
29. Jézus a világ világossága. A vakon született meggyógyítása 
 

1.Világosság-sötétség( ld. 25. Óra: János prológus) 
Apróbb betűvel tüntettem fel, mert az említett lapon már ott van, de mégis feltüntettem, hogy ne kelljen keresgélni 

-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. 

2.Jézus a Sátoros ünnepen 

Jézus a Sátoros ünnepre, Sukkot-ra ment fel Jeruzsálembe. Ez az ünnep 

egy egész hetet tartott, amelyben a zsidók a pusztai vándorlás negyven 

évére emlékeznek. A Sátoros ünnep első napján a jeruzsáelmi Templom  

külső udvarában meggyújtották a négy óriási gyertyatartón a négy  

aranykupában levő fényeket. Ezek jelképezték a fényoszlopot, amely 

által Isten népét vezette a pusztában1. 

- Már a prológusban olvastuk, hogy 9(Az Ige) volt az igazi világosság, 

amely minden embert megvilágosít. Jézus az ünnep egyik szaertartását 

használja  

tehát fel saját küldetésének megmagyarázására. Jézus kijelenti, hogy ő olyan  

világosságot ad, mely magát az életet jelenti a benne hívők számára. Ezt majd konkrétan be is bizonyítja, 

amikor  meggyógyítja a vakot.  Mintegy az „elmélet” után kövekezett a „gyakorlat”, mondhatnánk úgy, hogy 

Jézus a tanítást életbe ülteti, amikor a vaknak visszaadja szeme világát.  

3.”Én vagyok a világ világossága”: Az Atya tanúsága a Fiúról 

-Jézus a világ világossága. Ez visszhangzik a Nikodémussal folytatott 

beszélgetésből is: Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban 

szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. 20Mert 

mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, 

nehogy kiderüljenek a tettei. 21Aki ellenben az  

igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, 

amelyeket az Istenben vitt végbe.”(Jn 3,19-21) 

Jézus azért jött a világba, hogy elválassza azokat, akik a  „világosságra 

jönnek” azoktól, akik „gonoszok cselekednek”.  

-Jézus tehát kijelenti: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az 

élet világossága.” 

Ha valaki valamit állított azt meg is kellett, hogy védje, valaki ki kellett, hogy álljon mellette. A zsidó törvények 

szerint(amit később Jézus perénél is láthatunk) két tanú kell, hogy bizonyítsa. Ezt is vetik a szemére a farizeusok, 

hogy a szavai nem érvényesek, mert csak ő állítja tanúk nélkül.  

Jézus Istent hívja tanúként, de rejtelmessé teszi a farizeusok előtt, mivel az Atyáról beszél. Mivel Jézus az Atyát 

hozza fel tanúként tanúsága igaz. Azt senki sem mondhatja és a farizeusok sem vitatják, hogy Isten hazudik. 

-Jézus ítéletről is beszél. De Jézus elsősorban azért jött, hogy megváltson, nem hogy ítéljen. Az ő ítélete nem 

olyan, mint a világ ítélete, mert az hamis alapokon áll.  

-Amikor Jézus az Atyáról beszél gúnyosan kérdeznek rá, hogy hol van az atyja. Ez hasonló ahhoz a kérdéshez, 

amelyet Pilátus tett fel: „Mi az igazság?”. Jézus tanúságát az Atyáról a „zsidók” nem tudják befogadni, mert nem 

hisznek Jézusban. Ezért nem birtokolják az igazságot. 

4. Jézus visszatér az Atyához 

-A következő lépés az, hogy Jézus felkészíti hallgatóit mindarra, ami be fog következni. Ugyanis Ő az egyetlen, 

aki tudja. Azért van ez, mert Ő tudja honnét jött(a mennyből), hová megy(vissza az Atyához) és mi vár rá( az 

ítélkezés lehetősége) 



 

-Sok zsidó hisz is benne. Ígérete azonban, hogy a benne levő hit teszi szabaddá az embereket és nem a mózesi 

törvény felbosszantja azokat, aki úgy tartják, hogy ők „nem szolgáltak soha senkinek”. 

Ők úgy gondolják, hogy ha Ábrahámhoz tartoznak akkor nekik kijár az üdvösség. Jézus pedig nem ezt állítja. 

Jézus szerint a testi leszármazás nem elég. Mindannyian a bűn szolgái vagyunk, és a Fiúra van szükségünk, hogy 

megadja az Isten házának szabadságát. 

-Jézus kimondja, hogy mivel nem hisznek benne nem az Istent szolgálják, hanem a bűnben akarnak 

maradni, tehát az ördögököt szolgálni. Akik Istent szolgálják, akár Ábrahám is, azok válaszolnak Isten 

üzenetére, azok hisznek a Fiúban. 

5.Néhány érdekes részlet a Jézus – „zsidók” közötti párbeszédben 

1.János evangéliumában sehol máshol nem szerepel Ábrahám neve, viszont ebben a néhány versben 11-

szer. 

2.Egészen furcsa a zsidók állítása, hogy ők soha nem szolgáltak senkit amikor éppen Jézus idejében is római 

fennhatóság alá tartoztak. 

3.Érdekes ahogyan egymást vádolják Jézus és a farizeusok. Jézus jogosan nevezi őket az ördög fiainak, 

vagyis azt álítja, hogy atyjuk az ördög(ld. Teremtéstörténet Ádám és Éva, a „kiválasztottak” bűne.). A 

farizeusok pedig már azt kezdik kétségbevonni, hogy Jézus vajon zsidó-e. Azt kezdik állítani, hogy 

elfajzott, szamaritánus zsidó. 

4.Szolga...Mi a különbség a szolga és az örökös között Jézus tanításában? A szolga az Mózes törvényének 

rabja, aki még akkor is a törvényt helyezi előtérbe, amikor a felebarát szükséget szenved(pl. ahogy látni 

fogjuk, hogy Jézus megvádolják, hogy szombaton gyógyít), a fiú pedig Jézus szeretettörvényét követi. 

Jézus törvénye pedig felszabadítja a szolgát a bűn, de a mózesi törvény félreértelmezésének igája alól is. 

Egy uradalomban a szolgát bármikor ki lehet rúgni, nem örököl semmit, de a fiú az megamarad állandóan 

és ő örökli a vagyont. Ábrahám leszármazottai is szolgák, mert Ábrahám is meghalt, de aki Jézusban hisz 

örökké él, mert Jézus is örökké él. 

5. „Uram – mondta erre az asszony –, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vehetnél hát élő 

vizet? 12Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebből ivott a 

fiaival és állataival együtt?”(Jn 3,11-12) Ehhez hasonlít a zsidók kérdése is: „Ötvenesztendős sem vagy, s 

láttad Ábrahámot?” 58Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én 

vagyok.”(Jn 8,57-58) 

 Itt is jelzi, hogy Jézus fölötte áll a pátriárkáknak is, mert Ábrahám is meghalt, de Jézus öröktől fogva van, 

az örök jelenben létezik: „Én vagyok”. Ezt az „Én vagyok” mondatot a zsidók ismerték jól, mert így 

nyilatkoztatta ki nevét Mózesnek a csipkebokornál Isten. A zsidók úgy gondolták, hogy Jézus Istenként 

lép fel, ezért meg akarták kövezni. 

6.Jézus egyes szavainak megértéséhez szükséges kissé a zsidó hagyományban is kutatni, hogy mit is gondoltak, 

mit tudtak a zsidók akkor, hogy milyen lesz az, aki elfog jönni. (ld. Lévi Testamentuma lejjebb) 

6.Jézus szombaton meggyógyítja a vakon született embert 

-Ez a hatodik jel Jézus állítását támasztja alá, miszerint Ő a világ világossága. 

Két fő mondanivalója van ennek a csodának:  

-A Biblia nyilvánvaló kapcsolatot lát a sznevedés és a bűn között, amely az egész 

emberiség betegsége a bűnbeesés miatt. Ez azonban nem jelenti, hogy egyes 

emberek a saját vagy szüleik bűne miatt szenvednek. 

-Isten a szenvedést is jóra tudja fordítani. 

-E részben a vak embert fogyatékossága vezeti a Jézussal való találkozásra. Jézus 

megnyitja a szemét, és az lát. Ugyanakkor megnyílik a lelke is és hisz. 

-Ezzel szemben a látók előítélettel fogadják Jézust, büszkeségük vakká teszi őket az 

igazság iránt. A szombat napi csoda miatt szembe kerül a farizeusokkal, akik csak  

a szombat megszegését látják tettében. Értelmük zárva marad. Nem hallgatnak a vakon született ember egyszerű 

logikájára. 

 
  



 
A SZÖVEG 

12Egy másik alkalommal így beszélt Jézus: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem 

övé lesz az élet világossága.” 13A farizeusok vitába szálltak vele: „Mivel magad mellett teszel tanúságot, azért nem 

érvényes a tanúságod.” 14Jézus megfelelt nekik: „Ha magam mellett teszek is tanúságot, érvényes a tanúságom, mert 

tudom, honnan jöttem, és hova megyek. Ti ellenben nem tudjátok, honnan jöttem, és hova megyek. 15Ti a test szerint 

ítéltek, én nem ítélkezem senki fölött. 16Vagy ha ítélkezem is, igazságos az ítéletem, mert nem vagyok egyedül, hanem én, 

és aki küldött, az Atya. 17Márpedig törvényetek is azt mondja, hogy két embernek a tanúsága érvényes. 18Tanúságot teszek 

magamról én is, és tanúskodik mellettem az Atya is, aki küldött.” 19Erre megkérdezték tőle: „Hol van az atyád?” „Sem 

engem nem ismertek, sem Atyámat – felelte Jézus. – Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.” 20Így beszélt Jézus a 

kincstár mellett, amikor a templomban tanított. De nem vetett rá kezet senki, mert még nem jött el az ő órája. 

A hitetlenek figyelmeztetése. 
21Egy más alkalommal így beszélt Jézus: „Elmegyek és kerestek, de bűnötökben haltok meg. Ahova ugyanis én megyek, 

oda ti nem jöhettek.” 22Erre a zsidók megjegyezték: „Csak nem öli meg magát, hogy azt mondja: Ahová én megyek, oda ti 

nem jöhettek?” 23De ő megmagyarázta nekik: „Ti innen alulról valók vagytok, én meg felülről való vagyok, ti e világból 

vagytok, én nem e világból vagyok. 24Azért mondtam nektek, hogy bűnötökben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy 

én vagyok, meghaltok bűnötökben.” 25Erre megkérdezték tőle: „De hát ki vagy te?” „A kezdet, amint már mondtam 

nektek – mondta Jézus feleletül. – 26Sokat mondhatnék még rólatok ítéletképpen, mert az, aki küldött, igaz, s azt hirdetem 

a világnak, amit tőle hallottam.” 27Nem fogták fel, hogy az Atyáról beszél nekik, 28Jézus mégis folytatta: „Amikor majd 

fölmagasztaltatik az Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok, s hogy semmit nem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, 

amire Atyám tanított. 29Aki küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van.” 30E 

szavaira sokan hittek benne. 

Jézus és Ábrahám.   
31Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, 32megismeritek az 

igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” 33„Ábrahám utódai vagyunk – felelték –, s nem szolgáltunk soha 

senkinek. Miért mondod hát, hogy szabadok lesztek?” 34Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: 

Mindenki szolga, aki bűnt követ el. 35A szolga nem marad ott mindig a házban, a Fiú azonban mindvégig ott 

marad. 36Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. 37Tudom, hogy Ábrahám utódai 

vagytok. Mégis az életemre törtök, mert nem fog rajtatok a szavam. 38Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam, ti 

azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok.” 39Erre közbevágtak: „A mi atyánk Ábrahám!”  

Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám fiai vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett. 40De ti az életemre törtök, bár az Istentől 

hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette. 41Azt teszitek, amit atyátok tett.” De tovább erősködtek: „Nem 

házasságtörésből születtünk, egy atyánk van, az Isten.” 42Jézus ezt válaszolta: „Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek 

engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött. 43Miért nem értitek a 

beszédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat. 44Az ördög az atyátok, és atyátok kedvére 

igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, 

magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja. 45Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek. 46Ki vádolhat 

bűnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem? 47Aki az Istentől való, meghallja az Isten 

szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentől valók.” 48A zsidók erre rátámadtak: „Hát nincs igazunk, 

amikor szamáriainak és ördögtől megszállottnak mondunk?” 49„Nem vagyok ördögtől megszállott – felelte Jézus –, hanem 

tisztelem Atyámat, ti ellenben gyalázattal illettek, 50noha nem keresem a magam dicsőségét, hisz van, aki keresse és ítéletet 

mondjon. 51Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” 52A zsidók 

közbevágtak: „Most aztán igazán meggyőződtünk róla, hogy ördögtől megszállott vagy! Ábrahám is, a próféták is 

meghaltak, s te azt állítod: Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre. 53Csak nem vagy nagyobb Ábrahám 

atyánknál? Mert hisz ő meghalt. S a próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?” 54Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném 

meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek, 55de nem 

ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, 

és megtartom tanítását. 56Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki.” 57A zsidók 

felháborodtak: „Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?” 58Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: 

Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” 59Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a 

templomot. 
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26. Óra: Kánai menyegző és a béna meggyógyítása 

 LearningApps feladat: Keresztrejtvény 

27. Óra: Jézus, Nikodémus, szamariai asszony 

 Itt minden feladat több pontot is érhet!!! 

 1.Egy mondat kiválasztása a szövegből 

 2.A szöveg kiegészítése 

 3.Te vagy Nikodémus: mit értettél? 

 4.Te vagy a szamariai asszony: reklámozd Jézust. 

28. Óra: Jézus az élet kenyere 

 Redmenta applikáció feladat: Jezus az elet kenyere 

29.Óra: Jézus a világ világossága 

 A szentírási szöveg alapján kell dolgozni !!! 

1.Hányszor szerepel Ábrahám neve a szövegben? 

2.A szentírási SZÖVEG alapján egészítsétek ki a szöveget a LearningApps applikációban. A szöveg után 

megtaláljátok, hogyan kell belépni, Kód: Világ világossága 11B 

 

Hogyan lépjetek be? 
 

1.Rámész a Google keresőre, majd beírod LearningApps. 

2.Ráklikkelsz az első LearningApps.org-ra 

3.Megjelenik az alkalmazás(applikáció) kezdőoldala. 

4.A jobb felső sarokban állítsd be a magyar nyelvre. 

5.A bal felső sarokban írd be a „Tankocka keresése” kockába a megfelelő kódot, kulcsszót. 

6.Klikkelj rá, megjelenik az ikon a címszóval. Klikkelj rá és az ott található utasítások alapján oldd meg a 

feladatot. Jó munkát! 

 

 


