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(L)imitatio 
Christi 

– A minta –

evangéliumok vs. levelek  
az új norma

az utánzás

a kísérés


mintává válni




követés, utánzás, kísérés
Evangéliumok: Jézust 
fizikailag „követni” 
[akolutheó] lehetett

Levelek: Jézust és 
példamutató hívőket 
„utánozni”  
[mimeomai], és 
„kísérni”  
[parakolutheó] lehet



az új norma
Jézus magával viszi / 
elküldi a Tizenkettőt,


•akik a különféle élet-
helyzetekben


•értetlenek / hitetlenek


•Jézus elmondja / 
mutatja, mi normális


•ők pedig leírták.



az új norma
Tekintély az, 

• aki értelmezi a 
valóságot [alétheia]


Jézus: „Én vagyok…” 
1. valóság ~ istenkép

2. értékes / értéktelen

3. helyes / helytelen



például
Aranyszabály (Lk 6:31), 
Jézus igája (Mt 11), láb-
mosás (Jn 13), főhelyek 
(Lk 14), bűnös nő (Lk 7), 
Zebedeus fiak (Mt 20), 
Isten és mammon (Mt 16), 
özvegy két fillérje (Lk 21), 
elveszett bárány, tékozló 
fiú (Lk 15), gazdag és 
Lázár (Lk 16), farizeus és 
vámszedő (Lk 18) stb.



utánzás és példa
Isten gyermekei Apjuk 
utánzói [mimétai]  
(Ef 5:1)

Pál sem tanítómester 
[paidagogosz], hanem 
apa (1Kor 4:15-16)

„Legyetek utánzóim 
[mimétai], ahogy én is 
Krisztusé” (1Kor 11:1)

„Legyetek utánzótár-
saim [szünmimétai]… 
ahogy példát [tüposz] 
adtunk nektek…”  
(Fil 3:17-18)

„utánzóinkká lettetek 
és az Úréi… példává 
is” 1Thessz 1:5-7 vö. 
(2Thessz 3:6-8)



kísérés és példa 
„…kísértél engem… 
[parakolutheó]”  
(2Tim 3:10-11)

„…légy példa a hívők-
nek… előrehaladá-
sod [prokopé]…” 
(1Tim 4:12-16)

„…te magad mutass 
példát…” (Tit 2:6-8)

„…azok utánzója 
[mimétész], akik hit és 
türelem által öröklik az 
ígéreteket.” (Zsid 
6:11-12)

„…figyeljétek meg élet-
módjuk végeredmé-
nyét, és utánozzátok 
hitüket.” (Zsid 13:7)



mintává válni
Identitás 

• „Én vagyok a…”  
(annak látjuk?)


• „Ti vagytok a…”  
(annak látnak?)


• „Te Péter vagy…”  
(mit lát bennünk, 
ami van / lehet?)



mintává válni
Tökéletes jézusi  
példa – emberi oldallal  
(Zsid 5:7-9)

Tökéletlen emberi 
példa – isteni oldallal 
(Zsid 11:1-40) – és Te?

Járnak előttünk, 
melléjük szegődve 
együtt megyünk utána.



nyomot hagyni
A Fiún örökre nyomot 
hagytunk. 

Ő is örökre nyomot 
akar hagyni rajtunk.

És rajtunk keresztül  
a világon is.

Az Egyház: koronként 
más lehetőségek és 
feladatok.


