
25.Szent János prológusa 
-bővebb tanári- 

 

Vizsgáljuk meg a szöveget! 

Előbb videón A Bibliában. Olvassátok el: mi érthető, mi nem, mit könnyű felfogni, mit a legnehezebb 

 

I.SZENT JÁNOS PROLÓGUSA ÉS A SZINOPTIKUSOK 

-A prológus görög szó, jelentése: „szó előtti”, vagyis előszó. 

-A prológus magábafoglalja a Jn 1,1-18-at. Karácsony ünnepi szentmiséjét szoktuk mindig felolvasni. Ez is 

igazolja, hogy a prológus összefügg bizonyos értelemben Krisztus Urunk születéstörténeteivel. 

-A prológus egy himnusz, egy dicsítő költemény, amiről feltételezik egyes kutatók, hogy ez egy ének a Logosz-

ról, amelyet a kisázsiai közösségekben már az evangélium megírása előtt használtak. 

-Máté és Lukács Jézus születésének idejével kezdik történetüket. János bevezetője egyenesen a kezdetekhez 

nyúlik vissza. Jézus története nem emberi születéssel kezdődik: ez az evangélium az „Igével”, a „Logosz”-szal 

foglalkozik. 

II.A PROLÓGUS FELÉPÍTÉSE 

-Egy lehetséges felépítést az utolsó oldalon lehet látni. 

-Egy másik felosztás a következőképpen építi fel a prólogust: 

 A.A felragyogás(1,1-5) 

 B.Az üdvőzítés(1,6-13) 

 C.A kinyilatkoztatás(1,14-18) 

III.A PROLÓGUS ELEMZÉSE 

1. Az Ige = A Logos 

Az Ige a magyar nyelvben ma elsősorban egy szófajt jelöl. Eredetileg azonban a jelentése „szó”, „beszéd” volt. 

Ezt jelenti a „Logosz” is. 

A Logosz az abban az időben nagyon divatos sztoikus filozófusok által használt fogalom volt, amely alatt a 

világot összetartó, személytelen őselvet értették. Erről a „Logoszról” sokan beszéltek abban a korban, amikor 

szent János megírta evangéliumát. Szent János Logosz fogalma azonban más, mint a filozófusoké. Nála a 

Logosz nem egy személytelen életelv a világban, hanem egy személyes világfölötti valóság. Ezt a szót találta a 

legmegfelelőbbnek, hogy ezáltal bemutassa a mindeneket mozgató és megtestesülő Istent. 

2.Kezdetben 

Az evangélium ugyanazokkal a szavakkal kezdődik, mint a Teremtés könyve: „Kezdetben...” Ezzel a szentíró 

akarja jelezni, hogy Krisztus földrejövetelével új korszak veszi kezdetét az emberiség történelmében. A 

Logosz időelőttiségének gondolata is kifejezésre jut, vagyis az a tény, hogy még az idő kezdete előtt Jézus 

már létezett. Két másik helyen is jelzi ezt Jézus Jánso evangéliumában: 

A farizeusokkal szembeni vitában: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.”(8,58) 

A főpapi imában: 
5Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, 

mielőtt a világ lett. 

-Az új teremtéstörénet kihangsúlyozza a teremtés egyetemességét, pontosabban azt, hogy mindennek a 

teremtésében résztvett a Logosz is, a földreszállt Isten. 

3.Az élet 

-A második kulcsszó a prológus-himnuszban: az élet. A jánosi írásokban az életet három kifejezés jelzi: 

-Bios: a megélhetés, a földi ösztönös lét 

-Psyche: a valamilyen nagy ügy érdekében feláldozható élet(lélek) 

-Zoé: az isteni örök élet. 

-Ez utóbbi kifejezést találjuk a prológusban. Ez az isteni, életet fakasztó erő. 

4.Világosság-sötétség 

-Érdekes a tény, hogy az élet itt a világosság előtt szerepel ellentétben a Teremtés könyvével. Ez azért van, 

mert előbb az élet, a Zoé, magában, a Szentháromság belső szeretetében létezett, majd ez sugárzott ki a 

teremtésre, adván meg a lehetőséget a Bios-ra, a földi életre. 

-A világosság és sötétség egy dulisztikus világképre emlékeztet, amely más vallásokban is megvan.pl. a Yin-

Yang. 



-Ez a dualizmus jut kifejezésre a görög filozófiában, de a zsidó bölcsességirodalomban is: világosság-sötétség, 

szellem-anyag, lélek-test, istenség-ördög). A világosság és sötétség szerepeltetése azt a benyomást kelti, hogy az 

evangéliumban is, hogy a világ két táborra oszlik. A bibliai dualizmus azonban más, mert Isten mindenhatósága  

érintetlen marad: még maga az ördög is Isten parancsnoksága alá tartozik. A kettősség nem magában a teremtés 

művében gyökerezik, vagyis nem Isten teremtette a rosszat, hanem  

a bűn, azaz a bűnössé váló és a jó ellen harcba szálló teremtények cselekedete által jött létre. A holt-tengeri ősi 

zsidó iratok egyenesen olyan harcról beszélnek, amelyet a „sötétség fiai”(az istentelenek) vívnak a „világosság 

fiai”(az igazak) ellen. 

-János evangéliumának kijelentései alapján úgy látszik, hogy azok, akik egészen a világosságban járnak, közelebb 

állnak a Teremtőhöz, mint embertársaik, akik a sötétség mellett döntöttek. 

5.Keresztelő János és a tanúság 

-A világban látható formában belépő Igének volt egy előfutára, Keresztelő János, aki tanúságot tenni jött, hogy az 

emberek számára vezető legyen Krisztushoz. 

A himnusz első versszaka(1,1-5) a hozzánk érkező „előtörténetét” mutatta be. A második strófa(1,6-13) 

ugyanennek az Igének, Jézusnak földi előtörténetét kezdi meg. 

Ez a leírás említi „Jánost”. Érdekes módon, hogy János itt nem úgy szerepel, mint az Őszövetség utolsó prófétája, 

hanem egy hosszú sor „első” tagja, mindazoknak az előképe és mintája, akik tanúságot tesznek( ma is!) a 

világosságról. 

-Többször előfordul, hogy Keresztelő János tanúsága János, az evangélista tanúbizonysága. 

-János feladatát jelzi neve is: Jeho-chanan = Jahve irgalmasnak bizonyult. Keresztelő János tanúsága az „Isten 

Bárányáról”, valamint János evangélista tanúbizonysága a kereszten felemelt és átdöfött Úrról egységbe olvad. 

-Ez a gondolat újból előfordul a 15. versben is. 

6.Megismerni 

-A világ nem ismerte fel Jézust. A megismerést különböző módon fogták fel az evangéliumnak. A görögök szerint 

valamit megismerni azt jelentette, hogy valami tárgyilagosan, racionálisan, ésszel ismertek meg. A zsidók esetében 

megismerni ennél többet jelentett, személyes behatolást a megismert valóságba. Pl. a házasság elhálását is úgy 

tekintették, hogy az „ember megismertette feleségét”.  

-A megismerés harmadik formája volt a gnózis. A gnosztikus ésszel akarta felfognai a dolgokat, racionálisan, de 

ugyanakkor személyesen meg is akarta élni az istenség valóságát. A prológusban ehhez hasonló megismerésről 

van szó. 

7.”Sajátjába”, tulajdonába jött 

-Az előbb említett megismerés mégsem ugyanaz a gnózissal. A gnózis ugyanis úgy tekintette, hogy a lélek 

„hazája” a túlvilág. Ez a világ szerintük nem Istentől származik, és így mindaz, ami isteni úgy érzi magát ebben a 

világban, mint a száműzetésben vagy a börtönben.  

János azonban azt hangsúlyozza, hogy Jézus „sajátjába” jött, vagyis abba a világba, amelyet Ő teremtett s így az 

övé. A Fiú tulajdonosként jön a mintegy önmaga építette otthonába, de „szolgái” nem engedték be. Ez a fájdalmas 

alaphang végigkíséri  János egész evangéliumát. 

-A szinoptikusok is beszélnek arról, hogy Jézus saját tulajdonába jött pl. a gyilkos szőlőművesek példebeszéde(Mt 

21,33-46) 

8.Akik befogadták az Igét 

-János azt állítja, hogy azok, akik befogadták az Igét nem a test indulatából és nem  a férfi akaratából születtek.  

-Az Egyház már kezdettől fogva hitte, hogy ez Jézusra vonatkozik, aki egy Szűztől született. 

-Ha fájdalmas alaphangként meg is találjuk, hogy Jézust övéi nem fogadták be János mégis voltak, akik befogadták. 

Ezek pedig isteni ajándékban részesültek. 

-Akik befogadják az Igét, azok „újjászületnek” Ez a kifejezés később is előfordul p. Jézus és Nikodémus 

beszélgetéséből. Péter apostol is első levelében „újszülött csecsemőknek” nevezi azokat, akik befogadják hittel 

Jézust. 

9.Az Ige testté lett 

-A „sátort felütni” nem ugyanazt jelenti, mint manapság. Ma „futó látogatást” jelenthet, de nem abban az időbe. 

„Sátort felütni” annyit jelentett, mint „lakni”. Isten is a Szövetség Sátrában lakott a pusztai 40  éves vándorlás alatt. 

A görög kifejezés is maradandó tartozkodást jelent. Tehát Isten maradandó módon fog itt lakni a földön: vagyis 

felveszi az emberi testet: „az Ige testté lett” 

-A „Logosz hússá lett” kifejezéssel János többet akar mondani, mint azzal, hogy a „Fiú emberként jelent meg”. Két 

ellentétes dolgo egyesül ezáltal Jézusban: az Atyánál levő örök Logosz hatalma és az emberek között hús 

gyengesége. 



10.Az Ige dicsősége 

-Érdekes gondolat fogalmazódik meg János evangéliumában: a dicsőség a megalázkodásban nyilvánul meg. 

Pl. Jézus keresztrefeszítése nem más, mint Isten magasba emelése, a kigúnyolás pedig hódolatot(Jn 19,3: 
3Aztán elé járultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!”) 

-János evangélista írja, hogy ők látták ennek a megtestesült Igének a dicsőségét. Érdekes módon János 

evangéliumában nem szerepel Krisztus Színeváltozása, de ez a kijelentés mintegy tovább tanúsítja azt, ami ott 

és akkor történt. Elvégre János volt egyike a három kiválasztott apostolnak. 

11.Mózes, a Törvény és a kegyelem 

-Érdekes a „kegyelem kegyelem helyett” kifejezés. Ez jelölheti a „János” nevet is(amint láttuk a Jeho-chanan 

= Jahve kegyelmesnek bizonyult) 

-Mózes kérte az Úrtól: „Mutasd meg nekem dicsőségedet”(Kiv 33,18). Mózes a szikla hasadékába kellett  

visszahúzódnia míg Jahve „dicsősége elvonult”. Korábban ugyanis senki sem láthatta Istent. A hússá lett 

Logoszban azonban Isten kinyilvánította magát, mindenki láthatta, tapasztalhatta Isten dicsőségét. 

-Mózes két táblán adta át a népnek Jahve szavait. A hússá lett isteni Igében Isten „kívánságával” személyesen 

találkozunk. Most már nem a kőtáblákon keresztül üzen az Isten, hanem Jézusban személyesen beszél hozzánk. 

-A keresztények számára nincs többé Tóra, mózesi törvény, mert az új norma, az új törvény Krisztus példája. 

12.Jézus kinyilatkoztatta az Atyát 

-Isten senki nem látta, de a Logosz, Jézus, Isten Fia igen 

-Jézus, a második isteni személy, aki ismeri az Atyát eljött, hogy bemutassa nekünk a mennyei Atya dicsőségét, 

amelyet másképp soha ember nem láthatott volna. Az embereknek az a vágya, hogy Istent megismerjék és ezáltal  

az emberi életutat megértsék, Jézusban betljesült. 
-A legszebb kommentár ehhez a vershez Andrej Rubljov Szentháromság ikonja 

-A mamrei terebint előtti lakomát bemutató képen középen ül a „létező”. Szeretettel hajol a 

jobbján ülő Atya felé. Az asztalon levő(a levágott áldozati állat vérének felfogására utaló) 

csésze az egyetlen Fiú véres életáldozatára emlékeztet. Feláldozhatta magát, ugyanakkor 

örök Isten is maradhatott. Papi öltözéket visel. A tőle jobbra és balra látható két személyen, 

az Atyán és a Szentlelken is az ő vonásait fedezhetjük fel.  

Jézus nemcsak szavaiban, hanem elsősorban a keresztre vezető királyi -papi életútjában 

ajándékozott meg bennünket az Atyának természetére vonatkozó kinyilatkoztatással: Isten 

a szeretet.  

-Az Atyát csak Jézus nyilatkoztatta ki számunkra. Ezt Máté is leírta: Senki sem 

ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a 

Fiú kinyilatkoztatja.(Mt 11,27) 

-A prológust kiegészíti Jézus szavai a búcsúbeszédéből: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”(Jn 14,6) 

  



 

25.Szent János prológusa 
-egyszerűbb tanári- 

 

I.SZENT JÁNOS PROLÓGUSA ÉS A SZINOPTIKUSOK 

-A prológus görög szó, jelentése: „szó előtti”, vagyis előszó. 

-A prológus magábafoglalja a Jn 1,1-18-at. Karácsony ünnepi szentmiséjét szoktuk mindig felolvasni. Ez is 

igazolja, hogy a prológus összefügg bizonyos értelemben Krisztus Urunk születéstörténeteivel. 

-A prológus egy himnusz, egy dicsítő költemény, amiről feltételezik egyes kutatók, hogy ez egy ének a Logosz-

ról, amelyet a kisázsiai közösségekben már az evangélium megírása előtt használtak. 

-Máté és Lukács Jézus születésének idejével kezdik történetüket. János bevezetője egyenesen a kezdetekhez 

nyúlik vissza. Jézus története nem emberi születéssel kezdődik: ez az evangélium az „Igével”, a „Logosz”-szal 

foglalkozik. 

 

II.A PROLÓGUS FELÉPÍTÉSE 

-Egy lehetséges felépítést mellékleten lehet látni. 

-Egy másik felosztás a következőképpen építi fel a prólogust: 

 A.A felragyogás(1,1-5)  

 B.Az üdvőzítés(1,6-13) 

 C.A kinyilatkoztatás(1,14-18) 

 

III.A PROLÓGUS ELEMZÉSE 

1. Az Ige = A Logos 

-Logosz = szó, beszéd 

-Sztoikusok: világot összetartó, személytelen őselv. 

-Szent János: egy személyes világfölötti valóság, a mindeneket mozgató és megtestesülő Istent. 

2.Kezdetben 

Az evangélium ugyanazokkal a szavakkal kezdődik, mint a Teremtés könyve: „Kezdetben...” Ezzel a 

szentíró akarja jelezni, hogy Krisztus földrejövetelével új korszak veszi kezdetét az emberiség történelmében.  

3.Az élet 

-A jánosi írásokban az életet három kifejezés jelzi: 

-Bios: a megélhetés, a földi ösztönös lét 

-Psyche: a valamilyen nagy ügy érdekében feláldozható élet(lélek) 

-Zoé: az isteni örök élet. 

-Ez utóbbi kifejezést találjuk a prológusban. Ez az isteni, életet fakasztó erő. 

4.Világosság-sötétség 

-A világosság és sötétség: egy dualisztikus világkép 

-Ez a dualizmus jut kifejezésre a görög filozófiában, de a zsidó bölcsességirodalomban is: világosság-

sötétség, szellem-anyag, lélek-test, istenség-ördög).  

-Bibliai dualizmus = Isten mindenhatósága érintetlen marad: még maga az ördög is Isten parancsnoksága 

alá tartozik. A kettősség nem magában a teremtés művében gyökerezik, vagyis nem Isten teremtette a 

rosszat, hanem a bűn, azaz a bűnössé váló és a jó ellen harcba szálló teremtények cselekedete által jött létre. 

5.Keresztelő János és a tanúság 

-A világban látható formában belépő Igének volt egy előfutára, Keresztelő János, aki tanúságot tenni jött, 

hogy az emberek számára vezető legyen Krisztushoz. 

-János egy hosszú sor „első” tagja, mindazoknak az előképe és mintája, akik tanúságot tesznek( ma is!) a 

világosságról. 

-Többször előfordul, hogy Keresztelő János tanúsága János, az evangélista tanúbizonysága. 

-János feladatát jelzi neve is: Jeho-chanan = Jahve irgalmasnak bizonyult. Keresztelő János tanúsága az 

„Isten Bárányáról”, valamint János evangélista tanúbizonysága a kereszten felemelt és átdöfött Úrról 

egységbe olvad. 



 

6.Megismerni 

-A világ nem ismerte fel Jézust.  

-Megismerés: 

-görögök: valamit tárgyilagosan, racionálisan, megismerni.  

-zsidók: személyes behatolást a megismert valóságba.(„ember megismertette feleségét”).  

- gnózis. A gnosztikus ésszel akarta felfogni a dolgokat, racionálisan, de ugyanakkor személyesen meg is 

akarta élni az istenség valóságát. A prológusban ehhez hasonló megismerésről van szó. 

7.”Sajátjába”, tulajdonába jött 

- A gnózis ugyanis úgy tekintette, hogy a lélek „hazája” a túlvilág, ez a világ a lélek számára száműzetés vagy 

börtön.  

-János azonban azt hangsúlyozza, hogy Jézus „sajátjába” jött, vagyis abba a világba, amelyet Ő teremtett s így az 

övé. A Fiú tulajdonosként jön a mintegy önmaga építette otthonába, de „szolgái” nem engedték be. Ez a fájdalmas 

alaphang végigkíséri  János egész evangéliumát. 

8.Akik befogadták az Igét 

-János azt állítja, hogy azok, akik befogadták az Igét nem a test indulatából és nem  a férfi akaratából születtek.  

-Az Egyház már kezdettől fogva hitte, hogy ez Jézusra vonatkozik, aki egy Szűztől született. 

-Akik befogadják az Igét, azok „újjászületnek”  

9.Az Ige testté lett 

-A „sátort felütni” annyit jelentett, mint „lakni”. Isten is a Szövetség Sátrában lakott a pusztai 40  éves vándorlás 

alatt. A görög kifejezés is maradandó tartozkodást jelent. Tehát Isten maradandó módon fog itt lakni a földön: 

vagyis felveszi az emberi testet: „az Ige testté lett” 

-A „Logosz hússá lett” = az Atyánál levő örök Logosz hatalma és az emberek között hús gyengesége. 

10.Az Ige dicsősége 

-Érdekes gondolat fogalmazódik meg János evangéliumában: a dicsőség a megalázkodásban nyilvánul meg. Pl. 

Jézus keresztrefeszítése nem más, mint Isten magasba emelése, a kigúnyolás pedig hódolatot(Jn 19,3: 3Aztán elé 

járultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!”) 

-János evangélista írja, hogy ők látták ennek a megtestesült Igének a dicsőségét. Érdekes módon János 

evangéliumában nem szerepel Krisztus színeváltozása, de ez a kijelentés mintegy tovább tanúsítja azt, ami ott és 

akkor történt. Elvégre János volt egyike a három kiválasztott apostolnak. 

11.Mózes, a Törvény és a kegyelem 

-Mózes kérte az Úrtól: „Mutasd meg nekem dicsőségedet”(Kiv 33,18). Mózes a szikla hasadékába kellett  

visszahúzódnia míg Jahve „dicsősége elvonult”. Korábban ugyanis senki sem láthatta Istent. A hússá lett 

Logoszban azonban Isten kinyilvánította magát, mindenki láthatta, tapasztalhatta Isten dicsőségét. 

-Mózes két táblán adta át a népnek Jahve szavait. A hússá lett isteni Igében Isten „kívánságával” személyesen 

találkozunk. Most már nem a kőtáblákon keresztül üzen az Isten, hanem Jézusban személyesen beszél hozzánk. 

-A keresztények számára nincs többé Tóra, mózesi törvény, mert az új norma, az új törvény Krisztus példája. 

12.Jézus kinyilatkoztatta az Atyát 

-Isten senki nem látta, de a Logosz, Jézus, Isten Fia igen 

-A legszebb kommentár ehhez a vershez Andrej Rubljov Szentháromság 

ikonja 

 -Az Atyát csak Jézus nyilatkoztatta ki számunkra. Ezt Máté is leírta: Senki 

sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki,   

  , és az, akinek a Fiú     

(Mt 11,27) 

-A prológust kiegészíti Jézus szavai a búcsúbeszédéből: „Én vagyok 

    ”(Jn 14,6)  

-Az Atyát csak Jézus nyilatkoztatta ki számunkra. Ezt Máté is leírta: Senki 

sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és 

az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.(Mt 11,27) 

-A prológust kiegészíti Jézus szavai a búcsúbeszédéből: „Én vagyok az út, az 

igazság és az élet”(Jn 14,6) 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25.Szent János prológusa 
-tanulói- 

 

I.SZENT JÁNOS PROLÓGUSA ÉS A SZINOPTIKUSOK 

-A prológus görög szó, jelentése: „szó előtti”, vagyis       . 

-A prológus magábafoglalja a     -at. Karácsony ünnepi szentmiséjét szoktuk mindig felolvasni. Ez is 

igazolja, hogy a prológus összefügg bizonyos értelemben Krisztus Urunk születéstörténeteivel. 

-A prológus egy   , egy dicsítő költemény, amiről feltételezik egyes kutatók, hogy ez egy ének a 

Logosz-ról, amelyet a kisázsiai közösségekben már az evangélium megírása előtt használtak. 

-Máté és Lukács Jézus születésének idejével kezdik történetüket. János bevezetője egyenesen a kezdetekhez 

nyúlik vissza. Jézus története nem emberi születéssel kezdődik: ez az evangélium az „Igével”, a „Logosz”-szal 

foglalkozik. 

II.A PROLÓGUS FELÉPÍTÉSE 

-Egy lehetséges felépítést mellékleten lehet látni. 

-Egy másik felosztás a következőképpen építi fel a prólogust: 

 A.     (1,1-5)  

 B.           (1,6-13) 

 C.            (1,14-18) 

 

III.A PROLÓGUS ELEMZÉSE 

1.  

-Logosz =  

-Sztoikusok: világot összetartó,     . 

-Szent János: egy     világfölötti valóság, a mindeneket mozgató és megtestesülő Istent. 

2. 

Az evangélium ugyanazokkal a szavakkal kezdődik, mint a     : „Kezdetben...” 

Ezzel a szentíró akarja jelezni, hogy Krisztus földrejövetelével új korszak veszi kezdetét az emberiség 

történelmében.  

3. 

-A jánosi írásokban az életet három kifejezés jelzi: 

-   : a megélhetés, a földi ösztönös lét 

-    : a valamilyen nagy ügy érdekében feláldozható élet(lélek) 

-   : az isteni örök élet. 

-Ez utóbbi kifejezést találjuk a prológusban. Ez az isteni, életet fakasztó erő. 

4. 

-A világosság és sötétség: egy      

-Ez a dualizmus jut kifejezésre a görög filozófiában, de a zsidó bölcsességirodalomban is: világosság-sötétség, 

szellem-anyag, lélek-test, istenség-ördög).  

-Bibliai dualizmus =           marad: még maga 

az ördög is Isten parancsnoksága alá tartozik. A kettősség nem magában a teremtés művében gyökerezik, vagyis 

nem Isten teremtette a rosszat, hanem a bűn, azaz a bűnössé váló és a jó ellen harcba szálló teremtények 

cselekedete által jött létre. 

5. 

-A világban látható formában belépő Igének volt egy előfutára, Keresztelő János, aki tanúságot tenni jött, hogy az 

emberek számára vezető legyen Krisztushoz. 

-János egy hosszú sor „első” tagja, mindazoknak az       

és mintája, akik tanúságot tesznek( ma is!) a világosságról. 

-Többször előfordul, hogy Keresztelő János tanúsága János, az evangélista tanúbizonysága. 

-János feladatát jelzi neve is:          . Keresztelő 

János tanúsága az „Isten Bárányáról”, valamint János evangélista tanúbizonysága a kereszten felemelt és átdöfött 

Úrról egységbe olvad. 



 

6. 

-A világ nem ismerte fel Jézust.  

-Megismerés: 

-görögök: valamit tárgyilagosan,      , megismerni.  

-zsidók:     a megismert valóságba.(„ember megismertette feleségét”).  

-    . A gnosztikus ésszel akarta felfogni a dolgokat, racionálisan, de ugyanakkor 

személyesen meg is akarta élni az istenség valóságát. A prológusban ehhez hasonló megismerésről van szó. 

7. 

- A   ugyanis úgy tekintette, hogy a       , ez a világ a lélek számára 

száműzetés vagy börtön.  

-János azonban azt hangsúlyozza, hogy Jézus „   ”  

jött, vagyis abba a világba, amelyet Ő teremtett s így az övé. A Fiú tulajdonosként jön a mintegy önmaga építette 

otthonába, de „szolgái” nem engedték be. Ez a fájdalmas alaphang végigkíséri  János egész evangéliumát. 

8. 
-János azt állítja, hogy azok, akik befogadták az Igét nem a test indulatából és nem  a férfi akaratából születtek.  

-Az Egyház már kezdettől fogva hitte, hogy ez Jézusra vonatkozik, aki egy Szűztől született. 

-Akik befogadják az Igét, azok „     ”  

9. 

-A „    ” annyit jelentett, mint „lakni”. Isten is a Szövetség Sátrában lakott a pusztai 40  

éves vándorlás alatt. A görög kifejezés is     tartozkodást jelent. Tehát Isten maradandó 

módon fog itt lakni a földön: vagyis felveszi az emberi testet: „az Ige testté lett” 

-A „Logosz hússá lett” = az Atyánál levő örök Logosz hatalma és az emberek között hús gyengesége. 

10. 

-Érdekes gondolat fogalmazódik meg János evangéliumában: a      

 nyilvánul meg. Pl. Jézus keresztrefeszítése nem más, mint Isten magasba emelése, a kigúnyolás pedig 

hódolatot(Jn 19,3: 3Aztán elé járultak, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!”) 

-János evangélista írja, hogy ők látták ennek a megtestesült Igének a dicsőségét. Érdekes módon János 

evangéliumában nem szerepel     , de ez a kijelentés mintegy tovább tanúsítja azt, 

ami ott és akkor történt. Elvégre János volt egyike a három kiválasztott apostolnak. 

11. 

-Mózes kérte az Úrtól: „Mutasd meg nekem dicsőségedet”(Kiv 33,18). Mózes a szikla hasadékába kellett  

visszahúzódnia míg Jahve „dicsősége elvonult”. Korábban ugyanis senki sem láthatta Istent. A hússá lett 

Logoszban azonban Isten kinyilvánította magát, mindenki láthatta, tapasztalhatta Isten dicsőségét. 

-Mózes    adta át a népnek Jahve szavait. A hússá lett isteni Igében Isten „kívánságával” 

személyesen találkozunk. Most már nem a kőtáblákon keresztül üzen az Isten, hanem Jézusban személyesen 

beszél hozzánk. 

-A keresztények számára nincs többé Tóra, mózesi törvény, mert az új norma, 

az új törvény    . 

12. 

-Isten senki nem látta, de a Logosz, Jézus, Isten Fia igen 

-A legszebb kommentár ehhez a vershez       

  ikonja 



 


