
 
6.A szinoptikus evangéliumok. A szinoptikus kérdés  

-„száraz”, bőséges tanári változat- 

 

1.A szinoptikus kérdés 

-A felületes Bibliaolvasónak is rögtön szemébe tűnik az a közeli viszony amely fennáll az első három 

evangélium: Máté, Márk és Lukács evangéliuma. 

-Az első keresztények is ismerték ezt a hasonlóságot és a három evangéliumot egymás mellett futó oszlopokba 

írták azért, hogy a rokon szövegrészek hasonlósága szembeötlőbb legyen. A szent Ágoston-i feltételezés szerint 

az evangéliumok megalkotási sorrendje a bibliai sorrend: Máté, Márk és Lukács. Ez nem is jelentett problémát a 

XVIII század végéig. Ekkor jött elő Johan Jakob Griesbach azzal a feltételezéssel, hogy az első a sorrendben 

Márk evangéliuma. -Ezt a szövegösszeállítást Griessbach német teológus Synopsis-nak nevezte. A Synopsis 

görög szó, magyar jelentése: együttlátás, áttekintés). 

-A szinoptikus kérdés a három első evangélium anyagválasztásában, elrendezésében, előadásában való 

megegyezés, illetve az eltérések megindoklása körül forog. 

 

2.Hasonlóságok 

A három evangélium közötti hasonlóságnak főleg három alapja van: 

 a)Tartalom 

 b)Anyagelrendezés 

 c)Nyelvezet 

a)Tartalom 

-Márk evangéliuma 661 verset tartalmaz, Máté 1068-at, Lukács pedig 1149-et.  Ez is mutatja, hogy Márk 

evangéliuma a legrövidebb. Márk verseinek 80%-a megtalálható Máté evangéliumában, 65%-a pedig Lukácsnál 

is. 

-Márk evangélistának a másik két evangéliumban is megtalálható anyagát „háromszoros hagyomány”-

nak(traditio triplex) nevezik. Körülbelül 220-235 vers – részben vagy egészében – az a szövegmennyiség, amely 

nem Márké, de ami közös Máténál és Lukácsnál. Ez a „kétszeres hagyomány”(traditio duplex) 

Aztán van ami sajátja minden evangéliumnak ez a „saját hagyomány”(traditio simplex) 

-Kevés olyan rész van, amely Márk sajátja. Hogy ezt nem használta fel Máté és Lukács a magyarázat az lehet, 

hogy zavarosnak találták és kihagyták: pl. az a rész, amikor Jézus meggyógyítja a süketnémát fülébe dugva ujját, 

majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét(Mk7,33-36) vagy nyállal megkente a betszaidai vak 

szemét(Mk8,22-26) 

b)Anyagelrendezés 

-A szinoptikusok hasonló sorrendben hozzák Jézus életének és működésének eseményeit.  

-Keresztelő szt. János fellépésével kezdődik, Jézus felveszi János keresztségét, majd a pusztába vonul, ahol az 

ördög megkísérti.  

-Jézus nyilávnos működésével folytatódik ezután: működésének fő tere Galilea és a környező vidék(Dekapolisz).  

-Jeruzsálemi útját és elítélését mind a három evangélium majdnem azonos formában írják le. 

-Mind a három evangélium Jézus halálával és feltámadásával fejeződik be. 

-Ezek elé Máté is, Lukács is a saját gyermekség-evangéliumát helyezi. 

-A szinoptikusok nem Jézus életrajzot akarnak közölni, inkább népies leírásban azt közlik, hogy mit mondott, mit 

tett Jézus és hogyan reagált környezete szavaira és tetteire.  

-A történetek nincsenek sem időrendi, sem földrajzi sorrendbe állítva. 

-Az evangéliumok hasonló anyagot gyűjtenek egybe pl. példabeszédek, szombati történetek. 

-A szinoptikusokban megtalálhatóak aJézusra jellemző rövid önálló mondások, rövid beszédek és 

beszédtöredékek.  

-A szinpotikusok kedvelik a példabeszédeket, ebben nagyon eltérnek a jánosi evangéliumtól. 

c)Nyelvezet 

-Sok perikópa nyelvezete megegyezik. 

-Olykor mindegyik szószerint ugyanúgy idézi az Ószövetséget, bár ez nem az általában használt Textus 

Masoreticus vagy a Septuginta. 

Textus masoreticus: a zsidó rabbinikus irodalom által használt hivatalos 24 könyve a héber Bibliának.  

 



 

A maszorák tulajdonképpen a zsidó magánhangzók, ugyanis a héber írásban nincsenek magánhangzók csak 

bizonyos jelzések, hogyan kell kiejeteni az illető szavakat.  

A Septuaginta: a legkorábbi görög fordítása a héber bibliának. 

-Jézus szavai gyakran ugyanazokat a görög kifejezéseket használják, sokszor mindhárom vagy legalább kettő 

ugyanazt a ritka görög szót használja  vagy ugyanazt a görög nyelvtani szerkezetet. Olykor egész mondatok, sőt 

szakaszok szinte szóról szóra egyeznek. 

 

3.Különbségek 

a)Tartalom 

-Egyes eseményeket csak két szinoptikus hoz, mások pedig csak egyikben szerepelnek.  

-Olykor különbségek vannak ugyanazon esemény elbeszélésében is Pl Jézus gyermekségtörténete csak Máténál 

és Lukácsnál szerepel, de különböző módon írják le. Különbözik a nemzetségtábla megszerkesztése, Jézus 

megkísértése csak Máténál és Lukácsnál szerepel,  három mozzanata azonban eltérő sorrendben. 

-Még a feltámadásra vonatkozó hagyomány sem egyöntetű. 

b)Anyagelrendezés 

-Előfordul hogy amit egyik evangélium egybekötve mutat be, egy másik az evangélium különböző helyein 

mutatja be. 

-Eltér a példabeszédek száma 

-Jézus mondásai, melyek csak Máténál és Lukácsnál szerepelnek is eltérnek egymástól. Máté Jézus szavait négy 

nagy beszédbe csoportosítja, míg Lukács ennek az anyagnak nagy része a jeruzsálemi út alatt szerepel.  

-Még az egyes párhuzamos szakaszok között is eltérés van. Pl. a Miatyánk kéréseinek vagy a Boldogságok 

száma (Mt 6,9-15, illetve Lk 11,2-4, valamint Mt 5,3-11, illetve Lk 6,20-22) 

Számoljátok meg! 

Miatyánk Máténál Miatyánk Lukácsnál 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg az 
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön 
is. 11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma, 12s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is 
megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. 13És ne 
vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a 
gonosztól. 14Ha megbocsátjátok az embereknek, amit 
vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát 
nektek. 15De ha nem bocsáttok meg az embereknek, 
Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. 

Atyánk! Szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az 
országod. 3Add meg a szükséges kenyerünket 
mindennap. 4Bocsásd meg a bűneinket, amint mi 
is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne 
vigy minket kísértésbe.” 
 
 
 
 
 
 
 

Boldogságok Máténál Boldogságok Lukácsnál 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a 
mennyek országa. 4Boldogok, akik szomorúak, mert 
majd megvigasztalják őket. 5Boldogok a szelídek, 
mert övék lesz a föld. 6Boldogok, akik éhezik és 
szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek 
vele. 7Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is 
irgalmaznak. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert 
meglátják az Istent. 9Boldogok a békességben élők, 
mert Isten fiainak hívják majd őket. 10Boldogok, akik 
üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a 
mennyek országa. 11Boldogok vagytok, ha miattam 
gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva 
minden rosszat rátok fognak énmiattam. 

„Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az 
Isten országa. 21Boldogok vagytok, hogy most 
éheztek, mert jól fogtok lakni. Boldogok vagytok, 
akik most sírtok, mert nevetni fogtok. 22Boldogok 
vagytok, ha gyűlölnek benneteket az emberek, 
kizárnak körükből és megrágalmaznak, s 
neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, 
elvetik az Emberfia miatt. 



 

-Lukács hűségesebben követi Márk sorrendjét, mint Máté, ezért a lalkoztak  szinoptikus kérdést akkor értjük meg 

legjobban Mátét Lukáccsal. 

 

4.Megoldások 

-A szinoptikus kérdést a mai formában csak a XVIII században vetették fel. A szentatyák nem fog 

kifejezetten ezzel a kérdéssel. 

A.A szájhagyomány elmélete 

-Ennek lényege az, hogy ennek az elméletnek a hívei azt vallják, hogy a három evangélium hasonlósága 

annak közsönhető, hogy egy szóbeli közös ősevangéliumot használtak. Feltételezik, hogy nagyon hamar 

rögződött az igehirdetés. Ezt az igehirdetést állandóan ismételték. A különbséget azzal magyarázták, hogy 

különböző vidékeknek megfelelő formát öltött. Ennek az elméletnek a képviselője Gieselar 1818-ban. A 

szájhagyomány-elmélet nehézsége az, hogy az evangéliumok között sokszorirodalmi függés van.  

B.Irodalmi függés vagy kölcsönös függés elmélete 

-Ennek lényege az, hogy minden evangélista felhasználta az előtte már meglevő evangéliumot vagy 

evangélumokat(kivéve logikusan az elsőt). 

 

-Sokféle viszony lehetséges, de csak kettőnek van komoly alapja: 

 B.1.-Máté-Márk-Lukács egymásutánja 

 B.2.-Márk, mint forrás Máténak és Lukácsnak 

B.1.Alátámasztja az elméletet az evangéliumok hagyományos sorrendje 

 Papiasz, frigiai püspök(+120/130) azt állította, hogy Máté héber nyelven gyűjtötte össze Jézus 

mondásait(logion) és ezután minden evangélista ezt fordította le tehetségének megfelelően. Tehát kellett lennie 

egy ősi arámnyelvű evangéliumnak(M), amit görögre fordítottak(Mg) s ezt használta fel mindegyik evangélium 

külön-külön. Sőt Máté és Lukács még Márkot is felhasználta. Ezen elmélet szerint Máté adja vissza leghűebben 

az eredeti Máté arám a evangéliumot, mert Márk lerövidítette és hozzáfűzte a Szent Pétertől megmaradt római 

igehirdetésből vett anyagot is.  

  

Tehát:  M  Mg      Mt 

 

        Mk        Péter 

 

Ez csupán egy elmélet, mert nem volt szükséges feltétlenül, hogy létezzen egy ős-Máté mondásgyűjtemény 

B.2. Márk, mitn Máté és Lukács forrása 

-Ez a legelfogadotabb elmélet. Biztos, hogy Márk független Mátétól és Lukácstól. 

-Márk nem egy rövidített formája Máténak, mert vannak saját részei, ugyanakkor leírása élénkebb, mint Máté 

stilizált szövege. 

-Máté és Lukács nincs ilyen szoros viszonyban, sőt ahol eltérnek Márktól egymástól is eltérnek. Valószínű 

azonban, hogy Lukács nem a mai Márkot használta, hanem annak egy ősibb formáját. 

-A katolikusok és a protestánsok általában elfogadják a sorrendet, melynek értelmében Márk volt az első 

evangélium és ez volt forrása a később keletkezett Máté és Lukács evangélimnak. Éppen ezért a legrégebbi 

evangéliumnak a Márkét lehet tekinteni. 

-Nagyon valószínű, hogy a kanonikus Mátét görögből fodították és nem arám eredetiből készített közvetlen 

fordítás. Ilyen fajta kérdés fennáll Máté és Márk esetében is. 

-Ha vitatható is lehetne Lukács függése Márktól kevésbé hasonló a helyzet Máténál. 

C.Különböző forráselméletek 

C.1.Egyetlen forrás a hármas hagyomány mögött 

Gotthold Ephraim Lessing filozófus és író lépett fel azzal az elmélettel, hogy a három evangélium egy ma már 

elveszett arámnyelvű ősevangéliumból merítette anyagát. Szerinte ez a forrás Jézus egész életét tartlamazta 

arám nyelven. Ezt fordították görögre, többször átdolgozták és ezt használták fel a szinoptikus evangéliumok. 

-Bár ez az elmélet ma már elfeledett magában hordz egy pozítiv értéket: egyngette az utat azon felismerés 

felé, hogy az evangéliumok csak korábbi művek végtermékei. 



 

C.2.Kiegészítő forrás a kettős hagyomány mögött 

C.2.1.Kettős forráselmélet 

Nagyon közkedvelt a protestánsok körében. Bizonyos módosításokkal a katolikusok is elfogadták. Máté és 

Lukács független egymástól mégis olykor megegyeznek akkor is, amikor eltérnek Márktól.  

Ezért feltételeznek egy Márkot megelőző görög forrást. Léte csupán elmélet. „Felfedezői” szerint ez a forrás 

(Q = Quelle, Logienquellen) Jézus szavait és mondásait tartalmazta. Először Friedrich Schleiermacher említi 

1832-ben. Ezek szerint Máté és Lukács nagyrészt a Q-ból és Márkból merítettek, de ugyanakkor alkalmazták 

olvaközösségükhöz is az anyagot. 

       Q   Mk 

 

 

saját források     Mt   Lk       saját források 

 

-A Q-t mindig görög nyelvű és nem arám nyelvű mondásgyűjteménynek tekintették. Ez viszont nem veszi 

figyelembe a szóhagyományt. Az evangéliumot nem lehet tisztán írott folyamat eredményének tekinteni. 

C.2.2. Vaganay elmélete 

1954-ben Leon Vaganay a szóbeli hagyománynak is megtalálja a megfelelő helyét ebben a szinoptikus 

képletben. 

Szerinte a szóbeli hagyományt kisebb gyűjteményekben jegyezték fel, amelyek Jézus szavait és / vagy 

mondásait tartalmazták. Ezek először evangéliumformát az arám M forrásban öltöttek, ez azonban nem 

ugyanaz a mai Máté evangéliummal. Vaganay szeritn létezett még egy arám nyelvű ősi beszédgyűjtemény, az 

S(S= Source vagy Supplement, forrás vagy pótforrás). Mindekettőt görögre fordították, az M-t is, az S-t is.  

A legősibb evangélium a Márk felhasználta az Mg-t(az M görög fordítását) és Szent Péter igehirdetésének szóbeli 

hagyományát, de nem ismerte az S-t. A kanonikus Máté felhasználta Márkot, Mg-t és Sg-t(a S forrás görög 

fordítását) és szent Péter igehirdetésének néhány elemét. 

Lukács felhasználta Márkot, az Mg-t, és Sg-t és a szájhagyományt. 

-Ezt az elméletet túl bonyolultnak tekintették, mert elmélete hasonló a kettős elmélethez, csak bevezette a Q helyett 

az S-t. 

C.3.Sok forrás az evangéliumok összessége mögött 

Ezen elmélet szerint az evangéliumok sokféle forrást használtak fel.  

Schleiermacher elmélete ez is. Szerinte  Jézus szavait és tetteit különböző dokumentumokbna foglalták össze s ezek 

használatban voltak a népesebb egyházközségekben.Ezt erősíti a a tény, hogy az Ősegyház missziós jellegű volt s 

ezek a dokumentumok a hithidertők „vademecum”-jai voltak. A hithirdetők ebbő merítették igehirdetésük anyagát 

figyelembe véve a hallgatóságot és saját céljukat.Később ezeket a dokumentumokat kisebb könyvekbe gyűjtötték. 

Asz inoptikusok pedig ebből állították össze az evangéliumokat.  

-Leon Xavier-Dufour ezt így módosította: kezdetben az evangéliumok arám anyagát rögzítették, „standardizálták”, 

majd ebből számtaln részfordítás keletkezett. Később az egészet görögre fordították.(Ez lett volna az arám M vagy 

proto-Máté) A szóbeli hagyomány pedig, mely szüntelen fejlődésen ment át bővítette és módosította azt az 

evangéliumot. 

Bár ez az elmélet összeköti a szájhagyománnyal, de nem tudja megoldani az irodalmi hasonlóságot.  

 

5.Összefoglalás 

a)Minden megoldási kísérletben jelentős helyet foglal el a szóbeli hagyomány, de önmagában véve ez még nem 

megoldás. Nem képes megmagyarázni az írott szövegben előforduló hasonlóságokat. 

b)Katolikusok és protestánsok általában elfogadják azt a sorrendet, amelyben Márk forrása volt Máténak és 

Lukácsnak. Tehár Máté és Lukács irodalmi függő viszonyban vannak Márkkal. Márkot tekintik görög 

evangéliumaink között a legrégebbinek. 

c)Nagyon valószínű, hogy a kanonikus Mátét görögül írták és nem arám eredetiből készült közvetlen fordítás. 

d)Nem szabad elfeledni, hogy a Q(görögül) és az S(arámul) forások csupán feltevések. Önkényes feltételezés az 

is, hogy a Q vagy S az arám M vagy Mg-vel.  

e)Tisztán irodalmi megoldások – amelyek egyáltalán nem veszik figyelembe a szóbeli hagyományt – nem 

adhatnak megfelelő választ.  

f)Talán a több forrás elmélet közelíti meg legjobban az igazságot, ha figyelembe fogja venni megfelelőképpen  a 

folytonos szóbeli hagyományt és annak befolyását egészen a kanonikus evangéliumok kikristályosodásáig. 



 

6.Következtetés 

-A szinoptikus kérdés évszázados vizsgálata nem votl eredménytelen. Minden megoldáskísérlet hozott újabb 

szempontot, amely mindig közelebb visz a végső megoldáshoz. Ennek ellenére behéz felderíteni az annyi 

évszáazaddal ezelőtt írt szinoptikusok eredetét. Lehet, hogy a szentírástudomny sohasem fogja megoldani 

teljesen a kérdést. A kihívás azonban továbbra is fennáll és a lelkes szentíráskutatók ezután is elfogadják. 

 

https://study.com/academy/lesson/history-of-the-new-testament-fulfillment-of-old-testament-laws.html 



 

6.A szinoptikus evangéliumok. A szinoptikus kérdés  
- tanári változat- 

 

 

1.A szinoptikus kérdés 

-A felületes Bibliaolvasónak is rögtön szemébe tűnik az a közeli viszony amely fennáll az első három 

evangélium: Máté, Márk és Lukács evangéliuma. 

-Az első keresztények is ismerték ezt a hasonlóságot és a három evangéliumot egymás mellett futó oszlopokba 

írták azért, hogy a rokon szövegrészek hasonlósága szembeötlőbb legyen. A szent Ágoston-i feltételezés szerint 

az evangéliumok megalkotási sorrendje a bibliai sorrend: Máté, Márk és Lukács. Ez nem is jelentett problémát a 

XVIII század végéig.  

-Ezt a szövegösszeállítást Jakob Griessbach német teológus Synopsis-nak nevezte. A Synopsis görög szó, 

magyar jelentése: együttlátás, áttekintés. 

-A szinoptikus kérdés a három első evangélium anyagválasztásában, elrendezésében, előadásában való 

megegyezés, illetve az eltérések megindoklása körül forog. 

2.Hasonlóságok 

A három evangélium közötti hasonlóságnak főleg három alapja van: 

 a)Tartalom 

 b)Anyagelrendezés 

 c)Nyelvezet 

a)Tartalom 

-Márk evangéliuma 661 verset tartalmaz, Máté 1068-at, Lukács pedig 1149-et.  Ez is mutatja, hogy Márk 

evangéliuma a legrövidebb. Márk verseinek 80%-a megtalálható Máté evangéliumában, 65%-a pedig Lukácsnál 

is. 

-Az anyaghasonlóság szerint van: 

-Háromszoros hagyomány” (traditio triplex) 

Márk evangélistának a másik két evangéliumban is megtalálható anyagát „nevezik.  

-„Kétszeres hagyomány”(traditio duplex) 

Körülbelül 220-235 vers – részben vagy egészében – az a szövegmennyiség, amely nem Márké, de ami közös 

Máténál és Lukácsnál.  

„Saját hagyomány”(traditio simplex)  

Ami sajátja egy evangéliumnak  

b)Anyagelrendezés 

-A szinoptikusok hasonló sorrendben hozzák Jézus életének és működésének eseményeit.  

1-Keresztelő szt. János fellépése 

2-Jézus felveszi János keresztségét,  

3-Jézus a pusztába vonul, ahol az ördög megkísérti.  

4-Jézus nyilvános működése 

5-Jeruzsálemi útját és elítélése  

6-Jézus halála és feltámadása. 

-Máté is, Lukács is a saját gyermekség-evangéliumát helyezi. 

-A szinoptikusok népies leírásban azt közlik, hogy mit mondott, mit tett Jézus és hogyan reagált környezete 

szavaira és tetteire.  

-A történetek nincsenek sem időrendi, sem földrajzi sorrendbe állítva. 

-A szinoptikusokban megtalálhatóak a Jézusra jellemző rövid önálló mondások, rövid beszédek és 

beszédtöredékek.  

-A szinoptikusok kedvelik a példabeszédeket, ebben nagyon eltérnek a jánosi evangéliumtól. 

c)Nyelvezet 

-Sok perikópa nyelvezete megegyezik. 

-Olykor mindegyik szószerint ugyanúgy idézi az Ószövetséget, bár ez nem az általában használt Textus 

Masoreticus vagy a Septuginta. 

Textus masoreticus: a zsidó rabbinikus irodalom által használt hivatalos 24 könyve a héber Bibliának.  

A maszorák tulajdonképpen a zsidó magánhangzók, ugyanis a héber írásban nincsenek magánhangzók csak 

bizonyos jelzések, hogyan kell kiejeteni az illető szavakat.  



A Septuaginta: a legkorábbi görög fordítása a héber bibliának. 

-Jézus szavai gyakran ugyanazokat a görög kifejezéseket használják, sokszor mindhárom vagy legalább kettő 

ugyanazt a ritka görög szót használja  vagy ugyanazt a görög nyelvtani szerkezetet. Olykor egész mondatok, sőt 

szakaszok szinte szóról szóra egyeznek. 

 

3.Különbségek 

a)Tartalom 

-Egyes eseményeket csak két szinoptikus hoz, mások pedig csak egyikben szerepelnek.  

-Olykor különbségek vannak ugyanazon esemény elbeszélésében is Pl Jézus gyermekségtörténete csak Máténál 

és Lukácsnál szerepel, de különböző módon írják le. Pl.a nemzetségtábla megszerkesztése,  

-Még a feltámadásra vonatkozó hagyomány sem egyöntetű. 

b)Anyagelrendezés 

-Előfordul hogy amit egyik evangélium egybekötve mutat be, egy másik az evangélium különböző helyein 

mutatja be. 

-Eltér a példabeszédek száma 

-Jézus mondásai, melyek csak Máténál és Lukácsnál szerepelnek is eltérnek egymástól. Máté Jézus szavait négy 

nagy beszédbe csoportosítja, míg Lukács ennek az anyagnak nagy része a jeruzsálemi út alatt szerepel.  

-Még az egyes párhuzamos szakaszok között is eltérés van. Pl. a Miatyánk kéréseinek vagy a Boldogságok 

száma (Mt 6,9-15, illetve Lk 11,2-4, valamint Mt 5,3-11, illetve Lk 6,20-22) 

Számoljátok meg! 

 

Miatyánk Máténál Miatyánk Lukácsnál 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg 
a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg az 
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön 
is. 11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 12s 
bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is 
megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. 13És ne 
vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a 
gonosztól. 14Ha megbocsátjátok az embereknek, amit 
vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát 
nektek. 15De ha nem bocsáttok meg az embereknek, 
Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. 

Atyánk! Szenteltessék meg a neved. Jöjjön el 
az országod. 3Add meg a szükséges 
kenyerünket mindennap. 4Bocsásd meg a 
bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden 
ellenünk vétőnek. És ne vigy minket 
kísértésbe.” 

Boldogságok Máténál Boldogságok Lukácsnál 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a 
mennyek országa. 4Boldogok, akik szomorúak, mert 
majd megvigasztalják őket. 5Boldogok a szelídek, mert 
övék lesz a föld. 6Boldogok, akik éhezik és szomjazzák 
az igazságot, mert majd eltelnek vele. 7Boldogok az 
irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. 8Boldogok 
a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 9Boldogok a 
békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd 
őket. 10Boldogok, akik üldözést szenvednek az 
igazságért, mert övék a mennyek országa. 11Boldogok 
vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek 
benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak 
énmiattam. 

„Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az 
Isten országa. 21Boldogok vagytok, hogy most 
éheztek, mert jól fogtok lakni. Boldogok 
vagytok, akik most sírtok, mert nevetni 
fogtok. 22Boldogok vagytok, ha gyűlölnek 
benneteket az emberek, kizárnak körükből és 
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami 
szégyenletes dolgot, elvetik az Emberfia miatt. 

 

 



 

4.Megoldások 

A.A szájhagyomány elmélete 
-Ennek lényege az, hogy ennek az elméletnek a hívei azt vallják, hogy a három evangélium hasonlósága annak közsönhető, hogy egy szóbeli 
közös ősevangéliumot használtak.  

B.Irodalmi függés vagy kölcsönös függés elmélete 
-Ennek lényege az, hogy minden evangélista felhasználta az előtte már meglevő evangéliumot vagy evangélumokat(kivéve logikusan az elsőt). 

-Sokféle viszony lehetséges, de csak kettőnek van komoly alapja: 

 B.1.-Máté-Márk-Lukács egymásutánja 

 B.2.-Márk, mint forrás Máténak és Lukácsnak 

B.1.Alátámasztja az elméletet az evangéliumok hagyományos sorrendje 

 M  Mg      Mt 

 

        Mk        Péter 

B.2. Márk, mint Máté és Lukács forrása 
Ez a legelfogadotabb elmélet. Biztos, hogy Márk független Mátétól és Lukácstól. 

C.Különböző forráselméletek 

C.1.Egyetlen forrás a hármas hagyomány mögött 
Lessing: a három evangélium egy ma már elveszett arámnyelvű ősevangéliumból, ezt fordították görögre. 

C.2.Kiegészítő forrás a kettős hagyomány mögött 

C.2.1.Kettős forráselmélet 

        Q  Mk 

 

 

saját források     Mt  Lk       saját források 

C.2.2. Vaganay elmélete 

     M   S 

 

Péter   Mg   Sg 

 

   Mt   Mk   Lk 

 

C.3.Sok forrás az evangéliumok összessége mögött 

-Schleiermacher: 
Jézus szavait és tetteit különböző dokumentumokban foglalták össze s ezek használatban voltak a népesebb egyházközségekben. Ezt erősíti a a 
tény, hogy az Ősegyház missziós jellegű volt s ezek a dokumentumok a hithidertők „vademecum”-jai voltak. A hithirdetők ebből merítették 
igehirdetésük anyagát figyelembe véve a hallgatóságot és saját céljukat.Később ezeket a dokumentumokat kisebb könyvekbe gyűjtötték. Asz 
inoptikusok pedig ebből állították össze az evangéliumokat. 

-Leon Dufour: kezdetben az evangéliumok arám anyagát rögzítették, „standardizálták”, majd ebből számtalan részfordítás keletkezett. 

M-arám ősi Mt  evangélium 
Mg- M görög  fordítása 
Mt,Mk-kanonikus Máté, illetve Márk 
 

Q-Jézus mondásgyűjtemény  
Q=Quelle = forrás(ném.) 
 

S-arám ősi beszéd 
gyűjtemény 

Sg- S görög  
fordítása 

Mt,Mk,Lk 
-kanonikus Máté, 
Márk illetve Lukács 
 



 

6.A szinoptikus evangéliumok. A szinoptikus kérdés  
- tanulói változat- 

 

1.A szinoptikus kérdés 

-A felületes Bibliaolvasónak is rögtön szemébe tűnik az a közeli viszony amely fennáll az első három 

evangélium:       evangéliuma. 

-Az első keresztények is ismerték ezt a hasonlóságot és a három evangéliumot egymás mellett futó oszlopokba 

írták azért, hogy a rokon szövegrészek hasonlósága szembeötlőbb legyen. A szent Ágoston-i feltételezés szerint 

az evangéliumok megalkotási sorrendje a bibliai sorrend: Máté, Márk és Lukács. Ez nem is jelentett problémát a 

XVIII század végéig.  

-Ezt a szövegösszeállítást Jakob Griessbach német teológus Synopsis-nak nevezte. A    görög szó, 

magyar jelentése:      . 

-A szinoptikus kérdés a három első evangélium anyagválasztásában, elrendezésében, előadásában való 

megegyezés, illetve az eltérések megindoklása körül forog. 

2.Hasonlóságok 

A három evangélium közötti hasonlóságnak főleg három alapja van: 

 a) 

 b) 

 c) 

a)Tartalom 

-Márk evangéliuma 661 verset tartalmaz, Máté 1068-at, Lukács pedig 1149-et.  Ez is mutatja, hogy Márk 

evangéliuma a legrövidebb. Márk verseinek 80%-a megtalálható Máté evangéliumában, 65%-a pedig Lukácsnál 

is. 

-Az anyaghasonlóság szerint van: 

-„     ” (traditio triplex) 

Márk evangélistának a másik két evangéliumban is megtalálható anyagát „nevezik.  

-„     ”(traditio duplex) 

Körülbelül 220-235 vers – részben vagy egészében – az a szövegmennyiség, amely nem Márké, de ami közös 

Máténál és Lukácsnál.  

-„     ”(traditio simplex)  

Ami sajátja egy evangéliumnak  

b)Anyagelrendezés 

-A szinoptikusok hasonló sorrendben hozzák Jézus életének és működésének eseményeit.  

1-      fellépése 

2-Jézus felveszi János    ,  

3-Jézus a        vonul, ahol az ördög megkísérti.  

4-Jézus    működése 

5-     útja és elítélése  

6-Jézus     . 

-Máté is, Lukács is a saját      helyezi. 

-A szinoptikusok     azt közlik, hogy mit mondott, mit tett Jézus és hogyan reagált 

környezete szavaira és tetteire.  

-A történetek nincsenek        sorrendbe állítva. 

-A szinoptikusokban megtalálhatóak a Jézusra jellemző      , rövid beszédek 

és beszédtöredékek.  

-A szinoptikusok kedvelik a      , ebben nagyon eltérnek a jánosi 

evangéliumtól. 

c)Nyelvezet 

-Sok perikópa nyelvezete megegyezik. 

-Olykor mindegyik szószerint ugyanúgy idézi az Ószövetséget, bár ez nem az általában használt   

   vagy a    . 

Textus masoreticus: a zsidó rabbinikus irodalom által használt hivatalos 24 könyve a héber Bibliának.  

A maszorák tulajdonképpen a zsidó magánhangzók, ugyanis a héber írásban nincsenek magánhangzók csak 

bizonyos jelzések, hogyan kell kiejeteni az illető szavakat.  



 

A Septuaginta: a legkorábbi görög fordítása a héber bibliának. 

-Jézus szavai gyakran         

használják, sokszor mindhárom vagy legalább kettő ugyanazt a ritka görög szót használja  vagy ugyanazt a görög 

nyelvtani szerkezetet. Olykor egész mondatok, sőt szakaszok szinte szóról szóra egyeznek. 

3.Különbségek 

a)Tartalom 

-Egyes eseményeket     szinoptikus hoz, mások pedig csak egyikben szerepelnek.  

-Olykor különbségek vannak ugyanazon     is  

Pl Jézus gyermekségtörténete csak Máténál és Lukácsnál szerepel, de különböző módon írják le. Pl.a 

nemzetségtábla megszerkesztése,  

-Még a feltámadásra vonatkozó hagyomány sem egyöntetű. 

b)Anyagelrendezés 

-Előfordul hogy amit egyik evangélium     mutat be, egy másik az evangélium   

     mutatja be. 

-Eltér a       

-Jézus mondásai, melyek csak Máténál és Lukácsnál szerepelnek is eltérnek egymástól. Máté Jézus szavait négy 

nagy beszédbe csoportosítja, míg Lukács ennek az anyagnak nagy része a jeruzsálemi út alatt szerepel.  

-Még az egyes párhuzamos szakaszok között is eltérés van. Pl. a Miatyánk kéréseinek vagy a Boldogságok 

száma (Mt 6,9-15, illetve Lk 11,2-4, valamint Mt 5,3-11, illetve Lk 6,20-22) 

Számoljátok meg! 

Miatyánkban hány kérés, Boldogságoknál hány boldogság 

 

Miatyánk Máténál Miatyánk Lukácsnál 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg a neved, 10jöjjön el az országod, legyen meg 
az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön 
is. 11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma, 12s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is 
megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. 13És ne 
vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a 
gonosztól.  

Atyánk! Szenteltessék meg a neved. Jöjjön 
el az országod. 3Add meg a szükséges 
kenyerünket mindennap. 4Bocsásd meg a 
bűneinket, amint mi is megbocsátunk 
minden ellenünk vétőnek. És ne vigy 
minket kísértésbe.” 

Boldogságok Máténál Boldogságok Lukácsnál 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a 
mennyek országa. 4Boldogok, akik szomorúak, mert 
majd megvigasztalják őket. 5Boldogok a szelídek, 
mert övék lesz a föld. 6Boldogok, akik éhezik és 
szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek 
vele. 7Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is 
irgalmaznak. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert 
meglátják az Istent. 9Boldogok a békességben élők, 
mert Isten fiainak hívják majd őket. 10Boldogok, akik 
üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a 
mennyek országa. 11Boldogok vagytok, ha miattam 
gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva 
minden rosszat rátok fognak énmiattam. 

„Boldogok vagytok, ti szegények, mert 
tiétek az Isten országa. 21Boldogok 
vagytok, hogy most éheztek, mert jól fogtok 
lakni. Boldogok vagytok, akik most sírtok, 
mert nevetni fogtok. 22Boldogok vagytok, ha 
gyűlölnek benneteket az emberek, kizárnak 
körükből és megrágalmaznak, s neveteket, 
mint valami szégyenletes dolgot, elvetik az 
Emberfia miatt. 

 



 

4.Megoldások 

A.A szájhagyomány elmélete 
-Ennek lényege az, hogy ennek az elméletnek a hívei azt vallják, hogy a három evangélium hasonlósága annak közsönhető, hogy egy szóbeli 
közös ősevangéliumot használtak.  

B.Irodalmi függés vagy kölcsönös függés elmélete 
-Ennek lényege az, hogy minden evangélista felhasználta az előtte már meglevő evangéliumot vagy evangélumokat(kivéve logikusan az elsőt). 

-Sokféle viszony lehetséges, de csak kettőnek van komoly alapja: 

 B.1.-Máté-Márk-Lukács egymásutánja 

 B.2.-Márk, mint forrás Máténak és Lukácsnak 

B.1.Alátámasztja az elméletet az evangéliumok hagyományos sorrendje 

 M  Mg      Mt 

 

        Mk        Péter 

B.2. Márk, mint Máté és Lukács forrása 
Ez a legelfogadotabb elmélet. Biztos, hogy Márk független Mátétól és Lukácstól. 

C.Különböző forráselméletek 

C.1.Egyetlen forrás a hármas hagyomány mögött 
Lessing: a három evangélium egy ma már elveszett arámnyelvű ősevangéliumból, ezt fordították görögre. 

C.2.Kiegészítő forrás a kettős hagyomány mögött 

C.2.1.Kettős forráselmélet 

        Q  Mk 

 

 

saját források   Mt  Lk       saját források 

C.2.2. Vaganay elmélete 

     M   S 

 

Péter   Mg   Sg 

 

Mt   Mk   Lk 

 

C.3.Sok forrás az evangéliumok összessége mögött 

-Schleiermacher: 
Jézus szavait és tetteit különböző dokumentumokban foglalták össze s ezek használatban voltak a népesebb egyházközségekben. Ezt erősíti a a 
tény, hogy az Ősegyház missziós jellegű volt s ezek a dokumentumok a hithidertők „vademecum”-jai voltak. A hithirdetők ebből merítették 
igehirdetésük anyagát figyelembe véve a hallgatóságot és saját céljukat.Később ezeket a dokumentumokat kisebb könyvekbe gyűjtötték. Asz 
inoptikusok pedig ebből állították össze az evangéliumokat. 

-Leon Dufour: kezdetben az evangéliumok arám anyagát rögzítették, „standardizálták”, majd ebből számtalan részfordítás keletkezett. 

 
Melléklet 6 óra 

 

5.Összefoglalás 

a)Minden megoldási kísérletben jelentős helyet foglal el a szóbeli hagyomány, de önmagában véve ez még nem 

megoldás. Nem képes megmagyarázni az írott szövegben előforduló hasonlóságokat. 

b)Katolikusok és protestánsok általában elfogadják azt a sorrendet, amelyben Márk forrása volt Máténak és 

Lukácsnak. Tehát Máté és Lukács irodalmi függő viszonyban vannak Márkkal. Márkot tekintik görög 

evangéliumaink között a legrégebbinek. 

c)Nagyon valószínű, hogy a kanonikus Mátét görögül írták és nem arám eredetiből készült közvetlen fordítás. 

d)Nem szabad elfeledni, hogy a Q(görögül) és az S(arámul) forások csupán feltevések. Önkényes feltételezés az 

is, hogy a Q vagy S az arám M vagy Mg-vel. 

e)Tisztán irodalmi megoldások – amelyek egyáltalán nem veszik figyelembe a szóbeli hagyományt – nem 

adhatnak megfelelő választ. 

f)Talán a több forrás elmélet közelíti meg legjobban az igazságot, ha figyelembe fogja venni megfelelőképpen  

a folytonos szóbeli hagyományt és annak befolyását egészen a kanonikus evangéliumok kikristályosodásáig. 

M-arám ősi Mt  evangélium 
Mg- M görög  fordítása 
Mt,Mk-kanonikus Máté, illetve Márk 
 

Q-Jézus mondásgyűjtemény  
Q=Quelle = forrás(ném.) 
 

S-arám ősi beszéd 
gyűjtemény 

Sg- S görög  
fordítása 

Mt,Mk,Lk 
-kanonikus Máté, 
Márk illetve Lukács 
 


