 
próféciákat. Kiemeli, hogy ezek nem az utolsó idők jelei, ha -
nem hozzá tartoznak a keresztyénség történeti életéhez. Ez-
után következnek Jézus szavai az Emberfia eljöveteléről, s itt 
Lukács megint azt állítja homloktérbe, hogy váratlanul jön, 
ezért állandóan készen kell lenni jövetelére. Lukácsnak ez a 
tiszta és áttekinthető képe, amelyet Jézus eszhatológiájáról 
ad, megóvhatja az egyházat attól a veszedelemtől, hogy tör-
téneti eseményekből következtessen Isten szándékára és J é -
zus visszatérésére, és ha ebben a számításban csalódik, akkor 
gyakorlatilag elveszítse reménységét. Lukács tehát nem esz-
hatológiátlanította a keresztyénséget, hanem megtisztította és 
megerősítette reménységét azzal, hogy visszavezette és ráépí -
tet te Jézus igéjére. Jézus azt várja egyházától, hogy mindig 
készen legyen a számadásra, és ennek tudatában végezze szol-
gálatát a változó történeti események között. 

a) TÖRTÉNELMI IDŐK ESEMÉNYEI 
21,5—24. 

(5) Amikor némelyek azt beszélték a templomról, hogy 
szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ezt 
mondta: (6) „Ezek, amelyeket láttok? Jönnek napok, amikor 
nem marad kő kövön, amelyet le ne rombolnának." (7) Meg-
kérdezték: „Mester, mikor lesz ez, és mi lesz a jele, amikor 
ez kezdődik?" (8) Ezt mondta: „Vigyázzatok, hogy meg ne té-
vesszenek, mert sokan jönnek az én nevemben, és ezt mond-
ják: Én vagyok! és: Az idő elközelített! Ne menjetek el utá-
nuk! (9) Amikor hallotok háborúkról és lázadásokról, ne ré-
müljetek meg, mert kell, hogy ez legyen meg először, nem 
pedig azonnal a vég." (10) Akkor ezt mondta nekik: „Nép nép 
ellen támad, és ország ország ellen, nagy földrengések (11) és 
helyenként járványok és éhezések lesznek, szörnyűségek és 
nagy égi jelek lesznek." 

(12) „Mindezek előtt pedig rátok vetik kezüket, és üldöz-
nek, kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönöknek, elvisz-
17> 
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nek királyok és helytartók elé az én nevem miatt: (13) bizony-
ságtétellé lesz nektek. (14) Szánjátok el tehát szívetekben, 
hogy ne készüljetek fel védekezésre, (15) mert én adok nek-
tek olyan ékesszólást és bölcsességet, amelynek nem tud el-
lenállni vagy ellenmondani egyetlen ellenfeletek sem. (16) Ki-
szolgáltatnak titeket szülők, testvérek, rokonok és barátok is, 
és megölnek közületek némelyeket, (17) és gyűlöltek lesztek 
mindenki előtt az én nevemért. (18) És hajszálatok sem pusz-
tul el. (19) Türelmetekkel fogjátok megnyerni lelketeket." 

(20) „Amikor pedig meglátjátok, hogy Jeruzsálem ha-
dakkal van körülvéve, akkor ismerjétek fel, hogy elközelített 
a pusztulása. (21) Akkor, akik Júdeában vannak, menekülje-
nek a hegyekbe, és akik benn vannak, költözzenek ki, és akik 
vidéken vannak, ne menjenek be, (22) mert bosszúállás nap-
jai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, ami megíratott. (23) Jaj 
a terhes és szoptatós anyáknak azokban a napokban, mert 
nagy ínség lesz a földön, és harag a nép ellen. (24) Elesnek 
kard élétől, és foglyul vitetnek minden nép közé, és Jeruzsá-
lemet népek tapossák, míg betelik a népek ideje."1 

1: Lukács Márk nyomán közli Jézus beszédét, de tömöríti és vilá-
gosan tagolja; vö. Mk 13,1—20; Mt 24,1—22. 

Szép kövek 

5—6• Miután Nagy Heródes magára haragította a zsidókat 
Júdeán kívüli nagy építkezéseivel, azzal akarta megnyerni 
tetszésüket, hogy pazarló pompával ú j já építtette a jeruzsá-
lemi templomot. Sokkal nagyobb volt ez valamennyi előzőnél. 
Homlokzata 50 méter széles és ugyanolyan magas. Fantaszti-
kus nagyságú kövekből épült. Josephus adatai szerint mére-
tük 1 7 X 6 X 9 méter! Valamennyi tiszta fehér, és az épület 
teteje arannyal volt borítva. A templom hegyen állt, messzire 
ellátszott, és ragyogott a tűző napfényben. Méltán csodálták 
és dicsérték szépségét azok is, akik Jézus körül voltak, és 
hallgatták tanítását a templomban. Jézus ezekre a kövekre 
mutatva válaszol azzal, hogy kő kövön nem fog maradni. 
Nem okolja meg kijelentését, mert ezt már elmondta, amikor 
megsiratta Jeruzsálemet. A város nem becsülte mag megláto-
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gatásának idejét, és nem ismerte fel békéjének feltételeit (19, 
39—44). A templomot a rómaiak először 70-fcen lerombolták, 
azután 135-ben a Bar—Kochba-féle felkelés után a földdel 
tették egyenlővé. A mohamedánok a VII. században építették 
fel az ún. Omár-meesetet: ez áll a helyén. 

Nem azonnal 

7—11. „Eljönnek a napok": az Ótestámentumban az isteni 
ítélet napjára szokott vonatkozni. Jézus hallgatói tehát úgy 
érthették szavát, hogy a jeruzsálemi templom az utolsó ítélet-
tel kapcsolatban pusztul el. Ezért teszik fel az akkori zsidó 
teológiából adódó kérdést: Mikor lesz az, és mi lesz az elő-
jele? (17,20) Jézus azzal válaszol, hogy először felsorolja azo-
kat a rendkívüli eseményeket, amelyeket a vég jelének szok-
tak tekinteni. Beszél messiási mozgalmakról, háborúkról és 
felkelésekről, amelyek azt hirdetik, hogy itt van a messiás, és 
elérkezett a leszámolás ideje. Szól természeti csapásokról, fé-
lelmetes csillagászati jelenségekről, népek háborúiról és rém-
hírekről. De óva inti tanítványait attól, hogy ezekben a vég 
jeleit lássák. Ezek mind a vég előtt történnek, beletartoznak 
az emberi történelem menetébe, de nem lehet belőlük semmi-
féle következtetést levonni arra, hogy mikor jön el a vég. 
A 9. versben újra felbukkan egy szó, amellyel már találkoz-
tunk: „kell" (9,22; 13,33). Ez a szó Isten tervére utal. Itt azt 
mondja, hogy Isten terve szerint nem jöhet azonnal a vég. 
Istennek még van terve ezzel a világgal: nem akar ja kimon-
dani az ítéletet, míg be nem telik a népek ideje (21,24). Ezért 
addig tovább megy a történelem a maga útján. Jézus itt csak 
azt emeli ki a történelmi események közül, amelyeket mes-
siási jeleknek szoktak értelmezni, ezért említi a háborúkat és 
a felkeléseket. Más alkalommal elmondja, hogy tovább folyik 
az emberek normális élete is, amely békés viszonyokat téte-
lez fel (17,26—30). A „kell" tehát nem azt jelenti, hogy Isten 
tervében a háború van, hanem azt hogy Isten tervében a vi-
lág további fenntartása van, mielőtt eljön az üdvösség. A 
..kell" nem Isten ítéletét, hanem Isten türelmét és kegyelmét 
hirdeti. 
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Türelemmel 
12—19. Jézus ezután arról beszél, hogy apostolaira szenve-

dés is vár az ő nevéért- Erre előkészítette őket már akkor is, 
amikor először indultak el az evangélium hirdetésére (12,11— 
21). Emlékeztetünk a vele kapcsolatban elmondottakra! Jézus 
i t t arra törekszik, hogy teljesen szabaddá tegye követőit min-
den martirkomplexumtól. Nem az utolsó idők jele, ha az 
evangélium ellenmondást vált k i a világban. A különböző 
meggyőződések összeütközése hozzátartozik a történelem fo-
lyásához. Ebből elsősorban bizonyságtétel lehetősége adódik: 
„Bizonyságtétellé lesz nektek." De ez a lehetőség nem befo-
lyásolhatja a tanítványok szolgálatát. Nem arra kell fe lké-
szülniük, hogy az ilyen rendkívüli helyzetekiben mit hogyan 
mondjanak, mert ehhez a maga idejében Jézus ad bölcsessé-
get és ékesszólást. Jézus tanítványainak életükre sem kell 
gondolniuk. Ezt megint egy rá jellemző végletes példával 
szemlélteti: „Hajszálatok sem pusztul el!" Tanítványainak és 
egyházának csak egy gondja lehet . Az, hogy türelemmel és 
ki tar tóan végezze azt a szolgálatot, amelyet r á juk bízott. 

Amíg betelik a népek ideje 

20—24. Jézus ezekután szól Jeruzsálem pusztulásáról. Em-
lékeztetünk arra , amit arról bevonulásakor mondott (19,39— 
44). Hangsúlyozza, hogy ez sem a vég jele, hanem a történe-
lem menetébe tartozó esemény. Következménye annak, hogy 
Jézust nem hallgatták meg, és nem léptek a békesség ú t j á ra . 
Jézus ebben nemcsak következményt, hanem Isten ítéletét is 
lát ta , de nem végső ítéletét Izráel felett. Az Írásra hivatkozik, 
amely szerint Isten nem is egyszer mért már csapást népére 
és külön Jeruzsálemre, mert nem hallgatta meg prófétáit . 
Is tennek van ítélete, amelyet a történelemben haj t végre. 
I lyen ítélet ment végbe Jeruzsálemen. Talán pusztán tör té-
neti leg is helytálló az a nézet, hogy Jeruzsálem pusztulásá-
ban része volt annak a vallásos-politikai irányvételnek, ame-
lyet Jézus ellenfelei képviseltek, és amelyből őket Jézus ki-
emelni próbálta. Tény az, hogy Jézus azt a határozott utasí-
tást adja követőinek, hogy ne vegyenek részt ebben a hábo-
rúban, hanem költözzenek el a városból. Történeti tény az, 
hogy a zsidókeresztyének ezt a parancsot végrehajtották az 
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ostrom előtt. Jézus a reménység hangjával fejezi be ezt a 
részt is. Jeruzsálem bukása után a népek ideje következik: 
az evangélium Jeruzsálemből eljut a népekhez. Ez is beletar-
tozik Istennek az emberi történelemre vonatkozó tervébe. Is-
ten időt ad a népeknek, ezért sem jöhet azonnal a vég. 

b) AZ EMBERFIA ELJÖVETELE 
21,25—36. 

(25) „És lesznek jelek a napon és a holdon és a csillagokon, 
és a földön népek rettegnek tanácstalanul tengerzúgás és 
földrengés miatt, (26) és emberek megdermednek annak fé-
lelmétől és sejtésétől, ami eljön a föld kerekségére, mert az 
egek erői megindulnak, (27) és akkor meglátják az Emberfiát 
jönni felhőben nagy erővel és dicsőséggel. (28) Amikor pedig 
kezdenek ezek történni, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel 
fejeteket, mert közeledik megváltástok." 

(29) Példázatot mondott nekik: „Nézzétek meg a fügefát és 
minden fát: (30) amikor kizöldülnek már, ezt látva magatok-
tól is felismeritek, hogy már közeledik a nyár. (31) Így ti is, 
amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, felismeritek, hogy 
közel az Isten országa. (32) Amen, mondom nektek, hogy nem 
múlik el ez a nemzedék, amíg minden meg nem történik. (33) 
Az ég és a föld elmúlnak, de beszédeim el nem múlnak!" 

(34) „Vigyázzatok magatokra, hogy meg ne terhelődjék szí-
vetek mámorral és részegséggel és a megélhetésért való aggó-
dással, és ne jöjjön rátok hirtelen az a nap, (35) mint a hurok, 
mert utóiéri mindazokat, akik az egész föld színén laknak. 
(36) Virrasszatok mindenkor, és kérjétek, hogy erőt kapjatok 
arra, hogy megmeneküljetek mindabból, ami történni fog, és 
megálljatok az Emberfia előtt."1 

1: 21,34—36 csak Lukácsnál található; a többihez vö. Mk 13,24—31; 
Mt 24,29—35. 

Emeljétek fel fejeteket! 

25—28. Miután Jézus beszéde világossá tette, hogy a mes-
siási mozgalmak, a tanítványok megpróbáltatásai és Jeruzsá-
lem pusztulása beletartoznak a történelem menetébe,és nem az 
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idők végét jelzik, most elkezd beszélni az Emberfia eljövete-
léről. Eddig az Emberfiáról többnyire mint eljöttről beszélt, 
akinek van hatalma gyógyítani és bűnöket bocsátani, de szen-
vednie is kell. Most a dicsőségben visszatérő Emberfiáról 
szól (vő. 5,24; 6,5. 22; 7,34; 9,22; 17,22—30). Ez valóban az 
eddigi történelem végét jelzi. A többi evangéliumokkal való 
összehasonlítás muta t ja , hogy mennyire nehéz volt erről 
félreérthetet lenül beszélni- Jézusnak a korabeli apokaliptika 
képeit kellett használnia, hogy ér thető legyen. Ezek azonban 
félre is vezethették a képzeletet. Amikor Lukács a jelenvaló 
világ felbomlásáról beszél, úgy válogatja össze a kifejezése-
ket, hogy érzékelteti: olyan események ezek, amelyekre nem 
volt, mert nem is lehet példa (21,25—26). Hogyan is lehetne a 
mi világunk fogalmaival leírni azt, ami átvezet egy ettől kü-
lönböző világba? De Jézus nem is ennek a világnak a végére, 
hanem az Emberfia eljövetelére teszi a hangsúlyt. Az Ember-
fiát pedig ismerjük. Azért jött, hogy megmentse az embert. 
Visszatérése sem pusztulást, hanem ú j életet hoz. Jézus ezzel 
kapcsolatban sem katasztrófa hangulatát terjeszti, hanem 
örömöt hirdet: „Emeljétek fel fejeteket!" Nem a vég, hanem 
a megváltás és élet következik. 

Beszédeim el nem múlnak! 

29—32. Jézus azt mondta az Emberfiáról, hogy hirtelen jön 
el. Ezt példázza a fügefa kizöldülésével. Palesztinában ez a fa 
jelzi legszemléletesebben az évszakok változását, mert télen 
elveszti lombját. Azon a vidéken a tél után á tmenet nélkül jön 
a nyár úgy, hogy a fügefa kizöldülése a nyár érkezését hir-
deti. A példázat tehát nem fokozatos fejlődésről, hanem Isten 
világának hir telen megjelenéséről beszél. Ezután ismét egy 
olyan ige következik, amelynek magyarázata nehézségeket 
okoz: ,yNem múlik el ez a nemzedék, míg minden meg nem 
történik." Kérdés, hogy melyik ez a „nemzedék", és mi az a 
„minden", ami megtörténik. Ha a mindenbe beletartozik az 
Emberfia eljövetele is, akkor a „nemzedék" nem Jézus kor-
társaira vonatkozik, hanem az emberi nemre, amely megma-
rad az Emberfia napjáig. Ha mégis Jézus kortársaira vonat-
koztatjuk, akkor azzal kell számolnunk, hogy ez az ige nem 
teljesedett be. Gondoltak ezért arra is, hogy nem Jézustól, 
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hanem az ősgyülekezettől származik, és azt a várakozást f e -
jezi ki, hogy még az első keresztyén nemzedék megéri az 
idők végét. Egy eset még lehetséges: ,.Minden meg nem tör-
ténik" nem foglalja magába az Emberfia eljövetelét, hanem 
azokat a történeti eseményeket, amelyekről Jézus beszédének 
első fele szól (21,7—24). Ezeket valóban átélte az első nemze-
dék. Jézus végül szembeállítja az elmúló világgal az ő beszé-
dét, amely nem múlik el. A zsidóság számára csak ez a ki je-
lentés volt elképzelhető: Jézus evangéliuma tehát Isten törvé-
nyével kerül párhuzamba, sőt Istennek azzal az igéjével, 
amely által a világ lett. Jézus igéje átfogja a jelen és az eljö-
vendő világot. Ezért mondja, hogy aki hallgatja és cselekszi 
az épít szilárd alapra (6,48). 

Vigyázzatok! 

34—36. Lukács befejezésül külön anyagából olyan igéket 
állít össze, amelyek „ama nap" bizonytalanságáról szólnak, és 
ezért állandó vigyázásra szólítanak fel. Tartalmilag hasonlóan 
fejeződik be Jézus beszéde Márknál és Máténál is. De míg 
náluk részletes példázatokat találunk, addig itt egy egészen 
ú j hasonlatot. „Ama nap" úgy jön el, mint ahogyan a hurok 
kapja el a vadat . Éppen akkor, amikor az ember legkevésbé 
számít rá. Ebből kettős figyelmeztetés következik. Egyrészt 
nem merülhet bele Jézus követője sem a világ élvezetébe, 
sem a világ gondjaiba. Ismerjük ezt a figyelmeztetést Jézus 
korábbi beszédeiből (12,13—59; 16,1—31). Másrészt a kitartó 
imádkozásra szólít fel: erről is többször beszélt Jézus éppen a 
keresztyén reménységgel kapcsolatban (11,1—-13; 18,1—8). 
Aki hallgat erre a figyelmeztetésre az remélheti, hogy meg-
áll az Emberfia előtt. Így függ össze a keresztyén élet ebben 
a világban és a keresztyén reménység az eljövendőre. 

9. JÉZUS A TEMPLOMBAN 
21,37—38. 

(37) Nappal a templomban tanított, éjjel pedig kiment, és 
azon a hegyen tartózkodott, amelyet Olajfák hegyének nevez-
nek. (38) És az egész nép korán reggel nála volt a templom-
ban, hogy hallgassák. 
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Korán reggel 

37—38. Ahogyan Lukács leírja Jézus működésének harma-
dik szakaszát, annak „Jézus Jeruzsálemben" helyett „Jézus a 
templomban" címet is adhatnánk. Mert Lukács csak azt í r ja 
le, hogy Jézus tanít a templomban. Futólag említi, hogy éj -
szaka kiment az Olajfák hegyére, ahol majd elfogják, de már 
korán reggel hallgatta őt a nép a templomban. Lukács most 
nem is a „sokaság" szót használja, hanem a népről beszél, 
amely Isten ótestamentumi gyülekezetének megtisztelő neve. 
Míg a vezetők azon tanácskoznak, hogyan fogják el Jézust, 
Isten gyülekezete korán felkel, és örömmel hallgatja az evan-
géliumot az Isten szeretetéről. 
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V I . JÉZUS SZENVEDÉSE ÉS H A L Á L A 

A kereszt 

A kereszt eredetileg nem keresztyén jelvény, hanem rablók 
és lázadók kivégzésének eszköze. A kegyetlenségig szigorú 
perzsa uralkodók találták ki, Nagy Sándor átvette tőlük, el-
terjedt a hellénizmus világában, és Afrikán át került el Ró-
mába. Palesztinában Nagy Heródes egyik elődje, Alexander 
Jannaeus alkalmazta először. Egy farizeusi felkelés leverésé-
nek örömére rendezett lakomán 800 felkelőt végeztetett ki, 
udvarhölgyeinek szórakoztatására (Jos. A. 13:14,21). Kínos ki-
végzési mód volt és szégyenletes. Római polgárokkal szem-
ben nem alkalmazták. De a lázadókat elrettentésül sokszor 
ezrével feszítették keresztre. Jézus nem az egyetlen keresztre-
feszített, hanem a sok ezer közül egy. Ha az első keresztyé-
nek kiejtették Jézus nevét és elmondták, hogy kereszten vé-
gezte életét, akkor azonnal az a benyomás támadt, hogy ők 
egy rablónak vagy egy lázadónak az emberei. Nem is beszél-
hettek róla másképpen, csak úgy, hogy ez a Keresztrefeszí-
tett feltámadt. De akkor megint magyarázatot kívánt, hogy 
hogyan volt lehetséges a keresztrefeszítése. Ezért alakult ki 
leghamarabb a Jézusra vonatkozó hagyománynak az a része, 
amely Jézus szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról szólt. 
Lukács ennek a hagyománynak alapján í r ja le Jézus szenve-
dését és halálát. Márk evangéliuma nyomán halad, de tudósí-
tását az teszi értékessé, hogy egy számunkra ismeretlen for-
rást is használ, és így több olyan részletet mond el, amelyet 
csak tőle ismerünk. Lukács előkészítette olvasóit Jézus szen-
vedésére és halálára az evangélium eddigi részében is. Nem-
csak azt mondta el, hogy Jézusnak Isten terve és az Írás sze-
rint szenvednie „kell" (9,22), hanem megláttatta, hogy a Jé -
zus működése nyomán támadt összeütközésekből következett 
szenvedése és halála. Ezek az összeütközések nem lényegtelen 
kérdések körül, hanem a főkérdés: Jézus Istenfiúsága és a 
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bűnbocsánat evangéliuma körül robbantak ki. Ezért kerül t 
szembe Jézus a farizeusok és az írástudók törvényre épült 
kegyességével. Jézus ismerte azt a veszélyt, amely ezekből az 
összeütközésekből következett, de nem tért ki előle. Sőt Lu-
kács evangéliuma nagyon világosan kidolgozza, hogy tudato-
san és tervszerűen haladt Jeruzsálem felé, hogy megtörtén-
jék, ami az előzmények u tán várható volt. Lukács evangéliu-
mában Jézus halála elválaszthatatlan egységben van életével 
és működésével. Halála nem tragédia és nem véletlen, hanem 
a szeretet evangéliumának következménye és megpecsételése. 
Magában a szenvedéstörténetben külön kiemeli a keresztre-
feszítés politikai vonatkozását: Jézus nem volt lázadó. Pilátus 
háromszor jelenti ki politikai ártatlanságát. Hogyan tör tén-
hetett meg mégis, hogy keresztre feszítették? Erre felel az 
emberi bűnöknek, hibáknak és gyengeségeknek az a szöve-
vénye, amelyet Jézus szenvedéstörténetének nevezünk. 

1. JUDÄS VÁLLALKOZIK JÉZUS ELÁRULÁSÁRA 
2 2 , 1 — 6 . 

(1) Közeledett a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet pás-
kának mondanak.1 (2) A főpapok és írástudók keresték a mód-
ját annak, hogy hogyan távolítsák el, mert féltek a néptől. (3) 
Bement a sátán Júdásba, akit Iskariótesnek neveznek, és a 
tizenkettő közül való. (4) Elment, és megbeszélte a főpapok-
kal és a templomőrség parancsnokaival,2 hogy őt hogyan szol-
gáltassa ki nekik.3 (5) Megörültek, és megígérték neki, hogy 
pénzt adnak. (6) ígéretet tett, és kereste az alkalmat, hogy ki-
szolgáltassa őt nekik, tömegjelenet nélkül/' 

1: A k i fe jezés nem pontos : a kovásztalan kenyerek ünnepe egy 
hétig tar tot t , előtte volt egy n a p a páska n a p j a : vő. 22,7. — 2: A nagy 
ki ter jedésű templomi épü l e t ek rend jé re a templomőrség vigyázott , 
főparancsnoka főpapi családiból származott , és rangban a f ő p a p u tán 
következet t : neki kellet t in tézkednie , ha Jézus elfogatására ke rü l sor. 
— 3: paradidomi: je lentése a h ivata los szóhasználatban: á tad, kiszol-
gáltat , erőszakkal vagy fogo lykén t elővezet, hatóságok kezére já tsz ik , 
elárul, bör tönbünte tésre v a g y kivégzésre kiad. — 4: A s á t án t és a 
templomőrség főparancsnoká t csak Lukács, a ha rminc ezüstpénzt csak 
Máté emlí t i : vö. Mk 14,10—11; Mt 26,14—16. 
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Megörültek 

í—6. Lukács evangéliumának visszatérő témája az öröm. 
A szenvedéstörténet is örömmel kezdődik, de egészen más ér-
telemben. A főpapok és a templomőrség vezetői örülnek Jú-
dás árulásának. Szsrették volna Jézust azonnal elfogni, de 
nem merték, mert féltek a néptől (19,48; 20,19). Erre a törvé-
nyes eljáráshoz folyamodtak: megfigyelés alá vették, és rava-
szul feltett kérdésekkel politikailag és vallásilag egyszerre 
provokálták (20,20. 26). Azután nevetségessé akarták tenni a 
nép előtt a feltámadás kérdésével, de ez sem sikerült, és vé-
gül kérdezni sem merték (20,27. 40). Tanácstalanok voltak, 
mert közeledett a páska ünnepe, gyülekezett a nép, és szíve-
sen hallgatták őt. Ekkor jelenik meg Júdás, és felajánlja, hogy 
kiszolgáltatja Jézust. Pénzt ígérnek, és Júdás ünnepélyesen 
vállalja a feltételt: a nép tudtán kívül intézi el az ügyet. Nem 
tudjuk pontosan, mire vállalkozott. Az eredetiben használt 
kifejezés értelme nagyon tág- Jelentése a hatóságnak való át-
adástól a ^ézrejátszáson keresztül az elárulásig ter jed. Nem 
valószínű, hogy titok elárulásáról volna szó, inkább a hatóság 
kezére játszás lehetett feladata. Még kevésbé ismerjük tetté-
nek rugóit. Csak a pénz? Az „Iskáriótes" melléknév alapján 
arra gondoltak, hogy a zélóták szélsőséges csoportjához, a 
szikáriusokhoz tartozott, és csalódott Jézusban, vagy határo-
zott fellépésre akarta ösztönözni. De akkor miért fogad el 
pénzt? Lukács azzal válaszol, hogy belement a sátán. Itt foly-
tatódik az evangéliumban az a mondat, amellyel Jézus mű-
ködése kezdődött: „És eltávozott tőle a sátán egy időre." (4,13) 
Lukács teológiájának és történetszemléletének jellemző vo-
nása az, hogy Jézus működésének ideje az Űr kedves eszten-
deje volt, az üdvösség jelenlétének egészen kivételes ideja. 
amelyben még a sátán kísértése is szünetelt. Jézus szenvedé-
sével azonban lejárt ez az idő, és egyszerre aktív szerepet ját-
szott a szenvedéstörténetben a sátán. Jézus többször figyel-
mezteti tanítványait a kísértés veszedelmére, de végül mind 
elhagyják. Jézus egyedül szenved, Isten terve szerint. 
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2. JÉZUS ELKÉSZÍTTETI A PÄSKÄT 
22,7—13. 

(7) Eljött a kovásztalan kenyerek napja, amelyen a páskát 
kellett álddfeni, (8) és elküldte Pétert és Jánost mondván: 
„Menjetek, és készítsétek elő nekünk, hogy együk a páskát." 
(9) Ezt mondták neki: „Hol kívánod, hogy elkészítsük?" (10) 
Ö pedig ezt mondta nekik: „Íme, amint bementek a városba, 
szembejön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, köves-
sétek abba a házba, amelybe bemegy, (11) és ezt mondjátok 
a ház gazdájának: Ezt üzeni neked a mester: hol van az a 
szálláshely, ahol a páskát eszem tanítványaimmal? (12) Meg-
mutat nektek egy nagy, berendezett felsőszobát: ott készítsé-
tek el." (13) Elmentek, megtalálták, ahogyan megmondta ne-
kik, és elkészítették a páskát.1 

1: Csak Lukácsnál olvassuk, hogy Jézus adta ki a parancsot a 
páska elkészítésére; vö. Mk 14,12—16; Mt 26,17—19; János evangéliuma 
szerint az utolsó vacsora a páska előtti este történt, vö. Jn 13,1; 18,28; 
19,31.42. — A páskáról vö. 2Móz 12; 13,3—10; 5Móz 16,1—8. 

A páska 
7—13. A zsidóság az első tavaszi holdtölte tá ján, a mi h ú s -

vétünk idején ünnepli a páskát az egyiptomi szabadulás és a 
sinai szövetségkötés emlékére. Ezután következnek a kovász-
talan kenyerek napjai egy hétig, ugyancsak az Egyiptomból 
való szabadulás emlékére. Előzetesen minden kovászost eltá-
volítanak a házból, és azokban a napokban kovásztalan k e -
nyeret (maccot-ot) esznek. A páska ünnepe előtti kora délután 
a templomban kellett áldozni a páskát, amely abból állt, hogy 
leölték a páskabárányt és vérét az áldozati oltárhoz öntötték. 
A bárányt azután közös étkezésen este költötték el. Ebből a 
célból tíz-húsz ember alkotott egy közösséget, amelyben asz-
szonyok és gyermekek is részt vehettek. A páskabárányt csak 
a jeruzsálemi templomban volt szabad leölni, és csak Jeruzsá-
lem területén volt szabad elkölteni, az ünnep napján pedig 
nem volt szabad elhagyni a várost. Ezért a város háztulajdo-
nosai kötelesek voltak helyiségeiket ellenszolgáltatás nélkül a 
vidékről jövőknek rendelkezésére bocsátani a páskavacsora 
céljára. A helyiséget szőnyegekkel és párnákkal látták el, 
hogy az ősi ünnepi szokás szerint arra heveredve költsék el 
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a vacsorát. Erre a páskabárányon kívül kovásztalan kenyeret, 
keserű gyökeret és mártást készítettek. Ebből a háttérből vi-
lágosodik meg az, amit az evangélium Jézus páska-vacsorájá-
nak elkészítéséről mond. Jézus intézkedik és előre tudja, mit 
hogyan fognak találni a tanítványok. Ezt minden evangélium 
hangsúlyozza: Jézus a szenvedéstörténetben nem sodródik 
hanem tudatosan cselekszik. Régi hagyomány szerint az itt 
említett házigazda Márk evangélista atyja volt (Mk 14,51. 52; 
Cs 1,14; 2,2; 12,12). De ez nem bizonyítható. Sokkal bonyolul-
tabb kérdés az, hogy Jézus utolsó vacsorája valóban a páska 
estéjén volt-e, ahogyan azt az első ihárom evangéliumban ol-
vassuk. János evangéliuma szerint egy nappal előtte volt. 
Ε mellett szól az a tény, ami a többi három evangéliumból is 
kitűnik, hogy Jézust az utolsó vacsora után fogták el, hallgat-
ták ki, ítélték el és feszítették keresztre. Ez pedig a páska 
napjára érvényes munkatilalommal ütközött volna. Különféle 
feltevésekkel próbálják a kérdést megoldani. Nem kielégítő 
az a magyarázat, hogy a főpapság az ünnep miatt sürgősségi 
alapon intézte el a nagy „eretnek" ügyét. Gondoltak arra, 
hogy a naptárszámításban eltérések voltak a különböző vidé-
keken és a galileaiak esetleg egy nappal előbb tartották a 
páskát. Más magyarázat szerint Jézus a páskavacsora előtti 
estére páska-bárány nélkül készíttette elő utolsó vacsoráját, 
hogy halálának ideje egybeessék a páska-bárányok áldozásá-
nak idejével. Ismét más feltevés szerint Jézus azért kénysze-
rült erre a páska-bárány nélküli páska-vacsorára, mert mint 
„eretnek" nem ölethetett páska-bárányt. Ennek azonban el-
lene mond az, hogy Jézus ekkor csak az eretnekség gyanújá-
ban volt, és éppen a bizonyíték hiányzott az ítélethez. Eddigi 
ismereteink alapján nem tudunk minden részletre kielégítő 
magyarázatot adni. Egy bizonyos: vagy Jézus utolsó vacso-
rája vagy halála ideje kapcsolatban volt a páskával. 

3. JÉZUS AZ UTOLSÓ VACSORÁN TANÍTVÁNYAIVAL 
22,14—38. 

Lukács részletes tudósítása 
Jézus szenvedéstörténetének leghamarabb formába öntött 

része az úrvacsora szerzése. Az őskeresztyénség Jézus rendel-
kezése szerint rendszeresen élt az úrvacsorával, és ilyenkor 
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idézték az utolsó vacsora eseményeit és Jézus szavait. Teo-
lógiai kifejezéssel élve: az úrvacsora szerzési igéi az őske-
resztyén gyülekezet l i turgiájának egyik legrégibb eleme. Mint 
ismeretes négy helyen található meg az Újszövetségben (lKor 
11,23—25; Mk 14,22—25; Mt 26,26—29; Lk 22,19—29). Ezek 
egyes részletekben eltérnek egymástól, jeléül annak, hogy az 
őskeresztyénségben igyekeztek Jézus szavait a gyülekezetek 
eltérő viszonyaira alkalmazni. De fő vonásaiban mind a négy 
szöveg egyezik. Az úrvacsora szerzését az utolsó vacsora 
olyan kiemelkedő eseményének tekintették, hogy egyéb rész-
letei feledésbe mentek. Márk és Máté az utolsó vacsoráról az 
úrvacsora szerzésén kívül csak az áruló megjelölését mondja 
el. Lukács, a történetíró egyéb részleteket is közöl az utolsó 
vacsoráról. Ez teszi tudósítását érdekessé még akkor is, ha 
esetleg Jézus egyik vagy másik szava eredetileg nem akkor 
hangzott el. Lukácsnál az utolsó vacsora története két részre 
oszlik. Az elsőben a vacsora lefolyását mondja el az úrva-
csora szerzésével, a másodikban Jézus tanítványaihoz intézett 
beszédét ír ja le. Eljárását kétféleképpen magyarázzák. Egy-
részt arra emlékeztetnek, hogy az akkori irodalom kedvelt 
műfa ja volt az asztali beszélgetés, és Lukács irodalmi színvo-
nalra törekedett evangéliuma írásánál művelt olvasói meg-
nyerésére. Másrészt arra mutatnak rá, hogy Lukács a gyüle-
kezeteknek írta evangéliumát, és tudósításában problémáikra 
gondolva beszél az istentisztelet rendjéről (14—23. v.), a gyü-
lekezeti rendről (24—34. v.) és a keresztyén élet rendjéről 
(35—38. v.). Az úrvacsora kimagasló helyet foglal el nemcsak 
Jézus szenvedéstörténetében, hanem az egyház történetében 
is. Nem véletlen, hogy ez lett a felekezeti elkülönülés egyik 
fő ütköző pontjává, úgyhogy a különböző egyházak nem tud-
ják egymással az úrvacsorai közösséget tartani. Annál inkább 
kell törekednünk, hogy minél hívebben megértsük és tolmá-
csoljuk, mit tett és mondott Jézus az utolsó vacsorán. 

a) AZ ÚRVACSORA SZERZÉSE 
22,14—23. 

(14) Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett, és az apos-
tolok vele együtt. (15) Ezt mondta nekik: „Vágyva vágyód-
tam arra, hogy ezt a páskát egyem veletek, mielőtt szenve-
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dek, (16) mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ezt, 
míg be nem teljesedik az Isten országában." 

(17) Felvett egy poharat, hálát adott, és ezt mondta: „Ve-
gyétek ezt, és osszátok el magatok között, (18) mert mondom 
nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlő terméséből, míg 
el nem jön az Isten országa." 

(19) Vett egy kenyeret, hálát adott, és megtörte, nekik adta, 
és ezt mondta: „Ez az én testem, amely értetek adatott, ezt 
tegyétek az én emlékezetemre." (20) A pohárt is hasonló ké-
pen az evés után, és ezt mondta: „Ez a pohár az újszövetség 
az én véremben, amely értetek ontatik ki."1 

(21) „De íme, annak a keze, aki kiszolgáltat engem, velem 
van az asztalon. (22) Mert az Emberfia elmegy, ahogyan el 
van rendelve, ellenben jaj annak az embernek, aki kiszolgál-
tatja." (23) És elkezdték maguk között tárgyalni, vajon ki az 
közülük, aki ezt fogja tenni. 

1: A kéziratok egy részében a szöveg végetér ezzel: „Ez az én tes-
tem." Két lehetőség van: 1. eredetileg eddig tar to t t a szöveg, és ké-
sőbb kiegészítették; 2. a te l jesebb szöveget később megrövidítették. 
Az első esetben az evangélium szerzője szélesebb olvasóközönséggel 
számolva nem akarta, hogy az úrvacsora titka n e m keresztyének tudo-
mására jusson. A második esetben ugyanebből az okból törölték a 
megfelelő részt utólag Egy harmadik fel tevés szerint Lukács egy 
olyan eredeti úrvacsorai rend emlékét őrzi, amelynek még nem volt 
„szentségi" jellege. Ennek azonban ellene mond az a tény, hogy a 
rövid szöveg is tartalmazza az úrvacsora jel lemző mondatát: „Ez az 
én testem!" 

A páskavacsora rendje 

Nem tudjuk eldönteni, hogy Jézus utolsó vacsorája a páska 
ünnepének estéjén történt-e vagy egy nappal előtte. Mégis 
bizonyos az, hogy kapcsolatban volt vele. Különösen Lukács 
tudósítása tartalmaz olyan vonásokat, amelyek emlékeztetnek 
a páska-vacsorára. Ezért megértéséhez meg kell ismerked-
nünk a páska-vacsora rendjével. Az egy asztalközösségbe tar-
tozók naplementekor gyülekeztek össze, és letelepedtek a 
megfelelően előkészített helyiségbe. A vacsorának hagyomá-
nyos rendje volt. A legszegényebbek is négy pohár bort i t tak 
(saját poharukból), s ehhez fűződő áldások, mondások és éne-
kek szabták meg a vacsora rendjét. Az egész ünnep közép-
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pontjában Isten szabadítása állott. Emlékeztek az egyiptomi 
szabadulásra és a megígért messiási szabadulásra. A közösség 
egy tekintélyes tagja játszotta a családfő szerepét. Az első 
pohár betöltésével kezdődött a vacsora, és ehhez ezt az áldást 
mondta: „Áldott vagy, Urunk Istenünk, a világ Királya, aki 
teremtetted a szőlő termését!" Ezután a pusztai vándorlás 
emlékére keserű gyökeret és kovásztalan kenyeret ettek elő-
ételként salátafélével és mártással. A második pohárnál a ve-
zető a jelenlevő gyermekkel folytatott beszélgetést az ü n -
nep értelméről, az egyiptomi szabadulásról, a pusztai vándor-
lásról és a sinai szövetségről. Hozzá hálaadó zsoltárokat éne-
keltek (Zs 113—114). Ezután következett a páska-bárány el-
fogyasztása. Evés után hálaadó imádságot mondtak a ha rma-
dik pohárhoz, ezért ezt a hálaadás poharának nevezték. Hálát 
adtak nemcsak az ételért, hanem azért is, hogy Isten megsza-
badította Izráelt Egyiptomból, bevitte az ígéret földjére, és 
minden jóval ellátta. Hozzá csatlakozott a könyörgés Izráel 
szabadulásáért. Ezután még beszélgettek, s a vacsora a ne-
gyedik pohárral és hálaadó zsoltárok éneklésével ért véget 
(Zs 115—118). 

Többé nem eszem ezt és nem iszom belőle 

14—18. Lukács tudósításából jól kivehető, hogy Jézus a 
páska-vacsora hagyományos rendjét követte, de ezt egyúttal 
át is formálta. Mivel a páska-vacsora Isten szabadításának és 
Izráellel kötött szövetségének ünnepe volt, Jézus szava és cse-
lekedete párhuzamba, sőt helyébe kerül. Isten szabadítása és 
szövetsége most ú j formát és tartalmat kap. Jézus mind já r t 
az elején eltér a szokásos rendtől. A bevezető áldás előtt a r -
ról beszél, hogy kívánta ezt a páskát tanítványaival együt t 
enni. Az egyik írásmagyarázó figyelmeztet arra, hogy a „kí-
ván" szó a beteljesületlen kívánságot szokta jelenteni Lukács-
nál, és itt is így értendő (15,16; 16,21; 17,20). Valóban nem 
hallunk arról, hogy Jézus együtt evett tanítványaival, hanem 
mindig arról, hogy ad nekik. Első szavaival is azt mondja , 
hogy nem eszik többé páskát, amíg be nem teljesedik Isten 
országában. Ennek az volna az értelme, hogy most, a halál 
előtt nem teljes a páska-ünnep, mert nem teljes az Isten sza-
badítása. De éppen ezért minden úrvacsora abban a remény-

322 



ségben folyik, hogy majd teljessé lesz Isten országában. Jé-
zus kezébe veszi a poharat , az elsőt a vacsora r end je szerint. 
De megint a szokástól eltérően maga nem iszik, hanem saját 
poharát adja át tanítványainak, hogy osszák el maguk között. 
Kivételesen, nagyon kedves vendégekkel a barátság és össze-
tartozás jeléül tette meg ezt a házigazda, és ez azt jelentette, 
hogy a pohárra mondott áldás megfogan azokon, akik isznak 
belőle. így vonja Jézus magával közösségbe tanítványait. A 
hozzá mondott áldás hasonlít a páskán mondott áldáshoz, 
mert a „szőlő terméséről" szól, de ismét előre muta t a gyüle-
kezet és Krisztus tel jes közösségére az eljövendő országban. 

Ez az én testem és ez az én vérem 

19—20. A páska rendje szerint ezután következik az előétel 
kovásztalan kenyérrel. Amikor a családfő kezébe vette a ke-
nyeret, az egyiptomi nyomorúságra való emlékezéssel a kö-
vetkező áldást mondta: ,.Εζ a nyomorúság kenyere, amelyet 
atyáink ettek Egyiptom földjén. Aki éhezik, jöjjön, és egyék. 
Aki szűkölködik, jöjjön, és egye a páskát!" Jézus a szokás sze-
rint szintén kezébe veszi a kenyeret, hálaadást mond és szét-
osztja, de eközben ismét elhagyja a szokást és ezt mondja: 
„Ez az én testem, amely értetek adatik." Mit akarhat ezzel 
Jézus? Párhuzamba lehet állítani azokat a vallásos-kultikus 
étkezéseket, amelyekben közösségek együtt ettek kenyeret, és 
ennek valamilyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak. 
Maga a páska-vacsora is ilyen volt. De egyetlen esetet sem 
találunk arra, hogy valaki kijelentette volna a kenyérre, hogy 
az az ő teste. Gyakran próbálták meg azt a másik lehetősé-
get, hogy reális hasonlatot vagy jelet adott ezzel Jézus, ami-
lyennel a prófétáknál találkozunk vagy ahogyan Jézus János 
evangéliuma szerint beszél önmagáról, mint az élet kenyeré-
ről. Csakhogy Jézus hasonlatainál éppen az ellenkezője törté-
nik annak, amit itt mond: „Ez a kenyér az én testem", egyál-
talában nem azt jelenti, hogy „Én vagyok az élet kenyere". 
Mint ahogyan „ez az én testem" igének az felelne meg a vilá-
gosságra vonatkoztatva: „Ez a világosság, pl. egy lámpa fé-
nye, én vagyok." A próféták jelképes cselekedeteinél is vilá-
gosan kitűnik a jelképszerűség, és soha sem találkozunk az-
zal, hogy a jel azonos valamilyen személlyel. Jézus szava nem 
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jelkép, és nem hasonlat, hanem olyan egyedülálló és lehetet-
lennek tetsző kijelentés, amivel párhuzamba csak az állítható, 
hogy az ember Jézus az Isten Fia. 

Hasonló eredményre jutunk azoknál a szavaknál is, ame-
lyeket Jézus az evés u tán a szokásos harmadik pohárral kap-
csolatban mondott. Lukács ezen a ponton valószínűleg nem 
egészen az eredeti szöveget őrzi. Ennek alapformája bi-
zonyára egyezik az elsővel, és így szólhatott: „Ez az én vé-
rem." Pontosan így talál juk ezt Justinusnál és kiegészítések-
kel Márknál és Máténál. Ehhez fűződhetett Jézus szava a szö-
vetségről és vérének kiontásáról, de ezt a különböző szövegek 
különbözőképpen vi t ték át görögbe, mert szokatlan lehetett 
eredeti formája. A szövetségre való emlékeztetés azt jelentheti, 
hqgy Jézus halálával, vérének kiontásával az Izráellel kötött 
szövetséghez hasonló történik. Emlékeztet arra az ú j szövet-
ségre, amelyről Jeremiás prófétál (Jer 31,31). Ez teljesedik 
be, de most kiterjed Izráelen túl minden népre. Er re utal Lu-
kács szövegében az „értetek" kifejezés, amelynek Máténál és 
Márknál ,sokakért" felel meg. Jézus az Űr Szenvedő Szol-
gája, aki Második Ézsaiás szerint ,»kiontja életét a halálba", 
mert magára vette „sokaknak", vagyis népének bűnét (Ézs 
53,12). Megemlítjük, hogy a „sokak" a kumrániaknál a vá-
lasztottak gyülekezetét jelenti, de az Újszövetségben kitágult 
az értelme (vö. 1,14; 2,34). Lukács a kenyérrel idézi a felszólí-
tást ennek a cselekménynek az ismétlésére, és ezt teszi hozzá: 
„ . . . az én emlékezetemre." Mit jelent ez? Ahogyan a páska-
vacsora Isten szabadítására emlékeztet, úgy az úrvacsora Jé-
zus halálára. Kérdés azonban, hogy kit emlékeztet? Való-
színű, hogy Istent. Ahogyan például a zsoltárok többször szól-
nak arról, hogy Isten megemlékezik az atyákkal kötött szö-
vetségről, vagy a zsoltárírók kérik, hogy emlékezzék szövet-
ségére, úgy emlékezteti az úrvacsorázó gyülekezet Istent Jé-
zus halálára, hogy teljesítse be ígéretét, és jöj jön el az or-
szága, jöjjön el az Űr (vö. 1,54. 55. 72. 73; lKor 11,26). 

Mi telhát az úrvacsora értelme? Jézus az úrvacsora szerzé-
sével mindenekelőtt rámutat halálának jelentőségére. Ezzel 
ú j korszakba lép az üdvösség története, Istennek az Izráellel 
kötött szövetsége most teljessé válik azzal, hogy nem egy 
népre, hanem minden népre érvényes. Meg is ú ju l azzal, hogy 
alapja Istennek az a szeretete, amellyel a bűnösök és eleset-
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tek felé fordul Jézusért. Az úrvacsora azonban sokkal több, 
mint Jézus halálának az értelmezése. Jézus azt mondja, hogy 
tanítványai így maradnak vele testi-lelki közösségben, és így 
részesíti őket abban a szeretetben, amiért keresztre feszítet-
ték. Végül az úrvacsora előre is mutat: most még hiányos az 
úrvacsorai közösség, mert Jézus nem eszik és nem iszik együtt 
gyülekezetével, de ígéri, hogy teljessé válik a közösség, ami -
kor eljön és új já teremti a világot. Az úrvacsorázó gyülekezet 
Jézus halálára és az ú j szövetség vérére emlékezteti könyör-
gésében Istent, hogy teljesítse ígéretét, és tegye teljessé a v i -
lág megváltását. 

Az áruló 
21—23. Jézus haláláról beszél az úrvacsora szerzésénél, és 

erről beszél tovább, amikor bejelenti az árulást tanítványai-
nak. A próféciák arról szólnak, hogy az Emberfia eljön dicső-
ségben, Jézus arról szól, hogy az Emberfia elmegy: és ez ha -
lálát jelenti. Ez el van rendelve, mert Istennek ez a te rve 
(9,22). De ja j annak, aki eszközül ad ja oda magát. Ebben a tö-
mör mondatban egyesül a keresztyén hitnek az a meggyőző-
dése, hogy Isten a feltétlen Ura minden történésnek, ugyan-
akkor felelősségre von mindenkit, aki a gonoszság eszközévé 
válik. Ez az értelem számára feloldhatatlan ellentét jel lem-
zője az Istenbe vetett hitnek. Ez őriz meg attól, hogy kép-
mutatóan ítélkezzünk Júdás felet t . Erre figyelmeztet Lukács 
azzal, hogy az árulóról az úrvacsora szerzése u tán szól János 
evangéliumához hasonlóan, míg Márk és Máté szerint ez már 
előtte történt. Lukács azt mondja ezzel gyülekezeteinek, hogy 
aki részesül az úrvacsorában, az is vigyázzon, mert részvétele 
nem biztosít automatikusan az eleséstől. Lukács szerint Jézus 
nem jelöli meg az árulót, a tanítványok sem tudják. Ennyire 
kíméletes, vagy még mindig nem adta fel a reményt, hogy 
megtér erre a szavára? 

b) A TANÍTVÁNYOK JÖVŐJE 
22,24—38. 

(24) Vita támadt közöttük arról, hogy melyikük számít leg-
nagyobbnak. (25) ö pedig ezt mondta nekik: „A népek kirá-
lyai uralkodnak rajtuk, és akik hatalmat gyakorolnak felet-
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tük, azokat jótevőknek hívják. (26) Ti pedig ne így, hanem a 
legnagyobb köztetek legyen olyan, mint a legifjabb, és a ve-
zető olyan, mint a felszolgáló. (27) Mert ki nagyobb: az asz-
talnál ülő vagy a felszolgáló? Ügye az asztalnál ülő! Én pedig 
köztetek olyan vagyok, mint a felszolgáló. (28) Ti vagytok 
azok, akik megmaradtatok velem kísértéseim között. (29) Én 
pedig megadom nektek, ahogyan Atyám adta nekem az or-
szágot1, (30) hogy egyetek és igyatok asztalomnál országom-
ban, és üljetek trónusokon, miközben ítélitek Izráel tizenkét 
törzsét. (31) Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy 
megrostáljon mint a búzát, (32) én pedig imádkoztam érted, 
hogy ne fogyjon el a hited, és te, majd ha megtértél, erősítsd 
meg testvéreidet." (33) Ö pedig ezt mondta neki: „Uram, ve-
led kész vagyok börtönbe és halálba is menni." (34) Ö pe-
dig ezt mondta: „Mondom neked, Péter, ma nem szólal meg a 
kakas, míg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz." 

(35) Ezt mondta nekik: „Amikor elküldtelek titeket erszény 
és tarisznya és saru nélkül, vajon szenvedtetek-e hiányt va-
lamiben?" Ök pedig ezt mondták: „Semmiben sem." (36) Ezt 
mondta nekik: „Hanem most, akinek van erszénye, vegye elő, 
hasonlóan tarisznyát is, és akinek nincs, adja el felső ruháját, 
és vásároljon kardot. (37) Mert mondom nektek, hogy ennek 
az írásnak be kell teljesednie rajtam: És törvényszegők közé 
számíttatott.'- Mert ami reám vonatkozik, az teljesül is.":! (38) 
Azok ezt mondták: „Uram, íme itt van két kard!" Ö pedig ezt 
mondta nekik: „Elég!"4 

1: A szöveg ritmusa azt kívánja, hogy a basileian elé ne gondoljunk 
írásjelet: Jézus nem királyságot ígér tanítványainak, hanem azt, hogy 
királyságában trónon fognak ülni. diatithemai: végrendelkezem, örökül 
hagyok. — 2: Ezs 53,12. — 3: Vitatott a szöveg értelmezése, mert a 
kifejezések többértelműek; to peri emou: ami engem illet, ami reám 
vonatkozik, az én ügyem, az én sorsom: telos echei: véget ér, teljesül, 
befejeződik, vége van. Jézus valószínűleg azt mondja, hogy ami reá 
vonatkozik az Írásban, az teljesedik is. Más magyarázat szerint ügye 
vagy sorsa végéhez közeledik, ezért kell teljesednie annak, ami meg-
íratott. — 4: Az egész szakasz Lukács külön anyagához tartozik. 

Erősítsd meg testvéreidet! 

24—34. A tanítványok megdöbbent kérdezősködése az áruló 
személye felől átcsap a vitába arról, hogy ki nagyobb közöt-
tük. Hasonló történt közöttük éppen akkor, amikor Jézus 
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szintén az Emberfia szenvedéséről szólt (9,44—49). Ez a tör-
ténet nemcsak azt mutat ja , hogy Jézus szenvedése közben 
mennyire egyedül áll még tanítványai között is, és mennyire 
nem értik, hanem arra is emlékezteti a keresztyéneket, hogy 
éppen Jézus hűséges szolgálata közben fenyegeti őket az a ve-
szély, hogy magukat másoknál nagyobbnak tartsák (18,9). Jé-
zus először arra figyelmeztet, hogy egyházának más a rendje , 
mint a világi hatalom gyakorlásának. Amit Jézus a világi ha-
talmasságok uralkodásáról mond, abba nem kell feltétlenül 
helytelenítést beleolvasnunk. De azt világosan kimondja, hogy 
az egyházat nem lehet azokhoz hasonlóan kormányozni. Lukács 
úgy fogalmazza Jézus szavait, hogy az közvetlenül illik az 
akkori gyülekezeti viszonyokra: fiatalok és vének, vezetők és 
vezetettek vannak benne. Példaképül nem a világi hatalmat , 
hanem önmagát állítja eléjük. Ha feltételezzük, hogy Jézus 
az utolsó vacsorán maga nem evett, hanem kiosztotta az ételt 
és italt a tanítványainak, akkor még szemléletesebbé válik ez 
a példa (20,14—18). Jézus az Isten Fia szolgál! A helyzet egé-
szen megfordult a világ rendjéhez képest. A tanítványok mint 
előkelő vendégek ülnek az asztalnál, Jézus pedig mint egy 
háziszolga felszolgál nekik. János evangéliumában tovább fo-
kozódik a példa: Jézus megmossa lábukat (Jn 13,3—17). Az 
úrvacsora a gyülekezeti rend alapja: ahogyan Jézus szolgál a 
gyülekezetének, úgy kell a gyülekezet rendjének is a szolgá-
latra épülnie. Minél nagyobb valaki a gyülekezetben, annál 
jobban meg kell közelítenie Jézust a szolgálatban. Ö pedig 
mindenkinek szolgál, azért fe je az egyháznak. Mert Isten 
megdicsőíti azt, aki megalázza magát (14,11; 18,14). Ezért 
adott Jézusnak is királyi dicsőséget, és Jézus is megadja ta-
nítványainak hűségük jutalmát: részt ad királyi uralmából 
(19,17). Jézus nem felejti el, hogy tanítványai vele maradtak 
„kísértései" között. Ez a sátán kísértésére nem vonatkozhat, 
mert Lukács evangéliuma szerint a sátán Jézust egy időre, 
mégpedig földi működésének idejére elhagyta (4,13). Ezért itt 
azokra a megpróbáltatásokra és támadásokra kell gondol-
nunk, amelyek ellenfelei részéről érték. Eddig kitartottak 
mellette a tanítványok, most azonban az ő szenvedésével ú j 
időszak kezdődik, amelyet a sátán megújul t támadása jelle-
mez. Jézus olyan módon beszél a sátánról, ahogyan az Jób 
történetéből ismeretes (Jób 1,67). A sátán Isten előtt áll,*és 
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különösen azokra pályázik, akiket Isten szeret. Isten ki is ad ja 
őket neki próbatételre. Így kap j a meg a sátán Jézus tanítvá-
nyait. Szemléletes kép: megrostálja, mint a búzát. Jézus sza-
vaiból kitűnik, (hogy átesnek r a j t a mind. Még Péter is! De Is-
ten előtt nemcsak a sátán könyörög, hanem Jézus is, és visz-
szakönyörgi híveit. Könyörög külön Péter hitéért, hogy ne 
fogyjon el. Ö is el fog esni, de nem fogja elveszteni Jézusba 
vetett hitét. Ez hordozza magában megtérésének lehetőségét. 
Nagy ajándék, de még nagyobb felelősséget hordoz magában. 
Ha megtért, rá vár a testvérek megerősítése. Ez a két mondat 
szorosan összetartozik. Ha megtér t abból az önhittségéből, 
hogy ő a legnagyobb, akkor tud ja erősíteni testvéreit. Akkor 
veszi majd észre, hogy feladata nem a testvérek legyőzése, 
hanem erősítése. Jézus a közeli megpróbáltatásokról beszél, 
és arról, hogy egyedül az ő imádsága ment i meg Péter t a 
végső eleséstől. Péter a várható veszedelmet a messiási h a r -
cokra érti, és biztosítja Jézust önfeláldozó hűségéről. Őszinte 
szeretet és bátorság nyilatkozik meg ebben. De Jézus r á m u -
tat arra, hogy az ő követésére nem elég az elszántság a már -
tiriumra. Ez néha könnyebb, mint követni a szolgáló Jézust . 
És Péter a szolgáló Jézust fogja megtagadni. 

Elég! 

35—38. Miután Jézus tanítványai feladatáról beszélt, fe lké-
szíti őket arra, ami a közeljövőben vár rá juk . Csak Lukács 
evangéliumában találjuk azt a szemléletet, hogy Jézus műkö-
désének ideje kivételes állapot volt. A tanítványok akkor min -
den felszerelés és védelem nélkül éltek, de semmiben hiányt 
nem szenvedtek. Most azonban olyan idő következik, amikor 
pénzre, tarisznyára és kardra van szükség. Ezeknek a vitatott 
értelmű szavaknak a magyarázatánál abból kell kiindulnunk, 
hogy semmiesetre sem jelenthettek felhívást fegyveres ellen-
állásra. Erre Jézus kortársai, sőt talán tanítványai is gondol-
hattak, de homlokegyenest ellenkeznék Jézus szavaival és 
magatartásával. Ezért nem ér the t jük másképpen, mint hason-
latként. Többször találkozunk Jézusnál azzal, hogy a valósá-
got teszi példázattá. Például amikor a helyek válogatásáról 
vagy a kisgyermekekről beszél (9,46—48; 14,7—11). Itt is pél-
dázattá válik a tanítványok korábbi helyzete, hogy rádöb-
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bentse őket a szenvedésével bekövetkező helyzet komolysá-
gára. Eddig gondtalanul éltek, most pedig teljes készenlétre 
van szükség, hogy megálljanak a kísértésben. A veszedelem 
pedig abból adódik, hogy beteljesedik ra j ta az Írás: „Tör-
vényszegők közé számíttatik." Külön hangsúlyozza, hogy ami 
rá vonatkozik az írásban, az most beteljesedik. A kereszrefe-
szítés a gonosztevők büntetése. Ez a megaláztatása és halála 
lesz az, amit a tanítványok nem tudnak elviselni. Az első-
ségért folyó vetélkedésük is mutat ja , hogy Jézus dicsőségére, 
és nem szenvedésére számítanak. A tanítványok most is félre-
értik. Betű szerint veszik, és azt gondolják, hogy Jézus mes-
siási harcról beszél. Számolnak Jézus hatalmával is, és ezért 
gondolják, hogy talán elég lesz két kard. Jézus szava ugyan-
olyan kettős ér telmű, mint az egész szakasz. Ha a személyes 
biztonságukra gondolnak, akkor elég, mert nem ők, hanem 
Jézus kerül veszélybe. De elég abban az értelemben is, hogy 
elég volt a félreértésekből és a beszédből. Jézus úgy megy 
bele a szenvedésbe, hogy legszűkebb tanítványi köre sem kö-
zelíti meg gondolatait. 

4. JÉZUS AZ OLAJFÁK HEGYÉN 
22,39—46. 

(39) Miután kiment, elment szokása szerint az Olajfák he-
gyére, követték a tanítványok is. (40) Amikor pedig arra a 
helyre értek, azt mondta nekik: „Imádkozzatok, hogy ne esse-
tek kísértésbe." (41) Ő pedig eltávozott tőlük mintegy kőha-
jításnyira, és térdre esve imádkozott: (42) „Atyám, ha akarod, 
vedd el tőlem ezt a pohárt. Mégis ne az én akaratom, hanem a 
tied történjék." (43) Megjelent neki egy angyal a mennyből, 
hogy erősítse őt. (44) Halálos tusát vívott, és még kitartóbban 
imádkozott, verejtéke olyan volt, mint a vércseppek, amelyek 
hullanak a földre.1 (45) Amikor felkelt az imádkozás után, 
odament tanítványaihoz, és alva találta őket a szomorúságtól. 
(46) Ezt mondta nekik: „Miért alusztok? Keljetek fel, imád-
kozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!"2 

1: Nem vért verejtékezett Jézus, hanem olyan sűrűn verejtékezett, 
mintha vére hullott volna. — 2: Lukács ezt a történetet külön forrása 
a lapján mondja el, és több részlete egyezik János evangéliumával; vö_ 
Mk 14,43—52; Mt 26,47—56; Jn 18,1—12. 
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Imádkozzatok! 

39—46. Lukács, vagy külön forrása, erősen tömöríti ezt a 
történetet a többi evangéliumhoz képest. Szerinte Jézus Pé-
ter és a tanítványok elbukásáról nem útközben, hanem az 
utolsó vacsorán beszél (22,21). Így Lukács elbeszélése az úr-
vacsora után közvetlenül az Olajfák hegyére vezet. Egysze-
rűsíti azzal is, hogy a figyelmet elterelő Gecsemáné nevet 
sem említi. Nincs szó a három tanítvány különválasztásáról 
sem, és három alkalom helyett Jézus egyszeri, de kitartó 
imádkozásáról szól. Így ez a történet egészen az imádkozó Jé-
zus felé fordítja a figyelmet. Lukács különben is hangsú-
lyozza Jézus életének minden fordulópontján, hogy imád-
kozott (3,21; 6,12; 9,18; 11,1). Itt azt a Jézust lát juk, aki 
imádságában tusakodik az Atyával, hogy vele egységben ma-
radjon. Tanítványait is felszólítja az imádkozásra, mert itt 
van a kísértés ideje. Felszólítása nem az önhittség fölényével 
hangzik el. Ö maga is egészen benne van abban a kísértésben, 
hogy elhagyja az eddig járt utat, a szeretet és a szolgálat ú t -
ját, és felcserélje a népszerű messiási eszményekkel. Állva 
szoktak imádkozni, ő leborul. Így imádkoztak azok, akik külö-
nösen érezték erejük csekélységét és a segítség szükségessé-
gét. Istent úgy szólítja, mint a Miatyánkban. Márk megőrizte 
héber-aramei formájá t : „Abba!" Így szólították a gyermekek 
atyjukat . Jézus nemcsak így tanít imádkozni, hanem maga is 
így imádkozik (vö. 11,2). A pohár, amelyet ki kell innia, Isten 
haragját , a szenvedést vagy a martiriumot jelenti. Jézus 
imádsága érthető kérdő formában is: „Akarod-e?" Így még 
közvetlenebb és személyesebb a kérdés. Jézus imádságának 
tartalma megfelel a Miatyánk harmadik kérésének, amelyet 
Lukács nem közöl (11,2). Isten akarata az Űjtestámentumban 
mindenütt üdvözítő akaratát jelenti, amellyel az embereket 
megmenti és új já teremti , s elhozza országát. Jézusnak a tusa-
kodás idején is ez a fő gondja. Az eredeti szöveg az agónia 
szót használja ezen a helyen. így nevezték az ünnepi játéko-
kon a versenyzők végső erőbevetését cél előtt, de jelenti az 
élethalál-harcot is. Jézus verejtékezik, mintha vére hullana. 
Közben angyal erősíti. Több régi kéziratból hiányzik ez a két 
vers (22, 43. 44). Más, ugyancsak régi kéziratokban viszont 
megtaláljuk. Valószínű, hogy az eredeti szöveghez tartozott, 
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s később részben törölték, mert megütköztek Jézus emberi 
szenvedésének ezen a jelén. Viszont beleillik Lukács evangé-
liumába, mert nála többször hallunk angyal jelenéséről éppen 
akkor, amikor Isten ti tkainak a kinyilatkoztatásáról van szó 
(1,11. 26; 2,9. 13). Ebben az esetben is ez lehet az angyal fel-
adata. Az imádkozó Jézus példakép a gyülekezetek számára, 
hogyan állhatnak meg a kísértésben. Mellette a tanítványok 
ellenpéldája, akik a szomorúságtól elalusznak, mert nem 
imádkoznak. A szomorúság ellentéte az a biztos nyugalom, 
amely az imádkozástól kezdve az egész szenvedés alatt Jézus 
magatartását jellemzi, mert imádsága közben újra legyőzte a 
kísértést (4,13). 

5. JÉZUST ELFOGJÁK 
22,47—53. 

(47) Amikor még beszélt, íme sokaság jött, és akit Júdásnak 
neveznek, egy a tizenkettő közül, az vezette őket, és közele-
dett Jézushoz, hogy megcsókolja. (48) Jézus pedig ezt mondta 
neki: „Júdás, csókkal szolgáltatod ki az Emberfiát?" (49) Ami-
kor meglátták a körülötte állók, hogy mi készül, ezt mondták: 
„Uram, odavágjunk-e karddal?" (50) Odavágott valaki közü-
lük a főpap szolgája felé, és levágta jobb fülét. (51) Megszólalt 
Jézus, és ezt mondta: „Hagyjátok abba!" Megérintette fülét, 
és meggyógyította. (52) Ezt mondta a főpapoknak, a templom-
őrség vezetőinek és a véneknek, akik odaléptek hozzá: „Mint 
valami rabló ellen, úgy jöttetek ki karddal és botokkal? (53) 
Amikor naponként veletek voltam a templomban nem nyúj-
tottátok ki kezeteket ellenem, de ez a ti órátok és a sötétség 
hatalma."1 

1: Lukács ezt a történetet külön forrása a lapján mondja el, de fő 
vonásaiban egyezik Márkkal ; vö. Mk 14,43—52; Mt 26,47—56; Jn 
1 8 , 2 — 1 1 . 

Mint valami rabló ellen 

47—53. A szenvedéstörténet elején beszéltünk arról, hogy 
amikor a keresztyénség Jézus keresztrefeszítéséről beszélt, 
azonnal felmerült a kérdés, nem volt-e rabló vagy lázadó. 
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Ugyanez volt a római hatóságok kérdése is, amikor a keresz-
tyénség ügyével találkoztak. Meg kellett tehát magyarázni, 
hogyan jutott a keresztre. Jézus elfogatásának története kü-
lönösen alkalmas ennek megvilágítására, és Lukács tudósítá-
sán érződik is ez a szándék. Jézus elfogatását saját tanítványa 
teszi lehetővé: egy a tizenkettő közül. Rendezetlen csoporttal 
jön: nem kel tet te a hivatalos küldetés benyomását. Ezt még 
hangsúlyozza azzal, hogy Jézust meg akar ja csókolni. Ez szo-
kásos volt, a tisztelet és szeretet jeleként. Jézus szemére veti 
képmutatását. Az Emberfiáról szól, és ezzel figyelmeztet arra 
az ellentmondásra, amely a tanítványa részéről történő meg-
aláztatása és eljövendő dicsősége között feszül. Nincs szó ar-
ról, hogy a csók megtörtént. Lukács idejében a keresztyén 
gyülekezetek ünnepélyes csókkal köszöntötték egymást az is-
tentiszteleteken. Nem tudták elviselni ennek a szokásnak a 
meggyalázását Júdás részéről. A tanítványok Jézus szavára 
kapnak észbe: korábbi szavát félreértve (22,38), kardot rán-
tanak, és levágják a főpap szolgájának fü lé t . Üjra érezteti Lu-
kács: Jézus környezetében nem gondoltak ellenállásra. Az 
egyetlen kardvágás a váratlan helyzetben meggondolatlan-
ságból és félreértésből történt. Jézus ezt is azonnal leállítja. 
Erre a je lenetre azonban előlépnek a jeruzsálemi szinédrium 
tagjai, a nép vezetői. Most tűnik ki, hogy ezek állnak a rende-
zetlennek látszó csoportok mögött. Erről is csak Lukács be-
szél így, mert szerinte nem a nép, hanem akkori vezetői bű-
nösök abban, hogy Jézust elfogták. Jézus szava céloz arra, 
hogy gonosztevőként és lázadóként fogták el. Látszólag jogos 
a keresztrefeszítése. De az ő mozgalma nem titkos mozgalom: 
napról napra nyilvánosan tanított a templomban, bármikor 
elfoghatták volna. Szándékosan úgy rendezték meg elfogatá-
sát, mintha titkosan bujkáló és lázító zélóta vezér lett volna. 
Jézus záró szava rávilágít az egész esemény hátterére. A sö-
tétségben törnek rá, ez mutat ja , hogy a sötétség erőinek esz-
közévé lettek a nép vezetői Júdással együtt (22,3). Lukács 
nem szól a tanítványok meneküléséről. Nem volna okuk rá, 
mert nem gonosztevők és lázadók. Jézust azonban elfogják, 
mint valami rablót. Nem is gondolták, hogy így teljesedik be 
az Úr Szenvedő Szolgájáról szóló prófécia, amelyet Jézus 
előbb idézett: ,,És törvényszegők közé számíttatott." (22,38) 
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6. JÉZUS A FŐPAP HAZÁBAN 
22,54—65. 

(54) Elfogták, és elvitték, bekísérték a főpap házába, Péter 
pedig követte távolról. (55) Amikor tüzet raktak az udvar kö-
zepén, és összeültek, leült Péter közéjük. (56) Egy leány meg-
látta, amikor a világosság felé fordulva ült, szemügyre vette, 
és ezt mondta: „Ez is vele volt." (57) Ö pedig letagadta, és ezt 
mondta: „Nem ismerem őt, te leány!"1 (58) Kevéssel később 
meglátta más valaki, és ezt mondta: „Közülük való vagy te 
is!" Péter pedig ezt mondta: „Ember, nem vagyok!" (59) Kö-
rülbelül egy óra múlva másvalaki erősítette: „Biztosan vele 
volt ez is, mert szintén galileai!" (60) Ezt mondta Péter: „Em-
ber, nem tudom, mit beszélsz!" És azonnal, amikor beszélt, 
megszólalt a kakas. (61) Megfordult az Ür és rátekintett Pé-
terre. Visszaemlékezett Péter az Ür szavára, amikor meg-
mondta neki: „Mielőtt a kakas megszólal, megtagadsz engem 
háromszor." (62) Kiment kívülre, és keservesen sírt.2 

(63) Azok a férfiak, akik elfogták, gúnyolódtak vele, és ver-
ték, (64) letakarták, és kérdezték: „Prófétáld meg ki az, aki 
megszúrt." (65) Istenkáromlóan beszéltek ellene sok egye-
bet is. 

1: gyne: nő, asszony, feleség, leány, á l ta lában nőszemély; magyar-
ban összhangba kell hozni az előző mondattal , amelyben f ia ta l nőről 
van szó: paidiske: leányka, leány, fiatal rabszolganő. — 2: vö.: 14,52— 
54.65—72; Mt 26,57—58.67—75; Jn 18,12—18.22—27. 

Rátekintett Péterre 

54—62. Jézust a főpap házába kísérik. Ez Josephus szerint 
a jeruzsálemi templomtól délnyugatra, a felső város közép-
pontjában volt (B. 11:17,6), és fél órányira lehetett az Olajfák 
hegyétől. Rab'binista hagyomány szerint azonban ebben az 
időben a nagy szinédrium üléseit Hannás főpap vásárcsarno-
kában tartották, amely az Olajfák hegyén volt, és nem lehe-
tett távol Jézus elfogatásának helyétől. Lukács nem említi a 
főpap nevét. János evangéliuma szerint Jézust először Han-
nás házába vitték (Jn 18,12). Ide követi őket Péter, az egyet-
len a tanítványok közül, és bemegy velük az udvarra. Innen-
től Lukács elbeszélése eltér a többi evangéliumoktól, mert 
nem szól a nagy szinédrium éjszakai üléséről. A többi evan-
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gélium szerint Péter háromszori tagadása ezzel párhuzamo-
san történik, míg Lukácsnál a reggeli ülésre való várakozás 
közben. Lukács külön forrásán alapuló elbeszélését tömörség 
és fokozás jellemzi. A tűz körül ülők között meglátja Pétert 
egy fiatal nő — János evangéliuma szerint az ajtóőrző —, 
amikor arcát éppen a tűz felé fordí t ja és leplezi Jézussal való 
kapcsolatát. Péter kijelenti, hogy nem ismeri őt. „Nem ismer-
lek téged": rabbinista átokformula, mint a zárt aj tó példáza-
tában is (13,26). Péter megtagad minden közösséget Jézussal. 
Más valaki a tanítványok egyikét ismeri fel benne. De Péter 
Jézus után a tanítványokkal való közösséget is megtagadja. 
Egyik a másikból következik. Egy óra múlva egy harmadik 
szólal meg: felismerte, hogy Péter Galileából származik, és 
ennek alapján bizonyítja, hogy az előző kettőnek igaza volt. 
Ebből tűnik ki, hogy Péter mintha mi sem történt volna, részt 
vett a csevegésben: beszédéről ismerték fel (Mt 26,73). Gali-
lea rossz hírű Jeruzsálemben, sok volt ott a lázongó és a zé-
lóta (1,26). De mégis Péter népe és hazája, Jézus és tanítvány-
társai szintén onnan valók. Most ezt mind megtagadja, nem 
akar tudni semmiről. Ekkor szólal meg a kakas. Lukács egész 
elbeszélése arra a jelenetre van irányítva, ami ezután követ-
kezik, és amit csak ő ír le. Jézus megfordul, és ránéz Péterre. 
Most tűnik ki, hogy az egész idő alatt ott volt, és mindent 
hallott. Péter a jelenlétében tagadta meg őt! Ebből a mély el-
bukásból azonban maga Jézus emeli fel azzal, hogy rátekint. 
Lukács nemcsak visszaemlékezésül mondja el ezt, hanem a 
gyülekezeteknek figyelmeztetésül és bátorításul. Nem szól 
Péter krisztustagadásának az okáról, de olvasói az összefüg-
gésből kivehették. Péter még az elfogatásánál is védte Jézust, 
megtette az első kardvágást, amelyre Jézus csodás hatalmával 
megindulhatott volna a felszabadító háború, de Jézus szembe-
helyezkedett. Erről a Jézusról nem akar tudni. Még mindig 
Krisztus országának és gyülekezetének uralma tölti be gondo-
latait, nem a szolgálat és szeretet. Ezen a ponton kezdődik a 
krisztustagadás — figyelmeztet Lukács minket is. 

Gúnyolódtak 
63—65. A többi evangélium szerint a szinédrium éjszakai 

ülése után csúfolták meg Jézust, és ebben résztvesznek a szi-
nédrium tagjai is. Lukács szerint a várakozó őrök és szolgák 
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unalmukat űzik el azzal, hogy gúnyolódnak vele. A nép Jé-
zusban prófétát sejtett, és most ezt veszik célba. Letakarják és 
szúrkálják, hogy találja ki a tettest. Megjegyzéseket tesznek 
Istenhez való viszonyára, és ezzel magát Istent káromolják. 
Az emberi romlottság jele az, ha valaki szorongatott ember-
társát így bántalmazza, de ebben az esetben a gúnyolódás is 
krisztológiai tartalmú. Azt az Istenfiát veszi célba, aki tud 
gyógyítani, életet adni, és bűnöket megbocsátani, de nem 
használja hatalmát arra, hogy ellenfeleit elpusztítsa. Lukács 
ezen a gúnyolódáson keresztül is azt mutat ja be, hogy Jézus 
milyen értelemben Isten Fia, és hogy mit vár követőitől. 

7. JÉZUS A NAGY SZINÉDRIUM ELŐTT 
22,66—71. 

(66) Amikor nappal lett, összegyülekezett a nép véneinek 
tanácsa: a főpapok és írástudók, elvitték őt szinédriumukba, 
(67) és ezt mondták: „Ha te vagy a Krisztus, mondd meg ne-
künk!" Ezt mondta nekik: „Ha megmondanám nektek nem 
hinnétek, (68) ha pedig megkérdezném, nem felelnétek. (69) 
Mostantól pedig ülni fog az Emberfia az Isten erejének jobbja 
felől." (70) Ezt mondták mind: „Te vagy tehát az Isten Fia?" 
Ö pedig azt mondta nekik: „Ti mondjátok. Mert én vagyok."1 

(71) Azok pedig ezt mondták: „Mi szükségünk van még bizo-
nyítékra? Mert magunk hallottuk a szájából."2 

1: hymeis legete: vö. 23,3. Értelmezése vitatott, mert az egykorú 
irodalomban alig találunk rá analógiát. Kétféleképpen szokták ma-
gyarázni: igenlő vagy ki térő válaszként. Egyszerű igenlő válasz nem 
lehet, mert az görögül: nai. héberül hen; k i té rő válasz pedig nem illik 
a helyzethez, vö. Mt 26,25-t is. Nézetem szerint igenlő és helyesbítő 
válasz: amit mondtak, ill. kérdeztek, az helytálló, de más értelemben, 
mint az illetők gondolták. Ez az értelmezés illik az egyetlen ótesta-
mentumi példába is: 2Móz 10,29: a fáraó elutasít ja magától Mózest, 
hogy ne zaklassa, és többé ne lássa; erre válaszol Mózes, hogy úgy 
lesz, ahogyan mondja: nem fogja őt látni többé, de mégsem úgy, 
ahogyan gondolja, mert kivonulnak Egyiptomból. Ez az értelmezés 
illik az egyetlen rabbinista példába is: vö. Bill. I. 990. — 2: Lukács a 
tárgyalás történetét a többi evangéliumtól el térő külön forrásból me-
ríti; vö. Mk 15,61.64; Mt 26,63—66; Jn 18,19—24. 
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Istenkáromlás vádja 

66—71. Jézus működött Galileában, tanított Jeruzsálem 
felé vezető vándorlása közben, hirdette az evangéliumot a 
templomban, érintkezésbe került a nép minden rétegével: 
most pedig ügye az akkori zsidóság legfelsőbb saját hatósága, 
a jeruzsálemi nagy szinédrium elé került. A rómaiak a leigá-
zott népek saját kormányzatát lehetőleg meghagyták, ezért 
Palesztinában is megmaradtak a városok és községek élén a 
szinédriumok, mint helyi tanácsok. Jeruzsálemben székelt a 
nagy szinédrium, Júdeára kiterjedő joghatósággal, de tekin-
télyét elismerte az egész zsidóság a római birodalomban. Po-
litikai kérdésekben nem ítélkezhetett, és halálos ítéletet nem 
szabhatott ki. Ez a római helytartó jogkörébe tartozott. Tag-
jai a főpapokon kívül a főpapság, a törzsek vénei és a tekinté-
lyes írástudók közül kerültek ki. Egyes adatok szerint 71 volt 
a tagok száma. Rabbinista hagyomány szerint főbenjáró 
ügyekben csak nappal, és másnap új ra összehívott ülésen 
hozhattak elmarasztaló ítéletet. Lukácson kívül a többi három 
evangélium azt mondja, hogy Jézus ügyében éjszaka tar tot-
ták az első ülést, és aznap reggel hoztak elmarasztaló ítéle-
tet. Ez ellenkezik az említett rabbinista jogszabályokkal. De 
nincs kizárva, hogy a közeli ünnepre való tekintettel sürgős-
ségi alapon megvolt rá a jogcím. Lukács a részleteket megint 
egészen mellőzi, és arra fordí t ja figyelmünket, hogy mi tör-
tént a szabályos időben, reggel tartott ülésen. A kihallgatás 
részleteit sem mondja el, hanem egyedül azt a pontot emeli 
ki, amely eldöntötte Jézus perét. Ez pedig a krisztológia: J é -
zus Istenfiúsága. Ez a kérdés vonul végig az evangéliumon 
Jézus fogantatásától kezdve, és most a zsidóság legfelsőbb ha-
tósága elé kerül. A tárgyaláson Lukácsnál nem emelkedik ki 
a főpap személye. A tanács együtt teszi fel a kérdést Jézus 
messiási küldetéséről: Te vagy-e a Krisztus, te vagy-e a mes-
siás? A zsidó messiási várakozások sajátos jellege miatt ez 
a kérdés nemcsak vallásos, hanem politikai kérdés is. Ha Jé -
zus igenlően válaszol, akkor azonnal bevádolhatják a rómaiak 
előtt azzal, hogy messiási felkelést készít elő. Jézus úgy fog-
lal állást ebben a kérdésben, mint egész működése alatt. Nem 
jelenti ki, de nem is tiltakozik az ellen, hogy ő a messiás. Ha 
kijelentené, nem hinnének neki, mert működése és magatar-
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tása merőben ellenkezik azzal, amit ők a messiástól várnak. 
Jelet akarnának tőle annak igazolására, hogy Isten hatalmá-
val gyógyít, bocsát meg bűnöket, és hirdeti az igét (11,15. 
29—32). Jézus emlékeztet arra, hogy nem először találkozik a 
szinédrium tagjaival. Képviselői jár tak nála, és megkérdezték 
isteni küldetése és hatalma felől (20,1—8). Akkor még arra 
sem feleltek, hogy honnan van Keresztelő János hatalma. Most 
sem adnának választ, ha megkérdezné őket sa já t isteni ha-
talma felől. Mégis tesz egy kijelentést, amelyben a reá jel-
lemző módon, re j te t ten beszél isteni hatalmáról. Az Ember-
fia mostantól ülni fog az Isten hatalmának jobbján. Aki a ki-
rály hatalmát gyakorolta, az ősi szokás szerint a trónon a ki-
rály jobbja felől ül t . Ez a dánieli próféciából vet t kép tehát 
azt jelenti, hogy ezután Jézus fogja gyakorolni Isten hatal-
mát (vő. Dn 7,13; Zs 110,1). Erre most kerül sor, éppen azzal, 
amit Jézussal tenni szándékoznak. A szinédrium tagjai teoló-
giai szakemberek, megértették a választ, és felteszik a kér-
dést: „Akkor tehát az Isten Fia vagy te?" Jézus így válaszol: 
„Ti mondjátok. Mer t én vagyok." Továbbra is úgy beszél ma-
gáról, ahogyan mindig tette: re j te t ten. Válasza nem elutasító, 
de nem is helyettesíthető egyszerű igennel. Válaszának ez az 
értelme: Amit ti mondotok az igaz, de más értelemben, mint 
gondoljátok. A régi királyokat, Izráelt és a kegyeseket mond-
ták Isten fiainak. De nála az Istenfiúság mást je lent : Isten ha-
talmát és jelenlétét rejtett formában (1,30—33; 2,21—22). 
Erre emlékeztet ez a szava: „Mert én vagyok." Jézus korában 
az „én vagyok", araméi nyelven ani-hu Isten jelenlétének a 
fedőszava volt, amely 2Móz 3,14 nyomán alakult ki. Jézus 
szavát tehát úgy érthették, hogy ő mint Isten Fia az Isten je-
lenléte a földön (vö. 2,25—32). A tanács kijelenti, hogy nincs 
szükség tanúkihallgatásra és további bizonyítási eljárásra. 
Mindnyájan tanúi az istenkáromlásnak, mert Jézus Istennel 
tette magát egyenlővé. Lukács úgy írta meg evangéliumát, 
hogy az eredmény várható volt. Kezdettől fogva végigvonul 
evangéliumán a krisztológia kérdése. Világossá tet te olvasói 
előtt, hogy Jézus perében nem mellékes kérdésről volt szó, és 
nem történt tévedés. A nagy szinédrium a krisztológia kérdé-
sében döntött, és a keresztyén bizonyságtételnek azt a fő mon-
danivalóját minősítette istenkáromlásnak, hogy Jézus az Is-
ten Fia, aki ítélet helyett az ember megmentésére jött. A 
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nagy szinédrium az Ótestámentum következetes egyistenhite 
alapján nem is tehetet t mást. Mert Jézus egészen ú j a t hozott: 
Isten jelenlétét a bűnösök között. Szem nem látta, fü l nem 
hallotta, és emberi elme el nem gondolhatta, hogy Isten 
ennyire szereti az embert . De Jézusban megmutatta. 

8. JÉZUS PILATUS ELŐTT 
23,1—4. 

(1) Felállt az egész testületük, és elvitték Pilátushoz, (2) el-
kezdték vádolni, és ezt mondták: „Megállapítottuk, hogy ez 
eltántorítja népünket, és akadályozza, hogy a császárnak adót 
fizessenek, és azt beszéli, hogy felkent király." (3) Pilátus 
pedig megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?"1 Ö pedig 
így válaszolt neki: „Te mondod!"2 (4) Pilátus pedig ezt 
mondta a főpapoknak és a sokaságnak: „Semmiféle vétséget 
nem találok ebben az emberben."3 

1: A főpapok az előző mondatban a „felkent" mellé magyarázatul 
teszik a „király" szót, és nem tesznek különbséget messiási és politi-
kai értelme között; a messiási cím: „Izráel királya" mint Mk 15,32-
ben; a politikai cím: „Júdea királya" mint 1,5-ben; „a zsidók királya" 
kifejezéssel Pilátus ellenszenvét éreztette a zsidósággal szemben. — 
2: „Te mondod": ezt ezen a helyen tagadó válasznak szokták értel-
mezni, mer t utána Pilátus felmentő kijelentése következik; az azonban 
nem valószínű, hogy ennek a válasznak egy szakaszon belül (vö. 22,70) 
egymással ellentétes jelentése volna; Jézus válasza azt mondja , hogy 
a kérdés helyes, de rá más értelemben érvényes, mint gondolják, vö. 
Jn 18,36.37. — 3: Lukács ezt a történetet is külön forrása alapján 
mondja el, amely csak a fővonásokban egyezik a többi evangéliumok-
kal, vö. Mk 15,2—5; Mt 27,11—14; Jn 18,33—38. 

Politikai vád 

1—4. A nagy szinédrium testületileg vonul Pi látus elé, 
hogy bevádolják Jézust Pilátus római helytartó előtt (3,1). 
Lukács helyesen ír ja le az eseményeket, amikor nem szól a 
szinédrium halálos ítéletéről: erre akkor nem volt joguk. Sa-
ját testületükben a vallásos vádat mondják ki: Istent káro-
molta. Ezzel azonban nem mehetnek a pogány helytar tó elé. 
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A hellénista világban a nagy embereket isten leszármazottai-
nak tekintették, az istenfiúságban nem éreztek istenkárom-
lást. Pilátus elé csak a politikai kérdések tartoztak. Előtte po-
litikai vádat kellett emelni. Jézus a főpapi tanács előtt nem 
tiltakozott az ellen, hogy ő a messiás. Ezt használták fel el-
lene úgy, hogy annak politikai oldalát emelték ki: messiási 
királyként viselkedik, ezzel eltántorítja a népet, és akadá-
lyozza az adófizetést. Valószínűsítik ezt a vádat azzal, hogy 
végigjárta az egész országot, és mindenütt megmozdult a nép. 
Külön megemlítették Galileát, amely politikai szempontból 
rosszhírű volt a rómaiak előtt (1,26; 2,4). A vádak bizonyos 
értelemben igazak voltak, hiszen azt mondhatták, hogy még 
az adófizetésnél is hozzátette: „Adjátok meg azt, ami az Is-
;tené, az Istennek!" (20,25) De Pilátusnak feltétlenül voltak 
értesülései Jézusról. Nehéz volt vele elhitetni, hogy Jézus po-
litikailag veszedelmes. Érdekes, hogy ennek emlékét hogyan 
őrzi a rabbinista hagyomány. Kivonatosan így szól: „A páska 
előkészületi napján kötöt ték fel Jézust. Negyven nappal 
előtte egy hírnök kikiáltotta: Varázsló volt, félrevezette Iz-
ráelt, és eltántorította; aki tud felhozni valamit védelmére, az 
jöjjön és mondja el. Mivel azonban semmit sem terjesztettek 
elő védelmére, felkötötték páska előkészületi napján. Ellen-
vetés : Gondolod, hogy egyáltalán szükség volt védelem kere-
sésére, hiszen félrevezette a népet. Válasz: Jézusnál más volt 
az eset, mert közel állt a kormányzathoz." Érdekesen őrzik 
annak emlékét, hogy Jézust a római hatóságok nem tekin-
tették politikai lázadónak, és csak azon az alapon lehetet t el-
ítélni, hogy senki sem mondott ellene a vádaknak. Még Jézus 
sem. Ezt tükrözi az evangéliumi történet is. Pilátus a vádak 
közül kiemeli a számára politikai szempontból lényegeset, és 
megkérdezi: „Te vagy a zsidók királya?" Jézus er re úgy vá-
laszol, mint a nagy szinédrium kérdésére: „Te mondod!" Itt 
is az az értelme van, mint a szinédrium előtt. Igaz az, amit 
mond: ő Izráel királya, de más értelemben, mint ahogyan 
gondolják. Így értette Pilátus is, mer t ezek után nem haj-
landó kimondani az elmarasztaló ítéletet, sőt kihirdeti, hogy 
nem talál alapos vádat ellene. A szinédrium tagjai részéről 
felhozott vádak politikai szempontból nem helytállók még az 
adófizetés dolgában sem, mer t Jézus megmondta, hogy adják 
meg a császárnak, ami a császáré. Az Istenhez való viszony 
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pedig nem tartozik a z államra. Amikor Lukács ezt írja, a ke-
resztyénség első nemzedéke már átesett a Néró-féle üldözé-
seken. Arról is tudtak, hogy Vespasianus uralkodása elején 
halálra keresték Dávid családjának tagjait, mer t elterjedt ró-
luk az a hír, hogy világuralomra törnek. Amikor Lukács J é -
zus perét elmondja, súlyt helyez arra, ihogy maga Pilátus sem 
fogadta el ezt a vádat . A keresztyénség nem világi hatalomra 
törő politikai mozgalom. Ezt már Pilátus megállapította. Ha 
a keresztyénség mégis azzá lesz, akkor Jézustól tér el. 

9. JÉZUS HERÓDES ANTIPÄS ELŐTT 
23,5—12. 

(5) Azok pedig bizonyították, és azt mondták, hogy fellá-
zítja a népet, miközben tanít végig egész Júdeában, és el-
kezdve Galileától egészen idáig. (6) Amikor Pilátus meghal-
lotta, megkérdezte, hogy ez az ember galileai-e, (7) és amikor 
megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, elküldte Heró-
deshez, aki szintén Jeruzsálemben volt azokban a napokban. 
(8) Amikor Heródes meglátta Jézust, megörült nagyon, mert 
jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és remélte, 
hogy lát valami jelet, amely általa lesz. (9) Kérdezgette sok 
szóval, ő pedig semmit nem válaszolt neki. (10) Ott álltak a 
főpapok és az írástudók, és hevesen vádolták. (11) Miután He-
ródes kíséretével együtt megvetette, és kigúnyolta, hófehér 
tógába öltöztette,1 és felküldte Pilátushoz. (12) Barátságot kö-
töttek egymással Heródes és Pilátus azon a napon, azelőtt 
ugyanis ellenséges viszonyban voltak. 

1: lat inul: toga Candida: hófehér tóga. amelyet a rómaiaknál a 
közhivata l ra jelöl tek viseltek; erről nevezték őket candidatus-nak; a 
tóga a rómaiak felső ruhá ja , nemzeti viselete. 

Hófehér tóga 

5—12. Miután Pilátus kijelentette, hogy a Jézus ellen fel-
hozott vádakat nem tart ja indokoltnak politikai szempontból. 
Jézus tanító tevékenységére hivatkoznak, amely megmoz-
gatta a népet, nemcsak Pilátus helytartósága területén, ha -
nem Galileában is, ahol Heródes Antipás volt a negyedes fe-
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jedelem (3,1). Pilátus a maga részéről Júdeára nézve alapta-
lannak tekinti a vádat, de korrekt törvénykezési eljárást akar 
lefolytatni, és ezért „illetékességből", kivizsgálás céljából át-
teszi az ügy Galileára vonatkozó részét Heródeshez. Mivel 
csak Lukács tudósít arról, hogy Jézust Heródes is kihallgatta, 
kétségbe vonták történeti hitelességét. Feltételezték, hogy ez 
az elbeszélés a második zsoltár alapján keletkezett (Zs 2,1. 
2; Cs 4,24—28). Nehéz ezzel szemben a történetiséget bizo-
nyítani, de az elbeszélés nem legendär is jellegű és nincs benne 
egyetlen olyan vonás sem, amely az ismereteink szerint meg 
ne történhetett volna. A páska idején a vezetők fel szoktak 
menni Jeruzsálembe, hogy jelenlétükkel megelőzzék a zavar-
gásokat. Heródesről is feltehető, hogy Jeruzsálembe ment, ha 
nem is tartozott fennhatósága alá. Lukács már említette róla, 
hogy szerette volna Jézust látni, és hogy főgondnokának a 
a felesége Jézus követői közé tartozott (8,3; 9,9). Udvarában 
nem volt ismeretlen Jézus működése és személye. Heródes 
örül, hogy megláthatta. A hellénista ember kíváncsiságával 
fordul feléje: vonzza minden, ami érdekes, különösen az, ami 
a „túlvilágból" ered. A Jézus által várható jelet ilyen isteni 
jelnek képzelte. Jézus azonban nem tett, és nem mondott 
semmit, akármennyire faggatta. A nagy szinédrium és a 
helytartó hivatalos kérdéseire válaszol, de a kíváncsiság elől 
elzárkózik. Ugyanígy nem felel a főpapok és írástudók he-
ves vádjaira sem, mert a szinédrium előtt már válaszolt a 
döntő kérdésre. Jézus hallgatásával beteljesedik az Úr Szen-
vedő Szolgájáról szóló prófécia: „Száját nem nyitotta meg" 
(Ézs 53,7) Az ünnepélyes hallgatás a hellénista világban az 
istenség jele. Heródes azonban nem ismeri fel ezt a „jelet", 
megúnja a vallatást, kielégítetlen kívánsága fölényességbe 
csap át, megveti Jézust és kigúnyolja. A fehér ruha, amit Jé-
zusra adat, aligha jelenti azt, hogy őt bűntelennek tekinti. 
Bizonyára az a hófehér tóga lehetett ez, amelyet a rómaiak-
nál a hivatalra pályázók viseltek. így küldi vissza Pilátushoz, 
gúnyosan, hogy ez az ember messiási királyságra pályázik, 
de nem tudja semmiféle jellel bizonyítani (vö. 4,9—12). Egy 
eredménye van a kihallgatásnak: Heródes és Pilátus barátsá-
got kötöttek. 
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10. JÉZUS ÜJRA PILÁTUS ELŐTT 
23,13—25. 

(13) Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, 
(14) és ezt mondta nekik: „Elém vezettétek ezt az embert az-
zal, hogy eltántorította a népet, és íme, én kivallattam előtte-
tek, és nem találtam ebben az emberben semmiféle vétséget, 
amellyel vádoljátok, (15) de Heródes sem, mert felküldte hoz-
zánk, és íme, semmi halálos vétséget nem követett el: (16) te-
hát megfenyítem, és elbocsátom." 

(17) Kénytelen volt elbocsátani nekik ünnepenként egyet. 
(18) Felkiáltottak valamennyien, és ezt mondták: „Irtsd ki 
ezt! Bocsásd el nekünk Barabbást!" (19) Ez egy lázadás miatt, 
amely a városban történt, és egy gyilkosság miatt volt bör-
tönbe vetve. (20) Ismét beszélt hozzájuk Pilátus, mert szerette 
volna elbocsátani Jézust. (21) Ők pedig visszakiabáltak, és ezt 
mondták: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!" (22) Ő pedig har-
madszor mondta nekik: „De mi rosszat tett ez? Semmi halálos 
vétséget nem találtam benne: megfenyítem tehát, és elbocsá-
tom." 

(23) Azok pedig hangos kiáltozással sürgették, és követel-
ték, hogy feszítsék keresztre, és hatott a kiáltozásuk. (24) Pi-
látus megítélte, hogy legyen meg a kívánságuk: (25) elbocsá-
totta a lázadás és gyilkosság miatt börtönbe vetettet, akit kér-
tek, Jézust pedig kiszolgáltatta önkényüknek. 

1: Lukács ebben a részben is külön forrásá t követi, és részleteket 
beledolgoz Márkból; különösen jellemző, hogy háromszor hangsú-
lyozza: Pilátus nem állapítot t meg politikai vétséget; nem említi Jézus 
megkorbácsolását, ez a keresztre feszítéshez hozzátartozott; vö. Mk 
15,11—15; Mt 27,20—26; J n 19,4—16. 

A vád elejtése 
13—16. Miután Heródes visszaküldte Jézust, Pilátus össze-

hívja a főpapokat, a vezetőket és a népet, és ünnepélyesen 
kihirdeti a vizsgálat eredményét. A törvénykezés szabályos 
ügyrendjének megfelelően adja elő a tényállást. Először meg-
állapít ja a vádat: „Elém vezettétek ezt az embert azzal, hogy 
el tántorí t ja a népet ." Azután beszámol a nyilvános tárgya-
lásról: „Kivallattam előttetek." Bejelenti ennek eredményét: 

342 



a vád nem igazolt: „Nem találtam ebben az emberben semmi-
féle vétséget, amellyel vádoltátok." Beszámol a kiegészítő bi-
zonyítási eljárásról: Elküldte a vádlottat a területileg illeté-
kes hatósághoz, Heródeshez, de az semmiféle halálos vétsé-
get nem állapított meg ellene. A végeredmény nem lehet 
más, mint a vád elejtése: „Tehát megfenyítem és elbocsátom." 
A szenvedéstörténet elején említettük, hogy az evangélium 
hirdetése nyomán milyen élesen vetődött fel az a kérdés, 
miért feszítették Jézust keresztre, ha nem lázadó vagy rabló. 
Lukács nem véletlenül hangsúlyozza tehát, hogy Pilátus a 
maga részéről a legmesszebbmenő korrektséggel törekedett 
lefolytatni Jézus perét. Két hatóság is megállapította Jézus 
politikai bűntelenségét: Pilátus, a vádlók illetékes hatósága, 
és Heródes a vádlott lakóhelye szerint illetékes hatóság. Lu-
kács ezzel készíti elő a fordulatot, amely már a vád elejtése 
után következett. 

Szerette volna elbocsátani Jézust 

17—22. Pilátusnak arra a szavára, hogy elbocsátja Jézust, 
kapcsolatba kerül Jézus ügye egy szokásjoggal, amelynek Pi-
látus kénytelen engedni. Valamennyi evangélium szerint ér-
vényben volt és kötelező volt az a szokás, hogy minden ünne-
pen elbocsátott a helytartó egy foglyot a nép kívánsága sze-
rint. Más forrásból nem tudunk erről a szokásjogról, de nem 
lehetetlen. Van tudomásunk arról, hogy római helytartók a 
különböző tartományokban ünnepélyes alkalmakkor amnesz-
tiát gyakoroltak. Barabbás teljes neve Jesus bar Abba (Mt 
27,16). Gyakori név, jelentése: Abbá fia, az „abbá" pedig az 
írástudók megszólítása volt. Barabbás tehát egy írástudó fia 
volt, aki egy jeruzsálemi lázadásba keveredett , talán veze-
tője volt, és gyilkossága is politikai jellegű lehetett. Ismert 
és népszerű személynek kellett lennie Jeruzsálemben. A nép 
szemében most egymás mellé kerül Jézus és Barabbás ügye, 
és egyértelműen Barabbást választják. Jogilag hamis ez az 
egymás mellé állítás, mert ha Jézus ellen el kellett ej teni a 
vádat, akkor őt el kell bocsátani. Barabbást pedig még azon 
kívül el lehet bocsátani a nép kívánságára. Pilátus még min-
dig ta r t ja magát a peres eljárás rendjéhez. A nép követeli 
Jézus megfeszítését, ő pedig kérdezi a törvényes alapját: „Mi 
rosszat te t t?" Mivel nem kap rá választ, ezért ú j ra most már 
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harmadszor jelenti ki a vád elejtését: „Semmi halálos bűnt 
nem találtam benne: megfenyítem tehát és elbocsátom." A 
rabbinista hagyomány is úgy tudja, hogy nem volt könnyű 
rávenni a világi hatóságot Jézus elítélésére. Pilátus valóban 
érvényesíteni akarta a birodalom törvényes rendjét, és sze-
rette volna elbocsátani Jézust. 

Hatott a kiáltozásuk 

23—25. Pilátus hiába igyekezett megnyugtatni a népet, 
hangosan követelték és sürget ték Barabbás szabadon bocsá-
tását és Jézus keresztre feszítését. „Hatott a kiáltozásuk." Pi-
látus engedett a nép nyomásának. Nem hirdetett szabályosan 
ítéletet, de beleegyezett abba, hogy emberei a nép kívánsága 
szerint kivégezzék Jézust. A nép kívánsága igazságtalan, Pi-
látus eljárása törvénytelen volt. Éles az ellentét a törvényes-
ségre való törekvés és a nép akaratával szemben tanúsított 
engedékenysége között. Joggal kutat ják magatartása rugóit. 
Feltevés az, hogy nem sokkal Jézus pere előtt 31-ben leplez-
ték le azt az összeesküvést, amelyet Sejanus, a római testőr-
ség parancsnoka szervezett Tiberius császár ellen. Pilátus en-
nek barátja volt, és ezért bizonytalanná vált a helyzete a csá-
szár előtt. Mivel azelőtt kihívóan viselkedett a zsidósággal 
szemben, és ezért többször panaszt tet tek a császárnál, most 
kénytelen volt tekintettel lenni a nép hangulatára, hogy még 
jobban el ne rontsa dolgát a császár előtt. Ebbe beleillik János 
evangéliumának az a tudósítása, hogy a főpapok a császár ba-
rátságának elvesztésével fenyegették Pilátust, ha futni hagyja 
Jézust, a királyjelöltet (Jn 19,12). Kérdés azonban, hogy a 
Sejanus-féle összeesküvés leleplezése valóban Jézus pere 
előtt történt-e. Pilátus magatartása ettől az esettől függetle-
nül is megmagyarázható jelleméből. Agrippa király (Cs 12,1) 
a császárhoz intézett beadványában „megvesztegethetőséggel, 
erőszakossággal, rablással, emberkínzással, zsarolással, törvé-
nyes eljárás nélkül végrehajtot t gyors kivégzésekkel és vad 
kegyetlenséggel" vádolja Pilátust (Philon Leg. Gaj. IV:301). 
Amit a többi nem keresztyén forrásokból tudunk róla, az is 
megerősíti ezt a jellemzést. Mindenben a saját érdekeire te-
kintő ember volt. Jézus megjelenése talán benyomást tet t rá, 
de a nép hangulatával szemben nem tudott kitartani az igaz-
ság mellett. A nép pedig nem véletlenül választotta Barabbást 
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Jézus helyett. Barabbás közel állhatott a nép szívéhez, mert 
fellázadt a gyűlölt rómaiak ellen. Jézus az evangéliumot hir-
dette, népét megtérésre szólította fel, és szeretetre tanította, 
az adó fizetését szükségesnek tartotta, és mindezt együttvéve 
tekintette a békesség út jának (19,39—44; 20,23). A nép ezt 
nem értette meg, és nem fogadta el. Végeredményben ezen 
dőlt el Jézus pere. De az evangéliumban nyomát sem találjuk 
annak, hogy Lukács ezért ítéletet mondott volna felettük. Ho-
gyan ismerhette volna fel őt Pilátus, mikor az egész evangé-
lium és különösen a szenvedés története muta t ja , hogy ezt a 
Jézust saját tanítványai sem értet ték meg, és nem követték 
mindaddig, amíg nem kaptak „erőt a magasságból" (24,49). 

11. JÉZUS ÜT JA A KERESZT FELÉ 
23,26—31. 

(26) Amikor elvitték, megfogták Simont, egy kürénéi em-
bert, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye 
Jézus után. (27) Követte őt nagy tömeg nép és asszonyok, 
akik gyászolták, és siratták. (28) Jézus pedig feléjük fordult, 
és ezt mondta: „Jeruzsálem leányai, ne sirassatok engem, el-
lenben magatokat sirassátok, és gyermekeiteket, mert íme, 
jönnek napok, amelyeken ezt mondjátok: Boldogok a med-
dők és az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, 
amelyek nem szoptattak. (30) Akkor kezdik mondani a he-
gyeknek: Essetek ránk! és a halmoknak: Rejtsetek el minket! 
(31) Mert ha a zöldelő fával ezt teszik, a szárazzal mi lesz?"1 

1: Jézusnak az asszonyokhoz intézett szava csak Lukácsnál talál-
ható; Kürénéi Simonról lásd Mk 15,21; Mt 27,32. 

A száraz fával mi lesz? 

26—31. Római szokás szerint a halálos ítéletet azonnal 
végrehajtották, és a halálra ítélttel vitették a keresztgerendát. 
Mivel Jézus a (Lukácsnál nem részletezett) kínzás következ-
tében elgyengült, megfogtak egy arra jövő embert, és vál-
lára tették a keresztgerendát. Az ő személye lett a kereszt-
hordozó keresztyén jelképévé. De ehhez figyelembe kell ven-
nünk, hogy mit nevez Jézus kereszthordozásnak: 9,23; 14,27!· 
Az evangéliumok a férfi nevét is feljegyezték: Simon, aki 
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Kürénéből, Afrika északi részéből származott (ma Líbia). Tör-
ténetileg helytálló lehet ez az elbeszélés, mert az őskeresz-
tyénségben sok más kürénéi is volt. Talán Simon megtérése 
nyomán? (Cs 2,10; 6,9; 11,20; 13,1). Jézus a többi evangéliu-
mok szerint nem szólal meg a Pilátusnak adott választól ke-
resztre feszítéséig. Egyedül Lukács í r ja le szavait, amelyeket 
a kereszt felé vezető úton mondott. Római szokás szerint a 
halálra ítélteket elret tentő például a legforgalmasabb helyen 
és időben kísérték a vesztőhelyre. Jézust a templom közelé-
ben levő helyőrségi palotából nyugatra vezető fő úton vitték 
végig. A forgalmas úton nőtt a tömeg, és az asszonyok szoká-
suk szerint siratták Jézust . Ehhez kapcsolja szavait. Ahogyan 
a hódolatot nem fogadja el, úgy a siratást is e lhárí t ja (11,27. 
28; 18,19). Jeruzsálem sorsára emlékeztet, amely az asszonyo-
kat fogja leginkább súj tani (21,22). A végső nyomorúságot a 
prófétai apokaliptika képeivel érzékelteti: a szenvedés elől 
nem lehet hova elrejtőzni (Hózs 10,8; Jel 6,16; 9,6). Szavait a 
helyzetre alkalmazott közmondással zárja. A tűz hamarabb 
kap bele a száraz fába, mint a zöldelőbe. A tűz a szenvedés 
vagy az ítélet tüze. Jézus a közmondást megfordítja, amikor 
alkalmazza. A tűz belekapott a zöldelő fába, mennyivel in-
kább a szárazba! Ezért ha van okuk sírni, magukat sirassák 
inkább. Jézus Jeruzsálemet siratta, amikor a városba lép, és 
siratására szólít, amikor elhagyja. Többször beszélt már Jeru-
zsálem sorsáról (13,34—35; 19,39. 46). Amit ezzel kapcsolat-
ban mondtunk, az itt is érvényes. Jézus még a kereszthez 
vezető úton sem ítéli el, hanem megtérésre hívja népét, hogy 
el ne vesszen. A száraz fa képe azonban figyelmeztetés a ke-
resztyénségnek is (13,1—9)! 

12. JÉZUS A KERESZTEN 
22,32—43. 

(32) Vittek másokat is, két gonosztevőt vele együtt, hogy 
keresztre feszítsék, (33) és amikor arra a helyre értek, ame-
lyet Kranionnak neveznek, ott keresztre feszítették őt és a 
gonosztevőket, egyiket jobb felől, a másikat pedig bal felől.1 

(34) Jézus pedig így szólt: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják, mit tesznek!"2 Sorsot vetettek, amikor elosztot-
ták ruháit. 
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(35) Ott állt a nép, és nézte. Csúfolódtak a vezetők is, és ezt 
mondták: „Másokat megment, mentse meg magát, ha ő az Is-
ten kiválasztott felkentje!"3 (36) Kigúnyolták a katonák is az-
zal, hogy odamentek, ecetet vittek neki, (37) és ezt mondták: 
„Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat." (38) Fel-
irat is volt felette: „A zsidók királya ez." 

(39) A felakasztott gonosztevők egyike káromolta őt: „Ügye 
te vagy a felkent? Mentsd meg magadat és minket!" (40) Fe-
lelt a másik, rászólt, és ezt mondta: „Te még az Istent sem 
féled, pedig vele egy ítélet alatt vagy? (41) És mi még jogo-
san, mert méltó büntetését kapjuk annak, amit tettünk, ez 
pedig semmi helytelent nem tett." (42) És így szólt: „Jézus, 
emlékezzél meg rólam, amikor bemégy országodba!" (43) Ezt 
mondta neki: „Ámen, mondom neked: ma velem leszel a pa-
radicsomban."4 

1: kakourgos: gonosztevő; a többi evangéliumokban: lestes: rabló, 
útonálló valószínűleg ebben az esetben zélóták, akik olyan otthonta-
lanná lettek, mint a régi magyar szegénylegények. — 2: A régi kéz-
iratok egy részében hiányzik Jézusnak ez a szava. Mivel Ézs 53,12 
maszoréta szövege szerint az Úr Szenvedő Szolgája imádkozik a bű-
nösokért, feltételezték, hogy ennek a lap ján utólag szövegezték meg 
Jézus imádságát ellenségeiért. De a kumráni Ézsaiás-tekercs és a 
Septuaginta szerint Ézs 53,12 eredeti szövege nem szól imádkozásról. 
„A bűnösökért engesztelést hozott." A feltevés alapja tehát megdőlt. 
Ez az imádság annyira beleillik Jézus magatartásába és tanításába, 
hogy eredetisége felől n e m lehet kétség. — 3: Az eredetiben christos; 
messiási cím a „kiválasztott" is: vö. 9,35. — 4: Lukács ennél a résznél 
is külön forrását követi, és beledolgoz részleteket Márkból; vö. Mk 
15,22—32; Mt 27, 33—44; J n 19,16—27. 

Bocsáss meg nekik! 

32—34. A halálos ítéletet városon kívül, de forgalmas he-
lyen szokták végrehajtani. Jézust kiviszik a városfalon kívül, 
és az Efraim-kapu előtt a tenger felé vezető út mellet t feszí-
tik keresztre. Lukács a Golgota görög nevét említi: Kranion. 
Mindkettő jelentése: Koponya. A hellénista világban lehetsé-
ges, hogy Jeruzsálem néhány fontosabb pontjának görög neve 
is volt. Jézussal együtt megfeszítettek két gonosztevőt, akiík 
valószínűleg elfogott zélóták voltak, talán Barabbás társai. Jé-
zus keresztjét középen állították fel, hogy azt a benyomást 
keltsék: Jézus volt a felkelés vezére. A törvénytelen ítéletet 
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igazolni kellett. De ezzel az Úr szenvedő Szolgájáról szóló 
prófécia teljesedik be, amelyet Jézus az utolsó vacsorán idé-
zett: ,,A törvényszegők közé számláltatott." (22,37; Ézs 53,12). 
A zsidó hagyomány megkövetelte, hogy a halálra ítélt kivég-
zése előtt bűnvallást tegyen. Meggyőződésük szerint a halál-
büntetés engesztelés az elkövetett bűnökért, de csak abban 
az esetben, ha bűnvallás fűződik hozzá. Ezt mondták a kivég-
zéskor: „Tégy bűnvallást, mert aki bűnvallást tesz, annak 
része lesz az eljövendő világban. Mondd ezt: Halálom legyen 
engesztelésül bűneimért!" (Sanh. VI. 2.) Jézus nem mond ilyen 
bűnvallást, de azt sem teszi, ami keresztre feszítéskor gyak-
ran előfordult, hogy átkozták ellenségeiket. Jézus imádkozik 
ér tük bűneik bocsánatáért. Minden szava mélyen összeszövő-
dik azzal, amit Jézus mondott és tett . Istent Atyának szólítja: 
így tanította tanítványait is imádkozni (11,2). Az ellenség sze-
retete egész et ikájának kimagasló pontja, a Hegyibeszéd fő 
tanítása, amely a samaritánus példázatában kapja gyakorlati 
alkalmazását (6,35; 10,37). Jézusnak ez az imádsága végrende-
letté lett a keresztyénség számára. Az ősikeresztyénség nem 
gyűlöli, hanem ment i azokat, akik szembefordulnak Jézussal 
és evangéliumával. Az első keresztyén igehirdetések többször 
hangsúlyozzák, hogy akik Jézust elítélték és keresztre vitték, 
azok nem tudták, mit tesznek, ahogyan a tanítványok sem 
tudták (Cs 3,17; 13,27; 17,30 lKor 2,8). Másrészt megtanultak 
imádkozni ellenségeikért. István az első vér tanú és Jézus 
testvére Jakab az ő szavával halnak mártírhalál t és azután 
még sokan mások (Cs 7,60). Jézus szeretetének nagyságát ki-
emeli az ellentét. Ruháira sorsot vetnek azok, akikért Jézus 
imádkozik. De ezzel is az írás teljesül be (Zs 22,19). 

Mentsd meg magadat! 

35—38. A keresztre feszítés után megszólalnak a csúfoló-
dók. A vezetők kezdik, és mint szakértők a fő ponton, a krisz-
tológián támadják Jézust. Ha ő a kiválasztott felkent, vagyis 
a messiás, akkor tegyen csodát, és mentse meg önmagát. Ez 
olyan jel volna, amely hihetővé tenné messiási méltóságát 
(11,16. 29—32). De ezt már a kísértő is követelte tőle (4,9— 
12). Közben olyan pontosan határozták meg Jézus evangéliu-
mát és a krisztológia lényegét, mint talán senki más: „Máso-
kat megmentett, mentse meg magát!" Jézus az Isten Fia csak 
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mások megmentésére 'használja hatalmát! Szokás szerint a 
fájdalom csökkentésére kábító italul mirrhával kevert bort 
szoktak adni a keresztre f eszítettnek. I t t ecetről van szó, amely 
felfrissít. Ebben van gúnyolódásuk értelme, felfrissítik, hogy 
meg tudja menteni önmagát. A katonák a feliratot idézik, 
amelyet szokás szerint a feje fölé szegeztek, és a büntetés 
okát tartalmazta: „A zsidók királya ez." Az a vád, amelyet 
Pilátus kivizsgált, és amelyről háromszor jelentette ki, hogy 
nem minősíthető halálos vétségnek: most ott olvasható a hal-
dokló Jézus feje felett (23,3. 4. 14. 22). A felirat a nyilvános-
ság előtt leplezi Pilátus törvénytelen ítéletét. De a fel irat sok-
kal többet is jelent. Jézus sohasem mondta magát messiásnak 
vagy krisztusnak — Pilátus előtt is csak helyreigazítással! — 
mert félreértették volna és vallásos-politikai reménységek 
teljesítőjét látták volna benne. Mióta a kereszt feliratán meg-
jelent az, hogy ő a messiási király, a Krisztus, azóta a keresz-
tyénség nyomatékosan hangsúlyozza: Ö a Krisztus. Most már 
nem lehet félreérteni. Senki sem hiheti , hogy aki a csúfoló-
dók között ennyire egyedül és ennyi szeretettel szenved, az 
nem lehet világuralomra törő király. De ahol az ő szeretete 
érvényesül, ott forradalmian ú j élet támad. Ezért vitték ke-
resztre. A régi nem viselte el az ú ja t (5,39). 

Jézussal együtt 

39—43. Hárman szenvednek kereszten egymás mellett , de 
mindegyik másképpen. Az első átveszi a csúfolódók szavát. 
Azok Jézusról beszélnek: „Mentse meg magát!" A gonosztevő 
megszólal, hogy ők is itt vannak a kereszten, mentse meg 
őket is. Helyreigazítja, és megtoldja a többiek csúfolódását 
azzal, hogy most még másokon sem tud segíteni (35. ν.). A má-
sik keresztrefeszített bűnbánattal viseli a szenvedést, és elis-
meri a büntetés jogosságát. Messze túlmegy a kivégzendők-
nek előírt bűnvallási formulán. Érződik rajta, hogy Jézusra 
figyelt és meglátta, hogy más út is lehetséges, mint amelyen 
ő járt. Mint lázadó szerette népét, és gyűlölte ellenségeit, 
ezért támadt mások életére, és ezért kerül t keresztre. Jézus 
szerette népét, és szerette ellenségeit is, és nem tett „semmi 
helytelent". Egy ítélet van rajtuk, de nagy a különbség. Ök 
megérdemelték, Jézus bűntelenül szenved. Társa csúfolja Jé-
zust, hogy nem tud segíteni magán, sem rajtuk. Ö meg van 
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győződve arról, hogy tud. Hiszi, hogy a kereszt felirata igazat 
mond. Jézus király, aki most készül országába. Szeretne en-
nek tagja lenni: ez a kérése. Ekkor megszólal a harmadik ke -
resztrefeszített. Ámennel kezdi szavát: amit mond, az isteni 
kijelentés (4,24). Jézus korának vallásos képzeteit használja: 
hogyan is beszélhetne másképpen? Kortársai elképzelése sze-
rint a paradicsom már megvan valahol. Az ősatyákkal együtt 
élnek és örvendeznek benne az üdvözültek (16,22). Jézus nem 
színezi ezt, bár nem is igazítja helyre, mert nem a túlvilági 
életre vonatkozó kíváncsiságot akarja kielégíteni, hanem 
evangéliumot hirdet a mellette szenvedőnek úgy, hogy meg-
t r t se . Evangéliumának lényege pedig ez: „Ma velem leszel." 
(Vö. 2,11; 4,21; 19,5. 9.) Ez először is azt jelenti, hogy Jézus 
megadja a bűnbocsánatot a gonosztevőnek. Annak, aki már 
mindent eljátszott, és nem tud másban reménykedni, mint J é -
zus szeretetében. A keresztyénség joggal olvassa le erről az 
esetről, hogy mit jelent az ingyen kegyelem és bűnbocsánat. 
Másrészt azt mondja Jézus, hogy legyőzte a halált, és aki 
hozzá tartozik ebben az életben, az együtt lesz vele a halál 
után is. Az eszhatológiai irányzat szerint ez az ige az őske-
resztyénség fejlődésének a végén áll. Eszerint amikor az ős-
keresztyénség csalódott, és feladta azt a reménységet, hogy 
Jézus hamar visszatér, akkor kezdték mondani, hogy a halál 
után azonnal kezdődik az üdvösség. A történeti fejlődés azon-
ban inkább az lehetett , hogy az őskeresztyénség lassan fogta 
fel Jézus halálon aratott győzelmének az ér telmét , és fokoza-
tosan értette meg, hogy Jézustól nem választhat el a halál 
még rövid időre sem (lTs 4,14; 2Kor 5,7; Rm 14,8). Ezt mondta 
ki Jézus a kereszten ezzel: „Ma velem leszel." Ez több mint a 
lélek halhatatlansága, több mint az élet győzelme a halál fe -
lett, és több mint a paradicsom öröme. Jézussal együ t t ez az 
élet a szó elképzelhetetlenül tel jes értelmében. Az előző sza-
kaszban Jézus a szenvedők példaképe, és az embert mentő 
messiás. Itt az Isten Fia, aki tel jes hatalommal bocsát m e g 
bűnöket, győzi le a halált, és ad életet. Aki bízik benne, és 
megtér hozzá, mint a gonosztevő a kereszten, annak bűnbo-
csánata, élete és öröme van Jézussal együtt. 
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13. JÉZUS HALÁLA 
23,44—49. 

(44) Már hat óra körül volt, amikor sötétség lett az egész 
földön kilenc óráig, (45) mert a nap elborult. A templom kár-
pitja pedig kettéhasadt középen. (46) Hangosan felkiáltott Jé-
zus, és ezt mondta: „Atyám, kezedbe teszem lelkemet!" Ami-
kor ezt mondta, kilehelte lelkét. 

(47) A százados látva a történteket, dicsérte az Istent, és ezt 
mondta: „Ez az ember valóban igaz volt." (48) Az egész soka-
ság, amely erre a látványra jelent meg ott, amikor látta a tör-
ténteket, mellét verve visszatért. (49) Távolban ott álltak is-
merősei mind, és az asszonyok, akik együtt követték Galileá-
tól kezdve, nézték ezt.1 

1: Lukács kü lön forrását követi ebben a részben és néhány részletet 
átvesz Márktól; nem említi Jézus egyik imádságát: „Én Istenem, én 
Istenem!" (Zs 22,2), de csak ő emlékezik meg Jézus utolsó szaváról 
(Zs 31,6) és a nép bűnbánatáról; vő. Mk 15,32—41; Mt 27,45—56; Jn 
19,28—30. 

Kezedbe teszem lelkemet! 

44—46. Jézus halálakor jelek figyelmeztetnek az esemény 
jelentőségére. Lukács a többi evangélistával együtt megjelöli 
a sötétség időtartamát: hat órától kilenc óráig, a mi időszá-
mításunk szerint déltől délután háromig. A nap elborulása 
riem lehetett napfogyatkozás: húsvét tá ján nincsen. Jézus 
kortársait a sötétség világítéletre, Isten haragjára emlékez-
tette. A jeruzsálemi templomban két nagy kárpi t volt: a szen-
tély és a szentek-szentje bejárata előtt. Itt valószínűleg az 
utóbbi. Josephus és a rabbinista hagyomány tud arról, hogy 
a templomban Jeruzsálem pusztulása előtt aggasztó jelek tör-
téntek. A rabbinista irodalom szerint 40 évvel a templom 
pusztulása előtt: ez egybeesik Jézus. halálának idejével. A hé t -
karú gyertyatartó egyik lángja kialudt, az engesztelési ünne-
pen a bíbor színű szalag a templom bejáratánál piros maradt 
(Ézs 1,8), a templom egyik hatalmas kapuja éjszaka magától 
kinyílt stb. Ezeknek a jeleknek az emlékét őrizheti az evan-
gélium is, de ezeket Jézus halálára értelmezték. A templom 
kárpit jának kettéhasadása Lukács evangéliumában nem arra 
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emlékeztet, hogy megnyílt az út Isten felé, hanem inkább Jé-
zusnak arra a szavára: „Pusztán hagyatik házatok", mer t Isten 
elhagyja (13,35). De lehetséges, hogy Lukács olvasói semmi 
mást nem láttak benne, mint a templom pusztulására figyel-
meztető jelet. Jézus egyszerre hangosan felkiált. Keresztre 
feszítettnél szokatlan ez, mer t fokozatosan halkul el halál-
hörgése. Jézus a szokás szerint hangosan imádkozik, a szom-
bat esti zsoltárt mondja, elébe téve a reá jellemző megszólí-
tást: „Atyám, kezedbe teszem lelkemet!" (Zs 31,6; vö. Lk 10, 
21; 11,2; 22,42, 23,34.) Jézus együtt imádkozik népével, amely 
keresztre feszítette. Ö nem szakítja meg velük a közösséget 
most sem. Minden evangélista feljegyezi ennek óráját : délután 
háromkor. A páska ünnepének előkészítő ideje! Emlékezik rá 
a rabbinista hagyomány is, hogy Jézus a páska előestéjén 
halt meg. A templomban kürtök jelzik az ünnep közeledtét, 
ezrével áldozzák a páska^bárányt, a papok tömegei fogják fel 
tálakba vérüket, kézről kézre adják, és kiöntik az oltár elé. 
Jézus az Isten báránya a városon kívül, a vesztőhelyen Isten 
kezébe teszi lelkét. Űj időszak kezdődik ezzel Isten országa 
történetében, amikor az ószövetségi törvény mellett bűnbo-
csánat hirdettetik Jézusért. 

Ez az ember valóban igaz volt! 

47—49. Lukács néhány vonással leír ja, hogy Jézus halála 
már az első pillanatban sem volt hiábavaló. Jézus ismerősei 
távol álltak. Az ismerősök csoportjában Lukácsnál bele kell 
értenünk hozzátartozóit és szélesebb tanítványi körét. Sze-
rinte a tanítványok elhagyták Jézust, de nem menekültek el 
Jeruzsálemből. De csak álltak, és az asszonyok is csak nézték 
az eseményeket (8,1—3). A sokaság a látványra odatódult, 
bűnbánata jeléül mellét verte. Részesek voltak abban, hogy 
Jézust keresztre feszítették. Most látták, hogy aki a gúnyo-
lódó tömeg között kereszten imádkozva hal meg, az nem lehet 
gonosztevő. Ügy tértek vissza a városba, hogy bűnösnek érez-
ték magukat. A kivégző osztag parancsnoka, egy százados 
megszólal, Istent dicséri, és bizonyságot tesz Jézusról. A má-
sik két evangélium szerint Isten fiának, Lukács szerint igaz 
embernek mondja. A kettő tartalmilag azonos, mer t a hel-
lénizmusban a kitűnő, nagy embereket isteni eredetűnek tar-
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tották. A százados a maga szavával mondja el azt, amit más 
esetben még nem tapasztalt. Jézus olyan volt, amilyennek az 
embernek kell lennie. Igaz ember volt. Míg az előző szakasz 
szerint Jézus az igazi páska-bárány, az engesztelő áldozat 
népe bűneiért, addig itt Jézus a példa az igazi emberségre. 
Sajátságos visszafelé fu tó fokozás van ebben a részben. Egy 
ember találta meg a 'helyes szót, és ez pogány volt. A látvá-
nyosságra odatódult nép bűne tudatára ébredt. Jézus ismerő-
seinek csoportja állt a távolban, és nézett. Sokat mondó fi-
gyelmeztetés! Elsők lesznek utolsók! (13,30.) 

14. JÉZUS SÍRBATÉTELE 
23,50—56. 

(50) És íme, egy ember, névszerint József, tanácstag, jó és 
igaz ember, (51) aki nem értett egyet elhatározásukkal és tet-
tükkel, Arimathiából, Júdea városából való volt,1 és várta Is-
ten országát: (52) ez odament Pilátushoz, és kérte Jézus tes-
tét. (53) Levette, betakarta lepedőbe, és elhelyezte egy szikla-
sírba, amelyben soha senki nem feküdt. (54) Ünnep előkészü-
leti napja volt, és szombat kezdődött.2 (55) Követték azok az 
asszonyok, akik vele jöttek Galileából, és nézték a sírt, és 
hogy hogyan helyezték el a testét. (56) Miután visszatértek, 
olajokat és keneteket készítettek elő. Szombaton megpi-
hentek a parancsolat szerint. '' 

1: Arimathia helye bizonytalan, Jeruzsálemtől északnyugatra Lydda 
mellett, vagy a régi Ráma helyén keresik. — 2: epiphosko: az esti 
csillag megjelenését jelenti, amellyel a szombat elkezdődik. — 3: Lu-
kács itt sok tekintetben különálló a többi evangéliumokhoz képest: vö. 
Mk 15,42—47; Mt 27,57—61; Jn 19,38—42. 

Keneteket készítettek elő 

50-—56. Az evangéliumok megegyeznek abban, hogy Ari-
mathiai József helyezte sírba Jézus testét. A nagy szinédrium 
tagja és gazdag ember volt. Lukács két vonással jellemzi, de-
rék és igaz ember, és várta Isten országát (vö. 1,6; 2,25:38). 
Az evangéliumok nem általánosítanak: voltak ilyehek Jeru-
zsálemben szép számmal, még a Jézust elítélő sztnédriumban 
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is (22,66). Arimathiai József azok közé tartozott, akik nem é r -
tettek egyet a szinédrium döntésével. Állásfoglalását kifejezi 
azzal, hogy gondoskodik Jézus eltemetéséről. Nem volt ez v e -
szélytelen, mert a zsidó hagyomány szerint a kivégzettet a 
gonosztevők között kellett eltemetni. A rómaiak azonban szí-
vesen kiadták a kivégzettek holttestét a rokonságnak. Arima-
thiai József meg is kapja Pilátustól Jézus testét, leveszi a ke -
resztről és egy sziklasírba, nyilván a saját jába helyezi. 
Palesztinában ma is láthatók ilyen sziklasírok· Szűk bejárat 
egy kis helyiségbe vezet, annak oldalába váj t fü lke padkájára 
helyezték a holttestet, és a bejáratot felállított malomkő for -
má jú lappal zárták le. Nem tűnik ki, hogy kik vannak József 
segítségére. Megadták Jézusnak a végtisztességet, de sietve, 
mer t szombat este közeledett. Ez hangsúlyozza Arimathiai 
József tettének értékét: a temetés miatt tisztátalanná vált, és 
nem vehetett részt a páska-vacsorán. A sírbatétel tanúi az 
asszonyok is. Megnézik hova te t ték Jézus testét. Azután el-
mennek és felkészülnek a test megkenésére, amit az idő rö-
vidsége miatt nem végezhettek el. Jézus sírbatételének és a 
kenetek előkészítésének kettős jelentősége van. Egyrészt azt 
hangsúlyozza vele az evangélium, hogy Jézus valóban meg-
halt. Másrészt a r ra céloz, hogy nem számítottak feltámadá-
sára. Szerették Jézust, de nem hit tek ígéretének (9,22). 

Visszapillantás 

Az őskeresztyénség Jézus szenvedéstörténetének elbeszélé-
sét nagyon korán kialakította és formába öntötte. Lukács 
evangéliumának szenvedéstörténete benne áll az őskeresz-
tyénségnek ebben a hagyományában, és fő vonalaiban meg-
egyezik vele. Mégis vannak olyan különlegességei, amelyek 
számunkra is jelentősek. Három csúcspontja emelkedik ki : 
Jézus utolsó vacsorája, pere és halála. Az egész őskeresztyén-
ség hitével egyezően mondja el Lukács, hogy az úrvacsora 
testi-lelki közösség Jézussal. De Lukácsra külön jellemző, 
hogy kapcsolja hozzá Jézus beszédét, amely a gyülekezet é le t -
rendjéről szól. Az úrvacsorázó gyülekezetben Jézus olyan, 
mint aki felszolgál, és gyülekezetétől is azt várja, hogy ne 
uralkodjék, hanem szolgáljon. Jézus perében Lukácsnál az 
összes többi evangéliummal egyezően Jézus személyének a 
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titka áll középpontban^ De nála külön hangsúlyt kap az, hogy 
Jézust vallásos-politikai messianizmussal vádolják, és ezzel 
szemben Pilátus háromszor kijelenti a politikai vád elejtését. 
Mögötte az a krisztológia áll, hogy Jézus nem a korabeli val-
lásos-nemzeti messiás eszméjét valósítja meg, hanem ő az Is-
ten Fia, aki a szeretetet hozza a világba. Ezért nem áll szem-
ben alapelvileg a világi hatalommal. Nincs egyházának külön 
keresztyén politikai igénye és programja, de van politikai 
szolgálata, amely a korlátozást nem ismerő szeretet alapján 
áll. Jézus halálának 'leírása Lukácsnál is azt a valósággal em-
berré lett Istsnfiát muta t ja , aki egészen egyedül szenved, és 
viseli el az ember bűnét. De különös hangsúly esik arra, hogy 
Jézus szeretettel küzd és imádkozik mindvégig népének meg-
téréséért, és aki megtér hozzá, az részesül az élet örömében 
Jézussal együtt. 
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VI I . JÉZUS F E L T Á M A D Á S A 

Λ feltámadás teológiája és valósága 

Az őskeresztyénség hite hangsúlyozottan feltámadáshit. J é -
zus tanítása volt egyéni és gyülekezeti életük formálója, szen-
vedése és halála példaképül szolgált nehéz időkben, de a hitük-
kel nem egy múltban élt személyiség felé fordultak, hanem 
Jézus Krisztus felé, aki feltámadt és él. Annyira döntő jelen-
tőségűnek tudták ezt, hogy Pál apostol kijelenti: „Ha Krisz-
tus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, és 
hiábavaló a ti hitetek is." (lKor 15,14.) Jézus feltámadását 
nem valami jelképes mítosznak vagy teológiai tételnek kép-
zelték, hanem történeti valóságnak. Ezért minden evangé-
liumhoz hozzátartozik a feltámadás története, sőt mindegyik 
evangélium elbeszélésén érezhető, hogy a feltámadás törté-
nete felé tart, és ott éri el a célját. Ismeretes, hogy az újabb-
kori bibliakritika az evangéliumoknak éppen ezeket a fe je-
zeteit részesítette legnegatívabb megítélésben. Nemcsak két-
ségbe vonták történetiségüket, hanem a legendák közé sorol-
ták. Keletkezésüket a korabeli reménységekre hellénista mí-
toszokra vagy víziókra vezetik vissza. Ebben a rendkívül 
szétágazó és bonyolult kérdésben néhány alapvető szempont 
igazít el. Először: Nem találjuk lélektani alapját annak, hogy 
azok a tanítványok, akik egészen elcsüggedtek Jézus halála 
miatt, egyszerre víziókat éljenek át arról, hogy Jézus feltá-
madt és megjelenik nekik. Egyértelmű az Újszövetség hír-
adása arról, hogy ők maguk semmiképpen sem akarták el-
hinni Jézus feltámadását. Nem a szóbeszéd, hanem a tények 
súlya alatt kellett félretenniük az ellenkezést. Hinniük kel-
lett, mert Jézust látták. Másodszor: Nem találjuk belső szük-
ségességét annak, hogy kitalálják Jézus feltámadását. Bőven 
van rá adat, hogy Jézus feltámadását kívülállók nem akarták 
elhinni, és ebből sok nehézsége származott a keresztyénség-
nek. Másfelől számos olyan vallást ismerünk, amelynek ala-
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pítója meghalt, és mégis tovább' élt a mozgalom, sőt ter jed 
mind a mai napig. Gondoljunk Buddhára, Konfucsére vagy 
Mohamedre. Jézus tanításában van elég tartalom ahhoz, hogy 
feltámadása nélkül is tovább terjedhetet t volna. Kellett tehát 
valami ténynek lennie, amely miatt a keresztyénség hitének 
mégis az élő Jézus lett középpontjává. Harmadszor: A fel tá-
madási történetek hitelességét a közöttük mutatkozó eltéré-
sek alapján szokták kétségbe vonni. De ez sem meggyőző érv, 
ha arra gondolunk, hogy éppen a valóságos eseményeknél 
szoktak a híradások eltérni. A kitalált és irányított hírek 
rendszerint fel tűnő egyöntetűséggel terjednek. Ami megtör-
tént, azt többen látták, és perceken belül különféleképpen ad-
ják tovább. Nagymértékben gyanúsak volnának az evangéliu-
mok feltámadási történetei, ha azok teljesen egybehangzók 
volnának. Az egymástól eltérő evangéliumi tudósításokból 
valóban kiérződik, hogy kellett valaminek történnie, amit 
többen is láttak. Alapjában meg is egyeznek abban mind, 
hogy üresen találták Jézus sírját , de nem ezért hittek, ha-
nem azért, mert Jézus megjelent nekik. Ilyen módon beszéli 
el Lukács is Jézus feltámadását, és az ő evangéliuma is ezzel 
ér célhoz. Az őskeresztyénség hagyományából merít ismét 
olyan részleteket is, amelyeket a többi evangéliumok nem 
mondanak el. Három egymásba kapcsolódó történetet beszél 
el, és így muta t j a be a feltámadáshit keletkezését. Először 
asszonyok találják meg az üres sírt, de nekik senki sem hisz, 
azután két emmausi tanítványnak jelenik meg Jézus, de fel-
támadásában csak akkor hisznek, amikor valamennyi tanít-
ványnak megjelenik. Az evangélium ezután Jézus mennybe-
menetelével fejeződik be. 

1. ASSZONYOK AZ ÜRES SÍRNÁL 
. 24,1—12. 

(1) A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és 
vitték a keneteket, amelyeket elkészítettek. (2) A követ a sír-
ról elhengerítve találták,1 (3) amikor pedig bementek, nem ta-
lálták az Ür Jézus testét. (4) És történt, hogy miközben tana-
kodtak ezen, íme, két férfi lépett oda hozzájuk villámló fényű 
ruhában. (5) Megrémültek, és a földre néztek. Azok pedik így 
szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a holtaknál? (6) 
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Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan be-
szélt nektek, amikor még Galileában volt, (7) és azt mondta, 
hogy kell az Emberfiának kiszolgáltatnia a bűnös emberek 
kezébe, és keresztre feszíttetnie, és harmadnapon feltámad-
nia." (8) Visszaemlékeztek ígéreteire,2 (9) visszatértek a sírtól, 
és hírül adták mindezeket a tizenegynek és a többieknek 
mind. (10) Magdalai Mária, Johanna, Mária a Jakab anyja és 
velük a többiek voltak azok, akik elmondták az apostoloknak 
ezeket. (11) Fecsegésnek tűnt nekik ez a beszéd, és nem hit-
tek nekik. (12) Péter pedig felkelt, és elfutott a sírhoz, és le-
hajolva csak a vászon csíkokat látta,:! elment, és csodálkozott 
magában az eseten/1 

1: A sír lezárásához vö. 23,50—56. — 2: rhema: vö. 24,11; 2,15. — 
3: othonion: vászon darab, vászon kendő, vászon csík, amellyel köriil-
kötötték a halotton a lepedőt. — 4: Ez a vers néhány kéziratból hiány-
zik, de a legjobb kéziratokban megtalálható. Mivel sem 24,24-ből, sem 
Jn 20,8—10-ből nem vezethető le, eredetinek kell tar tanunk. Lukács 
külön forrása alapján mond ja el ezt a történetet, és csak néhány verset 
dolgoz bele Márkból; vö. Mk 16,1—8; Mt 28,1—10; János evangéliumá-
val viszont több adat egyezik: a sírt nyitva találják, két angyal jele-
nik meg, Magdalai Mária tanácstalan, Pé ter megszemléli a sírt; vö. 
Jn 20,1—10. 

Nem hittek nekik 

1—12. Az egész evangéliumi hagyomány megegyezik ab-
ban, hogy a szombat elmúltával korán reggel — Márk szerint 
napkeltekor, Lukács szerint kora hajnalban — elmentek Jé-
zus sírjához. Meg akarták kenni Jézus testét. A balzsamozás 
nem volt szokásban, csak illatos olajat és kenetet használtak. 
Siettek, és mégis későn érkeztek: a sírt üresen találták. Ez 
azonban nem ébreszt bennük hitet, hanem tanácstalanokká 
lettek. Hangsúlyozzuk ezt, mert az utóbbi évtizedekben sok-
szor emlegették, hogy az üres sír az egyetlen történeti tény 
a húsvéti evangéliumban, és ez a feltámadáshit kiinduló-
pontja. Valóban áll az, hogy az üres sír tényét közvetve még 
rabbinista visszaemlékezések is igazolják, abban a formában, 
hogy a tanítványok ellopták Jézus testét, és azt állították, 
hogy feltámadt (vö. Mt 28,13). Ma egyetlen komoly kutató 
sem tar t ja valószínűnek a sírrablás meséjét, mégis mutat ja , 
hogy az üres sír önmagában nem bizonyíték Jézus fel táma-
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dása mellett- Az asszonyokat tanácstalanságukból két férf i 
megjelenése mozdította ki. Lukács ezzel azt mondja, hogy 
Istentől kaptak kijelentést. Erre mutat a férfiak fénylő ru-
hája (5,29; 10,18; 11,36; 17,24). Első szavuk közmondás: „Miért 
keresitek az élőt a halottaknál?" Akkor szokták ezt mondani, 
ha valaki egészen eltévesztett valamit. Itt is erről van szó. Az 
asszonyok lekéstek. Elmaradtak az események után. De ez a 
lemaradásuk mindennél világosabban mutat ja , hogy nem a 
feltámadástörténet született a feltámadáshitből, hanem meg-
fordítva: a feltámadáshit született a feltámadás ténye alapján. 
Ezután elhangzik a tény kijelentése: „Nincs itt, fe l támadt ." 
Egyelőre az asszonyok nem láthatták, de emlékezniük kellett 
Jézus ígéretére, hogy az Emberfiának kell keresztre feszít tet-
nie és harmadnapon feltámadnia (9,22). A „kell" szó azt je-
lenti, hogy így volt Isten tervében. Az asszonyok visszaemlé-
keztek Jézus szavára, hiszen követői voltak Galileától kezdve 
(8,1—3). Eddig azonban nem gondoltak az ígéret végére. Lu-
kács szereti hangsúlyozni, hogy Jézus szenvedése és halála 
nem a végső pont, hanem átmenet a feltámadás és a megdi-
csőülés felé. Az asszonyok hírt adnak mindenről a tanítvá-
nyoknak, de ezek fecsegésnek tekintik beszédüket, és nem 
hisznek nekik. A tanítványok nem hiszékenységük miatt hit-
tek később a feltámadásban. Reális emberek voltak. Péter 
sem hit t az aszonyoknak, de utána jár t a híreknek, és meg-
vizsgálta a sírt. Azokat a vászoncsíkokat látta, amelyekkel a 
halottat körülkötötték. Ez nem vallott sírrablásra, de más 
magyarázatot sem tudott rá, és csodálkozott magában az ese-
ten. Az első húsvéti történet ezzel a bizonytalansággal végző-
dik. De sokatmondó bizonytalanság az, hogy sem az üres sír, 
sem Jézus ígérete nem volt elég a húsvéti hithez. 

2. JÉZUS MEGJELENIK AZ EMMAUSI 
TANÍTVÁNYOKNAK 

24,13—35. 

(13) És íme, ketten közülük azon a napon mentek egy fa-
luba, amely hatvan sztadienra van Jeruzsálemtől, és neve 
Emmaus, (14) és beszélgettek egymással mindezekről az ese-
ményekről. (15) És történt, hogy miközben beszélgettek, és 
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vitatkoztak, maga Jézus is odaért, és együtt ment velük. (16) 
De gátoltatott a szemük, úgyhogy nem ismerték fel. 

(17) így szólt hozzájuk: „Miféle hírek azok, amelyeket egy-
mással megvitattok menet közben?" És megálltak szomorúan. 
(18) Megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta 
neki: „Te egymagad, idegenként laksz Jeruzsálemben, és nem 
tudtad meg azt, ami ott történt ezekben a napokban?" (19) 
Ezt mondta nekik: „Mi volt az?" Ök pedig ezt mondták neki: 
„Ami Jézussal, a Názáretivel történt, aki mint próféta hatal-
mas volt szóban és tettben Isten és az egész nép előtt, (20) és 
kiszolgáltatták főpapjaink és vezetőink halálos ítéletre, és ke-
resztre feszítették. (21) Mi pedig reméltük, hogy ő az, aki meg 
fogja váltani Izráelt. De hozzá még harmadik napja már an-
nak, hogy megölték. (22) De néhány asszony is a mieink kö-
zül megdöbbentett minket. Kora hajnalban a sírnál voltak, és 
nem találták a testét, visszatértek, és azt mondták, hogy an-
gyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy él. (24) El-
mentek némelyek a mieink közül a sírhoz, és úgy találták, 
ahogyan az asszonyok mondták, őt azonban nem látták." 

(25) Ezt mondta nekik: „Ó, értelmetlen és rest szívűek arra, 
hogy higgyetek mindannak alapján, amit megmondták a pró-
féták! (26) Nem ezt kellett-e szenvednie a Felkentnek, és be-
mennie dicsőségébe?" (27) És elkezdve Mózestől és vala-
mennyi prófétától végigmagyarázta nekik azt, ami az összes 
írásokban reá vonatkozik. 

(28) Közel értek ahhoz a faluhoz, amelybe mentek, és úgy 
tett, mintha tovább menne. (29) Kényszerítették, és azt mond-
ták: „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lehanyat-
lott." Bement, hogy velük maradjon. (30) És történt, hogy 
amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, és hálát 
adott, megtörte, és átadta nekik. (31) Megnyílt a szemük, és 
felismerték, és eltűnt előlük. (32) Ezt mondták egymásnak: 
„Nem lángolt-e a szívünk mibennünk, amikor beszélt velünk 
útközben, amikor feltárta nekünk az írásokat?" 

(33) Felkeltek abban az órában, visszatértek Jeruzsálembe, 
és összegyülekezve találták a tizenegyet és a velük levőket, 
(34) akik azt mondták, hogy valóban feltámadt az Űr, és meg-
jelent Simonnak. (35) ö k pedig elmondták azt, ami az úton 
történt, és hogy hogyan ismerték meg a kenyér megtöréséről. 
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Nem ismerték fel 

13—16. Az emmausi tanítványok története nemcsak Lukács 
evangéliumának, hanem az egész evangéliumi irodalomnak 
egyik legszebb és legmegragadóbb elbeszélése. Olyan hangu-
latosan, fordulatosán és érdekfeszítően van felépítve a külö-
nös idegennel való találkozástól a felismeréséig, hogy a szak-
értők a hellénista irodalom egyik gyöngyének tekintik. Mű-
faji lag az antik novellák közé sorolják, amelyekben előfordul 
az a motívum, hogy egymást rég nem látott emberek talál-
koznak, és nem ismerik fel egymást, míg végre valamilyen 
közös élmény vagy jel nyomra vezeti őket. Ez egyébként az 
újkor i regényekben is gyakori mesemotívum. Ezzel termé-
szetesen nem lehet az evangéliumi elbeszélés történetisége 
ellen érvelni, hiszen maga az élet produkál ilyen eseteket. 
Maga az emmausi tanítványok története olyan vonásokat tar-
talmaz, amelyek az őskeresztyénség legelső idejére jellem-
zőek, úgyhogy a kutatók az elbeszélés magvát az egyik leg-
régibb feltámadási történetnek, sőt egyesek a legrégibbnek 
tar t ják . Az elbeszélésben néhány érdekes adatot találunk. 
Megnevezi a két tanítvány fa lujá t , Emmaust, és megadja Je-
ruzsálemtől mért távolságát: 60 sztadion. Ez két és fél órai 
út, mintegy 11 kilométer. Többnyire Jeruzsálem és a tenger-
parti Joppé (Jaffa, Tel-Aviv) között fele úton fekvő Emmaus-
ra (Nikopolis, ma Amvasz) szoktak gondolni, és ezt jelölik a 
bibliai térképeken. De ez 23 kilométernyire van Jeruzsá-
lemtől, és ez a hosszú út már nem illik bele a bibliai 
történetbe. Josephus említ egy Jeruzsálemtől nyugatra 
levő Ammaus-t, amelyet Vespasianus kolóniává tett, és neve 
ma is Kolonija, de ez csak 35 sztadionra (6V2 kilométer) 
van Jeruzsálemtől. Még egy lehetőség: El-kubebe Je-
ruzsálemtől északnyugatra 62 sztadionra. A középkorban fe-
rencrendi szerzetesek ezt mondták a bibliai Emmausnak, de 
ez a hagyomány nagyon késői. Az elbeszélés történeti hite-
lessége szempontjából nem lényeges az, hogy Emmaus helyét 
még nem sikerült megállapítani. Az ásatások egyre több bib-
liai adatot igazolnak, amelyeket azelőtt megkérdőjeleztek, 
mert csak a Bibliában maradt nyomuk. Ellenben van a törté-
netben egy másik adat, amely érdekes összefüggésekre vezet. 
Megnevezi az egyik tanítványt: Kleopást. Jeruzsálemben az 
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Ür testvére Jakab mártírhalála u tán 62-ben Simeont válasz-
tották püspökké. Ennek atyja Klopás azonos a megnevezett 
emmausi tanítvánnyal, testvére volt Józsefnek, Jézus nevelő 
a tyjának (Eus. Eht. 111:11). Alapos az a feltevés, hogy a meg 
nem nevezett emmausi tanítvány Klopás fia Simeon, Jézus 
„unokatestvére". Nem alaptalan az a feltételezés, hogy ez az 
elbeszélés alapjában a jeruzsálemi gyülekezet első vezetőire, 
sőt Jézus közvetlen rokonságára megy vissza (A. Schlatter, 
W. Grundmann). De lássuk ezek után, mit mond ez a törté-
net! Két tanítvány men t a délutáni órákban Emmaus felé, 
azon a napon, amelynek reggelén az asszonyok üresen talál-
ták Jézus sírját. A szöveg nem nevezi őket tanítványoknak: 
„ketten közülük". Ez visszamutat a 9. versre: „a tizenegy és a 
többiek", vagyis Jézus követőinek tágabb körére, amely fel-
kísérte őt Jeruzsálembe (9,18; 19,37). Útközben azokról az 
eseményekről beszélnek, amelyet az evangélium előzőleg már 
leírt. Ekkor lép hozzájuk Jézus. Az elbeszélő nevén nevezi. 
Ezzel belevonja az olvasót az esemény feszültségébe: az ol-
vasó tudja , ki az idegen, a két tanítvány nem ismeri fel. „Gá-
toltatott a szemük": ez a különös kifejezés is felfokozza az 
érdeklődést, mert több magyarázata lehet. A szenvedő ige-
alak mögött rejtőzhet sátáni varázslat, maga Isten vagy egyéb 
lelki okok. Tény az, hogy Jézus együtt megy, beszélget, és 
hosszú időt tölt velük, de nem ismerik fel. Hibás volna ezt a 
történetet allegorikusán kezelni. De az elbeszélő feltétlenül 
gondol arra, hogy Jézussal kapcsolatban hasonló eset máskor 
és mással is megtörténhet, átvitt értelemben. 

Meghiúsult reménység és üres sír 

17—24. Az elbeszélésből kitűnik, hogy a két tanítvány el-
lentmondásosnak lá t ja a híreket, és azokat megvitatva pró-
bálja tisztázni a helyzetet. Jézus ebbe a beszélgetésbe kap-
csolódik bele kérdésével, mintha semmiről sem tudna. Ez ad 
lehetőséget arra, hogy megismerjük, hogyan ítélte meg a 
helyzetet ez a két ember. Ez annál érdekesebb, mert vélemé-
nyük Jézus követőinek véleményét tükrözi. Először is prófé-
tának tekintették. Felismerték isteni küldetését, ezt látták 
meg szavaiban és tetteiben, és ezt a nép is észrevette. Halá-
láért nem a népet, nem is a római hatóságot, hanem a főpa-
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pokat és vezetőket teszik felelőssé. Ök tehát a nép vélemé-
nyét, mégpedig a szegény népét képviselik. Tragikusnak tart-
ják Jézus halálát, mer t reménységeik voltak vele kapcsolat-
ban: meg fogja váltani Izráelt. Jézust tehát nem egynek tar-
tották a próféták közül, hanem azt a messiási prófétát látták 
benne, aki megszabadítja Izráelt az idegen uralom alól, és 
megvalósítja világuralmát. Emlékezünk rá: ez a nemzeti és 
politikai érdekekkel keveredő vallásos reménység okoz prob-
lémát végig az egész evangéliumon. Jézus a vallásos és poli-
tikai reménységek összekeverése ellen harcol a farizeusokkal 
folytatott vitáiban, ezzel szemben próbálja megmutatni ta-
nítványainak a szolgálat útját, és ez állott perének közép-
pont jában is. Most pedig bár megtörten, de még mindig ez a 
reménység él követőinek szívében. Jézus nem ezen az állás-
ponton volt, ez kitűnik az evangéliumból. Félreértették. De 
kívülről nézve talán mégis igaz az a vád, hogy jelenléte fel-
fokozta az általa helytelenített reménységeket is. így igaz az 
is, hogy amikor lázadóiként végzik ki, akkor saját népe bűné-
nek, Isten akaratával ellenkező reménységének és ebből folyó 
lázadásának büntetését szenvedi el. Kleopás további beszá-
molója mutatja, hogy ezt a reménységet még nem adták fel 
egészen. Ez villanik fel a kétszeres ,,de"-ben, amellyel az 
üres sír esetét mondja el (22. 22. v.) Az asszonyok nem talál-
ták Jézus testét, de angyali jelenésről beszélnek, amely sze-
rint Jézus él. Ismét beletekintünk a tanítványok helyzetébe 
és gondolkodásmódjába. Az asszonyoknak nem hisznek, an-
nak még kevésbé, hogy látomásuk volt. Ellenben amit lehe-
tett, azt ellenőrizték: megvizsgálták az üres sírt. Amit az asz-
szonyok erről mondtak, az valóban igaz: üres a sír. De ebből 
még nem következik, hogy Jézus él. Az asszonyok ezt angyali 
jelenés alapján állít ják. Ezt már nem tudják ellenőrizni. Az 
üres sír felcsillantja azt a lehetőséget, hogy meghiúsult re-
ménységeik mégis valóra válnak. De ehhez Jézust kellene 
látni. 

Ami az összes írásokból reá vonatkozik 

25—27. Jézus egyszerűen azt mondhat ta volna ezek után: 
,,Én vagyok!" Ahogyan később tanítványainak mondja (24,39). 
De ezzel hamis reménységeiket erősítette volna meg, s ezért 

363 



Jézus először ebből a szempontból kezdi nyitogatni szemeiket. 
Bevezeti őket az Írás értelmébe. Végigmagyarázza mindazt, 
ami az írásban reá vonatkozik. Megmutat ja benne a Messiás 
igazi képét: szenvednie kell, és azután kell bemennie dicső-
ségébe. Ebben az őskeresztyénségnek az az emlékezése szólal 
meg, hogy Jézus feltámadása nyitotta meg előttük az írás 
igazi értelmét. Ettől kezdve Jézusra vonatkoztatják az egész 
Írást. Az újkori szentírástudomány kutatja ennek alapját· 
Mindenesetre döntő szerepet játszott Ézsaiás próféta könyve, 
amely az Űr Szenvedő Szolgájáról szól (Ézs 53; vö. Cs 8,28— 
35). Lukács evangéliuma szerint Jézus működésének döntő 
fordulópontjain történik utalás az ézsaiási próféciákra. Jézus 
megkeresztelésénél a szeretett Fiú, akiben az Atya gyönyör-
ködik, názáreti fellépésénél az Űr Szolgája, akin az Isten 
Lelke van, megdicsőülésénél a kiválasztott Fiú, és elfogatása 
előtt az Űr Szolgája, aki törvényszegők közé számláltatott: 
mind ézsaiási próféciákat idéznek, amelyek az Űr Szolgájára 
vonatkoznak (3,20; 4,18; 9,35; 22,37). De az írás bizonyságát 
még szélesebbre kell fognunk. Sem Jézus, sem Lukács nem 
gondolt csak egyes íráshelyekre, hanem arra is, hogy az a 
messiási kép, amelyet Jézus megvalósít, egyezik Istennek az-
zal a képével, amelyet az egész Ótestámentum mutat. Isten 
szembeszáll a hatalmaskodókkal, és az elnyomottak pártját 
fogja, megalázza a hitükben elbizakodottakat, és felemeli az 
elesetteket. Ezzel az üzenettel küldte prófétáit népéhez, és 
ezért az üzenetért kerültek összeütközésbe népükkel, és szen-
vedtek sokan a próféták közül vértanúságot. Ennek az Isten-
nek az akarata és tetszése szerint volt Jézus a „Felkent", en-
nek értelmében hirdette az evangéliumot a „szegényeknek" 
és az elesetteknek, és ezért az evangéliumért került össze-
ütközésbe a farizeusokkal és a nép vezetőivel (1,51—53; 4, 
18—21; 7,36—50; 15,1—2). Ezért „kellett" szenvednie az „Írá-
sok szerint". De az írás bizonyítékát még szélesebbre kell fog-
nunk. Kiterjed az etikára is, amely ezzel a krisztológiával 
szorosan összefügg. Az a Jézus, aki a hatalmaskodás helyett 
a szolgálat ú t já t járta, szembefordult a vallásos nemzeti gyű-
lölettől áthatott reménységekkel, és hirdette az ellenségre is 
kiterjedő szeretetet. Az a Jézus, aki a „szegények" evangéliu-
mát hirdette, elítélte a gazdag vezetők bűnét, a farizeusok 
pénzsóvárgását és a földi javak felelőtlen élvezését. Ez a jé-
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zusi etika az ellenség szeretetéről és a földi javakról egyik fő 
ütközési pont volt, amely miatt a nép vezetői elhatározták Jé-
zus halálát. Lukács pedig hangsúlyozza, hogy Jézusnak ezt az 
etikáját meg lehet tanulni Mózestől és a prófétáktól (6,20— 
26; 10,25—37; 16,13—18; 27—31; 20,20—26). így van benne 
az írásokban Jézus személye és működése, amely miatt „kel-
lett szenvednie". így foglalódik össze az egész evangélium ab-
ban, hogy Jézus megnyitja az írás értelmét a két tanítvány 
előtt. Jézus jogosan vádolja őket „értelmetlen és lassú szívű-
séggel", mert egész működése alatt erről volt szó, és még fel-
támadásáig sem értették meg. Jézus fe l tár ta nekik az íráso-
kat, de szemük még nem nyílt meg. Ehhez sem az írás, sem 
a magyarázata nem volt elég. 

Megnyílt a szemük 

28—32. Megérkeznek Emmausba. A két tanítvány unszolja 
Jézust, hogy maradjon velük és szálljon meg náluk. Ugyanaz 
a szó hangzik el, mint amikor Jézus kijelenti Zákeusnak, hogy 
nála kell megszállnia (19,5). Megkapóan í r ja le az elbeszélés, 
ahogyan a két ember őszinte vendégbarátsággal invitálja Jé-
zust, kényszerítették és rábeszélték a késői időre hivatkozva 
(vö. 14,23). Jézus elfogadja a hívást, bemegy házukba és asz-
talhoz telepednek. Ezzel ismét célhoz ér egy vonal, amely 
végigfut az egész evangéliumon. Jézusnak, az Emberfiának 
nincs szállása, de annál inkább felkeresi az embereket, a bű-
nösöket, és együtt étkezik velük. Ebben nyilatkozik meg Lu-
kács szerint legközvetlenebbül, hogy Jézus az Isten Fia tel-
jes közösséget vállal az emberrel (9,58; 4,38; 5,29; 7,34. 36; 
14,1; 15,2). Ebben a történetben is az asztali közösségnél kö-
vetkezik be a fordulat. Jézus átveszi a házigazda szerepét. Ke-
zébe veszi a kenyeret, és hálát ad, megtöri, és átadja a két ta-
nítványnak. Akkor megnyílt a szemük és felismerték Jézust, 
de eltűnt előlük. Miről ismerhették fel Jézust? Később a ta-
nítványok között elmondják, hogy a kenyér megtöréséről 
(24,35). Lukács máskor is beszél a kenyér megtöréséről, mint 
a keresztyének jellemző cselekményéről (9,16; 22, 19; Cs 2,46; 
30,7; 27,35). De mi lehetett benne a különös jel? Az áldás 
vagy a megtörés különleges módja? Az evangélium erre is 
feleletet ad. Amikor Jézus az úrvacsora szerzése után beszél 
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a gyülekezet életrendjéről, megmagyarázza az úrvacsorai 
magatartásnak az érteimát: ő úgy van közöttük, mint aki f e l -
szolgál, miközben tanítványai az asztalnál ülnek (22,24—27). 
Az emmausi házban sem ő evett , hanem megtörte a kenye-
ret és átadta nekik. Erről a jelképes cselekedetről, a szolgá-
latról, ismerték fel Jézust. A történeten ismét átüt az őske-
resztyénség hite. Istentiszteletük középpontjában állt az ú rva-
csora a kenyér megtörésével. Ez a gyülekezet számára talál-
kozás a feltámadt Úrral, de nem a szokásos asztali közösség, 
hanem úgy, hogy az Űr felszolgál a szolgáinak, és ezzel in-
dítja és neveli őket hasonló szolgálatra. Jézus az úrvacsora 
szerzésénél előre mutat halálára és dicsőséges eljövetelére. Az 
emmausi vacsora felhívja a figyelmet arra, hogy az úrvacsora 
közösség a feltámadt Jézussal. Ebben az élő Űrral való ú rva -
csorai közösségben nyílik meg szemük Jézus látására és szí-
vük a benne való hitre. Innen visszatekintve állapítják meg, 
hogy az Írás megértését is már Jézus adta nekik az élő be-
széde által. A szív lángolása a Szentlélek tüzére emlékeztet. 
Az nyit ja meg az ember értelmét, hogy megértse az Írást és 
megtalálja benne mindazt, ami Jézusról szól (Cs 2,4. 16—21. 
25—32. 34—36). 

Valóban feltámadt az Űr! 

33—35. A két tanítvány azonnal visszatér a többiek közé 
Jeruzsálembe, hogy elmondják a történteket. Nekik két mon-
danivalójuk volt: Jézus írásmagyarázata útközben és a ke -
nyér megtörése otthonukban. De az egybegyülekezett taní t -
ványoknak is volt mondanivalójuk: Jézus megjelent Pé te r -
nek. Valamennyien tényeket mondanak el. Az evangélium 
hirdetése lényegileg nem is más, mint események elmondása, 
amelyek tanúskodnak Istennek Jézusban megjelent szereteté-
ről. Ezzel az elbeszélés célhoz ért. Most már három tanú ja 
van Jézus feltámadásának, nem lehet többé puszta fecsegés-
nek minősíteni (24,11). Valóban feltámadt az Űr! Vissza-
tekintve az egész elbeszélésre ú j ra hangsúlyozzuk, hogy nem 
lehet allegorizálni ezt a történetet, de mégis vannak vonásai, 
amelyek mutat ják , 'hogy van mondanivalója a gyülekezet szá-
mára. Az elbeszélés három fő pontja a gyülekezeti istentiszte-
let három fő vonására emlékeztet. Ezek: az Írás olvasása, 
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amely Jézusról tesz bizonyságot és helyreigazítja tévedésein-
ket, az úrvacsora, amely közösség a Feltámadottal és felkészü-
lés a további szolgálatra és a testvérek találkozása, amellyel 
egymás hitét erősítik. És mind a hármat összefoglalja az a 
tény, hogy valóban feltámadt az Űr és él. 

3. JÉZUS MEGJELENIK TANÍTVÁNYAINAK 
24,36—49. 

(36) Miközben ezt beszélték, megállt közöttük, és így szólt 
hozzájuk: „Békesség néktek!"1 (37) Rémületükben és félel-
mükben azt hitték, hogy szellemet látnak. (38) Ezt mondta 
nekik: „Miért vagytok megrettenve, és miért támadnak két-
ségek szívetekben? (39) Nézzétek meg kezeimet és lábaimat, 
hogy én vagyok az. Tapintsatok meg, és lássátok meg, hogy 
szellemnek nincs izma és csontja, mint ahogyan látjátok, hogy 
nekem van." (40) Amikor ezt mondta, megmutatta nekik ke-
zeit és lábait.2 (41) Mivel még mindig hitetlenkedtek örömük-
ben, és csodálkoztak, ezt mondta nekik: „Van-e itt valami 
ennivalótok?" (42) Ök pedig adtak neki egy darab sült halat. 
(43) Elfogadta, és szemük láttára megette. 

(44) Ezt mondta nekik: „Ezek azok az igék, amelyeket el-
mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell 
teljesednie mindannak, ami megíratott Mózes törvényében és 
a prófétáknál és a zsoltárokban énrólam."2 (45) Akkor meg-
nyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, (46) és ezt 
mondta nekik: „Megíratott, hogy így szenved a Felkent, és 
feltámad a halottak közül a harmadik napon, (47) és hirdette-
tik az ő nevében megtérés bűnök bocsánatára minden népnek 
elkezdve Jeruzsálemtől. (48) Ti vagytok ennek tanúi. (49) És 
íme, én elküldöm rátok Atyám ígéretét, ti pedig tartózkodja-
tok a városban, amíg fel nem ruháztattok a magasságból erő-
vel." 

1: Néhány régi kézi ra tban (az ún. nyugati szövegben) a vers má-
sodik fele hiányzik; szövegkritikusok betoldásnak szokták minősíteni, 
mert egyezik Jn 20,12.26-tal. Lukács evangéliumának a vége azonban 
nagyon sok tartalmi egyezést mutat János evangéliumával anélkül, 
hogy közvetlen függést lehetne kimutatni. Ez a szöveg is egyike ezek-
nek az egyezéseknek, s ezen az alapon nem lehet eredetiségét két-
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ségbe vonni. — 2: Ez a vers is hiányzik a kéziratok egy részében, de 
nemcsak a nyugati szövegben, hanem a szír fordításokban és Marcion-
nál is; egyezik Jn 20,20-al; erre is érvényes az előző jegyzet, de 
eredetisége kevésbé valószínű. — 3: Lukács korában még nem volt az 
Ószövetségnek összefoglaló neve, és nem volt lezárva az ószövetségi 
kánon. Ezért sorolták fel egyes részeit. 

Én vagyok az! 

36—43. Lukács evangéliuma végigvezet Jézus működésé-
nek történetén és megmutat ja , hogyan halad előre lépésről 
lépésre. A feltámadás történeteiben is ez a haladás érvénye-
sül. Az első hírt asszonyok hozzák, azután megjelenik Jé-
zus Péternek, szinte egyidejűleg a két emmausi tanítványnak, 
itt pedig a tanítványok egész gyülekezetének. Ez sokkal több 
Lukács szerint mint a tizenegy. Együtt vannak azok, akik fel-
jöttek Jézussal Jeruzsálembe (19,37; 24,9. 10. 33). Pál apostol 
is tud arról, hogy Jézus egyszer a tanítványok nagy csoportja 
előtt jelent meg ( lKor 15,6). Ebben a történetben nagy hang-
súly esik egyrészt a tanítványok hitetlenségére, amelyet csak 
megjelenése tud legyőzni, másrészt Jézus testszerinti feltá-
madására, amelyet Jézus kézzelfoghatóan bizonyít. Míg a ta-
nítványok gyülekezete hallgatta az emmausi tanítványok be-
számolóját, megállott közöttük Jézus. A megszokott és min-
dennapi köszönéssel üdvözli őket: „Békesség néktek!" Ez 
nemcsak arra emlékeztet, hogy a feltámadt Jézus is valóságos 
ember, hanem arra is, hogy Jézus ezzel a köszönéssel küldte 
el tanítványait az evangélium szolgálatára, és ebbe belefog-
lalta egész evangéliumát (10,5). Itt ú j ra célhoz ér egy vonal, 
amely végigfut Lukács evangéliumán. Kezdődik Zakariás 
hálaadó énekénél, folytatódik a karácsonyi angyalok dicsére-
tével, békességgel bocsátja el Jézus a bűnükből és betegsé-
geikből gyógyulókat, ezzel küldi ki tanítványait, újra meg-
szólal a békesség hangja a jeruzsálemi bevonulásnál, és külö-
nös nyomatékot kap a szenvedés történetében azzal, hogy 
ez Jeruzsálem számára a meglátogatás alkalma, amikor felis-
merheti békéjének feltételeit (1,79; 2,14; 7,50; 8,48; 10,5; 19, 
38. 42). Magától értetődik, hogy ez magába foglalja az Isten-
nel való békét és a lelki békét, de sohasem korlátozódik erre. 
Kiterjed az emberi közösségekre, az egész nép, sőt az egész 
föld békéjére is. A feltámadt Jézus köszönése jelzi, hogy fel-
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támadásával nem következett be változás, nem kezdődik a 
messiási harcok időszaka, ahogyan azt tanítványai még min-
dig remélték (24,21; Csel 1,6). A feltámadt Ür irányvonala 
változatlan: békéjét adja át tanítványainak, hogy tovább vi-
gyék az emberek közé. A tanítványok mégis megrémültek 
megjelenésére. Mivel számukra megmagyarázhatatlan módon 
jelent meg, szellemnek vélték. Jézus megmutatta testét és 
megtapintatta magát, hogy meggyőzze őket a teljes azonos-
ságról: „Én vagyok az!" Ugyanaz, aki velük együtt él t . Itt 
van szó először a feltámadás öröméről. Az öröm ismét egy 
olyan vonal, amely végigfut az evangéliumon sokféle variá-
cióban. A karácsonyi öröm, a megtérés öröme és itt a fe l tá-
madás és élet öröme (2,10; 15,1—<32). Ez az öröm még tovább 
fokozódik a tanítványok örömévé azért, hogy az élő Krisztus 
szeretetének tanúi lehetnek a földön (24,53). Lukács itt azt 
mondja, hogy örömükben még mindig hitetlenkedtek. Reális 
emberek voltak örömükben is. Tudták azt a közmondást, 
hogy amit szeretne az ember, azt szívesen el is hiszi. Kétel-
kedésüket Jézus azzal győzi le, hogy eszik előttük. A nép hite 
még ma is azt tart ja, hogy a szellemnek nincs izma és nem 
tud enni. Az evangélium azt mondja, hogy Jézus ezt a lehető-
séget is kizárta, mert ami itt történik, annak messze kiható 
jelentősége van a keresztyénségre. A mi hitünk az apostoli 
igehirdetésre támaszkodik. Ez pedig azért hiteles, mer t mö-
götte tényleges valóság: a fel támadt Ür áll. 

Ti vagytok ezeknek tanúi? 
44—49. Akiket Jézus meggyőzött arról, hogy fel támadt, 

azokat tanúivá teszi. Mindenekelőtt saját tanítására emlékez-
teti őket. Jézus beszéde az apostoli igehirdetésnek az alapja. 
Ez azonban szoros összefüggésben marad azzal, ami megíra-
tott. Jézus tudja , hogy a Szentírás helyes magyarázata nem 
magától értődik. Az írástudók is foglalkoztak vele, és mégis 
szembekerültek Jézussal. Az ő magyarázata abból indul ki, 
hogy az Írásban róla van szó. Ezért azt kell meglátni és ki-
emelni belőle, ami általa beteljesedett. Az a Krisztus-kép, az 
az Isten-kép és az az etika érvényes benne, amit ő hirdetet t . 
Ez pedig nem a világi hata lomra törő messiás, hanem az a 
Jézus aki önmagát odaadva szolgál és megment másokat (23, 
34—43). Amit az Írás értelméről mondott Emmaus felé me-
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net, azt most elmondja tanítványainak. Emlékeztetünk a vele 
kapcsolatban elmondottakra (24,25—27). De Jézus kiegészíti 
szavait azzal, hogy előre mutat a tanítványok feladatára. Fel-
támadása nemcsak lezárása földi működésének, hanem kez-
dete egy ú j időszaknak, amelyben „hirdettetik az ő nevében 
megtérés bűnök bocsánatára." A megtérés és bűnbocsánat is-
mét jellemző vonása Jézus földi működésének, amely fő üt-
közőpont volt ellenfeleinél, de sokak számára ú j élet kezde-
tévé lett (5,20—26; 6,37; 7,36—50; 11,4; 17,3. 4). Ezt kell h i r -
detni most az ő nevében. A név említése azt jelenti, hogy 
nem a maguk hatalmával, hanem Jézus szolgálatában végzik 
ezt a munkát, és ha így végzik, akkor érvényes ez az ígéret: 
,.Aki titeket hallgat, engem hallgat." (10,16.) Ez a bizonyság-
tevő munka lépésről lépésre halad előre: „Elkezdve Jeruzsá-
lemtől minden népnek." Jézus feltámadása megnyitja az utat 
az evangélium előtt Izráel népétől minden nép felé. Ezt az 
utat nem lehet megfordítani. Az evangélium szolgálatát min-
dig az adott helyzetben és abból kiindulóan kell végezni. Nem 
mond tehát ellene a missziói parancsnak az, hogy a Cseleke-
detek könyve szerint a tanítványok először Jeruzsálemben 
maradtak. Nem hanyagolták el legközelebbi munkaterületü-
ket azért, hogy hirdessék az evangéliumot a világban. Ebben 
is követték Jézust , aki otthon Názáretben kezdte, hazájában 
Galileában folytat ta , és azután ment Jeruzsálembe. A tanít-
ványok tanúi Jézusnak. Feladatuk nem egyszerűen írásma-
gyarázat, hanem tanúság arról, amit Jézus mondott és tett . 
Nem az írásról tesznek bizonyságot, hanem arról a meghalt 
és feltámadt Ürról, akiről a Szentírás is tanúskodik. Jézus 
erre készíti ma jd fel őket „erővel a magasságból". Teljesedik 
az az ígéret, hogy Jézus ma jd tűzzel és Szentlélekkel keresz-
tel (3,16; Cs 2,3). Jézus a Szentlélek által végezte munkájá t 
(3,22; 4,1. 14. 18; 11,20). Nélküle tanítványai sem végezhetik 
szolgálatukat. De kap Szentlelket mindaz, aki kéri (11,13). 

4. JÉZUS MENNYBEMENETELE 
24,50—53. 

(50) Kivezette őket Betániáig, és felemelve kezeit, megál-
dotta őket. (51) És történt, hogy amíg áldotta őket, elvált tő-
lük, és felvitetett a mennybe. (52) Miután leborultak előtte, 
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visszatértek Jeruzsálembe nagy örömmel, mindig a templom-
ban voltak, és dicsérték az Istent. 

Megáldotta őket! 

50—51. Betánia Jeruzsálemtől keletre mintegy három kilo-
méternyire volt az Olajfák hegyének keleti lejtőjén. Jézus ide 
vezeti tanítványait . Lukács nem szól az időpontjáról. A Cse-
lekedetek könyvében 40 napi időt említ, amíg a feltámadt J é -
zus tanítványaival együtt volt (Cs 1,3). „Jézus elvált tőlük és 
mennybe vitetet t": ezzel teljesül az, amit kihallgatásakor a 
nagy szinédrium előtt mondott: „Mostantól az Emberfia ülni 
fog az Isten erejének jobbja felől." (22,69.) Királyok ősi szo-
kás szerint azt ültették t rónjukra jobb felől, akinek átadták 
hatalmukat. Az előző szakaszban láttuk, hogy Jézus fel táma-
dásával ú j korszak kezdődik: az evangélium hirdettetik a föl -
dön. Ezt az ú j korszakot az is jellemzi, hogy Isten hatalmát 
Jézus Krisztus gyakorolja. Az a Jézus, aki a terméketlen f a 
számára kegyelmet kért az Atyától (13,8). A mennybemenetel 
története tehát azt mondja, hogy Jézusért Isten kegyelmének, 
szeretetének és türelmének korszakában él a világ. Jézus a 
tanítványoktól áldással vesz búcsút. Az áldás azt jelenti bú-
csúzásnál, hogy az elválás nem szünteti meg a közösséget az 
egymástól elválók között. Jézus Isten hatalmával és változat-
lan szeretetével kormányozza a világot, a tanítványok pedig 
ebben a világban tesznek bizonyságot az ő szeretetéről, és ezt 
a kettőt összefogja az az áldása, amellyel eltűnt a tanítványok 
szeme elől, hogy átvegye Isten hatalmát és láthatatlanul to-
vább vezesse őket és a világot. 

Visszatértek nagy örömmel 

52—53. A tanítványok leborulnak a láthatatlan Jézus előtt: 
imádták őt. Az őskeresztyénség óta mai napig jellemzi az 
egyházat, hogy Jézust Urának vallja. A tanítványok azután 
visszatérnek és a templomban dicsérik az Istent. Lukács evan-
géliuma a templomban kezdődik, és ott végződik. Azzal kez-
dődik, hogy Zakariás, a pap megnémul a templomban és az-
zal végződik, hogy a tanítványok gyülekezete, egy volt halá-
szokból, vámszedőkből, zélótákból és más hasonló elemekből 
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álló csoport hangosan dicséri Istent a templomban — Jé-
zusért. Zakariás először hallotta meg, hogy Isten ígéretei tel-
jesülni fognak, de nem hi t t benne. A tanítványok először lát-
ták az ígéretek beteljesedését, a fel támadt Urat, és eljutottak 
a Krisztusban való hitre. Az evangélium befejezése egészen 
rá van hangolva a bevezetésre. Mégsem visszatekint, hanem 
előre. Mert az ígéretek beteljesedése újabb, még nagyobb ígé-
reteket foglal magában. Azt az ígéretet, hogy a mennybe-
ment Jézus szeretete áll a világ felett, és azt az ígéretet, hogy 
egyháza ennek a szeretetnek a tanúja lesz a világban. Az élő 
Űr Jézus egyháza ezért a kettős igéretért dicséri az Istent 
nagy örömmel. 

372 



B E F E J E Z É S 

A bevezetésben elmondtuk, hogy Lukács olyan korban írta 
evangéliumát, amely nehéz idők után tele volt a békés fejlő-
dés reménységével. Nem igazolódott azoknak a várakozása, 
akik a háborúkból és szenvedésekből azt következtették, hogy 
közel van Jézus eljövetelének ideje, és rövid időn belül vége 
lesz a világnak. A keresztyénségnek le kellett vonnia ebből a 
következtetéseket, és újra végig kellett gondolnia, mi a helye 
és feladata ebben a világban. Ugyanakkor a keresztyénség 
iránt érdeklődő körök is választ vártak arra a kérdésre, hogy 
mit akar a keresztyénség. A bevezetésben azt mondtuk, hogy 
Lukács ezekre a kérdésekre evangéliumával ad feleletet. Most 
visszatekintve pontosan meghatározhatjuk ennek tartalmát. 
Válasza szigorúan krisztocentrikus. Hirdeti azt a nagy örö-
möt, hogy a Messiás nem úgy jött el, ahogyan várták: mes-
siási harcra, világi uralomra és világítéletre, hanem Üdvözí-
tőül jött, hogy megmentse és megtartsa a világot. Ebből kö-
vetkezik az a szigorúan krisztocentrikus etika, amely nem 
követel mást, mint ennek a világot üdvözítő Jézusnak a kö-
vetését szeretetben. Lukács ennek alapján határozza meg az 
egyház helyét és feladatát ebben a világban, amit a következő 
három tételben foglalhatunk össze. Először: Hibás az az apo-
kaliptikus eszhatológia, amely a történelmi megrázkódtatá-
sokat figyeli, és különféle jelek alapján minél közelebbi időre 
reméli a világ végét. A keresztyénségnek tudnia kell, hogy 
Jézusért türelem alatt áll a világ, és ezért mennybemenetele 
és visszajövetele közé ékelődik az a történelmi korszak, 
amelyben az egyháznak tanúskodnia kell az ő szeretetéről. 
Másodszor: Hibás az a vallásos-politikai messianizmus, amely 
Isten országát szembeállítja a földi hatalmakkal, Istenért ra-
jongva hirdet gyűlöletet a más hitűekkel szemben, és a hivők 
földi uralmára törekszik. A keresztyénségnek tudnia kell, 
hogy Jézushoz hasonlóan nem uralkodnia, hanem szolgálnia 
kell ebben a világban, a feszülő ellentétek között is meg kell 
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valósítania az igazi emberszeretetet, és magától értetődően 
kell teljesítenie földi kötelességeit. Harmadszor: Téves az az 
elképzelés, hogy Isten a világot pusztulásra ítélte, és ezért Jé-
zus követőinek nem kell törődniük a világ megmaradásával. 
A keresztyénségnek tudnia kell, hogy Jézus a földi javakhoz 
való viszonyt középponti kérdéssé tette, és csak azt t a r t j a al-
kalmasnak az ő követésére, aki a „csekélyen", a földi javakon 
hűségesnek bizonyul. Ezért tanítványait szembeállította a gaz-
dasági és társadalmi igazságtalanságokkal, és nemcsak elítélte 
a nyereségvágyat és az anyagi javak felelőtlen élvezését, ha-
nem azt vár ja tanítványaitól, hogy a földi javakkal ember-
társaik javát szolgálják. 

Lukács evangéliumának megírása óta közel kétezer esz-
tendő telt el. Ezért az evangélium magyarázata közben több-
ször kellett megállapítanunk, hogy idegenné vált számunkra 
az a világ, amelyben Jézus szavai először elhangzottak. De azt 
is többször láttuk, hogy amit Jézus eredetileg a farizeusok-
nak és írástudóknak mondott , azt Lukács saját korának ke-
resztyén egyházára alkalmazta. Példát mutatott arra, hogy 
Jézus szavát akkor é r t jük és követjük helyesen, ha a megvál-
tozott viszonyok figyelembe vételével saját helyzetünkre al-
kalmazzuk. Jézus az irgalmasság parancsát a samaritánusok-
hoz való viszonyra alkalmazta, a ma egyházának ugyanezt a 
népeknek és a különböző nézeten levő embereknek egymás-
hoz való viszonyában kell képviselnie. Jézus az anyagi javak 
helyes használatával kapcsolatban a szegények támogatására 
szólított fel, és a személyes felelősséget ébresztette fel. Az 
anyagi, gazdasági és társadalmi kérdések azonban ma világ-
távlatúakká lettek. A ma egyházának tehát ebben a nagy táv-
latban is kell törekednie olyan igazságos rendre, amely min-
den embernek biztosítja az emberi élet feltételeit. De a vál-
tozott viszonyok között is változatlan az az örömhír, hogy Jé-
zus nem a világ pusztulását, hanem életét akarja, és ezért 
egyházának ma is az a helye és feladata ebben a világban, 
hogy az ú j körülmények között ezt a Jézust kövesse szere-
tetben. 
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