
26. A kánai menyegző és a beteszdai béna meggyógyítása 
      -bővebb tanári változat- 

I.A kánai menyegző 

Megnézzük a Powerpointot a Kánai menyegzőről! 

 

1.Helyszín: Kána Galileában 

Jézus első csodája otthoni környezetben történt, Galileában.  

Kána városa alig 6 kilométerre volt Názárettől, Kafarnaumtól pedig 26 km-re. 

Keretezzétek be a térképen Názáretet és Kafarnaumot. 

-Natanael, más néven Bertalan apostol élt itt. 

Érdekes az, hogy ez a csoda Jézus tevékenységének elején volt, amikor Jézus 

kiválasztotta apostolait, úgyhogy nem lehetlen az sem, hogy Natanael meghívása 

összefüügésben áll a kánai menyegzővel. 

-Hegyvidéken épült, ugyanis szent János ezután azt említi, hogy Jézus „lement” 

Kafarnaumba. 

2.Alkalom: Menyegző 

-A menyegzős lakodalmak egy hétig tartottak, és ha kifogyott a bor, a vőlegény – akinek feladatai közé tartozott az ital 

biztosítása – nagyon kellemetlen helyzetbe került. 

-Az ilyen ünnepeken nagyszámú meghívott vendég társaságában lármás és zajos étkezések, italozások, éneklések, táncok, 

találós kérdések megfejtése közepette múltak a napok. 

-A vigalom első napján a lefátyolozott menyasszonyt ünnepélyesen a vőlegény házába vezették. 

3.A csoda leírása és mondanivalója 

A csoda témája: a víz borrá változtatása 

-Mária, Jézus és az apostolok is jelen vannak. Érdekes az, hogy sehol máshol az evangéliumok nem tudosítanak arról, hogy 

Jézus résztvett volna menyegzős lakomán, bár sokszor utal példázataiban a menyegzőkre.  

-Érdekes az is, hogy Jézus meghívott vendég. Ez a tény utal a prológusnak egyik mondatára: „sajátjába jött”. Részletesebben 

a prológusban. 

-Mária jegyzi meg, hogy nincs boruk. Kissé durvának tűnik Jézus szava édesanyjához: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem 

jött el az én órám.” Ez egyrészt jelzi, hogy senki, még anyja sem gyakorolhat nyomást Jézusra. A válasz azonban nem olyan 

nyers, mint ahogyan azt elsőlátásra a fordítások kivetítik. A valószínű jelentése Jézus szavainak: „A ti gondjaitok nem 

azonosak az enyémmel”. „Az én időm” Jánosnál jelentősséggel bír, rámutatva Jézus küldetésének betöltésére.  

-Vajon miért tett mégis Jézus csodát? A víz borrá változtatása egyike János „jeleinek”. Mindegyik jelnek van 

valamilyen célja. A jelek erőteljesen támogatják  Jézus kijelentéseit, és a hit irányítását, megerősítését szolgálták.  

Érdemes kissé összefoglalni, hogy melyik volt a hét jel, vagyis a hét részletesen leírt és jelentőssgételjes cselekményt: 

 -1.Kánai menyegző 

 -2.Királyi tisztviselő fia 

 -3.Gyógyítás Beteszdában 

 -4.Kenyérszaporítás 

 -5.Tengeren járás 

 -6.A vak meggyógyítása 

 -7.Lázár feltámasztása 

-Jézus a vizet borrá változtatta. Érdekes módon, bár teljesen más az értelme a leírásnak, nem ez az első hasonló jellegű 

történet, amelyben a vizet borrá változtatják. A görög mitológia „szórakoztatási istensége”, Dionüsszosz vizet borrá 

változtatott Androsz szigetén, ezt pedig január 5-én ünnepelték, ezért például nem csoda, hogy a Vízkereszt ünnepének 

egyik témája pontosan a kánai menyegző volt. 

-A bor szimbolikus jellegévek máshol is találkozunk az evangéliumokban, olyan formában is, hogy ez az új jelképe: pl. 

Jézus példája, hogy új bor új tömlőbe való. 

-Érdekes, hogy János feltünteti az átváltoztatott víz mennyiségét is: 6 korsót. Ez a mennyiség elég lett volna arra, hogy 

kb. 500 embert ittassá tegyen, egy korsó ugyanis kb. 40 literes lehetett. 

Érdekes, hogy miért pontosan 6 korsót.  Ez utal az addigi meghívott apostolokra: Andrásra és Jakabra, akik a 

testvéreiket is elhozták Jézushoz, Pétert és Jánost, valamint Fülöp és Nátánaelt, ez utóbbiról említettük már, hogy kánai 

származású volt. Rájuk vonatkozik a még nagyobb csoda, mint a víz borrá való átváltoztatása: tanítványai hittek benne. 

Ezáltal az Ószövetség korszaka után, amelyet a víz jelképezett egy jobb korszak követte, Krisztus Egyházának korszaka, 

amelyet a bor jelképez. 

-János minden csodáját egy tanítás követi. Ezt azonban még nem, de itt a víz szimbóluma tűnik lényegesnek. A víz itt a 

régi rendszer jelképe, amelyet Jézus átalakít valami nemesebbé. 

-János evangéliumában nem annyira a részletek a lényegesek, hanem a jelek, a mondanivaló. Itt sem a násznagy 

reakciója vagy a szavai a lényegesek. Ezek talán egy külső szemlélő számára fontosak. Itt sokkal lényegesebb az utolsó 

mondat: Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.  

 



 

Jézus dicsősége azt jelenti, hogy megmutatta isteni mivoltát. Ezzel a kifejezéssel már a prológusban is találkoztunk, sőt 

más helyeken is szerepel Jánosnál, de itt a lényeg az, hogy a tanítványok hittek benne, vagyis Jézus csodája elérte a 

célját: azért tette, hogy az emberek higgyenek benne. Máskülönben minden csodánál Jézus hitet követelt. 

-Érdekes, hogy a csoda leírásának meg sincs említve a menyasszony. Ez arra enged kövekeztetni, hogy a kánai 

menyegző leírása előrevetíti jelképesen Krisztus, a vőlegény egyházával kezdődő menyegző ünneplését, amely előképe 

az örök menyegzős lakomának. 

 

II.A beteszdai béna meggyógyítása 

Megnézzük a Powerpointot a Kánai menyegzőről! 

 

1.Helyszín: Jeruzsálem, Beteszda fürdője 

Betheszda (héb. bethesda 'irgalmasság háza'): kettős vízmedence Jeruzsálemben a Juh-kapu közelében. A Templom 

közelében, vsz. Kr. e. 220-195: ásták ki (vö. Sir 50,1-3) és a tp. vízszükségletét biztosította. Jézus idejében a város falain 

kívül volt. Amikor Heródes Agrippa Kr. u. 41-44: megépítette a 3. városfalat, a tó elveszítette víztároló jelentőségét a tp 

számára. 4 oszlopcsarnok körülvette, az 5. kettéosztotta a tavat, mégpedig két nem egyenlő nagyságú részre, ill. medencére. 

1961-től a két nagy medencétől K-re sziklába vájt kádakat tártak föl, melyeket kis csatornák hálózatán át tápláltak vízzel, s 

amelyek régebbiek, mint a Hadrianus korából (Kr. u. 135 k.) való pogány sztély. Vsz. ide igyekeztek a betegek bejutni, nem 

a nagy medencékbe. Föltehető, hogy Jézus idejében már nemcsak gyógyvizet láttak benne, hanem szt helynek is tekintették. 

** 

2.Alkalom: Szombati nap 

-Jézus szombati napon gyógyít meg egy bénát, aki 38 éve várja, hogy elsőnek lépjen a gyógyító vízbe, de nincs embere, aki 

bevigye hamar, amint „megmozdul a víz”. A zsidó hagyomány szerint az Úr angyala megfürdött a tóban és fölkavarta a 

vizet, aki elsőnek lépett be, az meggyógyult. 

-A 38 év azt próbálja aláhúzni, hogy mennyire kétségbeesett az ember, hogy milyen rég ott van anélkül, hogy valaki 

segítene neki s ezért láthatóan feladta a reményt. Miért éppen 38? MTörv 2,14 szerint anépnek, amely vétkezett Isten ellen a 

pusztában még 38 évet kellett tartózkodnia mielőtt elérték volna az Ígéret Földjét. A gyógyulást kereső beteg ezért jelképezi 

a büntetési idejének végén járó bűnös Izraelt, akit Jézus eljövetele gyógyít meg. 

-Jézus megkönyörül rajta, meggyógyítja még akkor is, ha ez szombaton történik és teljesen félremagyarázzák cselekedetét a 

„zsidók”, vagyis a vallási vezetők. 

3.A csoda leírása és mondanivalója 

A csoda témája: a béna meggyógyítása 

-Ez a 3. jel a hétből.  

Konkrét valóságokból indul ki pl. a víz, a kenyér, a születés, de bemutatja, hogy 

ezeknek, hogyan lehet mélyebb jelentősége. A konkrét hétköznapi valóságok 

számára jelképek: egyrészt bemutatja általuk Isten világát, másrészt kapcsolatot 

teremt az isteni és az emberi világ között általuk. 

A beteszdai béna esete azt próbálja jelezni számunkra, hogy Isten megmutatja erejét 

és dicsőségét a legeménytelenebb esetben is. Emlékeztet ugyanakkor a kafarnaumi 

gyógyításra, ahol azonban a bénának vannak barátai, akik a tetőn eresztik le a 

beteget. -Jézus sokszor összetűzésbe került a szombatot illetően. Ezt láthattuk a  

szinoptikusoknál is. Ez a gyógyítás is szombaton történt. Jézus nem a szombat alapevével nem értett egyet, vagyis hogy ez 

az Isten által pihenésre és istentiszteletre szánt nap, haenm a vallási elől járók által előírt, kicsinyes korlátozásokkal , 

amelyek elfedték  Isten parancsainak lényegét. A tiltásokat például 39 kategóriába sorolták. Egyike volt annak tilalma, hogy 

valamit hordozzanak. Érdekes módon nem a gyógyítás tényéért kötöttek bele Jézusba(mint Márknál), hanem az emberbe, 

aki hordozta gyékényszőnyegét. -Itt sem a részletekben kell, hogy elvesszünk, hanem inkább a vádakat elemezzük, illetve 

Jézus válaszát, tanítását. 

-A vallási vezetők itt nemcsak a szombat be nem tartása miatt vádolták Jézust, hanem istenkáromlásért is, mert 

munkálkodását  Istenével helyezi egy szintre. 17Jézus azonban azt mondta nekik: „Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is 

munkálkodom.”  Jézusnak ez a kijelentése azt is jelenti, hogy Isten tevékenysége arra utal, hogy Isten tevékenysége nem 

szünetel a szabad napon sem. 

Érdekesen fogalmazott egy diaszpórában élő zsidó ezzel kapcsolatban a Kr.e. 2. század közepén: „A cselekvő Isten sosem 

pihen: mert miként a tűznek a természete, hogy éget, a hóé pedig az, hogy hideg, Istennek az sajátossága, hogy 

tevékeny.”  

A zsidókat zavarta Jézus tekintélye is, aki a Törvény fölött állóként 

parancsolta meg a zsidó vezetők kicsinyes szabályai ellen, hogy vegye fel 

ágyát és vigye. 

-A két vád, amivel illetik a vallási vezetők Jézust a fővádak lesznek akkor is, 

amikor a Tanács halálra ítéli. 



 

26. A kánai menyegző és a beteszdai béna meggyógyítása 
-órai tanári változat- 

I.A kánai menyegző 

 

1.Helyszín: Kána Galileában 

- Názárettől 6 km, Kafarnaumtól 26 km. 

Keretezzétek be a térképen Názáretet és Kafarnaumot. 

-Natanael, más néven Bertalan apostol élt itt. 

Valószínű, hogy Natanael meghívása összefüggésben áll a kánai menyegzővel. 

-Hegyvidéken épült, ugyanis szent János ezután azt említi, hogy Jézus „lement” 

Kafarnaumba. 

2.Alkalom: Menyegző 

-A menyegzős lakodalmak egy hétig tartottak, és ha kifogyott a bor, a vőlegény – 

akinek feladatai közé tartozott az ital biztosítása – nagyon kellemetlen helyzetbe 

került. Az ilyen ünnepeken nagyszámú meghívott vendég társaságában lármás és 

zajos étkezések, italozások, éneklések, táncok, találós kérdések megfejtése közepette 

múltak a napok.  

-A vigalom első napján a lefátyolozott menyasszonyt ünnepélyesen a vőlegény 

házába vezették. 

3.A csoda leírása és mondanivalója 

-Mária, Jézus és az apostolok is jelen vannak. Jézus sehol máshol nem vett részt 

menyegzős lakomán, bár sokszor utal példázataiban a menyegzőkre.  

-Érdekes az is, hogy Jézus meghívott vendég. Ez a tény utal a prológusnak egyik mondatára: „sajátjába jött”.  

-Mária jegyzi meg, hogy nincs boruk. Kissé durvának tűnik Jézus szava édesanyjához: „Mit akarsz tőlem, asszony! 

Még nem jött el az én órám.” Ez egyrészt jelzi, hogy senki, még anyja sem gyakorolhat nyomást Jézusra.  

-Vajon miért tett mégis Jézus csodát? A víz borrá változtatása egyike János „jeleinek”. Mindegyik jelnek van 

valamilyen célja. A jelek erőteljesen támogatják  Jézus kijelentéseit, és a hit irányítását, megerősítését szolgálták.  

Érdemes kissé összefoglalni, hogy melyik volt a hét jel, vagyis a hét részletesen leírt és jelentősségteljes 

cselekményt: 

 -1.Kánai menyegző 

 -2.Királyi tisztviselő fia 

 -3.Gyógyítás Beteszdában 

 -4.Kenyérszaporítás 

 -5.Tengeren járás 

 -6.A vak meggyógyítása 

 -7.Lázár feltámasztása 

-Jézus a vizet borrá változtatta. A bor szimbolikus jellegévek máshol is találkozunk az evangéliumokban, 

olyan formában is, hogy ez az új jelképe: pl. Jézus példája, hogy új bor új tömlőbe való. 

-A 6 korsót kb. 240 liter bort tartalmazott. Miért pontosan 6 korsót ? Ennyi apostola volt már akkor Jézusnak: 

András és Jakabra, majd hatásukra testvéreik, Péter és János, valamint Fülöp és Nátánaelt. Rájuk vonatkozik a 

még nagyobb csoda, mint a víz borrá való átváltoztatása: tanítványai hittek benne. Kinyilatkoztatta 

dicsőségét, s tanítványai hittek benne. Jézus dicsősége azt jelenti, hogy megmutatta isteni mivoltát. Ezáltal az 

Ószövetség korszaka után, amelyet a víz jelképezett egy jobb korszak követte, Krisztus Egyházának korszaka, 

amelyet a bor jelképez. 

-Érdekes, hogy a csoda leírásának meg sincs említve a menyasszony. Ez arra enged kövekeztetni, hogy a 

kánai menyegző leírása előrevetíti jelképesen Krisztus, a vőlegény egyházával kezdődő menyegző ünneplését, 

amely előképe az örök menyegzős lakomának. 

 

II.A beteszdai béna meggyógyítása 

 

1.Helyszín: Jeruzsálem, Beteszda fürdője 

Betheszda (héb. bethesda 'irgalmasság háza'): kettős vízmedence Jeruzsálemben a Juh-kapu közelében. A 

Templom közelében, valószínű Kr. e. 220-195: ásták ki (vö. Sir 50,1-3) és a Templom vízszükségletét 

biztosította. Jézus idejében a város falain kívül volt.  



 

Amikor Heródes Agrippa Kr. u. 41-44: megépítette 

a 3. városfalat, a tó elveszítette víztároló 

jelentőségét a Templom számára. 4 oszlopcsarnok 

körülvette, az 5. kettéosztotta a tavat, mégpedig két 

nem egyenlő nagyságú részre, ill. medencére. 

1961-től a két nagy medencétől K-re sziklába vájt 

kádakat tártak föl, melyeket kis csatornák 

hálózatán át tápláltak vízzel, s amelyek régebbiek, 

mint a Hadrianus korából (Kr. u. 135 k.) való 

pogány szentély.  

Valószínű, hogy ide igyekeztek a betegek bejutni, 

nem a nagy medencékbe. Föltehető, hogy Jézus 

idejében már nemcsak gyógyvizet láttak benne, hanem 

szent helynek is tekintették. 

2.Az alkalom: Szombati nap 

-Jézus szombati napon gyógyít meg egy bénát, aki 38 éve várja, hogy elsőnek lépjen a gyógyító vízbe, de nincs 

embere, aki bevigye hamar, amint „megmozdul a víz”. A zsidó hagyomány szerint az Úr angyala megfürdött a 

tóban és fölkavarta a vizet, aki elsőnek lépett be, az meggyógyult. 

-Az 5 oszlopcsarnok is szimbolikus jelentőséggel bír, hoszen ez jelképezte a mózesi törvény 5 könyvét, amelynek 

tekintélyét most felülmúlja az, aki gyógyít az 5 oszlopcsarnok alatt: Jézus. 

-A 38 év azt próbálja aláhúzni, hogy mennyire kétségbeesett az ember, hogy milyen rég ott van anélkül, hogy 

valaki segítene neki s ezért láthatóan feladta a reményt. Miért éppen 38? MTörv 2,14 szerint a népnek, amely 

vétkezett Isten ellen a pusztában még 38 évet kellett tartózkodnia mielőtt elérték volna az Ígéret Földjét. A 

gyógyulást kereső beteg ezért jelképezi a büntetési idejének végén járó bűnös Izraelt, akit Jézus eljövetele gyógyít 

meg. 

-Jézus megkönyörül rajta, meggyógyítja még akkor is, ha ez szombaton történik és teljesen félremagyarázzák 

cselekedetét a „zsidók”, vagyis a vallási vezetők. 

3.A csoda leírása és mondanivalója 

-Ez a 3. jel a hétből. A jánosi jel konkrét valóságokból indul ki pl. a víz, a kenyér, a születés, de bemutatja, hogy 

ezeknek, hogyan lehet mélyebb jelentősége. A konkrét hétköznapi valóságok számára jelképek: egyrészt bemutatja 

általuk Isten világát, másrészt kapcsolatot teremt az isteni és az emberi világ között általuk. 

A beteszdai béna esete azt próbálja jelezni számunkra, hogy Isten megmutatja erejét és dicsőségét mindig 

megmutatja, még a szombati napon is. Emlékeztet ugyanakkor a kafarnaumi gyógyításra, ahol azonban a bénának 

vannak barátai, akik a tetőn eresztik le a beteget. 

-Érdekesen fogalmazott egy diaszpórában élő zsidó ezzel kapcsolatban a Kr.e. 2. század közepén: „A cselekvő Isten 

sosem pihen: mert miként a tűznek a természete, hogy éget, a hóé pedig az, hogy hideg, Istennek az sajátossága, 

hogy tevékeny.”  

-Jézus sokszor összetűzésbe került a szombatot illetően. Ezt láthattuk a szinoptikusoknál is. Ez a gyógyítás is 

szombaton történt. Jézus nem a szombat alapevével nem értett egyet, vagyis hogy ez az Isten által pihenésre és 

istentiszteletre szánt nap, hanem a vallási elől járók által előírt, kicsinyes korlátozásokkal , amelyek elfedték  Isten 

parancsainak lényegét. A tiltásokat például 39 kategóriába sorolták. Egyike volt annak tilalma, hogy valamit 

hordozzanak. Érdekes módon nem a gyógyítás tényéért kötöttek bele Jézusba(mint Márknál), hanem az emberbe, 

aki hordozta gyékényszőnyegét. -Itt sem a részletekben kell, hogy elvesszünk, hanem inkább a vádakat elemezzük, 

illetve Jézus válaszát, tanítását. 

-A vallási vezetők itt nemcsak a szombat be nem tartása miatt vádolták Jézust, hanem istenkáromlásért is, mert 

munkálkodását  Istenével helyezi egy szintre. 17Jézus azonban azt mondta nekik: „Atyám mindmáig munkálkodik, 

azért én is munkálkodom.”  Jézusnak ez a kijelentése azt is jelenti, hogy Isten tevékenysége arra utal, hogy Isten 

tevékenysége nem szünetel a szabad napon sem. 

-A két vád, amivel illetik a vallási vezetők Jézust a fővádak lesznek akkor is, amikor a Tanács halálra ítéli. 

 

 

 

 

 



26. A kánai menyegző és a beteszdai béna meggyógyítása 
-tanulói változat- 

 

I.A kánai menyegző 

 

1.Helyszín: Kána Galileában 

- Názárettől       km, Kafarnaumtól       km. 

Keretezzétek be a térképen Názáretet és Kafarnaumot. 

-    , más néven Bertalan apostol élt itt. 

Valószínű, hogy Natanael meghívása összefüggésben áll a kánai menyegzővel. 

-Hegyvidéken épült, ugyanis szent János ezután azt említi, hogy Jézus „lement” 

Kafarnaumba. 

2.Alkalom: Menyegző 

-A menyegzős lakodalmak    

tartottak, és ha kifogyott a bor, a vőlegény – akinek feladatai közé tartozott az ital 

biztosítása – nagyon kellemetlen helyzetbe került. Az ilyen ünnepeken nagyszámú 

meghívott vendég társaságában lármás és zajos étkezések, italozások, éneklések, táncok, 

találós kérdések megfejtése közepette múltak a napok.  

-A vigalom első napján a lefátyolozott menyasszonyt ünnepélyesen a vőlegény házába 

vezették. 

3.A csoda leírása és mondanivalója 

-Mária, Jézus és az apostolok is jelen vannak. Jézus     

 nem vett részt menyegzős lakomán, bár sokszor utal példázataiban a menyegzőkre.  

-Érdekes az is, hogy Jézus meghívott vendég. Ez a tény utal a prológusnak egyik 

mondatára: „     ”.  

-Mária jegyzi meg, hogy nincs boruk. Kissé durvának tűnik Jézus szava édesanyjához: „Mit akarsz tőlem, asszony! 

Még nem jött el az én órám.” Ez egyrészt jelzi, hogy senki, még anyja sem gyakorolhat nyomást Jézusra.  

-Vajon miért tett mégis Jézus csodát? A víz borrá változtatása egyike János „jeleinek”. Mindegyik jelnek van 

valamilyen célja. A jelek erőteljesen támogatják  Jézus kijelentéseit, és a hit irányítását, megerősítését szolgálták.  

Érdemes kissé összefoglalni, hogy melyik volt a         , vagyis a hét részletesen leírt és jelentőssgételjes 

cselekményt: 

 -1. 

 -2. 

 -3. 

 -4. 

 -5. 

 -6. 

 -7. 

-Jézus a vizet borrá változtatta. A         szimbolikus jellegévek máshol is találkozunk az evangéliumokban, 

olyan formában is, hogy ez az új jelképe: pl. Jézus példája, hogy új bor új tömlőbe való. 

-A    kb. 240 liter bort tartalmazott. Miért pontosan 6 korsót ? Ennyi apostola volt már akkor 

Jézusnak: András és Jakabra, majd hatásukra testvéreik, Péter és János, valamint Fülöp és Nátánaelt. Rájuk 

vonatkozik a még nagyobb csoda, mint a víz borrá való átváltoztatása: tanítványai hittek benne.  

           . Jézus dicsősége azt jelenti, hogy 

megmutatta isteni mivoltát. Ezáltal az Ószövetség korszaka után, amelyet a víz jelképezett egy jobb korszak 

követte, Krisztus Egyházának korszaka, amelyet a bor jelképez. 

-Érdekes, hogy a csoda leírásának meg sincs említve a     . Ez arra enged 

kövekeztetni, hogy a kánai menyegző leírása előrevetíti jelképesen Krisztus, a vőlegény egyházával kezdődő 

menyegző ünneplését, amely előképe az örök menyegzős lakomának. 

 

II.A beteszdai béna meggyógyítása 

1.Helyszín: Jeruzsálem, Beteszda fürdője 

Betheszda (héb. bethesda '     ): kettős vízmedence Jeruzsálemben a Juh-kapu 

közelében. A Templom közelében, valószínű Kr. e. 220-195: ásták ki (vö. Sir 50,1-3) és a Templom 

vízszükségletét biztosította. Jézus idejében a város falain kívül volt.  



 

Amikor Heródes Agrippa Kr. u. 41-44: megépítette 

a 3. városfalat, a tó elveszítette víztároló 

jelentőségét a Templom számára. 4 oszlopcsarnok 

körülvette, az 5. kettéosztotta a tavat, mégpedig két 

nem egyenlő nagyságú részre, ill. medencére. 

1961-től a két nagy medencétől K-re sziklába vájt 

kádakat tártak föl, melyeket kis csatornák 

hálózatán át tápláltak vízzel, s amelyek régebbiek, 

mint a Hadrianus korából (Kr. u. 135 k.) való 

pogány szentély.  

Valószínű, hogy ide igyekeztek a betegek bejutni, 

nem a nagy medencékbe. Föltehető, hogy Jézus 

idejében már nemcsak gyógyvizet láttak benne, hanem 

szent helynek is tekintették. 

2.Az alkalom: Szombati nap 

-Jézus szombati napon gyógyít meg egy bénát, aki 38 éve várja, hogy elsőnek lépjen a gyógyító vízbe, de nincs 

embere, aki bevigye hamar, amint „megmozdul a víz”. A zsidó hagyomány szerint az Úr angyala megfürdött a 

tóban és fölkavarta a vizet, aki elsőnek lépett be, az meggyógyult. 

-Az     is szimbolikus jelentőséggel bír, hoszen ez jelképezte a mózesi törvény 5 könyvét, 

amelynek tekintélyét most felülmúlja az, aki gyógyít az 5 oszlopcsarnok alatt: Jézus. 

-A   azt próbálja aláhúzni, hogy mennyire kétségbeesett az ember, hogy milyen rég ott van anélkül, hogy 

valaki segítene neki s ezért láthatóan feladta a reményt. Miért éppen 38? MTörv 2,14 szerint a népnek, amely 

vétkezett Isten ellen a pusztában még 38 évet kellett tartózkodnia mielőtt elérték volna az Ígéret Földjét. A 

gyógyulást kereső beteg ezért jelképezi a büntetési idejének végén járó bűnös Izraelt, akit Jézus eljövetele gyógyít 

meg. 

-Jézus megkönyörül rajta, meggyógyítja még akkor is, ha ez szombaton történik és teljesen félremagyarázzák 

cselekedetét a „zsidók”, vagyis a vallási vezetők. 

3.A csoda leírása és mondanivalója 

-Ez a      a hétből. A jánosi jel konkrét valóságokból indul ki pl. a víz, a kenyér, a születés, de bemutatja, hogy 

ezeknek, hogyan lehet mélyebb jelentősége. A konkrét hétköznapi valóságok számára jelképek: egyrészt bemutatja 

általuk Isten világát, másrészt kapcsolatot teremt az isteni és az emberi világ között általuk.  

 

A beteszdai béna esete azt próbálja jelezni számunkra, hogy Isten megmutatja 

erejét és dicsőségét mindig megmutatja, még a szombati napon is. Emlékeztet 

ugyanakkor a kafarnaumi gyógyításra, ahol azonban a bénának vannak barátai, 

akik a tetőn eresztik le a beteget. 

-Érdekesen fogalmazott egy diaszpórában élő zsidó ezzel kapcsolatban a Kr.e. 

2. század közepén: „A cselekvő Isten sosem pihen: mert miként a tűznek a 

természete, hogy éget, a hóé pedig az, hogy hideg, Istennek az sajátossága, hogy 

tevékeny.”  

-Jézus sokszor összetűzésbe került a       illetően. Ezt láthattuk  

a szinoptikusoknál is. Ez a gyógyítás is szombaton történt. Jézus nem a szombat alapevével nem értett egyet, 

vagyis hogy ez az           , hanem a vallási elől 

járók által előírt, kicsinyes korlátozásokkal , amelyek elfedték  Isten parancsainak lényegét. A tiltásokat például 39 

kategóriába sorolták. Egyike volt annak tilalma, hogy valamit hordozzanak. Érdekes módon nem a gyógyítás 

tényéért kötöttek bele Jézusba(mint Márknál), hanem az emberbe, aki hordozta gyékényszőnyegét. -Itt sem a 

részletekben kell, hogy elvesszünk, hanem inkább a vádakat elemezzük, illetve Jézus válaszát, tanítását. 

-A vallási vezetők itt nemcsak a       miatt vádolták Jézust, hanem   

    is, mert munkálkodását  Istenével helyezi egy szintre. 17Jézus azonban azt mondta nekik: 

„               

   .”  Jézusnak ez a kijelentése azt is jelenti, hogy Isten tevékenysége arra utal, hogy Isten 

tevékenysége nem szünetel a szabad napon sem. 

-A két vád, amivel illetik a vallási vezetők Jézust a fővádak lesznek akkor is, amikor a Tanács halálra ítéli. 

 



 

 

     1 D I C S Ő S É G 

    2 K O R S Ó     

     3 S Z O M B A T  

4 B E T H E S Z D A     

      5 K Á N A    

     6 V A K      

       7 J E L E K  

    8 L Á Z Á R     

     9 B É N A     

      10 B O R     

   11 J Á R Á S      

 

1.Ezt nyilatkoztatta ki Jézus, aminek alapján tanítványai hittek benne 

2.Ebben tárolták a vizet a zsidók 

3.Ezen a napon gyógyította meg Jézus a beteget a medencénél 

4.Héberül: „az irgalmasság házát” jelenti 

5.Ebben a faluban tette Jézus első csodáját 

6.Jézus hét jelének egyike ennek az embernek a meggyógyítása volt 

7.A részletesen leírt és és jelentősségteljes cselekmények Jézus számára ..................... voltak. 

8.A Betániában feltámasztott ember neve 

9.A Jézus által az oszlopcsarokban meggyógyított ember ..........volt 

10. Ennek a hiánya volt a probléma a kánai menyegzőn 

11.Jézus hét jelének egyike a tengeren .................... 
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1.Ezt nyilatkoztatta ki Jézus, aminek alapján tanítványai hittek benne 

2.Ebben tárolták a vizet a zsidók 

3.Ezen a napon gyógyította meg Jézus a beteget a medencénél 

4.Héberül: „az irgalmasság házát” jelenti 

5.Ebben a faluban tette Jézus első csodáját 

6.Jézus hét jelének egyike ennek az embernek a meggyógyítása volt 

7.A részletesen leírt és és jelentősségteljes cselekmények Jézus számára ..................... voltak. 

8.A Betániában feltámasztott ember neve 

9.A Jézus által az oszlopcsarokban meggyógyított ember ..........volt 

10. Ennek a hiánya volt a probléma a kánai menyegzőn 

11.Jézus hét jelének egyike a ................... járás. 

 


