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(L)imitatio 
Christi 

– A kapcsolat –

Tanítványság / ÓSZ

Tanítványság / ÚSZ


az út metafora

a rabbik és Jézus


új módszer, új viszony



tanítványság – Ósz
Isten-ember: alkalmi és 
rendszeres képviselők 
(papok, próféták)


• lámad = tanulni, 
gyakorolni, szokni


• talmid 1Krón 25:8


• limmud  
Jer 2:24 13:23  
Ézs 8:16, 50:4-6.13



tanítványság – Ósz
Erkölcsi magatartás: 
gyakorlottság az 
engedelmességben


• az út [ha derek]


• hálak = menni, járni 
halakha = járás  
~ (zsidó) életmód


5Móz 30:15-16 
Zsolt 1, 23, 25  Mik 6:8



tanítványság – Úsz
Mester-tanítvány 
viszony – Jézus rabbi


•didaszkó = tanítani 
Mk 4:2  1Kor 14:6


•didakhé = tan(ítás) 
ApCsel 2:42 5:28


•didaszkalia = okulás, 
tanulság 
Róm 15:4 (12:7)



tanítványság – Úsz
• manthanó = megta-

nulni – az élet dolgait  
Mt 9:13 11:2  Jn 6:45 
1Tim 5:3  Tit 3:14  
Fil 4:11-13  Zsid 5:8


• mathétész = tanít-
vány (261x) ApCsel 
11:26 – filozófiai 
iskolák, farizeusok, 
János, Jézus követői



az út
János útkészítő  
Ézs 40:3-5  Mal 3:1 

Jézus vándortanító és 
a követésére szólít fel

Jézus maga „az út”  
[hé hodosz] Jn 14:6

„Az Út” a keresztény-
ség első neve; ApCsel 
9:2 19:9 22:4 24:14.22 

• akolutheó = követni


• peripateó = járni  
~ élni (valahogy)


Az „Út” metafora: 
kapcsolat Istennel…


• út, cél, irány, akadály, 
tévutak, tájkép, úti-
társ, akadályok, kitar-
tás, belső utazás…



a rabbik világa
Mt Mk Jn rabbi = didasz-
kalosz = tanító Jn 1:38 
Lk didaszkalosz + epi-
sztatész = mester Lk 5:5

Tanár-diák viszony  

• rabbinál az tanult, aki 
rabbi akart lenni


• a tanítvány választott 
magának neves rabbit

• megfelelő ajánlás és 
képességek – lányok 
sosem


• tandíj, tiszteletteljes 
szolgálat, ellátás


• tanteremben, nyelvek, 
szövegek, vitairoda-
lom, memorizálás


• megbecsült státusz



Jézus, a rabbi
Ő választott tanítványt 
sajátos feladatokra


• nem ajánlólevél / 
képesség szerint


• vegyes csapat, nem 
kérdezte akarnak-e 
együtt dolgozni


• nőket is (Lk 8:1)

• szimbolikus létszámú 
csoportok (3, 12, 72); 
funkció: tanúság és 
tanbeli alapvetés


•önkénteseknek: 
„nem” (Mt 8:19-22)


• akiket az Apa vonzott 
(Jn 6:44.65 ~ 12:32)


• nem lettek rabbik…



más módszer
Jézus megtestesítette 
a tananyagot (Isten 
Fia, Szava és Képe) 


• saját tekintéllyel 
lépett fel: „De én  
azt mondom…”


• „Én vagyok a…” 
kijelentései


• csodák = jelek

Jézus élménypedagó-
giával tanított


• hatalmát megosztotta 
a követőivel


•példázatok sora


•bárhol, bármikor, 
minden élethelyzetben


• haszon, megbecsülés 
keresése nélkül



új viszony
A szokott tanár-diák  
és kollegiális tekintély-
rendszer helyett:

Jn 13:1-17  
az Úr példája kötelez

Jn 15:9-15  
szeretetláncolat,  
nem szolgák, barátok



új viszony
Mt 23:8-11  
Ne hívassák magukat 
rabbinak / apának, mert


• egy tanítójuk van, egy 
oktatójuk van 
[kathégétész]


• egy égi Apjuk van,  
ők mind testvérek


• aki fontos, az szolgál.



az út
Együtt járás Istennel 
– és az övéivel. 


• Nincs privát tanít-
ványság. Kik 
vesznek körül? 


• Nincs öncélú élet. 
Ára volt, Urunk van.


• Nem csak elmélet. 
Főleg gyakorlat.

Közös út egy életen 
át egyazon irányba: 
1. jellemformálás

2. sorsalakítás

3. világra hatás.

Isteni ajándék, hogy 
létezik újraindulás,  
út, irány és cél.
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