
Örömhír 2020. 2. szám 

 

A Gyere velünk a Biblia korába rovathoz 
https://vigyazo.blog.hu/2015/12/24/a_nazareti_mit_tudhatunk_jezus_elso_30_everol 

A Názáreti: Mit tudhatunk Jézus első 30 évéről? 

Részletek a cikkből: 

A Jézus névre Megváltónk akkoriban talán nem is hallgatott volna. Valódi neve 
héberül Jésuá (a Jehósuá rövidebb alakja, melynek jelentése: Jahve megment), de 
anyanyelvén, azaz arámiul, annak is galileai tájszólásában ezt egyszerűen csak Jésunak 
ejtették, mert a szóvégi á akkoriban már lekopott. Ő maga is galileai tájszólásban beszélte 
az arámi nyelvet, amit például onnan tudunk, hogy a héber Eleázár nevet Lázárnak ejtette 
híres példázatában, mivel itt pedig a szókezdő magánhangzó tűnt el. Jézus, azaz Jésu más 
fennmaradt eredeti mondataiból (effátá, táljetá kúm(í), Éloí, Éloí lemá sabaktání) is tudjuk, 
hogy arámiul beszélt, mint akkoriban minden zsidó. 

Az arámi nyelv galileai tájszólását a művelt júdeai körökben eléggé lenézték, a 
rabbinikus irodalom is beszámol ilyen gúnyolódásokról, amelyek arra mutatnak, hogy a 
legalább négy-hatféle torokhangot (k, kh, ch, h, q, r) a galileaiak nem nagyon 
különböztették meg a kiejtésben (ahogy az európaiak beszélnének mondjuk arabul), s így 
erős akcentusuk miatt Júdeában néha nem is értették, mit mondanak. Péter is emiatt 
„bukott le” a főpap házában Jézus letartóztatása után. 

Ugyanakkor biztosan tudható, hogy a Názáreti Jézus (Jésu há-Nócrí) jól tudott héberül 
is. A zsinagógákban ugyanis csak olyan férfiaknak engedték meg a nyilvános felolvasást, 
akik helyesen és értelmezve fel tudták olvasni a – magánhangzók jelölése nélküli! – héber 
szöveget, valamint helyesen le is tudták azt fordítani arámira. Az ilyen személyeket arámiul 
kárjánának nevezték (felolvasásra alkalmas), ez nem jelentett magasabb szintű „teológusi” 
képesítést, de jól kellett hozzá ismerni az akkoriban a hétköznapokban már senki által sem 
beszélt, csak az imában használt, „szent” héber nyelvet. Márpedig Jésunak rendszeresen 
megengedték Názáretben, hogy felolvasson, fordítson – a zsinagógákban néhány 
versenként mindent arámira is lefordítottak –, majd arámi nyelven prédikáljon is. 

A rabbinikus irodalom emlékezete kissé bizonytalan abban, hogy a fiúgyermekek 
kötelező oktatását már Simon ben Setach vagy csak Jóchánán ben Zákkáj Szanhedrin-
elnöksége idején vezették-e be – előbbi esetben, mely talán valószínűsíthetőbb, már maga 
Jézus is részesült ilyen „általános iskolai” oktatásban. A rendelkezés szerint minden zsidó 
fiúgyermeknek ötéves korától tízéves koráig mindennap iskolába kellett járnia (általában a 
helyi zsinagóga épülete szolgált erre), ahol először írni és olvasni tanították őket, majd 
pedig gyakorlatilag bemagoltatták velük az Ószövetség jelentős részét. (A lányokat otthon 
a család nőtagjai tanították a Tóra szerinti háztartásvezetésre és női életre, bár sokan 
közülük is megtanultak írni-olvasni.) Mivel abban a korban egy teljes Ószövetség csak egy 
szekrényben fért el, és csillagászati összegbe került, magánemberek nem rendelkeztek 



saját Bibliával, legfeljebb egy-két dúsgazdag, ezért minél nagyobb anyag memorizálására 
törekedtek. 

Még a szegényebb, kisebb falvak sem engedhettek meg maguknak egy teljes 
Szentírást, bár Tórának minden zsinagógában kellett lennie. Ezért az ókori emberek 
memóriája egészen másképp volt kihasználva, mint a miénk – a görögökről is tudható, hogy 
a csak kicsit is műveltebb polgárok nagy része fejből tudta az Íliászt és az Odüsszeiát. A 
zsidóságban hasonlóképp a Biblia felét-harmadát még a gyengébb képességű tanulók is 
elsajátították. Más tantárgyuk ebben az öt évben nem volt, csak a Szentírást olvasták, 
skandálták, magolták, napi – állítólag – tizenkét (!) órában. Nem bonyolódtak értelmezési 
kérdésekbe – ezt csak később, a magasabb szintű rabbinikus iskolákban tartották 
fontosnak –, hanem csak megtanulták a Szentírás szövegének lehető legnagyobb részét. 

Akik ezt az általános iskolát nagyjából eredményesen elvégezték, alkalmasakká váltak 
a zsinagógai felolvasásra, ha életük is egyébként közismerten rendezett volt. Így érthető, 
hogy olyan egyszerű halászok is, mint Péter, János, Jakab kapásból idéznek szó szerint 
prófétai részeket, zsoltárokat beszédeikben, leveleikben; 

E kötelező iskoláztatás mellett és után a szegényebb, egyszerűbb családokhoz tartozó 
fiatalok apjuktól vagy menyasszonyuk apjától szakmát tanultak. A kor felfogása szerint 
egyébként mindenkinek, még a gazdag és tanult embereknek is rendelkezniük kellett 
kétkezi munkában való szakértelemmel, jártassággal – Jézus például ács volt, Péter halász, 
Pál sátorkészítő. Még a legtekintélyesebb rabbiknak is volt fizikai munkájuk, mivel 
társadalmi közmegvetés sújtotta az olyan embereket, akik nem értettek semmilyen fizikai 
szakmunkához, és azt nem gyakorolták – az ilyen emberektől akkoriban nem fogadtak el 
szellemi tanításokat sem, mert erkölcstelennek tartották, hogy valaki csak a szellemi 
dolgokból éljen. 

 
Jésu tehát az általános iskola végeztével az ácsmesterséget sajátította el apja mellett, 

ami akkoriban kissé tágabban az építkezés egészét átfogta (nemcsak a tetőt). Mondhatni 
profi lett az építőipari szakmunkában az alapoktól a tetőig – s ebből is élt több mint 
harmincéves koráig. Rendkívül fontos üzenete is van annak, hogy az emberiség 
Megmentője, mi több, az emberi testben megjelent Isten nem királynak született erre a 
földre, nem is értelmiséginek, nem rabbinak, nem papnak, nem lelkésznek, nem 
gazdagnak, nem művésznek – nem az elitbe született, hanem az akkori középosztály alsó 
rétegébe építőipari szakmunkásnak, és mintegy húsz évet el is töltött ebben a szakmában. 



Jó, ha beszédei apró részleteinek mai intellektuális elemzői ezt is mindig a szemük előtt 
tartják. 

 
 

Jézus nyomában a Szentföldön (Názáret - Ain Karim - Betlehem)   
11 perces videó    https://www.youtube.com/watch?v=ucQOTDfsjAg 
 

Názáret, ahol Jézus felnevelkedett... 
A 12 perces videó az Éjféli Kiáltás Misszió 2010-es zarándokútján készült 
https://www.youtube.com/watch?v=e78NbwXoDdI 

 
 
 

Názáret régen: 
 

 
 
Félix Bonfils  (1831–1885) fényképe Názáretről  

 

 

 



 

William Holman Hunt (1827–1910) festménye 1861-ből 

 

 

 

 
 
James Tissot  (1836–1902) tollrajza 1888 körül – Názáret látképe (Brooklyn 

Museum  ) 
 
 



 
 
Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919): Mária kútja Názáretben (olajfestmény 

1908-ból Csontváry Múzeum, Pécs) 
 
 

 
 
Vasily Polenov (1844–1827) olajfestménye: Mária kútja Názáretben 
 



 

Fényképek a mai Názáretről: 

 
 
 

 
 
 
 



 
Az óváros kis utcája 

 

Mária kútja 2012-ben – víz már nem folyik belőle.  

 

 



Szabadtéri falumúzeum Názáretben – a Jézus korabeli életet 

mutatja be  
https://www.youtube.com/watch?v=CyDyIyn-yRE  6 perces videó 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


