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„K éPeK BeN moN DTA m eL N eK TeK” (J N 16 , 25)

e L ŐSZ Ó

A János-evangélium krisztológiai tanítását erőteljes képi világot reprezentá-
ló beszédalakzatok rögzítik.1 e többszörösen rétegezett artikulációs rend-
szer az evangélium központi üzenetét (Krisztus üdvtörténeti tevékenységé-
nek kimondását) a szinoptikus hagyománytól igen eltérő módon közvetíti. 
Az evangélium beszédformáira irányuló – különösen az elmúlt évtized so-
rán markáns axiómákat megfogalmazó – kutatás a szinoptikus példázatok 
egzegézisének módszertani kiindulópontjaitól eltérő alapelvek alkalmazá-
sát látja indokoltnak. e folyamat egyértelműen jelzi, hogy az igen komoly 
hagyományokkal rendelkező egzegetikai iskolák – a szinoptikus evangé-
liumok képi beszédformáját értelmező – kategóriái nem alkalmasak ar-
ra, hogy a negyedik evangélium képnyelvének összefüggéseit modellez-
zék.2 A kutatástörténeti példák nyomán alapvető tapasztalatunk, hogy az 
evangélium szövegét átszövő képi beszédformák elemzése újra és újra rá-
mutatott János nyelvének rejtélyességére, következetlenségeire (sőt kusza-
ságára), illetve a képek nyomán megnyíló jelentéssíkok zavarba ejtő gaz-
dagságára. Az a sokrétű kifejezésmód, amellyel az evangélium „képileg” 
beszél Krisztusról, az egzegétától és az irodalmártól is megfelelő metodoló-
giai kiindulópontok megválasztását, olykor az alkalmazott szakterminoló-
giai apparátus korrigálását követeli meg. Az evangélium képvilága a szöveg 
strukturális összetevőinek csupán egyik, ám igen meghatározó eleme, a 
textus stilisztikai és teológiai rétegét hordozó egysége. A János által képvi-
selt elbeszélésszervező nyelvi formulák elemzése megkerülhetetlen kérdés-
ként helyezi előtérbe a doxa kimondásának poétikai–teológiai feszültségét. 
A jánosi képi beszédformák elemző bemutatása így (olykor szinte észrevét-
lenül) krisztológiai (emellett szótériológiai, szentháromságtani) kérdések 
megközelítésének kísérletévé válik, és óhatatlanul Jézus történetének, sze-
mélyének jelentéstartalmára, illetve a nyelvi formulákban rögzíthető tanú-
ságtétel teológiai problematikájára irányítja figyelmünket.
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Bár Charles harold Dodd3 a János-evangélium szövegét „összetett szim-
bólumrendszerként” értelmezi, és a János által reprezentált világot „örök 
valóságok élő és dinamikus képeiként” szemléli; Wayne meeks4 és her-
bert Leroy5 az evangélium nyelvét a jánosi közösség számára értelmezhe-
tő kódokként határozza meg; Franz muβner pedig az evangéliumi szer-
ző jellegzetes teológiai „látásmódjáról”, „szimbolikus nyelvéről” beszél,6 a 
János-evangélium narratív keretében megszólaló nyelv figurális jellegének 
felismerése R. Alan Culpepper nevéhez, illetve alapvető könyvéhez fűző-
dik.7

Culpepper meglátása szerint a szöveg irodalmi elemeinek összefüggés-
rendszerét az evangéliumi perikópák tér- és idő-reprezentációja és a cse-
lekményben megjelenített karakterek és a drámai diskurzusok biztosít-
ják. A negyedik evangéliumban meghatározó szerepet játszó szimbólumok 
olyan „hidakat jelenítenek meg, melyek az olvasóban rejtőző befogadói ér-
zékenység nyomán a valóság és az isteni életet reprezentáló misztérium 
kapcsolatát jelzik”.8 

A János-evangélium kutatástörténetének újabb szakaszában önál-
ló szemléletű, egymástól eltérő módszertani elveket követő kötetek állít-
ják középpontba az evangélium képvilágát. otto Schwankl9 az evangélium 
képi elemeit metaforákként értelmezi, és a szöveg képeit a fény és árnyék 
motívumrendszerén keresztül vizsgálja. Dorothee Lee könyve10 a jánosi el-
beszélésegységeket „szimbolikus narratívákként” definiálja, melyek a hívő 
magatartásra szólító pragmatikus funkciót töltenek be. Jan gabriël van der 
Watt11 és ulrich Busse12 kutatásai elsősorban a metaforaelméletre alapo-
zott szövegelemzésre irányulnak. Watt „a jánosi képvilág metaforaelméle-
tének” kidolgozása során a szöveg szintjén kibomló szemantikai területek 
dinamikus interakciójában jellegzetes jánosi képteremtő módszert fedez 
fel, míg ulrich Busse az evangélium metaforakincsét az ókori retorika ho-
rizontján át szemléli. A két kutató különös érdeme, hogy figyelmüket a fi-
gurális nyelv nagyobb metaforahálók rendszerében betöltött szerepére for-
dítják. J. g. van der Watt meglátása szerint – a család metaforakincsének 
szerepe elsődleges, míg ulrich Busse véleménye szerint ezt az elsődleges – a 
képeket összefogó – szerepet a Templom metaforája képviseli.

A kötetben szereplő tanulmányok a János-evangélium képi világának 
megközelítése során eltérő módszertani elvek alkalmazását tükrözik, más 
és más kérdések mentén próbálják e teológiai szempontból igen gazdag ta-
nítást tükröző szöveget megközelíteni.

Ruben Zimmermann bevezető tanulmánya (A János-evangélium képte-
ológiája) átfogó képet nyújt az evangélium képi világának kutatástörténe-

narrativak11-beliv-jav.indd   12 12/21/12   3:35:56 PM



13

téről (ily módon e vázlatos bevezetőt is helyettesíti), részletesen vizsgálja a 
szöveg metaforahálóinak összefüggéseit és krisztológiai dimenzióit. Zim-
mermann felfogása szerint az evangélium képi világa az olvasót a kriszto-
lógiai reflexió kialakításának aktív közreműködőjévé teszi, mivel az egy-
mástól eltérő képek a maguk felhívás-szerkezetüknél fogva lehetővé teszik 
és megkövetelik, hogy a befogadók olyan Krisztus-mozaikká illesszék ösz-
sze őket, amelyet retrospektív módon, az egész alakzattal számot vetve 
alakíthatnak ki. A krisztológia ily módon olyan interpretációs folyamatot 
reprezentál, mely a képiség fogalmát alkalmazhatónak tekinti további dog-
matikai diszciplínák (az istentan, az antropológia illetve az ekkleziológia) 
értelmezésével kapcsolatban. 

Alan Culpepper kötetünkben helyet kapó írása (Implicit kommentár: 
A félreértés) az evangéliumi szövegben „implicit kommentárként” megje-
lenő, kétértelműséget kifejező beszédmódot az üzenet valódi rétegének fel-
fejtéséhez segítséget nyújtó komponensként értelmezi. A János-evangélium 
dialógusainak egyik jellegzetes vonásaként szemlélhető félreérthető kije-
lentések, a kétértelmű, metaforikus szövegelemek az evangélium teológi-
ai üzenetét – a tételszerű összegzés helyett – az olvasóra erőteljesebb hatást 
gyakorló retorikai elemek alkalmazásával jelenítik meg.

Jean Zumstein tanulmányának (Intratextualitás, intertextualitás a Já-
nos-evangélium szövegében) a hagyományos egzegetikai, szövegkritikai is-
kolák elveitől eltérő hermeneutikai kiindulópontja immár magát a szöveget 
(a szövegek intra- és intertextuális összefüggéseit) – s nem az adott törté-
nelmi hátteret – állítja középpontba. A szerző meggyőződése, hogy szö-
vegek egymásra utaló jeleinek vizsgálata – amint arra hartwig Thyen Já-
nos-evangélium kommentárja rámutat – kidolgozott értelmezési modellek 
alkalmazását követeli meg. A szövegvizsgálat szempontjából nem elegendő 
az evangélium alapszövegekre reflektáló egységeire hivatkozni, megkerül-
hetetlen ugyanis az intertextuális összefüggéseket biztosító különböző ele-
mek pontos meghatározása, egymástól való elkülönítése. emellett a szöve-
gek egymáshoz fűződő kapcsolatával számot vető befogadói magatartás az 
olvasó számára is új lehetőségeket nyit meg.

Francis J. moloney tanulmánya (Jn 21: Az evangélium mint történet) az 
evangélium 1-20. és 21. fejezete közti kapcsolat elemzésekor a szövegrészek 
közti feszültségek vizsgálata során az implicit szerző és a befogadói pozí-
ció kapcsolatának kérdéseit érinti. A szerző meghatározó kérdésfelvetése: a 
két szövegegység (Jn 1-20; 21) nyelvi, tematikus kapcsolata megköveteli-e a 
befogadótól, hogy az evangélium teljes szövegét – az implicit szerző szán-
dékának megfelelően – összefüggő irodalmi, teológiai egységként szemlél-
je? Lehetséges-e, hogy az implicit szerző sajátos nézőpontból fakadó narra-
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tív eszközökkel és kommunikációs céllal alkotta meg a szöveget, és ennek 
az egységes szemléletmódnak az elemei nagyrészt a Jn 1,1-20,31 részben ta-
lálhatók? Végül, lehetséges-e, hogy e szerzői nézőpont az evangélium vég-
leges szövegének formálódásakor, a végső implicit szerző kézjegye nyomán 
módosult?

Petrus maritz és gilbert Van Belle írása (Az étel és az ital „képteológiá-
ja” [Jn 6,35]) a grammatikai komponensek vizsgálatát módszertani kiin-
dulópontként tételező egzegézis világába nyújt betekintést. A két kutató az 
élet kenyere-logion (Jn 6,35) strukturális elemzésén túl a szövegrész jelleg-
zetes szóhasználatát a teológiai üzenet szempontjából lényeges Jn 4,13b-14, 
illetve 7,37-39 egységekkel veti össze, rávilágítva azokra a jellegzetes eltéré-
sekre, melyek a logiont az ószövetségi bölcsességi irodalom formuláitól és a 
szinoptikus evangéliumokra jellemző beszédmódtól megkülönböztetik.

Craig Koester kötetünkben szereplő írása (A világosság–sötétség képi vi-
lága János evangéliumában) az evangélium figurális nyelvének értelmezését 
nyújtó könyvének13 egyik fejezete. A szerző a negyedik evangélium képi vilá-
gának leírására elsődlegesen a szimbólum fogalmát használja, mely értelme-
zése szerint „kép, cselekedet, illetve személy”, mely transzcendens irányult-
sággal rendelkezik.14 A „szimbolikus és reprezentatív karakterek” valamint 
„szimbolikus cselekedetek” mellett Koester az evangélium meghatározó 
szimbólumának a világosság–sötétség, valamint a kereszt–keresztrefeszítés 
motívumát tekinti. A szimbólumok használatát Koester a közösség identitás-
értelmezésének tekinti, melyben (jelen esetben) a jánosi közösség a rajta kí-
vülálló világhoz fűződő elhatárolódást, illetve együttműködést reprezentál.

Ruben Zimmermann másik tanulmánya (Szimbolikus kommunikáció az 
evangéliumi szerző és az olvasó között – A kert mint szimbólum; [Jn 19-20]) 
a σύμβολον kifejezés alapjelentéséből kiindulva a szöveg szimbólumrend-
szerét mint a szerző és a befogadó között kialakuló kommunikáció meg-
határozó elemét tételezi, és a kert szimbolikus világát igen gazdag hagyo-
mánytörténeti elemzéssel közelíti meg. Zimmermann meggyőződése, hogy 
az olvasó a szöveg rejtett – az őstörténet hagyománykörére vonatkozó – re-
ferenciális pontjai nyomán juthat el (különböző lehetőségeket felmutató) 
szimbolikus teológiai állításokig. Arra a kérdésre, hogy a befogadó invenci-
ója a szövegre, illetve az adott kérdésre vonatkozóan mennyire hiteles, csu-
pán esetleges válasz adható.

A tanulmányokban szereplő bibliai idézetek a szerző értelmezésének 
függvényében a protestáns új fordítás (Budapest: Kálvin kiadó, [1975] 
1990), illetve a katólikus fordítás (Budapest: Szent István Társulatm 2011) 
szövegéből származnak. Kötetönkben kiegészítésként az evangélium szö-
vege is olvasható.
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A bevezető gondolatok után – most csupán szerény jelzésként – szeretném 
köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal, tanácsaikkal 
vagy akár biztatásukkal járultak hozzá ahhoz, hogy e kötet elkészülhes-
sen, és mindazoknak, akik talán nem is gondolják, milyen szerepük van 
abban, hogy e tanulmányok megjelenhetnek. hálával gondolok Rózsa hu-
bára, Fila Bélára és Puskás Attilára, köszönöm martos Levente Balázs ja-
vaslatait és a beszélgetéseket.

e könyvért is elsősorban Thomka Beátának szeretnék köszönetet mon-
dani, akinek támogatása és jelenléte mindig a narratívába ágyazott dogma 
súlyára és a doxa szépségére figyelmeztet.

A János-evangélium képi világa – a szerző szándékából adódóan – olykor 
elbizonytalanítja a befogadót, de talán éppen azért, hogy tekintetét egyút-
tal arra irányítsa, ami lényeges. A krisztológiai képek önálló értékkel (ön-
álló narratívával) rendelkeznek, ám a képhálók komplexitásában új minő-
ségű tartalmak hordozóivá válhatnak.

A János-evangélium szövegében rejtőző Krisztus-ikon (akárcsak a bin-
hami Szent Kereszt-templomban ránk tekintő, a Cranmer-biblia szövege 
mögül előbukkanó Jézus-arc) felismerésére irányuló felhívás („Jöjj, nézd! 
[„Lásd meg!”] Jn 1,46) – talán a kötetben szereplő tanulmányok tapaszta-
latai alapján is – hozzájárulhat ahhoz, hogy a szemlélődő olvasó a képek 
krisztológiájának tanújává válhasson (Jn 21,24).

Horváth Imre
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Ruben Zimmermann

A JÁ NOS-EVA NGÉLIUM  K éP TeoLÓgI ÁJA

A János-evangélium képvilága ugyanolyan mértékben meghatározó és erő-
teljes, mint amennyire zavarba ejtő és rejtélyes. Az Újszövetségben aligha 
találunk olyan könyvet, amely a negyedik evangéliumnál erőteljesebb ha-
tást gyakorolt volna a teológiai gondolkodásra, illetve az egyházi művé-
szetek fejlődésére. Bár markáns művészettörténeti példákként említhetjük 
a Fiú, a Jó pásztor vagy a Bárány krisztológiai képeit, az evangélium képi 
beszédformáit nem egyszerű megérteni és elemezni. Nem találunk olyan 
átfogó munkát, mely János képvilágának eredetével, irodalmi formájával, 
szóhasználatával, illetve teológiai jelentőségével és szerepével kapcsolatban 
a kutatók egyöntetű álláspontját tükrözné. A szöveg alkotóelemei a hagyo-
mányos kiindulópontok megszüntetését és az új kísérletek kudarcát ered-
ményezik. Amikor úgy éreznénk, sikerült e képiség lényegét megragad-
nunk, a narráció szintjén a szövegben elrejtőző Krisztus1 alakját felmutató 
képek máris tovatűnnek. A János-evangélium összetett képvilága, bonyo-
lultsága, rejtélyessége, sőt kuszasága – Adolf Jülicher metaforáját idézve – 
sűrű bozótként, áthatolhatatlan cserjésként jelenik meg előttünk.2

Nem meglepő tehát, hogy a szöveg képi beszédmódjának vizsgálata – 
ahogyan azt a tanulmányunkban említett példák igazolják – hosszú ide-
ig háttérbe szorult a János-evangélium kutatása terén. A „nyelvi fordulatot” 
követő időszak ugyanakkor a János képeinek tanulmányozására irányuló 
intenzívebb figyelmet eredményezte. Illúziónak tűnhet, hogy a kutatás ál-
talános módszertani, illetve interpretációs alapelveket, vagy akár csak egy-
ségesnek elfogadott terminológiai apparátust rögzíthet az evangélium kép-
nyelvének leírásakor. Tanulmányunk célja így nem lehet több, mint az, hogy 
néhány alapvető, a további diskurzus lehetőségét feltételező kiindulópon-
tot kínáljon fel, illetve – képletesen szólva – ösvényeket nyisson meg a Já-
nos-evangélium képvilágának sűrű cserjésében. Célunk az lehet, hogy ezek 
az ösvények – a tudományos diskurzus és az evangélium beszédmódjával 
kapcsolatos kutatási irányvonalak kijelölése nyomán – utakká fejlődjenek.
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1.  K u TATÁ SI  öSV é N y e K :  
A Z eVA Ngé L I u m K é PI  V I L ÁgÁ NA K F e L F e De Z é Se3

1.1. A kezdetek: A 20. század első felének módszertani elvei Jülicher 
nyomán – A jánosi képvilág mint mellőzött kutatási terület

Adolf Jülicher monumentális munkájában a jézusi példabeszédeket be-
szédmódjuk alapján az allegória, a parabola, illetve a példaelbeszélés (Bei-
spielerzählung) típusába sorolta megteremtve ezzel az újszövetségi képi 
beszédmód 20. századi vizsgálatának alapelveit.4 Jülicher kategóriái mind-
emellett a negyedik evangélium képvilágára aligha alkalmazhatók,5 ennek 
megfelelően a szerző – a jánosi képnyelvvel kapcsolatos fenntartásait vilá-
gosan kifejezve – egészen pontosan 29 sort (nem egészen egy oldalt) szen-
tel az evangélium képiségének vizsgálatára. Jülicher János képeit „csekély 
esztétikai értékkel bíró, kidolgozatlan allegóriáknak” tartja, melyek csu-
pán „kusza és zavaros” értelmezési lehetőségeket hordoznak.6 Néhány év-
vel később, 1913-ban Johannes Kreyenbühl az evangélium képi világával 
kapcsolatos ellenérzéseit még egyértelműbben fejezte ki.

„A negyedik evangélium igen egyszerű jelentéseket hordozó képvilágá-
ra a sematizmus és az egysíkúság jellemző. A szinoptikus evangéliumok 
erőteljes, változatos formákban rögzített parabolái a János-evangélium al-
legorikus világában csupán halvány képek formájában bukkannak fel, és 
János szövege a szinoptikus példázatokban érezhető gondolatgazdagságot 
sem mutatja fel.”7

A Jülicher, illetve Kreyenbühl által képviselt – a János-evangélium képiségét  
elutasító – szemléletmód a 20. századi újszövetségi egzegézis meghatározó  
eleme maradt. Az Újszövetség képi formulái így – részben a Gleichnisbuch- 
hatás következtében – a szinoptikus példázatok alapján váltak vizsgálha-
tóvá. Az egzegézis terén korábban meghatározó allegorikus értelmezéssel 
kapcsolatos jülicheri kritika magát az allegória kategóriáját is megkérdője-
lezte, s úgy tűnt, a János-evangélium, illetve a Jelenések könyvének világa a 
Jülicher által megnevezett típusoktól eltérő módon nem közelíthető meg.

A negyedik evangélium képi beszédformájára utaló fenntartások emel-
lett a János szövegét értelmező tanulmányok megállapításaiból erednek. Az 
egzegézis meghatározó kérdésfelvetéseire (legalábbis német nyelvterületen) 
a Julius Wellhausen és Rudolf Bultmann nyomán alkalmazott hagyomány- 
és formatörténeti, valamint egzisztencialista kiindulópontok gyakoroltak 
hatást, és az evangéliumra mint irodalmi formájú szövegre már nem irá-
nyult kellő figyelem.

narrativak11-beliv-jav.indd   18 12/21/12   3:35:56 PM



19

A kutatók közül mindössze néhány, ettől eltérő álláspontot képviselő ne-
vet említhetünk. oscar Cullmann 1948-ban megjelent tanulmányában8 a 
János nyelvének rejtélyességét „az evangélium megértésének kulcsaként” 
szemléli. Charles harold Dodd könyve (The Interpretation of the Fourth 
Gospel)9 pedig elsőként vállalkozik arra, hogy a szöveg „meghatározó gon-
dolatait” azonosítva a forma és a teológiai tartalom alapján „a negyedik 
evangélium allegóriáit” a szinoptikus példabeszédektől függetlenül szem-
lélje, és e képiségnek az ószövetségi képi tradícióhoz, illetve a zsidó-hel-
lenisztikus szimbólumokhoz fűződő kapcsolatát kimutassa. A szöveg pla-
tonikus szellemi háttere ellenére a párbeszédek, a képek – így a visszatérő 
ἀληθινός jelzőhöz kapcsolódó kenyér vagy szőlőtő motívuma –, az evangé-
liumi narratívák, valamint a jánosi σημεĩα leírások – szimbolikus jelenté-
seket hordoznak. Dodd értelmezése szerint az evangélium szövegét „ösz-
szetett szimbólumrendszer” fogja át, „egy olyan világ reprezentációjaként, 
melynek jelenségei (a dolgok és események) nem illuzórikus fátylak mögül, 
hanem örök valóságok élő és dinamikus képeiként állnak előttünk, s me-
lyek azt a világot jelenítik meg, amelyben az Ige testté lett”.10 Franz muβner 
azt a módot, ahogyan az evangélium szerzője Jézust szemléli, jellegzetes te-
ológiai „látásmódként” (Sehweise) értelmezi, mely általánosabb értelemben 
„szimbolikus nyelvként” jelenik meg előttünk.11 János nyelvének figurális 
jellege és rejtélyessége – Wayne meeks12 és herbert Leroy13 szerint – a kö-
zösségnek szóló üzenet szempontjából válik érthetővé. A szerzők – bár egy-
mástól eltérő módon – úgy vélik, hogy az evangélium nyelve a jánosi kö-
zösség számára értelmezhető kódok „megfejtésével” mutatja fel teológiai 
értékét. A felsorolt szerzőkön túl csupán a hagyománytörténeti iskola kép-
viselőit (például eduard Schweizer nevét) említhetjük, akiknek figyelme az 
evangélium Én vagyok-mondásainak tanulmányozása felé fordult.14

1.2. A kutatás második szakasza: A nyelvi fordulat hatása a 
János-evangélium egzegézisére; az evangélium figurális nyelvének 

újrafelfedezése 1970-től

Az evangélium nyelve, szövegvilágának formája az 1970-es évektől kezdő-
dő irodalmi értelmezések nyomán került a figyelem középpontjába. A szö-
veg irodalmi interpretációjának kezdeti időszakából David Wead, Birger 
olsson, illetve R. Alan Culpepper munkái érdemelnek megkülönböztetett 
figyelmet.15 Az evangélium nyelvészeti irányultságú kutatásában fokoza-
tosan került előtérbe a jánosi nyelv képisége, így – a kutatás második sza-
kaszának nevezhető időszakban – joggal beszélhetünk az evangélium figu-
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rális nyelvének újrafelfedezéséről. A különböző kontextusban alkalmazott 
képek immár a teológiai, irodalmi értelmezés elemeiként jelenhettek meg: 
René Kieffer16, Xavier Léon-Dufour17, Charles K. Barrett18, illetve günter 
Stemberger19 e képi motívumokat – a meglátásait korábban megfogalmazó 
Juan Lealhoz20 hasonlóan – szimbolikus gazdagságuk és hagyományvilá-
guk kontextusában vizsgálták. Sandra m. Schneiders – egy lépéssel előbbre 
jutva – a jánosi képvilág szakramentális szimbólumaiban „a transzcendens 
misztériumának személyes módon megtapasztalható jellegét” hangsúlyoz-
za.21

Robert Kysar22 és John Painter23 kutatásai ettől eltérő irányba mutat-
nak. A szerzők János képi beszédmódjának vizsgálata során számos tanul-
mányban alkalmazzák – sikerrel – a nyelvészeti metaforakutatás kiinduló-
pontjait.

A figuralitás felismerése a János-evangélium narratív nyelvében R. Alan 
Culpepper nevéhez, illetve alapvető munkájához (Anatomy of the Fourth 
Gospel) fűződik.24 Culpepper szerint az irodalmi (narratív) elemek össze-
függésrendszere nem csupán az evangéliumi szöveg tér- és idő-reprezentá-
ciójára, hanem a cselekményben megjelenített karakterekre és a drámai ta-
lálkozások leírására is érvényes. A könyv hatodik fejezetében a szerző az 
evangéliumi szövegben „implicit kommentárként” megjelenő irodalmi esz-
közöket (mint a kétértelműséget kifejező beszédmódot vagy az iróniát) az 
üzenet valódi rétegének felfejtéséhez segítséget nyújtó elemekként értel-
mezi. A nyelv figurális jellege biztosítja a szövegkompozíció szemantikai 
mélységét. A János-evangélium központi szimbólumai olyan „hidakat jele-
nítenek meg, melyek az olvasóban rejtőző befogadói érzékenység nyomán a 
valóságot és az isteni életet reprezetáló misztérium kapcsolatát jelzik”.25 

1.3. Harmadik szakasz: Az evangélium képi világának kutatása az 
elmúlt évtizedben (1995-től)

A János-evangélium kutatástörténetének új, harmadik szakaszában (1995-
től) önálló szemléletű, egymástól eltérő módszertant követő kötetek állít-
ják középpontba az evangélium képvilágát. Az elmúlt mintegy tíz év során 
született könyvek közül két monográfiát emelhetünk ki, melyek a jánosi 
beszédmód megközelítésének különböző lehetőségeit demonstrálják.

otto Schwankl26 az evangélium képi elemeit metaforákként értelmezi, 
és a szöveg képeit a fény és árnyék motívumrendszerén keresztül vizsgálja. 
Az egymáshoz nem tartozó szemantikai tartalmak „összeillesztése” új je-
lentésmezők dinamizmusát eredményezi; a szerző – Ricœur metaforaelmé-
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letére27 utaló – értelmezése szerint az élő metafora „új szemantikai mezők 
– egyfajta „jelentéstöbblet” – megtapasztalását”, a „tudat- sőt a létértelme-
zés kibontakozását” teszi lehetővé.28

Craig Koester tanulságos, először 1995-ben megjelent – Symbolism in the 
Fourth Gospel című – könyve29 az evangélium képi világának leírására el-
sődlegesen a szimbólum fogalmát használja. Koester értelmezése szerint a 
szimbólum transzcendens irányultságú30 „kép, cselekedet, illetve személy”. 
A szerző kiindulópontja alapján a „szimbolikus és reprezentatív karakte-
rek” (2. fejezet) ugyanolyan módon szemlélhetők, mint a „szimbolikus cse-
lekedetek” (3. fej.). Koester az evangélium meghatározó szimbólumának a 
fény – árnyék (4. fej.), a víz (5. fej.) valamint a kereszt – keresztrefeszítés 
(6. fej.) motívumát tekinti. A részletes szövegelemzések után a könyvben 
– a Symbol and Community című 7. fejezetben – a szimbólumok a jánosi 
közösségre gyakorolt hatásának átfogó elemzését találjuk. A szimbólumok 
használatát Koester a közösség identitásértelmezésének tekinti, melyben „a 
közösség a rajta kívülálló világhoz fűződő – elhatárolódást és együttműkö-
dést kifejező – viszonyának feszültsége érezhető”.31

A későbbi munkák – e kiindulópontokhoz hasonlóan és az egyes motí-
vumok vizsgálatával – elsődlegesen az evangélium metafora- illetve szim-
bólumhasználatára fordítanak figyelmet. Dorothee Lee könyve32 azért 
érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert a szerző János elbeszélésegysé-
geit „szimbolikus narratívákként” értelmezi, melyek egyfajta „pragmatikus 
funkciót töltenek be”.33 Az egyes képek – mint a víz vagy a Templom, egy-
re gazdagodó értelmezési szempontok nyomán – Larry Paul Jones (1997) 
és Wai-ye Ng (2001)34, illetve Johanna Rahner (1998), mary L. Coloe (2001) 
vagy Alan R. Kerr (2002)35 önálló monográfiáinak témái.

Jan gabriël van der Watt36 vagy ulrich Busse37 kutatásai ezzel ellentét-
ben elsősorban egy metaforaelméletre alapozott szövegelemzési módszert 
követnek. J. g. van der Watt munkája, melyben kísérletet tesz arra, hogy az 
evangéliumi szövegből kiindulva kidolgozza „a jánosi képvilág metaforael-
méletét”, különösen figyelemre méltó. Watt – elméletének kifejtése során – 
a szöveg szintjén kibomló szemantikai területek dinamikus interakciójában 
jellegzetes jánosi képteremtő módszert fedez fel, míg ulrich Busse az evan-
gélium metaforakincsét az ókori retorika horizontján át szemléli. A két ku-
tató különös érdeme, hogy figyelmüket a figurális nyelv nagyobb metafora-
hálók rendszerében betöltött szerepére fordítják. J. g. van der Watt Family 
of the King című munkájában arra az összefüggésre fordít figyelmet, hogy a 
szöveg makroszintjén jelentkező képek milyen módon hozhatják létre azo-
kat a „metaforikus hálókat,”38 melyek a teljes evangélium formanyelvét és 
koherenciáját biztosítják. A szöveg képvilágának rendszerén belül – J. g. 
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van der Watt meglátása szerint -- elsődleges39 a család metaforakincsének 
szerepe. A fogalom metaforikus hálóként fogja össze különféle, egymást ki-
egészítő fogalmak képeit, mint amilyenek a születés, az élet, a szeretet, az 
étel, egymás ismerete vagy az egymás iránti gondoskodás és védelem. ulrich 
Busse megítélése szerint ezt az elsődleges – a képeket összefogó – szerepet a 
Templom metaforája képviseli.

ezen kiindulópontok mellett figyelmet érdemelnek az evangélium szö-
vegvilágát elemző újabb munkák, melyekre a jánosi képek nyelvi megköze-
lítésén túl – némi leegyszerűsítéssel – bizonyos alapkategóriák definitív al-
kalmazása jellemző.

egyes elemzésekben a képek hagyomány- és vallástörténeti hátterével 
kapcsolatos kérdések válnak elsődlegessé, míg más megközelítések – mint 
azt a pásztor metaforát elemző tanulmányok jelzik – az ószövetségi héber, 
illetve a hellenisztikus görög nyelvi környezettel összefüggő kiindulópon-
tokra helyeznek hangsúlyt.40 ezen túl, a formakritikai szövegvizsgálat ha-
gyományait követve, az én vagyok-mondások elemzése során is meghatáro-
zóvá válnak az említett kérdések.41

ettől eltérő módszer jellemzi azokat a műveket, melyekben a jánosi képek 
hermeneutikai dimenziói kerülnek előtérbe. Saeed hamid-Khani42 számá-
ra például az irónia, a szimbólumhasználat, a metafora, a szöveg poétikai 
kerete vagy dramatikus stílusa „a negyedik evangélium nyelvének enigma-
tikus jellegét” reprezentálja, amely éppen rejtélyessége miatt bír hermene-
utikai funkcióval. A nyelv kétértelműsége így a szöveg krisztológiai, pneu-
matológiai tanításának szolgálatában áll.

Az elemzések során az evangélium képi világának teológiai funkciója 
újra és újra előtérbe kerül, a szöveg ezen dimenziója egyes megközelítések 
esetében ugyanakkor különösen erőteljes hangsúlyt kap. mary Coloe meg-
ítélése szerint a jánosi képek egyháztani szerepűek.

„A Jézus személyéhez kapcsolható Templom képe a keresztény közös-
séghez tartozó elemmé válik, mely egyben a közösség identitását és szere-
pét is jelzi.”43

Az evangéliumi szerző a figurális nyelvet Ruben Zimmermann szerint 
elsődlegesen krisztológiai tanításának kifejezésére használja. A János-evan-
gélium krisztológiai reflexiói képekben, illetve a képi beszédmód alkalma-
zásával jelennek meg.44
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2 .  T e R m I NoL Ó gI A I öSV é N y e K :  A PA ROI M I A  
m I N T A Z eVA Ngé L I u m F Igu R Á L IS A L A K Z ATA

Az evangélium képvilágának egyik markáns vonása, hogy a szerző (önma-
ga számára is) tudatosan jelzi saját beszédmódját. mindez a figurális alak-
zatok terminológiájának használatával válik egyértelművé. Az evangélis-
ta – Jézus képi beszédmódjának jellemzésekor – nem fordul a szinoptikus 
hagyományban általános παραβολή kifejezéshez. Az evangélium szövegé-
ben ezen túl nem találjuk meg az ókori retorika olyan ismert kifejezése-
it, mint a metafora (μεταφορά), az allegória (άλληγορία) vagy a szimbó-
lum (σύμβολον), melyek a szöveg későbbi értelmezése során meghatározó 
szerepet kaptak. A szerző más terminológia alkalmazásával teszi egyér-
telművé, hogy az evangélium milyen módon értelmezi a képek szerepét. 
A legfontosabb kifejezések között a παροιμία, illetve a σημεĩον szavak is 
megtalálhatók, melyek további kifejezésekkel (mint például a άληθινός 
κτλ.) kapcsolhatók össze.45

A továbbiakban a παροιμία fogalmának egy-egy aspektusát vizsgálva, a 
következő kérdésekre próbálunk választ keresni: mi a jelentése e ritkán ta-
nulmányozott kifejezésnek?46 A παροιμία fogalma jelentheti-e a kulcsot a 
János-evangélium képteológiájának megértéséhez?

2. 1. A paroimia kifejezés etimológiája, jelentése az ókori forrásokban

elsőként az ókori források fényében következzék néhány általános megál-
lapítás a παροιμία kifejezés etimológiájával, használatával kapcsolatban.

A παροιμία kifejezés Aiszkhülosz óta47 az ókori forrásokban szinte min-
den esetben a példázat jelentésben fordul elő. A παροιμία elsődlegesen né-
pi eredetű, rövid bölcs mondás, melyre stilisztikai szempontból az asszo-
nánc, a parallelizmus és a gondolatritmus alkalmazása jellemző.48 Az ókori 
szövegekben gyakran találkozunk a következő bevezető formulákkal: „a 
mondás szerint; amint a közmondás tartja (κατἁ τἡν παροιμίαν)”;49 „s így 
a közmondás; a mondás is így szól (ὄθεν καἰ ἡ παροιμία)”,50 melyet idé-
zet vagy egy jellegzetes példabeszéd parafrázisa követ. A παροιμία kifejezés 
példázat jelentésben a zsidó-hellenisztikus forrásokban (Philón írásaiban 
és a Septuaguintában) és az Újszövetség könyveiben is előfordul. A Septua- 
guinta szövege a héber masāl kifejezés fordításaként a παροιμία szót hasz-
nálja („mondás”: Péld 1,1; 26,7; Sir 6,35; 47,17)51 és a Példabeszédek könyvé-
nek címfeliratában is ezt a szót találjuk („[Salamonnak, Dávid fiának, Izra-
el királyának] mondásai” Péld 1,1).
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Philón ennek megfelelően a Példabeszédek könyvének témamegjelölé-
seként, összefoglaló jellegű lexémaként használja a szót. Írásaiban számos 
egyéb példát találunk a παροιμία szó használatára52 (kivétel nélkül példa-
beszéd jelentésben). A kifejezés az Újszövetség szövegében János evangé-
liumán kívül csupán Péter 2. levelében fordul elő, a Példabeszédek egyik 
mondására utaló szövegrészben („Illik rájuk, amit a közmondás mond” – 
2Pét 2,22).

említhetünk természetesen olyan szövegegységeket is, melyekben a 
παροιμία egy meghatározott példázattól függetlenül fordul elő. Jézus, Sirák 
fiának könyvében (Sir 6,35; 8,8) a kifejezés a bölcs mondás (διήγημα σοφῶν), 
illetve a parabola (παραβολή) jelentésével állítható párhuzamba. A példák 
alapján meggyőzőnek tűnik tehát, hogy a παροιμία fogalma nem korlátoz-
ható a szűkebb értelemben vett műfajmegjelölés kategóriájára. A kifejezés 
(az etimológiai magyarázat alapján is) általánosabb jelentésben egyfajta be-
szédmódra (modus dicendi) utalt.

A kutatók körében általános érvénnyel elfogadott a παροιμία és a οἷμος 
(út, ösvény) szó etimológiai kapcsolata. Az ókori lexiko- majd a későbbi pa-
roimiographoszok a παροιμία fogalma alatt olyan szót, mondást vagy be-
szédformulát értettek, mely a hallgató „útitársává” válik, mely a befogadót 
„útja során (παρ’ οἷμον)” elkíséri.

A παροιμία és az út fogalmának szoros kapcsolatát a következő össze-
függések jelzik:

(1) A példázatok, illetve hétköznapi mondások olyan beszédformulák 
voltak, melyeket az emberek az utcákon, utakon hallhattak (hészükhiosz 
szavaival: παρἁ τἡν ỏδὸν λεγόμενος);

(2) az ókorban az úton levők bölcs mondásokat olvashattak az utak men-
tén elhelyezett kövekről;

(3) a bölcsek egy-egy példázattal ajándékozták meg a hősöket, hogy e 
mondások utazásuk során elkísérjék őket.

A görögök számára az út az élet ismert metaforája volt, így a παροιμία 
képletesen a vándorló ember útitársaként jelenhetett meg, ahogyan azt 
Aposztoliusz meghatározásából láthatjuk:

Παροιμία’ λόγος προτρεπτικỏς παρἁ πᾶσαν το βίου τοῠ τἡν ὁδòν χρη-
σιμεύων.

„A paroimia a teljes életút során hasznos figyelmeztetés szava.”53

Amennyiben a παροιμία ilyen értelmezés szerint az úton lévő embert kísé-
rő mondás, valójában meglepő, hogy a kifejezés a misztérium, a rejtély je-
lentéskörét is őrzi, amint az a jellegzetes zsidó–hellenisztikus szóhasználat 
alapján Jézus, Sirák fiának könyvében (Sir 39,3; 47,17) felismerhető. A Szu-
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da szövegében megtalálható definíció szerint a παροιμία a szó titkos, rejtett 
jelentésére (λόγος ἁπόκρυφος) is utalhat.

Пαροιμία ἑστἱ λόγος ἁπόκρυφος. δι’ ἑτέρου προδήλου σημαινόμενος.
„A paroimia titkos szó, melynek jelentését egy másik, egyértelmű kifeje-

zés világítja meg.”54

Az a megfigyelés, hogy a figurális beszéd a paroimion-alakzatok jellemző-
je, további tapasztalatok megfogalmazásához vezethet. Arisztotelész a pa-
roimiát a metafora – az egyik nemről a másikra való átmenetet megvalósí-
tó – lehetséges formájaként említi:

καἰ αἰ παροιμίαι δἑ μεταφοραἱ ἁπ’ εἵδους ἑπ’ εἶδος εἰσίν.
„ezen túl a paroimia is metafora, az egyik nemről a másikra.”55

A forrásokban ezen túl újra és újra találkozhatunk a παροιμία és a fabula, 
valamint az allegória közti kapcsolatra vonatkozó utalásokkal.56

Plutarkhosz ugyanakkor a paroimiát és a mítoszt említi ugyanazon ka-
tegória alatt. A παροιμία tehát – amint azt az említett példák szemléltetik 
– figurális beszédmódként jellemezhető, s ez artikulációjának rejtélyessé-
gére is magyarázatot nyújt. A képiség e jellegzetes (nem hagyományos érte-
lemben vett) kifejezésmód nyomán ábrázolt világ mélyebb jelentésrétegeit 
bontja ki. ez a rejtett jelentés és a kinyilatkoztatás igénye között tapintható 
feszültség érezhető a zsidó–hellenisztikus források némelyikében. A Jézus, 
Sirák fiának könyve szövegében olyan figurális beszédmódra történik uta-
lás, melynek titkos értelmét a bölcs ember kutatja:  

άπόκρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσει καὶ ἑν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστρα-
φήσεται.

„A hasonlatok titkait fürkészi, s a bölcs mondások értelmét keresi.” (Sir 
39,3)

összegezésként elmondhatjuk, hogy a παροιμία – az ókorban használt jelen-
tése szerint – szűkebb értelemben, műfajmegjelölésként a példabeszéd meg-
nevezésére szolgált, ám emellett általánosabb jelentéssel egyfajta beszédmód-
ra (modus dicendi) utalt, melyre a figurális jelleg és a rejtélyes kifejezésmód 
jellemző, mint azt a metaforikus és allegorikus beszédmódra vonatkozó pár-
huzamok is jelzik. A példák alapján a παροιμία szó fordítása tehát lehet fi-
gurális beszédmód vagy a rejtélyes kifejezés is. A paroimia a képiség mögött 
húzódó jelentést nem elrejteni akarja, sokkal inkább a befogadó aktív köz-
reműködését követeli meg a mondanivaló kibontása során. Ilyen értelem-
ben és a szó etimológiai hátterével összhangban, a παροιμία a befogadó úti-
társává, vezetőjévé válik a jelentés felfejtésére irányuló erőfeszítései során. 
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2. 2. Paroimia a János-evangéliumban

Általános érvényű megállapítás, hogy a János-evangéliumban a παροιμία 
kifejezés nem meghatározott példázatok leírására vonatkozik.57 ezt a véle-
ményt az a tény támasztja alá, hogy az evangélium szövegében példabeszéd 
(vagy legalábbis enigmatikus textus) valójában allúziót, illetve idézetet tar-
talmazó szövegrészben található.58 meglepő ugyanakkor, hogy a János szö-
vegében fellelhető ószövetségi idézetek egyike sem származik a Példabe-
szédek könyvéből, melynek címfelirata (ahogyan azt korábban említettük) 
παροιμία. Ráadásul az evangélium egyik nyilvánvaló példázatában, a be-
vezető utáni idézetet tartalmazó versben („mert igaza van a szólásmondás-
nak: más vet, és más arat.” Ján 4,37) a παροιμία szó helyett a meglehetősen 
általános jelentéssel bíró λόγος áll. A παροιμία kifejezés tehát nem megha-
tározott példabeszédek kapcsán fordul elő, kétséges tehát, hogy a szerző a 
szót irodalmi műfajhoz kötődő terminus technicusként, az adott szöveg-
egység jellemzésére, esetleg a szövegekben rejtőző példázatokra irányuló 
figyelem felkeltésére alkalmazta.

A παροιμία kifejezés négy alkalommal fordul elő az evangélium szöve-
gében. elsőként a 10. fejezetben, a kapu és a jó pásztor metaforáját kibontó 
szövegrész bevezető képsorára utaló mondatban találkozhatunk a szóval.

ταύτην τήν παροιμίαν εĭπεν αύτοĩς ό ’Ιησοùς, έκεĩνοι δέ οùκ ’έγνωσαν 
τίνα ήν ’ά έλάλει αύτοĩς.

„ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akart ve-
le mondani.” (Jn 10,6)

A παροιμία – kép, példázat jelentéssel – háromszor is szerepel a Jézus 
búcsúbeszédét tartalmazó szövegrészben (Jn 16,25-29). A 16. fejezet össze-
függő egységet alkotó versei (Jn 16,25-33) dialogikus formában megjelenő 
kijelentéseket tartalmaznak, és három szerkezeti elem (Jézus beszéde, Jn 
16,25-28; a tanítványok megjegyzése, 29-30; valamint Jézus válasza, 31-33) 
alkalmazásával foglalják össze a szerző teológiai tanítását. 

Jn 16,25 Jn 16,29

Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελἁληκα ὑμῖν· 
ἔρχεται ὣρα
ὄτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν,
ἀλλὰ παρρησία περì τοῦ πατρòς 
ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 

Λέγουσιν οἱ μαθηταί αύτοῦ’ ίδέ νῦν
ἐν παρρησία λαλεῖς
καì παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις.
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 „ezeket képekben mondtam el nektek. 
De elérkezik az óra, amikor már nem 
beszélek képekben, hanem nyíltan hir-
detem nektek az Atyát.”

„erre a tanítványok megjegyezték: 
most már nyíltan beszélsz, nem képek-
ben.”

A 10. fejezetben felbukkanó παροιμία kifejezés a kapu és a jó pásztor me-
taforáját előtérbe helyező különböző kijelentésekre utal, használata tehát 
inkább általános érvényű, nem kötődik egy meghatározott, a szövegkör-
nyezetben szereplő példázathoz. A παροιμία hagyományos jelentése és 
funkciója a búcsúbeszéd szövege (a 16. fejezet 25. és 29. versei) alapján ér-
zékeltethető. Jézus nagy búcsúbeszédének befejezéseként παροιμία-ként 
jellemzi mindazt, amit tanítványainak elmondott: Ταῦτα ἐν παροιμίαις 
λελἁληκα ὑμῖν· (Jn 16,25). A παροιμία kifejezés előfordulása módhatározó-
ként, az időbeli dimenzió megjelölése,59 a mondatokban kijelölt ὑμῖν név-
más, és főként a παρρησία szóra utaló kontraszt azt bizonyítja, hogy az 
evangéliumi szerző a παροιμία fogalmát a Jézus által használt figurális be-
széd jellemzésére alkalmazza. A kifejezést tartalmazó szövegrészek a jézusi 
tanítás megértésével kapcsolatos dilemmát (a tanítványok, illetve a hallga-
tóság reakcióját, olykor értetlenségét) helyezik előtérbe, a παροιμία fogal-
ma így az evangéliumi üzenet képi világának értelmezésére szólító felhívó 
funkcióval bír.

A παροιμία-, illetve παρρησία-beszédek közti – a Jn 16,25, 29. versek-
ben érzékelhető – kontraszt elsődlegesen nem a tanítás eltérő tartalmára 
vagy címzettjére utal, hanem a Jézus beszédeinek megértésére vonatkozó – 
a húsvét előtti és utáni pozícióval kifejezhető – teológiai szemléletre. A Jé-
zus által képekben elmondott valóságtartalmak (παροιμία) a húsvét utáni 
tapasztalatok fényében válhatnak nyílt igehirdetéssé (παρρησία). 

A παρρησία és a παροιμία így nem csupán egymás mellett felbukkanó 
elemként, hanem sokkal inkább egymást erősítő szerepű beszédmódként 
(sőt Krisztus alakjának megpillantását lehetővé tevő artikulációként) jele-
nik meg János szövegeiben.60

A παροιμία a Márk evangéliumának paraboláihoz61 vagy a kétértelmű 
kifejezésekhez hasonlóan meghatározó szerepet játszik a szövegre irányuló 
hermeneutikai orientációban. A János-evangélium képi világa mögött hú-
zódó krisztológiai tartalom felfejtése során a παροιμία – a szó etimológiai 
hátterével összhangban – a kinyilatkoztatás üzenetét megérteni akaró be-
fogadó útitársává, vezetőjévé válhat.
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mint azt korábban említettük, az evangélium szerzője nem használja az 
ókori forrásokban gyakran fellelhető, a retorikai funkciójú, trópus jelen-
tésű μεταφορά (metafora), ἀλληγορία (allegória), σύμβολον (szimbólum), 
μῦθος (mítosz), παραβολή (parabola) vagy αἴνιγμα, αίνιγμός (enigma) ki-
fejezéseket. A szövegértelmezés szempontjából mindenesetre hasznos-
nak tűnik, hogy az említett fogalmakhoz tartozó nyelvészeti megközelíté-
sek segítségével forduljunk az evangélium képi világához. ugyanakkor az 
evangélium szövegét vizsgáló szakirodalmi munkákra vetett felszínes pil-
lantás is elég, hogy belássuk, a képi beszédmódra irányuló elméleti megkö-
zelítések (akár a metafora-, akár a szimbólumértelmezések) nagymérték-
ben különböznek egymástól, és a jánosi képvilágot megközelítő applikatív 
kísérletek is jelentős eltéréseket mutatnak. A szimbólum fogalmának elő-
fordulása például a képiség artikulációs lehetőségeivel kapcsolatos igen szé-
les területre kiterjed, és – Wai-yee Ng nyomán – a metaforikus szimbólum, 
a narratív szimbólum, a kétértelmű kifejezés, a félreértés, az irónia, a szak-
ramentális szimbólum, a reprezentatív szimbólum, a tematikus illetve bibli-
kus szimbólum fogalmát is felölelheti.62

A terminológia ilyen általános használata ugyanakkor inkább elbizony-
talanító hatást kelt, és nem feltétlenül mutat a megoldás felé. Célszerűnek 
látjuk tehát, hogy olyan felosztási alapelveket jelöljünk ki, melyek a további 
diskurzus lehetőségét hordozzák.

Az első kérdés, melyet igyekszünk áttekinteni: mit jelent a nyelvi szin-
ten megjelenő képiség, milyen lexémák vagy szövegek tekinthetők figurá-
lis jellegűnek?

A legalapvetőbb szemiotikai kiindulópontok alapján megkülönböztet-
hetjük tehát a képi üzenet hordozóját, a kép tárgyát, valamint a befoga-
dót. Az olvasó (illetve befogadó) felismerheti az üzenet hordozója mögött 
rejtőző tárgyat, a nyelvi forma mögötti mélyebb jelentést, így a hagyomá-
nyos vagy szó szerinti jelentés hátterében egyfajta második, figurális szin-
ten megjelenő jelentés válik felismerhetővé.

Számos – a szemiózis fogalmával összefüggő – képelméletet különböz-
tethetünk meg. Úgy látjuk, a továbbiakban három, az evangélium képi vi-
lágával összefüggő kategóriát célszerű külön is kiemelnünk: a metafora, a 
szimbólum és a narratív képiség fogalmát.
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3. 1. Metafora

A szöveg szintjén megjelenő képiség leginkább megragadható példája az az 
eset, amikor két, jelentéstani szempontból eltérő területet képviselő nyelvi 
elem kapcsolódik össze. Az így megjelenő metafora szerkezeti szempont-
ból két alapelemből épül fel, melyek megnevezése a kutatók körében meg-
lehetősen nagy eltéréseket mutat (I. A. Richards: „alap [tenor] és hordozó 
[vehicle]”; max Black: „a metafora fókusza [ focus], illetve a keret [frame]”; 
harald Weinrich: „kép, amely a jelentéstartományt létrehozza, illetve kép, 
amely e jelentéssel gazdagodik”).63 A szövegrész mint keret és a metafora 
között így sajátos szemantikai feszültség jelentkezik. Az impertinens kije-
lentés, illetve a szövegben megjelenő „tudatos abszurditás” a befogadó szá-
mára egyértelmű jelzés, hogy a szó szerinti jelentésen túllépve, a szöveg 
figurális rétegét kell szemlélnie. A max Black és I. A. Richards nevéhez fű-
ződő interakcióelmélet hatása nyomán általánosan elfogadott, hogy a me-
tafora nem csupán egyetlen szó, illetve lexéma formájában létezik, hanem 
egyfajta textuális keretben nyilvánul meg.

A következő lényeges kérdésre kell tehát válaszolnunk: a szöveg mely 
szintjén jön létre a fókusz és a keret közötti szintaktikai kapcsolat? A Já-
nos-evangélium metaforikus szerkezeteit ezért a továbbiakban célszerű a 
szöveg három eltérő szintjén vizsgálni.

a. Mondatszintű metaforák

Az evangélium szövegében a legalapvetőbb metaforikus viszonyok a 
mondatrészek közti kapcsolatokból erednek. A mondatelemek kapcsola-
ta alapján beszélhetünk például attributív metaforákról (ὔδωρ ζῶν, „élő 
víz” Jn 4,10), prepozíciós metaforikus szókapcsolatokról (καρπὸν εἰς ζωὴν 
αἰώνιον, „termés az örök életre” Jn 4,36), illetve genitivus viszonyt kifeje-
ző metaforákról (ἴνα υἱοὶ φωτὸς γένεσθε, „hogy a világosság fiai legyetek” 
Jn 12,36; ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. „De ő sa-
ját teste templomáról beszélt.” Jn 2,21; ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, „az Isten Bárá-
nya” Jn 1,29).

Az evangélium mondatszintű metaforáinak kétségkívül legismertebb 
formáját – a mogens Stiller Kjärgaard, illetve a Klaus Berger által metafo-
rikus konstrukcióknak64 nevezett – Én vagyok-mondások jelentik, amelyek 
esetében Jézus meghatározott tárgyterületekkel, mint például a világosság-
gal, a kenyérrel, a pásztorral vagy a szőlőtővel azonosítja önmagát. Nyelvé-
szeti szempontból e mondásokat „A (van) B” formájú mondat-metaforák 
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alkotják, amelyekben a kopula által összekapcsolt A és B területek között 
szemantikai ellentét húzódik. Jézus, az ember nem fából készült ajtó, ennek 
ellenére Jézus kijelentése (ἐγώ εἰμι ἠ θύρα τῶν προβάτων, „én vagyok a ju-
hok számára a kapu” [Jn 10,7]), metaforaként – magasabb szinten – értel-
mesen magyarázható. Az evangéliumi metaforák nyelvi szempontból új je-
lentésterületek felé nyílnak meg kreatív módon, és a tertium comparationis 
egyértelműen nem jelölhető meg. Amikor ebben a képi világban Jézus ajtó-
ként jelenik meg, az olvasó személyiségének krisztusi mélységét, új, koráb-
ban nem ismert aspektusát fedezheti fel.

b. Kontextuális metaforák

Az evangélium más szövegegységei a metaforikus szerkezeteket nem kor-
látozzák a mondat szintaktikai szintjére. Az Isten báránya (Jn 1,29, 36) jól 
ismert metaforája egyéb szöveghelyek utalásai nyomán kapcsolható65 Jé-
zushoz. ez érvényes a vőlegény metaforájára is (Jn 3, 29): amikor Keresztelő 
János „a vőlegény barátjának” nevezi magát, a Jézusra vonatkozó metafo-
ra csupán a szöveg tágabb kontextusában azonosítható.66 Abban az eset-
ben tehát, amikor a metaforikus szerkezet szintaktikai összefüggései kizá-
rólag a kontextus alapján válnak felismerhetővé, kontextuális metaforáról 
beszélhetünk.

Az evangélium 12. fejezetében található búzaszem-metafora a követke-
zőképpen illusztrálja a kontextuális jelentéskapcsolatokat.

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσών εἰς τἡν γῆν 
ἀποθάνη, αὐτὸς μόνος μέγει. ἐὰν δὴ ἀποθάνη πολύν καρπὸν φέρει.

„Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és 
nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,23-24)

Az ellentétet kifejező szerkezetek (ἐάν μή, ἐάν δή bevezető formulákkal) 
önmagukban egyszerű, a földművelés világából vett kijelentések.67 A teljes 
szövegegység (Jn 12,23-33) fényében, a kontextus nyomán azonban a föld-
be hullott búzaszem és a bő termés összefüggésére utaló mondat metaforá-
vá válik, és jelentése egyértelmű kapcsolatba kerül a 25. versben megjelenő 
– az emberi életre és halálra vonatkozó – paradox kijelentéssel („Aki szere-
ti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az 
örök életre.”).68 További kontextuális keretként jelennek meg a megdicsőü-
lés üdvtörténeti fogalmához tartozó nyelvi szerkezetek, melyek a 33. versig 
terjedő szövegrész egységét biztosítják. A földben elhaló búzaszem metafo-
rája e kettős kontextuális keretben Krisztus – a kereszthalál által megvaló-
suló – megdicsőülésének képévé válik.69
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c. Fogalmi metaforák

A János-evangélium szövege az említett metaforikus artikuláció alkalma-
zásán túl – a hétköznapi nyelv képi konceptualizálása nyomán – egy más 
típusú metaforaképzést is felmutat. A szerző nem csupán a hagyomány 
szimbólumkészletére vagy a költői metaforák újító nyelvi kreativitására tá-
maszkodik, hanem a hétköznapi nyelv konvencionálissá vált képiségét is 
felhasználja teológiai tanításának rögzítésére. A nyelv képi konceptuali-
zálása (miként azt george Lakoff és mark Johnson szemantikai kutatásai 
alapján láthatjuk)70 oly módon valósul meg, hogy komplex tények alapvető 
tapasztalatok alapján kognitív módon strukturálttá válnak.

„Az emberi testmozgások, a tárgyakhoz fűződő viszonyulásainkból ere-
dő állapotok, illetve az érzékeléssel kapcsolatos kölcsönhatások ismétlő-
dő sémák szerint realizálódnak, melyek nélkül tapasztalataink kaotikussá, 
érthetetlenné válnának. ezeket a mintákat képi sémáknak nevezhetjük, mi-
vel e minták elsődlegesen absztrakt képstruktúrákként működnek.”71

Az evangélium metaforikus világának bizonyos összetevőit a kognitív 
metaforaelmélet kategóriái szerint modellezve alaptapasztalatunk lehet, 
hogy a nyelv konvencionális elemei teológiai tartalmak hordozóivá válhat-
nak.72 A szövegben érvényesülő metaforakoncepció olyan alapvető emberi 
tapasztalatok nyomán érvényesül, mint a mozgás (mozgásra utaló igehasz-
nálattal; jön–megy); a „fent-lent-” vagy skála-séma; illetve a tartomány-sé-
ma (az ἐκ prepozíciós szerkezet használatával; az Atyától).73 Az evangélium 
képi világában az „ami fent van, szent” a teológiai kijelentések hátterében 
nyelvi orientációs elvként jelenik meg.74 ez a konceptuális háttér határozza 
meg az evangélium olyan formuláit, mint a „mennyből alászállás” („Senki 
sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből.” Jn 3,13), vagy a „fe-
lülről születés (újjászületés)” („Aki nem születik újjá [γεννηθήναι ἂνωθεν], 
az nem láthatja meg az Isten országát.” Jn 3,3). A szöveg – az alapvető em-
beri tapasztalatok orientációs keretére támaszkodva – következetesen a fel-
ső régióhoz rendeli Jézust, a Lelket, de utalást találunk arra is, hogy az em-
beri hatalom is „felülről” adatik.

„Aki felülről jön, az fölötte van mindenkinek.”; „Ti innen alulról valók 
vagytok, én meg felülről való vagyok.”; „Láttam a Lelket, amint galamb 
alakjában leszállt rá a mennyből,”; „Nem volna fölöttem hatalmad, ha on-
nan felülről nem kaptad volna.” (Jn 3,31; 8,23; 1,32; 19,11)

Az emberfiára és a Jézus „felemeltetésére” vonatkozó számos szöveg-
hely (Jn 3,14; 8,28; 12,32, 34) szintén e fogalmi háttér nyomán illeszkedik 
a szerző teológiai tanításához.75 Jézus – aki „fölötte van mindenkinek” – a 
legvégletesebb emberi megaláztatásban, a keresztre feszítésben is „felemel-
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tetik”. Az utóbbi példa a fogalmiság és a metaforaképzés összefüggésének 
sajátos funkciójára irányítja figyelmünket. Az evangélium Jézus halálát 
„felemeltetésként” írja le (Jn 3,14; 8,28; 12,32-34), így az olvasó a „fent-lent” 
viszonyra vonatkozó saját tapasztalatát érvényesíti a keresztrefeszítés ese-
ményének megítélésekor. A konvencionális szó-, illetve metaforahasználat 
nyomán a kereszthalállal összefüggő korabeli képek (képzetek) is más szí-
nezetet kapnak (vö. mTörv 21,22ff).

3. 2. Szimbólum

Az evangélium képvilágának következő fontos területét a szimbólum fo-
galmával írhatjuk le.76 Ahogyan azt a következőkben igyekszünk megala-
pozni, a szimbolikus kép jelentéstöbblete – a metaforával ellentétben – 
nem a szöveg szintjén érzékelhető jelentéstartományok interakciójaként 
nyilvánul meg. A szimbólum a szöveg önálló elemeként (például a víz, a 
fény vagy a kereszt képeként) jelenik meg, melyet – ahogyan azt a görög 
σύμ-βαλλείν kifejezés jelzi, a kép jelentéskörét kiegészítve – a befogadó-
nak kell továbbépítenie. egy sikeres kommunikációs aktus során a befoga-
dó eleve birtokolja azokat a szimbolikus kódokat, melyek a nyelvi konven-
cióból adódóan a szöveg szintjén biztosítják a szerző és a befogadó között 
meglevő, a szimbólum értelmezését lehetővé tevő felületet. A János-evan-
gélium szimbolikus szövegrészeinek interpretációja ugyanakkor számos 
kérdést vet fel, minthogy az evangélium szerzőjére és befogadójára (vala-
mint a velük kapcsolatba hozható nyelvi közösségekre) jellemző szimbo-
likus kommunikáció a mai olvasó számára igen nehezen ragadható meg. 
hogyan győződhetünk meg arról, hogy egy személy, egy cselekedet vagy 
egy motívum szimbolikus jelentésű-e? Szimbólumként értelmezhető-e 
az a földrajzi utalás, amely szerint János „keresztelt Ainonban” (Jn 3,23)? 
Szimbolikus eseményként szemlélhető-e a kánai menyegzőn történt csoda 
(Jn 2,1-11)? Az eucharisztia szimbólumaként értelmezhető-e az élet kenye-
re (Jn 6)? Szimbolikus karakterekként szemlélhetők-e az evangélium bi-
zonyos szereplői (akár Jézus anyja is, Jn 2,1-11; 6,42; 19,25-27)? A számos 
további példa, a szövegrészek, elemek értelmezési lehetőségeinek változa-
tossága mindenesetre azt jelzi, hogy bizonyos fejezetek szimbólumhaszná-
latával kapcsolatban szinte lehetetlen valamilyen konszenzust tükröző vé-
leményt megfogalmazni. Bizonyos, hogy a szimbólumértelmezés terén (s 
hogy az interpretáció ne csupán az egzegéták privilégiuma legyen) a mai-
nál talán következetesebb módszertani alapelvek alkalmazása felé kell el-
mozdulnunk.
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módszertani kiindulópontként a következő javaslatot tesszük: értelmez-
zük úgy a szimbólumot, mint ami két jellegzetes kritériumnak tesz eleget:

(a) a konvencionális, illetve
(b) a szövegbeli hitelesség alapelvének.
Amennyiben igaz az, hogy a szimbólumokat egy adott nyelvi közösség 

gondolkodásmódja alapján határozhatjuk meg, úgy magát a szöveget kell 
ehhez a szimbolikus tradícióhoz visszavezetnünk, hogy a textus mélyebb 
értelme megragadhatóvá válhasson. Bár egy jellegzetes szimbolikus tradí-
ció valóban kijelöli egy adott szöveg hátterét, e hagyományrendszer ma-
gából a szövegből válik megismerhetővé. Úgy véljük, a szimbólum értel-
mezése szempontjából alapvető két meghatározó elem rövid áttekintése 
mindenképpen hasznos lehet.

Amennyiben egy motívum (mint a fény vagy a pásztor) egy nyelvi közös-
ségen belül a tradicionális szemantikai mezőnek (Bildfeldtradition)77 kö-
szönhetően erőteljes vallási jelentést hordoz, és ezt a jelentést régi és kortárs 
szövegek közvetítik, bizonyítják, létrejön egyfajta konvencionális egyértel-
műség arra vonatkozóan, hogy e motívum, alapjelentésén túl, szimbolikus 
értelemben is használható. ebben az esetben egy motívum szövegtől füg-
getlen hiteles jelentéséről beszélhetünk.

A textuális hitelesség során az, hogy a szerző egy motívumot az adott 
szövegben szimbólumként értelmez, a szöveg jelölői nyomán válik érthe-
tővé, így a jelentésbeli egyértelműség a szövegen belül jön létre. egy szö-
vegrész szimbólumrendszere a közösségi hagyományokból fakadó konven-
ció és az adott szövegvilág jellegzetes interakciója nyomán azonosítható. 
Ahhoz, hogy egy bizonyos szövegegység „szimbolikusként” működjön, a 
következő alapelv alkalmazása tűnhet modellszerűnek: amennyiben egy 
motívum (szimbolikus) konvencionális hitelessége egyértelmű tényként je-
lentkezik, a textuális hitelesség háttérbe szorul, s ha egy motívum szövegtől 
független jelképi hitelessége kevésbé nyilvánvaló, a szövegen belüli szim-
bolikussága a meghatározó. Nézzük a következő példát: mivel a judaizmus 
korai időszakában a szőlő (szőlőtő) motívuma szimbolikus jelentést hordo-
zott, feltételezhetjük, hogy a motívum általános, konvencionális jellege mi-
att került szimbólumként a János-evangélium szövegébe (Jn 15,1-8), még 
akkor is, ha maga a szöveg nem tükrözi egyértelműen a szentírási hagyo-
mányhoz fűződő kapcsolatát.78 Az evangélium 6. fejezete – a konvencioná-
lis értelmezés alapján – ugyanilyen módon létesít kapcsolatot a kenyér mo-
tívuma és a manna biblikus hagyománya között.79

említhetünk természetesen egyéb ismert szimbolikus motívum-hagyo-
mányt is, mint amilyen a kert vagy a bárány képe, ám egy alapvetően mező-
gazdasági tevékenységet folytató közösség esetében nem tulajdoníthatunk 
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minden ilyen jellegű lexémának szimbolikus jelentést. elengedhetetlen te-
hát, hogy a szöveg bizonyos jelölői egyértelműen tisztázzák, hogy egy motí-
vum szimbólumként működik-e. A kutatók vitathatatlannak tartják, hogy a 
bárány jelképisége a szöveg meghatározott jelsorai alapján igazolható, füg-
getlenül attól, melyik klasszikusnak nevezhető bibliai párhuzamra (például 
a húsvéti bárány-hagyományra utaló sorokra, Jn 19,36) helyezzük a hang-
súlyt. Az evangélium kert-szimbolikájának – az éden-hagyományra utaló 
– képeire (Jn 19; 20) ugyanakkor általában nem irányul kellő figyelem.80 Az 
egzegetikai kutatás terén mindenesetre szükségesnek érezzük, hogy a szim-
bólumok hátterét vizsgáljuk, még akkor is, ha az evangélium alapjelképe-
inek végleges értelmezése ellentétben áll a befogadó szerepét előtérbe he-
lyező szimbólumértelmezéssel. Bíztatónak tekinthetjük Paul N. Anderson 
megközelítését, aki a „szimbolizáció különböző lépcsőfokait” tételezi, és a 
szimbólumok történeti, teológiai szerepét vizsgálja.81

A János-evangélium szimbólumrendszerének további elemzését a szö-
veg tartalmának árnyaltabb vizsgálata segíti. Némi leegyszerűsítéssel azt 
mondhatjuk, a szöveg jelképei között két meghatározó területet különböz-
tethetünk meg. Az evangéliumban meghatározóak az emberi élet (az ókor 
világában oly meghatározó) alapszimbólumainak körébe tartozó fogalmak, 
mint a fény, a víz vagy a születés. e szimbólumokat – Jung szóhasználatát 
követve – összefoglalóan archetipikus szimbólumoknak nevezhetjük. A má-
sik csoportot a zsidó hagyományból eredeztethető jellegzetes szimbólumok 
alkotják, mint a templom, a szőlőtő vagy a menny, melyeket vallási szimbó-
lumoknak tekinthetünk.

e két csoportba tartozó jelképek aktuális használata a szimbolikus nyelv 
igen lényeges, a traditio, illetve innovatio terminussal meghatározható – 
és nem csupán a jánosi szimbolikus világra, hanem a képiségre általában 
érvényes – jellegzetességét demonstrálja. Az evangélium képi világa adott 
képterületek hagyományköreihez kapcsolódik, miközben e tradicionális 
képiség elemeit erőteljesebb színben láttatja, új jelentésekkel gazdagítja, s 
egyben meghaladja. János szimbólumai elsősorban a hagyományból faka-
dó képi beszédmód elemeivel mutatnak egyértelmű összefüggést, amint azt 
a kenyérről (Jn 6) vagy a jó pásztorról (Jn 10) szóló nagy beszédek repre-
zentálják. Az evangélium szövegében számos esetben a szimbolikus hagyo-
mányok – Jézus személyéhez kötődő – megújítását, új értelmezését figyel-
hetjük meg. A „szimbólumok krisztologizálódnak”, amikor például a zsidó 
templom-hagyomány, illetve a sátoros ünnep vízáldozatának mélyebb ér-
telme bomlik ki Jézus személyére vonatkozóan (Jn 7,37).82 harold  Attridge 
a jánosi szimbólumok előtérbe helyezésének, egy kép különböző szimbo-
likus újraértelmezésének ezt a módját „a János-evangélium képiségének 
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kubista alapelemeként” értelmezi.83 Különös jelentőségű az az artikuláci-
ós mód, melynek alkalmazásával az evangéliumi szerző Jézus személyéhez 
rendel hagyományosan Istennek fenntartott szimbolikus gesztusokat: „[Jé-
zus] a vízen járva közeledik a bárkához. (Jn 6, 16-21); illetve [pásztorként] 
„(…) nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. (…) elindul előttük, s a juhok 
követik,” (Jn 10, 1-18).84

3. 3. Narratív képiség

Az evangélium figurális nyelvének harmadik síkjaként kijelölhetjük a nar-
ratív képi formák fogalomkörét, bár a kontextuális metaforák, a szimbó-
lumot tartalmazó textusok, illetve a narratív képiség (legalább két további 
csoportba sorolható) kategóriái között igen halvány határvonalak húzód-
nak.

a. Parabolák

A János-evangéliumban kétségkívül vannak olyan elbeszélések, melyek a 
szöveg narratív egységének koherens részeiként szemlélhetők, ám ezek a 
szövegegységek elsődleges jelentéseiken túlmutatva, mégis képként értel-
mezendők. Jézus beszédei általában olyan rövid történeteket is rejtenek, 
melyek formai szempontból igen közel állnak a képiség elemeiből építke-
ző, a szinoptikus hagyományban parabolaként ismert elbeszélésekhez. Bár 
a kutatók jelentős része a negyedik evangélium ilyen típusú elbeszélése-
it nem sorolja a parabolák csoportjába,85 bizonyos szövegegységek, melyek 
témájukat a hétköznapi élet világából merítik, általánosabb összefüggésben 
parabolák. Az ilyen típusú szövegek a teológiai–kontemplatív tartalom ki-
fejezését szokatlan figurális utalásokkal jelenítik meg. A család metafori-
ka jellegzetes példájaként szemlélhető az 5. illetve a 16. fejezet egy-egy pa-
rabolisztikus utalása.

„A Fiú magától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az Atyától lát. 
Amit ő tesz, azt teszi a Fiú is. Az Atya ugyanis szereti a Fiút, s mindent meg-
mutat neki, amit tesz. (…) mert amint az Atya föltámasztja a halottakat, és 
életre kelti őket, a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.” (Jn 5,19-21)

„Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája. Amikor azon-
ban megszületik a gyermeke, (…) örömében, hogy ember született a világ-
ra, nem gondol többé a gyötrelmeire. Így most ti is szomorúak vagytok. De 
viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek.” (Jn 16,21-22)
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Parabolaként értelmezhető – a kapu és a pásztor metaforáját kibontó – 
10. fejezet többrétegű, az evangélium teológiai tanításával igen szoros kap-
csolatot létesítő szövegrész (Jn 10,1-5). A kutatók egy része a 10. fejezet első 
részéhez kapcsolódó 7-18. verset a pásztor-parabola allegorikus változatá-
nak tekinti.86 Az evangélium egészére jellemző szemléletmód a parabolák 
szövegében rejlő szavakat János teológiájának képi világába helyezi, ami ér-
telmezésüket döntő módon befolyásolja. A 16. fejezetben megjelenő kifeje-
zések („szül”, „elérkezett az órája”, illetve az „ember született a világra”) így 
a szerző képi világa nyomán más tónusú jelentéseket hordoznak (ἡ γυνὴ 
ὃταν τίκτη λύπην ἒχει, ὃτι ἧλθεν ἡ ὥρα αὑτῆς· (…) ἐγεννήθη ἂνθρωπος εἰς 
τὸν κόσμον).87 e jellegzetes olvasási módot kijelölő keret elemzése – úgy 
véljük – az evangélium egzegézisével kapcsolatos mai diskurzusra is hatást 
gyakorolhat.

b. Narratívák, figuratív olvasatok

A János-evangélium képisége a szöveg narratív világának jellegére is igen 
erőteljesen hat. hayden White és Frank Ankersmit nyomán hangsúlyoz-
hatjuk, hogy a figurális nyelv (a tapasztalataink rögzítésére hivatott nyel-
vi, fogalmi apparátus metaforikus jellege) a történelmi szövegek struktúrá-
ját jelentősen befolyásolja.88 A szöveg sajátos módon tükrözi a „történelmi 
esemény” és a fikció vetületét, és – Ricœur nyomán – a narráció során ki-
bontakozó esemény és a metafora kapcsolatát.89 Az elbeszélő tevékenység 
révén megteremtődő narratív azonosság, valamint a metaforikus folyamat 
közti kapcsolat révén megismerhetővé válhat a trópusban rejlő történetala-
kító szemantikai potenciál. A szövegben ábrázolt esemény az élő metafora, 
a metaforikus értelem létrehozásának helyévé válik.90

Az újszövetségi evangéliumok (amennyiben szövegüket teljes egység-
ként szemléljük) olyan történelmi narratíváknak tekinthetők, melyekben a 
szövegbeli jelentéskonstrukció folyamatát a történetiség és a fikció egymás-
ra épülő vonatkozásai reprezentálják.91 Az evangéliumi narratívákra álta-
lában jellemző figurális nyelv erőteljesen és poétikai szépségében jelenik 
meg a János-evangélium szövegében.92 ennek megfelelően nem csupán a 
teljes evangélium, hanem az egyes narratívák is a figurális nyelvből épít-
kező, sajátos értelemben vett mimetikus funkciót betöltő textusoknak te-
kinthetők.

Az evangélium elbeszéléseinek képi világára irányuló kutatás elsőként 
a szémeia-narratívák (a jézusi jelek megnyilvánulásait elbeszélő szövegek) 
vizsgálatát helyezte előtérbe,93 ugyanakkor megkülönböztetett figyelemmel 
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fordult – az elbeszélésekben önálló szövegegységekként megjelenő – szim-
bolikus narratívák felé is. Charles harold Dodd a Lázár feltámasztását el-
beszélő perikópa (Jn 11,1-54) szimbolikus jelentését,94 míg Birger olsson a 
kánai menyegzőt (Jn 2,1-11), valamint a Jézus és a szamáriai asszony talál-
kozását megjelenítő szöveg (Jn 4,1-42) szimbolikus narratív jellegét hang-
súlyozza.95 John Painter a 6. és 9. fejezetet (a kenyérszaporítást és a vakon 
született meggyógyítását elbeszélő perikópát), Sandra Schneiders pedig a 
lábmosást leíró részt (Jn 13,1-20) értelmezi szimbolikus narratívaként.96

Bár az evangéliumi narratívák elemzése alapvető teológiai tartalmak fel-
fedezését eredményezte, igazi fordulópontot jelentett az egzegézis terén Já-
nos képi világának irodalomkritikai, narratológiai vizsgálata.

Alan Culpepper így reflektál az evangéliumi szerző szimbólumhasznála-
tának meghatározó szerepére: „A szimbólumok az evangéliumi narratívák 
központi üzenetét hordozzák igen gyakran, és az olvasó számára implicit 
kommentárként, meghatározó útmutatóként szolgálnak.”97

Dorothee A. Lee a szimbolikus narratívák fogalmát „az evangélium bizo-
nyos szövegrészeinek irodalmi formájaként”98 definiálja, és kiemeli a szim-
bólumok gyakorlati, „felhívó szerepét”: „A narratívákba ágyazott szimbo-
likus struktúrák – a jelentés szempontjából meghatározó retorikai elemek 
– az olvasó hitbeli meggyőződését előhívó funkciójúak.”99 Az evangéliu-
mi narratívák szimbolikus jellege a cselekmények idejére, helyszínére, il-
letve az események egymáshoz fűződő viszonyaira vonatkozó utalásokban 
is megnyilvánulhat, ezen túl maguk a szereplők (Péter,100 „Jézus anyja”, „a 
szeretett tanítvány”, a zsidók) – bizonyos összefüggésekben – szimbolikus 
karakterekként szemlélhetők.

A János-evangélium szimbolikus narratíváinak interpretációjában (akár-
csak a szűkebb keretek közt szemlélt szimbólumok értelmezése terén) az 
egzegézis alapvető feladatának tekinthetjük ugyanakkor, hogy következe-
tes módszertani alapelvek alkalmazása megóvja a képiségben feltáruló gaz-
dag jelentéseket az egyéni értelmezések csapdáitól. 

4 .  Kom PoZ ÍC IÓS öSV é N y e K :  K é Ph Á L ÓK

Bár a János-evangélium képi világát alkotó formulák más-más módon je-
lennek meg a szövegben, az egyes képek mégis szoros kapcsolatban állnak 
egymással. A továbbiakban figyelmünket az evangéliumi szöveg kompo-
zícióját meghatározó összefüggésekre fordítjuk, melyek a képek egymásra 
reflektálása nyomán alakulnak ki. 
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4. 1. „Bildreden”: figurális beszédalakzatok?

A Rudolf Bultmannhoz és martin Dibeliushoz köthető formakritikai szö-
vegvizsgálat alapvető megállapítása, hogy a Jézus alakjával kapcsolatos ha-
gyomány narratív jellegű, illetve beszédformulákat rögzítő elemekből épül 
fel. A negyedik evangélium bizonyos szövegegységei így a „Jézus-mondá-
sok”, „Jézus-beszédek” csoportjához tartoznak. Az ilyen típusú szövegek 
jelentős részében erőteljes a figurális beszédalakzatok jelenléte.101 Az evan-
gélium szövegében felbukkanó képek összefüggései – az önálló jelentések 
kibővítése során – egymásra vonatkozó jelentésmezőket alakítanak ki.102 
A figurális alakzatok egy-egy nagyobb kép köré szerveződve alkotják a jé-
zusi beszédformulák összetett képi világát, melynek jellegzetes példái a 10. 
és 15. fejezet szövegrészei (Jn 10,1-18; 15,1-8).103 Szemlélhetjük-e tehát a ne-
gyedik evangéliumot olyan komplex képi világú egységként, mint amiben 
a szerző tudatos (jellegzetesen jánosi) szövegalkotói tevékenysége tükrö-
ződik? meggyőződésünk, hogy a korábbi formatörténeti iskola kategóriái 
nem ragadják meg a negyedik evangélium képnyelvét, sőt vitatható a János 
által elénk tárt világ kép fogalmának értelmezése is.

A görög nyelvben az εἰκονολογία kifejezés vonatkozik a képhasználatra, 
a figurális beszédmódra. A Phaidroszban Platón a szót kritikai éllel hasz-
nálja (a Gorgiaszban szintén megszólaló) Pólosz104 kifinomult szóhasznála-
tának jellemzésére, valamint a képekben bővelkedő beszéd megnevezésé-
re,105 ám az egyéb ókori görög forrásokban nem találunk utalást a képszerű 
beszéd fogalmára.106 Platón, illetve az ókori szerzők az εἰκονολογία szót te-
hát nem műfajmegjelölésként, hanem a beszéd stilisztikai eszköztárában 
meglévő képiség kifejezésére alkalmazták.107 Az ókori források arról ta-
núskodnak, hogy a trópusok rendszerezése, illetve a figurális beszédmód 
és jelentéstartalom vizsgálata igen intenzíven és nagyfokú körültekintéssel 
valósult meg. Amikor a képi beszédmódhoz a nyelvi díszítőelem (ornatus) 
fogalma tartozik,108 abban az esetben is figyelembe kell vennünk a tényt, 
hogy az ókor világában – a beszéd tartalmi és formai jegyeinek szoros kap-
csolata miatt – az ornatus nem felesleges díszítőelem, hanem a tartalom 
intenzívebb kifejezését szolgáló összetevő. A magas színvonalú oratio a 
„meggyőzés” eszköze, a beszédben pedig a tartalom „egyértelmű kifeje-
zését” teszi lehetővé.109 Rainer hirsch-Luipold – a képiség ókori irodalmi, 
filozófiai és vallási szerepére vonatkozóan – a Plutarkhosz gondolkodá-
sában megjelenő, a képi kifejezésmód jelentőségét előtérbe helyező utalá-
sokra hívja fel a figyelmet. A Szókratész daimónjában olvasható bevezető 
sorok a λóγος ἐν ἐικόνι λελεγμένος szóösszetételt tartalmazzák, melynek 
jelentése a képi ábrázolásra (festményre) vagy a beszéd figurális jellegére is 
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utalhat.110 e kettős jelentés azon meggyőződés kifejeződése, mely szerint 
a képiség a gondolkodás és a nyelv alapvető jellegzetessége.111 Így Plutar - 
khosz, a középplatonizmus gondolkodójaként, a világ képszerűsége alap-
ján hangsúlyozza a figurális nyelv esztétikai értékét és episztemológiai 
funkcióját.112

Amennyiben a János-evangélium szövegét általánosabb irodalmi keret-
ben szemléljük, úgy véljük, hogy a figurális beszédalakzatai komplex világát 
alkotó egyedi komponenseket igen nehéz egyértelmű kategóriák közé szo-
rítani. Célszerűbbnek tűnik, ha a képek jellegzetességeit retorikai, stiliszti-
kai, illetve nyelvi-filozófiai kategóriákkal igyekszünk megközelíteni.113

Az egyes képek meghatározására alkalmas kategóriák kutatása (az egy-
kori formakritikai szempontok érvényesítése) helyett célszerűbb tehát az 
egyes képekre mint egy koherens, összetett szövegegység komponenseire 
tekintenünk. emellett nem feladatunk az egyes képek vallástörténeti hátte-
rének mélyebb elemzése, csupán azt hangsúlyozzuk, hogy János képi világa 
a korabeli – különösen a középplatonizmus beszédmódját tükröző – irodal-
mi formák horizontján belül szemlélhető.114 Az evangéliumi szövegrészek 
hagyománytörténeti hátterére irányuló – és hosszú ideig meghatározónak 
számító – diakronikus kutatás eredményeit (illetve Folker Siegert, Paul N. 
Anderson és Jean Zumstein eltérő módszertani elvek nyomán kirajzolódó 
megállapításait)115 szintén nem áll módunkban részletesen elemezni. A kö-
vetkezőkben a szöveg szinkronikus vizsgálatának módszerét követve az 
evangéliumi szerző szövegalkotási eljárásának összetevőit igyekszünk be-
mutatni. Az alkotói módszer leírásának kísérlete reprezentálhatja, hogy a 
szerző milyen elvek alapján alkotta meg a teljes szöveget átható képi világot. 
három képalkotási eljárás fogalmát, a képklaszter, a képvariáció és a képhá-
ló kategóriáját értelmezzük. 

4. 2. Képklaszter kisebb szövegegységekben

A kompozíciós elv, melynek során a szerző kisebb szövegegységeken belül 
egymástól eltérő képeket kapcsol össze, csúsztat egymásba, az evangéliu-
mi szöveg sajátos vonása. A képek, különböző területekhez tartozó kijelen-
tések – teológiai célokat szolgálva, sajátos polyptychont alkotva – Krisz-
tus alakjához kötődve szerveződnek egésszé. A változatos formában, nagy 
számban megjelenő képekhez így krisztológiai kijelentések csatlakoznak.

A Prológus (Jn 1,1-18) a következő jellegzetes kifejezéseket szervezi egész-
szé: „Ige”, „Isten”, „világosság”, „élet”, „egyszülött”, „test”. A 4. fejezet kép-
világában a „víz”, a „próféta”, az „imádás helye”, a „messiás”, sőt a „vőle-
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gény”,116 a 10. fejezetben a „pásztor”, az „ajtó”, a „templom”, az „Isten fia” és 
a „szent” – Jézusra vonatkozó kép, illetve cím – jelenik meg.117 Alan Cul-
pepper nyomán a 21. fejezet az egyháztani képek összefüggését felmutató 
narratíva, melynek meghatározó elemeit a „hét tanítvány”, a „halászat”, az 
„éjszaka és a hajnal”, a „bárka”, a „százötvenhárom nagy hal”, az „el nem 
szakadó háló”, az „izzó parázs”, valamint „a kenyér és a a hal” alkotja.118 Az 
evangélium zárt szövegegységeiben a különböző metaforák egymást köl-
csönösen értelmező összekapcsolódása, egy az új látásmódot eredményező 
képklaszter figyelhető meg. A Fiú-kijelentéseket és a küldetésre vonatkozó 
állításokat metaforikus perspektívából szemlélve (a képklaszter jelenlétét 
felismerve) a két terület összekapcsolásában az evangélista tudatos eljárá-
sa érvényesül. 

A szöveg a küldőt számos alkalommal Istennel,119 illetve még gyakrab-
ban az Atyával azonosítja.120 ez a teológiai tartalom rejlik az evangélium 
sajátos szóösszetételeiben,121 valamint – expressis verbis – a 3. és 5. fejezet 
soraiban.

„Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, 
hogy üdvösséget szerezzen a világnak.” (Jn 3,17)

„ezek a tettek, amelyeket végbeviszek, maguk tanúskodnak mellettem, 
hogy az Atya küldött. (…) maga az Atya tesz mellettem tanúságot, aki kül-
dött.” (Jn 5,36-37)

A küldetést jelző állítások és a család fogalmához kapcsolódó metaforák 
egyetlen összképpé szerveződnek, és ismét kölcsönösen új jelentéstartal-
mak kibomlását eredményező metaforavilágot alkotnak. e szoros összefüg-
gést mutató jelsor jellegzetes elemei közül a következő példák említhetők: 
(1) a küldő maga az Atya; (2) a küldött a Fiúval azonosítható; (3) az Atya és a 
Fiú bizalomteljes kapcsolatban áll egymással; (4) az Atya ismeri a Fiút, mi-
ként a Fiú ismeri az Atyát; illetve (5) a küldött hatalma az Atya és a Fiú köz-
ti egyenlőségből fakad.

A János által reprezentált krisztológia hátterét tehát – talán első pillan-
tásra ellentmondásosnak tűnő – komplex képi világ alkotja. Amennyiben 
azonban ezeket az elemeket az evangéliumi szerző képalkotási eljárásának 
összetevőiként szemléljük, a „kapu”, a „pásztor” és a „bárány” képe (Jn 10,7, 
11; 1,29), a „kenyér” és a „kenyeret adó” fogalma (Jn 6,35, 51), valamint Jé-
zus „emberi” (Jn 19,5) és „isteni” arca (Jn 20,28) ugyanannak a krisztológi-
ai üzenetnek a részévé válik.
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4. 3. Képvariációk

Kétségtelen, hogy az evangélium képi világának bizonyos elemeit a metafo-
ra, a szimbólum vagy a narratív képiség fogalmához rendelhetjük, akár an-
nak függvényében is, hogy az adott kép az egyes perikópákban milyen for-
mában tűnik fel. Az egyes képek közötti átmenet (és különbség) igen nagy 
képlékenységet mutat. Bizonyos – képek által megjelenített – alapfogalmak 
az egyes szöveghelyeken különböző formákban tűnnek fel, ugyanaz a mo-
tívum más helyen és más tónussal jelentkezhet, különböző arcát mutathat-
ja, sőt ellentétes előjelűvé válhat, akár egy dallam, mely a variációs tételben 
művészi gazdagsággal bontakozik ki.

Az evangéliumi szerző így a hétköznapi léttapasztalatunkhoz kötődő vi-
lágosság fogalmához (Jn 11,9-10; 12,35) számos képi elemet társít, és külön-
böző képalkotási eljárásokkal az evangélium egyik meghatározó képhálóját 
hozza létre. A világosság motívuma megjelenhet metaforikus kijelentések-
ben („én vagy a világ világossága, aki követ, nem jár többé sötétségben, 
hanem övé lesz az élet világossága” Jn 8,12), a kontraszt elemét tartalma-
zó szimbólumhagyomány felidézésében („s az élet volt az emberek világos-
sága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.” Jn 1,4-
5; „a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, 
[…] mert tetteik gonoszak voltak.” Jn 3,19), valamint a világosság motívu-
mának narratív kibontásában is (a vakon született meggyógyításáról beszá-
moló perikópa, Jn 9).122

A képformák hasonló játékát figyelhetjük meg a 6. fejezet kenyér-kriszto-
lógiájában. A szerző a kenyér képét a létfenntartás antropológiai alapszim-
bólumaként jeleníti meg, ám reflexióit egyúttal tudatosan Izrael szimbó-
lumhagyományába illeszti („Atyáink mannát ettek a pusztában. (…) Nem 
mózes adott nektek kenyeret az égből,” Jn 6,31-32). A kép áthelyezése, nar-
ratívába ágyazása figyelhető meg a kenyérszaporítás elbeszélésében (Jn 6,5-
15), végül a szövegben olyan nyelvészetileg verifikálható metaforikus fordu-
latok is megjelennek, amelyek metaforamagját Jézus és a kenyér egymáshoz 
rendelése jelenti, a jellegzetes jánosi formula – az Én vagyok-logion – formá-
jában.

„én vagyok az élet kenyere. (…) Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki 
bennem hisz, nem szomjazik soha.” (Jn 6,35)123

Számos további példát idézhetnénk, mellyel az evangélium képi világá-
nak változatosságát demonstrálhatjuk. A metaforák, szimbólumok, illetve 
narratív képi formák vizsgálata mindenesetre rávilágít arra a tényre, hogy 
a szöveg képi motívumai – sokrétűségük, változatosságuk ellenére – nem 
csupán módszertani vagy irodalomkritikai feltevések szerint szemlélhetők 
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egy egységes képi világ elemeiként, hanem – ahogyan arra már korábban 
utaltunk – az evangéliumi szerző tudatos képalkotási tevékenysége nyo-
mán mutatnak belső rendet és krisztológiai funkciójúak. Thomas Popp sze-
rint tehát joggal beszélhetünk a képi motívumok ismétlésének művészeté-
ről,124 vagy Petrus maritz és gilbert van Belle szóhasználatával „a képek 
ismétlésének, illetve variációinak tudatos alkalmazásáról”.125 A hétköznapi 
léttapasztalatokra, Izrael és a kereszténység szimbolikus, illetve nyelvi ha-
gyományára, a metaforikus hálók és a narratív képiség elemeire támaszko-
dó képi világ így válik alkalmassá arra, hogy az evangélium teológiai üze-
netét a befogadó számára megragadhatóvá, érzékelhetővé tegye.126 

4. 4. Képhálók az evangélium egészében

elsősorban ulrich Busse és Jan gabriël van der Watt kutatásai világítot-
tak rá arra a jellegzetességre, hogy a negyedik evangélium egyes képeinek 
variációja ismétlődő metaforákból és motívumokból álló képhálót hoz lét-
re. előfordul, hogy a kép Jézus egyik beszédében bontakozik ki („én va-
gyok az igazi szőlőtő” Jn 15,1-8; 1), vagy különböző variációkban egy fe-
jezet témájává válik (a kenyér és az étkezés motívuma; Jn 6). más képek 
nagyobb szövegrészeket kötnek össze (a vőlegény képe a kánai jelenetek-
ben, Jn 2-4;127 a világosság motívuma az evangélium első egységében, Jn 
1-12),128 illetve – a szerző tudatos szövegalkotási tevékenységét reprezen-
tálva – nagyobb perikópák (sőt a könyv) első, utolsó és középső egységé-
ben jelennek meg (a király motívuma, Jn 1,49; 12,13; 19,21),129 míg egyes 
jellegzetes képek az egész evangélium vezérfonalául szolgálnak (a küldött, 
a Fiú). A képhálók kialakításának hátterében általában szövegkompozíci-
ós, illetve teológiai célok húzódnak („én vagyok a világ világossága.” Jn 
8,12), ám arra is találunk példát, amikor a képek előfordulásának törté-
nelmi okai vannak.130 A képek gyakran az evangélium narratív struktú-
rájából kilépve, az elbeszélések fölött szövődnek hálóvá. Az egyes képeket 
elsődlegesen a maguk teljességében kell érzékelnünk és értelmeznünk, és 
ily módon a szimultaneitás vizuális logikája előnyt élvez a linearitás disz-
kurzív logikájával szemben. Ahogyan egy materiális kép egyidejűleg tárja 
a szemlélő elé a különböző aspektusokat, úgy a Krisztus-képek felépítését 
is a különböző képrészek szimultán egymásra (és egymásba) épüléseként 
értelmezhetjük. ha a szövegkép szóban forgó szimultaneitását nyelvtudo-
mányi kategóriákkal kívánjuk meghatározni, leginkább – a berlini isko-
la alak-fogalmán nyugvó – holisztikus kognitív szemantika lehet segítsé-
günkre. A képek részaspektusai („a János-evangélium képiségének kubista 
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alapelemeiként” szemlélhető összetevők131) komplex képterületekként mu-
tatják fel krisztológiai tartalmukat.

Az evangélium üzenetét igen hangsúlyosan reprezentáló „küldött” Krisz-
tus-kép ilyen jellegezetes alakszerű metaforahálóként értelmezhető, mely-
nek belső koherenciáját a szövegegész komplexitásában észlelhetjük. A kül-
dött-metafora már formálisan is kiemelkedik a többi Krisztus-predikátum 
közül azáltal, hogy szinte kizárólag igei konstrukciókban,132 illetve definitív 
mondatszerkezetekben ölt testet.133 Bár meghatározott nyelvi formulákban 
áll előttünk, a küldött-kép sem redukálható egyetlen fogalomra, a küldetés 
tartalmi részaspektusai, -motívumai sehol nem sűrűsödnek össze egyetlen 
jellegzetes, a küldetésre vonatkozó beszédben vagy reflexióban, hanem az 
evangélium különböző szöveghelyein felbukkannak. Csak az olvasó képes 
arra, hogy a küldetésre vonatkozó, elhangzásukkor sem időben, sem logi-
kailag egymáshoz nem kapcsolódó kijelentéseket134 egy mozaikhoz hason-
ló képpé illessze össze. A befogadó tevékenysége – az evangélium teljes szö-
vegére, komplex világára vetett pillantás – nyomán rajzolódik ki a küldött 
üdvtörténeti tevékenységét összegző események ideáltipikus sora (megbí-
zatás; a küldetés előkészítése; a világra jövetel; a küldetés végrehajtása; visz-
szatérés és tanúságtétel).135

A negyedik evangélium képszerűen egy elbeszélés szereplőjeként vagy 
drámai alakként (karakter) is megjeleníti Jézust. e narratív-képi krisztoló-
gia egyik sajátos ábrázolási eszköze a „narratív szerepcsere”. olyan jelene-
tekben, amelyekben Jézus másokkal találkozik, a narratív átvitel egyes sze-
repeket és funkciókat Jézusra ruház. Jézus a kánai menyegző jelenetében (Jn 
2,1-11) a bor felkínálásával a vőlegény szerepét tölti be, és ez a sajátos meta-
fora kap megerősítést a 4. fejezetben is. Amikor Jézus Nikodémussal, „Izrael 
tanítójával” (Jn 3,10) beszélget, a nagyra becsült főember őt nevezi „Istentől 
jött tanítónak” („hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te 
végbeviszel, ha nincs vele az Isten” Jn 3,2). Pilátus előtt, kihallgatása során 
pedig Jézus jelenik meg valódi bíróként és királyként (Jn 18; 19).136

Az egyes képek összeszövődése ugyanakkor azért válhat hálószerűvé, 
mert bizonyos képek egymás fölé rendelt képterületekké kapcsolódnak ösz-
sze, és a képi komplexitást reprezentáló területek elágazódnak egymás alá 
és fölé is. Az evangélium pásztor- és bárány-metaforái a föléjük rendelhető 
területen, az állattartás világában alkotnak egységet, amely a búzaszem és a 
szőlőtő metaforáival a földműveléshez tartozó képek átfogó területéhez ren-
delhető. A család képterületén belül megkülönböztethetjük a Küriosz-pre-
dikátumra utaló képeket, valamint a – csupán képlékeny határvonalakkal 
elválasztható – Fiú- és születés-metaforákat (μονογενής mint születés- és 
fiú-kép). A család fogalmához tartozó képek felölelik a fizikai élet (szüle-
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tés, létfenntartás, világosság), valamint a szociális viszonyok területét, mely-
hez a társadalmi és vallási intézmények, pozíciók képei tartoznak (nevelés, 
küldetés, valamint a rabbi, a bíró, a király és a főpap titulus). Az evangéli-
um képi világában ugyanakkor számos utalás a teológiai hagyomány fogal-
mainak, a vallási ünnepek és szertartások világának szimbolikus megjele-
nítését szolgálja. e jellegzetes képterület a húsvét képi világához sorolható 
– a szerző teológiai tanítása szempontjából is meghatározó – motívumokat 
(bárány, kenyér és bor) fogja össze.

5 .  T eoL Ó gI A I  öSV é N y e K :  K é Pe K é S J e L e N T é Se K

Az evangélium képsorai nem csupán formai szempontból vagy a szöveg 
szerkezeti összefüggései miatt fontosak, a jánosi képi világ ugyanis elsőd-
legesen az örömhír teológiai tartalmának hordozója.

5. 1. Krisztológia

Az evangéliumi szerző képekbe szőtt teológiájának legfontosabb aspektu-
sát a krisztológiai tanítás alkotja. A képekben megjelenő Jézus – Wittgens-
tein szóhasználatát, a „valamiként, valakiként látni” terminológiát követ-
ve137 – Krisztusként szemlélhető, illetve valóban Krisztusként lép elénk. 
A János által nyújtott képszerű Jézus-ábrázolás célja – meglátásunk szerint 
– nem egy bizonyos típusú vagy tituláris krisztológia megjelenítése. A kép-
szerűség komplexitása a krisztológiai kijelentéseket megóvja minden leszű-
kítéstől és egyoldalú állásfoglalástól. Sem az ószövetségi hagyományra tá-
maszkodó valamely meghatározott felségcím, sem az emberi élet valamely 
alapszimbóluma, sem valamelyik Én vagyok-mondás nyelvteremtő hatal-
ma, sem a Jézus valamely történetét elmondó elbeszélőművészet nem képes 
önmagában kimeríteni a negyedik evangélium Krisztusról adott tanúsá-
gát. A jánosi krisztológiának sokkal inkább a többszólamúság és a multi-
dimenzionális artikuláció ad sajátos arculatot. Az evangélium árnyalt képi 
ábrázolásmódja nem csupán az Én vagyok-mondások predikatív szerkeze-
tű metaforáiban tükröződik, hanem önálló felségcímek „remetaforizáció-
jában”. ez a mozzanat tükröződik a 13. fejezetben használt κύριος-kép új-
raértelmezésében.

„Ti mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. ha tehát 
én, az Úr és mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok 
egymás lábát.” (Jn 13,13-14)
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A κύριος felségcím és a szolga titulus együttes használatához hason-
ló sajátos transzparenciát eredményez a Fiú cím sajátos metaforizációja. 
A Fiú-predikátum alkalmazása nyomán válik egyértelművé, hogy az evan-
géliumi szerző a család- illetve származás-metaforika jelentésmezőit teljes 
tudatossággal ötvözi a Fiú tituláris fogalmi jelentésével.138 harold Attridge 
értelmezése szerint az emberfia felségcím használatában139 a Fiú megneve-
zés remetaforizációja figyelhető meg. 

Bár minden egyes képmozaik önálló jelentésű, és a hagyománytörténe-
ti kiindulópontú, diakronikus kutatás megállapításai alapján meghatáro-
zott történeti értéket képvisel, a mozaikdarabok egységes képpé illesztése 
mindig sajátos többletet eredményez. Az evangélium képi világa az olvasót 
a krisztológiai reflexió kialakításának aktív közreműködőjévé teszi. A kü-
lönböző képek a maguk felhívás-szerkezetüknél fogva lehetővé teszik és 
megkövetelik, hogy a befogadók olyan Krisztus-mozaikká illesszék össze 
őket, amelyet retrospektív módon, az egész alakzattal számot vetve alakít-
hatnak ki. A krisztológia ily módon olyan interpretációs folyamatot repre-
zentál, ami a képiség fogalmát további dogmatikai diszciplinák (istentan, 
antropológia, egyháztan) értelmezésével kapcsolatban is alkalmazhatónak 
tekinti. 

5. 2. Isten arca

A negyedik evangélium az Istennel kapcsolatos kijelentéseket is gyak-
ran a képiség világába illeszkedő beszédmód szerint rögzíti. Bár a szöveg-
ben kifejezetten Istenre utaló képek (az Atya) is vannak, marianne  meye 
Thompson nyomán hangsúlyozhatjuk, e teo-logiai képek elsősorban Jé-
zushoz kapcsolhatók, és az Atya alakja elsődlegesen a Fiúhoz fűződő vi-
szonyának fényében szemlélhető.140 János örömhírében az ószövetségi 
hagyományból ismert, Istennel kapcsolatos képek egyértelműen Jézusra 
vonatkoznak. A Fiú az Atya képmásaként, az Atyához fűződő kapcsola-
tát jelző képekben lép elénk. megkülönböztetett figyelmet érdelemel az az 
artikulációs mód, melynek alkalmazásával az evangéliumi szerző Jézus 
személyéhez rendel hagyományosan Istennek fenntartott attribútumokat, 
szimbolikus cselekedeteket. A narratív Jézus-képen átragyog Isten cselek-
vése, és az evangélium közvetlenül Isten szférájába helyezi Jézust (Jn 1,1-
13). Az evangéliumban közvetített Krisztus-kép a Prológus zárókijelenté-
sét igazolja, és láthatóvá teszi azt, akit „soha senki nem látott” (Jn 1,18). ez 
a meghatározó krisztológiai–teológiai üzenet tükröződik a 12. és 14. feje-
zet mondataiban.
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„Aki lát, azt látja, aki küldött.” (Jn 12,45)
„Aki engem látott, az Atyát is látta.” (Jn 14,9)
A Fiú és az Atya kapcsolatát megjelenítő képek a személyek egymáshoz 

fűződő viszonyának kereteit valamint a – Prológusban és a 8. fejezetben 
egyértelműen rögzített (Jn 1,1-4; 8,58) – preegzisztencia-tan körvonalait is 
kijelölik.

A János képi beszédmódjának eszközeivel ábrázolt Atya–Fiú kapcsolat 
a későbbi krisztológiai viták kérdésfelvetéseire vonatkozó utalásokat rejt. 
A negyedik evangélium képteológiája elkerüli mind az alárendelés csap-
dáját, mind az Atya és a Fiú személyének felszínes azonosítását. A képek 
Jézus és az Atya egységét jelzik, ám ebben a „különbséget kimondó egy-
ségben”,141 a látszólag összeegyeztethetetlen kijelentések (az „ami és ami 
nem”) feszültségében rejtőzik az isteni személyek viszonyát kimondó te-
ológiai tartalom. Az unio distinctionis az evangélium képteológiájának 
szükségszerű elemeként – az ókor, elsősorban a középplatonizmus kiin-
dulópontjához hasonlóan142 – a képben „az igaz, a valóság” és a puszta 
hasonlóság megjelenítése között húzódó feszültséget is érzékelteti. A kép 
ilyen értelemben reprezentáció, vagy még inkább prezentáció.143 Az evan-
géliumi szerző képi világának eszközeivel lehetővé válik (az ókor kép-fo-
galmával összhangban) bemutatott Jézus alakjában az Istenhez fűződő in-
tenzív kapcsolat kimondása, miközben ez a képfelfogás nem sérti a mózesi 
törvény előírásait sem.144 

5. 3. Antropológia

A János-evangélium sajátos varázsát a szövegben rejtőző képek és az em-
ber világának kapcsolata, a képiség emberi dimenziója teremti meg. A ke-
nyér, a szőlőtő, a világosság vagy a víz képei az emberi élet alapvető, hétköz-
napi területeihez kapcsolódó jelenségvilág, s egyben a szöveg jellegzetes 
értékminőségeinek aktív megjelenítői. A képek jelentős része nem csupán 
egyéni kódként vagy szimbolikus értelemben használt kifejezés, hanem az 
evangélium világában kibomló, új tartalmakkal telítődő minőség. A szö-
vegben gazdagabb jelentésárnyalatú képek közül a pásztor és a szőlőtő me-
taforáit említhetjük.

„én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. (…) ismerem 
enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, 
és én ismerem az Atyát.” (Jn 10,11, 14-15)

„én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. (…) Amint a szőlő-
vessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem 
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maradtok bennem. én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem ma-
rad, s én benne, az bő termést hoz.” (Jn 15,1, 4-5)

A Fiú tanítása az emberi közösségben megvalósított tettekben (az embe-
rekért végzett szolgálat, a szeretet kifejezésében [Jn 13], sőt a feltámasztás-
ban) nyer igazolást. Az evangélium nem a kenyér és a víz absztrakt fogal-
mát, hanem az emberi élet alaptapasztalatát, az éhséget és a szomjúságot 
helyezi előtérbe. A jánosi képteológia a krisztológiai reflexiót közvetlenül az 
emberi élet világához kapcsolja, így az örömhír krisztológiai üzenete nem 
passzív dekódolásként működik, hanem jelenre vonatkoztatott értelemtör-
ténésként megy végbe. Jézus az ember saját tapasztalati világainak tükörké-
pévé válik, és a Krisztus-képek éppen ezáltal képesek az emberek értésére 
adni azt, ami őket érinti, ami közvetlenül hozzájuk szól. A vízre, a világos-
ságra és az életre vágyó ember szomjúsága egy más minőség utáni vágya-
kozássá, teológiai értelemben vett szomjúsággá válik. A kép így emelkedik 
felül az emberi tapasztalatok hétköznapiságán, és így válik alkalmassá arra, 
hogy átformálja az ember létminőségét.145 A negyedik evangélium képi vi-
lága ilyen értelemben nem csupán a hitel való találkozás nyomán átformá-
lódó ember új létminőségét helyezi előtérbe, hanem – a befogadót megszó-
lítva – ezt az emberképet az olvasó számára is megragadhatóvá teszi.

Végül János képteológiájának antropológiai dimenziói nem csupán az 
emberi élet megértéséhez kínálnak megközelítési lehetőségeket, hanem az 
emberi cselekvések hátterére irányíthatják figyelmünket. Az evangélium 
etikai üzenete – amint azt Jan gabriël van der Watt értelmezése nyomán 
kijelenthetjük146 – képekben válik megragadhatóvá.

5. 4. Egyháztan

Az evangéliumi tanítás az emberi életet nem elszigetelt valóságként, hanem 
a közösséghez tartozás dimenziójában szemléli. elsősorban Wayne meeks 
és Bruce malina kutatásai által vált leírhatóvá az a jánosi – az őskeresztény 
közösség identitását meghatározó – közös nyelvi és képi hagyomány, me-
lyet az evangéliumi szöveg igen jellegzetes módon reprezentál.147

A jánosi ekkléziológiai tradíció erős szálakkal kötődik az evangélium 
képkrisztológiájához. ennek az összefonódásnak sajátos példájaként szem-
lélhetjük – Alan Culpepper nyomán148 – a 21. fejezetben megjelenített, 
mély szimbolikus utalásokat rejtő csodálatos halfogás eseményét. A lábmo-
sás szimbolikus gesztusa a tanítványoknak örökül hagyott példaként áll a 
közösség előtt („Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” Jn 
13,15). A krisztológiai képek – felhívás-struktúrájukból adódóan – nem csu-
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pán általános igazságok illusztrálására szorítkoznak. A Jézusban láthatóvá 
vált üdvösség, a példaadás gesztusa a hívők jelenében mutat fel transzcen-
dentális tartalmakat. János képi világának egyes Jézus-metaforái a hívők-
nek közvetített példaadás jeleivé válnak. A 21. fejezetben Jézus, a jó pász-
tor (Jn 10) pásztori tisztséget bíz Péterre („Legeltesd juhaimat.” Jn 21,15-17; 
itt 16).149 A különleges titulust kijelölő gesztus mellett egyéb szöveghelye-
ken a küldetés általános – a többi tanítványra, a közösség minden tagjára, 
sőt a befogadóra érvényes – kifejezése válik meghatározóvá.150 A küldött ta-
nítványait is küldetésre szólítja („Amint te a világba küldtél, úgy küldöm 
én is őket a világba.” Jn 17,18); a hívők teste az élő víz forrásává válik („mert 
a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne” Jn 4,14); 
a földben elhaló búzaszem pedig a krisztuskövetők életáldozatának példá-
jaként jelenik meg („Aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az 
örök életre.” Jn 12,25). Bár az evangélium hangsúlyozza, hogy Jézus fiúsá-
ga egyedülálló, az atya-fiú kapcsolat nem korlátozódik kizárólag Istenre és 
Jézusra. A Fiúság nyomán Jézus az Atyához fűződő bensőséges kapcsolatot 
nyit meg a hívők számára. Búcsúbeszédében Jézus azt hirdeti tanítványai-
nak, hogy felveszi őket az Atya házába („Atyám házában sok hely van. […] 
helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy 
ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” Jn 14,1skk; itt 2-3), és a főpapi imában Jé-
zus azért fohászkodik, hogy a tanítványok is részesei legyenek Jézus és az 
Atya egységének („Amint te, Atyám bennem vagy, s én benned, úgy legye-
nek ők is eggyé bennünk.” Jn 17,21). A Prológus ígérete alapján miként Jézus 
az Isten Fia, úgy a hívők maguk is Isten fiaivá és gyermekeivé (τέκνα; τεκνία 
θεου) válhatnak („Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Is-
ten gyermekeivé legyenek; azoknak, akik hisznek nevében.” Jn 1,12). S vé-
gül, miként Jézus teste – a szöveg metaforája alapján – templomként áll a 
hívek előtt (Jn 2,21), János gyülekezete is arra kapott meghívást, hogy Isten 
új közösségévé, templomává, földi lakhelyévé váljon.151

6 .  h e R m e N eu T I K A I öSV é N y e K :  K é Pe K – C é L oK

Kifejezhetné-e más módon mondanivalóját a szerző? Az evangélista az 
örömhír közvetítésekor miért a képiség eszköztárához folyamodik?

e kérdések nyomán (és a János-evangélium képi világára vonatkozóan) 
következzék végül néhány hermeneutikai jellegű megjegyzés. 
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6. 1. Episztemológiai célok

Az evangéliumi szerző képei olyan világot reprezentálnak, amely nem önt-
hető szavakba és más módon nem is jeleníthető meg.152 Jézus és az Atya 
kapcsolata, vagy a Fiú isteni személye János képvilágának eszközével meg-
határozott módon, ám nyitottságot reprezentálva írható le. Az evangéliu-
mi képek pontos teológiai célok nyomán egyértelmű, életszerű kereteket 
jelölnek ki, ám reális jelentéstartalmakkal nem azonosíthatók; mély, felfe-
dezésre váró jelentésrétegek kibomlását eredményezhetik, ám azt sugall-
ják, e felfedezések csupán korlátok közé szorított, kiegészítésre váró tartal-
makat eredményezhetnek.

6. 2. Tanítási célok

Az Én vagyok-mondások metaforikus hálójával összefogott, „ellentmon-
dásokat rejtő” elemek aktív befogadói magatartást követelnek, melynek 
eredményeként „a formanyelv tudatos abszurditása” a képi világ mélyebb 
értelmének felfedezéséhez vezethet. egyedül az olvasó kötheti össze a 
szöveg kontextuális utalásainak szálait, egyedül ő érzékelheti a narratív 
képiség alkotóelemeinek szilárd strukturális összefüggéseit. e befogadói 
magatartás révén rendelhető Jézus halálának és feltámadásának esemé-
nyéhez a búzaszem képe, így szemlélhetjük őt vőlegényként (Jn 2,1-11), 
kapuként (Jn 10) vagy bíróként (Jn 18). Így közelíthetjük meg az evan-
gélium 21. fejezetének ekkleziológiai jelsorait, a „százötvenhárom nagy 
hal” vagy az „el nem szakadó háló” képi világát. Az olvasó szerepe kü-
lönösen a szimbólumok értelmezése során válik meghatározóvá. A kép 
az adott nyelvi közösség szimbólumteremtő és -értelmező világának ré-
szeként mutatkozik meg, melyet – ahogyan azt a görög σύμ-βαλλείν ki-
fejezés jelzi, a kép jelentéskörét kiegészítve – a befogadónak kell tovább-
építenie. A kép (így a kígyó, a víz vagy a kertész) szimbolikus utalásainak 
azonosítása a nagyobb szövegegység értelmezése szempontjából is meg-
határozó jelentőségű.

„Amint mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az 
emberfiát is,” (Jn 3,14)

„De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg so-
ha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz 
benne.” (Jn 4,7-15; itt 14)

„Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz bennem, belsejéből, az 
Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.” (Jn 7,37-39; itt 37-38)
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„[mária magdolna] Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így 
felelt neki: uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem 
magammal.” (Jn 20,15)

Az evangéliumi szerző a Krisztus-képek felismerését, a Fiú dicsőségé-
nek megpillantását várja az olvasótól. ez a felhívás többféle változatban 
megjelenik a szöveg narratív világában („gyere, és lásd.” Jn 1,46; „De en-
nél nagyobb dolgokat is fogsz még látni.” Jn 1,50), így a szerző az olvasót 
az eseményekben megjelenő krisztológiai, teológiai, etikai és ekkleziológi-
ai tartalmak szemlélőjévé kívánja tenni. János képei emellett – a félreértést 
tartalmazó szövegrészekhez hasonlóan – a felszínes vagy elhamarkodott 
értelmezések zsákutcáira is felhívják a figyelmet,153 és az elfogadottnak vélt 
keretek feloldásával, új perspektívák felé mutató interpretációk lehetőségét 
megnyitva válnak teológiai felismerések részévé. A negyedik evangélium 
képi világa – a hagyomány jelentőségét is hangsúlyozva – a befogadó szá-
mára az örömhír elmélyültebb megértésének lehetőségét hordozza.154

6. 3. Kommunikatív célok

Az evangélium képi világa nem csupán a szöveg árnyaltabb megértésének 
lehetőségét kínálja fel az olvasó számára. A képek nyitottsága párbeszédre 
ösztönöz, a metaforák elmosódó körvonalai az interpretációs lehetőségek 
egymást erősítő, egymásnak feszülő kapcsolatát is jelzik. A képek által rep-
rezentált tartalmak, a megjelenített igazságok olykor fáradozással, küzde-
lemmel együtt járó befogadói magatartást követelnek, és feltételezik a képi 
világ és az értelmező között megvalósult kommunikatív kapcsolatot. A Já-
nos-evangélium képi világa (akár egykor az őskeresztény közösséget) a mai 
olvasót, egzegétát is az egyre mélyebb jelentésrétegek felfedezésének lehe-
tőségét hordozó párbeszédre szólítja fel.
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Inquiry into the Elusive Language of the Fourth Gospel. WuNT 2/120. Tübingen: 
mohr Siebeck, 2000.

43.  mary L. Coloe: God Dwells with Us: Temple Symbolism in the Fourth Gos-
pel. (35. jegyzet), 3,220.
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44.  Vö. Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. 
(3. jegyzet)

45.  Ld. Rainer hirsch-Luipold összegzését: Klartext in Bildern: άληθινός κτλ., 
παροιμία – παρρησία, σημεĩον als Signalwörter für eine bildhafte Darstellungs-
form im Johannesevangelium. In: Jörg Frey – Ruben Zimmermann hrsg.: Image-
ry in the Gospel of John. Tübingen: mohr Siebeck, 2006, 61–102.

46.  Részletesebben ld. Simon Kaipuram: Paroimiai in the Fourth Gospel and 
the Johannine Parables of Jesus’ Self-Revelation. Roma: 1993, II. fejezet; P. Cha-
telion Counet: Paroimiai (John 16:25): A Post-hermeneutical model. In: Peter 
Pokorný – Jan Roskovec eds.: Philosophical Hermeneutics and Biblical Exege-
sis. WuNT 153. Tübingen: mohr Siebeck, 2002, 252-269; Ruben Zimmermann: 
Christologie der Bilder im Johannesevangelium. (3. jegyzet), 30-45; továbbá uta 
Poplutz: Paroimia and Parabolē: gleichniskonzepte bei Johannes und markus. 
In: Jörg Frey – Ruben Zimmermann hrsg.: Imagery in the Gospel of John. (45. 
jegyzet), 103-120; valamint Rainer hirsch-Luipold: Klartext in Bildern: άληθινός 
κτλ., παροιμία – παρρησία, σημεĩον als Signalwörter für eine bildhafte Darstel-
lungsform im Johannesevangelium. (45. jegyzet). 

47.  A főnév először Aiszkhülosznál fordul elő: „Jóhírnökül keljen világra – 
hallhatunk / íly példaszót – lágy éj-anyától hajnalunk;“ (Ag. 264. Aiszkhülosz: 
Oreszteia, I. Agamemnón. Ford.: Devecseri gábor. In: Aiszkhülosz drámái. Buda-
pest: európa, 198.). Ld. az idézetet in uta Poplutz: Paroimia and Parabolē: gleich-
niskonzepte bei Johannes und markus. (46. jegyzet), 106. A παροιμία szó gyakran 
szerepel hérodotosz soraiban, a kifejezést ugyanakkor az epikus és az elégikus 
alkotásokban valamint, a dalköltészetben nem találhatjuk meg. Bieler szerint ez a 
jellegzetesség a sorok metrikus adottságaiból következik. Ld. Ludwig Bieler: Die 
Namen des Sprichworts in den klassischen Sprachen. Rheinisches Museum für 
Philologie 85 (1936), 240–253, itt 240.

48.  A kifejezés ilyen értelmezése Arisztotelész Rétorikájában is megtalálható, 
az I. 1371b szövegegység a παροιμία címszó alatt négy példabeszédet idéz. A to-
vábbi utalásokat ld. Arisztotelész Rétorika I. 1363a; 1372b; 1373a; 1376a; 1383b; II. 
1384a; 1395a; III. 1413a. (Rétorika. Ford.: Adamik Tamás. Budapest: Telosz, 1999). 
Platón a παροιμία kifejezést a példázat, példabeszéd jelentésben használja, ld. pél-
dául Symp. 174b; 222b; Cra. 384afin; Resp. I. 329a; IV. 424a; VI. 492e. (A lakoma. 
Ford.: horváth Judit – Telegdi Zsigmond.; Kratülosz. Ford.: horváth Judit – Szabó 
Árpád. A kútnál, Patón összes művei kommentárokkal. Budapest: Atlantisz; Az 
állam. Ford.: Jánosy István. Patón összes művei. Bibliotheca Classica. Budapest: 
európa, 1988). Ld. gregor Damschen: Paroimia. DNP 9. 351. vö. különösen Karl 
Rupprecht: Παροιμία. PW 18. 4,1707-1735, itt 1713skk.
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49.  Vö. többek között Plat. Symp. 222b; Resp. IV. 424a; VI. 492e; Arist. Rhet. I. 
1372b; Philo Abr. 235; mos I. 22. 156 (Mózes élete. Ford.: Bollók János. Budapest: 
Atlantisz, 1994); Legat. 126; Qg II. frg. 54c.

50.  Arist. Rhet. I. 1371b; 1383b; II. 1384a et. al.
51.  Sirák fia könyvének bizonyos szövegrészei (így Sir 18,29; 39,39) héber nyel-

ven nem maradtak fenn. A Sir 8,8 vers a szót tartalmazza. A kifejezéssel kapcso-
latos hivatkozásokat ld. alább.

52.  Philo Abr. 235; mos I. 22. 156; Legat. 126; Qg II. frg. 54c.
53.  Apostol. XII. 31. Az idézetet ld. in Ludwig Bieler: Die Namen des Sprich-

worts in den klassischen Sprachen. (47. jegyzet), 247. A meghatározás szinte 
azonos formában megtalálható hippolütosznál: Παροιμίαι τοίνυν εἰσιν λόγοι 
προτρεπτικοἰ παρἁ πᾶσαν ỏδòν τοῠ βίου χρησιμεύοντες, hipp. Fr. Pr. 33,7. 

54.  Suid. Ld. továbbá origen. or. exp. in Pr. 117, 161; valamint uő: Cels. Óri-
genész értelmezésében a παροιμία a παραβολή szinonimájaként – az enigma 
(αἵνιγμα) és az allegória (άλληγορία) fogalmához közel álló – „rejtélyes beszéd” 
jelentésben szerepel, s így ellentétben áll a próféták „egyenes, világos beszédével”. 
τῶν καλουμἑνων σκοτεινῶν λόγων. or. Cels. VII. 10 (Kelszosz ellen. Ford.: Somos 
Róbert. Budapest: Kairosz, 2008). 

55.  Arist. Rhet. 1413a. A metafora és az enigma hasonlóságával kapcsolatban 
ld. καἰ ὄλως ἐκ τῶν εὖ ἠνιγμένων ἔστι μεταφορἀς λαβεῖν ἐπικεῖς· μεταφοραἰ γἀρ 
αίνίττοναι, ὤστε δῆλον ὄτι εὖ μετενἠνεκται. Arist. Rhet. III. 1405b.

56.  „cui (fabulae) confine est παροιμίας genus illud, quod est velut fabella 
brevior et per allegoriam accipitur.” Quint. Inst. orat. V. 11,21. (marcus Fabius 
Quintilianus: Szónoklattan. Ford.: Adamik Tamás – Csehy Zoltán et. al. Pozsony: 
Kalligram, 2009). A Diogenianosz neve alatt fennmaradt proverbium-gyűjtemény 
szövegében a παροιμία és az άλληγορία meghatározása megegyezik: ἔστι (…) ή 
παροιμία τρόπος καἱ τῆς καλουμένης άλληγορίας. Diogenian. Paroem. I. 178.

57.  ezt a véleményt tükrözik a következő munkák: K. melvil Dewey: Paroimia 
in the gospel of John. Semeia 17 (1980), 81-99; Tom Thatcher: The Riddles of Jesus 
in John: A Study in Tradition and Folklore. SBLmS 53. Atlanta: Society of Biblical 
Literature, 2000; uő: The Riddles of Jesus in the Johannine Dialogues. In: Robert 
T. Fortna – Tom Thatcher eds.: Jesus in Johannine Tradition. Louisville: West-
minster John Knocks, 2001, 263–277, itt 267.

58.  K. melvil Dewey az evangélium szövegében nem kevesebb, mint 34 példa-
beszédet vél felfedezni. Ld. K. m. Dewey: Paroimia in the gospel of John. (57. 
jegyzet). Tom Thatcher a példabeszéd ilyen értelmezését az enigmatikus mondá-
sokra is kiterjeszti, melyek jellegzetes vonásaiként négy – a kommunikációs szi-
tuációban megjelenő – kritériumot említ. Ld. a szerző összefoglaló táblázatát az 
evangélium 38 enigmatikus mondásáról in The Riddles of Jesus in John: A Study  
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in Tradition and Folklore. (57. jegyzet), 184–187; illetve uő: The Riddles of Jesus in 
the Johannine Dialogues. (57. jegyzet), 269–271.

e tanulmány a kétértelmű, rejtélyes mondások négy típusát különbözteti meg: 
(1) dramatikus kétértelmű mondások: „Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy 
nagy sereg ember tódul hozzá, megkérdezte Fülöptől: „honnan veszünk kenyeret, 
hogy legyen mit enniük?” (Jn 6,5); „Aztán így folytatta: „Barátunk, Lázár elaludt, 
de elmegyek és fölébresztem.” (Jn 11,11); (2) leleplező mondások: „ha tehát szom-
baton is körülmetélkedhet az ember, hogy mózes törvénye csorbát ne szenvedjen, 
miért acsarkodtok ellenem, amiért egy embert meggyógyítottam szombaton?” (Jn 
7,23); (3) a küldetésre utaló mondások: „még nem jött el az én órám.” (Jn 2,4b); 
„Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem.” (Jn 2,19); illetve (4) 
szótériológiai beszédek: „Bizony, bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az 
nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3). I. m., 210sk.

59.  Feltétlenül figyelmet érdemel az a jellegzetesség, hogy a szövegrészek a két 
fogalom (παροιμία, παρρησία) használatakor eltérő jelölőkkel utalnak az esemé-
nyek idejére (παροιμία: mondtam el, óra, amikor már nem; παρρησία: most, óra, 
amikor). Az is igaz azonban, hogy a 25. vers időstruktúráját jelző kifejezések (ὣρα 
– οὐκέτι) szoros kapcsolatot mutatnak a 29. vers jelölőivel (νῦν – οὐδεμίαν), a har-
madik szövegrész (Jn 16,32a) pedig – az idő motívumára utaló – „eljön az óra, s 
már itt is van” kijelentéssel létesít kapcsolatot az első két szakasszal.

60.  David Bracke: Parables and Plain Speech in the Fourth gospel and the 
Apocryphon of James. JECS 7 (1999), 187–218; az ettől eltérő álláspontokkal kap-
csolatban ld. Rainer hirsch-Luipold: Klartext in Bildern: ἁληθινός κτλ., παροιμία 
– παρρησία, σημεῖον als Signalwörter für eine bildhafte Darstellungsform im Jo-
hannesevangelium. (45. jegyzet), 86–88.

61.  Ld. uta Poplutz: Paroimia and Parabolē: gleichniskonzepte bei Johannes 
und markus. In: Jörg Frey – Ruben Zimmermann hrsg.: Imagery in the Gospel of 
John. (45. jegyzet), 114–117.

62.  Vö. Wai-yee Ng: Water Symbolism in John: An Eschatological Interpreta-
tion. (34. jegyzet), 5–21.

63.  Vö. Ivor Armstrong Richards: The Philosophy of Rhetoric. The Mary Flex-
ner Lectures on the Humanities 3. New york – oxford: oxford university Press, 
[1936] 1964, 89–101, 115–137. (A metafora. Ford.: Rácz Judit. Helikon (1977) 1, 
120–128.); max Black: metaphor. Proceedings of the Aristotelian Society 55 (1954), 
273–294; (A metafora. Ford.: melis Ildikó. helikon (1990) 4, 432–447.); uő:  
more about metaphor. Dialectica 31 (1977), 431-457; harald Weinrich: Sprache 
in Texten. Stuttgart: Klett – Cotta, 1976; itt Semantik der kühnen metapher. In: 
I. m., 295–316. Ld a következő kötetek valamennyi tanulmányát: A. haverkamp 
hrsg.: Theorie der Metapher. Darmstadt: 1996; valamint uő: hrsg.: Die paradoxe  
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Metapher. Frankfurt a. m.: 1996; továbbá a következő összegzéseket: Ruben Zim-
mermann: metapherntheorie und biblische Bildersprache: ein methodologis-
cher Versuch. ThZ 56 (2000), 108–133; uő: Paradigmen einer methaphorischen 
Christologie: eine Leseanleitung. In: Jörg Frey – Jan Rohls – Ruben Zimmermann 
hrsg.: Metaphorik und Christologie. TBT 120. Berlin – New york: W. de gruyter, 
2003, 1–34, itt 10–18. 

64.  Vö. Klaus Berger: Formgeschichte des Neuen Testaments. heidelberg: Quel-
le – meyer, 1984, § 12., 38–40; mogens Stiller Kjärgaard: metaphern, gleichnis-
se und „Ich-bin”-Aussagen im Johannesevangelium. In: Jean-Pierre van Noppen 
hrsg.: Erinnern, um Neues zu sagen: Die Bedeutung der Metapher für die religiöse 
Sprache. Frankfurt a. m.: Athenäum, 1988, 241–257. Ld. továbbá otto Schwankl: 
Licht und Finsternis: Ein metaphorisches Paradigma in den johanneischen Schrif-
ten. (26. jegyzet), 220. Schwankl a metaforikus konstrukciókat „A (van) B formájú 
pároknak” nevezi. Ld. ezen túl Silke Petersen: Die Ich-bin-Worte als metaphern 
am Beispiel der Lichtmetaphorik. In: Jörg Frey – Ruben Zimmermann hrsg.: Ima-
gery in the Gospel of John. (45. jegyzet), 121-138. 

65.  A szerkezetek szintaktikai elemzését ld. Ruben Zimmermann: Christologie 
der Bilder im Johannesevangelium: Die Christopoetik des vierten Evangeliums un-
ter besonderer Berücksichtigung von Joh 10. (3. jegyzet), 107–117; Dietrich Rusam: 
„Das Lamm gottes” (Joh 1,29, 36) und die Deutung des Todes Jesu im Johannes- 
evangelium. BZ 49 (2005), 60–74; valamint Jesper Tang Nielsen: The Lamb of god: 
The Cognitive Structure of a Johannine metaphor. In: Jörg Frey – Ruben Zimmer-
mann hrsg.: Imagery in the Gospel of John. (45. jegyzet), 217–256.

66.  Ld. mirjam Zimmermann – Ruben Zimmermann: Der Freund des Bräu-
tigams (Joh 3,29): Deflorations- oder Christuszeuge? ZNW 90 (1999), 123–130; 
valamint mary L. Coloe: Witness and Friend: Symbolism associated with John 
the Baptiser. In: Jörg Frey – Ruben Zimmermann hrsg.: Imagery in the Gospel of 
John. (45. jegyzet), 319-332.

67.  Ld. epict. Diss. IV. 8,35 (Kézikönyvecske. Ford.: Sárosi gyula. Budapest: 
európa, 1978); Plut. Fragm. 104; Ld. herbert Braun: Das Stirb und werde in der 
Antike und im Neuen Testament. In: uő: Gesammelte Studien zum Neuen Testa-
ment und seiner Umwelt: Eine Bildfelduntersuchung. NToA 18. Fribourg – göt-
tingen: mohr Siebeck, 1993, 205sk.

68.  A hagyománytörténeti szövegértelmezés e Jézus-logion háttereként a márki,  
illetve lukácsi hagyományban is megőrzött szövegegységet jelöli ki (Q; párh. mk 
8,35; Lk 17,33; mt 10,39). Vö. Charles Kingsley Barrett: The Gospel According to 
St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text. London: 
1978, 418 (Das Evangelium nach Johannes. Tr. hans Bald. KeK NT Sonderband. 
göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1990); udo Schnelle: Das Evangelium 
nach Johannes. ThKNT 4. Leipzig: evangelische Verlagsanstalt, 2000, 203; részle-
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tesen michael Theobald: Herrenworte im Johannesevangelium. hBS 34. Freiburg 
a. Br. – Basel – Wien: herder, 2002, különösen 103–129. A szövegrészek megkü-
lönböztetésével kapcsolatban ld. michèle morgen: „Perdre sa vie”, Jean 12,25: un 
dit traditionel? RevSR 69 (1995), 29–46.

69.  Ld. Simon Kaipuram: Paroimiai in the Fourth Gospel and the Johannine 
Parables of Jesus’ Self-Revelation. (46. jegyzet), 51-67; Jan gabriël van der Watt: 
ethics alive in Imagery. In: Jörg Frey – Ruben Zimmermann eds.: Imagery in the 
Gospel of John. (45. jegyzet), 421-448, itt 436-445. 

70.  Ld. george Lakoff – mark Johnson: Metaphors we Live by. Chicago: uni-
versity of Chicago Press, 1980 (Leben in Metaphern. heidlberg: C. Auer, 2000.); 
továbbá mark Johnson: The Body in Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagina-
tion, and Reason. Chicago – London: university of Chicago Press, 1987. 

71.  mark Johnson: I. m., XIX, XIV.
72.  Ld. a Jesper Tang Nielson által felhasznált kognitív térkép modellt, illetve 

a gilles Fauconnier és mark Turner nevéhez, illetve az aarhusi szemiotikai isko-
lához kötődő elméleti kiindulópontokat; gilles Fauconnier: Mappings in Thought 
and Language. Cambridge: Cambridge university Press, 1997; uő – mark Turner: 
The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. 
New york: Basic Books, 2002; Per Aage Brandt: Spaces, Domains, and Meaning: 
Essays in Cognitive Semiotics. european Semiotics 4. Bern: Peter Lang, 2004; to-
vábbá Jesper Tang Nielsen: The Lamb of god: The Cognitive Structure of a Johan-
nine metaphor. (65. jegyzet), 218–225. 

73.  Ld. részletesen Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannes- 
evangelium: Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berück-
sichtigung von Joh 10. (3. jegyzet), 219–237; továbbá Jan gabriël van der Watt: 
ethics alive in Imagery. (69. jegyzet), 428–431. Az Újszövetség (elsősorban a szi-
noptikus parabolák) képi világának elemzését, a kognitív metaforaelmélet alkal-
mazását ld. Dieter massa: Verstehensbedingungen von Gleichnissen: Prozesse und 
Voraussetzungen der Rezeption aus kognitiver Sicht. TANZ 31. Tübingen: Francke, 
2000. 

74.  A skála-séma nyomán a „fent–lent” fogalompár jelentésköréhez tartozó jel-
legzetese példákat ld. Christa Baldauf: Metapher und Kognition: Grundlagen einer 
neuen Theorie der Alltagsmetapher. Sprache in der gesellschaft 24. Frankfurt a. 
m. – New york: Peter Lang, 1997.

75.  A kereszthalál krisztológiai kérdésfelvetéseit ld. Jörg Frey: „Wie mose die 
Schlange in der Wüste erhöht hat (…)”. Zur frühjüdischen Deutung der ehernen 
Schlange und ihrer christologischen Rezeption in Johannes 3,14f. In: martin hen-
gel – helmut Löhr hrsg.: Schriftauslegung im antiken Judentum und im Urchris-
tentum. WuNT 73. Tübingen: mohr Siebeck, 1994, 153–205; itt 185sk.; valamint 
uő: Die „Theologia crucifixi” des Johannesevangeliums. In: Andreas Dettwiler 
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– Jean Zumstein: Kreuzestheologie im Neuen Testament. WuNT 151. Tübingen: 
mohr Siebeck, 2002, 169–238; itt 187sk.

76.  A szimbólum fogalmával kapcsolatos általános kérdésfelvetésekre vonat-
kozóan ld. Stephan meier-oeser: Art. Symbol I. HWP 10 (1998), 710–723; A Já-
nos-evangélium szimbólumhasználatával kapcsolatban ld. a következő (már em-
lített) munkákat: Larry P. Jones: The Symbol of Water in the Gospel of John. (34. 
jegyzet), 14–28; Wai-yee Ng: Water Symbolism in John: An Eschatological Interp-
retation. (34. jegyzet), 5–43.

77.  A kifejezéssel kapcsolatban ld. harald Weinrich: Sprache in Texten. (63. 
jegyzet), 276–290, itt 283; valamint Ruben Zimmermann: Jesus im Bild gottes: 
Anspielungen auf das Alte Testament im Johannesevangelium am Beispiel der 
hirtenbildfelder in Joh 10. (40. jegyzet), 97–99. 

78.  Ld. Jean Zumstein: Bildersprache und Relektüre am Beispiel von Joh 15,1-
17. In: Jörg Frey – Ruben Zimmermann hrsg.: Imagery in the Gospel of John. (45. 
jegyzet), 139–156, különösen 3. 2. Johannes 15,1-19 und die alttestamentlich-jü-
dische Literatur. „[A szövegben] egyetlen ószövetségi könyvből vett idézetet sem 
találunk, és nincs olyan utalás sem, mely az Ószövetség valamely meghatározott 
szövegegységére vonatkoztatható.” I. m., 154. Zumstein az Ószövetség szimboli-
kus hagyományára vonatkozó jánosi utalásokat – genette szóhasználatával élve 
– a hipertextualitás értelmében lehetségesnek tartja. 

79.  Az evangélium 6. fejezetével és a kenyér motívumával kapcsolatban ld. Pet-
rus maritz – gilbert van Belle: The Imagery of eating and Drinking in John 6: 
35. In: Jörg Frey – Ruben Zimmermann hrsg.: Imagery in the Gospel of John. (45. 
jegyzet), 333–352. (Az étel és az ital „képteológiája”. Ford.: horváth Imre, jelen 
kötetben)

80.  A kert motívumának (lehetőségeket és korlátokat is felmutató) szimboli-
kus értelmezéséről (Jn 19, 20) ld. Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im 
Johannesevangelium: Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer 
Berücksichtigung von Joh 10. (3. jegyzet), 154–163. A „szőlő mint a paradicsomkert 
része” motívummal kapcsolatban ld. gabriele elsen-Novák – mirko Novák: „Ich 
bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner” Zur Semiotik des 
Weinstocks in Joh 15,1-8 aus Sicht der Altorientalistik. In: Annette Weisenrieder 
– Friederike Wendt – Petra von gemünden hrsg.: Picturing the New Testament: 
Studies in Ancient Visual Image. WuNT 2/193. Tübingen: mohr Siebeck, 2005, 
183–206. 

81.  Ld. Paul N. Anderson: gradations of Symbolization in the Johannine Pas-
sion Narrative: Control measures for Theologizing Speculation gone Awry. In: 
Jörg Frey – Ruben Zimmermann hrsg.: Imagery in the Gospel of John. (45. jegy-
zet), 157–194. Anderson négy alapkategóriát különböztet meg: az explicit, az imp-
licit, a korrelatív valamint a nem tudatos szimbólumképzést. I. m., 157sk.
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82.  Ld. Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium: 
Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von 
Joh 10. (3. jegyzet), 149–153.

83.  harold Attridge: The Cubist Principle in Johannine Imagery: John and the 
Reading of Images in Contemporary Platonism. In: Jörg Frey – Ruben Zimmer-
mann hrsg.: Imagery in the Gospel of John. (45. jegyzet), 47–60. 

84.  A szimbolikus hagyomány alapján a pásztor cím Jahvénak (a nyáj gazdá-
jának) fenntartott titulus volt. Ld. Regine hunziker – Rodewald: Hirt und Her-
de: Ein Beitrag zum alttestamentlichen Gottesverständnis. BWANT 155. Stuttgart: 
Kohlhammer, 2001, 15. et passim; ld. továbbá Ruben Zimmermann: Jesus im Bild 
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R. Alan Culpepper

I m PLICIT Kom m eN TÁ R – A FéLR eéRTé S

A negyedik evangélium szövegében mindvégig jelenlévő implicit szerzői 
kommunikáció a misztérium artikulációját erőteljesen meghatározza. Ami 
a felszínen egyszerűnek és világosnak tűnik, a figyelmes olvasó számára az 
evangélium rejtett jelsorainak homályossága és komplexitása miatt soha 
nem egyértelmű. Különféle szövegelemek – elsősorban a félreértés, a két-
értelmű kifejezések, az irónia és a szimbólum – hatására az olvasó újra és 
újra kivételes perspektívából szemlélheti az elbeszélést, és olyan utalások-
ra figyelhet fel, melyeket „a szavak mögött rejtőző író” varázslatos eszköz-
tárral, oldalpillantásokkal és gesztusokkal teremt meg. Az olvasó figyelmét 
korábban elkerülő, felszín mögött rejtőző jelsorok felfedezése lehetővé te-
szi, hogy az evangélium mindig új tartalmakat felmutató, örömmel olvas-
ható szöveggé váljon.

A János-evangélium dialógusainak egyik jellegzetes vonása, hogy Jézus 
beszélgetőtársai gyakran félreértik a mester szavait. A párbeszédekben fel-
bukkanó félreértések általános jellemzőit a következőképpen határozhat-
juk meg:

(1) Jézus olyan kijelentést tesz, amely kétértelmű, metaforikus jellegű, il-
letve amelyben double-entendre jelenik meg.

(2) A beszélgetőtársak válasza Jézus szavainak szó szerinti értelmezését 
tükrözi, illetve azt bizonyítja, hogy a kommunikációban résztvevők nem 
értik Jézus szavainak mélyebb jelentését.

(3) A dialógus a legtöbb esetben tartalmazza Jézus (és ritkábban az elbe-
szélő) magyarázatát.

A félreértés Jézus szavainak magyarázataként (implicit kommentárként) 
és az evangélium tanításának mélyebb megértéséhez lehetőséget biztosító 
szövegelemként állhat az olvasó előtt. Az evangélium teológiai üzenete így 
– a tételszerű összegezés helyett – az olvasóra erőteljesebb hatást gyakorló 
retorikai elemek révén jelenik meg a szövegben.
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Rudolf Bultmann felfogása szerint a jézusi szóhasználattal összefüggő 
félreértések nem abból fakadnak, hogy a dialógus résztvevői egy adott ki-
fejezés két jelentése közül a helytelent választják. János szövegének félre-
érthető szavai „olyan fogalmakat és állításokat rögzítenek, melyek igazán 
az »isteni« világára utalnak, s csupán első pillantásra tűnnek a »földi« dol-
gokra vonatkozó kijelentéseknek. A félreértés abban az esetben következik 
be, amikor a beszélgetőtárs (az értelmező) ismeri az adott kifejezés megfe-
lelő jelentését, ám helytelenül úgy képzeli, hogy e jelentés nem lép túl a föl-
di dolgok világán.”1

Bultmann hermász Pásztorának szövegrészeit és a hermetikus irodalmi 
források bizonyos fejezeteit2 az evangélium dialógusaival igen szoros pár-
huzamot mutató szövegekként szemléli. Charles harold Dodd – hasonló 
véleményt képviselve – azt hangsúlyozza, hogy a jánosi párbeszéd-formu-
lákhoz leginkább közel álló forrásokat e hagyománykör szövegeiben talál-
hatjuk meg.

„A negyedik evangélium és a hermetikus források dialógusait – az eltérő 
tartalom mellett – hasonló formanyelv jellemzi. Úgy tűnik, az evangélium 
szerzője a szöveg megalkotásakor – a szinoptikus hagyományban tükröző-
dő zsidó képi világ helyett – elsősorban a korabeli filozófiai, vallási tanítá-
sok hellenisztikus formanyelvére támaszkodott. A jellegzetes jánosi dialó-
gust eredeti, a hellenisztikus irodalmi beszédmódhoz közel álló alkotásnak 
tekinthetjük, mely a korai kereszténységre jellemző artikulációval igen ke-
vés hasonlóságot mutat.”3

Az evangélium dialógusaira a félreértést tartalmazó nyelvi formulák tu-
datos alkalmazása, a szövegbe ágyazott kétértelmű kifejezések használa-
ta jellemző. Bultmann értelmezése a jánosi szövegrészek specifikus jellegét 
(az „isteni” világára utaló, s csupán első pillantásra „földi” dolgokra vonat-
kozó kijelentéseket) helyezi előtérbe, megközelítése azonban némileg leegy-
szerűsítő. Könyvében a 11. fejezet 11. versében található jézusi kijelentéssel 
(„Barátunk, Lázár elaludt, de elmegyek és fölébresztem.”) kapcsolatban a 
következőt olvashatjuk:

„Jézus mondatát a tanítványok egészen hétköznapi módon értelmezik 
(„uram, ha alszik, akkor meggyógyul.” Jn 11,12), és az evangéliumi szer-
ző szükségesnek tartja, hogy magyarázatot fűzzön a félreérthető mondat-
hoz („Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy alvásáról beszélt.” 
Jn 11,13)”4

A szövegrész magyarázatához tartozó lábjegyzetben mindenesetre a kö-
vetkező kiegészítést találjuk:

„A vers nem sorolható a János-evangélium félreértést tartalmazó szö-
vegegységeihez (…) a szakasz nem az égi és földi világra utaló kijelentések 
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helytelen értelmezését tartalmazza. A vers inkább János szövegforrásának 
egyfajta felszínes alkalmazását tükrözi. („A kislány nem halt meg, csak al-
szik.” mk 5,39)”5

Az evangéliumi szerző a félreérthető kijelentésben kétségkívül a szinop-
tikus hagyományban is tükröződő forrásanyagra támaszkodhatott. megle-
hetősen önkényesnek tűnik azonban az a kiindulópont, amely az egyéb for-
rásokkal kapcsolatot mutató jánosi szövegrészeket nem veszi figyelembe a 
félreértést tartalmazó textusok vizsgálatakor.

Az evangéliumi szöveg félreérthető utalásainak legátfogóbb vizsgálatát, 
a témakörrel kapcsolatos érvek legjobb összefoglalóját herbert Leroy mun-
kájában találhatjuk. A szerző – a formakritikai egzegézis kiindulópontjait 
alkalmazva – mindössze 11 (a 2–8. fejezetig terjedő részben található) jáno-
si szöveghely esetében határoz meg félreértést tartalmazó kijelentést, me-
lyeket „burkolt szójátékokként” értelmez.6 értelmezése szerint a kifejezések 
a szövegben kettős jelentésben szerepelnek, és János közösségének sajátos 
szóhasználatát (Sondersprache) tükrözik.7 e jellegzetes szóhasználat csupán 
a közösség tagjai számára volt egyértelmű, a kívülállóknál a kijelentések za-
vart, félreértést okoztak.8 A prédikáció során, illetve a János közössége ka-
teketikai gyakorlatának sajátos szóhasználata egyben azt is demonstrálta, 
hogy a kívülállók számára a jézusi kinyilatkoztatás valódi tartalma érthe-
tetlen volt.9 Leroy szövegvizsgálati kísérlete meghatározó kiindulóponto-
kat jelölt ki, munkája jelentős lépésnek tekinthető a jánosi hagyomány ér-
telmezése terén. Kétségeket ébreszt azonban az a módszer, mellyel bizonyos 
szövegformákat – meglehetősen egysíkúan értelmezett karakterek alapján 
– kizár a kétértelműnek tekinthető kifejezéseket rejtő textusok csoportjá-
ból. Leroy röviden tárgyalja, azonban tulajdonképpen mellőzi a következő 
szöveghelyeken található (a burkolt szójáték normatív definíciójával össze-
egyeztethetetlen) kijelentéseket: Jn 11,11-15, 23-26; 12,32-34; 13,7-11, 27-
29.10

François Vouga nem fogadja el Leroy kiindulópontját, mely a félreér-
tésként definiálható kijelentéseket szűk határok közé szorítja, és a szöveg-
helyek számát tizenegyre csökkenti. A svájci kutató (véleményünk szerint 
helyes) álláspontja szerint az evangéliumi szerző a dialógusokban rejtőző 
félreérthető kifejezéseket nem egyfajta – minden esetben hasonlóan alkal-
mazható – szövegalkotói módszerként használta. János változatos módon 
alkalmazott formulái a kinyilatkoztatással kapcsolatos állásfoglalások fé-
nyében jelennek meg félreértésként: akik nem fogadják el Jézust, félreértik 
őt. Vouga jóval több szövegbeli utalással kapcsolatban értelmez bizonyos 
kijelentéseket félreértésként, és a típusok meghatározásakor a hangsúlyt a 
Jézussal párbeszédet folytató karakterekre helyezi.
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A szereplők magatartását tükröző, félreértést rejtő szöveghelyek  
a következő csoportokba oszthatók:

A dialógusban részt vevő Szöveghely

A zsidók „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te 
három nap alatt újjáépítenéd?” Jn 2,19-22 (itt 20); 
továbbá Jn 3,3-5; 7,33-36; 8,21-22, 31-36, 56-58 

A tömeg, a sokaság „Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. 
mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből, 
és életet ad a világnak.” Jn 6,32-35 (itt 32-33); vala-
mint Jn 12,28-29

A tanítványok „A tanítványok erre tanakodni kezdtek egymás 
között: Csak nem hozott neki valaki enni?” Jn 
4,31-34 (itt 33); továbbá Jn 11,15-16; 13,36-38; 14,4-
6, 8-9

márta „Tudom, hogy feltámad, – mondta márta – a feltá-
madáskor, az utolsó napon.” Jn 11,23-25 (itt 24) 

mária magdolna „Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögöt-
te, így felelt neki: uram, ha te vitted el, mondd 
meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal.” Jn 
20,15-(16)

Az összegezés természetesen nem adhat teljes képet a szöveghelyek utalá-
saival kapcsolatban, stíluseszközként megjelenő félreértést szinte a teljes 8. 
fejezet, illetve a 18–19. fejezet dialógusa, Jézus és Pilátus párbeszéde is tar-
talmaz.11

Kingsley Barrett és John Painter a félreértést tükröző szövegrészek törté-
nelmi hátterére reflektálnak.

„A félreértéseket megörökítő szöveghelyek a zsidóság Krisztust elutasító 
reakciójának miniatűr reprezentációiként szemlélhetők. A kortársak Jézus 
tevékenységével kapcsolatban a felszínen megragadható jelenségeket érzé-
kelték, így természetes módon képtelenségnek tartották és elutasították Jé-
zus istenfiúságának gondolatát. A felszín mögé pillantva érzékelhették vol-
na ennek igazságát.”12
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Painter – a félreértés jelentőségét újra és újra hangsúlyozva – megállapí-
tásait a következőképpen foglalja össze:

„A félreértést kifejező motívumok olyan, a történetiség szempontjából 
hiteles, dramaturgiailag kidolgozott szövegelemeknek tekinthetők, melyek 
az evangélium struktúrájában pedagógiai funkciót töltenek be. A János ál-
tal rögzített szövegrészek emellett a Jézussal kapcsolatos inadekvát reakci-
ók utalásait is őrzik.”13

Talán rövid áttekintésünk is jelzi, hogy az evangélium szövegvilága a fél-
reérthető kifejezések, a kétértelmű utalások kategóriáját nem szorítja tartal-
mi (Bultmann) vagy formai (Leroy) keretek közé. A szövegbeli jelek lehető-
vé teszik, hogy a dialógusok félreérthető utalásait általánosabb értelemben 
„motívumokként”, „stílus-”, illetve „szövegalkotási eszközként szemléljük.14

Az evangélium első félreérthető kijelentést tartalmazó szövegrésze a 
templom megtisztítását elbeszélő eseménysorhoz kapcsolódik.

„miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni? Jézus azt válaszolta: 
»Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem.« (…) »Negyven-
hat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?« De ő 
saját teste templomáról beszélt.” (Jn 2,18-21)

A párbeszédbeli félreértés a „templom” szó metaforikus használatából 
ered. A Jézus testére utaló templom-metafora az őskeresztény egyház tag-
jai számára érthető kép volt (mk 14,58; 15,29; Zsid 9,11), ám használata a 
kívülállók számára zavart okozhatott. A szerző a 21. versben mindenesetre 
megjelöli azt a fogalmat, amelyre a templom szó metaforikus jelentése vo-
natkozik, ám a kiegészítő vers egyértelmű megerősítése annak, hogy a kép 
a szerző húsvét utáni tapasztalatát rögzíti. A metafora – e sajátos jelentésvo-
natkozás nyomán – Jézus feltámadásának eseményére utal, és a félreértés-
hez vezető kép az evangélium szövegében először jeleníti meg a szerző hit-
beli meggyőződését.

A Nikodémus látogatását megörökítő szakasz a következő, a dialó-
gus során félreértést okozó kijelentést tartalmazza: „aki nem születik újjá 
(ἄνωθεν), az nem láthatja meg az Isten országát” (Jn 3,3). A Jézus által hasz-
nált kifejezés az „újjászületés” és a „felülről születés” jelentésárnyalatot is 
tartalmazza, és a teológiai szempontból jelentős különbséget kifejező fogal-
mak közti különbség – úgy tűnik – Nikodémus számára nem érzékelhető. 
A párbeszéd nem tartalmaz narrátori kiegészítést, egyértelmű, közbeékelt 
magyarázatot, ám újabb fogalmak által a metafora az „égi világra” vonat-
kozó utalásait erősíti.

„Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten or-
szágába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek.” 
(Jn 3,5-6)
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A fizikai valóságra utaló metafora és a „mennyei világra” vonatkozó jel 
közötti eltérés a 12. versben olvasható jézusi kérdés nyomán nyer megerő-
sítést.

„ha földi dolgokról beszélek, azt sem hiszitek, hogy fogjátok hinni, ha 
majd a mennyei dolgokról beszélek?” (Jn 3,12)

Jézus és a szamáriai asszony beszélgetése a „víz” metaforikus jelentésár-
nyalatait kibontó tanítást rögzít. A párbeszéd kétértelmű (a fizikai valóság-
ra vonatkoztatható, illetve a lelki tartalmakra utaló) metaforikus kijelenté-
seket rejt.

Az evangéliumi üzenet közlésmódja szempontjából az asszony szerepe 
Nikodémushoz hasonlít, mondatai a „mély kút”, a „vízhordás”, a „vödör”, 
az „idejárnom meríteni” kifejezéseket, a víz a hétköznapi cselekvések vi-
lágához rendelhető utalásait tartalmazzák. Az evangélium tanítása szem-
pontjából nem az a fontos, hogy az asszony a 10. versben megjelenő, majd 
kibontakozó metafora jelentését megértette (a Jézus által ajánlott „élő víz 
(ὕδωρ, τὸ, ζῶν)” – képi jelentéssíkján túl – jelenthet „tiszta folyóvizet”), a 
szöveg egyértelmű üzenete az olvasót a víz metaforaként való értelmezé-
sére szólítja. A víz (valamint a kenyér) metaforikus jelentéseihez tartozó 
kulcsok az evangélium további fejezeteinek utalásaival egészülnek ki („De 
ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az 
örök életre.”; „A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital.” Jn 
6,27, 55).15 A 4. fejezet narratív egységének második részében (mintegy ki-
egészítésként) az étel jelentésével kapcsolatos dialógus, illetve félreértés ol-
vasható.

„Van eledelem, csak nem tudtok róla. (…) Az én eledelem, hogy annak 
akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.” (Jn 4,32, 34)

Az étel (βρῶσις, „eledel”) kifejezés a korabeli szóhasználatban nem sze-
repelt metaforikus jelentésben (így az Újszövetség egyetlen szöveghelyén 
sem találkozunk a szó ilyen árnyalatával). A kifejezés Jézus által alkalma-
zott jelentését a szövegegység további utalásai nem erősítik, a félreértés kap-
csán előtérbe került metafora jelentése ismét csak a későbbi fejezetek során 
bomlik ki.

A kenyérszaporítás eseményét és az élet kenyeréről szóló beszédet tartal-
mazó 6. fejezet az étel–ital képi világához tartozó kétértelmű kifejezések so-
rát tartalmazza. A párbeszédek keretét a kenyérszaporítást leíró narratíva 
alkotja, melyben az a sokaság jelenik meg, amely a csoda tapasztalata alap-
ján Jézus szavait csupán elsődleges értelemben képes értelmezni. A szö-
vegrész nem tartalmaz egyértelmű, kiegészítő magyarázatot, Jézus szavai 
metaforasorként építik tovább az étkezés fogalmához tartozó kifejezések 
jelentéstartalmát.
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„én vagyok az élet kenyere. (…) Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki 
bennem hisz, nem szomjazik soha.” (Jn 6,35)

Az összegző szavakban az evangélium szövegében korábban megfo-
galmazott élő vízre vonatkozó utalás is előfordul, a párbeszéd folytatása 
ugyanakkor a kenyér-metafora mind mélyebb teológiai tartalmának ki-
bomlásaként értelmezhető. Az értetlenséggel fogadott jézusi mondatok 
(„Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ 
életéért. […] De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök 
élete van” Jn 6,51, 54) – bár nem explicit módon – az eucharisztiára és az ál-
dozati halálra vonatkoztatható kijelentéseket tartalmaznak.

A 7-8. fejezet visszatérő utalásai a „küldött” fogalmához kapcsolódó je-
lentéseket írják körül.

„már csak rövid ideig vagyok veletek, aztán visszatérek ahhoz, aki kül-
dött. Keresni fogtok, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jö-
hettek.” (Jn 7,33-34)

Az evangéliumi szöveg egészét tekintve Jézus mondatai egyértelmű uta-
lásokat tartalmaznak, a „visszatérek”, valamint az „aki küldött” kifejezések 
a korábbi szövegrészek mondatai alapján az olvasó számára könnyen azo-
nosítható keretbe helyezhetők (Jn 4,34; 5,23, 24, 30, 37; 6,38, 39, 44; 7,16, 
18, 28). A Jézus tanítását elutasító közösség ugyanakkor a „visszatérek”, 
„ahol én vagyok” kifejezéseket a hétköznapi élet keretei között elképzel-
hető helymegjelölésként értelmezi („Csak nem a szórványban élő görögök-
höz készül, hogy tanítsa őket?” Jn 7,35), illetve Jézus halálával kapcsolja ösz-
sze („Csak nem öli meg magát?” Jn 8,22). Az olvasó számára az evangélium 
krisztológiai kerete biztosítja a helyes szövegértelmezés lehetőségét, így to-
vábbi szerzői kommentárra már nincs szükség. Az evangéliumi szerző jel-
legzetes – a teológiai mondanivaló kibontakozását elősegítő – szóhasznála-
ta olyan dialógusok esetében is előtérbe helyezi a kétértelmű vagy nehezen 
értelmezhető kifejezéseket, melyeknél Jézus beszélgetőtársai „benne hívő 
zsidók” (Jn 8,31).

„ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeri-
tek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31-32)

A jézusi kijelentésre adott válasz teljes értetlenségről, és a „szabadnak 
lenni” fogalom téves értelmezéséről tanúskodik. A Jézus ígéretére adott 
szkeptikus kijelentés („Ábrahám utódai vagyunk […] s nem szolgáltunk 
soha senkinek.” Jn 8,33) a zsidóság történelmi múltjára reflektáló felszínes 
szemléletmódot tükrözi, melynek alapja a választott néphez tartozásból 
eredő helytelen biztonságérzet. A 36. versben megfogalmazott tanításban 
a Fiú és a szolga fogalmát előtérbe helyező metafora a „valódi szabadság” 
és az „Istentől hallott igazság” szóösszetételében érzékelteti a fogalmak – a 
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hallgatóság számára felfoghatatlan – jelentését. A szerző ismét a különböző 
evangéliumi szöveghelyek utalásai nyomán feltételezi, hogy az olvasó szá-
mára biztosított az adekvát szövegértelmezés lehetősége.

A 8. fejezet 51. verse megnyitja az „aki megtartja tanításomat, az nem 
ízleli meg a halált örökre” kijelentéssel kapcsolatos dialógust. A szerző az 
evangélium szövegében gyakran felbukkanó kétértelmű (fizikai valóságra, 
illetve fogalmi kategóriára utaló) kifejezéssel és az irónia eszközével („Csak 
nem vagy nagyobb Ábrahám atyánknál?” Jn 8,53) biztosítja teológiai taní-
tásának keretét. A kijelentésekkel szoros kapcsolatban álló 56. vers („Áb-
rahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. meg is látta, és örült 
neki.”) két meghatározó kifejezés („meglátni”; „napom”) keretében utal az 
ószövetségi hagyomány és az üdvösségvárás összefüggésére. Az üdvözítő 
megpillantásával kapcsolatos remények – a 12. fejezetben olvasható vers 
alapján – az izajási igehirdetésben („Láttam az urat.” Iz 6,1), és nem elsőd-
legesen Ábrahám alakjával kapcsolatban jelentek meg („ezt mondta Iza-
jás, amikor látta dicsőségét, és jövendölt róla.” Jn 12,41). Ábrahám számára 
a jövőbeli üdvösség zálogát a születendő gyermek, Izsák biztosította,16 ám 
az evangéliumban körvonalazódó krisztológia Ábrahám pozícióját a preeg-
zisztens Fiúra vonatkozó állítással („mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” Jn 
8,58) metaforikusan az isteni ígéretek beteljesülésének szemtanújaként je-
löli ki. Az egzegézis szempontjából kérdéseket rejtő „napom” kifejezés ha-
sonló jelentésben nem fordul elő az evangélium szövegében (vö. „Azon a 
napon majd megtudjátok” Jn 14,20; „Azon a napon már nem kérdeztek tő-
lem semmit” Jn 16,23; „Azon a napon majd a nevemben kértek” Jn 16,26), 
és a félreérthető utalás magyarázata sem szerepel a perikópában.17

A következő, félreérthető jézusi kijelentést tartalmazó jellegzetes szöveg-
rész a Lázár feltámasztását reprezentáló narratíva 11–15. fejezetében talál-
ható. A szerző a jézusi metaforikus kijelentésre („Barátunk, Lázár elaludt, 
de elmegyek és fölébresztem.” Jn 11,11) adott válasz után egyértelmű ma-
gyarázatot nyújt az „elaludt” szó jelentésére („Lázár meghalt.” Jn 11,14). Ru-
dolf Bultman és herbert Leroy véleménye szerint a dialógus nem sorolható 
a János-evangélium félreértést tartalmazó szövegegységeihez, a kijelentések 
ugyanis nem tükrözik azt a meggyőződést, hogy a helyes értelmezés az égi 
világra utaló jelentésben található.18 Az „elaludt” ige megjelenése a szöveg-
ben szerzői eufemizmust reprezentálhat, általános jelentése ellenére ugyan-
akkor az evangélium szerzője fontosnak tartja, hogy a narrátori kiegészítés 
explicit módon mondja ki a szó Lázár halálára vonatkozó jelentését.

A fejezet következő, Jézus és Márta párbeszédét tartalmazó egysége a ha-
lál és a feltámadás kérdését érinti („Feltámad testvéred. Tudom, hogy feltá-
mad […] a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jn 11,23-24)
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Az evangélium ez esetben nem egy bizonyos szó metaforikus jelentésére, 
a double-entendre megjelenése kapcsán fennálló helytelen értelmezésre he-
lyezi a hangsúlyt. A „feltámadás” Jézus személyéhez kötődésének kimondá-
sa, a szó jövőre vonatkozó jelentésének átértelmezése a szerző teológiai ta-
nításának részét képezi.

„én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, 
élni fog.” (Jn 11,25)

A jánosi krisztológia szokatlan kifejezése (az én vagyok szóösszetételhez 
rendelt „feltámadás” szó) az evangélium realizált eszkatologikus szemléle-
tével kapcsolható össze.

A 12. fejezetben felbukkanó félreértés az evangélium szóhasználatá-
ban kétféle jelentésű kifejezés („felmagasztal”) értelmezési lehetőségeire 
épül („én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magam-
hoz vonzok.” Jn 12,32). A narrátori megjegyzés („ezt azért mondta, hogy 
jelezze: milyen halállal hal meg.” Jn 12,33) – az evangélium krisztológiai 
szemléletével összhangban – a kereszthalált mint Jézus megdicsőülését ér-
telmezi. A szöveg a hallgatóság meglepő reakcióját, a messiásra és az em-
berfiára utaló kérdését tartalmazza. János szóhasználatában az emberfia 
a „megdicsőülés” és a „fölemelés” szavakkal kapcsolódik össze, a titulus 
az üdvtörténeti kereszthalál és a felmagasztalás fogalmaival együtt fordul 
elő. Az emberfia és a felmagasztalás fogalmának együttes használata ismét 
az evangélium teljes szövegének ismeretében válik érthetővé. Az implicit 
kommentár mindenesetre arra utal, hogy a dialógus szereplői a megdicső-
ülés kifejezést nem azonosíthatták a kereszthalálban megvalósuló felma-
gasztalás krisztológiai fogalmával, a szöveg azonban ezt a letisztult teológi-
ai tartalmat rögzíti.

„Amint mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az 
emberfiát is” (Jn 3,14)

„Amikor majd fölmagasztaltatik az emberfia, megtudjátok, hogy én va-
gyok” (Jn 8,28)

„elérkezett az óra, amikor megdicsőül az emberfia.” (Jn 12,23)

Az evangéliumi szerző a következő szövegrészekben folyamodik további 
félreérthető kifejezésekhez:

– A 13. fejezet 36-38. versében, a Jézus és Péter párbeszédét rögzítő szö-
vegegységben: a Jézus és (finom ironikus jelzésként) Péter halálára utaló so-
rokban („Ahova megyek, […] oda most nem jöhetsz velem, de később kö-
vetni fogsz.” Jn 13,36).

– Jézus és Tamás párbeszédében, az út szó metaforikus értelmét előtérbe 
helyező versekben („hisz ismeritek az utat oda, ahová megyek. […] uram, 
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nem tudjuk hová mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?” Jn 14,4-5); vala-
mint a szövegrész folytatásában, Fülöp kérésében („uram, mutasd meg ne-
künk az Atyát, […] már oly régóta veletek vagyok, […] és nem ismersz, Fü-
löp?” Jn 14,8-9).

– Jézusnak a viszontlátás reményét megfogalmazó mondatában, melyhez 
– implicit magyarázatként – a gyermeket váró anya metaforája rendelhető 
(„Rövid idő, s már nem láttok, ismét rövid idő, s viszontláttok.” Jn 16,16).

Amint arra bevezetőnkben utaltunk, a párbeszédekben felbukkanó fél-
reértésekre a következő általános jellemzők érvényesek: Jézus kijelentése 
kétértelmű, metaforikus jellegű kifejezést, illetve double-entendre-t rejtő 
szerkezetet tartalmaz; a beszélgetésben részt vevők válasza Jézus szavainak 
szó szerinti értelmezését tükrözi, illetve azt bizonyítja, hogy a kommuni-
kációban részt vevők nem értik a kifejezés – Jézus által előtérbe helyezett – 
mélyebb jelentését; végül a dialógus részeként gyakran jelenik meg szerzői 
(illetve gyakran Jézus által megjelenített) magyarázat.

Számos példát említhetünk azonban, melyre ez az általános modell 
nem érvényes, illetve olyan szövegként szemlélhető, amely az alapszerke-
zettől valamilyen módon eltér. Rudolf Bultmann meggyőződése, hogy Jé-
zust beszélgetőtársai valóban félreérthették,19 és a szövegben reprezentált 
félreértés-formulák az evangélium tanításának, a szerző krisztológiai be-
állítottságának fényében szemlélhetők. A Messiás származásáról folyó vita 
keretében megjelenő kijelentést („[hát jöhet a messiás galileából?] Az Írás 
szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a messiásnak jönnie.” 
Jn 7,41-42), vagy a vakon született meggyógyítását elbeszélő szakaszban fel-
bukkanó kérdést („Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jn 9,40) nem sorolhat-
juk a kétértelmű vagy félreérthető mondatok közé.20 

Az ironikus utalások, metaforikus keretbe helyezett kijelentések, illet-
ve szimbolikus cselekedetek jellegzetes példáiként említhetjük a követke-
ző részeket:

– Péter reakciója Jézus szimbolikus cselekedetével kapcsolatban a láb-
mosás jelenetében (Jn 13,6-9)

– A tanítványok reakciója az árulás megjövendölésekor (Jn 13,21-29)
– Júdás Tádé kérdése Jézus kinyilatkoztatásával kapcsolatban (Jn 14,21-

23)
– Pilátus mondatai Jézus királyi címével és hatalmával kapcsolatban a 

kihallgatás jelenetében (Jn 18,33-38; 19,9-11)
– Mária Magdolna és a feltámadt Jézus beszélgetése mint „megjelenített 

félreértés”21 (Jn 20,15-16).
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A dialógusokat közelebbről szemlélve az lehet az érzésünk, hogy egyes ese-
tekben a szövegben kibontakozó tanítás és a szereplők világa között szoros 
kapcsolat van, míg más esetekben bizonyos karakterek csupán az evangé-
liumi üzenet megjelenítésének esetleges eszközei. A félreértést tartalmazó 
kijelentések intenzív jelenléte a 7-8. fejezet dialógusaiban figyelhető meg. 
A Jézus és zsidó vitapartnerei között zajló párbeszédek a halál és a feltá-
madás, a messiás származása és sorsa, a szabadság és az örök élet kérdé-
seit érintik (Jn 2,19-21; 6-51-53; 7,33-36; 8,21-22, 31-35, 51-53, 56-58). Ni-
kodémus alakjában olyan ember lép elénk, aki képtelen Jézus metaforikus 
kijelentéseinek, szimbolikus cselekedeteinek valódi értelmét megragadni, 
míg a szamáriai asszony az igazság felismerésére fokozatosan eljutó sze-
mélyiséget jeleníti meg. A búcsúbeszéd mondataihoz fűzött kommentá-
rok egy-egy jellegzetes karakter szemszögéből mutatnak rá az üdvtörténet 
eseményeire. Péter nem tudja felfogni, hogy Jézusnak meg kell halnia (Jn 
13,36-38), Tamás nem érti a „felemelésre”, megdicsőülésre vonatkozó ki-
jelentéseket (Jn 14,4-6), és Fülöp számára is felfoghatatlan az Atyáról szó-
ló kinyilatkoztatás (Jn 14,7-9). A dialógusok a tanítványok személyiségé-
re vonatkozó utalásokat is rejtenek, s bár úgy tűnhet, Jézus kijelentéseinek 
helytelen értelmezése véletlenül kapcsolódik egy-egy karakterhez, a szer-
ző egy-egy mondat segítségével a szereplők jellemét is árnyaltabban érzé-
kelteti.22

Az evangélium szövegére, a szerzői nézőpont vizsgálatára irányuló kuta-
tás általános megállapítása, hogy a félreérthető kijelentések az implicit szer-
ző teológiai szemléletének keretén belül töltik be explikatív szerepüket. ez a 
szemléletmód elsődlegesen a témaválasztásban, a teológiai tanítást kidom-
borító kérdések előtérbe helyezésében nyilvánul meg. A dialógusokban leg-
gyakrabban érintett kérdések Jézus halálával, feltámadásával és megdicsőü-
lésével hozhatók kapcsolatba. Az evangélium nyolc szöveghelyen alkalmaz 
olyan kifejezéseket, melyeket alapvetően az a kiindulópont határozza meg, 
hogy – az üdvösség dimenzióját sejtető jelentés helyett – a befogadó a sza-
vak „földi”, „e világi” jelentését képes azonosítani (Jn 2,19-21; 6,51-53; 7,33-
36; 8,21-22; 12,32-34; 13,36-38; 14,4-6; 16,16-19).23

A másik jellegzetes témakör az Istenhez tartozás, az istengyermekség fo-
galmához kapcsolódik, és olyan szimbolikus kifejezések értelmét tárja fel, 
mint a „születés” (Jn 3,3-5), a „kenyér” (Jn 6,32-35, 51-53; továbbá 4,31-34), 
a „víz” (Jn 4,10-15), a „szabadság” (Jn 8,31-35), a „halál” (Jn 8,51-53; 11,11-
15; 11,23-25), „az Atya megpillantása” (Jn 14,7-9), valamint „Jézus jelenlé-
te” (Jn 16,16-19; illetve 12,32-34; 14,4-6).

A félreértés a szerzői intenció nyomán az üdvtörténeti tartalom kibom-
lását, az olvasó világába való beépülését szolgálja. János szóhasználata igen 
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erőteljes határokat jelöl ki a jézusi üzenetet megértő közösség és a tanítást 
(a szavak valódi jelentését) elutasító „kívülállók” között, és egyértelmű ál-
lásfoglalást jelez a jézusi kinyilatkoztatást elutasítók „vakságával” kapcso-
latban. A félreérthető kifejezések használata gyakran e befogadói attitűdök 
pozicionálását jelzi, és az olvasó saját – az üdvtörténeti tartalomhoz viszo-
nyítható – magatartásának értelmezését teszi lehetővé. 

A félreértést tartalmazó mondatok alkalmazásának további célja, hogy 
a szöveg a szerző teológiai tanításának meghatározó elemeit egyértelmű 
(a téves értelmezéstől immár megtisztított) üzenetekként mutassa fel. Jé-
zus tanításának elfogadása azt jelenti, hogy a hívő a szavak hétköznapi je-
lentésétől megszabadulva a kijelentések belső világához, a „kívülálló” po-
zíciójától az istengyermekség állapotáig juthat el („aki nem születik újjá 
[’άνωθεν], az nem láthatja meg az Isten országát” Jn 3,3). A félreérthető 
kifejezéseket tartalmazó dialógusok a szerző tudatos szövegalkotói tevé-
kenységére utalnak, és az olvasó számára az evangélium megfelelő értel-
mezésére szólítanak fel.24 A szövegbeli félreértésekkel – metaforák, két- 
vagy többértelmű kifejezések alkalmazásával – az evangéliumi üzenet 
interpretációjának lehetőségeit jelzik, és a befogadót a szövegben megjele-
nített tartalom szintjéhez méltó értelmezésre ösztönzik. A narratívák ka-
raktereinek válaszai alapján ugyanakkor az lehet a benyomásunk, hogy a 
szereplők nem megértési modelleket reprezentálnak, gyakran a narrátori 
kiegészítés nyújt segítséget ahhoz, hogyan kell látnunk és felfognunk Jézus 
szavainak jelentését.25
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Jean Zumstein

I N TR ATe XT uA LITÁS,  I N TeRTe XT uA LITÁS  
A JÁ NOS-EVA NGÉLIUM SZöV egéBeN

Alan Culpepper 1983-ban megjelent, a kutatás terén mérföldkőnek számí-
tó könyvének (Anatomy of the Fourth Gospel, 1983) alapvető tétele, hogy a 
János-evangélium irodalmi műfajának megfelelően egységes narratívaként, 
átgondolt, formai szempontból művészi színvonalat képviselő szövegként 
olvasható. Tézisének megalapozásaként a szerző részletes áttekintése kiter-
jed az elbeszélő szerepének, nézőpontjának, a cselekmény folyamatának és 
idejének vizsgálatára, valamint a szereplők, az implicit kommentár, illetve 
az olvasó fogalmának értelmezésére.

Tanulmányunk több szállal kötődik Culpepper könyvéhez, ugyanakkor 
a János-evangéliumot némileg eltérő kiindulópontból próbáljuk vizsgálni: 
igyekszünk a szövegrészek intertextuális jellegét bizonyítani. Culpepper 
véleménye szerint az evangélium független egységként szemlélhető, mely-
nek jelentése magából a szövegből, a nyelvi rendszer különböző elemeinek 
interakciójából ered. A negyedik evangéliummal kapcsolatban valóban in-
dokolt az interakció fogalmára hivatkozni, ám a nyelvi elemek kölcsönha-
tása nem csupán a János-szöveg szintjén, hanem más irodalmi szövegkor-
puszokkal való érintkezés nyomán is megvalósul.

meglepőnek tűnhet, hogy az intra-, illetve intertextualitás fogalmát a Já-
nos-evangéliummal kapcsoljuk össze, ne felejtsük el azonban, hogy kiindu-
lópontunk a befogadó alapélményére, az egyéb szövegekkel összefüggő, a 
tudatban jelentkező kapcsolatrendszerre utal. Julia Kristeva megállapítása 
szerint a szöveg csupán más, korábban megalkotott szövegek függvényében 
születhet meg (Kristeva 1978). A már megalkotott szöveg egyfajta kútként, 
nyitott forrásként áll kapcsolatban minden szerzővel.

„minden szöveg, egy másik szöveg intertextusa lévén, maga is az inter-
textualitáshoz tartozik, amit nem szabad összekeverni a szöveg eredetével, 
ha a mű »forrásait« és a »rá gyakorolt hatásokat« keressük, azzal csak a le-
származás mítoszának teszünk eleget. Az idézetek, melyekből a szöveg fel-
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épül, névtelenek, visszakereshetetlenek, és mégis már olvasottak: idézőjel 
nélküli idézetek.” (Barthes 1984, 71)

A János-evangélium – utalások hálóját felmutató szövegként – nem ki-
vétel e szabály alól. Bár az evangéliumot (általában) mint önálló irodalmi 
egységet olvassuk, illetve értelmezzük, János szövege egyéb – kánoni ran-
gú – írásokkal, valamint jellegzetes módon az Ószövetség könyveivel foly-
tat párbeszédet. Az evangéliumi szöveg formálódása csak más szövegekkel 
való találkozás eredményeként képzelhető el. A jánosi korpusz talán a szi-
noptikus hagyományt használta forrásként, miközben – recepciótörténete 
során – egyéb szövegegységekre gyakorolt hatást.

A különböző szövegek között kimutatható rendszerszerű, funkcionális, 
illetve referenciális kapcsolatok (ld. Piégay-gros 1996) egy adott irodalmi 
mű egységén belül is felismerhetők, az intertextualitás jelenségét ugyanak-
kor (stricto sensu) önálló művek között létesülő összefüggések leírására is 
kiterjeszthetjük.

Az intertextuális utalások erőteljes hatást gyakorolnak a szövegértel-
mezés szempontjaira. Az irodalmi mű interpretácója nem csupán az adott 
szöveg narratív, illetve argumentatív rétegeinek vizsgálatát feltételezi (ld. 
Culpepper 1983, 4–5), hanem – különösen a János-evangélium esetében – 
megköveteli az adott textuson belül megfigyelhető, valamint az egyéb szö-
vegekre reflektáló összefüggések felismerését.

I N T R AT e X T uA L I TÁ S é S J e L e N T é S SZ e R K e Z eT

János evangéliuma önértelmező narratívaként szemlélhető, mely intratextu-
ális viszonyok nyomán megvalósuló jelentésösszefüggéseket reprezentál. Az 
implicit szerző a történet (a narratív tartalom, Powell 1990, 23; továbbá Chat-
man 1978, 19, 31, 43; genette 1994, 16) jelentésének kibontásakor különféle 
irodalmi, hermeneutikai stratégiákat alkalmaz, melyek közül a paratextus, a 
relecture, valamint a többszintű narratívaértelmezés fogalmát vizsgáljuk.

Paratextus: Prológus, konklúzió, epilógus

Az evangélium jellegzetes módon reprezentálja a „jelsorok együtteseként” 
előttünk álló paratextus jelenlétét, mely „egy másik textus bevezetőjeként, 
kereteként, részeként, illetve összegzéseként” határozható meg. „A para- 
textus általában egy másik szöveg mellett, keretként megjelenő egység.” 
(hallyn – Jacques 1987, 202).
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A negyedik evangélium paratextusként értelmezhető prológusa (Jn 1,1-
18), konklúziója (Jn 20,30-31) és az epilógusként szemlélhető 21. fejezete 
nyomán felmerül a kérdés, milyen belső kapcsolat figyelhető meg az evan-
géliumi narratíva és az említett szövegegységek között.

A prológussal kapcsolatban a következő szövegkritikai kiindulópontú 
megállapítások tehetők:

„A bevezetés olyan szövegtípus, amely ugyanolyan mértékben tartal-
mazza a szerzőnek a teljes művel kapcsolatos – az olvasó felé közvetített 
– összegző pillantását, mint amilyen mértékben magában rejti az olva-
só szövegre irányuló elvárásait. A prológus célja lehet továbbá a mű jelen-
tőségének megalapozása. (…) A prológus a szöveg jelsorainak értelmezé-
sét megkönnyítő eszközként értelmezhető, mely meghatározza az olvasás 
módját, és a szöveget megvédi a félreértéstől vagy a helytelen interpretáció-
tól.” (hallyn – Jacques 1987, 210–211).

ez a meghatározás természetesen nem hat újdonságként, és valójában 
Arisztotelész definíciójára vezethető vissza (Rhet. 3. 14. 12–19, 22–25). 
A prológus megvilágítja a mű célját, és a befogadó számára felvonultatja 
azokat az eszközöket, melyek az alkotás tárgyának és kibontakozásának 
megértéséhez szükségesek. ennek megfelelően (és Culpepper véleményé-
vel összhangban; Culpepper 1983, 19–20) a János-evangélium prológu-
sa a szövegértelmezéshez nyújtott kiindulópontként szemlélhető, mely az 
evangéliumi narratíva jelsorainak megfelelő megközelítését teszi lehetővé 
(Theobald 1988; Zumstein 2004, 105–126). A Prológus szavai János narra-
tívája előzetes reflexióit biztosítják, és más szinten helyezhetők el, mint a 
kibontakozó evangéliumi szöveg. Az előszó metareflexív jellege a 19. vers-
től kezdődő narratívához fűződő intratextuális kapcsolatot jelzi. A Proló-
gus tehát nem tekinthető az evangélium első szövegegységének, a drámai 
cselekmény összefoglalásának vagy az evangélium teológiai összegzésé-
nek. (A szöveg nem tartalmaz utalásokat Jézus életének első szakaszáról, 
hiszen elsődlegesen a megtestesülés eseményének teológiai jelentőségét 
emeli ki, nem találunk utalásokat Jézus szenvedésének és kereszthalálá-
nak drámájára, ezen túl a meghatározó Logosz krisztológiai cím a beve-
zetőn kívül nem fordul elő az evangélium szövegében.) A Prológus sok-
kal inkább azt a hermeneutikai keretet jelöli ki, melynek figyelembevétele 
szükséges az evangélium értelmezéséhez. A befogadó – a cselekmény ki-
bontakozása előtt – így a narratíva meghatározó jelentését kibontó, sajátos 
jelentéstöbbletet reprezentáló kerettel szembesül (Weder 1992, 401–434). 
Teológiai értelemben a Logosz krisztológiai fogalma a szöveg abszolút ki-
indulópontja, a preegzisztens lét fogalmát a megtestesülés eseményével 
összekötő gondolati ív alapja. A Prológus központi üzenete nyomán így 
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a befogadó az evangéliumban megjelenő „ember Jézust” a világba lépő Is-
tennel azonosíthatja.

A János-evangélium konklúziójaként értelmezhető szövegrész (Jn 20,30-
31) a paratextus másik jellegzetes példájaként állhat előttünk (Schnelle 
1987, 151-156; Zumstein 2007b, 294–297).

„Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket 
nem jegyeztek föl ebben a könyvben. ezeket azonban följegyezték, hogy 
higgyétek: Jézus a messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az 
ő nevében.” (Jn 20,30-31)

miközben az evangélium a krisztusi üdvtörténet utolsó cselekmény-
mozzanataként (vita Christi) a feltámadt Úr megjelenéséről tudósít (Jn 
20,24-29), a konklúziót tartalmazó versek – a szöveg metaszintjén – a Já-
nos-mű megalkotásának céljáról, szándékáról tudósítanak (intentio operis). 
A könyv (βιβλίον), illetve a jel, csodajel (σημεῖα) kifejezés használata a je-
lek intratextuális kapcsolatrendszerét helyezi előtérbe. A 20. fejezet befe-
jező versei – az evangéliumi szövegre visszatekintő pozíciót reprezentálva 
– explicit formulaként mondják ki a narratio helyes olvasatára vonatko-
zó konklúziót, az evangélium hitre szólító üzenetét (Zumstein 2004, 31–
45). A János-evangélium hit-teológiája két szorosan összefonódó, krisztoló-
giai, illetve szótériológiai tétel kifejtésén nyugszik: mindaz, aki hiszi, hogy 
az „ember Jézus” alakjában maga az Isten jelent meg a földi életben, a teljes 
élet ajándékát nyeri el. A konklúzió teológiai tartalma az evangéliumi szö-
veg helyes olvasatának igazolásaként jelenik meg.

Az evangélium epilógusa (Jn 21) a jánosi paratextus harmadik megha-
tározó példája (Zumstein 2004, 291–315). Az epilógus általános meghatá-
rozása („az adott konklúziót követő szövegként [meghatározott] szituáci-
ót rögzít” [genette 1994, 280] az evangélium zárófejezetére alkalmazható 
definícióként szemlélhető. Bár a kutatók jelentős része azt hangsúlyozza, 
hogy a 21. fejezet a teljes korpuszhoz illesztett későbbi kiegészítés (Zum/ 
stein 2007b, 298–302), a szövegrész az evangélium konklúzióját rögzítő ver-
sek (Jn 20,30-31) megerősítésének tekinthető. Az evangélium egészétől va-
lóban elkülönülő utolsó fejezet a János-narratívával szoros intratextuális 
kapcsolatot létesítő szövegegység.1

mi a valódi jelentése ennek az evangéliumi szövegtől explicit módon el-
különülő fejezetnek?

A Tibériás tavánál megjelenített eseménysor az evangéliumi narratíva 
folytatásaként, a cselekmények új történelmi keretbe illesztett tudatos értel-
mezéseként szemlélhető. miközben a János-evangélium egészét a krisztoló-
giai dimenzió elsődleges szerepe határozza meg, az utolsó fejezetre az ekk-
léziológiai irányultságú szemléletmód jellemző. A jelenetek immár nem 

narrativak11-beliv-jav.indd   90 12/21/12   3:36:02 PM



91

Krisztus kinyilatkoztatását, hanem két meghatározó szereplő, Péter és a 
szeretett tanítvány – a húsvétot követő eseményekben játszott – szerepét ér-
telmezik.2 Az epilógus Péter egyetemes pásztori, egyházkormányzói felada-
tát jelöli ki, és utal további sorsára, vértanúságára, a szeretett tanítvány sze-
repét pedig az örömhír közvetítésében határozza meg. A szövegrész ilyen 
értelemben a két tanítvány küldetésének reinterpretációját nyújtja, mely a 
megtestesült Logosz húsvét utáni történetének folytatására utal.

Az 1–20. fejezet a krisztusi kinyilatkoztatás narratív keretbe helyezett 
összegezéseként értelmezhető, míg az epilógus e narratívára mint az egy-
ház számára közvetíthető valóságra tekint.

Relecture

A János-evangélium számos olyan szöveghelyet rejt, melyben a relecture3 
jelenléte szembetűnő. A narratíva bizonyos részei különböző hosszúságú 
és orientációjú – az alapszöveg újraértelmezéséről tanúskodó – kiegészítő 
szövegrészek jelenlétéről árulkodnak.4 Bár az eredeti, a referenciális textus 
és az újraértelmezést nyújtó kiegészítések között egyértelmű kapcsolat van, 
az új szövegrészek nem a cselekmény bizonyos elemeit építik tovább, ha-
nem elsődlegesen a szöveg teológiai tanításának elmélyítését szolgálják.

Az evangéliumi szöveg megközelítésének újraolvasás-, újraértelme-
zés-modellje két további jellegzetességre irányítja figyelmünket. először 
is, amennyiben az újraértelmezett szöveget az adott kérdés új reflexiókat 
előtérbe helyező változataként szemléljük, a referenciaszöveget érték vagy 
szerzőség szempontjából semmiképpen nem tekinthetjük alacsonyabb ren-
dűnek, hiszen a recepció éppen ezen alapszöveg mélységét világítja meg.5 
másodszor, az értelmezés folyamata nyomán kialakult szöveg nem csu-
pán a referenciaszöveg egyfajta olvasási lehetőségeként, csupán az eredeti 
tartalom új formában megjelenő változataként jelenik meg. Nem egyszerű 
kommentár, amely – per definitionem – a szöveg jelentését a lehetőségek-
hez mérten hitelesen megvilágítja. Az újraolvasást tükröző textus az alap-
szöveg olyan kreatív recepcióját reprezentálja, amely a szövegjelentés új di-
menzióit nyitja meg.

Az evangéliumi szöveg elemzése során Andreas Dettwiler a búcsúbe-
szédben megjelenő két – az újraértelmezés folyamatát tükröző – jelensé-
get vizsgál. A szerző a János-szövegben az explikatív recepció, valamint a 
tematikus beszédmódváltás mozzanatát különíti el. Az első eljárás során a 
szöveg olyan kiegészítő elemekkel gazdagodik, melyek a referenciaszöveg 
meghatározott részeit világítják meg, illetve magyarázzák, miközben an-
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nak teológiai jellegét helyezik előtérbe. A beszédmódváltás során az alap-
szöveg teológiai tartalma új kontextusban, eltérő perspektívát tükröző be-
szédmódban bomlik ki.

Jézus két búcsúbeszéde (Jn 13,31-14,31; 15-16), ami az utolsó vacsora ke-
retébe illeszkedik, valamint a főpapi ima (Jn 17) vizsgálata az evangélium 
egzegézisének klasszikus problémáját alkotja. hogyan értelmezhetjük az 
eltérő irányultságú szövegrészleteket? egyes kutatók a forráskritikai szö-
vegvizsgálat eszközeivel próbálnak megoldást találni a kérdésre, és a 15–17. 
fejezetet az evangélium végső redaktori kiegészítésének tartják (ld. Becker 
1991, 531, 571–572; Dettwiler 1995, 41–44; Dietzfelbinger 1997, 359–362; 
onuki 1984, 15; Painter 1981, 525–543; Schnackenburg 1975, 101–103; Se-
govia 1982, 117–118; Winter 1994, 231–260).

A forráskritikai megközelítés (azon túl, hogy az egzegézis területén vi-
tathatatlan értékeket mutat fel) nem nyújt magyarázatot a búcsúbeszéd kü-
lönféle szövegrészei közti eltérésekre. Jézus beszédei második egységét nem 
csupán az alapszöveg kiegészítéseként vagy a szöveg teológiai tartalmának 
pontosításaként szemlélhetjük, a szövegrész a relecture folyamatát repre-
zentálja (Zumstein 2007b, 90–93). Az első diskurzus (Jn 13,31ff) kriszto-
lógiai kérdéssora a második egységben (Jn 15-16) igen erőteljes teológiai 
tanítás keretében bomlik ki. A búcsúbeszéd első része – János teológiája 
megkérdőjelezhetetlen jelenléteként – eredeti struktúrájában és tartalmá-
ban szerepel az evangéliumban. A befejező vers („Keljetek föl, menjünk in-
nét!”, Jn 14,31c) viszont egyértelműen azt jelzi, hogy a második egység (Jn 
15-16) új – az első résszel egyfajta oppozíciót alkotó – teológiai interpretá-
ciót képvisel (Dettwiler 1995, 34, 37–41).

Többszintű narratívaértelmezés

A paratextus reflexív, metatextusként megjelenő keretként, kiegészítésként, 
a relecture jelenléte pedig a referenciális textus újraértelmezésének folya-
matát reprezentálva szolgálja az evangéliumi szöveg interpretációjának di-
namizmusát. A különböző szövegszintek között megvalósuló intratextuá-
lis kapcsolatok harmadik típusát az explicit kommentár, a jánosi narráció 
visszatérő eleme6 alkotja (Bjerkelund 1987; olsson 1974; o’Rourke 1979, 
210–219; Tenney 1960, 350–364; Van Belle 1985). Az evangéliumi szerző 
által alkalmazott explicit kommentár a cselekményleírás folyamatát meg-
szakítva, közbeiktatott magyarázat formájában határozza meg a narratív 
szövegrész pozícióját. János kommentárjának klasszikus példája a kánai 
menyegző eseményeit bemutató szakaszban (Jn 2,1-12) van. A cselekmény 
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leírása a 11. versben megszakad, és a szerző – az evangéliumban jól ismert 
módon – a fejezetre jellemző beszédmódtól eltérő szóhasználattal összegzi 
a narratíva teológiai üzenetét (Zumstein 2007a, 68–82).

„ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta 
dicsőségét, s tanítványai hittek benne.” (Jn 2,11)

A János-evangéliumban rejtőző intratextuális utalások különösen olyan 
szöveghelyeken vetnek fel izgalmas egzegetikai kérdéseket, ahol a kom-
mentár lehetővé teszi a narratíva többszintű értelmezését. Az ilyen szerzői 
interpretáció jellegzetes példája a lábmosás jelenete.

A Krisztus által megvalósított cselekményt (Jn 13,4-5) a szöveg először 
szimbolikus – krisztológiai (Jn 13,6-11), majd egyháztani – etikai fogalmak 
használatával (Jn 13,12-17) értelmezi (ld. Bultmann 1941, 351–352; Zum- 
stein 2004, 161–176). A narratívaértelmezés tehát úgy jelenik meg a szöveg-
ben, hogy a második szövegrész – más szintű interpretációt nyújtva – nem 
veszi figyelembe az elsőt.

„ha nem moslak meg – felelte Jézus –, nem lehetsz közösségben velem.” 
(Jn 13,8)

„Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13,15)
A János-evangéliumban megjelenített események a (szövegben is rög-

zített) többszintű narratívaértelmezést biztosítanak annak függvényében, 
hogy a kiegészítések milyen – a nyelvi elemek diakrón, illetve szinkrón 
megközelítését tükröző7 – terminológiai eszköztár révén nyújtanak expli-
cit kommentárt.

A templom megtisztításának jelenete (Jn 2,13-25) szintén két, eltérő kiin-
dulópontot feltételező értelmezést tartalmaz. míg a 16–17. versek Jézus tet-
tének hagyományos magyarázatai, a 18–22. rész a kereszt és a feltámadás 
távlatát, a húsvét utáni tapasztalatot tükröző értelmezés..

„(…) ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszük-
be jutott az Írás szava: „emészt a házadért való buzgalom.” (Jn 2,16b-17)

„Bontsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra fölépítem. (…) De ő 
saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai 
visszaemlékeztek ezekre a szavakra,” (Jn 2,19, 21-22)

I N T e RT e X T uA L I TÁ S

Az irodalmi művek nem elszigetelt valóságok, hanem mindig más írá-
sok hátterében, illetve a szövegekkel folytatott párbeszéd keretében lé-
teznek. ez az általános keret érvényes a negyedik evangélium szövegére 
is, amely három irodalmi szövegcsoporttal alkot igen szoros kapcsolatot. 
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A János-evangélium – az intertextuális utalások klasszikus példáit felvo-
nultatva – (1) a kánon részét képező evangéliumi szövegekhez, (2) a jáno-
si korpusz részét képező írásokhoz, a levelekhez, valamint az őskeresztény 
egyház hitvallását rögzítő Jelenések könyvéhez, illetve (3) az ószövetségi 
forrásokhoz kapcsolódik.

Az evangélium címfelirata

A negyedik evangélium címfelirata (εὐανγγέλιον κατὰ ’Іωάννην) – a pa-
ratextus jelenlétét reprezentálva – kigészítésként került a szöveg elejére. 
A felirat a szerző megnevezésével először is a mű jelentőségét hivatott je-
lezni, ezen túl – a közösségi szolgálat során a felolvasáskor – az evangélium 
megkülönböztetésére, esetleg a gyülekezet kéziratgyűjteményében a forrás 
azonosítására szolgált (hengel 1984, 33–40; 1993, 204–209). A címfelirat 
az őskeresztény közösségek kialakulásának korai szakaszában (a jánosi, il-
letve az újszövetségi korpusz szempontjából is) különösen fontos volt a mű 
kanonizációs folyamatában.8

Bár az εὐανγγέλιον szó a jánosi hagyományhoz tartozó forrásokban 
nem szerepel, a szöveg azonosítására szolgáló kifejezés (a szinoptikus for-
rások megjelöléséhez hasonlóan) a 2. század kezdetétől a Jézus életét és mű-
ködését összegző narratívák elfogadott jelölésévé vált (Bauer – Aland 1988, 
644; Friedrich 1964–1976, TDNT II. 735–736). A címfelirat (εὐανγγέλιον 
κατὰ ’Іωάννην) hermeneutikai, a szöveg értelmezését meghatározó jelentő-
ségű. A cím a János-korpuszt – a szinoptikus hagyomány forrásaival kap-
csolatot létesítve – az evangélium műfajához rendeli, így a szerző által rög-
zített vita Jesu evangéliuma.

A kiegészítő szóösszetétel (κατὰ ’Іωάννην) további, teológiai jelentőségű 
utalást hordoz. A címfelirat nem az egyik evangélium megjelölésére szol-
gál, nem János evangéliumára (egy János által írt evangéliumra) utal, a szó-
összetétel pontos jelentése ugyanis (az) evangélium János szerint. A cím – 
erőteljes legitimációs szándékkal – tehát azt fejezi ki, hogy János könyve 
maga az evangélium.

A jánosi szöveg újraértelmezéseként megjelenő címfelirat az evangéli-
um recepciótörténetének igen lényeges elemévé vált. A relecture nyomán a 
könyv immár nem csupán János krisztuskövetői tanúságtételét jelentette, 
az evangélium (János szerint) irodalmi műfaj és szerzői tekintély szempont-
jából is határozott pozíciót reprezentálva jelent meg az őskeresztény közös-
ségek világában.
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Intertextualitás – A szinoptikus evangéliumok

A kanonizáció folyamatának eredményeként a négy evangélium a 2. szá-
zad végére nyerte el végleges formáját (Kaestli 2004, 453–459). Az újszö-
vetségi korpusz kialakulása, a szövegek egymáshoz fűződő kapcsolata, il-
letve az evangéliumi üzenet négyféle megfogalmazása kapcsán felmerül a 
kérdés, hogyan jellemezhető a szinoptikus hagyományt és a János tanú-
ságtételét rögzítő szövegek egymás közötti kapcsolata. milyen szerepet ját-
szanak a szinoptikus szövegegységek a negyedik evangélium kialakulásá-
ban? önálló alkotásnak tekinthető-e János műve (ld. Brown – moloney 
2003, 90–114)? Azt feltételezve, hogy János evangéliuma márk beszámoló-
jához kapcsolódik, a szóbeli hagyomány vagy az írásban rögzített artiku-
láció gyakorolt-e hatást a jánosi szövegre (Byrskog 2000)?

A különböző szöveghagyományok között kialakult összefüggésekre vo-
natkozóan két alapvető megjegyzést tehetünk. először is úgy tűnik, egy-
re kevésbé tartható az az álláspont (Becker 1991, 47), amely szerint János 
az evangélium műfaját a szinoptikus szerzőktől igen eltérő módon, alapve-
tően függetlenül alkalmazta. Az a megközelítés ugyancsak problematikus, 
amely a „két forrás-elmélet” kiindulópontja alapján értelmezi és a szinop-
tikus „szöveg előtti” hagyománnyal kapcsolja össze a negyedik evangélium 
szerzőjének tevékenységét (ld. a leuveni iskola,9 Thyen 1992, 81–107; 2005; 
valamint Schnelle 1999, 506–509). A szöveg keletkezésével kapcsolatban 
sokkal inkább alkalmazhatjuk az intertextualitás jelenlétéből fakadó elem-
zési lehetőségeket, és János alkotói tevékenységét – genette nyomán (ge-
nette 1982, 14–17) – a szinoptikus szövegelemek szabad átvételeként, azok 
meghaladásaként, újra- (és „egymásba”) olvasásaként értelmezhetjük.

Vajon hogyan befolyásolják a negyedik evangélium olvasását a szinopti-
kus korpuszok és a jánosi artikuláció között létrejött intertextuális kapcso-
latok? hogyan jellemezhető az a befogadói magatartás, amely nem csupán 
az üdvtörténeti narratíva kibontásának folyamatát veszi figyelembe, hanem 
számot vet a szinoptikus (elsősorban a márk-féle) hagyomány hatásával?

Az az integrációs törekvés, amely a passió narratívájának és a jánosi vi-
ta Jesu szövegének összefüggését jelzi, illusztratív példaként szemlélhető. 
A szinoptikus hagyomány területén járatos olvasónak bizonyára feltűnik, 
hogy a negyedik evangélium első részében (Jn 1-12)10 nagy számúak a szen-
vedéstörténetre vonatkozó utalások. A templom megtisztítását bemutató 
rész (Jn 2,13-22) János evangéliumának 2. fejezetében Jézus nyilvános mű-
ködésének kezdetére utaló történetként szerepel (Zumstein 2006b, 27–39). 
A szinoptikus evangéliumok (mt 21,12-13; mk 11,15-19; Lk 19,45-46) Jé-
zus életének utolsó szakaszához, a jeruzsálemi tartózkodáshoz kötik az ese-
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ményt, mely történeti–szövegkritikai kiindulópont alapján a cselekmények 
lineáris egységébe illeszkedik.11

hogyan értelmezhető tehát e vita Christi, e sajátos jánosi reprezentáció, 
mely a templom megtisztítását a kánai menyegző (Jn 2,1-11) eseményét le-
író szövegrészhez kapcsolja? A szigorú történelemszemléleti kiindulópont 
alapján akár az is feltételezhető, hogy a kereskedők és pénzváltók kiűzé-
se kétszer is megtörtént, Jézus nyilvános fellépésének kezdetén és a gali-
leai küldetés után. Nehézkes magyarázatnak tűnik ugyanakkor, hogy az 
evangéliumi szerző a hagyomány helytelen értelmezése vagy a történeti Jé-
zus küldetését leíró események mellőzése miatt tér el a szinoptikus evangé-
liumokra jellemző időrendtől. A jánosi hagyományt követő tanítványi kör 
(illetve az első olvasók) számára a templom megtisztításának eseménye a 
passió fényében megjelenő történet volt. Az evangélium első részében meg-
jelenő történet, a kánai menyegző eseménye és a kereszt drámája közti – je-
lentéstöbbletet képviselő – kapcsolat Jézus „még nem jött el az én órám” (Jn 
2,4) kijelentésével áll összefüggésben.12 Az üdvtörténeti kinyilatkoztatás a 
csoda eseményével megkezdődött, bár a kereszt „órája”, Jézus megváltó tet-
tének csúcspontja még nem érkezett el. A narratív mozzanatok ilyen elren-
dezése, értelmezése egyértelműen azt jelzi, hogy a János-evangélium és a 
szinoptikus szövegrészek intertextuális összefüggései a szerző teológiai ta-
nításának meghatározó részét képezik. 

Intertextualitás – Jánosi szöveghagyományok

Az említett összefüggéseken túl figyelemre méltó szövegközi kapcsolatok 
figyelhetők meg a jánosi korpusz (az evangélium, a levelek, esetleg a Jele-
nések könyve) kialakulásának, a szövegek formálódásának folyamatában. 
Felmerül a kérdés, hogy a Jánoshoz tartozó hagyományok milyen módon 
befolyásolhatták a negyedik evangéliumot, milyen hermeneutikai össze-
függések jellemzik ezeket az egymásra ható szövegvilágokat.

Az evangélium és János első levele (1Jn) a korpusz intertextuális össze-
függéseinek jellegzetes példája (Brown 1982, 86–103; Klauck 1991, 88–109). 
Az Újszövetség e könyveinek vizsgálata előtt azonban két kérdésre kell vá-
laszolnunk.

A források keletkezésének idejére vonatkozóan felmerülnek ugyan ké-
telyek, a kutatók jelentős része elfogadja, hogy az evangélium János első le-
velénél korábban keletkezett (Klauck 1991, 125–126). A szövegek szerző-
ségével kapcsolatban a következőt mondhatjuk: miközben az evangélium 
szövege explicit módon utal a szerzőre, János 1. levelének írója névtelen-
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ségbe burkolózik. Az evangélium írójára vonatkozó sorok (bármennyire 
problematikus történeti hitelességük) a szeretett tanítványt jelölik meg az 
örömhír szerzőjeként.

„ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett, és megírta ezeket. Tudjuk, 
hogy igaz a tanúsága.” (Jn 21,24)

Amennyiben a szerzői tekintély különböző pozicionálásából indulunk ki, 
az evangéliumot alapszövegként, János levelét – e referencialitást felhaszná-
ló – másodlagos textusként közelíthetjük meg (Brown 1982, 90–92; Zums-
tein 2004, 18–21). A levél saját tekintélye megalapozásaként határozott szer-
zői pozícióra utal, a tanítás hiteles tolmácsolójaként az egyházi közösséget 
nevezi meg, melynek maga is tagja, míg a másik pólust azok alkotják, akik 
„szeretik a világot” (1Jn 2,15). A szerző a Jézus közössége hagyományának 
közvetítőjeként (nem megújítójaként, hanem az üdvtörténeti üzenet tolmá-
csolójaként) határozza meg magát. A levél szövege – az ilyen szerzői pozí-
ciót kijelölve – a megváltásba vetett hit artikulációjának újraértelmezését 
(relecture), a János-evangélium teológiai üzenetének, a kinyilatkoztatott hit-
tartalom megfelelő olvasatának, hermeneutikai értelmezését is tartalmaz-
za (Brown 1982, 91–92; Klauck 1998, 258).13 A levél az evangélium szövegé-
re reflektálva – a strukturális azonosságok (prológus, konklúzió, epilógus) 
mellett14 – stílus, teológiai szóhasználat és témakör szempontjából is jelen-
tős eltéréseket mutat. Szövegegységek, melyek az evangéliumban temati-
kus rendet mutattak, a levélben új kontextuális összefüggésekben, olykor 
apóriaként jelennek meg. A szövegrészek dialektikus kapcsolata, explikatív 
transzpozíciója a textusok újraértelmezésének jelentőségére mutat rá. 

Intertextualitás – Ószövetségi szövegegységek

Következzék végül néhány általános megjegyzés a János-evangélium és az 
ószövetségi szöveghagyományok kapcsolatáról. Az implicit szerző igen 
nagy számban szerepeltet olyan szövegrészeket, melyek Izajás könyvé-
nek részleteire, valamint a Zsoltárokra utalnak,15 s melyek – a szinoptikus 
evangéliumoktól és János 1. levelétől eltérően – szó szerint, klasszikus eset-
ben idézetként beágyazódnak János szövegébe.

Az evangéliumi szövegre irányuló kutatás a közelmúltig két meghatáro-
zó kérdéskört vizsgált: egyrészt meghatározta, mely ószövetségi textusok 
rejtőznek János szövegében, másrészt figyelmet fordított arra a folyamatra, 
melynek során a prófétai hagyomány vagy a zsoltárok tekintélye a negye-
dik evangélium legitimációjának részévé vált. Az egzegézis során így fel-
ismerhetővé vált, hogy az implicit szerző a héber szöveghagyomány mely 
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elemeit építette az evangélium szövegébe (menken 1996). Az ilyen jellegű 
szövegvizsgálat (s ez alól a Nestle–Aland szövegkiadás* sem kivétel) ugyan-
akkor nem tekinti céljának, hogy az idézet, az utalás, illetve az allúzió köz-
ti különbségekre rámutasson. Az idézetet általában egy adott szövegrész 
szó szerinti átvételeként, egy másik szövegbeli megjelenéseként értelmez-
zük. Az utalás az explicit intertextualitás másik változata, melynek során a 
szövegrész nem in extenso épül be az újba, az alaptextussal in absentia kap-
csolat létesül. Az allúzió ugyanakkor nem a közvetlen, explicit szövegrep-
rodukció nyomán biztosítja a szövegrészek kapcsolatát: a befogadó számá-
ra egyetlen szó vagy nyelvi formula más, ismert szövegeket előhívó jelként 
funkcionál.

Az ószövetségi hagyomány tekintélye – kanonizációs, hermeneutikai ki-
indulópontként – a János-evangélium legitimációját szolgálta, és alátámasz-
totta a szerző által megrajzolt Jézus-kép hitelességét.

A kanonizált források vizsgálatára irányuló újabb kutatási irányzatok az 
intertextualitás kérdéseit mindenesetre jóval bonyolultabbnak látják (The-
obald 1997, 327–366; Zumstein 2004, 127–145). Az élet kenyeréről szóló fe-
jezet (Jn 6) figyelmes olvasása alapján megállapíthatjuk, hogy a szerző két 
idézetet (Jn 6,31 – LXX Zsolt 77,24; Jn 6,45 – Iz 54,13), egy utalást (Jn 6,31 
– Kiv 16) és számos allúziót (a zsidók zúgolódására és az igaz prófétára uta-
ló sorokat) rejtő egységet alkalmaz (Jn 6,41, 43, 63 – Kiv 16,2, 7, 8, 9, 12; Jn 
6,14 – mTörv 18,15, 18).

„amint az Írás mondja: „égi kenyeret adott nekik enni.” (Jn 6,31)
„megírták a próféták: „mindnyájan Isten tanítványai lesznek.” (Jn 6,45)
Az ószövetségi források nem elszigetelt szövegrészekként, hanem sokkal 

inkább koherens egységként teremtik meg a teljes fejezet alapját képező ke-
retet. Az alapszöveget képviselő ószövetségi könyvek ugyanakkor nem csu-
pán az evangélium tekintélyét alapozzák meg, hanem intenzív módon já-
rulnak hozzá János tanításának elmélyítéséhez. Az élet kenyerét előtérbe 
állító szövegrész teológiája nemcsak egymásra épülő, egyenes vonalú állí-
tássorok rendszeréből építkezik, hanem az Ószövetségre reflektáló egysé-
gekből is. A manna hagyománya – miközben dialektikus kapcsolatot létesít 
az élő kenyér képével – metaforikus jelek által járul hozzá a 6. fejezet tanítá-
sához, a szövegrészek összefüggése nyomán pedig a manna és a kenyér ké-
pe kölcsönösen új interpretációs rétegekkel gazdagodik.16

utolsó megjegyzésként talán hangsúlyozhatjuk, hogy a manna hagyo-

* erwin Nestle – Kurt Aland – Barbara Aland et. al. hrsg.: Novum Testamen-
tum Graece. 27. revidierte Auflage, 9. korrigeirter Druck. Stuttgart: Deutsche 
 Biebelgesellschaft, 2009.
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mánya és a kenyér képe között megvalósuló szövegközi kapcsolatok fel-
ismerése természetesen az olvasói kompetenciának is függvénye, és az 
evangéliumi szöveg utalásai az eltérő, különböző érzékenységű olvasatok 
nyomán más-más hangsúlyokkal jelenhetnek meg.

öS SZ e Fo gL A L Á S

Befejezésül tanulmányunk négy pontban összefoglalt megállapításait 
igyekszünk a forrásokkal kapcsolatos hermeneutikai kérdésfelvetések ke-
retében szemlélni.

Amennyiben a szentírási szövegek hermeneutikai vizsgálatát interpre-
tációelméleti módszerként tekintjük, a szövegrészek közti intertextuális 
összefüggések az evangélium értelmezése szempontjából meghatározó je-
lentőségűek. Az egyedi jelentést hordozó szöveg (esetünkben a János-evan-
gélium) sem szemlélhető elszigetelt jelenségként. míg a hagyományos egze-
gézis a szövegeket elsődlegesen az adott kor kontextusába helyezve vizsgálta, 
a szövegkritikai kiindulópontú módszer a jelentést a független textusok al-
kotóelemei közti interakció alapján határozta meg (Culpepper 1983, 3–11). 
Az általunk javasolt hermeneutikai szempont immár magát a szöveget (a 
szövegek intra- és intertextuális összefüggéseit) – s nem az adott történelmi 
hátteret – állítja középpontba.

másodszor, az említett kiindulópont számos módszertani kérdést vet fel. 
A szövegek egymásra utaló jeleinek vizsgálata – amint arra hartwig Thyen 
János-evangélium kommentárja rámutat – kidolgozott értelmezési model-
lek alkalmazását követeli meg (Thyen 2005). A szövegvizsgálat szempontjá-
ból nem elegendő az evangélium alapszövegekre reflektáló egységeire hivat-
kozni, megkerülhetetlen ugyanis az intertextuális összefüggéseket biztosító 
különböző elemek pontos meghatározása, elkülönítése egymástól.

harmadszor, a szövegek egymás közötti kapcsolatával számot vető be-
fogadói magatartás az olvasó számára is új lehetőségeket nyit meg.17 A szö-
veg jelentése nem az egzegézis nyomán felfejthető zárt egységként, hanem 
az olvasói kompetencia függvényében, (umberto eco szóhasználatát követ-
ve) az intentio operis és intentio lectoris dialektikus egymásra hatása nyo-
mán bontakozik ki (eco 1994, 19–47). míg a hagyományos egzegetikai is-
kolák a szerző, az újabb értelmezések a szöveg, illetve a befogadó szerepét 
helyezték előtérbe.

Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy javaslataink nem teológiai herme-
neutikai modellként kívánják körbejárni a szövegértelmezés problémakö-
rét. megállapításaink nem kapcsolódnak a bibliai szövegek interpretáció-
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jának elveit rögzítő teológiai premisszákhoz. Szándékunk csupán az volt, 
hogy irodalmi (a mi esetünkben szentírási) szövegek értő befogadásával 
kapcsolatos megjegyzéseket tegyünk, miközben meggyőződésünk, hogy a 
megfelelő hermeneutikai kiindulópontok az újszövetségi szövegek teológi-
ai tanításának árnyaltabb megértéséhez is hozzájárulhatnak. 
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J egy Z eT e K

1.  Az evangélium 1-20. és 21. fejezete között megvalósuló kapcsolatot valóban 
nem jellemezhetjük az egyértelmű folytonosság vagy a diszkontinuitás fogalmá-
val. A szövegrészek dialektikus kölcsönhatását egyértelmű utalásokat jelző sorok, 
valamint váltások, törések reprezentálják. 

2.  Bár a Jn 21,1-14 szövegegység keretversei („Jézus újra megjelent a tanítvá-
nyoknak, ezúttal Tibériás tavánál.” […] ez volt a harmadik eset, hogy a halálból 
való feltámadása után Jézus megjelent nekik.”) az olvasóban azt a benyomást kelt-
hetik, hogy az eseménysor jellegzetes húsvét utáni megjelenést rögzít, a csodálatos 
halfogás (a feltámadt Úr segítő, a közösség számára valósággá vált jelenléte) és a 
közösen elfogyasztott étel (az eucharisztiára utaló jel) az egyházi közösség számá-
ra Krisztus folyamatos jelenlétét reprezentálja.

3.  A relecture fogalmának használatával először Schnackenburg írásaiban, 
illetve a biblikus szövegkritika területén találkozhatunk (Schnackenburg 1975, 
103). odil hannes Steck – a Fortschreibung fogalmának kifejtése során – a bibliai 
szövegek kialakulása, értelmezése szempontjából az újraolvasás gyakorlatát tartja 
elsődlegesnek. A relecture alkalmazása nem csupán az ószövetségi hagyomány 
értelmezése miatt lényeges. Az Újszövetség szövegében a jánosi és páli korpusz 
interpretációja figyelhető meg (a páli hagyomány esetében a Tesszalonikaiaknak 
írt 1. és 2. levél valamint a Kolosszeieknek és az Efezusiaknak írt levél kapcsolata 
alapján). Dettwiler a relecture fogalmát az exegézis szempontjából megkerülhe-
tetlen szövegkritikai, metodológiai keretnek tartja. Ld. Dettwiler 1995; továbbá 
Steck 1993, 198–244; Zumstein 2004; moloney 1998a; Scholtissek 1999, 131–139, 
valamint Rahner 1998, 88–96. 

4.  A relecture fogalmával valamint az evangélium értelmezésének hermeneu-
tikai modelljével kapcsolatban ld. Dettwiler 1995, 44–52; 2000, 185–200; Schol-
tissek 1999, 131–139; Zumstein 2003, 9–37; 2004, 15–30. A negyedik evangélium 
– a különböző szöveghagyományok újraolvasásáról, újraértelmezéséről tanús-
kodva – a paratextus (cím, Prológus, epilógus) és a szövegek közti párbeszéd kü-
lönböző formáinak jelenlétét reprezentálja. A szövegrészek újraértelmezésének 
jellegzetes formái: narrátori megjegyzés, egy narratíva újraértelmezése (teológiai 
tanítást nyújtó) beszéd formájában, egy beszédben rögzített tanítás újraértelme-
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zése logion formájában, illetve egy másik, az evangéliumtól független szöveg új-
raolvasása.

5.  ez a kiindulópont a csupán ellentét-modellre építő klasszikus szövegkritikai 
megközelítés korlátaira irányítja figyelmünket. Ilyen szempontból a 15–17. fejezet 
teológiája ellentétben állna a búcsúbeszéd első egységével (Jn 13,31-14,31; ld. Bec-
ker 1991,39–41), illetve a két fejezet későbbi betoldásként értelmezhető (ld. Brown 
1966–1970, II. 581–597). 

6.  Alan Culpepper meghatározó könyvében (Anatomy of the Fourth Gospel) 
részletesen vizsgálja a narratív kommentár fogalmát, és a jánosi beszédmód jel-
legzetes vonásának meghatározására bevezeti az implicit kommentár kategóriáját 
(Culpepper 1983, 150–202). 

7.  A lábmosás jelenetének nyelvi elemei a diakrón szemléletű exegézis során 
kétféle krisztológiai interpretáció lehetőségét rejtik. A fejezet 12–17. verse a ha-
gyományos („Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” Jn 13,15), 
az 5–11. egység a narrátori magyarázatot („ha nem moslak meg, nem lehetsz kö-
zösségben velem. […] Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor 
egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Jn 13,8, 10) összegzi. 
A narratíva jelsorainak szinkrón megközelítése krisztológiai (Jn 13,5-11), illetve 
ekkléziológiai–etikai szemléletű (Jn 13,12-17) interpretációt eredményez.

8.  A János evangéliuma címfelirat nem csupán a szöveg eredetére vagy a szerző 
apostoli tekintélyének kérdésére vonatkozó kutatás szempontjából jelent problé-
mát. A cím a szöveg olvasását meghatározó hermeneutikai szempontokat jelöl ki. 
A kérdéskör részletes vizsgálatát ld. Zumstein 2004, 16–17.

9.  A leuveni iskola a szöveghagyomány és a redakciós tevékenység nyomán 
előttünk álló textusok elkülönítését, vizsgálatát helyezi előtérbe. Az exegetikai 
modell – a szinoptikus (főként márki) hagyomány hatását kiemelve – a szerző 
szövegeket rendszerező, újraértelmező, kiegészítő tevékenységét valamint a szö-
vegalkotás módját vizsgálja. Ld. Denaux 1992.

10.  A templom megtisztítását bemutató szövegrész (mk 11,15-19) János evan-
géliumának 2. fejezetében (2,13-17), Jézus nyilvános működésének kezdetére uta-
ló történetként szerepel a szövegben, így a Jézus tekintélyére utaló versek (mk 
11,27-33) is ezt a kompozíciós elvet követik (Jn 2,18-22). A Getszemáni kertben 
játszódó jelenetek nagy része (mk 14,32-42) nem (vagy csupán utalásszerűen, 
más szövegkörnyezetben) szerepel János evangéliumában (Jn 12,23, 27-29). A Jé-
zus kihallgatását és elítélését rögzítő versek nem (vagy más helyen) tartalmazzák 
a szinoptikus hagyományban szereplő elemeket (mk 14,58; Jn 2,19). A negyedik 
evangélium szerzője az események elbeszélése során – teológiai tanításának meg-
felelően – szakít a Márk evangéliumra jellemző szemlélettel és a hagyományos 
időrenddel (mk 14,61-64; Jn 10,22-30, 31-39; mk 14,1-2; Jn 11,45-53; mk 14,3-9; Jn 
12,1-8; vö. továbbá mk 11,1-11; Jn 12,12-19).
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11.  Feltételezhető, hogy a templom megtisztítása (a történeti Jézus tette) el-
fogatásának és elítélésének egyik oka lehetett (ld. Luz – michaels 2002, 125–126; 
Roloff 2002, 107–110). 

12.  A prolepszisz klasszikus formájának tekinthető a ἡ ὥρα („az óra”) kifejezés 
ismételt alkalmazása a szövegben, a Jn 12,23, 27; 13,1 alapján a kereszt órájára vo-
natkozó jelzésként.

„még nem jött el az én órám.” (Jn 2,4; továbbá 7,6, 30; 8,20)
„elérkezett az óra, amikor megdicsőül az emberfia. (…) De hiszen éppen ezért 

az óráért jöttem. (…) Jézus tudta, hogy elérkezett az óra” (Jn 12,23, 27; 13,1) 
13.  „Az egyházatyák általános véleménye szerint János 1. levele az evangélium 

„kísérőszövegeként”, az evangélium jobb megértését szolgáló könyvként jött lét-
re.” Brown 1982, 90.

14.  A János neve alatt fennmaradt forrásokat összehasonlítva azt mondhatjuk, 
hogy János 2. és 3. levele valóban levél. Az 1. levél ugyanakkor a nyitó, köszöntő 
formula helyett prológust használ, s a szöveg az üdvözlő, illetve benedictio formu-
la helyett a levél megírásának célját összefoglaló szakasszal valamint epilógussal 
zárul (Vö.: Jn 20,30-31; 21). 

15.  Iz 6,10 – Jn 12,40; Iz 40,3 – Jn 1,23; Iz 53,1 – Jn 12,38; Iz 54,13 – Jn 6,45; 
Iz 66,14 – Jn 16,22; Zsolt 6,4-5 – Jn 12,27; Zsolt 22,19 – Jn 19,24; Zsolt 34,21 – Jn 
19,36; Zsolt 35,19 – Jn 15,25; Zsolt 69,10 – Jn 2,17; Zsolt 78,24 – Jn 6,31; Zsolt 82,6 
– Jn 10,34; Zsolt 118,25-26 – Jn 12,13.

16.  Az intertextuális utalások a szövegrészek intenzív kapcsolatát, új értelme-
zési lehetőségeket megnyitó viszonyrendszerét eredményezhetik. minden, egy-
mással valamilyen módon intertextuális kapcsolatban álló szöveg kölcsönösen új 
interpretációs rétegekkel gazdagodik. 

17.  Az implicit olvasó fogalma Culpepper – Roman Jacobson kommunikációs 
modelljével igen sok ponton érintkező – szövegvizsgálati modelljében meghatá-
rozó szereppel bír (Jacobson 1983, 6, 204–211). Az implicit olvasó szerepét hagyo-
mányos értelemben olyan – a szöveg által konstruált – pozícióként tételezhetjük, 
mely „a szerző elvárásai nyomán képes a szöveg jelentésének megértésére. ez a 
kiindulópont a szerző által pozícionált befogadó képét mutatja fel”. (marguerat 
– Bourquin 1999, 177) „A szöveg jelentése azonban (ahogyan erre Wolfgang Iser 
rámutat) nem elszigetelt valóságként jelenik meg az olvasó előtt, a jelentés a befo-
gadó aktív közreműködése nyomán bomlik ki.” (Culpepper 1983, 209) Az olvasó 
kreatív, az intertextuális összefüggéseket felismerő szerepére, a szöveg és a befo-
gadó szoros kapcsolatát reprezetáló dialektikus folyamatra mutatnak rá umberto 
eco (1994, 2000), Wolfgang Iser (1993) vagy Paul Ricœur (1988) munkái. 
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Francis J. Moloney

J N 21:  A Z eVA NgéLIum m I N T TöRTéN eT

Alan Culpepper számos tanulmányt szentelt a János-evangélium vizsgála-
tának, így 1983-tól figyelemmel kísérhetjük kutatásait, megállapításainak 
finom artikulációját. 1983-ban megjelent alapvető munkájában (Anatomy 
of the Fourth Gospel) Culpepper részletesen elemezte az evangélium elbe-
szélőjének szerepét, pozícióját, és az implicit szerző fogalmát a János szö-
vegében megjelenő szeretett tanítványhoz kapcsolta.

A könyv a narrátor szerepét elemző fejezetében – záró megjegyzésként – 
a következő figyelemre méltó mondatot olvashatjuk:

„Az evangélium szövege jelenlegi formájában (s talán eredeti változatá-
ban is) összefüggő, egységes irodalmi műként közelíthető meg.” (Culpep-
per 1983, 45–49; itt 49, 65. jegyzet; ld. továbbá 66, 120–121, 197).

1994-ben megjelent könyvében (John, The Son of Zebedee: The Life of a 
Legend) a szerző a 21. fejezettel kapcsolatban a következőt írja:

„A kutatók tekintélyes része a 21. fejezetet az evangélium epilógusának 
tekinti. A negyedik evangélium a 20. fejezetben mutatja fel a teljes szöveg 
általános konklúzióját, s ez a rész nyitja meg a 21. fejezet eseménysorát.” 
(Culpepper 1994, 56)1

Négy évvel később megjelent rövidebb, ám igen fontos könyvében (The 
Gospel and Letters of John) a kiváló kutató megfigyeléseit így összegzi:

„Úgy tűnik, a János-evangélium szövege hosszabb időszak alatt és több-
lépcsős szerkesztési folyamat eredményeként nyerte el mai formáját. (…) Az 
evangélium 21. fejezete – a jánosi hagyományt őrző szerző munkájaként – 
feltételezhetően később vált a szöveg részévé.” (Culpepper 1998, 245; ld. to-
vábbá 1975)

1998 után Culpepper két további tanulmányt szentelt a 21. fejezet kér-
désfelvetéseinek. Az írások arról tanúskodnak, hogy a szerző az evangéli-
um 1–20. illetve 21. fejezetének keletkezéstörténetével kapcsolatban a szö-
vegrészek kialakulását dinamikus folyamatként szemléli, bár a teljes szöveg 

narrativak11-beliv-jav.indd   109 12/21/12   3:36:03 PM



110

egységére vonatkozó véleménye alapvetően nem változott. A János-evangé-
lium képi világában bemutatott ekkleziológiai kérdéseket érintő tanulmány 
(Designs for the Church in the Imagery of John 21:1-14) elsődleges konk-
lúziója, hogy az 1–20. illetve a 21. fejezet egyházképe között nincs olyan 
alapvető eltérés, mint amilyen különbséget a tudományos diskurzus téte-
lez (Culpepper 2006a, 369–402). Az egyház teológiáját reprezentáló alakza-
tok (a csodálatos halfogás, a 153 nagy hal, a hal mint eucharisztikus kép, a 
közös – egységet kifejező – étkezés, Jn 21,1-14) lényegileg nem térnek el az 
1–20. fejezetben ábrázolt egyházképtől. A másik tanulmány (John 21:24-25 
– The Johannine Sphragis) elsősorban azt a különleges kapcsolatot vizsgál-
ja, amely a szemtanú (a feltámadás fényében, a sugalmazottság és a szent-
írási hagyomány nyomán megszületett) beszámolója és az értelmezett tör-
ténelmi események között jött létre (ld. Jn 2,22; 12,16; 20,19). meghatározó 
kérdésként merül fel továbbá annak a viszonynak az ábrázolása, amely a 
szemtanú és a befogadó közösség közt áll fenn, melynek kapcsán a tanú-
ként megszólaló elbeszélő az evangélium befejező soraiban (Jn 21,24) sze-
mélyének igazolását is megfogalmazza. Culpepper szavaival: „Ő a szeretett 
tanítvány, a szemtanú, akinek tanúságát a jánosi közösség igaznak fogad-
ta el.”2

V I TÁ K C u L Pe PPe R Á R N y é K Á BA N

Alan Culpepper 1983-ban megjelent könyvének alaptétele, mely szerint a 
János-evangélium teljes szövege összefüggő egységet alkot, számos narra-
tológiai szempontú elemzés kiindulópontja. A szövegelemzések visszatérő 
(és az Anatomy of the Fourth Gospel megjelenése előtt megszilárdult) véle-
ménye, hogy az evangélium 1–20. és 21. fejezete között nincs irodalmi, il-
letve teológiai hiátus. (ld. többek között Lagrange 1927, 520–521; hoskyns 
1947, 550–561; Robinson 1962–1963, 120–129; minear 1983, 85–98; morris 
1995, 757–758). Népszerű szövegelemzési irányzatok persze jönnek és el-
múlnak, és az exegétának nem feltétlenül kell „úsznia az árral”.

A továbbiakban – Culpepper narratológiai-kritikai elemzéséhez hason-
lóan – igyekszünk rövid áttekintést nyújtani az evangéliumi szöveg egysé-
gét reprezentáló érvekről.

Az irodalomkritikai kiindulópontok nyomán a kutatók egy része meg-
különböztetett figyelemmel fordul az evangéliumi narratívában (Jn 1-20) 
rejlő következetlenségekre, törésekre (a szövegekben jelentkező hiátus fo-
galmával kapcsolatban ld. Iser 1978, 182–187). A kérdések jelentős része 
megoldódni látszik azonban, ha a 21. fejezetet – a szerző tudatosan ilyen 
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céllal megalkotott – e hiátusokat kitölteni szándékozó egységként ol- 
vassuk.

A 20. fejezet szövege szerint a szeretett tanítvány „látta [az üres sírt], és 
hitt”, ám a 10. vers után a fejezetben szereplőként már nem találkozunk ve-
le. A szövegben érzékelhető törésre a 21. fejezet (a tanítvány ismételt felbuk-
kanása) nyújt megoldást (ld. Carson 1991, 666–667; hartman 1984, 37–39; 
Schneiders 1989, 73–74; Segovia 1991, 173–174; Stibbe 1993, 206–215; he-
il 1995, 154–156).

A negyedik evangéliumot a szinoptikus hagyománnyal összehasonlít-
va szembetűnő, hogy János szövege szinte nem is utal a keresztény közös-
ség küldetésére, hierarchikus felépítésére vagy a hívők számára előírt pa-
rancsokra. mindössze néhány szöveghely tanúskodik arról, hogy a hívőnek 
Jézus parancsait kell követnie, és az utalások a szeretet gyakorlására (Jn 13, 
34-35; 14,23-24; 15,12, 17) és a Jézusban való hitre (Jn 14,11-12, 29; 16,27-28, 
30-31) vonatkoznak.

„ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat. (…) Aki ismeri és teljesíti pa-
rancsaimat, az szeret engem.” (Jn 14,15, 21)

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! (…) Az az én paran-
csom, hogy szeressétek egymást.” (Jn 13,34; 15,12)

„higgyétek, hogy én az Atyában vagyok. (…) ha majd bekövetkezik, 
higgyetek.” (Jn 14,11, 29)

Az evangélium 21. fejezete az egyházat ugyanakkor a feltámadt Krisztus 
bárkájaként állítja elénk. Itt jelenik meg az új közösség, mely (hálóval) so-
kakat maga köré gyűjt, mely „a tanúságot tevő”, a szeretett tanítvány elbe-
szélését hallgatja, és amelynek irányítója, pásztora Péter apostol (Stimpf-
le 1990, 248–272; Segovia 1991, 183; Thyen 1992, 273–299; Tolmie 1995, 
45–46). A keresztény közösség intézményes jellegét és küldetését a szöveg-
ben a Péterhez rendelt pásztor (Jn 21,15-19), valamint a szeretett tanítványt 
jellemző szemtanú (Jn 21,24) fogalma alapozza meg. A csodálatos halfo-
gás eseményének leírása (a 153 nagy hal megjelölésével, Jn 21,4-18) az egy-
ház egyetemes küldetésének jeleként olvasható (vö. hartman 1984, 41–42; 
Segovia 1991, 176–182; okure 1988, 194–195; Brodie 1993, 579–591). ez-
zel párhuzamosan az eseménysort követő történet (Jézus és a tanítványok 
közös étkezése a parton) a közösség eucharisztikus küldetésének jelképe-
ként értelmezhető (heil 1995, 156–159). A Simon Péter és a szeretett tanít-
vány között érzékelhető – az evangélium szövegében (Jn 13,24-26; 20,2-10) 
rögzített – nyilvánvaló feszültség szintén a 21. fejezet utalásai nyomán ol-
dódhat fel. Az utolsó szövegrész (Jn 21) számol be az őskeresztény gyüleke-
zet (mint egységgé formálódó közösség) jövője szempontjából meghatáro-
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zó eseményekről: Jézus Pétert a nyáj pásztorának, vezetőjének jelöli ki (Jn 
21, 15-17), míg a közösség Jézus üdvtörténeti művét a szemtanú, szeretett 
tanítvány beszámolója nyomán ismerheti meg (Jn 21,24; továbbá 19,35). 
A fejezet utalásai alapján a közösségnek egyetlen pásztora és egyetlen, a 
megváltás művét hitelesen tolmácsoló szemtanúja van (ld. Stimpfle 1990, 
248–272; Segovia 1991, 183; Tolmie 1995, 45–46).

„Legeltesd bárányaimat. (…) Legeltesd juhaimat.” (Jn 21,15,16)
„ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett, és megírta ezeket. Tudjuk, 

hogy igaz a tanúsága.” (Jn 21,24)

A János-evangélium szövegkritikai vizsgálata során a kutatók számos  
alkalommal álltak ki a 21 fejezet egységét megfogalmazó konklúzió mel-
lett.

A kutatók egy része – Paul minear javaslatát követve – a 20. fejezet 30–
31. versét az utolsó fejezet bevezető szövegegységének tartja. A 20. fejezet 
tehát az 1–29. versig tart, és ezt követően az evangélium új szövegrésze kez-
dődik (minear 1983, 85–98; Vorster 1992, 2217–2221).

Fernando Segovia, akinek munkássága kiemelkedő a búcsúbeszéd iro-
dalmi formájának vizsgálata terén (a kérdéskör összegzését ld. Segovia 
1991d, 5–20) amellett érvel, hogy az evangélium elbeszélésegysége a 21. fe-
jezet 23. versével ér véget, és a befejező szövegrészt a 20. fejezet 30–31. ver-
se alkotja, mely a korszak általános búcsúformulájának jellegzetes példája 
(Segovia 1991, 174–175; ld. továbbá Breck 1992, 29). Charles Talbert a 20. fe-
jezet 30–31. és a 12. fejezet 36b–37. verse között lát összefüggést. mindkét 
szövegrész narratívája látszólagos nyugvóponthoz érkezik, az olvasó azon-
ban azzal szembesül, hogy a cselekmény mindkét esetben folytatódik (Tal-
bert 1992, 258; ld. továbbá ellis 1992, 20–21).

Számos további elemzés mutat rá az evangélium 1–20. fejezete és az utol-
só rész (21) cselekménye közti összefüggésekre.

Jeffrey Staley a 11. (Jn 11,5) és a 21. fejezetben felbukkanó (Jn 21,15-17) 
ἀγαπάω és a φιλέω ige jellegzetes használatára, jelentésére, valamint a cse-
lekmények során megnevezett helyszínek közti kapcsolatra („Betániában” 
Jn 11,1-12,11; illetve „Tibériás tavánál” 21,1-24) fordít megkülönböztetett fi-
gyelmet (Staley 1988, 67–69).

René Kieffer az evangéliumi cselekmény nyitó, illetve záró helyszínének, 
galileának a jelentőségét (Jn 1,19-51; 21,1-25), így a teljes szöveg egységét 
emeli ki (Kieffer 1989, 90–95).

ulrich Busse értelmezése szerint a Jn 11,55-12,36 kontextusában ábrá-
zolt, a görög zarándokok Jeruzsálembe érkezését leíró jelenet (Jn 12,20-22) 
a csodálatos halfogással (Jn 21,1-14), illetve az evangélium Péter pásztori cí-
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mének megalapozását leíró narratívájával (Jn 21, 15-19) áll összefüggésben 
(Busse 1992, 2097–2100).

Jeffrey Staley és Fernando Segovia az utolsó fejezetet az evangéliumban 
ábrázolt fizikai és metaforikus utak végpontjaként szemléli (Staley 1988, 
72–73; Segovia 1991c, 50–51).

meglehetősen szubjektív értelmezésével georg Korting az evangélium 
szövegét három meghatározó egységből felépülő struktúraként állítja elénk. 
e jellegzetes, „elvont szerkezeti egységek” – kommunikációs mintákként – 
további három részre bonthatók. Korting strukturális megközelítése nyo-
mán az evangélium harmadik részének (Jn 13,1-21,25) befejező (harmadik) 
egységét a Jn 20,1-21,25 szövegrész alkotja (Korting 1994, I, 425–447; II, 
72–76).

A kutatók egy része ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az evangélium 
1. fejezetének számos eleme a Jn 20,1-21,25 szövegegység fényében nyeri el 
igazi jelentését. Ilyen elbeszélésegységnek tekinthető Jézus első megjelené-
se, a Keresztelő tanúságtétele, a két névtelen tanítvány magatartása, Na-
tánael vallomása, valamint az a jelenet, mikor Simon a Kéfa nevet kapja 
(ld. Robinson 1962–1963, 120–129; Smalley 1978, 92–97; Breck 1992, 36–39; 
Franzmann – Klinger 1992, 7–16; valamint elsősorban ellis 1992, 17–25).

„másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Is-
ten Báránya.” (…) e szavak hallatára a két tanítvány nyomban Jézus nyo-
mába szegődött.

(…) Natánael erre felkiáltott: „Rabbi (azaz mester), te vagy az Isten Fia, 
te vagy Izrael királya!”

(…) Jézus ráemelte tekintetét, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János 
fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved.” (Jn 1,29, 37, 49, 42)

Rekha Chennattu nagy feltűnést keltő könyvében a János-evangélium és 
az Ószövetség irodalmi és teológiai kapcsolatát a szövetség fogalmából 
kiindulva vizsgálja. A szerző értelmezése szerint az Isten és a választott 
nép közti kapcsolat megfeleltethető a Jézus és tanítványai közt létrejött vi-
szonynak. A tanítványok (különösen Péter) miatt elveszni látszó szövetség 
(Jn 1-20) megújítása (Jn 21,1-14) és megerősítése (Jn 21,15-23) az evangéli-
um zárófejezetében történik meg (Chennattu 2006, 168–179).

Thomas Brody – az evangélium konvencionálisabb megközelítésének út-
ján járva – úgy látja, hogy a teljes szöveg irodalmi kompozícióként csak ak-
kor értelmezhető, ha a 21. fejezetre mint a narratíva meghatározó részére 
tekintünk. Brody az utolsó fejezetet az evangélium teológiai tanításának be-
tetőzéseként szemléli, és a befejező rész meghatározó üzenetét – az Úr által 
választott vezető irányítása mellett megvalósult (Jn 21,7, 12, 15-17, 24) min-
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dennapos, különösen közösségi áldozathozatal meghirdetését (Jn 21,15-19) 
– a szöveghez méltó összegzésnek tartja (Brodie 1993, 579–582).

mivel az evangéliumi szöveg értelmezésével kapcsolatban oly sokféle 
javaslat született, és a lehetséges megoldások minden esetben azt sugall-
ják, hogy sikerült a szöveg 1–20. illetve 21. fejezete közti kapcsolat lényegét 
megvilágítani, a felsorolt értelmezések mintha azt jeleznék, a kutatók csu-
pán saját értelmezéseik igazát védik. Az evangélium szövegének problema-
tikusságát mindenesetre feltétlenül jelzi az a tény, hogy ilyen sokféle (nem 
egy esetben szenvedélyes hangvételű) megközelítés látott napvilágot, me-
lyek – részmegoldásaik mellett – újabb kérdésfelvetésekhez vezettek. A szö-
veg irodalmi, hagyománytörténeti problémái a kutatót feltétlen óvatosság-
ra intik, a roppant mennyiségű szakirodalmi anyag szerteágazó megoldásai 
ugyanakkor bizonyos általános területek kijelöléséhez vezethetnek. Úgy 
véljük, a felsorolt elemzések jelentős részében két alapvető szempont érvé-
nyesülése figyelhető meg. először is, az evangélium 1–20. fejezetének teoló-
giai üzenete és nyelvezete erőteljes párhuzamot mutat a 21. fejezetben érin-
tett témakörökkel, artikulációval. másodszor, a Jn 1,1-20,31-ig terjedő rész 
mint irodalmi, teológiai egység értelmezése számos olyan kérdést vet fel, 
melyekre választ a 21. fejezetben kaphatunk (ld. Stibbe 1993, 207–208).

A következő kérdésekre kell tehát felelnünk: A János-evangélium 1–20. 
fejezetében érintett kérdésekre találhatunk-e választ a 21. fejezetben? Az 
utolsó fejezet szövegének explikációja nyomán feltárulnak-e a két szöveg-
rész (Jn 1-20 és Jn 21) közti tematikus illetve nyelvi összefüggések?

miközben a két egység kapcsolatát egyértelműen jelző elemeket vizs-
gáljuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szövegrészek közti feszültsége-
ket sem. További kérdésünk tehát: megköveteli-e a két szövegegység nyel-
vi, tematikus kapcsolata a befogadótól, hogy az evangélium teljes szövegét 
– az implicit szerző szándékának megfelelően – összefüggő irodalmi, teo- 
lógiai egységként szemlélje? Culpepperre hivatkozva megismételhetjük: az 
evangélium szövege jelenlegi formájában összefüggő, egységes irodalmi 
mű (Culpepper 1983, 45–49), ugyanakkor hosszabb időszak alatt és több-
lépcsős szerkesztési folyamat eredményeként nyerte el mai formáját (Cul-
pepper 1998, 245). Lehetséges, hogy az implicit szerző sajátos (ugyanakkor 
egységes) nézőpontú narratív eszközökkel és kommunikációs céllal alkotta 
meg a szöveget, és ennek az egységes szemléletmódnak az elemei nagyrészt 
a Jn 1,1-20,31 részben találhatók?3

Lehetséges, hogy e szerzői nézőpont az evangélium végleges szövegének 
formálódásakor, a végső implicit szerző kézjegye nyomán módosult.4 Bizo-
nyosan állíthatjuk viszont, hogy a 21. fejezet jelenlegi formájában nem egy-
fajta kiegészítése, hanem sokkal inkább szerves része János irodalmi, teo-
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lógiai szempontból zárt egységet képező szövegének.5 Az 1-20. fejezetben 
megszólaló eredeti implicit szerző evangéliumi üzenete mellett a szöveget 
egy más tónusú kifejezésmód is jellemzi, tehát olyan szerzőről tanúskodik, 
akinek jelenléte a 21. fejezetben különösen erőteljes. Az evangéliumi szö-
veg – az egység mellett – így az eltérő nézőpontokból következő diszkonti-
nuitás példája is.

A SZ öV egR é SZ e K FoLy ToNoS SÁgA

Bár a 21. fejezet keletkezéstörténetére irányuló kutatás eltérő eredmények-
hez vezetett, az 1-20. fejezethez tartozó utalások, események és szereplők 
jelenléte a két szövegrész (Jn 1-20 és 21) egyértelmű kapcsolatáról tanús-
kodik.

Az utolsó fejezetben a feltámadt Jézus megjelenését ábrázoló események 
a 20. fejezet jelenéseit leíró szövegrészek folytatásai. A fejezet bevezető sza-
vai (µετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ’Iησοῦς, Jn 21,1) jellegzetes 
jánosi formulaként – temporális és cselekménybeli összefüggést biztosít-
va – utalnak a korábbi fejezetekre (Jn 2,12; 3,22; 5,1; 6,1; 7,1; 19,28, 38). Az 
evangéliumi szerző az egyes események bemutatása előtt jellegzetes mó-
don jelöli ki a cselekmények idejét, utal a helyszínre, valamint a meghatá-
rozó szerepet játszó karakterekre. egyes szövegrészek rövid utalásokat tar-
talmaznak a később kifejtendő teológiai kérdésekre (Jn 2,1-2; 4,1-7; 5,1-9; 
6,1-4, 22-24; 7,1-9; 9,1-5; 10,22-24; 11,1-4; 12,1-4; 13,1; 17,1-5; 18,1-3, 15-16, 
28; 19,17-18, 38-39; 20,1-2). ezt a sajátos, nyelvi, formai jelleget tükröző ar-
tikulációt figyelhetjük meg a 21. fejezet bevezetőjében: az 1-4. vers a szerep-
lőkre, Jézusra és Simon Péterre, valamint a halászatra mint cselekmény-
re utal. A szeretett tanítvány ugyan (meglehetősen váratlanul) csupán a 7. 
versben jelenik meg, ám a bevezető rész (Jn 21,1-8) a narratíva minden lé-
nyeges elemét kijelöli, hogy az eseménysor (a csodálatos halfogás, valamint 
Péter küldetésének elbeszélésével, a szeretett tanítvány tanúságtételének és 
a két tanítvány sorsának megjelölésével) kibontakozhasson (Jn 21,9-24).

Natánael, akinek neve a szinoptikus hagyomány számára ismeretlen, s 
aki az evangélium 1. fejezetének döntő fontosságú jelenetében (Jn 1,45-51) 
már szerepelt, a 21. fejezetben ismét felbukkan. Tamás neve ugyan szerepel 
a szinoptikus evangéliumok szövegében, a tanítványok felsorolásakor (mk 
3,13-19; mt 10,1-4; Lk 6,12-16), János hagyományában (az első evangéliumi 
egységben; Jn 11,16; 20,24) ugyanakkor a Δίδυμος megnevezést találjuk, és 
ugyanez a jelzői név tűnik fel a 21. fejezetben (Jn 21,2). A szerző – az evan-
gélium teljes szövegére érvényes – jellegzetes szóhasználataként említhet-
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jük a Σίμον Πέτρος, Simon Péter (Jn 1,42; 6,68; 13,6, 9, 24, 36; 18,10, 15, 25; 
20,2, 6); illetve olykor az egyszerűbb (ὁ) Πέτρος, Péter (Jn 13,6, 8, 37; 18,11, 
16, 17, 18, 26, 27; 20,3, 4) nevet.

Κηφᾶς ὃ ἑρμενεύεται Πέτρος.
„Kéfa, azaz Péter lesz a neved.” (Jn 1,42)
hasonló szóhasználat érvényesül a 21. fejezetben (Simon Péter; Jn 21,2, 

3, 7, 11, 15; Péter; Jn 21,7, 17, 20, 21).
A két szövegrész kapcsolatát bizonyítja a meg nem nevezett másik tanít-

vány jelenlétét reprezentáló utalás (ἄλλος μαθετής, Jn 18,15, 16, valamint 
talán Jn 1,35-42). erre a tanítványra a szöveg később a 20. fejezetben utal.

ὁ ἄλλος μαθετής ὃν ἐφίλει ὁ ’Iησοῦς,
„a másik tanítvány[hoz], akit Jézus kedvelt,” (Jn 20,2)
ez a szerkezet egyértelmű bizonyítéka annak a folyamatnak, melynek 

során az anonimitás kifejezésének korábbi változatát (a másik tanítvány) 
olyan titulus váltja fel, melyben ott rejtőzik a tisztelet és az elismerés (a má-
sik tanítvány, akit Jézus szeretett). A másik tanítvány legismertebb megne-
vezése, a szeretett tanítvány az evangélium kulcsfontosságú szövegrészei-
ben szereplő formula, a szerző ezt a titulust alkalmazza az utolsó vacsora 
(Jn 13,23), a kereszt (Jn 19,26), valamint az üres sír jeleneténél (Jn 20,2). 
meglehetősen érdekes, hogy a redaktori kiegészítésként értelmezhető sza-
kasztól eltekintve (Jn 20,2) a szövegekben a másik tanítvány megnevezést 
találjuk. A 21. fejezetben – az evangéliumi szóhasználattal összhangban – a 
tanítvány, akit Jézus szeretett (Jn 21,7, 20), illetve az ez a tanítvány elnevezé-
seket találjuk (Jn 21,23, 24).

A két szövegegység között az egzegézis szempontjából további figyelem-
re méltó irodalmi, lexikai összefüggéseket találhatunk, melyek némelyike – 
mint az ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν – jellegzetes jánosi formulaként az evangéli-
um egészében (és a 21. fejezetben is) megjelenik.

ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,
„Bizony, bizony, mondom neked,” (Jn 21,18).6
Az evangélium szövege emellett számos finom lexikai utalást rejt. A 20. 

fejezet a kora reggeli sötétséget megjelenítő nyelvi formulája tér vissza a 
csodálatos halfogás jelenetét leíró narratíva kezdő soraiban.

Мαρία ἡ Мαγδαληνὴ ἔρχεται πρωἲ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον
„(…) kora reggel, amikor még sötét volt, mária magdolna kiment a sír-

hoz.” (Jn 20,1)
πρωἲας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ’Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν,
„Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton.” (Jn 21,4)
Bizonyos, hogy az evangéliumi szerző tudatosan alkalmazta a sötétségre 

vonatkozó kifejezést, jelezve ezzel azt, hogy mária magdolna és a két tanít-
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vány még nem bizonyosodott meg arról, hogy Jézus feltámadt. (Vö. „A hét 
első napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz.” mk 16,2; ld. molo-
ney 1998b, 157–158; 2002a, 343–344). A két jelenet közti kapcsolatot a πρωἲ 
(Jn 20,1; illetve 18,28), valamint a πρωἲας (Jn 21,4) kifejezés teremti meg. 
A nyelvi szinten megjelenő összefüggés így a fejezetek jelentésbeli összefo-
nódását (az üres sír és Jézus megjelenése között megvalósuló kapcsolatát) 
biztosítja. A 21. fejezet cselekményében a tanítványok bizonytalanságát, fé-
lelmét a szeretett tanítvány vallomása („Az Úr az!” Jn 21,7) töri meg. Az 
azonos gyökerű és alapvetően igen közeli jelentésű kifejezések a feltámadás 
eseményére vonatkozó kétféle választ egészen finom utalással jelzik (ld. Ba-
uer – Danker 2001. BDAg, 892).

Az utolsó vacsora jelenetének szövege (Jn 13) alapján az olvasó benyo-
mása az lehet, hogy Péter háromszoros tagadása predesztinált tettként je-
lölt mozzanat.

„most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” (Jn 13,7)
„Ahova megyek – válaszolta Jézus –, oda most nem jöhetsz velem, de ké-

sőbb követni fogsz.” (Jn 13,36)
Péter tagadásának megjövendölése (Jn 13,36-38) különös jel keretében 

hangzik el: a lábmosás előkészületeként Jézus vászonkendőt köt maga elé 
(διέζωσεν ἑαυτόν, Jn 13,4). A 21. fejezetben a szeretett tanítvány vallomását 
követően Péter magára ölti köntösét.7

„Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntö-
sét (διέζώσετο), (…) és beugrott a vízbe.” (Jn 21,7)

értelmezhető-e jelképes gesztusként, a lábmosás eseményével összefüg-
gő finom utalásként Péter cselekedete? Jézus tettét („fogott egy vászonken-
dőt, és maga elé kötötte), az önátadás, az áldozathozatal példáját Péter nem 
értette meg, ám a feltámadás fényében mindent elfogad, amivel az Úr meg-
bízza, és egészen a vértanúságig követi mesterét (Jn 21,15-19). ezt az értel-
mezést támasztja alá az a tény, hogy a διζώννυμι kifejezés az Újszövetség-
ben kizárólag a János-evangélium két jelzett szöveghelyén (Jn 13,4-5, illetve 
21,7), az ἀκολουθέω ige pedig az egymással szintén kapcsolatban álló két 
szövegrészben (Jn 13,36; 21,19) fordul elő (ld. Bauer – Danker 2001. BDAg, 
228).

Az a teológiai tartalmú jelzés, hogy a cselekedetek a feltámadást követő-
en más értelmet kapnak, az evangéliumi események helyszínei közti meg-
feleltetések szintjén is érzékelhető. A 21. fejezetben a tanítványok a parton 
„izzó parazsat” pillantanak meg (ἀνθρακιάν, Jn 21,9). A helyszínre utaló 
nyelvi jel Péter tagadásának helyszínével kapcsolódik össze. A 18. fejezet-
ben Pétert azok a szolgák és poroszlók hívják a tűzhöz, akik Jézust elfog-
ták (Jn 18,3).
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„A szolgák és a poroszlók tüzet raktak (ἀνθρακιάν) és melegedtek, mert 
hideg volt. Péter is odaállt közéjük melegedni.” (Jn 18,18)

Az evangélium 18. és 21. fejezetének jelei – összekapcsolódva – lehetővé 
teszik az események mélyebb értelmezését: azt az embert, aki a tűz mellett 
állva háromszor tagadta meg mesterét, Jézus egy másik parázshoz hívja és 
megvendégeli (Jn 21,9-13).

Számos egyéb nyelvi jelet azonosíthatunk, mely a két evangéliumi szö-
vegegység (Jn 1-20; 21) kapcsolatát reprezentálja.

Lukács evangéliuma a csodálatos halfogás eseményekor arról tudó-
sít, hogy a háló szakadozni kezd (Lk 5,6), a negyedik evangélium szövege 
ugyanakkor hangsúlyos utalásként a következő kiegészítést tartalmazza:

„(…) és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 
százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.” (Jn 
21,11)

A háló metaforikus jelentése sajátos kapcsolatot alkot a kereszt esemé-
nyéhez tartozó sorsvetés jelenetével.

„A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. ezért megegyeztek egy-
más között: Ne hasítsuk szét” (Jn 19,23-24).

Az újszövetségi hagyományban a galileai-tó helynév másik formája, a 
Tibériás tava (ἡ θάλασσα τῆς Τιβεριάδος) kifejezés csak János evangéliumá-
ban (Jn 6,1 valamint 21,1) használatos. A szerző a tóhoz kötődő események 
leírásakor emellett az őskeresztény közösségek eucharisztikus gyakorlatát 
jellemző nyelvi jelölőket alkalmaz.

ἔλαβεν οὐν τοὺς ἄρτους ὁ ’Ιησοῦς καὶ (…) διέδωκεν τοῖς ἁνακειμένιος,
„Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepe-

dett embereknek.” (Jn 6,11)
ἔρχεται ’Ιησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς,
„Jézus odajött, fogta a kenyeret, és adott nekik.” (Jn 21,13)
A 6. és 21. fejezetben (Jn 6,1-15; 21,9-14) alkalmazott beszédmód arról 

tanúskodik, hogy a szövegegységeket közös eucharisztikus szemléletmód 
hatja át (ld. Brown 1966–1970, II. 1098–1100; Shaw 1974, 12–26).

A csodálatos halfogást leíró szövegrész ugyanakkor fontos hivatkozási 
alap azon kutatók körében, akik – a versek nyelvezete, gondolatisága alap-
ján – elvitatják a 21. fejezet szerzőségét Jánostól (ld. elsősorban Boismard 
1947, 473–501; mahoney 1974, 12–40). mivel csupán az evangélium utol-
só fejezete tartalmaz halászatot bemutató epizódot, természetes, hogy ez 
a szövegrész olyan nyelvi elemeket rejt, melyek addig még nem szerepeltek 
az evangéliumban. A János szerzőségével kapcsolatos fenntartásokat ezen 
érvek alapján tehát nem kell feltétlenül elfogadnunk.8 A halfogás keretén 
belül felbukkanó jelsorok viszont egyértelmű összefüggéseket alkotnak az 
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evangélium egyéb fejezeteivel. A jelenet főszereplőiként az a Simon Péter 
(Jn 21,3, 7, 8, 11) és a Jézust Úrként felismerő szeretett tanítvány (Jn 21,7) lép 
elénk, akik a korábbi fejezetben az üres sírhoz futottak. A feltámadás ese-
ményével kapcsolatban a szerző a másik tanítvány vallomását rögzíti („Lát-
ta és hitt.” Jn 20,8), Péter hitéről nem ejt szót. ugyanez a szemléletmód és 
artikuláció érvényes a 21. fejezet eseménysorának leírására is („Az Úr az!” 
Jn 21,7). A két fejezet – bár a feltámadottal való találkozást igen eltérő ke-
retben jeleníti meg – a két tanítvánnyal összefüggő jelek által az események 
folyamatosságát is reprezentálja.

A János-evangélium 1-20., illetve 21. fejezete között érzékelhető nyelvi, 
lexikai kapcsolatról összegzésként a következőket mondhatjuk:

(1) Az evangéliumban Péter meghatározó szerepe – különösen a szere-
tett tanítvány mellett (Jn 13; 18; 20) – háttérbe szorul. Az első fejezetben (Jn 
1,42) alkalmazott Kéfa kifejezés a 21. fejezetben, a Péter pásztori kinevezé-
sét leíró jelenetben nyer igazolást (Jn 21,15-17).

(2) A 20. fejezet 10. versét követően (a „látta [az üres sírt], és hitt” mondat 
után) a szeretett tanítvány már nem szerepel a szövegegységben. Az érzé-
kelhető törésre a 21. fejezetben rögzített meghatározó utalások (a tanítvány 
ismételt felbukkanása, Jn 21,7, 20-23, 24) nyújthatnak megoldást.

(3) A negyedik evangéliumban (Jn 1-20) a keresztény közösség külde-
tésére, hierarchikus felépítésére vagy a hívők számára előírt parancsok-
ra vonatkozó szöveghelyek csupán általános megjegyzéseket tartalmaz-
nak. A szövegrészek mindössze arról tanúskodnak, hogy a hívőnek Jézus 
parancsait kell követnie, az utalások pedig a szeretet gyakorlására (Jn 13, 
34-35; 14,23-24; 15,12, 17) és a Jézusban való hitre (Jn 14,11-12, 29; 16,27-
28, 30-31) vonatkoznak. Az utolsó szövegrész (Jn 21) képei az őskeresztény 
gyülekezetet a feltámadt Krisztus bárkájaként, el nem szakadó hálóval ösz-
szefogott közösségként mutatják be. A fejezet utalásai alapján a közösség 
– a kijelölt pásztor, Simon Péter vezetésével és a szeretett tanítvány tanú-
ságtétele nyomán – őrzi és adja tovább Jézus üdvtörténeti művét (Jn 21,9-
24; ld. 19,35).

(4) A 21. fejezet az evangéliumi narratíva hiátusait kitöltő szövegegység-
ként olvasható.

(5) Az evangélium meghatározó karakterei, Natánael vagy Tamás, akik 
az 1–20. fejezet bizonyos jeleneteiben szerepeltek, a befejező szövegrészben 
ismét felbukkannak (Jn 21,1-3).

(6) Sajátos – különösen az 1. és a 21. fejezet között megvalósuló – a ka-
rakterekre és a cselekmény helyszínére vonatkozó összefüggést figyelhe-
tünk meg a szövegben (Jn 1,19-51; 21,1-25). A szövegrészek közti kapcsola-
tok figyelemre méltó példáit ezen túl olyan egységek jelzik, ahol a történet 
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látszólagos nyugvóponthoz érkezik, az olvasó azonban azzal szembesül, 
hogy a cselekmény folytatódik (Jn 11-12., illetve 21).

(7) A János-evangélium 1-20., illetve 21. fejezetét finom nyelvi, lexikai 
kapcsolatokat kijelölő utalások szövik át.

A felsorolt érvek azon kutatók véleményét tükrözik, akik az evangélium 
teljes szövegének egységét hangsúlyozzák. Az összegezés alapján kijelent-
hetjük, hogy a 21. fejezet a jánosi hagyományra építve szoros kapcsolatban 
áll az 1-20. fejezet szövegegységével.9 

DISZ KoN T I N u I TÁ S

Az evangélium 1-20. és 21. fejezete közti összefüggések ellenére bizonyos 
ellentmondások megmaradnak. miközben úgy tűnik, nehezen tartható az 
az álláspont, mely szerint a 21. fejezet 1-25. verse az eredeti – a 20. fejezet 
30-31. versében rögzített narrátori szavakkal befejeződő – evangéliumhoz 
illesztett szövegrész, a kutatók egy része ma is ezt a véleményt képviseli 
(Lattke 1987, 288–292; Wengst 2001, 25–26; Schnelle 1998, 314–315; Zums-
tein 2007b, 298–316).

A következő adatok mindenesetre azt is jelezhetik, hogy az evangélium 
befejező szövegrészét a 20. fejezet alkotta.

(1) A 20. fejezet 30-31. verse a teljes szöveg ünnepélyes zárásaként értel-
mezhető.10

(2) Bár János evangéliumában csupán egy halászatot leíró jelenetet ol-
vashatunk, számos szó, kifejezés és irodalmi formula először (és kizáró-
lag) a 21. fejezetben szerepel (Brown 1966–1970. II., 1079–1080; Schnelle 
1998, 314).

(3) A 21. fejezet kétségkívül az 1-20. egység teológiai tanításának kiegé-
szítése, a kutatók egy része azonban úgy véli, hogy a befejező egységben túl-
ságosan nagy szerepet kap a keresztény közösségre vonatkozó tanítás, és ez 
a szemléletmód ellentétben áll az 1-20. fejezet általános teológiai mondani-
valójával (Ruckstuhl 1977, 339–362; Brown 1974, 433–445).

(4) mint arra korábban utaltunk, a 21. fejezetben található tudatosan al-
kalmazott utalások oldják fel a Simon Péter és a szeretett tanítvány között 
érzékelhető feszültséget. egyes kutatók ugyanakkor a karakterek ábrázolá-
sát az 1-20. egységtől nagymértékben különbözőnek tartják, és a szövegré-
szek közti törést hangsúlyozzák (Schnelle 1992, 12–21).

(5) A 21. fejezettel kiegészített evangéliumi cselekménysor zavarossá vá-
lik. A cselekményszál indokolatlan törését érezhetjük a szövegben, hiszen 
mária magdolna hírül adta Jézus feltámadását (Jn 20,18), a tanítványok 
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maguk is láthatták a feltámadottat, majd Jézus küldetéssel bízza meg köve-
tőit (Jn 20,19-23) Az ezt követő evangéliumi szakasz ugyanakkor a Jeruzsá-
lemből galileába visszatért, eredeti foglalkozásukat űző, egykedvű tanítvá-
nyokat ábrázolja (Jn 21, 1-3).

(6) A 20. fejezet befejező része az örömről és a Lélek ajándékának meg-
tapasztalásáról tudósít. A záró fejezetben az evangéliumi cselekmény logi-
kátlanságát és a tanítványok érthetetlen reakcióját érzékelhetjük. miután a 
tanítványok látták a feltámadt urat (Jn 20,19-23, 26-29) miért nem ismerik 
fel Jézust, amikor harmadszor jelenik meg nekik (Jn 21,14)?

(7) Az evangélium szövege szerint (Jn 21,14) Jézus harmadszor jelent 
meg a tanítványoknak. A mária magdolnával való találkozással (Jn 20,10-
18) együtt azonban ez az evangéliumban megörökített negyedik jelenés 
volt.11

(8) A János-evangélium befejező szavai (Jn 21,25) az ókori irodalom konk-
lúziót megfogalmazó formuláihoz hasonlíthatók (ld. Lagrange 1927, 535; 
Brown 1966–1970, II., 1130). Az evangélium utolsó szavai mindenesetre ko-
rántsem képviselnek olyan erőteljes teológiai, befogadó-orientált szemlélet-
módot, mint ami a 20. fejezet utolsó verseiben (Jn 20,30-31) tükröződik.

A két szövegegység kapcsolatát a 21. fejezetben egyértelműen jelző ele-
mek jelenléte ellenére a szövegrészek közti feszültségeket sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül.

Az utolsó fejezet Péter és a szeretett tanítvány halálára vonatkozó célzást 
rejt (Jn 21,18-19, 22-23), miközben az 1–20. fejezetben leírt események nem 
tartalmaznak ilyen utalásokat. ennek fényében lehetséges, hogy az evan-
gélium alapszerkezetének megírása és a befejező rész összeállítása között 
hosszabb idő telt el, s ez magyarázatot nyújthat a – szöveg egysége ellenére 
– meglevő nézőpontváltásokra.

FoLyA m AT é S DISZ KoN T I N u I TÁ S

Az evangélium befejező egysége az 1–20. fejezettel való párbeszéd során 
alakult ki, s a szeretett tanítvány – az evangélium egészével összhang-
ban álló – tanúvallomásának folytatásaként, összegzéseként olvasható (Jn 
21,24). minden olyan elem, amely a szöveg folyamatosságát és a teológi-
ai tanítás összefoglalását biztosítja, olyan alkotót rajzol meg, aki az erede-
ti evangéliumi korpusz alkotójának méltó társaként hosszabb időszak alatt 
hozta létre művét. A 21. fejezet szerzője a jánosi tradíció nyomán (a hagyo-
mányt megértve és értelmezve) méltó módon új elemekkel gazdagította az 
evangéliumi szöveget. Az említett tények alapján – Craig Keener vélemé-
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nyét követve – az evangéliumi szöveg egységéről akár a következő megál-
lapítást is megfelelőnek érezhetnénk:

„A kutatók jelentős része az egyértelmű érvek hiányában – érthető mó-
don – vitatja a teljes szöveg egységét. A kérdésfelvetéseket én ugyanakkor 
meghagyom mindazoknak, akik nem fogadják el a legegyszerűbb magya-
rázatot, nevezetesen azt, hogy a János-evangélium egésze egységes szöveg-
nek tekinthető. Amíg ennek ellenkezőjére nem sorakoztathatunk fel egyér-
telmű tényeket, (…) célszerű a szöveget egységként szemlélnünk.” (Keener 
2003, II., 1221–1222).

Keener javaslatát mindazonáltal a magunk részéről nem tudjuk elfogad-
ni, a „kérdésfelvetéseket” szükségesnek tartjuk, és „a legegyszerűbb magya-
rázatot” (amennyiben az valóban a legegyszerűbb) nem érezzük megalapo-
zottnak.

meggyőződésünk, hogy a 20. fejezetben rögzített narratíva (Jn 20,1-31) 
az evangélium döntő fontosságú tanítását tartalmazza. Az elbeszélő mögött 
rejtőző szerző hitbeli döntésre szólító üzenetet közvetít (Jn 20,31), mely sze-
rint az élet (csakúgy, mint az írások értelme) Jézusban tárul fel a hívő em-
ber számára (Jn 20,9).

„ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a messiás, az Isten 
Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20,31)

„Látta, és hitt. eddig ugyanis nem értették az Írást” (Jn 20,9).
A Szentlélek kiáradása a tanítványok és utódaik számára a bűnbocsátó 

hatalom biztosítéka (Jn 20,22-23), és a szentségi állapotból fakadóan a köz-
vetlen bizonyosság nélküli hit alapja (Jn 20,29).

„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot 
nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,22-23)

„Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek.” (Jn 20,29)
A 20. fejezet a – Jézus fizikai jelenlétét követő – köztes időre szóló buzdí-

tást rejti a keresztény közösség számára (Collins 2005, 173–190).
A jánosi narratíva korábbi részei a – fizikai értelemben már eltávozott 

– Jézus jelenlétéről szóló összegző tanítás előkészítéseként olvashatók. Az 
evangéliumi cselekmény Keresztelő János tanúságtétele után a következő 
jelenetet tartalmazza:

„Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „mit 
akartok?” Így feleltek: „Rabbi, (…) hol lakol?” „gyertek, nézzétek meg!” – 
mondta nekik.” (Jn 1,38-39) Az evangélium kibontakozása során a látás 
kérdésköre meghatározó szerepű. Az implicit szerző meghatározó üzene-
te a keresztény közösség számára a „Boldogok, akik nem látnak, és mégis 
hisznek.” kijelentésben foglalható össze. ez összefüggésben áll azzal a kap-
csolattal, melyet az olvasó az evangéliumi szöveghez és a szentségekhez fű-
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ződő viszonyában átél. Az evangélium számos szöveghelyen hivatkozik a 
keresztségre és az eucharisztiára mint a fizikai értelemben immár nem je-
lenvaló Jézushoz fűződő viszony alapjára. A keresztény ember számára a 
köztes idő számos kérdést tartogat: hol találhatjuk meg azt a Jézust, akiben 
hiszünk? hogyan láthatjuk meg uralmát, hogyan juthatunk el királyságá-
ba? hogyan pillanthatunk a megfeszítettre, hogyan válhatunk igazán jézu-
sivá? Az evangéliumi szerző a szöveg utalásaival annak a Jézusnak a jelen-
létére figyelmeztet, aki fizikai értelemben már nincs itt (Jn 3,3-5; 6,51-58; 
13,1-38; 19,34-37).

A János-evangélium meghatározó üzenete, hogy a Fiúnak vissza kell tér-
nie az Atyához (Jn 7,32-36; 8,14; 13,1, 33, 36; 14,2-3, 28; 16,6-7, 16, 28; 17,1-5, 
11a, 13, 24), el kell távoznia a világból, itt kell hagynia tanítványait (Jn 13,1; 
14,2-3, 18-20, 29; 15,18-16,3; 16,21-24; 17,11b, 13-16). Jézus szavai azonban a 
második eljövetelről (Jn 5,28-29; 6,40, 54; 14,3, 18, 23, 16,16), a köztes idő-
ben is megvalósuló gondoskodásról, a Vigasztaló elküldéséről, eljöveteléről 
(14,15-18, 26; 16,12-15), a tanítványok hiteles szemtanúi szerepéről, tanú-
ságtételéről (15,26-27), a világ fölött mondott ítéletről (16,7-11), valamint az 
Atyával és Fiúval való közösségről (14,18-21) is szólnak.

A 21. fejezet eltérő kiindulópontú üzenetet hordoz, mely ellentétben áll 
az 1-20. fejezet által közvetített, a parúzia időszakára érvényes tanítással. 
A Jézus megjelenéséről tudósító kiegészítő fejezet nem egyeztethető ösz-
sze az alapnarratíva struktúrájával, mely szerint az üdvtörténeti cselek-
ménysor Jézus szavaival (Jn 20,29), valamint a narrátori záróformulával (Jn 
20,30-31) befejeződött. A 21. fejezet implicit szerzője a kialakuló őskeresz-
tény közösségnek Jézus jelenlétéről beszél.

megállapításainkat a 21. fejezet szerzőségével kapcsolatos kérdésektől 
függetlenül fenntarthatjuk. Lehetséges ugyanis, hogy a teljes evangélium 
ugyanazon szerzői kéz nyomát viseli, és a szerző a 21. fejezetben a közös-
ség életének új (előre nem látható) kérdéseivel összefüggő szempontokat ér-
vényesít. 
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J egy Z eT e K

1.  A János-evangélium 21. fejezetével kapcsolatban ld. Culpepper részletes át-
tekintését (1994, 297–325).

2.  hálás vagyok Culpepper professzor úrnak, hogy tanulmányának kéziratát 
már akkor rendelkezésemre bocsátotta, amikor a kéziratot „még kidolgozásra vá-
ró” szövegként jellemezte. Az idézet a kézirat 13. oldalán található. Ld. továbbá 
Zumstein 2007b, 301, 315–316. (Alan Culpepper tanulmányát ld. In: Anderson, 
Paul N. – Just, Felix – Thatcher, Tom eds. 2009. John, Jesus, and History II: As-
pects of Historicity in the Fourth Gospel. SBL. Atlanta: Society of Biblical Literatu-
re Press, 349–364; a szerk.)

3.  Feltételezhetjük, hogy az 1–20. fejezet szövegében az a szerzői hang is meg-
szólal, amelyhez a befejező fejezet kapcsolható. A jellegzetes artikulációs pontok 
közül elsődlegesen az evangélium előszava (Jn 1,1-18) valamint a Jézus oldalának 
megnyitását leíró szövegrészhez fűzött megjegyzés említhető.

„[János] Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy 
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mindenki higgyen általa.” (Jn 1,7) „Aki látta, az tett róla tanúságot, és igaz a tanú-
sága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek.” (Jn 19,35). Tanulmányunk 
most nem érinti a János-evangélium vagy a jánosi levelek hagyománytörténeti kér-
déseit, szükségtelen mindemellett hangsúlyoznunk, hogy a jánosi korpusz hosszú 
időszak alatt nyerte el mai formáját. A kérdéskörhöz ld. Brown 1979.

4.  A relecture fogalmához kötődő hasonló konklúzió olvasható Zumstein 
munkáiban; ld. 1990, 207–230; 1996, 394–411; valamint 2008, 121–135. Az evan-
gélium végső szövegének kialakulására utalva a több szerző kifejezés helyett talán 
pontosabb az evangéliumi narratívákban tükröződő eltérő hangnemekről beszél-
ni. Ld. Culpepper 1983, 15–49; moloney 1998c, 13–20. 

5.  Nem ismerünk olyan kéziratot, amely a negyedik evangélium szövegét csu-
pán az 1–20. fejezet egységeként tartalmazza, és nem ismeri a 21. fejezetet. el kell 
fogadnunk tehát azt a tényt, hogy az evangélium 21 fejezet szövegegységeként áll 
előttünk. Ld. moloney 1998c, 546. 

6.  Az ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν kifejezés kizárólag János evangéliumában található 
meg, és összesen 24 szöveghelyen (így a 21. fejezet 18. versében) fordul elő.

7.  Felmerül a kérdés, Péter vajon miért ölti magára köntösét, mielőtt a vízbe 
ugrik. Az apostol gesztusa és az utolsó vacsora jelképes cselekménymozzanata (Jn 
13,4) közti összefüggés talán magyarázatot jelent a különös cselekedetre. A szö-
vegrész magyarázatával kapcsolatban ld. moloney 1998c, 552–553.

8.  Rudolf Pesch (a kutatók többsége által elfogadott) véleménye szerint a cso-
dálatos halfogás jelenete két, az evangélium szövegében korábban megjelenő 
motívumot egyesít: a Jézus nyilvános működése során fontos keretként szereplő 
halászat eseményét (Jn 21,2, 3, 4a, 6, 11; ld. továbbá Lk 5,1-11), valamint a feltá-
madást követő megjelenés és a közös étkezés képét (Jn 21,4b, 7-9, 12-13; továbbá Lk 
24,28-32, 41-43).

„Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „evezz a mélyre, és vessétek 
ki hálótokat halfogásra!” „mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk sem-
mit, de a te szavadra kivetem a hálót, (…) s annyi halat fogtak, hogy szakadozni 
kezdett a háló.” (Lk 5,4-6)

„Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s 
odanyújtotta nekik. ekkor megnyílt a szemük, s felismerték.” (Lk 24,30-31)

9.  Lagrange – Flowers véleményével összhangban – a szövegrészek egységé-
vel kapcsolatban a következő megjegyzést teszi: „Amennyiben a 21. fejezet írója 
nem azonos az első egység (Jn 1-20) szerzőjével, szemléletében, stílusában akkor 
is tükröződik az eredeti író világa.” Lagrange 1927, 521. 

10.  marie-Joseph Lagrange valójában a teljes evangéliumi szöveg egysége 
mellett hoz fel érveket, ám úgy véli, hogy 20. fejezet 30-31. verse eredetileg a 21. 
fejezet után állt, és az evangélium befejező szövegrészét alkotta (Lagrange 1927, 
520).
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11.  ellenérvként megjegyezhető, hogy az evangélium 21. fejezetének szerzője 
egy asszony tanúságtételét nem tekinthette mérvadónak. ez a szemlélet azonban 
ellentétben áll a 20. fejezet szerzőjének vallomásával, amely szerint mária mag-
dolna – valóban apostola apostolorummá válva – meghatározó szerepet játszik a 
cselekményben (Jn 20,18). 

narrativak11-beliv-jav.indd   130 12/21/12   3:36:04 PM



131

Petrus Maritz – Gilbert Van Belle

A Z éTeL é S A Z ITA L  
„K éP TeoLÓgI ÁJA” (J N 6 , 35)

„Az étkezés motívumrendszere meghatározó szerepet játszik a János-evan-
gélium szövegében”1 – hangsúlyozza Jane S. Webster. Az étel és az ital Já-
nos evangéliumában című tanulmányában a szerző nem csupán a hat ét-
kezéssel kapcsolatos perikópa2 elemzésére vállalkozik, hanem azokra a 
fejezetekre is figyelmet fordít, melyekben „Jézus úgy jelenik meg, mint aki 
kenyeret, halat, bort és vizet nyújt a jelenetek szereplőinek.”3 hangsúlyoz-
hatjuk, „(…) az étel és az ital Jézusra alkalmazható metaforák, ő az élet ke-
nyere, az élő víz forrása és (akinek a teste valóban étel) az Isten báránya. 
A kenyér és a víz különösen széles jelentésmezejű fogalmak.”4

Tanulmányunkban az első jánosi ἐγώ εἰμι-logion (Jn 6,35)5 vizsgálatára 
vállalkozunk, azt a szövegegységet elemezzük, amelyben az étel és az ital, 
pontosabban a kenyér és a víz képteológiája meglehetősen szokatlan mó-
don rajzolódik ki előttünk.

a, εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾽Ιησοῦς̇  
b, ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς̇
c, ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάση,
d, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.

„(b) én vagyok az élet kenyere – (a) felelte Jézus.
– (c) Aki hozzám jön, többé nem éhezik, (d) s aki bennem hisz, nem szom-
jazik soha.” 

Az evangélium figyelmes olvasója szokatlannak találhatja, hogy a szöveg-
ben a parallelismus membrorum (Jn 6,35c-d)6 második szakasza a „s aki 
bennem hisz, nem szomjazik soha” kijelentést tartalmazza. mivel az élet 
kenyere-logion ezen soráig nem találunk vízre utaló mondatot, azt a kér-
déskört igyekszünk körbejárni, hogy a szöveg milyen módon jeleníti meg 

narrativak11-beliv-jav.indd   131 12/21/12   3:36:04 PM



132

az élet kenyereként az éhséget és szomjúságot csillapító Jézus alakját.7 mi-
után (1) az élet kenyere-logion a teljes szövegegységben elfoglalt helyzetét 
megvizsgáltuk, (2) a szöveg jellegzetes szóhasználatát elemezzük, (3) a Jn 
6,35 részt a 4,13b-14 illetve 7,37-39 egységekkel vetjük össze, így rávilágít-
hatunk azokra a jellegzetes eltérésekre, melyek a logiont (4) az ószövetségi 
bölcsességi irodalom formuláitól és (5) a szinoptikus evangéliumokra jel-
lemző beszédmódtól megkülönböztetik.

1.  A Z é L eT K e N y e R e –  A SZ öV egegySég F e L é PÍ T é Se

Az evangélium más szövegrészeihez hasonlóan a szerző a 6. fejezetben a 
párbeszéd eszközét alkalmazza, hogy a jézusi jelet (a kenyérszaporítás ese-
ményét)8 az élet kenyeréről szóló beszéddel megvilágítsa.9 A fejezet hatá-
rozott vonalakkal kijelölt narratívaként – a kezdő sorban (Jn 6,1) és a kö-
vetkező fejezet bevezető sorában (Jn 7,1)10 használt μετὰ ταῦτα kifejezés 
alkalmazásával – zárt szövegegységként áll előttünk.11 olyan szövegkor-
puszt vizsgálunk, melynek kulcsfogalma a kenyér (ἄρτος) kifejezés. A be-
vezető, dialogikus elemeket tartalmazó cselekményegység, illetve a záró 
narratíva szoros egységet alkot a párbeszéddel.12

(a) A szerző az elbeszélések kereteként két jelenetet mutat be. A fejezet el-
ső és utolsó egységében (Jn 6,1-15; 6,67-75) Jézus tanítványai körében jele-
nik meg, a tanítványok közösségét ugyanakkor két-két karakter reprezen-
tálja: a történet elején Fülöp (Jn 6,5,7), majd András (6,8), a záró egységben 
Péter (6,68-69) és Júdás (6,71).

(b) A maradékként összegyűjtött 12 kosár kenyér (Jn 6,12-13) rejtett mó-
don az apostolokra utal (6,67), akikhez mint közösséghez Jézus itt fordul 
először.

(c) A Jézus által a sokaság előtt véghezvitt kenyérszaporítás magyaráza-
taként a nép előtt elmondott beszéd áll (Jn 6,1-15; 22-59), s ugyanez a szö-
vegépítkezési jellegzetesség (a jézusi tettre való utalás és beszéd) figyelhető 
meg a tanítványoknak elmondott szavak esetében (6,16-21; 60-71).

(d) A Jézus által használt ἐγώ εἰμι-kijelentés (Jn 6,20) visszhangzik Péter 
σὺ εἶ vallomásában (6,69).

Az élet kenyeréről szóló beszéd (Jn 6,22-59) szerkezetére a hat részből álló 
kiazmusmodell jellemző, melynek középpontját, retorikai centrumát a 35. 
vers alkotja.13
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A – Jn 6,22-27 (1)
B – Jn 6,28-29 (2)
C – Jn 6,30-33 (3)
Jn 6,35
C’ – Jn 6,34-40 (4)
B’ – Jn 6,41-51 (5)
A’ – Jn 6,52-59 (6)

A teljes szövegegység a logion kibontását szolgálja, az első résszel (A – Jn 
6,22-27 [1] inklúziót alkotó záró szakasz (A’ – Jn 6,52-59 [6] pedig a tanítás 
egyértelmű összegzésének tekinthető.

megkülönböztetett hangsúlyt képvisel a 27. vers, és az inklúzió alapján a 
hívő számára egyértelmű megfogalmazást kap a kenyérben (az eucharisz-
tiában) önmagát adó Jézus személye.

„De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely meg-
marad az örök életre. ezt az emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya 
tett tanúságot.”

Az egymást kiegészítő szövegrészek (Jn 6,22-27 és 6,52-59), valamint a 
párbeszéd központi elemét képviselő 35. vers közti összefüggés alapján azt 
mondhatjuk, a teljes perikópa az eucharisztia teológiájának, illetve krisz-
tológiai dimenziójának kimondását szolgálja. minden egyes szakasz sajá-
tos módon járul hozzá a koncentrikus szövegegység struktúrájához. A má-
sodik (B – Jn 6,28-29 [2]) és harmadik rész (C – Jn 6,30-33 [3]) a πιστεύω 
ige ismétlésével a középpont felé mutat, és a hit fogalmával összefüggő ta-
nítás kifejtésével a negyedik résszel (C’ – Jn 6,34-40 [4]) is kapcsolatot léte-
sít. Az ötödik egységben (B’ – Jn 6,41-51 [5]), a 47. versben megfogalmazott 
központi kijelentés – a Jn 6,35b vers έγώ είμι ό άρτος τής ζωής mondatát 
idéző – 48. verssel alkot teológiai összefüggést. A központi gondolat meg-
fogalmazása felé tartó – dimanikus kibontakozást képviselő – sorok (Jn 
6,36-40) a látás (6,40) és a hallás (6,45) kulcsfogalmain át jutnak el a 47. 
vers végső kijelentéséig. 

„[mert Atyámnak az az akarata, hogy] mindenki, aki látja a Fiút és hisz 
benne, örökké éljen, s feltámasszam az utolsó napon.”

„mindenki, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön.”
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete 

van.”

A helymegjelölést záróformulaként alkalmazó hatodik rész (Jn 6,52-59) 
kulcskifejezéseként az 51c versben a σάρξ szó jelenik meg.14 A negyedik, 
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ötödik és hatodik egység párbeszéd-formulái a fejezet további részeivel 
összhangban monológgá alakulnak.15

2 .  SZ Óh A SZ NÁ L AT,  ST Í LuS ,  N y e LV TA N

A szövegegység (Jn 6,35) egy négy szóból álló bevezető formulából (εἶπεν 
αὐτοῖς ὁ ᾽Ιησοῦς )̇ és a 22 szavas logionból (ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς˙ ὁ 
ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάση, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει 
πώποτε.) épül fel.

A következőkben csupán az én vagyok-logion, a 35b-d egység összefüg-
géseire térünk ki.

A logiont alkotó szavak – a διψάω, valamint a πεινάω kifejezés kivéte-
lével – számos alkalommal szerepelnek a fejezet további szövegrészeiben. 
A vers (az evangélium első ἐγώ εἰμι-mondást tartalmazó egységeként) az 
élet kenyere narratíva központi gondolatát (ezen túl az egész evangélium 
egyik legfontosabb üzenetét) fejezi ki, emellett szerkezeti szempontból is a 
fejezet középpontját alkotja. Az evangéliumot elemző egzegetikai munkák 
– „a jánosi stílus jellegzetességei”16 elnevezéssel – gyakran sorolják fel azo-
kat a szavakat, grammatikai vagy irodalmi eszközöket, melyek a 35. vers 
markáns jellemzőiként említhetők.

A jellegzetes szavak, szerkezetek közül a következőket említhetjük: az 
ἐγώ εἰμι,17 pontosabban az ἐγώ εἰμι + predicatum szerkezet,18 a ζωή kifeje-
zés,19 a jézusi párbeszédekben használt ἔρχεσθαι πρòς με,20 a πιστεύω,21 a 
πιστεύω εἰς,22 a ό πιστεύων23 valamint a ού (…) πώποτε szerkezet.24 A ku-
tatás a Jn 6,33-36-ig terjedő részt emellett gyakran – az evangéliumban erő-
teljes hatást képviselő – félreértés irodalmi alkalmazásának tipikus szöveg-
helyeként szemléli.25

A teljes szövegegység nyelvtani szempontból az ἐγώ εἰμι nominativus-
ban álló predikatív szerkezet példájaként áll előttünk.26 A szövegrészben 
megszólaló Jézus önmagát kimondva nem pusztán hasonlattal él, a kinyi-
latkoztatás a szimbolikus tárgy kimondása nyomán történik. Az ilyen típu-
sú megnyilatkozásokban a személy maga válik tárggyá, és a hasonlatban 
megjelenő szubjektum–objektum kapcsolat kimondása helyett, kiterjesz-
tett metaforáról beszélhetünk.

A logionok szerkezeti szempontból három alapelemből épülnek fel:27
(1) Az egyes szám első személyű személyes névmásból (ἐγώ),
(2) a hozzá tartozó létigei ragozott alakból (ind. act. praesens εἰμι), mely-

hez 
(3) főnév (illetve névszói szóösszetétel) kapcsolódik (ὁ ἄρτος). 
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Az evangélium valamennyi én vagyok-metaforája árnyalt alakzat. A 6. fe-
jezetben a jézusi kenyér-metafora négy változat az irodalmi eszközök, a ké-
pek ismétlése, illetve variációi tudatos alkalmazásáról tanúskodik.28

Jn 6,35: ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς̇  ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάση, 
καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.

Jn 6,41: ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς έκ τοῦ οὐρανοῦ.
Jn 6,48: ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς̇
Jn 6,51: ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ έκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς̇  ἐάν τις φάγη 

ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τòν αίῶνα, καì ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγώ δώσω ἡ 
σάρξ μού ἐστιν ὑπέρ τῆς τοῦ κòσμου ζωῆς.

A kenyér metafora két alkalommal birtokviszonyt kifejező szóösszetétel-
ben (ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς; Jn 6,35, 48), további két esetben participium-szer-
kezetben (ὁ καταβὰς έκ τοῦ οὐρανοῦ; Jn 6,41, 51) fordul elő. A logionok a 
kenyér képét – az egyértelműen azonosítható ószövetségi hagyomány fé-
nyében – a hitbeli tartalom kifejezésére alkalmazzák. A 78. zsoltár sza-
vaival („mannát hullatott az égből eledelül, égi kenyeret adott nekik.” 
Zsolt 78,24) is kapcsolatot létesítő sorok a manna-hagyomány felidézésé-
vel, majd az élet kenyere krisztológiai kép előkészítésének tekinthető mon-
dattal („Nem mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja 
nektek az igazi mennyei kenyeret.” Jn 6,34) alkotnak összefüggést. Az 51. 
vers kibomló krisztológiai képe (ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ έκ τοῦ οὐρανοῦ 
καταβάς̇ ) többszörös megerősítést kap a dialógusokban elhangzott kije-
lentésekben (Jn 6,33, 35, 48) és – retorikai elemként29 – a Jézust elutasító 
hallgatóság mondatában (Jn 6,41).30

Jn 6,35 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς̇ Jn 6,51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος
Jn 6,48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς̇ Jn 6,51 ἐγώ εἰμι ὁ ζών
Jn 6,41 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς 

έκ τοῦ οὐρανοῦ.
Jn 6,51 ἐγώ εἰμι ὁ έκ τοῦ οὐρανοῦ 

καταβὰς.

Siegfried Schulz értelmezése szerint az ἐγώ εἰμι-logionok a kinyilatkozta-
tás, a jézusi önreflexió, illetve a szotériológiai tartalom – gyakran apodo-
szisz-formulával kiegészülő – alakzatai.31 Az én vagyok-mondások nagy 
része meghatározott nyelvi szerkezet szerint épül fel, melynek elemeit az 
önkinyilatkoztatás formulája (ἐγώ εἰμι), a névelővel szereplő képi elem és 
gyakran a kiegészítő mellékmondat alkotja. Ruben Zimmermann vélemé-
nyével egyetértve hangsúlyozhatjuk azonban, hogy a János-logionok válto-
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zatossága miatt e modell nem alkalmazható valamennyi ἐγώ εἰμι-mondás 
struktúrájának leírására.32

A logionok szerkezeti felépítését a következő alapmodellek33 reprezen-
tálják:

(1) Az egyes szám első személyű személyes névmásból (ἐγώ) és a hozzá 
tartozó létigei ragozott alakból (ind. act. praesens εἰμι) álló alapformához 
főnév kapcsolódik, mely gyakran melléknévvel egészül ki (predikatív szer-
kezetek egy főnévvel: „én vagyok a kapu.” Jn 10,9; „én vagyok a szőlőtő,” 
Jn 15,5a; „[Te mondod, hogy] király vagyok.” Jn 18,37b; két vagy három fő-
névvel: „én vagyok a feltámadás és az élet.” Jn 11,25; „én vagyok az út, az 
igazság és az élet.” Jn 14,6). A kiegészítő elemeket birtokos szerkezetek illet-
ve jelzők alkothatják, a 15. fejezet pedig kettős metaforát rejtő verseket tar-
talmaz („én vagyok az élet kenyere.” Jn 6,35; „én vagyok a világ világossá-
ga.” Jn 8,12; „én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.” Jn 15,1).

(2) egyes ἐγώ εἰμι-logionok összetett mondatok részét alkotják, illetve a 
Jézushoz fűződő viszonyt leíró mondatszerkezetekhez kapcsolódnak („Aki 
hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” Jn 
6,35; „Aki e kenyérből eszik, örökké él.” Jn 6,51; „Aki bennem marad, s én 
benne, az bő termést hoz.” Jn 15,5).

A logionok felépítését, szerkezeti elemeit többféle kiindulópont alapján 
közelíthetjük meg. A 6. fejezet én vagyok-logionját a jézusi önreprezentáció 
formulájaként,34 illetve – szerkezeti szempontból – a passivum-struktúrák-
kal megegyező alakzatként is szemlélhetjük.35 ezen túl a 35. versben meg-
fogalmazott szotériológiai apodoszisz a szinonim parellelizmus szép példá-
jaként állhat előttünk.36 

ὁ ἐρχόμενος πρός ἐμὲ οὐ μὴ πεινάση,
καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε

A párhuzamos sorok az ἔρχεσθαι πρός με és a πιστεύω εἰς ἐμὲ szóösz-
szetételek jelentésbeli azonosságára mutatnak rá. A szöveg ritmikai egysé-
gét megteremtő elemek – a Jézus alakja, valamint a kenyér és a víz szimbo-
likus jelentése közti összefüggést aláhúzva – így a szöveg teológiai tanítását 
erősítik.37
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3.  A Z é L Ő K e N y é R é S A Z é L Ő V Í Z –  A Z eVA Ngé L I u m 
SZ Óh A SZ NÁ L ATA

Az evangélium teológiai üzenetének kifejezésében meghatározó egység-
ként tűnik fel az élet általános fogalmához tartozó motívumok képi világa. 
A 6. fejezetben az élet (a feltámadás) és a halál fogalomkörébe tartozó kife-
jezések közül a következőket említhetjük:38 ζάω, ζωή, ζωοποιέω, αἰώνιος, 
ἀνίστημι, ἀποθνήσκω valamint ἀπόλλυμι.

A János által megjelenített képi világban az élet, az étel és az ital fogal-
mára utaló jelsorok szoros kapcsolatát figyelhetjük meg, és ez a jellegze-
tesség érvényesül a 6. fejezet szóhasználatában. Az étel fogalmához a kö-
vetkező kifejezések tartoznak: βιβρώσκω, ἐσθίω, τρώγω, χορτάζω, πεινάω, 
ἄρτος, βρῶσις, κλάσμα, μάννα, ὀψάριον illetve σάρξ, míg az ital fogalmá-
hoz négy szó kapcsolódik: διψάω, πίνω, αἷμα valamint πόσις.

A 6. fejezet 35. versében megjelenő logion a 4. és 7. fejezet élő víz meta-
foráját előtérbe állító szövegrészeivel (Jn 4,13b-14; 7,37-39) kapcsolható ösz-
sze.39

Jn 4,13b-14
(4,13b) „Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. (14) De aki abból a vízből 
iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé (οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν 
αἰῶνα), mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.”

Jn 6,35b-d
(b) ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς̇
(c) ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάση,
(d) καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε.
„(b) én vagyok az élet kenyere,”
(c) Aki hozzám jön, többé nem éhezik, (d) s aki bennem hisz, nem szomjazik 
soha.” 

Jn 7,37b-38
(7,37b) „Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, (38) aki hisz bennem (ὁ 
πιστεύων εἰς ἐμὲ), belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak.”

Az élet kenyere-logion részét képező, a szomjúság fogalmára utaló sor – 
Ferdinand hahn véleményét elfogadva – a 4. és 7. fejezet szövegrészeit 
(Jn 4,13b-14; 7,37-39) összekötő tételmondatként szemlélhető.40 A hit mo-
tívuma (καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ) a 7. fejezet 38. versének kijelentésével (ὁ 
πιστεύων εἰς ἐμὲ), a szomjúságra utaló szerkezet (οὐ μὴ διψήσει πώποτε) 

zatossága miatt e modell nem alkalmazható valamennyi ἐγώ εἰμι-mondás 
struktúrájának leírására.32

A logionok szerkezeti felépítését a következő alapmodellek33 reprezen-
tálják:

(1) Az egyes szám első személyű személyes névmásból (ἐγώ) és a hozzá 
tartozó létigei ragozott alakból (ind. act. praesens εἰμι) álló alapformához 
főnév kapcsolódik, mely gyakran melléknévvel egészül ki (predikatív szer-
kezetek egy főnévvel: „én vagyok a kapu.” Jn 10,9; „én vagyok a szőlőtő,” 
Jn 15,5a; „[Te mondod, hogy] király vagyok.” Jn 18,37b; két vagy három fő-
névvel: „én vagyok a feltámadás és az élet.” Jn 11,25; „én vagyok az út, az 
igazság és az élet.” Jn 14,6). A kiegészítő elemeket birtokos szerkezetek illet-
ve jelzők alkothatják, a 15. fejezet pedig kettős metaforát rejtő verseket tar-
talmaz („én vagyok az élet kenyere.” Jn 6,35; „én vagyok a világ világossá-
ga.” Jn 8,12; „én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.” Jn 15,1).

(2) egyes ἐγώ εἰμι-logionok összetett mondatok részét alkotják, illetve a 
Jézushoz fűződő viszonyt leíró mondatszerkezetekhez kapcsolódnak („Aki 
hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” Jn 
6,35; „Aki e kenyérből eszik, örökké él.” Jn 6,51; „Aki bennem marad, s én 
benne, az bő termést hoz.” Jn 15,5).

A logionok felépítését, szerkezeti elemeit többféle kiindulópont alapján 
közelíthetjük meg. A 6. fejezet én vagyok-logionját a jézusi önreprezentáció 
formulájaként,34 illetve – szerkezeti szempontból – a passivum-struktúrák-
kal megegyező alakzatként is szemlélhetjük.35 ezen túl a 35. versben meg-
fogalmazott szotériológiai apodoszisz a szinonim parellelizmus szép példá-
jaként állhat előttünk.36 

ὁ ἐρχόμενος πρός ἐμὲ οὐ μὴ πεινάση,
καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε

A párhuzamos sorok az ἔρχεσθαι πρός με és a πιστεύω εἰς ἐμὲ szóösz-
szetételek jelentésbeli azonosságára mutatnak rá. A szöveg ritmikai egysé-
gét megteremtő elemek – a Jézus alakja, valamint a kenyér és a víz szimbo-
likus jelentése közti összefüggést aláhúzva – így a szöveg teológiai tanítását 
erősítik.37
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a 4. fejezet 14. versének mondatával (οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα) állítha-
tó párhuzamba.41

Az élő víz képére utaló jézusi kijelentésekben a következő motívumok 
játszanak meghatározó szerepet:42

(1) a szomjúság kifejezése (az „újra megszomjazik” és az „aki szomjazik” 
mondatok és a jézusi „nem szomjazik soha” kijelentés közti ellentét; Jn 4,12, 
14a; 6,35; 7,37)

(2) a szomjúság és a [Jézushoz] jönni kijelentés kapcsolata („aki hozzám 
jön”, „jöjjön hozzám”; Jn 6,35; 7,37)

(3) a jönni és az inni ige közti összefüggés („jöjjön hozzám, és igyék”; Jn 
4,14; 7,37)

(4) az élő víz motívuma (Jn 4,10-11; 7,38)
(5) az élő víz és a dinamizmust reprezentáló szavak összekapcsolása „szö-

kellő [vízforrás]”, „élő víz folyói fakadnak”; Jn 4,14; 7,38)
(6) az élő víz és Jézus személyének összekapcsolása igehasználattal („ame-

lyet én adok”; Jn 4,10, 14; valamint az élő kenyér mint ajándék motívuma, Jn 
6,27, 32 – kétszer--, 33, 34, 37, 39, 51, 52, 65)

Az evangélium képi világa és szóhasználata alapján nem meglepő, hogy a 
szerző a Jézus által nyújtott ajándék általános fogalmának érzékeltetésekor 
a 6. fejezetben is együtt szerepelteti a víz és a kenyér motívumát.

„Szinte minden nyelvben találunk – az étel és az ital különbségét elfedő 
– általános kifejezéseket a táplálék leírására.”43 A 4. fejezetben szereplő nar-
ratíva (Jn 4,1-42) megfelelően illusztrálja ezt – az ókori kép- és szóhaszná-
latra általában érvényes – szemléletmódot.44

„egy szamáriai asszony odament vizet meríteni. Jézus megszólította: 
„Adj innom!” Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet sze-
rezzenek.” (Jn 4,7-8)

A víz és az élelem motívuma közti összefüggést a 10-15. és a 31-34. vers-
ben a hasonló nyelvi elemek alkalmazása, a fizikai tárgyra és a spirituális 
tartalomra vonatkozó jelek közti különbség kifejezése erősíti („Aki ebből 
a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én 
adok, az nem szomjazik meg soha többé”; „Van eledelem, csak nem tudtok 
róla. […] Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítem, aki küldött.”).

Az evangéliumi szerző mindkét esetben a kétértelmű kifejezésekkel, a 
félreértés eszközével teremt lehetőséget arra, hogy a szövegértelmezés so-
rán a befogadó figyelme a megfelelő – a teológiai, spirituális – jelentés fe-
lé forduljon.45

Az élet kenyere-logion bevezető részében, a sokaság reakcióját összefog-
laló szövegegységben hasonló szerkezeti–stilisztikai elemek alkalmazása 
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figyelhető meg. A szöveg a félreértés és a kontraszt használatával a kenyér 
fogalmának valódi jelentését46 helyezi előtérbe, és a 35. vers tételszerű ἐγώ 
εἰμι-mondásában fejezi ki. 

„uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé, s ne kelljen 
idejárnom meríteni.” (Jn 4,15)

„urunk, adj nekünk mindig (πάντοτε) ebből a kenyérből.” (Jn 6,34)
A szöveg teológiai tanításában még egy lényeges mozzanat rejtőzik. Az 

evangélista – az ószövetségi manna-tipológiával – Jézust mint a mózesnél 
nagyobb prófétát mutatja be,47 aki élő, soha meg nem romló (vö. Kiv 16,1-
36) kenyeret nyújt az embernek. 

„Nem mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek 
az igazi mennyei kenyeret. (…) Atyáitok mannát ettek a pusztában, és még-
is meghaltak. ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal 
meg.” (Jn 6,32, 49-50)

A manna-hagyomány szoros kapcsolatban áll a sziklából fakadt víz-
forrás motívumával (Kiv 17,1-7, különösen 6, valamint Szám 20,9-13, Neh 
9,15),48 így a Jézus által nyújtott ajándék fogalmának kifejezése – az étel 
és ital motívumának képi megjelenítése által – az ószövetségi hagyomány 
nyomán is megerősítést nyer.49

összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a János-evangélium 6. fejezetének 
35. verse az élet kenyere motívum meghatározó képsorát rejti, és a szerző 
tételmondatai a jézusi Eucharisztia-beszédek (Jn 6,51b-58) felé mutatnak. 
A szorosan összefonódó képek, az étel és az ital jelsorai – az égi kenyér ha-
gyományát továbbépítve – a húsvéti bárányra utaló összetett teológiai ta-
nítás („ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz 
élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök 
élete van” Jn 6,53-54) részét képezik.”50

4 .  A Z ÓSZ öV eT SégI B öL C Se S SégI I RoDA L om

Kimutattuk tehát, hogy a János-evangélium 6. fejezete (Jn 6,35) erőteljes 
kapcsolatban áll a kivonulás-hagyomány motívumrendszerével és tipoló-
giájával. A szövegrész, ezen túlmenően, árnyaltabban értelmezhető a böl-
csességi irodalom hagyományának fényében.51 A. Feuillet markáns vélemé-
nye alapján „az evangélium 6. fejezetének 35. verse a bölcsességi irodalom 
menyegző-képéhez, az eszkatologikus tónusú vendégség-metaforához ren-
delhető elemeket tartalmaz. Az éhség és szomjúság enyhítésének motívu-
ma a végső időkre vonatkoztatható színezetet kap, így Jézus, Sirák fiának 
könyvével (24,20) mutat párhuzamot.”52
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A kenyér-metaforához tartozó négy ἐγώ εἰμι-mondás három logionja a 
„Jézushoz jönni” meghívás-formulát a hit és a „kenyérből enni” kifejezé-
sekkel együtt tartalmazza:

„Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomja-
zik soha.

(…) Aki hisz bennem, annak örök élete van. (…) Aki e kenyérből eszik, 
örökké él. (ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ (…) καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ; ἐάν τις φάγη 
ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου.)” (Jn 6,35, 47, 51)

A meghívás motívumát előtérbe helyező formulák a Példabeszédek köny-
vének kifejezéseivel, valamint a Jézus, Sirák fiának könyvében olvasható so-
rokkal mutatnak párhuzamot.

„Nos, hát, fiaim, hallgassatok rám! (νῦν υἱέ ἄκουέ μου,)” (Péld 8,32)
„Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyódtok, és teljetek el a gyümölcseim-

mel. (προσέλθετε πρός με οἱ ἐπιθυμοῦντές μου καὶ ἀπὸ τῶν γενημάτων μου 
ἐμπλήσθητε,” (Sir 24,19)

Rudolf Bultmann szintén a János formulája (ἔρχεσθαι πρὸς με) és a Jé-
zus, Sirák fiának könyvében olvasható kifejezések összefüggésére hívja fel a 
figyelmet (Sir 24,19; vö. továbbá 4,15; 6,18).53

A kifejezés az evangélium 6. fejezetében négyszer fordul elő [„Aki hoz-
zám jön, többé nem éhezik, (…) S aki hozzám jön, nem taszítom el. (…) 
Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, (…) senki 
sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki.” (Jn 6,35, 37, 44, 65)].

Péter kérdése ugyanakkor az ószövetségi háttérrel ellentétes utalást rejt 
(„uram, kihez mennénk? [Tiéd az örök életet adó tanítás.] [κύριε, πρὸς τίνα 
ἀπελευσόμεθα,]” Jn 6,68).54

Az éhség és szomjúság motívumának összekapcsolása az ószövetségi 
szöveghagyományban a bölcsesség fogalmára utalva jelenik meg, és ez a 
képi–fogalmi keretbe burkolt tanítás a Jézus, Sirák fiának könyvében olvas-
ható szövegegység meghatározó eleme.

„Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyódtok, és teljetek el a gyümölcseim-
mel. Csak rám gondolni is édesebb a méznél, s engem birtokolni jobb a lé-
pesméznél. Aki megízlel, még jobban kíván, s aki iszik belőlem, még jobban 
szomjazik. (προσέλθετε πρός με, … οἱ ἐσθίοντες με ἔτί πεινάσουσιν. καὶ οἱ 
πίνοντές με ἔτι διψήσουσιν.)” (Sir 24,19-21) 

Az ószövetségi szövegegység az evangéliumban megfogalmazott tanítás-
sal ellentétes kijelentést tartalmaz.

„A bölcsesség követőinek éhsége és szomjúsága nem múlik el; az a táplá-
lék ugyanis, melyet magukhoz vesznek, nem nyújt enyhülést. Jézus követő-
inek éhségét és szomjúságát azonban – az eucharisztia misztériumában ön-
magát adva – maga a mester csillapítja.”55
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A Példabeszédek könyvében megjelenő kép ugyancsak kapcsolatba hoz-
ható a János által alkalmazott motívummal.56

„gyertek, egyetek a kenyeremből, igyatok a borból, amelyet kevertem. 
(ἔλθατε φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτῶν,)” (Péld 9,5)

A szövegrészekben előforduló hasonló motívumok ellenére Feuillet a Já-
nos-evangélium metaforáit elsődlegesen nem az említett források képiségé-
hez köti;57 a jánosi szövegegység ugyanis az izajási hagyomány messiási me-
nyegző képének újraértelmezéseként szemlélhető.58

„Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, s bár nincsen pénzetek, siessetek 
ide! Vegyetek ingyen gabonát, és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és te-
jet. (…) hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jót esztek, és kövér falatok-
ban lesz részetek. Fordítsátok ide fületek, és gyertek ide hozzám, hallgassa-
tok rám, és élni fog lelketek.” (Iz 55,1-3)

Izajás könyvének 65. fejezetében a πεινάω és a διψάω igék együttes hasz-
nálata az ἐσθιόω és a πίνω kifejezések ellenpontozásaként értelmezhető.

„ezért ezt mondja Isten, az Úr: meglátjátok, szolgáim esznek (φάγονται), 
ti meg éhen maradtok (πεινάσετε). meglátjátok, hogy szolgáim isznak 
(πίονται), ti meg szomjazni fogtok (διψήσετε). meglátjátok, szolgáim örülni 
fognak, ti meg szégyent vallotok.” (Iz 65,13)

A Jézus, Sirák fiának könyvében, a bölcsességet birtokló boldogságát leíró 
fejezetben a kenyér és a víz metaforája az anya, illetve a feleség fogalmához 
kapcsolódó összetett képi világba illeszkedik.

„elébe siet, mint egy édesanya, mint ifjú feleség, úgy fogadja. Az érte-
lem kenyerével eteti, és a bölcsesség vizét nyújtja italul neki. (φωμιεῖ αὐτὸν 
ἄρτον συνέσεως καὶ ὔδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν.)” (Iz 15,2-3) 

A Bölcsesség könyvének jellegzetes motívumaként jelenik meg az exo-
dus-tradíció reinterpretációja.59 A 11. fejezet az izraeliták szomjúságának 
képét a bölcsesség fogalmával összefüggésben állítja elénk.

„gyötörte őket a szomjúság, akkor segítségül hívták, és vizet adott 
a meredek szikla, eloltotta szomjukat a kemény kőszál. (ἐδίφησαν καὶ 
ἐπεκαλέσαντό σε καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐκ πέτρας ἀκροτόμου ὕδωρ καὶ ἴαμα 
δίψης ἐκ λίθου σκληροῦ.)” (Bölcs 11,4)

Amennyiben elfogadjuk, hogy „a manna képe az ószövetségi bölcsessé-
gi irodalom hagyományában a szó, a tanítás fogalmához kapcsolódva jelent 
meg (a Tóra kenyérként, és Philón szóhasználatában a logosz táplálékként)”,60 
egyetérthetünk martin Scott megállapításával, mely szerint „valószínűsíthe-
tő, hogy az evangélium szerzője ismerte a manna képének és a szophia fo-
galmának kapcsolatát, mely a bölcsességi irodalom késői időszakának jelleg-
zetességeként szemlélhető”.61 Az evangélium ugyanakkor erőteljes képként 
állítja elénk a romlandó étel és az igazi kenyér közti ellentétet. 
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„Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: égi kenyeret 
adott nekik enni. (…) Nem mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem 
Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret.” (Jn 6,31-32)

Az élet kenyerének képe a Prológus teológiai kijelentéseihez, a törvény, a 
kegyelem és az igazság fogalmához kötődő tanításhoz is kapcsolódik, így az 
evangéliumban mózes és Jézus alakjának összehasonlítása valamint a Tó-
ra és a kegyelem üdvtörténeti hagyománya János teológiai tanításának ré-
szévé válik.62

„mert a törvényt mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban 
Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. (ὃτι ὁ νόμος διὰ Μωΰσέως ἐδόθη, ή 
χάρις καὶ ή ἀλήθεια διὰ ’Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.)” (Jn 1,17)

„Nem mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nek-
tek az igazi mennyei kenyeret. (οὐ Μωΰσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
τὸνἀληθινόν.)” (Jn 6,32)

összegezésként elmondhatjuk tehát, hogy az evangélium 6. fejezetében, 
az élet kenyerének metaforájában az ószövetségi bölcsességi hagyomány ke-
nyér és víz motívumának tipológiai alkalmazása valamint az exodus-tra-
díció újraértelmezése figyelhető meg. Jézus személyében az isteni bölcses-
ség, a mennyei kenyér és a világnak életet adó küldött szerepe egyesül (vö. 
„küldd le szent egedből, dicsőséged trónjától” Bölcs 9,10; „kijelölte sátram-
nak helyét” Sir 24,8), így válik érthetővé, hogy a kenyér metaforája az „éh-
ség és szomjúság” képének együttes alkalmazását, valamint a megváltás 
eszkatológiai keretének érzékeltetését is lehetővé teszi. 

5 .  J N 6 , 35  é S  A SZ I NoP T I K uS eVA Ngé L I u moK

Az evangélium szerzőjére az ószövetségi szövegrészek mellett a szinopti-
kus hagyomány is erőteljes hatást gyakorolt.63 Azzal a feltételezéssel szem-
ben, mely a 35. vers eredetét a hagyományos logion-forráshoz köti,64 azt 
valljuk, hogy az ἐγώ εἰμι-mondás hátterére vonatkozó utalásokat a szinop-
tikus evangéliumok szövegében találhatjuk meg.

ezt a lehetőséget a következő érvekkel igyekszünk alátámasztani:
1. Johan Konings meggyőző érvei alapján a negyedik evangélium nem 

szemlélhető „a szinoptikus hagyomány redakció előtti állapotát tükröző 
szövegként”,65„János gyakran fordul a szinoptikus evangéliumokban meg-
található szöveghagyomány újraértelmezésének eszközéhez.”66 Konings – a 
szenvedéstörténet elbeszélése mellett – hat márk evangéliumában található 
szövegegységet kapcsol össze a jánosi hagyomány anyagával,67 és hangsú-
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lyozza, a templom megtisztítását leíró szövegrész kivételével e narratív egy-
ségek a két evangéliumban ugyanabban a sorrendben szerepelnek.68 A Já-
nos-evangélium 6. fejezete (Jn 6,1-71) és a Márk-evangélium 6. és 8. fejezete 
között igen jelentős hasonlóságok mutathatók ki, sőt az is egyértelmű, hogy 
János a márki hagyomány további elemeit (mk 1,21; 3,7-13; 9,31) is beépítet-
te evangéliumának szövegébe.69

János evan-
géliuma: 6. 
fejezet

Márk evan-
géliuma: 1. 
fejezet

Márk evan-
géliuma: 3. 
fejezet

Márk evan-
géliuma: 6. 
fejezet

Márk evan-
géliuma: 8. 
fejezet

Márk evan-
géliuma:  
9. fejezet

Jn 6,1-13 mk 6,30-44 mk 8,1-9
(Jn 6,1-3) (mk 3,7-13)
Jn 6,14-21 mk 6,45-52 mk 8,10
Jn 6,22-25 mk 6,53
Jn 6,26-30 mk 8,11-13
Jn 6,31-59 mk 8,14-21
(Jn 6,40-42) (mk 6,1-6)
(Jn 6,59) (mk 1,21) (mk 6,2)
Jn 6,60-66 mk 6,1-6
Jn 6,70-71 mk 8,27-33 mk 9,31

2. A márk szöveghagyományában megőrzött ἐγώ εἰμι-mondás (mk 6,50; 
mt 14,27), valamint a kenyér-motívum szimbolikus alkalmazásának (mk 
8,14) összefonódása, újraértelmezése figyelhető meg a János-evangélium-
ban olvasható én vagyok-logionok szövegében (Jn 6,20, 35).70 További érv-
ként említhető, hogy a Márk-evangélium kenyér-motívumrendszere köré 
épülő szövegrészének (mk 8,14-28) félreértést tartalmazó utalása (mk 8,21) 
egyértelműen megjelenik a jánosi szöveg kenyérről szóló tanításában.71

Johan Konings megállapításait a következőképpen összegzi:
„A János-evangélium szövege megőrizte a kenyérszaporítás és a vízen 

járás motívumát tartalmazó narratíva eredeti, márki konnotatív jelzéseit. 
A kenyér szimbolikus értelmezését leíró rész márk szövege alapján elsődle-
gesen a tanítványoknak szóló tanítást rögzít. ez a kiindulópont érvényes a 
jánosi hagyományra is, a negyedik evangélium ugyanakkor a jézusi üzenet 
az egész népnek szóló (s nem csupán a Tizenkettőre vonatkozó) tartalmát 
hangsúlyozza. A Márk evangéliumának 8. fejezetében olvasható szövegrész 
(mk 8,14-21) párhuzamát találhatjuk a kenyérről szóló jézusi kinyilatkozta-
tás János által rögzített egységében (Jn 6,26-59). Az evangéliumi szakaszok 
tanítása alapvetően megegyezik, a kenyér motívuma köré épülő szövegegy-
ségek az olvasó figyelmét Jézus személyének valóságára, üdvtörténeti sze-
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repére irányítják. Az eseményről szóló tudósítás ugyanakkor a jánosi krisz-
tológia fényében új értelmezést nyer, és a szerző nem csupán Jézus messiási 
szerepére reflektál, hanem – a Prológusban rögzített tanítással összhang-
ban – Jézus »isteni eredetét« (»Istennél volt«), »isteni voltát« (»és Isten volt 
az ige«) is kimondja.”72

3. mint azt korábban megjegyeztük, a πεινάω valamint a διψάω ige az 
evangélium szövegében együtt csupán ezen a szöveghelyen (Jn 6,35) buk-
kan fel. A πεινάω igét a teljes szöveget tekintve csak ebben a versben talál-
hatjuk meg, míg a διψάω kifejezés a 4., 7. és a 19. fejezetben (Jn 4,13, 14, 15; 
7,37; 19,28) fordul elő. A 4. és 6. fejezet szövegrészei (Jn 4,14 és 6,35) köz-
ti hasonlóság, valamint a két ige együttes használata a Máté-evangélium 5. 
fejezetében (mt 5,6) igen lényeges intextuális párhuzamra irányítja figyel-
münket.73

„De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg so-
ha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz ben-
ne.” (Jn 4,14)

„Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik 
soha.” (Jn 6,35)

„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek 
vele.” (mt 5,6)

meggyőződésünk, hogy a szövegrészek egymásra vonatkoztatható jelenté-
sei a negyedik evangéliumban megvalósuló jánosi újraértelmezés mozza-
natára hívják fel figyelmünket, egy olyan újraolvasás – szövegben megva-
lósuló – jelenlétére, mely alapján az igazság megismerése utáni „éhség és 
szomjúság” a Jézusban való hithez vezet el (Jn 4,14; 6,35).74

4. ugyancsak utaltunk arra, hogy a „Jézushoz jönni”, „Jézus felé köze-
ledni” gazdag jelentéseket hordozó képe, valamint a hit fogalma a 6-7. fe-
jezet verseiben (Jn 6,35; 7,37-38) együtt jelentkező motívumként tűnik fel. 
A jánosi sorok így a Máté-evangéliumban (mt 11,28) megjelenő szövegha-
gyomány tanításának újraértelmezett összefoglalását nyújtják.75 

6 .  öS SZ e Fo gL A L Á S

Nem meglepő tehát, hogy az evangéliumi szerző a 35. versben az éhség 
és a szomjúság szót egymás mellett említi. Tanulmányunkban azon érvek 
összegyűjtésére vállalkoztunk, melyek magyarázatot nyújthatnak a jánosi 
képi világot alkotó metaforák egymáshoz fűződő kapcsolatára. Az éhség és 
szomjúság, illetve az étel és ital képei szoros összefüggésben állnak a kenyér 
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és víz, illetve a hús és vér metaforikus jelentésrétegeivel. A szinoptikus ha-
gyomány szintén ismeri és alkalmazza az éhség és szomjúság jelsorait, ám 
a János-evangélium az első ἐγώ εἰμι-logion szövegében egyesíti, továbbépíti 
az exodus-hagyomány – az égi mannára és a sziklából fakasztott vízre uta-
ló – képeit és az ószövetségi bölcsességi irodalom hagyományrétegeit.

Alan Culpepper a kenyér és víz jánosi fogalmának szimbolikus vonatko-
zásait a következőképpen jellemzi:

„A víz szimbóluma, amely elsődlegesen a Lélekhez, a megtisztulás, va-
lamint az örök élet elnyerésének fogalmához köthető, soha nem szerepel az 
én vagyok-mondások képi világában, sőt valójában soha nem azonosítha-
tó Jézussal, azon túl, hogy ő „az örök életre szökellő víz” forrása, adomá-
nyozója. A kenyér ugyanakkor Jézus „valóságának” szimbolikus képeként, 
attributív és interpretatív szereppel bíró jelként jelenik meg, mely az élet 
fenntartására és az eucharisztiára utaló vonatkozásai mellett a pászka-ha-
gyomány, a Tóra és a bölcsességi irodalom tradícióival is szoros kapcsola-
tot mutat.”76

„Az evangélium világában megjelenő, az ember legalapvetőbb szükség-
leteire utaló kenyér és víz az „igazi éhség és szomjúság” fogalmához tarto-
zó képpé válik.”77

Jézus először a szamáriai asszonnyal folytatott beszélgetés során említi a 
szomjúság fogalmát. 

„Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, 
melyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én 
adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” (Jn 4,13-14)

„A szomjúság – jánosi értelemben – a Jézus által az embernek felajánlott 
örök élet és az Isten igazi megismerése utáni vágyakozás kifejezése.

»Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent.« (Jn 
17,3) 

A víz és a szomjúság képi világa teológiai értelemben így válik az Isten-
hez fűződő viszony jelképévé.”78 
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Craig Koester

A V IL Ág oSSÁg–SöTéTSég K éPI  V IL ÁgA  
JÁ NOS EVA NGÉLIUM ÁBA N

A világosság és a sötétség képsorai a negyedik evangélium egyik megha-
tározó, a teljes szöveget átszövő motívumrendszerét alkotják. Az erőtel-
jes (illetve főleg az evangélium utolsó egységében csupán felvillanó) képek 
a világba lépő Ige megjelenésétől a húsvét eseményéig húzódó ív mentén 
helyezkednek el. A Prológus – az Igét az élet forrásaként megnevező – so-
rai (Jn 1,4-5), a Nikodémus éjszakai látogatását leíró jelenet (Jn 3,19-21), 
az Én vagyok-mondások egyike (Jn 8,12), valamint a metaforasorral össze-
függő, a vakon született meggyógyítását leíró szövegrész (Jn 9,4-7) a Jézus 
működésére vetülő árnyékot előtérbe helyező mozzanatokig (Jn 11,9-10), 
a megdicsőülés meghirdetéséig, a passió és a halál sötétségéig (Jn 12,25-
36, 46; 13,30) jelölik ki az üdvtörténeti eseményeket. A befejezés visszafo-
gott képei a lámpafényre, a tűzre és a feltámadás napjának reggeli sötétsé-
gére utalnak.1

Az olvasó számára az evangélium képi világa hatásos keret, hiszen a vilá-
gosság és a sötétség kapcsolatának megtapasztalása az emberi lét alaphatá-
rozmányaihoz tartozó adottság. A nappal és az éjszaka, a fény és az árnyék 
minden kultúrában világunk kontúrjait megalapozó valóságként jelent 
meg, és a világosság–sötétség fogalmához sorolható, evokatív erővel bíró 
képek (Philip Wheelwright szóhasználatával archetipikus szimbólumok)2 a 
numinózus leírására is alkalmasnak bizonyultak. S mivel e képek olyannyi-
ra meghatározó részei az emberi tapasztalatok világának, természetes, hogy 
a leírásukra irányuló – akár affektív, akár kognitív szempontokból kiinduló 
– kísérletek szerteágazó és ellentmondásos meghatározásokhoz vezettek.

A fény a hajnal ígéretét hordozza, ám délidőben fenyegető erőként jelen-
het meg, a tájékozódás lehetőségét biztosítja, ám pusztító, vakító jelenség-
ként is megtapasztalható. A sötétség csendesen körülölelhet két szerelmest, 
de elrejti a lopakodó tolvajt, pihenést biztosíthat a megfáradt embernek, de 
magában hordozza az ismeretlentől való félelem lehetőségét.
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A János-evangélium képi világa nem ezen ambivalens tapasztalatok nyo-
mán jeleníti meg a világosság–sötétség fogalmához tartozó elemeket. Bár 
a képek jelentéskörét nem korlátozza, a szöveg a világossághoz rendelhető 
jelsorokat Istenhez, az élethez és Jézus megismeréséhez rendeli, míg a sötét-
séghez tartozó képeket az ellentétes oldalon sorakoztatja fel. Az evangélium 
cselekménye az ellentétes értékmezőkhöz rendelt képhálókban a világos-
ság és a sötétség motívumrendszerét a képek önálló hatásánál erőteljesebb 
módon képes ábrázolni. A szöveg emellett az ószövetségi hagyományra és 
a korabeli zsidó forrásokra tett utalásaival a hétköznapi életben megtapasz-
talható jelenségek világát általánosabb kulturális keretben képes szemlélni. 
Az evangélium szövege nyomán egységként szemlélhető asszociációs há-
ló az olvasó számára emellett egyfajta szűrőként jelenik meg, mely a képek 
egymásra reflektálásának megteremtésével a szöveg helyes olvasatának le-
hetőségét erősíti. A befogadási folyamat kijelöli „[a szimbólumok] jelentés-
világának éles kontúrokkal kijelölt centrumát” anélkül, hogy a jelek konno-
tációi képlékeny, a szimbólumok jelentésmezőit „félhomályban” felmutató 
utalásokat eredményeznének.3 

„ A Z IgA Z I V I L Ág oS SÁg ,  A m e Ly m I N De N e m Be RT 
m egV I L Ág oSÍ T ”

A világosság–sötétség alapmotívuma a János-evangélium szövegének beve-
zető soraiban, már a prológus első részében felbukkan. A szöveg utalásai 
először az Ige megjelenésének általános érvényű, minden embernek szóló 
üzenetéről tanúskodnak (Jn 1,1-13), majd a hangsúly a hívek közösségére, a 
hívő befogadói magatartásra helyeződik (Jn 1,14-18). Az első versek „min-
den”, illetve „világ” szavai helyett az emberi közösség fogalmára utaló kife-
jezések válnak meghatározóvá.

„S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét.” (Jn 1,14)
Az előszó befejező szövegegysége a világosság és sötétség kozmikus kép-

sorait a „kegyelem és igazság”, a „törvény” kifejezések használatával és mó-
zes nevének említésével Izrael üdvtörténetének perspektívájába helyezi (Jn 
1,17).4 A világosság–sötétség motívumának kozmikus dimenzióba helyezé-
se, majd a közösségre utaló szavak használata azt sugallja, hogy a szerző az 
olvasót már az evangélium kezdő soraiban a két világot megjelenítő képso-
rokkal kapcsolatos állásfoglalásra készteti. 
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A világosság világít a sötétségben (Jn 1,1-5)

„Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság vilá-
gít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.” (Jn 1,4-5)

Az evangélium prológusa a világosság fogalmát Isten jelenlétéhez, va-
lóságához, a kinyilatkoztatáshoz kapcsolja. Az élet és a világosság így – 
az Isten teremtő erejét és gondviselését kinyilvánító – Logoszhoz tartozó 
fogalomként jelenik meg. Az evangélium szövegében az „élet” a teremtés 
nyomán létrejövő fizikai valóságra utaló kifejezés, teológiai értelemben 
ugyanakkor az Isten és a teremtmények világa közti kapcsolatot jelzi. János 
jellegzetes szóhasználata ugyanis az élet fogalmát nem a test valóságához, 
hanem a hit fogalmához, a krisztusi megváltásban való hívő magatartáshoz 
kapcsolja. Krisztus elutasítása Isten elutasítását, a vele való kapcsolat (való-
jában az élet) megszakítását jelenti, s ennek megfelelően a Krisztussal való 
élő kapcsolat a halálon túlmutató isteni élethez tartozást fejezi ki. Az evan-
gélium szövegében így az élet igen gyakran „az örök élet” fogalmát jelenti. 

„Aki hallja szavamat, és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik 
ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az örök életre.” (Jn 5,24)

A világosság fogalma tehát a Krisztusban való hithez, ezáltal Isten meg-
ismeréséhez tartozó kategóriává válik. már az előszó implicit utalásai azt 
sejtetik, hogy az evangélium szövegében a világosság a „látás” fogalmához 
szorosan kapcsolódó kép.

„Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött, s aki 
lát, azt látja, aki küldött. Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz ben-
nem, ne maradjon sötétségben.” (Jn 12,44-46, továbbá 14,7)

A világosság ellenpólusaként megjelenő képi világ a bűn és a gonosz te-
vékeny jelenlétére utaló jelekből épül fel. Az evangélium szövege a bűn fo-
galmát az ember Istennel szembehelyezkedő, lázadó magatartásával azono-
sítja, amely Jézus elutasításában nyilvánul meg. A világban tevékenykedő, 
az Isten akaratát meghiúsítani szándékozó gonosz megnevezésére János 
szövege számos képpel él, melyek az igazán soha nem azonosítható, a Jé-
zussal szembehelyezkedő emberi cselekedetek mögött rejtőző valóságot ír-
ják körül.5 A bűn és a gonoszság – az evangélium tanúsága szerint – félel-
metes erőt képvisel, ám nem tud Isten Igéje fölé kerekedni („Rajtam nincs 
hatalma.” Jn 14,30).

A világosság képéhez az élet fogalma tartozik, így János kétpólusú jelké-
pei a sötétség a (fizikai és teológiai értelemben vett) halál jelentésköréhez 
tartozó utalásokat fogja össze. A sötétség képei, különösen az éjszakát meg-
jelenítő jelek az ember testi halálára, teológiai értelemben pedig az Istenhez 
fűződő kapcsolat végleges megszakadására utalnak.
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„Addig járjatok, amíg van világosság, nehogy elborítson benneteket a 
sötétség.” (Jn 12,35)

A sötétség ezen túl a közöny és hitetlenség állapotát megjelenítő kép. 
A görög καταλάβη szó az elborít, befed jelentésen túl a felismer, felfog, tu-
datosít jelentést is rejti. A prológus igen lényeges teológiai üzenete a görög 
kifejezés jelentésárnyalataival áll összefüggésben, és a 10–11. versre utalva 
a sötétséghez tartozó ige a „mégsem ismerte föl a világ” és a „nem fogadták 
be” kijelentésekkel létesít kapcsolatot.

A világosság–sötétség fogalmához rendelhető képek az eltérő nyelvi–kul-
turális hátterű olvasók számára az üdvtörténet eseményét az Ószövetség és 
a hellenizmus nyelvi kódjain kifejezhető hagyományokhoz rendelték. Az 
evangélium bevezető szavai („Kezdetben volt az Ige”) a Teremtés könyvének 
első mondatával („Kezdetben teremtette Isten) létesítenek kapcsolatot, és az 
újra emlékezetbe idézett szövegrész a zsidóság vagy a szamaritánus közös-
ség, sőt sok görög hívő számára a hit megvallását jelentette.6 A teremtés fo-
lyamatának megjelenítésekor a szövegben először a „világosság” fogalma 
szerepel. A világ teremtésekor megjelenő világosság Isten erejét, tevékeny-
ségét reprezentálja, melynek révén „általa” lett minden”; ἐγένετο, Jn 1,3; Ter 
1,3, 6, 9. A bibliai szöveg szerint a sötétségnek meghatározott helye van a te-
remtés rendjében, és az ünnepélyes, ismétlődő sor („este lett és reggel.” Ter 
1,5, 7, 13, 19, 23) a zsidó illetve szamaritánus időfogalom jelképes megfogal-
mazásának tekinthető.7

A János-evangélium bevezető mondata a bibliai hagyománytól eltérő 
kozmológiai tanításokhoz is kapcsolható. A prológus szövegében megjele-
nő ὁ λόγος (az Ige) a világnak formát adó isteni erőt jelző kifejezés. Az óko-
ri források egy része a λόγοςt Istentől származó valóságnak tartja, míg más 
szövegek szerint Isten maga λόγος. A fogalmak, illetve nyelvi jelek egymás-
hoz fűződő kapcsolatából eredő feszültség az evangélium soraiban is érzé-
kelhető.8 A világosság–sötétség fogalompár bölcseleti hátterének vizsgálata 
helyett célszerű immár a zsidó forrásokhoz fordulnunk.

Báruk 2. könyvének szövege – az emberi bűn és a sötétség kapcsolatára 
utalva – Ádám vétkére mint „a sötétség forrására” utal, amely az utódok Is-
ten elleni lázadásában él tovább (Bar Ap., 18,2; 56,5–10).

A Közösség szabályzatának qumráni szövegében a következő sorok ol-
vashatók:

„Istentől ered a tudás minden létezőről és leendőről, mielőtt azok létre-
jöttek volna, meghatározta összes terveiket. (…) A Fény lakhelyén van a hű-
ség családfája, és a Sötétség forrásából származik az állhatatlanság család-
fája. (…) és a Sötétség angyala kezében van az elhajlás összes fiának uralma, 
(…) [ő] okozza az Igazságosság minden fiának eltévelyedését, minden bű-
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nüket, aljasságukat, vétküket és lázadó cselekedetüket Isten uralma ellen.” 
(1QS III, 15–22)

A későbbi rabbinikus források szerint „a csalárdság és az elpártolás fiai” 
a fény mellett létező sötétségből támadnak életre,9 és a világosság mellett a 
sötétségben is családfája van minden emberfiának.10

A zsidó és szamaritánus források tanítása szerint a teremtmények éle-
tében a halál a bűn következtében jelent meg, és a szövegek mindkét foga-
lomhoz a sötétség képeit társítják. Az ószövetségi hagyomány a sötétség és 
az Istentől elszakítottság állapotát, a halottak országát (a hádész fogalmá-
hoz közel álló) Seol kifejezéssel jelölte.

„s életem közel van a holtak országához, (…) A sír mélyére vetettél, a sö-
tétségbe, a szakadékba. (…) Felfogják-e csodáidat a sötétségben, és a feledés 
földjén kegyelmedet?” (Zsolt 88,4, 7, 13)

Bár a halál minden ember számára fenyegetőnek tűnhetett, az elmúlás 
valósága elsődlegesen a bűnnel kapcsolódott össze.

„S elhagyják az egyenes utat, hogy a sötétség útjain járjanak, (…) a háza 
a halálba vezet, a holtak országába visznek ösvényei.” (Péld 2,13, 18)

A forrásokban visszatérő gondolatként jelent meg az a tapasztalat, hogy 
a bűnös élet következménye a pusztulás, a hádészba taszítottság, a sötétbe 
vetettség állapota.11 Természetesen nem csupán a szentírási szövegek tük-
rözik a sötétség és a halál fogalmának egymás mellé rendelését. A görög 
irodalmi forrásokban, homérosz és euripidész műveiben az élet és a vilá-
gosság szorosan egymáshoz tartozó fogalom,12 a halál pedig a sötétség je-
lentésköréhez tartozó szavakhoz kapcsolódik.13

A zsidóság és a szamaritánus közösség hagyománya Isten bölcsességé-
nek fogalmához a bűn és a halál árnyékát visszaszorító fény képi világát 
társította. A Példabeszédek könyvében, valamint A bölcsesség könyvének 
szövegében (valamint egyéb, az ószövetségi kánonban nem szereplő for-
rásokban) a teremtő bölcsesség széles jelentéskörrel rendelkező fogalom-
ként szerepel.

„Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legel-
ső művét. Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt.” 
(Péld 8,22-23)

„Nálad a bölcsesség, ismeri műveidet, jelen volt, amikor a világot terem-
tetted” (Bölcs 9,9).14

„Az örök világosság kisugárzása, és az Isten működésének tiszta tükre és 
jóságának képmása. (…) [a világosságot] felváltja az éjszaka, a bölcsességgel 
szemben azonban tehetetlen a gonoszság.” (Bölcs 7,26, 30)15

Az isteni bölcsesség és a teremtő tevékenység, az élet, a béke és a vilá-
gosság fogalmának szoros – a szövegek képsoraiban feltáruló – kapcsola-
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ta mellett a törvény hagyománya vált lényeges (a bölcsesség és a fény képe-
ihez tartozó) elemmé.

„Az Isten parancsának könyve az, a törvény, mely örökre megmarad. 
Aki megtartja, élni fog, aki elhagyja, meghal. Térj vissza, Jákob, és öleld 
magadhoz, járj fényének világosságában!” (Bár 4,1-2)16

Az 1. századi források a törvényt az örökké ragyogó fénnyel, illetve – a 
későbbi hagyomány nyomán – a teremtés leírásában szereplő világosság fo-
galmával azonosították, mely körülöleli a sötétségben tartózkodókat (Bar 
Ap. 59,2).17 mózes „a törvény fényével” tartja távol a választott néptől a bűnt 
és a halált, mely Ádám vétke nyomán jelent meg a világban (Bar Ap. 17,4 – 
18,2; 57,1 – 59,2). A világosságot jelző képek párhuzamosan utalnak az em-
beri bűn, a halál, a büntetés és ítélet fogalmára, valamint az igazak remé-
nyére, „az Úr világosságára” és az örök életre.18

A János-evangélium prológusában megjelenő képi világ a befogadó szá-
mára a világosság–sötétség fogalmához tartozó vonatkozások felidézésé-
nek lehetőségét hordozza. A jánosi logosz fogalmában ott rejtőznek a kora-
beli forrásokra reflektáló gazdag jelentések (a bölcsesség, a teremtés, az élet, 
illetve a bűn sötétsége és a halál). míg az ószövetségi hagyomány az üdv-
rend megvalósulását a mózesi törvényhez köti, az evangélium a megteste-
sült Ige valóságát mondja ki.

„mert a törvényt mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban 
Jézus Krisztus által lett osztályrészünk.” (Jn 1,17)

Az evangéliumi szerző logosz-képe nem áll ellentétben az Ószövetség 
üdvtörténeti képeinek hagyományával, a prológus ugyanakkor a törvény 
beteljesülését az Ige megjelenéséhez („S az Ige testté lett, és közöttünk élt.” 
Jn 1,14) kapcsolja.19

„(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.” 
(Jn 1,6-9)

A Keresztelő János fellépését leíró résztől az evangélium új szakasza kez-
dődik.

„Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy 
tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen álta-
la. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.” 
(Jn 1,6-8)

A szövegben erőteljes hangsúllyal jelenik meg a Jézus és Keresztelő Já-
nos megkülönböztetésére vonatkozó utalás, mely kettejük – az evangélium 
egyéb szöveghelyei alapján is tükröződő – hasonló tevékenysége miatt hor-
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doz lényeges üzenetet („Jézus ezután Júdea földjére ment, […] és keresztelt. 
János is keresztelt Ainonban. […] mester, aki a Jordánon túl nálad volt, s 
akiről tanúságot tettél, az most szintén keresztel.” Jn 3,22-23, 26; valamint 
27, 31-32; 4,1-2, 31). Az ószövetségi hagyomány a prófétákat, a papokat és a 
rabbikat (így mózest, Áront, Deborát és Sámuelt) az igaz tanítás „lámpása-
inak” tartotta, akik a nép számára a törvény „fényét” biztosítják.20 ugyan-
ezzel a megtisztelő jelzővel illették Báruk és ezdrás prófétát, míg Johanán 
ben Zakkájt, a Jeruzsálem pusztulását követő időszak nagy tanítóját, a jav-
nei akadémia alapítóját „Izrael és a népek lámpásaként” emlegették.21

János evangéliuma Keresztelő János alakját „égő és világító lámpaként” 
(Jn 5,35) állítja elénk, olyan személyként, aki „tanúságot tett az igazság-
ról” (Jn 5,33). A szöveg jelölői ugyanakkor igen erőteljesen utalnak arra a 
különbségre, amely Jézus és János alakja között fennáll („Nem ő volt a vi-
lágosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.” Jn 1,6-8). A 9. vers 
az Ige bemutatására immár az „igaz világosság” szerkezetet használja. Az 
ἀληθινόν jelző az evangélium további szöveghelyein ugyanezzel a többlet-
jelentéssel reprezentálja a Jézus személyéhez köthető üdveseményt („Atyám 
adja nektek az igazi mennyei kenyeret [ἀληθινόν].” Jn 6,32). míg János te-
vékenységét az „ideig-óráig” szóösszetétel foglalja össze, a jézusi tettekhez 
az „örök élet”, a „többé nem éhezik”, „nem szomjazik soha” kifejezések tar-
toznak.

A prológus az „igazi világosság” szerkezethez a „megvilágosít” igét tár-
sítja. Az Ószövetség szövegegységeiben a görög kifejezésnek megfeleltethe-
tő szó olykor az egészséges testi állapotra utal,22 ám jóval gyakrabban az 
Isten bölcsessége szerinti gondolkodás és élet leírására szolgál. A „világos-
ságban élő” ember életét „a törvény elfogadása” és tisztelete jellemzi (Bar 
Ap. 38,1).23 A világossághoz tartozás együtt jár a bűn sötétségétől való meg-
szabadulással, és az igaz ember számára az isteni végtelen fényhez tartozás 
reményét hordozza.

A kifejezés a klasszikus görög filozófiában és a hellenizmus szóhaszná-
latában hasonló jelentést hordozott. A „sötétségtől az igazi világosságig va-
ló eljutás” folyamatát jelző szókapcsolat a görög gondolkodás ismert kifeje-
zése. A platonikus filozófia a transzcendens isteni valóságot a „tiszta fény” 
képével jelenítette meg. e hagyomány értelmében az emberek „barlangsze-
rű föld alatti lakóhelyen” megkötözött, öntudatlan állapotban élnek, nem 
ismerik az isteni világ realitását, s az igazi fény megpillantása csak fokoza-
tosan valósulhat meg számukra.

„S mikor a napfényre érne, vajon tudna-e a fénytől elárasztott szemével 
valamit is látni abból, amit most mint igazi világot mutatnak be neki? (…) 
először is legkönnyebben az árnyékképeket tudná nézni, aztán az embe-
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reknek s minden másnak a vízben tükröződő képét, s csak utoljára magu-
kat a dolgokat, (…) S végül aztán a napot is, (…) őt magát, a maga valóságá-
ban (…) meg tudná pillantani, s eredeti minőségében megszemlélni.”24

A Szentírás szövegegységeiben és a filozófiai művekben a megvilágoso-
dás a rossz cselekedetekkel való szakítást, új életszemléletet fejez ki. Plu-
tarkhosz a lélekben tevékeny gonoszság különböző lépcsőfokait különböz-
teti meg, ám a megvilágosodás során „a rossz mint visszavonuló árnyék” 
egyre kisebb területet birtokol, amint az értelem (λόγος) „megvilágítja és 
megtisztítja a lelket”.25 A megvilágosodást a gondolkodás helyes útjának 
megtalálása is biztosíthatja, és az értelem az egykori sötétségből (amikor a 
szép, a szent és a jó is gonosznak tűnt) a látás „tiszta fényéig juthat el.26

Philón – a Szentírásban használt megvilágosodás kifejezés nyomán – a 
teremtés folyamatának kezdetén megjelenő világosság fogalmát az isteni 
logosz filozófiai kategóriájával kapcsolta össze. A logosz fénye a tudat szá-
mára érzékelhetővé, megközelíthetővé teszi Isten tiszta, vakító fényét, és a 
megvilágosodás folyamata nyomán az egyén az erényes élet harmóniáját ta-
pasztalhatja meg, mely a mózesi törvényben tükröződik.

A jánosi prológus nyitó sorai az olvasó által könnyen azonosítható képek 
segítségével teremt kapcsolatot Isten igéje és az ember között. A „minden 
ember” számára megvilágosodást nyújtó istenismeret azonban nem a tör-
vény betűi nyomán, nem a filozófiai ismeretek birtokában válhat elérhető-
vé, hanem a megtestesült Ige, Krisztus tanítása által. A világosság–sötétség 
képi világában kétségkívül ott rejtőzik a filozófiai fogalmak jelentésére uta-
ló többlet, ám a megtestesülés eseménye teljesen idegen a fény és megvilá-
gosodás fogalmait rögzítő bölcseleti háttértől. A Vallomások IX. fejezetének 
meghatározó gondolata, hogy a platonikus hagyomány ismeri ugyan a Lo-
gosz isteni eredetének gondolatát, ám „a megtestesült Ige alázatának” pél-
dája e szövegek számára ismeretlen.

„Ámde, hogy »az Ige testté lett, és közöttünk élt« nem olvastam bennük 
[e könyvekben].” (August Conf 7,9)

Az evangélium üzenetében igen erőteljes a világosság elutasításának gon-
dolata, és Pál azon tanítása, mely szerint a megvilágosodás fogalma az em-
ber igazi szándékainak, jellemének megnyilvánulására is utal, egyben azt is 
jelzi, hogy a hívő ember tettei igazolást nyernek Isten előtt.

„Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilá-
gítja a sötétség titkait, és földeríti a szívek szándékait. Akkor majd minden-
ki megkapja az elismerést Istentől.” (1Kor 4,5)
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A Z e m Be R ,  A K I  „ éJSZ A K A FöL K e R e ST e J é Z uST ”

„ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a 
sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. mert min-
denki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosság-
ra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, 
a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben 
vitt végbe.” (Jn 3,19-20)

Az evangélium 3. fejezetében – a Nikodémussal folytatott párbeszédben 
– összefoglalt tanítás több ponton érintkezik a prológus alapgondolataival. 
A világosság–sötétség képi keretében a megismerés, hit illetve elutasítás, 
az örök élet, illetve az ítélet, valamint az igaz, illetve gonosz tettek ellentét-
párjai jelennek meg. A Nikodémushoz intézett szavak – a prológus általá-
nos kiindulópontját továbbépítve – a jánosi teológia meghatározó gondola-
tait tartalmazzák.

Bár a fejezet ellentétpárokból építkező jelölőkkel összegezi az evangé-
liumi üzenetet, a Krisztus és a világ találkozását előtérbe helyező szöveg-
részre nagyfokú komplexitás jellemző. János teológiájának kiindulópontja, 
hogy a világon uralkodó sötétség igaz és gonosz tettek hátteréül is szolgál, 
és a világosság nyomán nyilvánvalóvá válik e cselekedetek igazi természete. 
A világban megjelenő világosságban megmutatkoznak, „kiderülnek [a go-
noszak] tettei” (ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ), és „fény derül” [az igaz] cseleke-
detekre (ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα).

Az ókori források számos helyen utalnak arra a képre, illetve gondolatra, 
mely szerint a gonosz tettek a sötétségben rejtve maradnak. A görög szer-
zők gyakran szembesülnek a rossz napvilágra kerülésének kérdésével.

„A gonoszak szörnyű tetteiket a sötétség rejtekében követik el, hisz cse-
lekedeteiket így senki sem látja.”27 

Az ószövetségi szövegekben elsősorban a bölcseleti, illetve prófétai ha-
gyományban találunk utalásokat a gonosz tettek és a sötétség képi világá-
nak kapcsolatára.

„Fölkel a gyilkos a sötét éjszakában, s megöli a szegényt és a nyomo-
rultat. Tolvaj ólálkodik éjszaka idején, betör a házakba, amikor sötét van. 
Az alkonyatot lesi a házasságtörő, (…) nem akarnak tudni a világosságról. 
mindnyájuknak borzalom a reggel, mert a félelmeit megtapasztalják.” (Jób 
24,14-17)28

A szövegrészek ugyanakkor igen erőteljes hangsúlyokkal jelenítik meg a 
sötétség képeivel összefüggő isteni ítélet vízióját,29 valamint – az „Úr nap-
jának”, erejének megnyilvánulása nyomán bekövetkező – megtérés állapo-
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tát.30 Az ószövetségi hagyomány mellett számos egyéb ókori forrás őrzi a 
„fény mint a megszabadulás, megtérés jele” képet.31

Nikodémus „éjszaka” érkezik Jézushoz (Jn 3,2). A szöveg finom utalá-
sai (a kétkedést sejtető „hogyan lehetséges ez?” mondat, továbbá Jn 3,9-12) 
alapján ugyanakkor nem tudhatjuk meg, hogy „Izrael tanítója” eljutott-e 
a megvilágosodásig. A fejezet egyrészt a „farizeus”, a „zsidó tanácsos” sze-
mélyét, Jézussal kapcsolatos állásfoglalását állítja elénk, másrészt alakjá-
ban a mindenkori ember jelenik meg. Nikodémus a mózes törvénye alap-
ján álló hagyomány és az Írások szerint kutatta az emberi cselekedetek 
értékét és „az örök életet” (Jn 5,29, 39; 4ezd 14,20-22, 35), ám alakjában a 
Jézussal párbeszédet folytató (az Isten előtt így megmutatkozó) ember je-
lenik meg.

A Nikodémus látogatását leíró fejezet után a világosság–sötétség motí-
vuma némileg háttérbe szorul, s csupán a 7–8. fejezet krisztológiai metafo-
ráiban tér vissza. A szamáriai asszonnyal való találkozás (mely a 3. fejezet 
narratívájának és teológiai tanításának kiegészítéseként is értelmezhető) a 
világosság képét a jézusi üzenethez való viszony és „a tettek napvilágra ke-
rülésének” kereteként szemléli. Az evangélium 4–6. fejezetében a fény és a 
sötétség motívuma utalásszerűen („[János] égő lámpa volt, […] fényében 
gyönyörködni” Jn 5,35) vagy a cselekmény keretéül szolgáló leírás része-
ként („már egészen besötétedett” Jn 6,17) bukkan fel. A világosság–sötét-
ség képi világa a sátoros ünnep eseményeihez kötődő tanításhoz kapcsolód-
va játszik ismét fontos szerepet.

„ A V I L Ág V I L Ág oS SÁgA”

„én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, ha-
nem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)

A 7–8. fejezetben kibontakozó narratíva a Jeruzsálembe érkező Jézus 
személyével kapcsolatos állásfoglalások keresztmetszetét, és Jézus tanítói, 
prófétai, messiási szerepének összegzését nyújtja.

Jézus, a mester (Jn 7,14-24)

Az első összefüggő szövegrész a Jézus tanítói szerepével és a mózesi tör-
vényhez fűződő viszonyával kapcsolatos vélemények konfrontációja nyo-
mán rögzíti az evangélium krisztológiai üzenetét. Jézus a hagyományos 
zsidó felfogás szerint nem méltó a törvény magyarázatára, hiszen az írások 
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tanulmányozása olyan tanító feladata, aki maga is tekintélyes mestertől ta-
nult („hogy ismerheti így az Írásokat, amikor nem is tanulta?” Jn 7,15). Jé-
zus nem lehet hiteles tanító, hiszen a Beteszda-fürdőnél szombaton gyó-
gyított, így nem tiszteli a mózesi törvényt. Az evangéliumi szövegrész célja 
ugyanakkor, hogy meggyőző módon bizonyítsa, Jézus tanítása összhang-
ban áll a törvénnyel.

„Tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött. (…) Aki magától 
beszél, az saját dicsőségét keresi. Aki azonban annak dicsőségén munkál-
kodik, aki őt küldte, az igaz, s nincs benne hamisság.” (Jn 7,16, 18)

A szerző ezt az üzenetet a képiség eszközeivel, a világosságra utaló szim-
bolikus kijelentésekkel erősíti. A világ világossága kifejezéshez igen közel 
álló „nemzetek világossága” kép az ószövetségi hagyományban olykor a 
törvényre utal („mert tőlem származik a törvény, és az én igazságom lesz a 
nemzetek világossága.” Iz 51,4). A kései zsidó forrásokban a törvény fogal-
mával kapcsolatban gyakran bukkan fel a „nemzeteknek adott örök fény”, a 
„soha el nem múló világosság”, a „világosságban járni”, illetve „a bűn sötét-
sége helyett a világosság” szóösszetétel.32 A hagyomány a prófétákat, a pa-
pokat és a rabbikat az igaz tanítás „lámpásainak” tartotta, akiknek szavai 
nyomán a közösség számára feltárul a törvény igazsága, „fénye”.

János evangéliuma a mózesi törvény tiszteletét hirdető, ám az Istentől 
származó küldetés nyomán tanítói tekintéllyel fellépő Jézust, a világ vilá-
gosságát, az egyetlen igaz fényt állítja elénk.33

Jézus, a próféta és Messiás (Jn 7,25-52)

A 25. verstől kezdődő szakasz Jézus tanítói, prófétai, messiási címét helyezi 
előtérbe a világosság fogalmához tartozó szimbólumokkal. A teológiai ta-
nítás keretét a templomban tanító Jézus és a hallgatóság párbeszéde alkot-
ja, melynek kiindulópontja a messiás származásával kapcsolatos vita. Az 
evangélium szövege egyértelműen utal a korabeli zsidóság messiásvárásá-
val kapcsolatos dilemmákra: a születésének helyére („a messiásról azon-
ban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való.”; „hát jöhet a messiás 
galileából? Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a 
messiásnak jönnie.” Jn 7,27, 41-42), a nyilvános működésére vagy prófétai 
rangjára vonatkozó kérdésekre („hát több csodajelet visz végbe, ha eljön, a 
messiás, mint amennyit ez végbevitt?” Jn 7,31). A szerző célja, hogy a dia-
lógusokban előtérbe kerülő kérdésekre a messiással kapcsolatos eltérő ha-
gyományok felidézésével adjon választ, és igazolja, Jézus személyében az a 
messiás jelent meg, aki e várakozásoknak megfelel. A szöveg jelsorai (a vi-
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lágosság szimbolikus keretében) tudatosan rendelik egymás mellé a messi-
ási reményekkel kapcsolatos képeket.

Az Izajás könyvében megjelenő utalások alapján az Úr szolgájának alak-
jához „a nemzetek világossága” (Iz 42,6) kép rendelhető, és ugyanez a szim-
bolikus attribútum tűnik fel Hénokh könyvében.34 

A korabeli messiási várakozások egyik jellegzetes aspektusát képviseli 
az a hagyomány, amely a messiás születését a dávidi királyi házhoz és Bet-
lehem városához köti („De te, efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetsé-
gei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael fe-
lett.” mik 5,1), és ez a szemlélet tükröződik a János-evangélium soraiban is 
(Jn 1,45).35 A 7. fejezet dialógusaiban érezhető ironikus tónus a szerző által 
elvárt befogadói pozícióval áll összefüggésben, mely szerint az olvasó szá-
mára ismert, hogy Jézus Betlehemben született, így személyében a Dávid 
házából származó Szabadítóval kapcsolatos remények teljesednek be. A di-
alógusokban érezhető irónia a Jézust elutasító közösség torz hagyomány-
tiszteletére („Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek!” Jn 7,24) 
irányítja a figyelmet: „hát jöhet a messiás galileából?” (Jn 7,41).36 Az evan-
gélista emellett a szövegben megjelenő „a küldött” kifejezéssel a tömeg – a 
messiás személyére vonatkozó – kérdéseire is választ ad.

A párbeszéd másik meghatározó kérdésfelvetése Jézus prófétai szerepé-
hez, küldetéséhez kapcsolódik („némelyek így beszéltek: Valóban ez a Pró-
féta!” Jn 7,40). Az evangélium az olvasó elé tárt krisztológiai kép részeként 
tételezi Jézus prófétai titulusát, és személyéhez a Deuteronomium szöve-
gében (mTörv 18,15-18) elhangzó ígéretet rendeli.37 A szövegben megjele-
nő ellenérv („galileából nem támad próféta” Jn 7,52)38 ismét a szerzői iró-
nia része (Jézus – születését tekintve – nem volt galileai), retorikai eszköz, 
mely a Jézus prófétai rangját elutasító közösség magatartását szemléltetve – 
kontrasztként – erősíti a prófétai titulus legitimációját.

Az evangéliumi szerző a „galileából nem támad próféta” kijelentést az 
„a világ világossága (Jn 8,12)” képhez tartozó nagyobb szövegrészhez kap-
csolja.39 Az Ószövetség könyveiben igen ritkán találkozunk a galilea föld-
jére vonatkozó utalással, ám az egyik legfontosabb izajási szövegrész a vilá-
gosság szimbólumát „a pogány nemzetek tartományaként” jelölt területtel 
kapcsolja össze.

„egykor megalázta az Úr Zebulun földjét és Naftali földjét. De az eljö-
vendő napokban megdicsőíti majd. (…) A nép, amely sötétben jár, nagy fé-
nyességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak vilá-
gosság támad.” (Iz 8,23b-9,1)

A prófétai hagyomány fény-szimbolikája a dávidi királyi sarj uralmára, 
a béke és igazság eljövetelére utal („a békének nem lesz vége Dávid trónján 

narrativak11-beliv-jav.indd   168 12/21/12   3:36:07 PM



169

és királyságában” Iz 9,6). A zsidó források eltérő módon értelmezik az iza-
jási sorok üdvtörténeti utalásait,40 ám a keresztény értelmezés a Dávid há-
zából származó uralkodó alakjában – az Úr szolgájának jelkép-vonatkozá-
sait hordozó – „a nemzeteknek világosságot hozó” messiást látja.41

A V I L Ág oS SÁg é S S öT éT Ség moT Í V u m A  
A SZ e N V e Dé STöRT é N eT NA R R AT Í VÁJÁ BA N

A Jézus nyilvános működésének befejező szakaszát összefoglaló szöveg-
egységek a sötétség motívumának erőteljes jelenlétét reprezentálják. Az 
utolsó húsvéthoz kapcsolódó események (a betániai vacsora, a lábmosás, 
Júdás árulásának megjövendölése) az olvasó figyelmét fokozatosan irányít-
ják a cselekmények háttereként megjelenő sötétség jeleire. A szöveg Júdás 
árulását nem személyes jellegű motivációval (az emberi kapzsisággal) ma-
gyarázza, az evangéliumi szerző az áruló tettét a sötétség erőivel összefüg-
gésben említi („amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Si-
mon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el” Jn 13,2). Az események 
meghatározó mozzanataiként a Jézus megrendülését jelző utalást, Péter és 
a szeretett tanítvány megjegyzését, valamint az áruló személyének leleple-
zésére utaló gesztust (a Júdásnak nyújtott falatot mint jelet) említhetjük.

„A falat után rögvest belészállt a sátán. (…) mihelyt átvette a falatot, 
nyomban elment. éjszaka volt.” (Jn 13,30)

Az evangélium szövege – János teológiai tanításának részeként – a Jú-
dás sorsában kirajzolódó bukás lehetőségére utal: az áruló a sötétség vilá-
gába merülve, annak részévé válva, nem Jézust, hanem önmagát pusztítja el 
(„senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia” Jn 17,12).42

A szöveg az árulásra és a közelgő kereszthalálra utaló jelekkel együtt em-
líti a megdicsőülést kifejező szavakat.

„Amikor [Júdás] elment, Jézus beszélni kezdett: „most dicsőül meg az 
emberfia, s az Isten is megdicsőül benne.” (Jn 13,31)

A sötétség jelentéstartományával érintkező kifejezések így a dicsőség 
fogalmával létesítenek kapcsolatot. A motívumok egymás mellé rendelé-
se eltér a választott nép szó-, illetve jelképhasználatától, az ószövetségi ha-
gyomány ugyanis a dicsőség fogalmát – a fény szimbólumának megjele-
nítésével – a kinyilatkoztatás jelzésére, az Úr jelenlétének érzékeltetésére 
használta.

„Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felra-
gyogott fölötted. mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, 
de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.” (Iz 60,1-2)
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A 13. fejezetben feltűnő jelek összekapcsolása (a sötétség és a dicsőség fo-
galmának együttese) természetesen nem érvényes az evangélium egészére, 
a Prológus ugyanis implicit módon az ószövetségi gondolkodásra jellemző 
képhasználatot követi („[Az Ige] volt az igazi világosság, amely minden em-
bert megvilágosít. […] S az ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsősé-
gét, az Atya egyszülöttének dicsőségét.” Jn 1,9, 14)

A Jézus nyilvános működését összefoglaló szövegrészek a jelek és cso-
dák által kinyilatkoztatott isteni dicsőség megpillantását helyezik előtérbe 
(„ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta 
dicsőségét, tanítványai hittek benne.” Jn 2,11), amikor azonban az evangé-
lium Jézus megdicsőülését említi, a kifejezés mellett a kereszthalál szó sze-
repel. C. h. Dodd megjegyzését idézve, „ha Krisztus megtestesülésében, 
földi életében az örök fény jelent meg, e világosság végső manifesztációját a 
Fiú halála jelenti.”43 Az utolsó húsvét eseményeit két fontos jézusi mondat-
sor elővételezi. A 12. fejezetben az emberfia megdicsőülésére utaló kijelen-
tés („elérkezett az óra, amikor megdicsőül az emberfia” Jn 12,23) a föld-
be hullott búzaszem metaforájával kapcsolódik össze („ha a búzaszem nem 
hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz” 
Jn 12,24), a 17. fejezet főpapi imáját pedig az elfogatás eseményének leírása 
követi. A Fiú megdicsőülése a gonoszság, a bűn és a halál erejének környe-
zetében, a sötétséggel való találkozás során nyilvánul meg.

A szenvedéstörténet eseményeit összefoglaló narratíva – a lámpafény-
re, a tűzre és a feltámadás napjának reggeli sötétségére utalva – visszafogott 
képek alkalmazásával jeleníti meg a világosság–sötétség motívumait.

A felvillanó képek közül a következőket emelhetjük ki: a kertbe érkező 
katonák és szolgák „lámpákkal és fáklyákkal” a kezükben jönnek a kertbe, 
hogy Jézust, az igazi világosságot elfogják (Jn 18,3),44 Jézust „kora reggel” 
kísérik Kaifástól a helytartóságra (Jn 18,28), illetve a főpap udvarába érkező 
Péter csatlakozik a „tüzet rakó”, „melegedő” poroszlókhoz (Jn 18,18). A cse-
lekménysor befejező jelenetében színre lép Nikodémus, akivel kapcsolatban 
a szerző ismét megjegyzi, „aki (…) éjszaka kereste föl [Jézust]” (Jn 19,39).45

A feltámadás napján a reggeli, illetve esti „sötétség” mária magdolna bi-
zonytalanságának, valamint a tanítványok félelmének jelképeként értel-
mezhető (Jn 20,1, 19). A sötétség jelentéséhez így nem a bűn vagy a gonosz-
ság fogalma tartozik, és a feltámadt Jézus felismerésének mozzanatához 
sem társul a világosság motívuma. A 21. fejezet a Tibériás tavánál játszódó 
jelenet nyitóképét szintén az éjszaka és a reggel motívuma határozza meg. 
Az éjszaka (a sikertelen halászat jelképével: „Kimentek, és bárkába szálltak. 
De akkor éjszaka nem fogtak semmit.” Jn 21,3) az Úrtól való eltávolodás je-
leként (és nem a bűn vagy a gonoszság metaforájaként) szemlélhető. A reg-
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gel azonban új lehetőséget hordoz, és a tanítványok ismét megpillanthatják 
Jézust („Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton.” Jn 21,4). Az utolsó fe-
jezetben utalásszerűen felbukkanó jelképek ugyanakkor nem integrálhatók 
az evangélium egészére érvényes interpretációs mezőhöz.

Az evangélium 1–12. fejezetében a világosságra és sötétségre utaló szim-
bolikus kifejezések, cselekedetek Jézus nyilvános működésének kereszt-
metszetét nyújtják, és a 13. fejezettől kezdődő szenvedéstörténet kulcsfon-
tosságú fogalmához, a megdicsőülés kifejezéséhez vezetnek (Jn 13,31-32). 
A világosság képsorai a jézusi felségcímek és a krisztológiai fogalmak (Jé-
zus, a tanító, a próféta, az emberfia, a messiás) kapcsolatát, egymásba fo-
nódását reprezentálják, és az Istent kinyilatkoztató Jézushoz fűződő vi-
szonyt, a benne való hitet és életet jelképezik.

„én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, 
hanem övé lesz az élet világossága. (…) Addig kell végbevinnem annak tet-
teit, aki küldött, amíg nappal van. eljön az éjszaka, s akkor senki sem mun-
kálkodhat. Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” (Jn 
8,12; 9,4-5)

Az evangélium tanításában a „világosságban járni” kifejezés elsődlege-
sen a hit fogalmához tartozik, míg a sötétség a hitetlenség realitását, illetve 
e létállapot bűnhöz, gonoszsághoz és halálhoz fűződő kapcsolatát reprezen-
tálja. A János-evangélium képi világa az örömhír „mindenkit megvilágosí-
tó” üzenetét hordozza, és azt a Jézust mutatja fel, aki a kereszt sötétségében 
is „igazi világosságként” áll előttünk.
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lentésére vonatkozóan vö. , „Aki megtalál, az életet talál, és elnyeri az Úrnak tet-
szését. De aki vét ellenem, saját lelkének árt, akik elvetnek, a halált kedvelik.” 
(Péld 8,35-36); „Tanuld meg, (…) hol az értelem, s akkor megtudod azt is, hol a 
maradandóság és az élet, hol a szem ragyogása és a béke.” (Bár 3,14, valamint 28); 
„A halhatatlanság a bölcsességgel rokon.” (Bölcs 8,17); „Akkor az érteni tudók 
ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündö-
kölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dán 12,3). Ld. továbbá „[az álnok-
ság emberei] a gonoszság útján járnak, mivel nem számítanak az Ő szövetségébe, 
(…) nem keresték, nem kutatták az Ő parancsait, hogy megismerjék a rejtett uta-
kat.”; „[a közösség szabályai szerint élők] tökéletesekként viselkedjenek az Ő színe 
előtt, (…) hogy szeresség a Fény minden fiát, mindegyiket az isteni akaratból való 
osztályrésze szerint, és gyűlöljék a Sötétség minden fiát.” 1QS V,11; I,9-10; illet-
ve II,1-3; IV,7. (A Közösség szabályzata. In: Fröhlich Ida szerk., ford.: A qumráni 
szövegek magyarul. 7. jegyzet, 141, 147.). A bölcsesség fogalmának és a fény képisé-
gének kapcsolatára vonatkozóan ld. Samarit. Memar Marquah 4,9; 6,11. Az isteni 
bölcsesség fogalmának a János-evangéliumban megjelenő központi szerepéről ld. 
Ben Witherington: John’s Wisdom: A Commentary on the Fourth Gospel. Louis-
ville: Westminster John Knox, 1995.

16.  Vö. Sir 24,23, illetve Test Levi 14,4; Bar Ap. 54,13-14; Samarit. Memar Mar-
quah 3,5; 4,2.

17.  Gen Rabbá 3,1-3.
18.  A törvény egyetemes, minden nemzetre vonatkozó erejéről ld. Pseud. Phil 

Bib. Ant. 11,1; a világosság a feltámadás és az élet illetve a büntetés és a halál fo-
galomkörére utaló vonatkozásairól ld. „[a törvényt] Aki megtartja, élni fog, aki 
elhagyja, meghal. (…) járj fényének világosságában!” Bár 4,1-2; Pss. Sol. 3,12; Bar 
Ap. 54,13-16. 

19.  „Jahve irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, gazdag kegyelemben és 
hűségben.” Kiv 34,6; ld. továbbá Severino Pancaro: The Law in the Fourth Gospel: 
The Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity according to 
John. NovT Suppl. 42. Leiden: Brill.
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20.  A próféták és tanítók dicséretét ld. Sir 45-49; illetve Bar Ap. 18,1-2; Sa-
marit. Memar Marquah 1,2; 5,3-4; 6,2; Pseud. Phil Bib. Ant. 33,1, 3; 51,3, 6. Ld. 
továbbá marc Philonenko: essénisme et gnose chez le Pseudo-Philon: Le symbo-
lism de la lumière dans le Liber Antiquitatum Biblicarum. In: ugo Bianchi ed.: The 
Origins of Gnosticism: Colloquium of Messina 13-18 April 1966. ShR 12. Leiden: 
Brill, 1967, 401–410. 

21.  „Tanításom ragyogjon, mint a hajnalpír, (…) hogy messze hatoljon sugara.” 
Sir 24,32; „ha a vakok vezetőjének, a sötétben élők világosságának, a tudatlanok 
tanítójának, a kiskorúak mesterének tartod magad, ha a törvényben megkaptad a 
megismerés és az igazság foglalatát,” Róm 2,20; „énáltalam világítottad meg so-
kak arcát.” 1Qh IV,27. (Hodayot, Hálaadások, IV,27. In: Fröhlich Ida szerk., ford.: 
A qumráni szövegek magyarul. 7. jegyzet, 436); 1QSb IV, 27; Bar Ap. 46,1-3; 4Ezd 
12,42; Pseud. Phil Bib. Ant. 23,7; valamint b. Ber. 28b; ’Abot R. Nat. 25.

22.  „Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szenderüljek.” Zsolt 13,4; „és 
az élet fényével megvilágítsa” Jób 33,30; „fényesség a szemnek, egészséget, életet és 
áldást ad.” Sir 34,17; „adjon az Úr erőt, és ragyogtassa fel szemünket,” Bár 1,12.

23.  „A parancsait is rá [mózesre] bízta, tanítsa Jákobot bizonyságaira, és fejtse 
ki a törvényt Izrael népének.” Sir 45,17. Vö. „Szavaid fénye világít, és tanítja a tu-
datlanokat.” Zsolt 119,130; „hogy megvilágítsák az ember szívét, hogy egyenessé 
tegyék előtte az igaz hűség minden útját.” 1QS IV,2; „hogy megvilágítottad arco-
mat szövetséged számára, (…) Téged kereslek, és akár a hajnal, biztos fényként 
ragyogsz fel előttem.” 1Qh IV,5-6. (A közösség szabályzata IV,2, Hodayot, Hála-
adások, IV,5-6. In: Fröhlich Ida szerk., ford.: A qumráni szövegek magyarul. 7. 
jegyzet, 141, 435.); Pseud. Phil Bib. Ant. 11,2; 19,6. 

24.  Plato Politeia VII, 517–518. (Platón: Az állam. Ford.: Jánosy István. In: Pla-
tón összes művei II. Bibliotheca Classica. Budapest: európa, 1984, 355–460; Vö. 
Plato Tim 47. (Platón: Timaiosz. Ford.: Kövendi Dénes. In: Platón összes művei III. 
Bibliotheca Classica. Budapest: európa, 1984, 356–362; Plut Moralia 563F-566C 
(Plutarkhosz: Moralia: Erkölcsi, filozófiai, állambölcsészeti kérdések. Ford.: Ra-
konczai János. Szeged: Bába, 2012 ; Seneca Epist Mor 102,28. (Seneca: Erkölcsi 
levelek. Ford.: Kurcz Ágnes. Budapest: Kossuth, 2001.) 

25.  Plut Moralia 76B, 77D, 81e. (Plutarkhosz: Moralia: Erkölcsi, filozófiai, ál-
lambölcsészeti kérdések. 24. jegyzet)

26.  Ld. Stanley K. Stowers: Letter Writing in Graeco-Roman Antiquity. LeC 5. 
Philapelphia: Westminster John Knox, 1986, 37.

27.  Dio Chrysostom Orat, 33,52. (8. jegyzet); Vö. Libanius Orat. 15,82-83. vala-
mint hans Conzelmann: art. σκοτος (ἡ σκοτία). (3. jegyzet), 425, 18. lábjegyzet. 

28.  Vö. „ha azt mondanám: Borítson el a sötétség, és az éj úgy vegyen körül, 
mint máskor a fény, neked maga a sötétség sem homályos, s az éj világos neked, 
mint a nappal.” Zsolt 139,11-12; „Jaj azoknak, akik elrejtőznek az Úr elől, hogy 
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eltitkolják terveiket, akik a sötétben viszik végbe tetteiket, s azt mondják: ugyan 
ki lát minket, ki ismer bennünket?” Iz 29,15; valamint Sir 23,16; Philo Spec. leg. 
1,321.; Cicero In Catilinam, 1. 3,6. (Cicero Catilina elleni első beszéde. Ford. havas 
László. Auctores Latini I. Budapest: Tankönyvkiadó, 1967.) 

29.  „Igen, eljön az Úr rettenetes napja, (…) hogy pusztasággá tegye a földet, és 
kiirtsa színéről a bűnösöket. Akkor az ég csillagai és az orion nem ragyogtatják 
fényüket. elsötétül a fölkelő Nap, és a hold nem világít.” Iz 13,9-10; „mert elér-
kezik az Úr napja, (…) A sötétségnek és a komor fellegeknek napja az, felhőnek 
és homálynak napja.” Jo 2,1-2; „Valóban sötétség az Úr napja, nem világosság, 
homály, amelyen nem süt át a nap.” Ám 5,20; „[Az Úr napja] a szorongatásnak és 
a gyötrelemnek napja, (…) a sötétségnek és homálynak napja, a felhőknek és a ko-
mor fellegeknek napja.” Szof 1,15.

30.  Az isteni ítéletet megjelenítő képekkel, a sötétség motívumával kapcso-
latban ld. mik 7,8-9; Iz 47,5; a fény szimbolikájára utalva ld. „hogy nyisd meg a 
vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, 
akik a sötétségben ülnek.” Iz 42,7; „[Így szólok] a sötétben ülőkhöz: gyertek a 
napvilágra!” Iz 49,9; „(…) te vagy világosságom, uram, Istenem, te megvilágítod 
sötétségemet.” Zsolt 18,29; valamint 107,13-14.

31.  „Tán fény lehetek számukra a harcban” homer Il 16,39; valamint 6,6, 8,282; 
11,797; 16,95; 18,102; 21,537–538. (homérosz: Iliász. 12. jegyzet). Ld. Rudolf Bult-
mann: Zur geschichte der Lichtsymbolik im Altertum. In: Beiträge zum Vers-
tändnis der Jenseitigkeit Gottes im Neuen Testament. (13. jegyzet), 12–19; hans 
Conzelmann: art. TDNT 9. (3. jegyzet), 313.

32.  „(…) megérdemelték, hogy a világosságtól megfosztva a sötétség rabjai le-
gyenek, mivel fogva tartották fiaidat, akik által a törvény el nem múló világosságát 
kapta a világ.” (Bölcs 18,4); továbbá Bib. Ant. 11,1; Test Levi 14,4; Bar Ap. 17,4; 59,2. 

33.  Charles harold Dodd a Tóra és – a nemzeteknek igaz világosságot hozó – 
jézusi tanítás közti különbségre hívja fel a figyelmet. Ld. Charles harold Dodd: 
The Interpretation of the Fourth Gospel. Cambridge: Cambridge university Press, 
1953, 85. Severino Pancaro óvatosabb véleménye szerint „Jézus nem vitatta a mó-
zesi törvény isteni tekintélyét, ám az Atyától kapott küldetéséből adódóan saját 
működését a törvény elé helyezte.” Severino Pancaro: The Law in the Fourth Gos-
pel: The Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity accor-
ding to John. NovT Supplement 42. Leiden: Brill, 1975, 492; vö. továbbá 485–487. 

 34.  „Bot lesz az igazak és szentek számára, hogy rátámaszkodjanak, és el ne 
essenek. A népek világossága és azoknak reménye lesz, akiknek szomorú a szí-
vük.” Hén II. 48,4. (Hénokh könyve. A messiási könyv. Ford.: Baán István. In: 
Vanyó László szerk, ford.: Apokrifek. Ókeresztény írók 2. Budapest: Szent István 
Társulat, 1988, 68–69; ld. továbbá Hénok könyvei. Fröhlich Ida – Dobos Károly 
Dániel szerk., ford.: Ószövetségi apokrifek 1. (9. jegyzet). Hénokh könyvét (1hén) 

narrativak11-beliv-jav.indd   176 12/21/12   3:36:07 PM



177

a kutatók jelentős része az első században keletkezett zsidó forrásnak tartja. Ld. 
michael A. Knibb: The Date of the Parables of enoch: A Critical Review. NTS 25 
(1980), 344–359; emil Schürer et. al.: The History of the Jewish People in the Age 
of Jesus Christ. 1–3. edinburgh: T. and T. Clark, 1973–1987, 3. 256–259; ephraim 
Isaac tr.: 1 enoch (ethiopic Apocalypse of enoch). In: James h. Charlesworth 
ed.: Old Testament Pseudepigrapha: Apocalyptic Literature and Testaments 1. 6–7. 
New york: Doubleday, 1983; geza Vermes: The Dead Sea Scrolls: Qumran in Per-
spective. Philadelphia: Fortress, 1981, 223. (A qumráni közösség és a holt-tengeri 
tekercsek története. Ford.: hajnal Piroska. Budapest: osiris, 2005.); george W. e. 
Nickelsburg: Jewish Literature between the Bible and the Mishnah. Philadelphia: 
Fortress, 1981, 222–223. J. T. milik – az általában elfogadott véleménnyel ellentét-
ben – amellett érvel, hogy az apokaliptikus Hénokh-könyv a kereszténység késői 
időszakának alkotása. Ld. Jozef Tadeusz milik: The Books of Enoch. oxford: Cla-
rendon, 1976, 91–98. A messiás, mint szolga képet ld. Bar Ap. 70,10.

35.  A Dávid házából származó messiás alakjára utaló szöveghelyekkel kapcso-
latban (Jn 1,45-49; 12,34; Zsolt 89) vö. Craig Koester: Jesus: human, messiah, Son 
of god. In: uő: Symbolism in the Fourth Gospel: Meaning, Mystery and Commu-
nity. minneapolis: Fortress, 2003, 39–42; a kánai menyegző motívumának allúzi-
óival kapcsolatban (Ter 49,10-11; Ám 9,11-14) vö. Uo., 82–84; a Lélek megjelenése 
motívum (Jn 1,32) és a dávidi királyi ház hagyománya (Iz 11,2) közti kapcsolatról 
vö. Uo., 179–180. 

36.  A Dávid házából származó messiás betlehemi születésére vonatkozó ha-
gyomány értelmezését ld. Paul D. Duke: Irony in the Fourth Gospel. Atlanta: West-
minster John Knox, 1985, 66–67. A kutatók egy része amellett hoz fel érveket, hogy 
a jánosi szövegben a születéssel kapcsolatban nem a Betlehem-hagyomány, hanem 
a „felülről jönni” kép jelenik meg. Ld. Rudolf Bultmann: The Gospel of John. Tr. 
g. R. Beasley-murray – R. W. N. hoare – J. K. Riches. Philadelphia: Westminster 
John Knox, 305–306, 5–6. jegyzet; Wayne A. meeks: The Prophet-King: Moses Tra-
ditions and the Johannine Christology. NovT Sup 14. Leiden: Brill, 1967, 37; ma-
rinus de Jonge: Jesus: Stranger from Heaven and Son of God: Jesus Christ and the 
Christians in Johannine Perspective. SBL SBS 11. missoula: Scholars Press, 1977, 
93–94. ez a magyarázat ugyanakkor nem áll összhangban a teljes evangélium-
ra érvényes szerzői szándékkal, nevezetesen annak hangsúlyozásával, hogy Jé-
zus személyében az ószövetségi hagyomány messiási reményei teljesedtek be. Ld. 
Schnackenburg figyelemre méltó megjegyzéseit: Rudolf Schnackenburg: Das Jo-
hannesevangelium 1–4. hTK NT 4. Freiburg a. Br.: herder, 1965–1984, 2. 158–159 
(The Gospel according to St. John 1–3. Tr. Kevin Smyth et. al. New york: herder 
– Crossroad, 1968–1982); valamint Raymond e. Brown: The Birth of the Messiah. 
garden City: Doubleday, 1977, 513–516. 

37.  Wayne meeks a Jézus prófétai, messiási címét tárgyaló szövegrész szim-
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metrikus felépítésére hívja fel a figyelmet. A 7. fejezet 40-52. verséig terjedő sza-
kasz keretét a prófétai titulusra vonatkozó kijelentések alkotják, melyek a messiás 
származását érintő párbeszédeket (Jn 7,41-42) és narratív kiegészítéseket fognak 
közre. Wayne A. meeks: The Prophet-King: Moses Traditions and the Johannine 
Christology. (36. jegyzet), 34. 

38.  Jónás gát-heferből, Zebulon földjéről származó próféta volt („az Úrnak, Izrael 
Istenének szava szerint, amelyet szolgája, Amittaj fia, Jónás, a gát-heferi próféta által 
hallatott” 2Kir 14,25). Származására, személyére utalást találhatunk a misna szöve-
gében is („megjelent a sátoros ünnepen, […] eltöltötte a lélek”; Moéd. y. Sukk. 55a).

39.  A kutatók jelentős része egyetért abban, hogy a házasságtörő asszony tör-
ténetét elbeszélő szövegrész (Jn 7,53-8,11) eredetileg nem tartozott ehhez a szö-
vegösszefüggéshez. A kérdéskör összefoglalását ld. Charles Kingsley Barrett: The 
Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 
Greek Text. Philadelphia: Westminster, 1978, 589–590.

40.  Az izajási szövegrész messiási értelmezését ld. a Targum utalásaiban. Az 
értelmezési lehetőségekkel (hiszkija alakjával) kapcsolatban ld. Antti Laato: Who 
Is Immanuel? The Rise and the Foundering of Isaiah’s Messianic Expectations. Åbo: 
Åbo Academy, 1988, 313–326.

41.  Az izajási hagyomány képi világának alkalmazása máté és Lukács evan-
géliumában is megfigyelhető. „a pogányok galileája, a nép, mely sötétségben ült, 
nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és 
árnyékában ültek.” (mt 4,15-16) A „nemzetek világossága” képpel kapcsolatos uta-
lásokat ld. „világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, 
Izraelnek.” (Lk 2,32); „hogy a sötétben és a halál árnyékában ülőknek ragyogjon,” 
(Lk 1,79); „hogy nyisd meg a szemüket, s visszatérjenek a sötétségből a világosság-
ra, (…) [Krisztus] világosságot hirdet népének és a pogányoknak.” (ApCsel 26,17, 
23); illetve „hogy a pogányok világossága légy, hogy megnyisd a vakok szemét, 
hogy kivezesd a börtönből a bilincsben lévőket, és a fogság házából a sötétségben 
ülőket. (…) Íme, a népek világosságává tettelek.” Barn. 14,7-8. (Barnabás levele. 
Ford.: Vanyó László. In: uő szerk., ford.: Apostoli atyák. Ókeresztény írók 3. Bu-
dapest: Szent István Társulat, 1988, 239.)

42.  Ld. Craig Koester: We Beheld his glory. In: uő: Symbolism in the Fourth 
Gospel: Meaning, Mystery and Community. (35. jegyzet), 230–235.

43.  Charles harold Dodd: The Interpretation of the Fourth Gospel. Cambridge: 
Cambridge university Press, 1953, 208.

44.  R. Alan Culpepper: Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary De-
sign. Philadelphia: Fortress, 1983, 192. 

45.  A jelenet illetve Nikodémus összetett szerepének, karakterének részletes 
vizsgálatát ld. Craig Koester: Death of the Prophet-King. In: uő: Symbolism in the 
Fourth Gospel: Meaning, Mystery and Community. (35. jegyzet), 228–230.
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Ruben Zimmermann

SZI m BoLIK uS Kom mu N IK ÁCIÓ  
A Z eVA NgéLIum I SZ eR ZŐ é S  

A Z oLVASÓ KöZöT T
 – A K eRT m I N T SZI m BÓLum (J N 19-20)

A János-evangélium narratív olvasatában igen hangsúlyossá válhat az a sa-
játos – az implicit szerző és olvasó között megvalósuló – kommunikáció, 
melynek egyik aspektusa a nyelv enigmatikus jellege, kétértelműsége. Alan 
Culpepper könyvének (Anatomy of the Fourth Gospel) 6. fejezete a szerző 
és befogadó közti „rejtett kommunikáció” különböző formáit helyezi elő-
térbe, melyek révén az olvasó – a szöveg nyelvezetének többféle árnyalatát 
érzékelve – egyfajta más minőségű értelmezéshez juthat el. Culpepper a já-
nosi, a befogadó szerepét előtérbe helyező dialógus három összetevőjét – a 
kétértelműség (Culpepper 1983, 152–165), az irónia (165–180) és a szimbó-
lum (180–198) funkcióját – vizsgálta részletesen, hangsúlyozva, hogy ezek 
az eszközök példaértékűek, és az implicit kommunikáció számos egyéb 
formájára alkalmazhatók.

Culpepper szerint e három – a szöveg stílusjegyeit meghatározó – össze-
tevő hasonló módon tölti be szerepét, és az olvasó számára „implicit kom-
mentárként” jelenik meg.

„Ami a felszínen egyszerűnek és világosnak tűnik, a figyelmes olvasó szá-
mára az evangélium rejtett jelsorainak homályossága és komplexitása mi-
att soha nem egyértelmű. Különféle szövegelemek – elsősorban a kétértel-
mű kifejezések, az irónia és a szimbólum – hatására az olvasó újra és újra 
kivételes perspektívából szemlélheti az elbeszélést, és olyan utalásokra fi-
gyelhet fel, melyeket »a szavak mögött rejtőző író« varázslatos eszköztár-
ral, oldalpillantásokkal és gesztusokkal teremt meg. Az olvasó figyelmét 
korábban elkerülő, felszín mögött rejtőző jelsorok felfedezése lehetővé te-
szi, hogy az evangélium mindig új tartalmakat felmutató, örömmel olvas-
ható szövegként jelenhet meg.” (Culpepper 1983, 151.) 
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A könyv megjelenését követően a János-evangélium enigmatikus nyelve-
zetére, képi beszédmódjára irányuló kutatás terén előrelépés érzékelhe-
tő. A különféle egyéni kezdeményezéseket (ld. Schwankl 1995; g. van der 
Watt 1992; 1994; 1998; 2000; Busse 1997; 2002) követően megszülettek az 
első kísérletek, melyek az evangélium képnyelvének szisztematikus átte-
kintésére irányulnak (ld. Zimmermann 2006).

A szövegelemzések során – a metafora szerepének elemzése mellett – 
továbbra is központi szerepet játszik a szimbólum funkciójának vizsgá-
lata. Kétségtelen azonban, hogy a szimbólum értelmezése és a termino-
lógia használata a János-evangélium kutatásának területén ugyanolyan 
ellentmondásos, mint a szimbólum fogalmára irányuló reflexiók eseté-
ben számos, egymástól nagyon is eltérő tudományterületen.1 Larry Jones a 
János-evangélium „szimbolizmusával” kapcsolatban a következő, igen álta-
lános definíciót javasolja:

„A szimbólum valami mást helyettesít, valami más szerepét veszi át, és 
több, mint amilyenként elsődlegesen megmutatkozik.” (Jones 1997, 14; ld. 
Wheelwright 1982, 6).

Craig Koester meghatározó munkájában (Symbolism in the Fourth Gos-
pel) az evangéliumban megjelenő szimbólum három területét jelöli ki:

„A szimbólum olyan kép, személy vagy cselekvésleírás, mely transzcen-
dens irányultságú jelként értelmezhető. A jánosi szóhasználat nyomán a 
szimbólum áthidalja az »ami fölülről jön« és az »ami lentről van« közti sza-
kadékot, anélkül hogy a köztük lévő távolságot megszüntetné.” (Koester 
2003, 4. 9. lábjegyzet)

más kutatók kiemelve az evangélium szimbólumainak „szakramentális 
jellemzőit” a képek jelentésteremtő szerepét és reprezentatív hatását helye-
zik előtérbe.2 Wai-yee Ng a különböző képi kijelentéseket a metaforikus szim-
bólum, a narratív szimbólum, a kétértelmű kifejezés, a félreértés, az irónia, 
a szakramentális szimbólum, a reprezentatív szimbólum, a tematikus, illetve 
biblikus szimbólum fogalmai által különbözteti meg (Ng 2001, 5–21.). Doro- 
thy Lee jánosi szöveg egységeit szimbolikus narratívákként értelmezi, melyek 
az olvasó számára gyakorlati jellegű funkciójúak (Lee 1995, 24, 231; 2002). 
Általános érvénnyel kijelenthetjük ugyanakkor, hogy az említett munkák el-
sősorban az egyes szimbólumok – a víz (Jones 1997; Ng 2001) vagy a templom 
(Rahner 1998; Coloe 2001; Kerr 2002) – szerepét vizsgálják.

Tanulmányunkban (egy lépéssel talán továbbhaladva) néhány alapvető 
megjegyzéssel próbáljuk a János-evangélium szimbolikus világának elem-
zését gazdagítani. Tapasztalataink rögzítéséhez az evangélium szimbólum-
rendszerének egyik kevéssé vizsgált szegmensét, a kert szimbólumát vesz-
szük közelebbről szemügyre. 
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A figurális nyelvre egyfajta sajátos jelentés-, illetve értelmi többlet megjele-
nítése – Ricœur szóhasználatát követve egyfajta surplus de sens – jellemző.3 
ez egyszerűen azt jelenti, hogy egy nyelvi kifejezés (motívum, szövegegy-
ség, szemantéma, jelentéssel rendelkező szimbólum) valami mást repre-
zentál. miközben a szimbólum szó olykor a negyedik evangélium figurális 
nyelvét általában jellemző gyűjtőfogalomként szerepel, úgy véljük, célszerű 
legalább a szimbólum és a metafora fogalmát megkülönböztetni.

A Black és Richards nevéhez fűződő interakcióelmélet hatása nyomán 
általános érvénnyel elfogadott, hogy a metafora nem csupán egyetlen szó, 
illetve lexéma formájában létezik, hanem egyfajta textuális keretben nyil-
vánul meg (ld. Richards 1936, 89–101; 115–137; Black 1954; 1977; Weinrich 
1976, 295–316). A szövegrész mint keret és a metafora között így sajátos sze-
mantikai feszültség jelentkezik. Az impertinens kijelentés, illetve a szöveg-
ben megjelenő „tudatos abszurditás” a befogadó számára egyértelmű jelzés, 
hogy a szó szerinti jelentésen túllépve, a szöveg figurális rétegét kell szem-
lélnie (ld. Zimmermann 2000; 2003, 10–18).

A szimbólum mindenesetre a képi beszédmód egy másik lehetőségére 
utal, jelentéstöbblete (a metaforával ellentétben) nem a szöveg szintjén érzé-
kelhető jelentéstartományok interakciójaként nyilvánul meg. A szimbólum 
a szöveg önálló elemeként (például a víz, a fény vagy a kereszt képeként) je-
lenik meg, melyet – ahogyan azt a görög σύμ-βαλλείν kifejezés jelzi, a kép 
jelentéskörét kiegészítve – a befogadónak kell továbbépítenie (Culpepper 
1983, 182–183).

egy motívum, egy cselekvés vagy egy személy így csupán az olvasó 
számára értelmezhető szimbólumként. Abban az esetben, amikor a Já-
nos-evangélium szövegében cselekvések, illetve cselekvő személyek narra-
tív módon kifejezésre jutó szimbolikus jelentést hordoznak, célszerűnek tű-
nik a narratív képiség (narrative Bildlichkeit) terminológia használata (ld. 
Zimmermann 2004a, 197–217). A szimbólum funkciójának elemzése során 
mindenesetre a nyelvészeti hagyományból fakadó tematikus szimbólum-
használat kérdésköre kerül előtérbe. Az ilyen jellegű szimbólumok jelenté-
se valójában nem irodalmi szövegkörnyezetük fényében bontható ki (gon-
doljunk a negyedik evangélium narratív szövegegységeire, illetve tanítást 
rögzítő részeire), a jelentések inkább heurisztikus szempontok nyomán, ön-
magukban fejthetők fel. mivel következtetéseink szempontjából ez a kiin-
dulópont fontos szerepet játszik, most – tanulmányunk központi része előtt 
– részletesebben kitérünk e témakörre.

egy sikeres kommunikációs aktus során a befogadó eleve birtokolja azo-
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kat a szimbolikus kódokat, melyek a nyelvi konvencióból adódóan a szö-
veg szintjén biztosítják a szerző és a befogadó között meglevő, a szimbó-
lum értelmezését lehetővé tevő felületet. A János-evangélium szimbolikus 
szövegrészeinek interpretációja kapcsán ugyanakkor számos kérdés merül 
fel, és az evangélium szerzőjére és befogadójára (valamint a velük kapcso-
latba hozható nyelvi közösségekre) jellemző szimbolikus kommunikáció a 
mai olvasó számára igen nehezen ragadható meg. hogyan győződhetünk 
meg arról, hogy egy személy, egy cselekedet vagy egy motívum szimbo-
likus jelentéssel bír? Szimbólumként értelmezhető-e az a földrajzi utalás, 
amely szerint János „keresztelt Ainonban” (Jn 3,23)? Szimbolikus esemény-
ként szemlélhető-e a kánai menyegzőn történt csoda (Jn 2,1-11)? Az eucha-
risztia szimbólumaként értelmezhető-e az élet kenyere (Jn 6)? Szimbolikus 
karakterekként szemlélhetők-e az evangélium bizonyos szereplői (akár Jé-
zus anyja is, Jn 2,1-11; 6,42; 19,25-27)? A számos további példa, a szöveg-
részek, elemek értelmezési lehetőségeinek változatossága mindenesetre azt 
jelzi, hogy bizonyos fejezetek szimbólumhasználatával kapcsolatban szin-
te lehetetlen valamilyen konszenzust tükröző véleményt megfogalmazni. 
Bizonyos, hogy a szimbólumértelmezés terén (s hogy az interpretáció ne 
csupán az egzegéták privilégiuma legyen) a mainál talán következetesebb 
módszertani alapelvek alkalmazása felé kell elmozdulnunk.

módszertani kiindulópontként a következő javaslatot tesszük: értelmez-
zük úgy a szimbólumot, mint ami eleget tesz két jellegzetes kritériumnak 
– a konvencionális, illetve a szövegbeli hitelesség alapelvének. Amennyiben 
igaz az, hogy a szimbólumokat egy adott nyelvi közösség gondolkodásmód-
ja alapján határozhatjuk meg, úgy magát a szöveget kell ehhez a szimboli-
kus tradícióhoz visszavezetnünk, hogy a textus mélyebb értelme megragad-
hatóvá válhasson. Bár egy jellegzetes szimbolikus tradíció valóban kijelöli 
az adott szöveg hátterét, e hagyományrendszer magából a szövegből válik 
megismerhetővé. Úgy véljük, a szimbólum értelmezése szempontjából két 
meghatározó elem rövid áttekintése mindenképpen hasznos lehet.

A konvencionális hitelesség fogalmáról a következőt mondhatjuk. 
Amennyiben egy motívum (mint a fény vagy a pásztor) egy nyelvi közössé-
gen belül a tradicionális szemantikai mezőnek (egyfajta Bildfeldtradition-
nak) köszönhetően erőteljes vallási jelentést hordoz, és ezt a jelentést régi 
és kortárs szövegek közvetítik, bizonyítják, létrejön egyfajta konvencioná-
lis egyértelműség arra vonatkozóan, hogy e motívum, alapjelentésén túl, 
szimbolikus értelemben is használható (ld. Weinrich 1976, 276–290; Zim-
mermann 2004b, 97–99). ebben az esetben egy motívum szövegtől függet-
len hiteles jelentéséről beszélhetünk.

A textuális hitelesség során az, hogy a szerző egy motívumot az adott szö-
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vegben szimbólumként értelmez, a szöveg jelölői nyomán válik érthetővé, 
így a jelentésbeli egyértelműség a szövegen belül jön létre. egy szövegrész 
szimbólumrendszere a közösségi hagyományokból fakadó konvenció és 
az adott szövegvilág jellegzetes interakciója nyomán azonosítható. Ahhoz, 
hogy egy bizonyos szövegegység „szimbolikusként” azonosítható legyen, 
a következő alapelv alkalmazása tűnhet modellszerűnek: amennyiben egy 
motívum (szimbolikus) konvencionális hitelessége egyértelmű tényként je-
lentkezik, a textuális hitelesség háttérbe szorul, s ha egy motívum szöveg-
től független szimbolikus hitelessége kevésbé nyilvánvaló, a szövegen belüli 
szimbolikus jelleg válik meghatározóvá. A következő példában, mivel a ju-
daizmus korai időszakában a szőlő (szőlőtő) motívuma szimbolikus jelen-
tést hordozott, feltételezhetjük, hogy a motívum általános, konvencionális 
jellege miatt került szimbólumként a János-evangélium szövegébe (Jn 15,1-
8), még akkor is, ha maga a szöveg nem tükrözi egyértelműen a szentírási 
hagyományhoz fűződő kapcsolatát (ld. Zumstein 2006a).4 Az evangélium 
6. fejezete – a konvencionális értelmezés alapján – ugyanilyen módon léte-
sít kapcsolatot a kenyér motívuma és a manna biblikus hagyománya között 
(ld. maritz – Van Belle 2006).

említhetünk természetesen egyéb ismert szimbolikus motívum-hagyo-
mányt, mint a kert vagy a bárány képe, ám egy alapvetően mezőgazdasá-
gi tevékenységet folytató közösség esetében nem tulajdoníthatunk minden 
ilyen jellegű lexémának szimbolikus jelleget. elengedhetetlen tehát, hogy a 
szöveg bizonyos jelölői egyértelműen tisztázzák, hogy egy motívum szim-
bólumként használatos. A kutatók vitathatatlannak tartják, hogy a bárány 
szimbolikus jellege a szöveg meghatározott jelsorai alapján igazolható, füg-
getlenül attól, melyik klasszikusnak nevezhető bibliai párhuzamra (például 
a húsvéti bárány-hagyományra utaló sorokra, Jn 19,36) helyezzük a hang-
súlyt.

ugyanakkor általában nem irányul kellő figyelem a kert – az éden-ha-
gyományra utaló (ld. elsen – Novák, illetve Novák 2005) – szimbolikus je-
lentésére (Jn 19; 20), vagy – a korai kereszténység halszimbolikáját idéző 
(ld. Culpepper 2006a) – halászat képi világára (Jn 21). 

Az egzegetikai kutatás terén mindenesetre szükségesnek érezzük, hogy a 
szimbólumok hátterét vizsgáljuk, még akkor is, ha az evangélium szimbo-
likus alapelemeinek definitív értelmezése ellentétben áll a befogadó szere-
pét előtérbe helyező szimbólumértelmezéssel.5

Az evangélium szimbólumrendszerének további elemzését a szöveg tartal-
mának árnyaltabb vizsgálatával végezzük. Némi leegyszerűsítéssel, a szöveg 
szimbolikus világában két meghatározó területet különböztethetünk meg. 
Az evangéliumban meghatározóak az emberi élet (az ókor világában oly ki-
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emelt) alapszimbólumainak körébe tartozó fogalmak, mint a fény, a víz vagy 
a születés. e szimbólumokat – Jung szóhasználatát követve – összefoglalóan 
archetipikus szimbólumoknak nevezhetjük. A másik csoportot a zsidó hagyo-
mányból eredeztethető jellegzetes szimbólumok alkotják, mint a templom, a 
szőlőtő vagy a menny, melyeket vallási szimbólumoknak nevezhetünk.

e két csoportba tartozó szimbólumok aktuális használata a szimbolikus 
nyelv igen lényeges, a traditio, illetve az innovatio terminussal meghatároz-
ható – és nem csupán a jánosi szimbolikus világra, hanem a képiségre álta-
lában érvényes – jellegzetességét demonstrálja. Az evangélium képi világa 
adott képterületek hagyományköreihez kapcsolódik, miközben e tradicio-
nális képiség elemeit erőteljesebb színben láttatja, új jelentésekkel gazdagít-
ja, s egyben meghaladja. A jánosi szimbólumok elsősorban a hagyomány-
ból fakadó képi beszédmód elemeivel mutatnak egyértelmű összefüggést, 
amint azt a kenyérről (Jn 6) vagy a jó pásztorról (Jn 10) szóló nagy beszé-
dek reprezentálják. Az evangélium szövegében számos esetben megfigyel-
hető a szimbolikus hagyományok – Jézus személyéhez kötődő – megújí-
tása, új értelmezése. A „szimbólumok krisztologizálása” olyan esetekben 
valósul meg, amikor például a zsidó templom-hagyomány, illetve a sátoros 
ünnep vízáldozatának mélyebb értelme bomlik ki Jézus személyére vonat-
kozóan (Jn 7,37; ld. Zimmermann 2004a, 149–153). harold Attridge a já-
nosi szimbólumok előtérbe helyezésének, egy kép különböző szimbolikus 
újraértelmezésének ezt a módját „a János-evangélium képiségének kubista 
alapelemeként” értelmezi (Attridge 2006). Különös jelentőséggel bír az az 
artikulációs mód, melynek alkalmazásával az evangéliumi szerző hagyo-
mányosan Istennek fenntartott szimbolikus gesztusokat rendel Jézus sze-
mélyéhez: „[Jézus] a vízen járva közeledik a bárkához. (Jn 6, 16-21; itt 19); 
„Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. (…) elindul előttük, s a juhok kö-
vetik,” (Jn 10, 1-18; itt 3–4).6 

A K e RT SZ I m BÓLu m R e N DSZ e R e

A következőkben megvizsgáljuk az evangéliumi szerző jelképi nyelvét: a 
kutatás terén általában mellőzött –a szimbolikus kommunikáció proble-
matikáját előtérbe helyező – kérdéskört, a kert szimbólumrendszerét pró-
báljuk megközelíteni (ld. továbbá Zimmermann 2004a, 154–163).

A kert gyakran előforduló kifejezés János evangéliumának utolsó fejeze-
teiben.

Jézus búcsúbeszéde után a Kidron túloldalán fekvő kertbe megy.
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Ταũτα εìπών Ιησοũς ’εξήλθεν σύν τοĩς μαθεταĩς αύτοũ πέραν τοũ 
χειμάρρου τοũ Κεδρών′ ’óπου ήν κήπος, είς ’òν είσήλθεν αύτòς καί οί 
μαθεταί αύτοũ.

„Azután, hogy ezeket mondta, Jézus kiment tanítványaival a Kidron-pa-
takon túlra. ott volt egy kert. oda ment tanítványaival.” (Jn 18,1)

ez az a kert, ahol Jézust elfogják, ám ahol ő három έγώ είμι-logionnal meg-
nevezi önmagát (Jn 18,5, 6, 8).7

A kert motívuma ezután közvetlenül a keresztrefeszítés eseményének le-
írását követően bukkan fel.

’ήν δέ έν τώ τόπω ’όπου έσταυρώθη κήπος, καί έν τώ κήπω μνημεĩον καινòν 
έν ’ώ ούδέπω ούδείς ’ήν τεθειμένος·  

„Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy 
új sírbolt, ahova még nem temettek senkit.” (Jn 19,41)

A feltámadásról tudósító első narratív egység helyszínként szintén ezt a 
kertet jelöli meg, és a következő – Jézus és mária magdolna találkozását el-
beszélő – szövegrész is tartalmazza e motívumot.

„mária ott állt a sír előtt és sírt. (…) Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, 
két fehér ruhába öltözött angyal ül. (…) megszólították: »Asszony, miért 
sírsz?« »mert elvitték uramat – felelte –, s nem tudom, hová tették.« e sza-
vakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy 
Jézus. (…) Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki 
(…)” (Jn 20,11-15)8

Kétségtelen, hogy a Jn 20,11-17 szövegrész több szempontból is összetett 
egzegetikai kérdéseket vet fel,9 így az elemzés során a kertész személyére 
már nem irányul kellő figyelem. mária a helyszín miatt azonosította az ál-
tala megpillantott ismeretlent a kertésszel (Dietzfelbinger 2001, 331).10 Az 
evangéliumbeli narratívumban ez az egyszerű magyarázat első pillantásra 
elfogadhatónak tűnik, felmerül azonban a kérdés, hogy a feltámadás ese-
ménysorát feltáró, tudatosan felépített kompozíció szintjén a kert történel-
mi realitásként vagy novellisztikus elemként jelenik-e meg a szövegben. 
Feltűnő ugyanakkor, hogy a szinoptikus hagyomány – mely a szenvedés-
történetet és a feltámadást megjelenítő beszámolója alapján meglehetősen 
közel áll a János-evangéliumhoz – a sírhellyel kapcsolatban nem tesz emlí-
tést a kertről.11 Vajon a kert motívuma valamint a kertész alakjához kap-
csolható jelenet János tudatos szövegalkotói tevékenysége a (zsidó) kert 
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szimbolikával a feltámadásról szóló beszámoló teológiai célját szolgálja? 
Joggal feltételezhetjük (s ezt a kertész alakjához kötődő motívum meg-
erősíti), hogy az evangélium szövegében korábban már említett (Jn 18,1; 
19,41) kert a feltámadás üzenetével hozható kapcsolatba. Az ilyen szimbó-
lumhasználat a jelentést a nyelvi konvencióra bízza, ez a kommunikáció-
ban azok számára válik érthetővé, akik ugyanazon hagyományvilág ré-
szesei.

mivel azt próbáljuk igazolni, hogy a kert és a kertész alakja az evangé-
liumi szöveg szimbolikus világához illeszkedik, először a kert szimbolikus 
tradíciójának és a fogalom hagyományrétegeinek, jelentésmezőinek átte-
kintésére vállalkozunk.

A kert szimbolikus hagyományrétegei

A görög nyelv három szót használ a kert fogalmának jelölésére. A κῆπος 
a leggyakrabban alkalmazott szó a kert általános jelentésének leírásá-
ra, az ′έρκος (szó szerinti jelentése alapján „elkerített, körbezárt hely”) a 
zárt, bekerített kertet jelölte, a harmadik kifejezés pedig az óperzsa ere-
detű παράδεισος a nagy, perzsa stílusú kertek megnevezésére szolgált (ld. 
Schneider 1972, 8. 1048–1050; Bremmer 1999, 17–19; Jeremias 1964–76, 
5. 765–773). A Prédikátor könyvében (Préd 2,5) a κ πος és a παράδεισος 
mindenesetre szinonimaként szerepel.12 ezen kívül mindkét szó megtalál-
ható az Énekek éneke soraiban, a παράδεισος („gránátalmát termő kert”, 
én 4,13) a szeretett személy metaforájaként. A János-evangélium szöveg-
összefüggése szempontjából hangsúlyoznunk kell, hogy a kert hagyomá-
nyos temetkezési helynek számított: „a királyi kertnél (…) addig a részig, 
amely Dávid sírjával szemben van,” (Neh 3,15-16); „a házában temették el” 
(2Krón 33,20). A jánosi szimbolikus hagyomány fényében a kert két alap-
vető jelentéskörét említhetjük: (1) a kert a szeretet, szerelem szimbóluma 
(Énekek éneke), illetve (2) az éden, a paradicsom jelképe. Tanulmányunk a 
második jelentéskör összefüggéseire fordítja a figyelmet.13

A zsidó vallási hagyományban meghatározó jelentőségű (Ter 2-3) a Te-
remtés könyvének kert-motívuma.

„Az Úristen kertet telepített édenben,” (Ter 2,8).
„és az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott,” (Ter 2,9).
„Az Úristen vette az embert, és éden kertjébe helyezte, hogy művelje és 

őrizze.” (Ter 2,15).
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Az Ószövetség egyéb szövegegységeiben és a későbbi zsidó hagyomány for-
rásaiban az „Isten kertje” (παράδεισος τοῦ θεοῦ, LXX, Ter 13,10; ez 28,13; 
31,8), illetve az „Úr kertje” (παράδεισος κυρίου, LXX, Iz 51,3; Ps. Sal. 14,3) 
kifejezés szerepel, és a szövegek Istent „kertésznek” nevezik („az Úr ültette 
tölgyek”, Szám 24,6; továbbá 4mak 1,29).

A judaizmus korai időszakában az édenkert szent helyként való tiszte-
letéből fakadóan (Jub 3,12; 4,26; 8,19)14 a paradicsomkert a templom, illet-
ve a szentély szimbólumaként jelent meg (ld. Jubileumok könyve, 11QJub).15 
A zsidó halakha hagyományában az édenkert bejárata (Ter 2,15)16 szimbó-
lum a születés motívumával kapcsolódott össze. A Jubileumok könyvében 
és a qumráni szövegekben is találhatunk utalásokat arra, hogy az asszony 
szülés után tisztátalannak számít, s csak az előírt idő után érintkezhet szent 
hellyel, illetve léphet be a templomba.17 Az édenkert és a templom képi mo-
tívumrendszerének összefüggése a zsidó ikonográfia alapján is igazolható, a 
heródes által építtetett templom falait ugyanis a paradicsomkertet jelképe-
ző motívumok díszítették. A források, melyek az éden és a templom közöt-
ti kapcsolatot említik, ugyanakkor a jövőbeli templom képét mutatják fel.18 
A választott nép végső időre irányuló várakozásában így a paradicsomkert 
visszatérésének reflexiója összefonódott a templom képével. A fogság idő-
szakában az üdvtörténeti remény képei újra és újra az éden-narratíva mo-
tívumainak felidézésében öltöttek testet.19 ezekiel látomásában a végső idő 
apokaliptikus képei – expressis verbis – a kezdetek paradicsomkert-motí-
vumával (ez 36,35) kapcsolódnak össze, az eszkatologikus távlatok (ez 47) 
az éden állapotát felidéző képsorokban jelennek meg. A végső idő paradi-
csomkertjében megszűnik a halál mint büntetés, és a választottakat az Is-
tentől származó tudás tölti el.20 A Lévi végrendelete címen ismert apokrif 
írás szerint a messiás megnyitja a paradicsom pecséttel lezárt kapuit.

„[messiási méltóságában] Ő maga nyitja meg a paradicsom kapuit, és elve-
szi a pallost, mely Ádámot visszarettentette. Az élet fájáról nyújt eledelt az 
üdvözülteknek, kikben a Szentlélek lakozik.” (Test. Levi 18,10-11)

A korai zsidó, illetve rabbinikus írásokban tükröződő Ádám – Messiás ti-
pológia, mely szerint a messiás újjáteremti az eredeti paradicsomi állapo-
tot,21 a páli hagyomány Ádám – Jézus tipológiai reflexióiban is megjelenik 
(„Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki 
életre kel.” 1Kor 15,22,45; „Amint tehát egynek vétke minden emberre kár-
hozatot hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette minden emberre 
kiárasztotta az életet adó megigazulást.” Róm 12-21, itt 18).
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A kert motívuma János evangéliumában – Jézus, a kertész

A zsidó hagyományban is ismert görög szimbolikus kifejezés, a παράδεισος 
a jánosi hagyományhoz kapcsolható forrásokban mindössze egyetlen he-
lyen („Isten paradicsomában”, Jel 2,7), az Újszövetség egyéb könyveiben pe-
dig csupán két másik szöveghelyen („még ma velem leszel a paradicsom-
ban”, Luk 23,43; „elragadtatott a mennybe”, 2Kor 12,4) található meg. János 
ugyanakkor következetesen a κῆπος kifejezést használja azzal a hagyo-
mánnyal összhangban, mely szerint az ókeresztény forrásokban gyakran 
felbukkanó paradicsom-motívum nem kötődik szigorúan a παράδεισος 
szó használatához (ld. Jeremias 1964–1976, 5. 766). ebben az általános ke-
retben az evangéliumi (Jn 20) kert-motívum kétféle szempontból is külön-
leges jelentőségű.

Figyelembe véve, hogy a János-evangélium a szenvedéstörténetet és a fel-
támadást megjelenítő beszámolója közel áll a szinoptikus hagyományhoz 
(vö. Lang 1999; Frey 2003), feltűnő, hogy a szerző az események elbeszélése 
során a kert motívumát mennyire meghatározó elemnek, a mária magdol-
nának adott kinyilatkoztatás központi szimbólumának tekinti. Az evangéli-
um kifinomult kompozíciós keretének ismeretében valószerűtlennek tűnik, 
hogy a szerző a narratívát pusztán anekdotikus célzattal vagy a történeti 
hitelesség látszatát keltve jeleníti meg. Az a motívum, hogy a feltámadottal 
való találkozások során Jézust nem ismerik fel, az evangéliumi beszámolók 
visszatérő eleme, amint az a jánosi szövegrészletekből is látható (Jn 21,4).22 
A negyedik evangéliumban a felismerés mozzanatai ugyanakkor fokozato-
san feltáruló eseménymozzanatokként (Jn 4; 6) jelentkeznek, melyek meg-
jelenítése során a képiség, a szimbólum kulcsszerepet játszik. Felmerül te-
hát a kérdés: hordozhat-e krisztológiai jelentést a szövegegységben (Jn 20) 
felbukkanó kert-motívum? A cselekményt leíró részt (Jn 20,14-17) vizsgál-
va, felfedezhetünk-e olyan kódokat, melyek alkalmazása – a szerző szándé-
ka szerint – az olvasó tudatába idézi a kert szimbolikus hagyományrétegeit, 
illetve a Teremtés könyvének narratíváihoz (Ter 2-3) fűződő kapcsolatát?

János evangéliumában a kerthez tartozó mozzanatok meghatározó ele-
me a tudás, a bizonyosság kérdésköre, s ez a motívum a paradicsomkerthez 
fűződő események szempontjából is központi szerepet játszik.

„De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, 
meghalsz.” (Ter 2,17; valamint 3,3). A további szövegrészekben (Ter 3,5,6,7) 
olvasható „a szemek megnyílása” metafora a tudás megjelenítésének motí-
vuma (διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί).

A János-evangéliumban bemutatott jelenetben mária magdolna csak ak-
kor ismeri fel Jézust, mikor ő nevén szólítja (Jn 20,16). ez a mozzanat az 

narrativak11-beliv-jav.indd   188 12/21/12   3:36:08 PM



189

evangélium 10. fejezetében leírt jó pásztor-képsor elemeivel mutat rokonsá-
got („a juhok pedig megismerik a hangját”, Jn 10,3, 27. Ld. Wengst 2001, 284; 
Dietzfelbinger 2001, 332). Az első emberpár számára az Úr hangja a foko-
zatos öntudatra ébredés, a felismerés (mindenekelőtt a bűn felismerésének) 
szempontjából játszik meghatározó szerepet (LXX, Ter 3,8, καἱ ἤκουσαν 
τὴν θωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ,). Az őstörténetben az ember a kertben járó 
(Ter 3,8, περιπατοῦντος) Isten, János evangéliumában pedig a templomban 
tartózkodó Jézus hangját hallja meg (Jn 10,23, περιεπάτει).23

Az evangéliumi történet (Jn 20) másik feltűnő eleme, hogy mária mag-
dolna nem érintheti meg a feltámadottat. A szövegrészre irányuló kutatás 
elsődlegesen annak a lehetőségét hangsúlyozza, hogy a szerző finom eszkö-
zökkel utal egyéb szentírási helyekre, az éden kertjéhez kötődő szimbolikus 
hagyomány mélyebb megértése, a tiltás motívumának vizsgálata ugyanak-
kor meglehetősen nehéz feladat. Az őstörténetben az ember nem érintheti 
meg a tudás fájának gyümölcsét (LXX, Ter 3,3, οὐδὲ ἄφησθε αὐτοῦ ἴνα μὴ 
ἀποθάνητε). A hagyomány alapján az asszony szülés után tisztátalannak 
számít, nem érintkezhet24 szent hellyel. A Jubileumok könyve szerint „[az 
asszony] nem érinthet meg semmit, ami szent, és nem léphet be a templom-
ba” (Jub 3,10, 13). hogyan szemlélhetjük azonban a feltámadott vagy mária 
magdolna alakját e szimbolikus hagyomány fényében?

Az evangélium szövegének nyitottsága miatt az olvasóra (a szimbólu-
mok értelmezésére vonatkozó ismereteire és persze személyes erőfeszítésé-
re) hárul a feladat, hogy az utalásszerű jelsorok kapcsolatát felfedezze. A 18. 
fejezetben (Jn 18,1) olvasható nyitójelenet mindenesetre egyértelművé te-
szi, hogy a kert motívuma – a szerző tudatos kompozíciós tevékenysége 
nyomán – kapcsolatba lép az evangélium egyéb szöveghelyeivel. A követ-
kezőkben azokat a lehetséges, a szimbólumok egzegetikai vizsgálata nélkül 
is azonosítható kapcsolódási pontokat igyekszünk bemutatni, melyek a kert 
motívuma köré szerveződnek. Bár a 20. fejezetben a kert szimbólumrend-
szerére vonatkozó finom utalások száma csekély, a teljes evangéliumi szö-
vegben számos, a teremtéstörténetre és a paradicsomkert narratívájára (Ter 
2-3) vonatkozó utalást ismerhetünk fel.

A kutatók számos alkalommal mutattak rá arra a tényre, hogy a Já-
nos-evangélium – a szöveg narratív struktúrája és egyéb jellemzői alapján 
– a teremtéstörténettel összefüggést mutató textusként értelmezhető (ld. a 
jelzésértékű ἐν ἀρχή szókapcsolatot vagy a napok számolására vonatkozó 
utalásokat; Trudinger 1972; Carmichael 1980; 1996; Frey 1998, 192–196). 
Az evangélium szövegében ezen túl meghatározó a templom szerepének 
metaforikus értelmezése, mely alapján Jézus mint új, eszkatologikus temp-
lom áll előttünk (ld. Zimmermann 2004a, 355–371; részletesebben Rahner 
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1998; Kerr 2002). A 2. fejezetben (Jn 2,19-22) az új templom motívuma egy-
értelműen utal Jézus feltámadt testére. mivel a judaizmus kezdeti idősza-
kában az új, eszkatologikus templommal kapcsolatos remények egyértel-
műen összefonódtak a kert szimbólumrendszerével, az az érzésünk, hogy 
az evangélium szerzője a templom és a kert képi világát tudatosan rendelte 
egymáshoz. A 21. verstől (Jn 2,21) válik egyértelművé, hogy Krisztus alak-
jában az új, eszkatologikus templom jelenik meg, és ez a jelképes értelme-
zés nyújthat kiindulópontot a feltámadottal való találkozást leíró jelenet (Jn 
20) kert-szimbolikájának megközelítéséhez.

A kert–templom képi világában megjelenített összefüggés fényében újra 
feltehetjük tehát a kérdést: miért nem érintheti meg mária magdolna a fel-
támadott „testének templomát”? Az evangélium jelsorai nyomán a paradi-
csomkerttel kapcsolatos egzegetikai megközelítések egyik jellegzetes válto-
zata (Jub 3; 4Q 265) és – a János számára oly meghatározó (ld. van der Watt 
2000, 166–167) – születés metaforája között fedezhetünk fel összefüggése-
ket. A 16. fejezetben (Jn 16,21) megjelenő metafora a Teremtés könyvének 
(Ter 3,16) az asszony büntetéseként jelentkező fájdalmas szülés motívumá-
ra utal.25 A 16. fejezetben (Jn 16,21) olvasható analógia a fájdalom megszű-
nését és a gyermek megszületését kísérő örömöt emeli ki, ami Jézus búcsú-
beszédének kontextusában a Fiúval való (az eltávozást követő) találkozást 
helyezi előtérbe (ld. Frey 2000b, 215–218). A 20. fejezet sorai (Jn 20,17) erre 
az eltávozásra, az Atyához való visszatérésre utalnak. A „felülről születés” 
(Jn 3,3) immár a maga teljességében megvalósult, ám az újjászületés utáni 
fájdalmak nem múltak el, így mária magdolna a paradicsomi vétek átká-
tól (Jn 16,21) nem szabadulhatott meg, még nem léphetett be a templomba. 
A kert – templom szimbolikus hagyománya (Jub 3) a férfi és a nő számá-
ra eltérő tisztulási időszakot határoz meg. ez a tradicionális háttér nyújt-
hat magyarázatot arra, hogy mária magdolna – Péterrel és a szeretett ta-
nítvánnyal ellentétben – nem lépett be a sírba (Jn 20,6, 8), illetve arra, hogy 
Tamás (férfiként, az egy hetes várakozási idő kitöltése után) miért érinthe-
ti meg Jézust (Jn 20,26-27).

ezek a szövegértelmezési kísérletek mindenesetre rávilágíthatnak arra, 
hogy a paradicsomkert motívumaira vonatkozó allúziók milyen módon 
jelennek meg a negyedik evangélium szövegében. A vizek kiáradásának 
motívuma mindig hangsúlyos szerepet játszott a paradicsomkert szimbo-
likus hagyományrétegeiben, így az édenre utaló jelsorok a János-evangéli-
um víz-szimbolikájának lényeges elemeit alkotják.26 A Jézus által ígért élő 
víz (Jn 7,37-38) a paradicsomkert folyóinak motívumára (Ter 2,10-14) és a 
szimbolikus hagyomány alapján a végső idők templomának képére utal (ez 
47).
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Az evangélium szimbolikus világában a kenyér és a halál motívumrend-
szerének szoros összefüggéseire is vannak példák. Az őstörténet szövegegy-
ségeiben a halálra mint büntetésre vonatkozó utalások (Ter 2,17; 3,3) köz-
vetlen kapcsolatba kerülnek a kenyér motívumával (Ter 3,19).

ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἓως τοῦ ἀποστρέψαι σε 
εἰς τὴν γῆν ἐξ ἥς ἐλήμφθης ὄτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ

„Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, 
amiből lettél. mert por vagy, és a porba térsz vissza.” (Ter 3, 19)

Az evilági kenyér elfogyasztása a szükségszerűen a halál felé tartó földi élet 
jelképeként állhat előttünk. Az evangélium 6. fejezetének analógiájában 
(Jn 6,58; vö. továbbá 6,50) ennek ellentéte áll.

Οὗτός ἐστιν ὁ ᾄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες 
καὶ ἀπέθανον′ ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ᾄρτον ζήσει εὶς τὸν αἰῶνα.

„ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok 
ettek, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él.” (Jn 6,58)

A szövegrészek kapcsolata nyomán így az asszony fájdalmára utaló motí-
vum János evangéliumának jézusi mondatához (Jn 16,21) kapcsolódik, az 
ember büntetése, a halál állapota azonban (szótériológiai utalásként) a ke-
nyér jelével és Jézus személyével alkot összefüggést.

Jézus nem csupán az élet kenyerét nyújtja az embernek, hanem feltáma-
dása után a Szentlelket árasztja, leheli (ἐνεφύσησεν) tanítványaira.

„ezekkel a szavakkal rájuk lehelt (ἐνεφύσησεν), s így folytatta: „Vegyétek 
a Szentlelket!” (Jn 20,22)

ez a metaforikus mozzanat az élet leheletének, a Teremtő életet adó cse-
lekedetének allúziójaként értelmezhető.

„Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehel-
te (LXX: ἐνεφύσησεν) az élet leheletét.” (Ter 2,7)27

Az evangélium 10. fejezetében megjelenő motívumok („a juhok számára 
a kapu”, „aki rajtam keresztül megy be”, „ki-be jár, és legelőt talál” Jn 10,7, 
9) az Ezdrás 4. könyvében és a Lévi végrendeletében olvasható messiási idő-
szak eseményeire és a Paradicsom kapujának megnyitására utaló jelekként 
értelmezhetők.28

Az evangélium szövege többször utal az ószövetségi őstörténetre, János 
képi világában a paradicsomkertben szolgáló angyalok, az étel („Ádámnak 
angyalok készítettek ételt.” b. Sanh. 59b) vagy a mózes alakjához köthe-
tő kígyó motívuma (ld. Frey 1994) az üdvösséget hozó Jézushoz kapcso-
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lódva új minőségben megjelenő utalássá válik („Van eledelem, csak nem 
tudtok róla.” Jn 4,32; „Amint mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy 
fogják fölemelni az emberfiát is.” Jn 3,14) megkülönböztetett figyelmet ér-
demel emellett az őstörténetben felbukkanó – az embernek tudást ígérő – 
kígyó-motívum (Ter 3,5) és az embernek az igaz ismeretet elhozó Jézus (Jn 
17,7-8) alakjának szembeállítása. 

KöV eT K e Z T eT é Se K

Befejezésként helyénvaló néhány alapvető megállapítást tettünk az evangé-
lium kert-szimbolizmusával kapcsolatban.

Bizonyosan állíthatjuk, hogy a jánosi szövegegységek az őstörténet nar-
ratíváihoz és elsősorban a paradicsomkert motívumaihoz kapcsolódó al-
lúziókat tartalmaznak. Felmerül ugyanakkor a kérdés, mennyire meggyő-
zőek, egyértelműek ezek az utalások. A szövegértelmezés szempontjából 
jellegzetes és igen komoly kérdés az, hogy az egzegéta előtt a szimbolikus 
nyelv formájában rögzített üzenet jelenik meg, melynek motívumrendsze-
re, háttere a teológiai artikuláció jellegét is meghatározza. mindaz, amit a 
szöveg szimbolikus formában fejez ki, önmagában, kérdésfelvetések nélkül 
nem fogadható el, és a szimbolikus jelentésmezők felfedése az interpretáció 
korai időszakától feltételezte a befogadó aktív közreműködését. Az evangé-
lium üzenetének értelmezése csupán a szerző, a szöveg illetve az olvasó kö-
zött megvalósuló szimbolikus kommunikáció formájában – finom utalá-
sok és implicit jelsorok interpretációja nyomán – történhet.

Az olvasó – különösen abban az esetben, ha ismeri Izrael vallásos ha-
gyományának szimbolikus világát– így a János-evangélium Jézusában azt 
a messiást ismerheti fel, aki (a szimbolikus tradíció nyomán) megnyitja a 
végidőbeli paradicsom lepecsételt kapuit (Test. Levi 18,10-11), és kiárasztja 
az élő vizek forrásait. Jézus ugyanakkor nem csupán megnyitja a kapukat, 
az evangéliumi szerző szavai nyomán ő maga az ajtó (Jn 10,7, 9). Jézus nem 
csupán átnyújtja az örök élet kenyerét, ő maga az élet kenyere (Jn 6,25, 48), 
személye és az általa közvetített tanítás a paradicsomkert gyümölcsének je-
le felé mutat. ezeket a jellemvonásokat mintegy egyesítve, meghaladva, Jé-
zus – a kígyó ígéretét (Ter 3,5, „akik ismerik a jót és a rosszat”) beteljesítve 
– új Ádámként áll elénk, olyan személyként, akiben egyesül az új templom-
ra és a paradicsomra vonatkozó hagyomány, és akit – a szimbolikus ha-
gyománynak megfelelően, Istenhez hasonlóan – kertészként láthatunk (Jn 
20,17). Jézus az új teremtés művét megvalósítva, felemeli az embert, és az 
élet leheletét közvetíti tanítványainak (Jn 20,22).
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Nem térhetünk ki azonban a következő kérdés elől sem. milyen mó-
don jelennek meg e hagyományrétegek a kritikai szövegértelmezés során 
meghatározó tényezőkként? A σύμβολον kifejezés alapjelentése a befoga-
dó szerepét, a hiányzó részt kiegészítő tevékenységét hangsúlyozza, a szim-
bólumok meghatározása, azonosítása tehát végső soron nem igazolható. 
A János-evangélium olvasója nem várhatja, hogy a szöveg egyértelmű uta-
lásokkal (illetve az evangéliumi szerző megfelelő használati útmutatóval) 
ajándékozza meg. Ilyen értelemben nem lehetünk bizonyosak abban sem, 
hogy az evangélista a kert szimbolikus világát tudatosan ábrázolta a paradi-
csomkert hagyományának allúziójaként. Az olvasó csupán a szöveg rejtett 
– az őstörténet hagyománykörére vonatkozó – referenciális pontjai nyo-
mán juthat el (különböző lehetőségű) szimbolikus teológiai állításokig. Ar-
ra a kérdésre, hogy a befogadó invenciója a szövegre, illetve az adott kérdés-
re vonatkozóan mennyire hiteles, csupán esetleges válasz adható.

A mária magdolna és a feltámadt Jézus találkozását leíró evangéliumi jele-
net az interpretáció korlátait jelző szimbólumként áll előttünk. mária úgy 
hiszi, a kertészt látja, s ezt a benyomást a szöveg nem cáfolja, ám nem is 
erősíti. Döntő mozzanat ugyanakkor, hogy a feltételezett kertész a nevén 
szólítja, s ebben a gesztusban mária magdolna Jézust ismeri fel. Abban a 
jelben, hogy nem érintheti meg a feltámadottat, a szimbólumok kötetlen 
(az egyértelmű felismerést lehetetlenné tevő) jelentésmezőit fedezhetjük fel, 
azt a nyitottságot, melyet a mai szövegértelmezés sem hagyhat figyelmen 
kívül (ld. Culpepper 2006a, 394, 402). 
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J egy Z eT e K

1.  A szimbólum fogalmával kapcsolatos tanulságos bevezetőt ld. meier-oeser 
1998. hWP (1971–2007), 10. 710–723. A szimbólum és a János-kutatás kérdéskö-
réhez ld. Jones (1997, 14–28) és Ng (2001, 5–43) összegzését. 

2.  A képek szakramentális utalásaival kapcsolatban számos kérdés merül fel. 
először is, az evangélium szerzője ismerte-e a keresztség és az eucharisztia szent-
ségi fogalmát, s vajon e szentségekre utal-e a víz, a kenyér vagy a bor képeinek 
használatakor? Schnackenburg (1985, 83–86.) és Frey (2000a) feltételezi, míg Ky-
sar (1975, 108.) és Berger (1997, 208–217.) megkérdőjelezi a szerző ilyen jellegű 
(különösen az eucharisztiára vonatkozó) ismereteit. Kérdéses továbbá, hogy az 
evangélium a szentségek milyen implicit értelmezési mezőiről árulkodik: értel-
mezhető-e például a lábmosás jelenete (Jn 13) szentségi jelként? Niemand (1993) 
feltételezése szerint, a cselekménysor a keresztséget követő beavatási rítust (post-
baptismalen Initiationsritus) jelenít meg.

Vajon a teljes evangéliumi szöveget egyfajta szakramentális karakter szövi át? 
A kérdésfelvetéssel kapcsolatban ld. Kysar 1975, 259; Schneiders 1977; Paschal 
1981.

A János-evangélium szentségekkel kapcsolatos utalásairól ld. Brown (1962), il-
letve moloney (1982) bevezetőjét. A szakramentalitás és a szimbólum közti met-
széspontokkal kapcsolatban ld. Koester 2003, 301–309; Jones 1997, 26–28; Ng 
2001, 14–16. 

3.  Ricœur a következő definíciót javasolja: „Akkor beszélünk szimbólumról, 
amikor a nyelv összetett fokú jeleket produkál; amikor az értelem nem elégszik 
meg valamely dolog megjelölésével, hanem egy másik értelmet is megjelöl, melyet 
csakis a szimbólumban és a szimbólum által érhetünk el.” (Ricœur 1988, 19; ld. 
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továbbá 29; Paul Ricœur 1998. A nyelvről, a szimbólumról és az interpretáció-
ról. Ford.: martonyi éva; In: Fabiny Tibor vál., szerk.: A hermeneutika elmélete. 
Ikonológia és műértelmezés 3. Szeged, JATe Press, 136.) Ricœur árnyalt szimbó-
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platonista hagyomány és az irodalmi szimbolizmus analógiája.” I. m., 137.

4.  Jean Zumstein a szőlő (szőlőtő) motívumának konvencionális jellegét emeli 
ki. A szövegrész (Jn 15,1-8) az ószövetségi hagyományhoz fűződő kapcsolatát – 
genette szóhasználatát követve – a hipertextualitás fogalmával (genette [1982] 
1996, 86) írhatjuk le (Zumstein 2006a, 154).

5.  A szimbólumok értelmezésével kapcsolatban Paul N. Anderson ettől eltérő 
megközelítést javasol. Anderson „a szimbolizáció különböző lépcsőfokait” téte-
lezi, és – a szimbólumok történeti, teológiai szerepét elemezve – négy alapkategó-
riát különböztet meg: az explicit, az implicit, a korrelatív valamint a nem tudatos 
szimbólumképzést. (Anderson 2006b, 157–158.).

6.  A szimbolikus hagyomány alapján a pásztor cím Jahvénak (a nyáj gazdájá-
nak) fenntartott titulus volt. A kérdéskörrel kapcsolatban ld. hunziker – Rode-
wald 2001, 15. et passim; továbbá Zimmermann 2004b, 110–116.

7.  λέγει αύτοĩς· έγώ είμι. (Jn 18,5) 
ε’ĩπεν αύτοĩς· έγώ είμι, (Jn 18,6)
άπεκρίθη Ιησοũς· ε’ĩπον ύμĩν ′óτι έγώ είμι. (Jn 18,8)
8.  έκείνη δοκοũσα ′óτι ′ó κηπουρός ’εστιν, (Jn 20,15) 
9.  Dietzfelbinger – a kutatók körében elfogadott – véleménye szerint a 11–17. 

vers összetett szövegértelmezési kérdéseket vet fel (Dietzfelbinger 2001, 333). 
A jellegzetes exegetikai kérdések közül a következők említhetők: A 17. versben 
jelzett megkülönböztetés az „Atyámhoz” és a „ti Atyátokhoz”, az „Istenemhez” 
és a „ti Istenetekhez” kifejezések között; a megdicsőülés folyamatának jelzése a 
„feltámadás” és a „visszatérés az Atyához” kifejezésekkel; mária magdolna két-
szer említett hátrafordulása (Jn 20,14, 16) valamint a Feltámadott megérintésére 
vonatkozó tiltás, mely ellentétben áll a 20,27 egységben leírt eseménnyel (ld. mt 
28,9; Lk 24,39). Ld. Ruschmann elemző áttekintését (Ruschmann 2002, 64–95). 

10.  Ld. Wengst 2001, 283–284. Ruschmann (Ruschmann 2002, 88).
11.  Ld. „[Jézust] sziklába vájt sírboltba helyezte” (mk 15,46); „[a testet] szik-

lába vájt új sírboltjába helyezte” (mt 27,60); „[Jézus testét] sziklasírba helyezte, 
ahol még nem feküdt senki” (Lk 23,53). János tehát – bár mátétól és Lukácstól 
eltérő mondatszerkezet, illetve szóhasználat alkalmazásával – a szinoptikus ha-
gyományhoz hasonló módon tudósít az eseményekről. Lukács evangéliumá-
ban a jelzett szövegrész – a következőképpen szerepel: έν μνήματι λαξευτώ ού 
ούκ ’ήν ούδείς ούπω κείμενος·, és a jánosi szerkezethez (έν ’ώ ούδέπω ούδείς ’ήν 
τεθειμένος·) hasonlóan mellékmondatot alkot. máté szintén az új sír (μνημεĩον 
καίνον) jelzős szerkezetet használja. márk evangéliumában (14,32; vö. mt 26,36) a 
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„getszemáni nevű major” kifejezést olvashatjuk (’έρχονται είς χωρίον ού τò ’óν-
ομα Γεθσημανί), ám az itt használt görög szó (χωρίον) a bibliai hagyományban 
nem a kert fogalmát leíró kifejezés, hanem inkább általános érvénnyel egy földte-
rület, egy hely (sőt egy város bizonyos területének) megjelölésére alkalmazott szó. 
Ld. „síkság”: 1Krón 27,27; „hely”: 2mak 12,21; „telek”: ApCsel 1,18-19; „föld”: 4,34; 
5,3, 8; „birtok”: 28,7; „föld”: Jn 4,5; „hely (település)”: 2mak 12,7. A kereszténység 
történeti és nyelvi hagyományára így feltehetően János evangéliumának szövege 
gyakorolt hatást azáltal, hogy a getszemáni nevű, a Kidron-patakon túli (Jn 18,1) 
földterületet kertként (κῆπος) nevezte meg.

12.  ἐποίησά μοι κήπους καὶ παράδείσους καὶ ἐφύτευσα ἐν αὐτοῖς ξύλον πᾶν 
καρποῦ. „Kerteket és ligeteket telepítettem, és beültettem őket mindenféle gyü-
mölcsfával.” (Préd 2,5).

13.  Ld. Jeremias 1964–1976, 5. 763–771; Schneider 1972, 8. 1048–1061; továbbá 
morris – Sawyer 1992; Luttikhuizen 1999.

14.  „[Az éden kertje] mindenek fölött szent hely.” Jub 3,12; továbbá Test. Levi 
18,6-10. Ld. ego 1997, 211–215. 

15.  Ádám alakjával és az áldozathozatalra vonatkozó utalásokkal kapcsolat-
ban ld. Jub 3,27. A szövegrész elemzését ld. különösen van Ruiten 1999a, a qum-
ráni források vizsgálatát ld. Tigchelaar 1999; garcía martínez 1999. Jacques van 
Ruiten az édenkert és a templom motívumának viszonylatában nem az azonossá-
got, hanem a szimbolikus reprezentációt hangsúlyozza (van Ruiten 1999a, 76).

16.  A Jubileumok könyvének (Jub 3,8-14) magyarázata szerint az Úr a férfit és 
az asszonyt a paradicsomkerten kívül teremtette, akik ezután léptek be a kertbe, 
a „szentélybe”. Ld. van Ruiten 1999a, 75.

17.  „[Az asszony] ne érintkezzen a szent tárggyal, s ne lépjen szent helyre, míg 
el nem telnek napjai.” (A Jubileumok könyvének fordítását ld. Berger 1981.) A for-
rások alapján a várakozási idő fiú születése esetén egy, leány születésekor két hét, 
mivel az Úr „az első asszonyt a második héten teremtette”. Ld. például 4Q265, il-
letve Jub 3,10, 13. Ld. Baumgarten 1994; garcía martínez 1999; van Ruiten 1999a, 
77.

18.  1hén 24-27; Test. Levi 18,6; Test. Dan. 5,12; Apoc. mos. 29,1-6; valamint 
4Q174 III; 4Q265 frag. 7.2. 11–17. Ld. van Ruiten 1999b. 

19.  Az üdvösség állapotának képsorai között a bőség („Pusztaságát olyanná 
teszi, mint az éden, és sivatagját hasonlóvá az Úr kertjéhez.” Iz 51,3); a víz („mert 
vizek fakadnak a pusztában, folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá válto-
zik, a szomjas föld vizek forrásává.” Iz 35,1-7, itt 6-7; ez 47,1-12; Zsolt 46,5); a halál 
megszűnése („örökre megsemmisíti a halált.” Iz 25,8; 26,19) és az Istennel való 
szövetség („ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök.” Jer 31,31-
34, itt 33; oz 2,21-22) motívumait találhatjuk meg. 

20.  „és a pokol tüze feltárul, de az igazak meglátják a paradicsom dicsőségét. 
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megnyílik a paradicsom kapuja, és romolhatatlan gyümölcsei feltárulnak. De jaj, 
ide nem léphet be az, aki helytelen úton járt.” „én az igazaknak a paradicsomban 
adok nyugalmat, és könyörületes leszek hozzájuk. (…) Az eljövendő világban jaj 
lesz a bűnösöknek, véget nem érő büntetésben lesz részük.” 4ezd 7,36, 123–124. 
(Vö. Ezdrás apokalipszise. Ford.: Ladocsi gáspár. In: Vanyó László szerk., ford.: 
Apokrifek. Ókeresztény írók 2. Budapest, Szent István Társulat, 1988, 159–167.); 
továbbá 4Q 305. 2; 4Q 504. 8 recto 5; ld. Tigchelaar 1999, 56–57.

21.  Az Ádám és Éva élete és a Hénokh második apokalipszise címen ismert 
apokrifek alapján ezt a véleményt képviseli Jeremias (1964–1976, I. 141–143).

22.  Ld. az emmauszi tanítványokról szóló evangéliumi szakaszt (Lk 24,13-35), 
különösen a 16. verset: μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν, „De szemük képtelen volt felismer-
ni.”

23.  A περιεπατέω ige további használatát figyelembe véve (Jn 5,9; 6,66; 7,1; 
11,54; 21,18), és azt a tényt mérlegelve, hogy a kifejezéshez Jézus mint alany csu-
pán a Jn 7,1 és a 11,54 versekben kapcsolódik, a szövegrészlet jelentőségét nem 
szabad túlértékelnünk.

24.  Számos kommentátor a következő fordítást javasolja: „Ne érints engem!” 
(így Barrett 1990, 542; Dietzfelbinger 2001, 332, 334; Schnackenburg 2001, 371, 
375–379; Wengst 2001, 286). A szövegrész ilyen értelmezését ugyanakkor az ἅπτω 
ige jelentése nem igazolja.

25.  A szülés fájdalmának hangsúlyozására a szövegek a jellegzetes tónusú λύπη 
kifejezést használják. „Az asszonyhoz pedig így szólt: „megsokasítom terhességed 
kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet.” (Ter 3,16); „Az asszony is szo-
morú, aki szül, mert elérkezett az órája.” (Jn 16,21) Az ószövetségi hagyomány és 
az evangéliumi szöveg kapcsolatáról ld. Feuillet 1966, 171–173.

26.  A Jahve gondoskodó szeretetére utaló víz motívumával kapcsolatban vö.: 
„és látta, hogy a Jordán egész síksága jól öntözött, (…) olyan volt mint Isten kert-
je.” (Ter 13,10); „mint a szétterülő völgyek s a kertek a folyó mentén. mint az Úr 
ültette tölgyek s cédrusok végig a parton.” (Szám 24,6); Az Izajás könyvének szö-
vegében megjelenő contradictio in adjecto példájaként ld. „mert olyanok lesztek, 
mint a lombját vesztett tölgy, és mint a kert, amelynek nincsen vize.” (Iz 1,30). 
A motívum sajátos alkalmazását ld. „olyan vagyok, mint a folyam mellékága, 
mint a csatorna, amely átszeli a kertet.” (Sir 24,30)

27.  A korai judaizmus szintén ismeri a motívum ilyen értelmezését. Vö: „és az 
emberbe lehelted az élet leheletét, és így vált az ember élővé előtted. és az embert 
a paradicsomkertbe vezetted, melyet magad gondoztál, mielőtt a földet alkottad.” 
(4ezd 3,5-6)

28.  „Íme, elérkezett az idő, megnyílnak a Paradicsom kapui, növények sar-
jadnak, és új város épül.” (4ezd 8,52); valamint „Ő [a pap és messiás] nyitja meg a 
Paradicsom kapuit.” (T. Levi 18,10-11)
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RöV IDÍTé SeK JegyZ éK e*

ABg Arbeiten zur Bibel und ihrer geschichte, Leipzig
AgJu Arbeiten zur geschichte des antiken Judentums und des urchris-

tentums, Leiden
ANeT Ancient Near Eastern Texts. James B. Pritchard ed. Princeton: 

Princeton university Press, 1969.
ANT Arbeiten zur Neutestamentlichen Textforschung, Berlin
ATD Das Alte Testament Deutsch, göttingen
BBB Bonner Biblische Beiträge, Bonn
BDAg A Greek – English Lexicon of the New Testament and Other Early 

Christian Literature. Walter Bauer – Frederick W. Danker eds. 
Chicago: university of Chicago Press, 2001.

BeThL Bibliotheca ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, Leu-
ven

BevTh Beiträge zur evangelischen Theologie, münchen
Bib Biblica, Roma
BibS The Biblical Seminar, Sheffield
BIS Biblical Interpretation Series, Leiden
BN Biblische Notizen, münchen – Salzburg
BThSt Biblisch-Theologischen Studien, Neukirchen-Vluyn
BWANT Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, Leip-

zig - Stuttgart

* A tanulmányok a rövidítések használata során a teológiai szakirodalom-
ban elfogadott alapelveket követik. Az egyéb rövidítések feloldását ld. Siegfried 
m. Schwertner hrsg.: Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und 
Grenzgebiete. Berlin – New york: W. de gruyter, 1974.; uő: Abkürzungsverzeich-
nis. In: gerhard Krause – gerhard müller hrsg.: Theologische Realenzyklopädie 
26. Berlin – New york: W. de gruyter, ²1994.
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BZNW Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, 
Berlin

BZ Biblische Zeitschrift, Paderborn
CBQ Catholic Biblical Quarterly, Washington
ConBNT Coniectanea Biblica. New Testament Series, uppsala
CRINT Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, Phila-

delphia
DS Kompendium der Glaubensbekentnisse und kirchlichen Lehrent- 

scheidungen. heinrich Denzinger – Peter hünermann hrsg., 37. 
Aufl. Freiburg – Basel – Rom – Wien: herder, 1991.

ehS Th europäische hochschulschriften, Theologie, Frankfurt a.m.
etB etudes bibliques, Paris
ETL Ephemerides theologicae lovanienses, Leuven
ExAud Ex Auditu, eugene, oregon
FThL Forum Theologicae Linguisticae, Bonn
FRLANT Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen. 

Testaments, göttingen
hBS herders biblische Studien, Freiburg
hDR harvard Dissertations in Religion, Cambridge, mA
hSm harvard Semitic monographs, Cambridge, mA
hThR harvard Theological Review, Cambridge, mA
hThS harvard Theological Studies, Cambridge, mA
hTKAT handkommentar zum Alten Testament, Freiburg a. Br. – Basel – 

Wien
hTKNT handkommentar zum Neuen Testament, Freiburg a. Br. – Basel – 

Wien
hWP Historisches Wörterbuch der Philosophie 1–13. Joachim Ritter 

– Karlfried gründel – gottfried gabriel hrsg. Basel: Schwabe, 
1971–2007.

Int Interpretation, Richmond
JAC Jahrbuch für Antike und Christentum, münster
JBL Journal of Biblical Literature, Philadelphia
JBTh Jahrbuch für Biblische Theologie, Neukirchen-Vluyn
JSNT Journal for the Study of the New Testament, Cambridge
JSNT Sup Journal for the Study of the New Testament, Supplement Series, 

Cambridge – Sheffield
JTS Journal of Theological Studies, oxford
KeK Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neuen Testament, 

göttingen
LD Lectio divina, Paris
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LTP Laval théologique et philosophique, Montréal
mSSNTS monograph Series, Society for New Testament Studies, Camb- 

ridge
NeT Neutestamentliche entwürfe zur Theologie, Basel – Tübingen
NIDNTT New International Dictionary of New Testament Theology 1–4. Co-

lin Brown ed. grand Rapids: Zondervan, 1975–1986.
NTAbh Neutestamentliche Abhandlungen, münster
NTestSup Novum Testamentum Supplements, Leiden
NToA Novum Testamentum et orbis antiquus, Freiburg – göttingen 
NTS New Testament Studies, Leiden
öTK ökumenischer Taschenbuchkommentar zum Neuen Testament, 

gütersloh
QD Quaestiones disputatae, Freiburg i. Br. – Basel – Wien
ResQ Restoration Quarterly, Abilene, Texas
SBAB Stuttgarter biblische Aufsatzbände, Stuttgart
SBL AcBib Society of Biblical Literature, Academia Biblica, Atlanta
SBL DS Society of Biblical Literature, Dissertation Series, Atlanta
SBL mS Society of Biblical Literature, monograph Series, Atlanta
SBL RBS Society of Biblical Literature, Resources for Biblical Studies, At-

lanta
SBL TCS Society of Biblical Literature, Text-Critical Studies, Atlanta
SBS Stuttgarter Bibelstudien, Stuttgart
SBT Studies in Biblical Theology, London
SJTh Scottish Journal of Theology, edinburgh
SNTU Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, Linz
SNTA Studiorum Novi Testamenti Auxilia, Leuven
SNTS mS Society for New Testament Studies, monograph Series, Camb- 

ridge
SThI Studies in Theological Interpretation, grand Rapids
SThZ Salzburger Theologische Zeitschrift, Salzburg
TANZ Texte und Arbeiten zum Neutestamentlichen Zeitalter, Tübingen 

– Basel
ThKNT Theologischer handkommentar zum Neuen Testament, Berlin – 

Leipzig
TNTC Tyndale New Testament Commentaries, grand Rapids 
TRe Theologische Realenzyklopädie 1–35., gerhard Krause – gerhard 

müller hrsg. Berlin – New york: W. de gruyter, 1976 ff.
Tu Texte und untersuchungen zur geschichte der altchristlichen Li-

teratur, Berlin – Leipzig
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TWAT Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament 1–10., gerhard J. 
Botterweck – helmer Ringgren – heinz J. Fabry hrsg. Stuttgart: 
Kohlhammer, 1973 – 2000.

TWNT Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament 1–11., gerhard 
Kittel – gerhard Friedrich hrsg. Stuttgart: Kohlhammer, 1932 
–1979.

TZ Theologische Zeitschrift, Basel
uTB uni-Taschenbücher, Paderborn – münchen – Wien – Zürich 
VF Verkündigung und Forschung, gütersloh
VigChr Vigiliae Christianae, Leiden
VT Vetus Testamentum, Leiden
WBC Word Biblical Commentary, Dallas – Waco
WmANT Wissenschaftlichen monographien zum Alten und Neuen Testa-

ment, Neukirchen-Vluyn
WuNT Wissenschaftliche untersuchungen zum Neuen Testament, Tü-

bingen
ZAW Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, giessen – Berlin 

– New york
ZNT Zeitschrift für Neues Testament, Frankfurt a.m. – Jena 
ZNW Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde 

der Älteren Kirche, Berlin – New york
ZRGG Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, Leiden
ZThK Zeitschrift für Theologie und Kirche, Tübingen
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VÁ LogAToT T BIBLIogR Á FI A*

BI BL I A K I A DÁ S oK

Biblia Hebraica Stuttgartensia. Karl ellinger – Rudolf Kittel – Wilhelm Rudolph 
hrsg. (5. Auflage) Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1995.

Biblia Sacra Vulgatae Editionis. Robert Weber hrsg. (5. revidierte Auflage) Stutt-
gart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.

Novum Testamentum Graece. Kurt Aland – eberhard Nestle – erwin Nestle hrsg. 
(27. revidierte Auflage) Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006.

Novum Testamentum graece et latine. Kurt Aland – eberhard Nestle – erwin 
Nestle hrsg. (4. revidierte Auflage) Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2002.

Novum Testamentum Latine. Textum Vaticanum. eberhard Nestle hrsg. Stutt-
gart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984.

Septuaguinta. Robert hanhart – Alfred Rahlfs hrsg. (2. revidierte Auflage) Stutt-
gart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006.

The New Testament in Greek. IV. The Gospel According to St. John. ulrich Schmid 
– David C. Parker – William James elliott eds. New Testament Tools, Studies and 
Documents 37. Leiden: Brill, 2007.

Biblia. Ószövetségi és újszövetségi Szentírás. Rózsa huba szerk. Budapest: Szent 
István Társulat, 2011.

* A bibliográfia csupán a legfontosabb, elsődlegesen az evangélium képi világát 
elemző könyvek, általános bevezetők és tanulmányokadatait, illetve a jelzett for-
rások, szövegkiadások mutatóit tartalmazza. A további bibliográfiai adatokat ld. a 
tanulmányok végén, illetve a lábjegyzetekben.
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Patrick h. Alexander – Shirley Decker-Luke: The SBL Handbook of Style: For An-
cient Near Eastern, Biblical, and Early Christian Studies. Atlanta – Peabody: Soci-
ety of Biblical Literature Press – hendrickson, 1999.

Christian Askeland: John’s Gospel: The Coptic Translations of Its Greek Text. ANT. 
Berlin – New york: W. de gruyter, 2012.

Bart D. ehrman: The Text of the Fourth Gospel in the Writings of Origen. SBL 
New Testament in the greek Fathers. Atlanta: Society of Biblical Literature Press, 
1992.

Bruce m. metzger: The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, 
and Restoration. oxford: oxford university Press, 2005.

Bruce m. metzger: A Textual Commentary on the Greek New Testament (Ancient 
Greek Edition). 2. rev. ed. Peabody: hendrickson, 2005.
Francis J. moloney: The Gospel of John: Text and Context. BIS V. 72. Leiden: Brill, 
2005.

L e X I KoNoK ,  BeV e Z eTŐK

DBI (1992). Robert J. Coggins – James L. houlden eds.: A Dictionary of Biblical 
Interpretation. London: SCm.

DThIB (2005). Kevin J. Vanhoozer – Craig g. Bartholomew – Daniel J. Treier eds.: 
Dictionary for Theological Interpretation of the Bible. grand Rapids: Baker Aca-
demic.

eDBW (2005). Stephen D. Renn ed.: Expository Dictionary of Bible Words. Peabo-
dy: hendrickson.

eWNT (1992). horst Balz – gerhard Schneider hrsg.: Exegetisches Wörterbuch 
zum Neuen Testament I–III. Stuttgart – Berlin – Köln: Kohlhammer.

geL (1996). henry g. Liddell – Robert Scott – h. Stuart Jones – Roderick mcKen-
zie eds.: A Greek – English Lexicon With a Revised Supplement. oxford – New 
york: oxford university Press, Clarendon.
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gDW NT (1988). Walter Bauer – Kurt Aland – Barbara Aland hrsg.: Grie-
chisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 
frühchristlichen Literatur. Berlin – New york: W. de gruyter.

grNg (1990). Friedrich Blass – Albert Debrunner hrsg.: Grammatik des neutesta-
mentlichen Griechisch. göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
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Historisches Wörterbuch der Philosophie 1–13. Basel: Schwabe.

ISBe (1979–1988). geoffrey W. Bromiley – everett F. harrison – Roland K. harri-
son – William S. La Sor eds.: The International Standard Bible Encyclopedia 1–4. 
grand Rapids: W. B. eerdmans.

Re (1893–1980). August Pauly – georg Wissowa – Wilhelm Kroll – Karl mittel-
haus et al. hrsg.: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 
I–XXIV. (Supplementband I–XV.). Stuttgart: metzler.

SQe (1985). Kurt Aland hrsg.: Synopsis Quattuor Evangeliorum: Locis parallelis 
evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis. Griechische Vier-Evangelien-Sy-
nopse. (15. revidierte Auflage) Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

TRe (1976 ff.). gerhard Krause – gerhard müller hrsg.: Theologische Realenzyk-
lopädie 1–35. Berlin – New york: W. de gruyter.

TWAT (1973–2000). gerhard J. Botterweck – helmer Ringgren – heinz J. Fab-
ry hrsg.: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament 1–10. Stuttgart: Kohl-
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Kurt Aland – Barbara Aland hrsg.: Der Text des Neuen Testaments: Einführung in 
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JÁ NoS eVA NgéLIum A* 

1.
Az Ige testté lett 

1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 
2 Ő kezdetben Istennél volt. 
3 minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 
4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 
5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 
6 megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. 
7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy min-

denki higgyen általa. 
8 Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. 
9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő 
jött el a világba. 
10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: 
11 a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. 
12 Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyer-

mekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 
13 akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől 

születtek. 
14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az 

Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 
15 János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: Ő volt az, akiről megmond-

tam: Aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. 
16 mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegye-

lemre. 
17 mert a törvény mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus 

Krisztus által jött el. 

*  János evangéliuma – revíziós próbakiadás © magyar Bibliatársulat, 1975, 1990, 2012
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18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén 
van, az jelentette ki őt. 

Keresztelő János bizonyságtétele 

19 János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küld-
tek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: Ki vagy te? 

20 Ő megvallotta, és nem tagadta. ezt vallotta: én nem a Krisztus va-
gyok. 

21 erre megkérdezték tőle: hát akkor? Te vagy Illés? Ő  azt mondta: Nem 
az vagyok. – A próféta vagy? Így válaszolt: Nem. 

22 ezt mondták tehát: Ki vagy? – hogy választ adhassunk azoknak, akik 
elküldtek minket: mit mondasz magadról? 

23 erre ő így felelt: „én kiáltó hang vagyok a pusztában: egyengessétek 
az Úr útját”, ahogyan ézsaiás próféta megmondta. 

24 A küldöttek között voltak farizeusok is, 
25 és ezek tovább kérdezték őt: miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a 

Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? 
26 János így válaszolt nekik: én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, 

akit ti nem ismertek, 
27 aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját meg-

oldjam. 
28 ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. 
29 másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten 

Báránya, aki elveszi a világ bűnét! 
30 Ő az, akiről én megmondtam: utánam jön egy férfi, aki nagyobb ná-

lam, mert előbb volt, mint én. 
31 én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy 

ismertté legyen Izráel előtt. 
32 Így tett erről bizonyságot János: Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, 

mint egy galamb, és megnyugodott rajta. 
33 én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, 

ő mondta nekem: Akire látod, hogy leszáll a Lélek, és megnyugszik rajta, ő 
az, aki Szentlélekkel keresztel. 

34 én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia. 
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Jézus első követői 

35 másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, 
36 és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme, az Isten 

Báránya! 
37 meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. 
38 Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: 

mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi – ami azt jelenti: mester –, 
hol laksz? 

39 Ő így szólt: Jöjjetek, és meglátjátok. elmentek tehát, meglátták, hol la-
kik, és nála maradtak azon a napon; mintegy délután négy óra volt. 

40 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Si-
mon Péter testvére volt az egyik. 

41 Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: meg-
találtuk a messiást – ami azt jelenti: Felkent. 

42 odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: 
téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelenti: Kőszikla. 

43 másnap Jézus galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, és így 
szólt hozzá: Kövess engem! 

44 Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. 
45 Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: megtaláltuk azt, aki-

ről mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáreti Jézust, Jó-
zsef fiát. 

46 Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp 
így válaszolt: Jöjj, és lásd meg! 

47 Amikor Jézus látta, hogy Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: 
Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság. 

48 Nátánaél megkérdezte tőle: honnan ismersz engem? Jézus így vála-
szolt neki: mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 

49 Nátánaél így szólt hozzá: mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrá-
el királya! 

50 Jézus így válaszolt neki: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fü-
gefa alatt, hiszel? ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. 

51 és hozzátette: Bizony, bizony, mondom nektek: meglátjátok a meg-
nyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az ember-
fiára. 
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2 .
A kánai menyegző 

1 A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jé-
zus anyja. 

2 meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. 
3 Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. 
4 mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? 

Nem jött még el az én órám. 
5 Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg! 
6 Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe 

egyenként két vagy három metréta fért. 
7 Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! és megtöltöt-

ték színültig. 
8 majd ezt mondta nekik: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. 

Ők pedig vittek. 
9 Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tud-

ta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a 
vőlegényt, 

10 és így szólt hozzá: minden ember a jó bort kínálja először, és ami-
kor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a 
jó bort. 

11 ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicső-
ségét, és tanítványai hittek benne. 

12 ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival 
együtt, és ott maradtak néhány napig. 

Jézus megtisztítja a templomot  
(mt 21,12–13; mk 11,15–17; Lk 19,45–46) 

13 Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. 
14 A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, és az ott 

ülő pénzváltókat. 
15 Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból, a marhák-

kal és juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felbo-
rította, 

16 a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek ezeket innen, ne csi-
náljatok piacteret az én Atyám házából! 
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17 Tanítványai visszaemlékeztek, hogy meg van írva: „A te házad iránti 
féltő szeretet emészt engem.” 

18 A zsidók pedig azt kérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, hogy 
ezeket teszed? 

19 Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap 
alatt felépítem. 

20 ezt mondták rá a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, 
és te három nap alatt felépíted? 

21 Ő azonban testének templomáról beszélt. 
22 Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai 

arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus 
mondott. 

23 Amikor Jeruzsálemben volt a páska ünnepén, sokan hittek az ő nevé-
ben, mert látták a jeleket, amelyeket tett. 

24 Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, 
25 és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert 

ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. 

3 .
Nikodémus Jézusnál 

1 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik ve-
zető embere. 

2 Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: mester, tudjuk, hogy Is-
tentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, ame-
lyeket te teszel, csak ha Isten van vele. 

3 Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem szü-
letik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. 

4 Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor 
vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethet ismét? 

5 Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik 
víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. 
7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. 
8 A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és 

hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. 
9 Nikodémus megkérdezte tőle: hogyan történhet meg mindez? 
10 Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? 
11 Bizony, bizony, mondom neked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit lát-
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tunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtéte-
lünket. 

12 ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan 
fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? 

13 Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az 
emberfia. 

14 és ahogyan mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember-
fiának is felemeltetnie, 

15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. 
16 mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 

hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
17 mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, 

hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. 
18 Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet 

alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében. 
19 Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek 

jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik go-
noszak. 

20 mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a vi-
lágosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. 

21 Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilván-
valóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. 

Keresztelő János öröme 

22 Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartóz-
kodott velük, és keresztelt. 

23 János is keresztelt Ainónban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, 
és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. 

24 János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. 
25 János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. 
26 odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: mester, aki veled volt a 

Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki ő-
hozzá megy. 

27 János így válaszolt: Semmit sem kaphat az ember, ha nem a menny-
ből adatott meg neki. 

28 Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én va-
gyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. 
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29 Akié a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, 
és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. 

30 Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. 
31 Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi 

az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek: 
32 arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét sen-

ki sem fogadja el. 
33 Aki befogadja bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. 
34 mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bősége-

sen adja a Lelket. 
35 Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. 
36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmes-

kedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. 

4 .
Jézus és a samáriai asszony 

1 Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő 
több tanítványt szerez és keresztel, mint János – 

2 bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai –, 
3 elhagyta Júdeát, és elment ismét galileába. 
4 Samárián kellett pedig átmennie, 
5 és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. ez 

közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. 
6 ott volt Jákób forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő 

délfelé járt. 
7 egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj in-

nom! 
8 Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 
9 A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz 

inni, mikor én samáriai vagyok? mert a zsidók nem érintkeztek a samári-
aiakkal. 

10 Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki 
így szól hozzád: Adj innom!, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő 
vizet. 

11 Az asszony így szólt hozzá: uram, merítőedényed sincs, a kút is mély; 
honnan vennéd az élő vizet? 

12 Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta ne-
künk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? 
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13 Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomja-
zik, 

14 de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem 
szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. 

15 Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne 
szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. 

16 Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza! 
17 Az asszony így válaszolt: Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: Jól 

mondtad, hogy férjed nincs, 
18 mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mond-

tál. 
19 Az asszony így felelt: uram, látom, hogy próféta vagy. 
20 A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, 

hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. 
21 Jézus így válaszolt: higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor 

nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 
22 Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, 

mert az üdvösség a zsidók közül támad. 
23 De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igaz-

ságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. 
24 Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban 

kell imádniuk. 
25 Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak 

neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. 
26 Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. 
27 ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asz-

szonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem: mit akarsz tőle? miért be-
szélgetsz vele? 

28 Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az em-
bereknek: 

29 Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, 
amit tettem: vajon nem ő a Krisztus? 

30 erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. 
31 Közben kérték őt a tanítványai: mester, egyél! 
32 Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tud-

tok. 
33 A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? 
34 Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak 

akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. 
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35 Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az 
aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, 
hogy a mezők már fehérek az aratásra. 

36 Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt 
örüljön a vető és az arató. 

37 mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az ara-
tó. 

38 én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: 
mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. 

39 Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asz-
szony szava miatt, aki így tanúskodott: megmondott nekem mindent, amit 
tettem. 

40 Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon 
náluk. és ott maradt két napig. 

41 Az ő szavának sokkal többen hittek, 
42 az asszonynak pedig meg is mondták: már nem a te beszédedért hi-

szünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üd-
vözítője. 

Jézus újra Galileában 

43 Két nap múlva pedig elment onnan galileába, 
44 bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétá-

nak a saját hazájában. 
45 mégis, amikor galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, 

akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott 
voltak. 

Jézus meggyógyítja a kapernaumi  
királyi tisztviselő gyermekét  

(mk 8,5–13; Lk 7,1–10) 

46 Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. 
Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a 
fia. 

47 Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából galileába, el-
ment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. 
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48 erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem 
hisztek. 

49 A királyi tisztviselő kérte őt: uram, jöjj, mielőtt meghal a gyerme-
kem. 

50 Jézus így válaszolt: menj el, a te fiad él. hitt az ember a szónak, ame-
lyet Jézus mondott neki, és elindult. 

51 még hazafelé tartott, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy 
a gyermeke él. 

52 ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. ezt mondták neki: 
Tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. 

53 megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt 
mondta neki Jézus: A te fiad él. és hitt ő, valamint egész háza népe. 

54 ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából 
galileába. 

5 .
Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesdánál 

1 ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. 
2 Jeruzsálemben a Juhkapunál van egy medence, amelyet héberül Betes-

dának neveznek. ennek öt oszlopcsarnoka van. 
3 A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és vár-

ták a víz megmozdulását. 
4 mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: 

aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen be-
tegségben is szenvedett. 

5 Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. 
6 Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen 

hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? 
7 A beteg így válaszolt neki: uram, nincs emberem, hogy amint felkava-

rodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én odaérek, más lép be előttem. 
8 Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! 
9 és azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap 

pedig szombat volt. 
10 A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: Szombat van, 

nem szabad 
felvenned az ágyadat. 
11 Ő így válaszolt nekik: Aki meggyógyított, az mondta nekem: Vedd az 

ágyadat, és járj! 
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12 megkérdezték tőle: Ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd 
fel és járj? 

13 De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehú-
zódott az ott tartózkodó sokaság miatt. 

14 ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: 
Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék 
veled. 

15 elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki 
meggyógyította. 

A Fiú feltámaszt és ítél 

16 Azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. 
17 Jézus így szólt hozzájuk: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, 

én is munkálkodom. 
18 ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak 

megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyen-
lővé tette magát az Istennel. 

19 megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: Bizony, bizony, mon-
dom nektek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz 
az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. 

20 mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. és 
ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. 

21 mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy 
a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. 

22 Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, 
23 hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki 

nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. 
24 Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz ab-

ban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, ha-
nem átment a halálból az életbe. 

25 Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, 
amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, 
élni fognak. 

26 mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is meg-
adta, hogy élete legyen önmagában. 

27 Sőt arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az em-
berfia. 
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28 Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik 
a sírban vannak, meghallják az ő hangját, 

29 és kijönnek: akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosz-
szat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. 

30 én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy íté-
lek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, ha-
nem annak az akaratát, aki elküldött engem. 

Jézusról tanúskodnak a cselekedetei, az Atya és az Írás 

31 ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem 
volna igaz. 

32 más az, aki bizonyságot tesz énrólam, és tudom, hogy igaz az a bi-
zonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. 

33 Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. 
34 Nekem azonban nincs szükségem embertől való bizonyságtételre, ha-

nem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. 
35 Ő volt az égő és világító fáklya, de ti csak egy ideig akartatok az ő vi-

lágosságában örvendezni. 
36 Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van. mert azok 

a tettek, amelyeket átadott nekem az Atya, hogy teljesítsem azokat, e tette-
im maguk tanúskodnak arról, hogy engem az Atya küldött el. 

37 Az Atya, aki elküldött engem, ő tett bizonyságot rólam. Az ő hangját 
nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, 

38 és az igéje sem marad meg bennetek, mert annak, akit ő elküldött, 
nem hisztek. 

39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban 
van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, 

40 és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. 
41 én nem fogadok el dicsőséget emberektől, 
42 rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. 
43 én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga 

nevében jön, azt befogadjátok. 
44 hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de 

azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? 
45 Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, 

aki vádol benneteket: mózes, akiben ti reménykedtek. 
46 mert ha hinnétek mózesnek, hinnétek nekem: mert ő énrólam írt. 
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47 ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek ho-
gyan hinnétek? 

6 .
Ötezer ember megvendégelése  

(mt 14,13–21; mk 6,32–44; Lk 9,10–17) 

1 Jézus ezután elment a galileai-tengernek, Tibériás tavának túlsó part-
jára. 

2 Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a bete-
geken. 

3 Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. 
4 Közel volt a páska, a zsidók ünnepe. 
5 Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt 

Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? 
6 ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, 

mit fog tenni. 
7 Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, 

hogy mindenki kapjon valami keveset. 
8 egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: 
9 Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez eny-

nyi embernek? 
10 Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Le-

telepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. 
11 Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülők-

nek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. 
12 Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze a 

maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. 
13 összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér 

maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. 
14 miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez va-

lóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. 
15 Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják 

ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. 
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Jézus a tengeren jár 
(mt 14,22–33; mk 6,45–52) 

16 estefelé lementek tanítványai a tengerhez, 
17 hajóra szálltak, hogy átmenjenek a tenger túlsó partjára, Kapernaum-

ba. Sötét volt már, és még nem ment oda hozzájuk Jézus; 
18 a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. 
19 Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, ami-

kor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. megré-
mültek, 

20 de ő így szólt hozzájuk: én vagyok, ne féljetek! 
21 Fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, aho-

vá tartottak. 

A sokaság mennyei kenyeret kér 

22 másnap megértette a tenger túlsó partján maradt sokaság, hogy nem 
volt ott más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt 
abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. 

23 De Tibériásból jöttek más hajók, annak a helynek a közelébe, ahol a 
kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. 

24 Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nin-
csenek ott, beszálltak a hajókba, és elmentek Kapernaumba, hogy megke-
ressék Jézust. 

25 Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: mes-
ter, mikor jöttél ide? 

26 Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem azért 
kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerek-
ből és jóllaktatok. 

27 Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmara-
dó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével iga-
zolta az Atya Isten. 

28 ekkor megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgo-
kat cselekedjünk? 

29 Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek ab-
ban, akit ő küldött. 

30 erre megkérdezték tőle: és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, 
higgyünk neked? mit cselekszel? 
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31 Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan meg van írva: „meny-
nyei kenyeret adott nekik enni.” 

32 Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem 
mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az 
igazi mennyei kenyeret. 

33 mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. 
34 erre ezt mondták neki: uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret! 

Jézus az élet kenyere 

35 Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, 
nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. 

36 De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. 
37 Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, 

azt én nem küldöm el; 
38 mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát te-

gyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 
39 Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit 

nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. 
40 mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és 

hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. 
41 A zsidók zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: én vagyok az a 

kenyér, amely a mennyből szállt le – 
42 és azt kérdezték: Nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és 

anyját? Akkor hogyan mondhatja: A mennyből szálltam le? 
43 Jézus így válaszolt nekik: Ne zúgolódjatok egymás között! 
44 Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött 

engem. én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. 
45 meg van írva a prófétáknál: „és mindnyájan Istentől tanítottak lesz-

nek.” Aki az Atyára hallgatott, és tőle tanult, az mind énhozzám jön. 
46 Nem mintha bárki látta volna az Atyát: csak aki az Istentől van, az lát-

ta az Atyát. 
47 Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van. 
48 én vagyok az élet kenyere. 
49 Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. 
50 De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, 

meg ne haljon. 
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51 én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik 
ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a 
világ életéért, az az én testem. 

Jézus teste igazi étel és vére igazi ital 

52 A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték: hogyan 
adhatná ez nekünk a testét eledelül? 

53 Jézus így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: ha nem 
eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. 

54 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, 
és én feltámasztom őt az utolsó napon. 

55 mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. 
56 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, 

és én őbenne. 
57 Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az 

is, aki engem eszik, élni fog énáltalam. 
58 ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint amilyet 

atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. 
59 ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. 

A tanítványok zúgolódása és Péter vallástétele 
(mt 16,13–20; mk 8,27–30; Lk 9,18–21) 

60 Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: Kemény 
beszéd ez: ki hallgathatja őt? 

61 mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így 
szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? 

62 mi lesz, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előző-
leg volt? 

63 A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, 
amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet. 

64 De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. mert Jézus kez-
dettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja 
árulni őt. 

65 és így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hoz-
zám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. 
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66 ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak ve-
le többé. 

67 Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok men-
ni? 

68 Simon Péter így felelt: uram, kihez mennénk? örök élet beszéde van 
nálad. 

69 és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje. 
70 Jézus így válaszolt nekik: Vajon nem én választottalak ki titeket, a ti-

zenkettőt? egyikőtök mégis ördög.
71 Júdás Iskáriótesre, Simon fiára értette ezt, mert ez akarta őt elárulni, 

egy a tizenkettő közül. 

7.
Jézus Jeruzsálemben a lombsátrak ünnepén 

1 Jézus ezután galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában maradni, mi-
vel a zsidók meg akarták ölni. 

2 Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátrak ünnepe. 
3 Testvérei ekkor ezt mondták neki: menj el innen, és eredj Júdeába, 

hadd lássák a tanítványaid is a tetteidet, amelyeket cselekszel. 
4 mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. ha ilye-

neket cselekszel, tedd ismertté magadat a világ előtt. 
5 mert a testvérei sem hittek benne. 
6 Jézus pedig így szólt hozzájuk: Az én időm még nincs itt, nektek azon-

ban minden idő alkalmas. 
7 Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúsko-

dom, hogy a cselekedetei gonoszak. 
8 Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, 

mert az én időm még nem jött el. 
9 ezeket mondta nekik, és ott maradt galileában. 
10 miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, 

nem nyíltan, hanem titokban. 
11 A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: hol van ő? 
12 és sokat suttogtak róla a tömegben: némelyek azt mondták róla, hogy 

jó ember, mások viszont azt, hogy nem az, sőt félrevezeti a népet. 
13 De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. 
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Jézus nyilvánosan tanít a templomban 

14 már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és 
tanítani kezdett. 

15 A zsidók csodálkoztak ezen, és ezt kérdezték: hogyan ismerheti ez az 
Írást, hiszen nem is tanulta? 

16 Jézus így válaszolt nekik: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, 
aki elküldött engem. 

17 ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, 
hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. 

18 Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét 
keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. 

19 Nem mózes adta-e nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja 
meg a törvényt. miért akartok engem megölni? 

20 A sokaság erre ezt mondta: ördög van benned! Ki akar téged megölni? 
21 Jézus így válaszolt nekik: egyetlen dolgot cselekedtem, és ti mindnyá-

jan csodálkoztok rajta. 
22 gondoljátok meg: a körülmetélkedést mózes rendelte el nektek – nem 

mintha mózestől volna, hanem az atyáktól van –, és szombaton is körül-
metélitek az embert. 

23 ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy mózes törvénye ne sé-
rüljön, akkor miért haragusztok énrám, hogy egy embert teljesen meggyó-
gyítottam szombaton? 

24 Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet! 
25 A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek: Vajon nem ő az, 

akit meg akarnak ölni? 
26 és íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Lehet, hogy 

a vezetők meggyőződtek arról, hogy ő a Krisztus? 
27 Csakhogy róla tudjuk, honnan való; amikor azonban eljön a Krisztus, 

róla senki sem tudja majd, honnan való. 
28 Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt: Ti is-

mertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok; de én nem önmagamtól 
jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismeritek. 

29 én ismerem őt, hiszen tőle való vagyok, és ő küldött el engem. 
30 el akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem 

jött el az ő órája. 
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Jézus az élő vizet ígéri 

31 A sokaságból többen hittek benne, és ezt mondták: Amikor eljön a 
Krisztus, vajon több jelt tesz majd, mint amennyit ez tett? 

32 meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és 
szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. 

33 Jézus ekkor így szólt: még egy kis ideig veletek vagyok, azután elme-
gyek ahhoz, aki elküldött engem. 

34 Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda 
ti nem jöhettek. 

35 A zsidók erre így beszéltek egymás között: hová akar menni, hogy 
nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a gö-
rögöket akarja tanítani? 

36 miféle beszéd ez: „Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol 
én vagyok, oda ti nem jöhettek?” 

37 Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki 
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 

38 Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz 
folyamai ömlenek!

39 ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert 
még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. 

Ellentétes vélemények Jézusról 

40 A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: Valóban 
ő a próféta. 

41 mások így szóltak: Ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták: Csak 
nem galileából jön el a Krisztus? 

42 Nem azt mondta-e az Írás, hogy a Krisztus Dávid magvából és Betle-
hemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt? 

43 ellentét támadt tehát miatta a sokaságban: 
44 némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. 
45 A szolgák visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kér-

dezték tőlük: miért nem hoztátok ide? 
46 A szolgák így feleltek: ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. 
47 A farizeusok ezt mondták nekik: Titeket is megtévesztett? 
48 Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitt-e benne valaki? 
49 De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott! 
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50 ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, 
így szólt hozzájuk: 

51 elítéli-e az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg 
nem tudták tőle, hogy mit tett? 

52 Azok pedig így válaszoltak neki: Talán te is galileai vagy? Nézz utána 
és lásd be, hogy galileából nem támad próféta. 

53 ezután mindenki hazament. 

8 .
Jézus és a házasságtörő asszony 

1 Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. 
2 De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá-

sereglett; ő pedig leült, és tanította őket. 
3 ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit há-

zasságtörésen értek, középre állították, 
4 és így szóltak Jézushoz: mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben 

tetten érték. 
5 mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az 

ilyeneket. hát te mit mondasz? 
6 ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. 

Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. 
7 Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: 

Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. 
8 és lehajolva tovább írt a földre. 
9 Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. egye-

dül ő meg az asszony maradt ott a középen. 
10 mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kí-

vül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? 
11 Ő így felelt: Senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítéllek 

el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz! 

Jézus a világ világossága 

12 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: én vagyok a világ vilá-
gossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet vilá-
gossága. 

narrativak11-beliv-jav.indd   238 12/21/12   3:36:10 PM



239

13 A farizeusok ekkor ezt mondták neki: Te önmagadról teszel bizonysá-
got: a te bizonyságtételed nem igaz. 

14 Jézus így válaszolt nekik: még ha én önmagamról teszek is bizonysá-
got, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová 
megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. 

15 Ti test szerint ítéltek; én nem ítélkezem senki felett. 
16 De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, 

hanem én és az Atya, aki elküldött engem. 
17 A ti törvényetekben is meg van írva, hogy két ember tanúságtétele 

igaz. 
18 én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya 

is, aki elküldött engem. 
19 erre megkérdezték tőle: hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt: Sem 

engem nem ismertek, sem az én Atyámat: ha engem ismernétek, Atyámat 
is ismernétek. 

20 mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templom-
ban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. 

Jézus az Atyától jön, és az Atyához megy 

21 majd Jézus ismét szólt hozzájuk: én elmegyek, és keresni fogtok en-
gem, de meghaltok bűnötökben: ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. 

22 erre ezt mondták a zsidók: Csak nem akarja megölni magát, hogy azt 
mondja: „Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek”? 

23 Ő így folytatta: Ti lentről valók vagytok, én pedig fentről való vagyok; 
ti e világból valók vagytok, én nem e világból való vagyok. 

24 ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben: mert ha nem 
hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. 

25 megkérdezték tehát tőle: Ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik: Az, 
akinek kezdettől fogva mondom magamat. 

26 Sok mindent kellene mondanom rólatok és ítélnem felőletek, de igaz 
az, aki elküldött engem, és én azt mondom a világban, amit tőle hallot-
tam. 

27 Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik. 
28 Jézus tehát ezt mondta: Amikor felemelitek az emberfiát, akkor tud-

játok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt 
mondom, amire az Atya tanított engem. 

29 és aki elküldött engem, velem van: nem hagyott egyedül, mert min-
dig azt teszem, ami neki kedves. 
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Jézus megszabadít a bűntől 

30 Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. 
31 Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: ha ti 

megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; 
32 megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. 
33 Ők ezt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk 

szolgái senkinek. hogyan mondhatod hát: szabadok lesztek? 
34 Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki a 

bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. 
35 A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. 
36 ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. 

Ábrahám utódai és az ördög fiai 

37 Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert 
az én igémnek nincs helye bennetek. 

38 én azt mondom, amit az én Atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit 
a ti atyátoktól hallottatok. 

39 ezt mondták neki: A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk: 
ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. 

40 De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hir-
dettem nektek, amelyet Istentől hallottam: Ábrahám ezt nem tette volna. 

41 Ti ugyanazt cselekszitek, amit atyátok. ezt mondták neki: mi nem pa-
ráznaságból születtünk: egy atyánk van, az Isten. 

42 Jézus így szólt hozzájuk: ha Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek en-
gem, mert én Istentől indultam el, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, ha-
nem ő küldött el engem. 

43 miért nem értitek az én beszédemet? mert hallani sem bírtátok az én 
igémet. 

44 Ti atyátoktól, az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akar-
játok teljesíteni. embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igaz-
ságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból 
szól, mert hazug, és a hazugság atyja. 

45 mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. 
46 Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? ha az igazságot mondom, 

miért nem hisztek nekem? 
47 Aki Istentől van, hallja Isten beszédeit; ti azért nem halljátok, mert 

nem Istentől valók vagytok. 
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Jézus előbb volt, mint Ábrahám 

48 Azután így szóltak hozzá a zsidók: Vajon nem jól mondjuk, hogy sa-
máriai vagy te, és ördög van benned? 

49 Jézus így válaszolt: Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az 
én Atyámat, ti mégis gyaláztok engem. 

50 én nem keresem a magam dicsőségét: van, aki keresi, és ő majd íté-
letet mond. 

51 Bizony, bizony, mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, 
nem lát halált soha. 

52 A zsidók ezt mondták neki: most már tudjuk, hogy ördög van ben-
ned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak, te pedig azt mondod: ha 
valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. 

53 Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A pró-
féták is meghaltak! Kinek tartod magadat? 

54 Jézus így válaszolt: ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem sem-
mi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, 
hogy a ti Istenetek, 

55 pedig nem ismeritek őt; én azonban ismerem. ha azt mondanám, 
hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék; de én ismerem 
őt, és megtartom az ő igéjét. 

56 Ábrahám, a ti atyátok ujjongott, hogy megláthatja az én napomat: 
meg is látta, és örült is. 

57 A zsidók erre ezt mondták neki: ötvenéves sem vagy, és láttad Ábra-
hámot? 

58 Jézus így felelt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, mielőtt Ábra-
hám lett volna, én vagyok. 

59 erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és ki-
ment a templomból. 

9.
A vakon született ember meggyógyítása szombaton 

1 Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. 
2 Tanítványai megkérdezték tőle: mester, ki vétkezett? ez vagy a szülei, 

hogy vakon született? 
3 Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van 

ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. 
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4 Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki 
elküldött engem. mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. 

5 Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. 
6 ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat 

a vakon született ember szemeire, 
7 majd így szólt hozzá: menj el, mosakodj meg a Siloám tavában – ami 

azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, ami-
kor visszatért. 

8 A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így 
szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? 

9 egyesek azt mondták, hogy ő az, mások pedig azt, hogy nem, csak ha-
sonlít hozzá. De ő kijelentette: én vagyok az. 

10 erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? 
11 Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rá-

kente a szemeimre, és azt mondta nekem: menj a Siloámhoz, és mosakodj 
meg. elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. 

12 megkérdezték tőle: hol van az az ember? Nem tudom – felelte. 

A meggyógyított vak kihallgatása és kiközösítése 

13 ezt az embert, aki nemrég még vak volt, a farizeusok elé vezették. 
14 Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus a sarat csinálta, és meg-

nyitotta annak az embernek a szemét. 
15 A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt 

mondta nekik: Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most lá-
tok. 

16 erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való ez 
az ember, mert nem tartja meg a szombatot. mások így szóltak: hogyan te-
hetne bűnös ember ilyen jeleket? és meghasonlás támadt köztük. 

17 ezért ismét a vakhoz fordultak: Te mit mondasz róla? hiszen a te sze-
medet nyitotta meg. Ő ezt felelte: Próféta. 

18 A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt és megjött a látá-
sa, amíg oda nem hívták a szüleit, 

19 és meg nem kérdezték tőlük: A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy 
vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? 

20 Szülei pedig így válaszoltak: Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy 
vakon született, 
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21 de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg 
a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő be-
szél önmagáról. 

22 ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már 
megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni 
a zsinagógából. 

23 ezért mondták a szülei: Nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. 
24 odahívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak 

volt, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az em-
ber bűnös. 

25 Ő így válaszolt: hogy bűnös-e, nem tudom. egyet tudok: bár vak vol-
tam, most látok. 

26 ekkor megkérdezték tőle: mit tett veled? hogyan nyitotta meg a sze-
medet? 

27 Ő így válaszolt: megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. 
miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? 

28 megszidták, és ezt mondták: Te vagy az ő tanítványa, mi mózes ta-
nítványai vagyunk. 

29 mi tudjuk, hogy mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, 
honnan való. 

30 Az ember így válaszolt nekik: ebben az a csodálatos, hogy ti nem tud-
játok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. 

31 Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, 
és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. 

32 örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna 
egy vakon született ember szemét. 

33 ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. 
34 erre így feleltek neki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz 

minket? és kiközösítették. 

A meggyógyított vak hite és a farizeusok vaksága 

35 meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, 
megkérdezte tőle: hiszel te az emberfiában? 

36 Ő így válaszolt: Ki az, uram, hogy higgyek benne? 
37 Jézus így felelt neki: Látod őt, és ő az, aki veled beszél. 
38 erre az így szólt: hiszek, uram. és leborulva imádta őt. 
39 Jézus pedig ezt mondta: én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem 

látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. 
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40 meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt 
kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk? 

41 Jézus ezt mondta nekik: ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mi-
vel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök. 

10 .
A jó pásztor 

1 Bizony, bizony, mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok ak-
lába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; 

2 de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. 
3 Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pe-

dig nevükön szólítja és kivezeti. 
4 Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, 

mert ismerik a hangját. 
5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek 

hangját nem ismerik. 
6 ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, 

amit mondott nekik. 
7 Jézus tehát így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: én va-

gyok a juhok ajtaja. 
8 Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak 

rájuk. 
9 én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és 

kijár, és legelőre talál. 
10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöt-

tem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. 
11 én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. 
12 Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, 

hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és 
szétkergeti őket. 

13 A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. 
14 én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismer-

nek engem, 
15 ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én éle-

temet adom a juhokért. 
16 más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: 

azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy 
nyáj, egy pásztor. 
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17 Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy az-
után újra visszavegyem. 

18 Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. hatalmam van ar-
ra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem: ezt a 
küldetést kaptam az én Atyámtól. 

19 Ismét meghasonlás támadt a zsidók között e beszédek miatt. 
20 Sokan így szóltak közülük: ördög van benne, és nincs eszénél: mit 

hallgattok rá? 
21 mások ezt mondták: Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon 

meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét? 

Jézus a templomszentelési ünnepen 

22 elérkezett Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe. Tél volt. 
23 Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. 
24 ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: meddig tartasz még 

bizonytalanságban bennünket? ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk 
nyíltan! 

25 Jézus így válaszolt nekik: megmondtam nektek, de nem hisztek. 
Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, 

26 de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. 
27 Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig 

követnek engem. 
28 én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ra-

gadhatja ki őket az én kezemből. 
29 Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem 

ragadhatja ki őket az Atya kezéből. 
30 én és az Atya egy vagyunk. 

Jézust meg akarják kövezni istenkáromlásért 

31 ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. 
32 Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Sok jó cselekedetet vittem vég-

hez előttetek az én Atyám nevében: ezek közül melyik miatt köveztek meg 
engem? 

33 A zsidók így feleltek neki: Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, 
hanem istenkáromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné teszed 
magad. 
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34 Jézus így válaszolt: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: „én mond-
tam: istenek vagytok”? 

35 ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig 
az Írást nem lehet érvénytelenné tenni, 

36 akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt, és el-
küldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam: az Isten Fia 
vagyok?! 

37 ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem; 
38 de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a 

cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és 
én az Atyában. 

39 ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. 
40 Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János 

keresztelt, és ott maradt. 
41 Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan 

egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt. 
42 és ott sokan hittek benne. 

11.
Lázár feltámasztása 

1 Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, máriának és testvéré-
nek, mártának a falujából. 

2 mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte a lábát a ha-
jával: az ő testvére, Lázár volt a beteg. 

3 A nővérei megüzenték Jézusnak: uram, íme, akit szeretsz, beteg. 
4 Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halá-

los, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Is-
ten Fia. 

5 Jézus szerette mártát, ennek nővérét és Lázárt. 
6 Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen 

maradt, ahol volt, 
7 de azután így szólt a tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába! 
8 A tanítványok ezt mondták neki: mester, most akartak megkövezni a 

zsidók, és ismét oda mégy? 
9 Jézus így válaszolt: Nem tizenkét órája van a nappalnak? ha valaki 

nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világ világosságát, 
10 de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. 
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11 ezeket mondta, azután így szólt hozzájuk: Lázár, a mi barátunk el-
aludt, de elmegyek, hogy felébresszem. 

12 A tanítványok ezt felelték: uram, ha elaludt, meggyógyul. 
13 Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álom-

ba merülésről szól. 
14 Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, 
15 és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De men-

jünk el hozzá! 
16 Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: men-

jünk el mi is, hogy meghaljunk vele együtt. 
17 Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. 
18 Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, 
19 ezért a zsidók közül sokan elmentek mártához és máriához, hogy vi-

gasztalják őket testvérük miatt. 
20 márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, mária azon-

ban otthon maradt. 
21 márta így szólt Jézushoz: uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg 

a testvérem. 
22 De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked 

az Isten. 
23 Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred! 
24 márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utol-

só napon. 
25 Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet, aki 

hisz énbennem, ha meghal is, él; 
26 és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. hiszed-e ezt? 
27 márta így felelt: Igen, uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Is-

ten Fia, akinek el kell jönnie a világba. 
28 miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, máriá-

nak: A mester itt van, és hív téged. 
29 Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. 
30 De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol 

márta találkozott vele. 
31 A zsidók, akik máriával voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy 

hirtelen feláll és kimegy. utánamentek tehát, mert azt gondolták, a sírbolt-
hoz megy, hogy ott sírjon. 

32 mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába 
elé, és így szólt hozzá: uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvé-
rem. 
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33 Amikor Jézus látta, hogy mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, há-
borgott lelkében és megrendült, 

34 és megkérdezte: hova helyeztétek őt? Azt felelték: uram, jöjj és lásd 
meg! 

35 Jézus könnyekre fakadt. 
36 A zsidók ezt mondták: Íme, mennyire szerette! 
37 Közülük néhányan pedig így szóltak: Ő, aki a vak szemét megnyitot-

ta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg? 
38 Jézus – még mindig háborogva magában – a sírhoz ment: ez egy bar-

lang volt, és kő feküdt rajta. 
39 Jézus így szólt: Vegyétek el a követ! márta, az elhunyt testvére így 

szólt hozzá: uram, már szaga van, hiszen negyednapos. 
40 Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hi-

szel, meglátod az Isten dicsőségét? 
41 elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mond-

ta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 
42 én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság mi-

att mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. 
43 miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! 
44 és kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő 

takarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni! 

A nagytanács elhatározza Jézus megölését 

45 ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek 
máriához és látták, amit Jézus tett. 

46 Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták ne-
kik, mit tett Jézus. 

47 összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így 
szóltak: mit tegyünk? ez az ember ugyanis sok jelt tesz. 

48 ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán 
jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. 

49 egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt 
mondta nekik: Ti nem értetek semmit. 

50 Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon 
meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen. 

51 mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban 
az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; 
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52 és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyer-
mekeit egybegyűjtse. 

53 Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. 
54 Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment 

onnan a pusztához közeli vidékre, egy efraim nevű városba; és ott maradt 
tanítványaival. 

55 Közeledett a zsidók páskaünnepe, és vidékről sokan felmentek Jeru-
zsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak. 

56 Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás 
között: mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? 

57 A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha va-
laki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. 

12 . 
Jézus megkenetése Betániában  

(mt 26,6–13; mk 14,3–9) 

1 Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lá-
zár élt, akit feltámasztott a halottak közül. 

2 Vacsorát készítettek ott neki, és márta szolgált fel, Lázár pedig egyike 
volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. 

3 mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus 
lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt az olaj illatával. 

4 Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, 
így szólt: 

5 miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért 
nem juttatták az árát a szegényeknek? 

6 De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, ha-
nem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit be-
letettek. 

7 Jézus erre így szólt: hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta; 
8 mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig ve-

letek! A nagytanács elhatározza Lázár megölését 
9 Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és odamen-

tek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltá-
masztott a halottak közül. 

10 A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, 
11 mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. 
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Jézus bevonul Jeruzsálembe 
(mt 21,1–11; mk 11,1–11; Lk 19,29–38) 

12 másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy 
Jézus Jeruzsálembe jön, 

13 pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: ho-
zsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! 

14 Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: 
15 „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” 
16 Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdi-

csőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. 
17 Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt ki-

hívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. 
18 ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. 
19 A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem 

tudtok elérni: íme, a világ őt követi! 

A földbe vetett búzaszem 

20 Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy 
imádják az Istent. 

21 ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ez-
zel a kéréssel fordultak hozzá: uram, Jézust szeretnénk látni. 

22 Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt 
Jézusnak. 

23 Jézus így válaszolt nekik: eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az em-
berfia. 

24 Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal 
meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. 

25 Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök 
életre őrzi meg azt. 

26 ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz 
az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. 

27 most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől 
az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! 

28 Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! erre hang hallatszott az égből: 
már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. 

29 A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy menny-
dörgés volt; mások azonban így szóltak: Angyal beszélt vele. 
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30 Jézus megszólalt: Nem énértem hallatszott ez a hang, hanem tiértetek. 
31 most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ feje-

delme. 
32 én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. 
33 ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. 

Járjatok a világosságban! 

34 A sokaság megkérdezte tőle: mi azt hallottuk a törvényből, hogy a 
Krisztus örökre megmarad: akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emel-
tetnie az emberfiának? Ki ez az emberfia? 

35 Jézus ezt mondta nekik: még egy kis ideig közöttetek van a világosság. 
Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmá-
ba ne kerítsen titeket; mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. 

36 Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a vilá-
gosság fiai legyetek! ezeket mondta Jézus, majd elment és elrejtőzött előlük. 

A nép hite és hitetlensége 

37 Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, 
38 hogy beteljesedjék ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: „uram, 

ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánva-
lóvá?” 

39 Azért nem tudtak hinni, mert ézsaiás ezt is mondta: 
40 „megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy sze-

mükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg 
ne gyógyítsam őket.” 

41 ezeket mondta ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és őróla szólt. 
42 Jóllehet a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg 

ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; 
43 mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten 

dicsőségét. 

Aki hisz Jézusban, az Atyában hisz 

44 Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem 
énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; 
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45 és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. 
46 én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne marad-

jon a sötétségben. 
47 ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem 

ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, 
hogy megmentsem. 

48 Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő 
bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. 

49 mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az 
Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. 

50 én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mon-
dok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. 

13.
Jézus megmossa tanítványai lábát 

1 Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amely-
ben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szeret-
te őket mindvégig. 

2 és vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iská-
riótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, 

3 Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől 
jött, és az Istenhez megy, 

4 felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, 
5 azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mos-

ni, és törölni a magára kötött kendővel. 
6 Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: uram, te mosod meg az én 

lábamat? 
7 Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de ké-

sőbb majd megérted. 
8 Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így 

válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. 
9 Simon Péter erre ezt mondta neki: uram, ne csak a lábamat, hanem a 

kezemet, sőt a fejemet is! 
10 Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksé-

ge, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, 
de nem mind. 

11 mert tudta, ki árulja el, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tisz-
ták. 
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A Mester és tanítványai 

12 miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét asztalhoz 
telepedett, és ezt mondta nekik: értitek, hogy mit tettem veletek? 

13 Ti mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az va-
gyok. 

14 ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a mester, nektek is 
meg kell mosnotok egymás lábát. 

15 mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy te-
gyetek. 

16 Bizony, bizony, mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és 
a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. 

17 ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. 
18 Nem mindnyájatokról szólok: én tudom, kiket választottam ki, de be 

kell teljesednie az Írásnak: „Aki velem együtt eszik, az támadt ellenem.” 
19 már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor 

meglesz, higgyétek, hogy én vagyok. 
20 Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit elküldök, en-

gem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elkül-
dött. 

Jézus árulója  
(mt 26,20–25; mk 14,17–21; Lk 22,21–23) 

21 miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot 
tett e szavakkal: Bizony, bizony, mondom nektek, közületek egy elárul en-
gem. 

22 Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? 
23 Jézus mellett telepedett asztalhoz egyik tanítványa, akit Jézus szere-

tett. 
24 Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. 
25 Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle: uram, ki az? 
26 Jézus így felelt: Az, akinek én mártom be a falatot és odaadom. Be-

mártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának; 
27 és akkor a falat után belement a Sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: 

Amit tenni akarsz, tedd meg hamar! 
28 Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. 
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29 egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, 
azt mondja neki Jézus: „Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre”, 
vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. 

30 miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. már éjszaka volt. 

Az új parancsolat 

31 Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: most dicsőült meg az emberfia, 
és az Isten dicsőült meg őbenne; 

32 ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt 
önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. 

33 gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek majd engem, 
és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem 
jöhettek, most nektek is ezt mondom. 

34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én 
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 

35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
szeretitek egymást. 

Péter fogadkozása  
(mt 26,31–35; mk 14,27–31; Lk 22,31–34) 

36 Simon Péter megkérdezte tőle: uram, hova mégy? Jézus így felelt: 
Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. 

37 Péter így szólt hozzá: uram, miért ne követhetnélek most? Az élete-
met adom érted! 

38 Jézus így válaszolt: Az életedet adod énértem? Bizony, bizony, mon-
dom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. 

14 .
Jézus az út az Atyához 

1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én-
bennem! 

2 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mond-
tam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 
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3 és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és 
magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. 

4 Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. 
5 Tamás erre így szólt hozzá: uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan 

tudnánk akkor az utat? 
6 Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem me-

het az Atyához, csak énáltalam. 
7 ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva 

ismeritek őt, és látjátok őt. 
8 Fülöp így szólt hozzá: uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég 

nekünk! 
9 Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg 

engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. hogyan mondhatod: mutasd 
meg nekünk az Atyát? 

10 Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem 
van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól 
mondom; az Atya, aki énbennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. 

11 higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem 
van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek! 

A másik Pártfogó ígérete 

12 Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a csele-
kedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat 
is tesz. mert én az Atyához megyek, 

13 és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőít-
tessék az Atya a Fiúban; 

14 ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. 
15 ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, 
16 én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy ve-

letek legyen mindörökké: 
17 az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem 

is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. 
18 Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 
19 még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert 

én élek, és ti is élni fogtok. 
20 Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énben-

nem, én pedig tibennetek. 
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21 Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, 
aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom 
őt, és kijelentem neki magamat. 

22 Azt mondta neki Júdás, nem az Iskáriótes: uram, miért van az, hogy 
nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? 

23 Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igé-
met; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és ná-
la maradunk. 

24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az ige pedig, 
amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem. 

25 elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. 
26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, 

ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én 
mondtam nektek. 

27 Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem 
úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, 
ne is csüggedjen! 

28 hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök 
hozzátok. ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, 
mert az Atya nagyobb nálam. 

29 most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd meg-
történik, higgyetek. 

30 már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár fe-
lettem nincs hatalma. 

31 A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy 
cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen! 

15.
Az igazi szőlőtő 

1 én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 
2 Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemet-

szi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümöl-
csöt teremjen. 

3 Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. 
4 maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem 

teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha 
nem maradtok énbennem. 
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5 én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én 
őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cse-
lekedni. 

6 ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és 
megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. 

7 ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, 
akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. 

8 Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és ak-
kor a tanítványaim lesztek. 

Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben 

9 Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradja-
tok meg az én szeretetemben! 

10 ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, 
ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megma-
radok az ő szeretetében. 

11 ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, 
és örömötök teljes legyen. 

12 Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én 
szerettelek titeket. 

13 Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja ba-
rátaiért. 

14 Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. 
15 Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, 

mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, 
amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. 

16 Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, 
és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümöl-
csötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, meg-
adja nektek. 

17 ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. 

A tanítványok és a világ 

18 ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, 
mint titeket. 
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19 ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem 
a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért 
gyűlöl titeket a világ. 

20 emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem na-
gyobb a szolga az uránál. ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha 
az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. 

21 De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki 
elküldött engem. 

22 ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bű-
nük, most azonban nincs mentségük bűneikre. 

23 Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is. 
24 ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket sen-

ki más nem tett, nem volna bűnük; most azonban látták azokat, és mégis 
meggyűlöltek engem és az én Atyámat is. 

25 De be kell teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő törvé-
nyükben: „ok nélkül gyűlölnek engem.” 

26 Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság 
Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam; 

27 de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. 

16 . 

1 ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. 
2 A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki 

megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez; 
3 és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem en-

gem. 
4 ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra, em-

lékezzetek rá: én megmondtam nektek. 

A Szentlélek elvezet a teljes igazságra 

4 ezeket azért nem mondtam nektek kezdetben, mert veletek voltam. 
5 De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem 

kérdezi tőlem: hova mégy? 
6 mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szívete-

ket. 
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7 én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elme-
gyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig el-
megyek, elküldöm őt hozzátok. 

8 és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és 
mi az ítélet. 

9 A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; 
10 az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok en-

gem; 
11 az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. 
12 még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok 

elviselni; 
13 amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igaz-

ságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az 
eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 

14 Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nek-
tek. 

15 mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből 
merít, és azt jelenti ki nektek. 

Jézus közeli visszatérését ígéri 

16 egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és meg-
láttok engem. 

17 A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól: mi az, amit 
mond nekünk: egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és 
megláttok engem, és ez: mert én elmegyek az Atyához? 

18 ezt kérdezgették: mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit be-
szél. 

19 Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: Ar-
ról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: egy kis idő még, és 
nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? 

20 Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a vi-
lág pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. 

21 Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de ami-
kor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm mi-
att, hogy ember született a világra. 

22 Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és 
örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek: 

23 és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit. 
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Jézus az imádság meghallgatását ígéri 

23 Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az 
én nevemben, megadja nektek. 

24 eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjá-
tok, hogy örömötök teljes legyen. 

25 ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor töb-
bé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az 
Atyáról. 

26 Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy 
én kérem majd az Atyát értetek, 

27 mert maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, 
hogy én az Istentől jöttem. 

28 én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a vilá-
got, és az Atyához megyek. 

29 ekkor így szóltak hozzá tanítványai: Íme, most nyíltan beszélsz, és 
nem példázatot mondasz. 

30 most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy 
valaki megkérdezzen téged: ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. 

31 Jézus így válaszolt: most hiszitek? 
32 Íme, eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a 

maga otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egye-
dül, mert az Atya velem van. 

33 ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. 
A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. 

17.
Jézus főpapi imádsága 

1 miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, 
eljött az óra: 

dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, 
2 mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, 

akiket neki adtál, örök életet adjon. 
3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és 

akit elküldtél, Jézus Krisztust. 
4 én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a mun-

kát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: 
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5 és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely 
már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett. 

6 Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világ-
ból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. 

7 most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van; 
8 mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők 

pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhit-
ték, hogy te küldtél el engem. 

9 én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, aki-
ket nekem adtál, mert a tieid, 

10 és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és én meg-
dicsőíttetem őbennük. 

11 Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te-
hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet ne-
kem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 

12 Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet 
nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a 
kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. 

13 most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az 
én örömöm teljes legyen bennük. 

14 én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból 
valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 

15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg 
őket a gonosztól. 

16 Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 
17 Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. 
18 Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: 
19 én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az 

igazsággal. 
20 De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavuk-

ra hisznek énbennem; 
21 hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és 

én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te 
küldtél el engem. 

22 én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek le-
gyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 

23 én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felis-
merje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan en-
gem szerettél. 
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24 Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek ve-
lem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, 
mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. 

25 Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, 
és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. 

26 és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, 
hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őben-
nük. 

18 .
Jézus elfogatása  

(mt 26,47–56; mk 14,43–50; Lk 22,47–53) 

1 miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidrón-pata-
kon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. 

2 Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűl-
tek ott össze Jézus és a tanítványai. 

3 Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a fari-
zeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpások-
kal és fegyverekkel. 

4 Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzá-
juk: Kit kerestek? 

5 Azok így feleltek: A názáreti Jézust. én vagyok – mondta Jézus. ott állt 
velük Júdás is, aki elárulta őt. 

6 Amikor azt mondta nekik: én vagyok – visszatántorodtak, és a föld-
re estek. 

7 ekkor újra megkérdezte tőlük: Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: A ná-
záreti Jézust. 

8 Jézus így szólt: megmondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem 
kerestek, engedjétek ezeket elmenni! 

9 Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: Azok kö-
zül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. 

10 Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájá-
ra, és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig málkus volt. 

11 erre Jézus így szólt Péterhez: Tedd hüvelyébe a kardodat! Vajon nem 
kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? 
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Jézus kihallgatása Annás és Kajafás előtt  
(mt 26,57–75; mk 14,53–72; Lk 22,54–71) 

12 A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfog-
ták Jézust és megkötözték. 

13 először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap 
volt abban az esztendőben. 

14 Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy em-
ber hal meg a népért. 

15 Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. ez a tanítvány is-
merőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába; 

16 Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a fő-
pap ismerőse, szólt az ajtót őrző lánynak, és bevitte Pétert. 

17 Az ajtót őrző szolgálólány így szólt Péterhez: Nem ennek az embernek 
a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt: Nem vagyok. 

18 ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg 
volt, és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett. 

19 A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. 
20 Jézus így válaszolt neki: én nyilvánosan szóltam a világhoz: én min-

dig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind össze-
gyűlnek, titokban nem beszéltem semmit. 

21 miért engem kérdezel? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit be-
széltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam. 

22 Amikor ezt mondta, az ott álló őrök közül az egyik arcul ütötte Jé-
zust, és így szólt: Így felelsz a főpapnak? 

23 Jézus így válaszolt neki: ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy 
rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? 

24 Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. 
25 Simon Péter pedig ott állt, és melegedett. ekkor így szóltak hozzá: 

Nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt 
mondta: Nem vagyok. 

26 A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, 
így szólt: Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? 

27 Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. 
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Jézus kihallgatása Pilátus előtt  
(mt 27,1–2.11–21; mk 15,1–15; Lk 23,1–5.13–25) 

28 Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, 
maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, 
hanem megehessék a páskavacsorát. 

29 Pilátus kiment hozzájuk, és megkérdezte: milyen vádat emeltek ez el-
len az ember ellen? 

30 ezt válaszolták: ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át ne-
ked. 

31 Pilátus erre ezt mondta nekik: Vegyétek át, és ti ítéljétek el a törvénye-
tek szerint! A zsidók így feleltek: Nekünk senkit sincs jogunk megölni! 

32 Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, ami-
kor jelezte: milyen halállal kell meghalnia. 

33 Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és 
megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? 

34 Jézus viszont ezt kérdezte tőle: magadtól mondod ezt, vagy mások 
mondták neked rólam? 

35 Pilátus erre így szólt: hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok 
adtak át nekem téged: mit tettél? 

36 Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világ-
ból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. 
De az én országom nem innen való. 

37 Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így vála-
szolt: Te mondod, hogy király vagyok. én azért születtem, és azért jöttem 
a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazság-
ból való, hallgat az én szavamra. 

38 Pilátus ezt kérdezte tőle: mi az igazság? miután ezt mondta, ismét ki-
ment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: én nem találok benne semmifé-
le bűnt. 

39 Szokás nálatok, hogy szabadon bocsássak egy foglyot a páska ünne-
pén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? 

40 ekkor újra kiáltozni kezdtek: Ne ezt, hanem Barabbást! ez a Barab-
bás pedig rabló volt. 

19.
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Pilátus kiszolgáltatja Jézust 

1 Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. 
2 A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát ad-

tak rá; 
3 odajárultak hozzá, és ezt mondták: Üdvözlégy, zsidók királya! – és ar-

cul ütötték. 
4 Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek. 

Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. 
5 ekkor kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíborruha. Pilátus így 

szólt hozzájuk: Íme, az ember! 
6 Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: Feszítsd 

meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: Vegyétek át ti, és feszít-
sétek meg, mert én nem találom bűnösnek. 

7 A zsidók így válaszoltak neki: Nekünk törvényünk van, és a törvény 
szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát. 

8 Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. 
9 Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: honnan való 

vagy te? De Jézus nem felelt neki. 
10 Pilátus ekkor így szólt hozzá: Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy 

hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, 
hogy megfeszíttesselek? 

11 Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről 
nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb 
a bűne. 

12 ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így 
kiáltoztak: ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja: aki ki-
rállyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. 

13 Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és a 
bírói székbe ült azon a helyen, amelyet Kövezett-udvarnak, héberül pedig 
gabbatának neveztek. 

14 A páskaünnep előkészületi napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így 
szólt a zsidókhoz: Íme, a ti királyotok! 

15 Azok pedig felkiáltottak: Vidd el, vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt 
mondta nekik: A ti királyotokat feszítsem meg? A főpapok így válaszoltak: 
Nem királyunk van, hanem császárunk! 

16 ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. 
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Jézus megfeszítése  
(mt 27,31–44; mk 15,20–32; Lk 23,26–43) 

Átvették tehát Jézust, 
17 ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponyahely-

hez, amelyet héberül golgotának neveznek. 
18 ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen 

pedig Jézust. 
19 Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. ez volt ráírva: 

A NÁZÁReTI JéZuS, A ZSIDÓK KIRÁLyA. 
20 A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul 

és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszí-
tették Jézust. 

21 A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: Ne azt írd: „A zsidók ki-
rálya!” – hanem ahogyan ő mondta: „A zsidók királya vagyok.” 

22 Pilátus így válaszolt: Amit megírtam, megírtam. 
23 A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felsőruháit, el-

osztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, 
amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. 

24 ezt mondták egymásnak: ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá 
sorsot, hogy kié legyen! Így teljesedett be az Írás: elosztották ruháimat ma-
guk között, és köntösömre sorsot vetettek. ezt tették a katonák. 

25 Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, mária, Klópás fe-
lesége, valamint a magdalai mária. 

26 Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit sze-
retett, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! 

27 Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! és ettől az órától 
fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. 

Jézus halála  
(mt 27,45–56; mk 15,33–41; Lk 23,44–49) 

28 Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy betelje-
sedjék az Írás, így szólt: Szomjazom. 

29 Volt ott egy ecettel tele edény. egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra 
tűztek, és odatartották a szájához. 

30 miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett! és fejét le-
hajtva, kilehelte lelkét. 
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31 mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton 
a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra 
kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. 

32 ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele 
együtt megfeszített ember lábszárcsontját. 

33 Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő láb-
szárcsontját nem törték el, 

34 hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azon-
nal vér és víz jött ki. 

35 Aki pedig látta ezt, az tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele 
igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. 

36 ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne tö-
ressék meg.” 

37 Viszont az Írásnak egy másik helye így szól: „Néznek majd arra, akit 
átszúrtak.” 

Jézus temetése 
(mt 27,57–61; mk 15,42–47; Lk 23,50–56) 

38 ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt – de csak titok-
ban, mert félt a zsidóktól –, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttes-
tét. Pilátus megengedte neki. elment tehát, és levette Jézus holttestét. 

39 eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából 
és aloéból készült olajat hozott, mintegy száz fontnyit. 

40 Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel 
együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. 

41 Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben 
egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. 

42 mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyez-
ték el Jézust. 

2 0 .
Az üres sír 

1 A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai má-
ria odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 
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2 elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jé-
zus szeretett, és így szólt hozzájuk: elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, 
hova tették! 

3 elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. 
4 együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, 

mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. 
5 Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. 
6 Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy 

a leplek ott fekszenek, 
7 és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem 

külön összegöngyölítve, egy másik helyen. 
8 Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, 

és hitt. 
9 még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak 

közül. 
10 A tanítványok ezután hazamentek. 

Jézus megjelenik a magdalai Máriának  
(mk 16,9) 

11 mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sír-
boltba, 

12 és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holttes-
te feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. 

13 Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert 
elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. 

14 Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem 
ismerte fel, hogy Jézus az. 

15 Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondol-
ta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted el őt, mondd 
meg nekem, hova tetted, és én elhozom. 

16 Jézus nevén szólította: mária! Az megfordult, és így szólt hozzá hébe-
rül: Rabbuni! – ami azt jelenti: mester. 

17 Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel 
az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felme-
gyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istene-
tekhez. 

18 elment a magdalai mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta 
az urat, és hogy ezeket mondta neki. 
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Jézus megjelenik tanítványainak 
(mk 16,14; Lk 24,36–49) 

19 Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek 
a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött 
Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! 

20 és miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A ta-
nítványok megörültek, hogy látják az urat. 

21 Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem 
elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. 

22 ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket! 
23 Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit 

pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. 

Jézus és Tamás 

24 Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt ve-
lük, amikor megjelent Jézus. 

25 A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az urat. Ő azonban ezt 
mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg 
ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hi-
szem. 

26 Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. 
Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: 
Békesség nektek! 

27 Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a ke-
zeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, ha-
nem hívő. 

28 Tamás pedig így felelt: én uram, és én Istenem! 
29 Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem 

látnak, és hisznek. 

Az evangélium célja 

30 Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincse-
nek megírva ebben a könyvben. 

31 ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Is-
ten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. 
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21.
Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: a nagy halfogás 

1 ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. 
Így jelent meg: 

2 együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánaél, a 
galileai Kánából és Zebedeus fiai; és a tanítványok közül még kettő. 

3 Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mond-
ták: mi is elmegyünk veled. elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az 
éjszakán semmit sem fogtak. 

4 Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban 
nem tudták, hogy Jézus az. 

5 Jézus megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így vála-
szoltak neki: Nincs. 

6 Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és 
találtok! Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. 

7 ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! 
Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, 
mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. 

8 A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a part-
tól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. 

9 Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenye-
ret is. 

10 Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból! 
11 Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy 

halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem sza-
kadt el a háló. 

12 Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azon-
ban senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az 
Úr ő. 

13 Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik; ugyanúgy a 
halat is. 

14 ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványok-
nak, miután feltámadt a halottak közül. 
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Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása 

15 miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban 
szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, uram, te tudod, hogy 
szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! 

16 másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő is-
mét így válaszolt: Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt 
mondta neki: Őrizd az én juhaimat! 

17 harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter 
elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? 
ezért ezt mondta neki: uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek té-
ged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat! 

18 Bizony, bizony, mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted 
magadat, és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a 
kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. 

19 ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Is-
tent. miután ezt mondta, így szólt hozzá: Kövess engem! 

Jézus szava Péter és a szeretett tanítvány sorsáról 

20 Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jé-
zus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte: uram, ki az, 
aki elárul téged? 

21 Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól: uram, hát vele mi lesz? 
22 Jézus pedig így szólt hozzá: ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, 

amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem! 
23 elterjedt tehát a testvérek között az a mondás, hogy ez a tanítvány 

nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem 
ezt: ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? 

Az evangélium írója  
Befejezés 

24 ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és 
tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. 

25 De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől 
egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. 
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