A kereszténység születése és elterjedése
AZ EMBER FIA
Alább az evangélisták Jézus életének egy eseményét feldolgozó leírásai közti különbségek táblázatos összefoglalását
találod.
Kérdések
Kik a szereplők?

Máté
Kaifás, főpapok,
főtanács, írástudók, a
nép vénei

Milyen kérdések merülnek isten templomának
lerombolása
fel a tárgyaláson?

Márk

Lukács

János

főpapok, vének,
szolgák

a nép véneinek
tanácsa, főpapok
és írástudók

Annás, Kajafás

isten templomának
lerombolása

Jézus valóban
Isten fia-e

a tanítványok felől
érdeklődnek

valóban ő-e a Messiás
Hogyan válaszol Jézus a
kérdésekre?

kitérő választ ad, de
elismeri, hogy a
Hatalom jobbján ül

elismeri, hogy ő az
Isten fia

kitérő választ ad

elismeri, hogy
tanította népét

Hogyan mutatja Jézus
bántalmazását?

szembeköpdösték,
ököllel verték, mások
arcul ütötték

„kezdék őt némelyek
köpdösni, és az ő
orcáját elfedni, és őt
öklözni”

nem tér ki erre

„egy a poroszlók
közül, aki ott áll vala,
arcul üté Jézust”

Hogyan tagadja le Péter
Jézust?

„De bizony, közéjük
tartozol te is, hiszen
beszéded is elárul.

„Bizony közülök való
vagy; mert Galileabeli
is vagy, és a

nem tér ki erre

„Nem láttalak-e én
téged ő vele együtt a
kertben?
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Erre már esküdözni és
átkozódni kezdett:
Nem ismerem azt az
embert!”

Milyen különbségeket és
azonosságokat
tapasztalsz? Mi lehet
ezeken az oka?

beszéded is hasonló.
Ő pedig kezde
átkozódni és
esküdözni, hogy:
Nem ismerem azt az
embert, akiről
beszéltek.”

Ismét megtagadá
azért Péter; és a
kakas azonnal
megszólala.”

János evangéliuma apróbb részleteket is megemlít, például hogy Péter és egy másik
tanítvány, aki a főpap ismerőse volt, együtt mennek be a tárgyalásra. Nem szolgáló, hanem
az ajtóőrző leány ismeri fel Pétert. János evangéliuma sem a hamis tanúkat, sem a
kérdéseket nem említi, ehelyett sokkal nyugodtabb, higgadtabb tárgyalást mutat be. Jézus
úgy válaszol, hogy korábbi beszédeiben mindent nyíltan elmondott. Egy őr pofozza csak
meg Jézust. Jézus higgadtan válaszol, de nem hirdeti az igét. Nem a beszédéről, csak
látásból ismerik fel Pétert.
Kortársakként Márk, Máté és Lukács pontosan, de drámaiabban, akciódúsabban mutatják
be az eseményeket. János leírása szárazabb, realistább.
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