A kereszténység születése és elterjedése
AZ EMBER FIA

Javasolt feldolgozási idő: 25 per c

A feladatban Jézus életének egy eseményét olvashatod 4 különböző változatban.
Szerkeszd táblázatba, hogyan ábrázolja a 4 evangélium a főpapot és a vallatókat,
illetve Jézust! Fogalmazd meg az általad észrevett eltéréseket! Mi a különbség
ezekben az ábrázolásokban?
Segítség: János apostol evangéliuma 100 körül készült (egyes vélemények szerint
egy keresztény csoport fogalmazta meg). Máté 50 körül, Márk 65-70 körül, Lukács
60 körül írta evangéliumát. Jézus kereszthalála kb. 30-33-ban történt.

MÁTÉ
Akik elfogták Jézust, Kaifás főpap elé hurcolták. Ott már együtt voltak az
írástudók és a nép vénei. Péter messziről követte, egészen a főpap palotájáig.
Bement és leült a szolgák közé, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok és
az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra
ítélhessék, de mivel nem találtak, sok hamis tanú jelentkezett. Végre jött kettő,
s így vádaskodott: Azt állította: Le tudom bontani az Isten templomát, és
három nap alatt újra fel tudom építeni. A főpap erre felállt és megkérdezte:
Nem felelsz semmit arra, amivel ezek vádolnak? Jézus hallgatott. A főpap
folytatta: Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás,
az Isten Fia? Magad mondtad – felelte Jézus. – De mondom nektek, mostantól
látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az
ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját s felkiáltott: Káromkodott! Mi
szükségünk van még tanúkra? Magatok is hallottátok a káromkodást. Mi a
véleményetek? Méltó a halálra! – kiabálták. Aztán szembeköpdösték, és ököllel
verték, mások arcul ütötték, és közben kérdezgették: Találd ki, Messiás, ki ütött
meg! Péter kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgáló, és megszólította:
Te is a galileai Jézussal voltál. De ő mindnyájuk hallatára tagadta: Nem értem,
mit beszélsz. Amikor kifelé tartott a kapun, egy másik szolgáló is észrevette: Ez
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is a názáreti Jézussal volt – mondta a többieknek. Megint tagadta, most már
esküvel: Nem ismerem azt az embert. Röviddel ezután az ott állók körülfogták
Pétert, és bizonygatták: De bizony, közéjük tartozol te is, hiszen beszéded is
elárul. Erre már esküdözni és átkozódni kezdett: Nem ismerem azt az embert!
Azon nyomban megszólalt a kakas. Péternek akkor eszébe jutott Jézus szava:
Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz. Kiment, és keserves sírásra
fakadt.
MÁRK
És vivék Jézust a főpaphoz. És oda gyűlének mindnyájan a főpapok, a vének és
az írástudók. Péter pedig távolról követé őt, be egészen a főpap udvaráig, és ott
üle a szolgákkal, és melegszik vala a tűznél. A főpapok pedig és az egész
tanács bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt; de nem
találnak vala. Mert sokan tesznek vala ugyan hamis tanúbizonyságot ellene, de
a bizonyságtételek nem valának megegyezők.
És némelyek fölkelének és hamis tanúbizonyságot tőnek ellene, mondván: Mi
hallottuk, mikor ezt mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és
három nap alatt mást építek, amely nem kézzel csináltatott. De még így sem
vala egyező az ő bizonyságtételük. Akkor a főpap odaállván a középre,
megkérdé Jézust, mondván: Semmit sem felelsz-é? Miféle bizonyságot tesznek
ezek te ellened? Ő pedig hallgat vala, és semmit sem felele. Ismét megkérdezé
őt a főpap, és monda néki: Te vagy-é a Krisztus, az áldott Isten Fia? Jézus
pedig monda: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a
hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel. A főpap pedig megszaggatván
ruháit, monda: Mi szükségünk van még tanúkra? Hallátok a káromlást. Mi
tetszik néktek? Azok pedig halálra méltónak ítélték őt mindnyájan. És kezdék őt
némelyek köpdösni, és az ő orcáját elfedni, és őt öklözni, és mondani néki:
Prófétálj! A szolgák pedig arcul csapdossák vala őt. Amint pedig Péter lent vala
az udvarban, odajöve egy a főpap szolgálói közül; és meglátván Pétert, amint
melegszik vala, rátekintvén, monda: Te is a Názáreti Jézussal valál! Ő pedig
megtagadá, mondván: Nem ismerem, s nem is értem, mit mondasz. És kiméne
a tornácra; és a kakas megszólala. A szolgáló pedig meglátva őt, kezdé ismét
mondani az ott állóknak: Ez közülök való. Ő pedig ismét megtagadá. De kevés
idő múlva az ott állók ismét mondják vala Péternek: Bizony közülök való vagy;
mert Galileabeli is vagy, és a beszéded is hasonló. Ő pedig kezde átkozódni és
esküdözni, hogy: Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És másodszor
szóla a kakas. És Péternek eszébe juta a beszéd, amelyet néki Jézus mondott
vala, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem. És
sírva fakada.
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LUKÁCS
És amint nappal lett, egybegyűle a nép véneinek tanácsa, főpapok és írástudók:
és vivék őt az ő gyülekezetükbe, mondván: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg
nékünk. Monda pedig nékik: Ha mondom néktek, nem hiszitek. De ha kérdezlek
is, nem feleltek nékem, sem el nem bocsátotok. Mostantól fogva ül az
embernek Fia az Isten hatalmának jobbja felől. Mondának pedig mindnyájan:
Te vagy tehát az Isten Fia? Ő pedig monda nékik: Ti mondjátok, hogy én
vagyok! Azok pedig mondának: Mi szükségünk van még bizonyságra? Hiszen
mi magunk hallottuk az ő szájából.
JÁNOS
És vivék őt először Annáshoz; mert ipa vala ez Kajafásnak, aki abban az
esztendőben főpap vala. Kajafás pedig az vala, aki tanácsolta vala a zsidóknak,
hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért. Simon Péter pedig, és egy
másik tanítvány követi vala Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerős vala a
főpappal, és beméne Jézussal együtt a főpap udvarába, Péter pedig kívül áll
vala az ajtónál. Kiméne azért ama másik tanítvány, aki a főpappal ismerős vala,
és szóla az ajtóőrzőnek, és bevivé Pétert. Szóla azért Péterhez az ajtóőrző
leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Monda ő: Nem
vagyok. A szolgák pedig és a poroszlók ott állnak vala, szítván a tüzet,
mivelhogy hűvös vala, és melegszenek vala. Ott áll vala pedig Péter is ő velök
együtt, és melegszik vala. A főpap azért kérdezé Jézust az ő tanítványai felől,
és az ő tudománya felől. Felele néki Jézus: Én nyilván szólottam a világnak, én
mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók
mindenünnen összegyülekeznek; és titkon semmit sem szólottam. Mit kérdesz
engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nékik: ímé ők tudják,
amiket nékik szólottam. Mikor pedig ő ezeket mondja vala, egy a poroszlók
közül, aki ott áll vala, arcul üté Jézust, mondván: így felelsz-é a főpapnak?
Felele néki Jézus: Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról; ha
pedig jól, miért versz engem? Elküldé őt Annás megkötözve Kajafáshoz, a
főpaphoz. Simon Péter pedig ott áll vala és melegszik vala. Mondának azért
néki: Nemde, te is ennek a tanítványai közül való vagy? Megtagadá ő, és
monda: Nem vagyok. Monda egy a főpap szolgái közül, rokona annak, akinek a
fülét Péter levágta: Nem láttalak-e én téged ő vele együtt a kertben? Ismét
megtagadá azért Péter; és a kakas azonnal megszólala.
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Kérdések
Kik a szereplők?

Milyen kérdések
merülnek fel a
tárgyaláson?
Hogyan válaszol
Jézus a kérdésekre?

Hogyan mutatja be
Jézus
bántalmazását?
Hogyan tagadja le
Péter Jézust?

Milyen
különbségeket és
azonosságokat
tapasztalsz? Mi lehet
ezeknek az oka?
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Máté

Márk

Lukács

János

