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Bokor-porta 

2011.10.06. 

   Márk, 12, 12-17. 

12. „és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,  mert 

megértették (felismerték), hogy ellenük mondta ezt a példabeszédet” 

János: honnan tudták ezek az írástudók, hogy ellenük szólt a szegletkőről 

szóló példázat? 

Csop. tag: nem voltak hülyék. 

János: ma mindenki egy gyagya népségnek tartja a farizeusokat, 

írástudókat, de nem voltak azok. Ők voltak a legkiműveltebb réteg. 

Csop. tag: szerintem nem a tudásuk miatt értették a szegletkővel 

kapcsolatos tanítást, hanem a lelkiismeretük miatt. Ezért nagyobb a 

felelősségük, mert a lelkiismeretük megszólalt, és mégse figyeltek oda. 

János: Így van! Nagyon érdekes, hogy el akarják fogni Jézust, és mivel 

önmagukat megigazultnak tartják, Istenhez tartozónak, az Isten képviselőinek, 

akkor, hogy lehet az, hogy miközben az Isten képviselője vagyok, félek a 

néptömegtől? Nem az Istentől féltek, hanem a néptömegtől. Bizony olyan 

ellentmondások húzódnak meg az ember természetében, amelyek egyszerűen 

feloldhatatlanok. 

Csop. tag: Tulajdonképpen a pozícióikat féltették. 

János: erről van szó. Ilyen a hatalom természete, testvérek. Ezért igaz az, 

hogy ez bizony ma sincs másképp. Mert a hatalomnak van egy természete, 

legyen az világi, vagy vallási hatalom, az mindig azt valósítja meg, hogy, vagy 

külsőleg, vagy belsőleg uralkodik az emberen. Ezért aztán úgy gondolják, hogy 

milyen jó az Istennek, mert Ő belsőleg uralkodik az emberen. Csak arra nem 

gondolnak, hogy ez az uralkodás nem más, mint szolgálat. És ez az amit ők nem 

akartak. Igen, mert az uralkodás megy, a szolgálat meg nem megy.  

 

13. És odaküldtek Hozzá némelyeket a farizeusok és a Heródes-pártiak 

közül, hogy szavaiba belekössenek. 

János. Na? Mit csinálnak? 

Csop. tag: provokálnak.  

János: Áskálódnak. Az Isten emberei áskálódnak. Miért? 

Csop. tag: okot keresnek rá, hogy végre el tudják fogni Jézust. 

János: és nem fogják meg. Tehetetlenek, mert tehetetlennek élik meg 

magukat. Kínjukban már nem tudják, hogy mit találjanak ki, hogy valamilyen 

módon hiteltelenné tegyék Jézust a nép előtt. Ugyanis nincs más mód arra, hogy 

megfogják.  

Csop. tag: mert akkor a nép nem fogja megvédeni, ha hiteltelenné válik. 

János: így van. Csakhogy a nép előtt nem tudják hiteltelenné tenni, mert 

mindig olyat fogalmaz meg, amiket a nép is lát, hogy igaz.  

 Nagyon érdekes, hogy a farizeusok a Heródes pártiakkal nem voltak 

partnerok. Sose szívelték egymást, ugyanis Heródes nem volt tisztán zsidó. 
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Arról nem is beszélve, hogy törvényszegő volt. Anya és gyermekgyilkos is volt. 

Látni lehet, hogy az aljasságnak milyen mélységeibe képes az ember elmenni a 

hatalomért.  

Csop. tag: hogy nekem legyen igazam.  

 

14. és eljöttek, és azt mondták Neki: Tanítómester, tudjuk, hogy igaz vagy 

és nem törődsz senkivel, mert nem tekintesz az emberek személyére, hiszen a 

való igazsághoz híven tanítod az Isten útját, szabad-e adót fizetni a császárnak, 

vagy nem? Adjunk, vagy ne adjunk? 

János: na, testvérek! Itt egy izgalmas rész következik megint. Ebből a 

részből mi derül ki? 

Robi: Fehéren-feketén kérdeznek tőle. Érdekes módon valamilyen szinten 

benne van az, hogy olyan kérdéssel akarják bevinni az utcába, ami világi 

probléma, vagyis az adófizetéssel. Mert itt már arról van szó, hogy akkor 

hiteltelen valaki, ha azt mondja, hogy ne fizessetek adót a rómaiaknak, tehát a 

pogányoknak - ne fizessetek. 

Csop. tag: és akármit válaszol Jézus, az semmiképp nem jó, mert ha azt 

mondja, hogy ne fizessetek, akkor azt mondják a rómaiak, hogy lázít. Ha azt 

mondja, hogy fizessetek, akkor meg a nép haragszik meg rá. 

Csop. tag: elsőrendűen az a legfontosabb mondanivaló ebben az 

igerészben szerintem, amikor azt mondják, hogy: „Tanítómester, tudjuk, hogy 

igaz vagy és nem törődsz senkivel” – tehát tudják mindezt, és mégis-  

János: tudják-e? 

Csop. tag: nem tudják, csak mondják. 

Csop. tag: ezzel akarják leplezni azt a csapdát, ami utána következik, 

mintha naivak lennének. 

János: mit fejez ki az a megszólítás, hogy tanítómester?  

Csop. tag: tiszteletet.  

János: Az előbb elmondta nekik Jézus, hogy az a kő, amit elvetettek, 

sarokkő lett. Ezt ők pontosan értették. Ezért akarták megölni. El akarták kapni. 

És erre így szólítják, hogy: tanítómester. 

Azzal a jellemzéssel, hogy: tudjuk, hogy igaz vagy és nem törődsz 

senkivel, mert nem tekintesz az emberek személyére, -mit akarnak kifejezni?  

Csop. tag:azt, hogy tisztában vannak a tanításával. 

Csop. tag: Egy furcsa fricska. Kimondják Jézusra azt, hogy igaz vagy, és 

folytatásában is azt mondják, hogy a való igazsághoz híven tanítod az Isten útját.  

Csop. tag: de ha tudják, miért nem követik? 

János: nagyon jó. Ezek szerint érintve érzik magukat, és ezzel 

kapcsolatban mondják, hogy: nem tekintesz az emberek személyére. Itt vagyunk 

mi főemberek és a főpapok, és nem törődsz azzal, hogy kik vagyunk. Semmibe 

veszel minket.  

Itt tehát ez a lényege az evangélium mondanivalójának. Így, ahogy mondták: 

igaz vagy – egy kicsit alájátszanak – és nem törődsz senkivel – tehát nem 
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tiszteled a tekintélyünket. Hanem: a valósághoz híven, tanítod az Isten útját. 

Valóban így gondolták?  

Csop. tag: nem! Ez volt az egészben a fordulat, hogy olyan látszatot 

teremtenek, mintha elfogadnák, és naivul felteszik utána a kérdést. 

János: az írástudók által való megszólítás valójában kinek szólt? 

Csop. tag: a népnek. 

János: testvérek, Jézust a nép előtt akarták hiteltelenné tenni, Ezért a nép 

előtt azt mondják, hogy mi téged itt elismerünk (nem merünk megfogni, mert a 

nép megkövez bennünket). Tehát megfelelnek a nép hangulatának, de közben 

nem így gondolták - , de a nép miatt így mondták.  

János: így igaz! Ez a kétszínűség, amikor valakit a szemébe dicsérek a nép 

előtt, és közben hiteltelenné akarom tenni, és provokálom. Rafináltak voltak. 

Azt kérdezik tőle, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem. Ez a 

kérdés egyáltalán miért kérdés? Beszéljünk arról, hogy miből ered az adófizetés 

problémája?  

 Testvérek, az adófizetés problémáját alapvetően a zelóták vetették fel. Ez 

az úgynevezett párt kimondottam a miatt alakult meg, mert nem akartak adót 

fizetni a római császárnak. Kimondottan ezért. Ez az elszánt társaság, amely 

nemcsak abból a célból alakult, hogy a rómaiakat e megszentelt földről kiűzze, 

hanem azért is - és ez volt az egyik legfontosabb kérdés-, hogy az adófizetés 

problémáját megszüntesse. Ennek egyetlen útja az volt, hogy a rómaiak 

takarodjanak ki Izraelből. Tehát a zelóta mozgalomnak a kiindulási alapja az 

adófizetés problémája volt. 

 Izrael vallási vezetői azt kérdezik Jézustól, most akkor mit mondasz? 

Adjunk, vagy ne adjunk? Ezzel azonosulnak a zelóták látásmódjával, mert ha azt 

mondod, hogy ne adjunk, akkor te a zelótákat támogatod. Ha meg azt mondod, 

hogy adjunk, akkor meg Rómát támogatod, tehát így is, meg úgy is probléma 

van. 

Csop. tag: lehetett valamilyen vallási vezető is zelóta? 

János: nem, nem, – a zelóták általában a kereszten végezték, mint a két 

lator.  

 Azt kell látni, hogy mitől lesz valaki farizeus, vagy írástudó, vagy mitől 

lesz zelóta, vagy esszénus. 

Csop. tag: a szikáriusok(zelóták) pl. merényleteket szerveztek a rómaiak 

ellen.  

János: Izrael vallási rendszerében nem volt úgy hierarchia mint ma. A 

farizeusok pl. a törvény betartását tették az első, a legfontosabb helyre. 

Robi: A népen belül népcsoportok voltak, akik más és más ideológiát 

vallottak. Azt tudni kell, hogy a zsidó gondolkodásban benne van ez a 

pluralizmus időtlen idők óta. Ezért nehéz a mai nyelvre lefordítani ezt, mert 

abban a népben annyiféle fajta népcsoport volt, amelyik különbözőképpen, de 

ugyanazt mondta, hogy a rómaiak húzzanak el innen, mert azok pogányok. 
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Fizikailag, az adófizetést illetőn arról volt szó, hogy nem fizethetnek adót 

azoknak, akik istentelenek. Erre mondta a zsidó főpap, amikor be akarták vinni a 

cézárnak a mellszobrát a szentélybe, hogy ha a ti isteneteknek a képét 

behozzátok a szentélybe, a mi istenünk kimegy onnan. Őnekik ez 

elképzelhetetlen volt. Ezt a helyzetet ahhoz sem tudom hasonlítani, amikor a 

középkorban az egyik ország megszállta a másik országot, és az nem akart adót 

fizetni.  

Tehát, ez egy ideológiai-erkölcsi kérdés volt, az ő hitük szempontjából, és 

inkább erkölcsi, mint ideológiai. 

János: amit a Robi mondott, megvilágítja a lényeget. Azt, hogy a 

farizeusok úgy akarták a rómaiakat kiűzni, hogy tartsuk be a törvényt és eljön a 

Messiás. A zelóták meg a saját kezükbe vették ezt. Ők nem vártak a Messiásra.  

 Világosabb lett ez így? 

Tehát az a kérdés, hogy adjunk, vagy ne adjunk? 

Robi: hogy ebben a társadalomban mennyire nem volt alá és fölé 

rendeltség, azt abból lehet látni, hogy a farizeusok, meg a Heródes-pártiak bár 

egymással szemben állnak, de amikor a Törvény hatalmáról van szó, akkor 

összetartanak. Ez a társadalom nem úgy működött mint a többi, ahol fölülről 

lefelé parancsoltak. Ilyen rengeteg volt, de Izraelben az egy Istenben hittek, bár 

különbözőféleképpen. 

 

15. Ő pedig átlátta a kétszínűségüket és (ezt) mondta nekik: miért 

kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam! 

János: Igen, „hadd lássam!”. 

Csop. tag: átlátott rajtuk. 

János: igen, átlátott rajtuk. Elsőre talán azt lehet megállapítani, hogy Jézus 

szembesíti a kérdezőket: Kétszínűek, miért kísértetek engem? Jézus ezt a tömeg 

előtt kérdezi megint. 

Csop. tag: és megint leégnek. 

  János: Mire lehet abból következtetni; hogy hozzatok ide nekem egy 

dénárt, hadd lássam? Mit lehet ebből megtudni? Itt egy nagyon egyszerű dologra 

gondoljatok. 

Csop. tag: sose volt nála pénz. 

János: Az egyik legegyszerűbb következtetés az, hogy Nála soha nem volt 

pénz. Ez azért nagyon fontos, mert nem ettől érezte magát biztonságban. Most 

nézzük meg a 16-os, 17-es igerészt, és ekkor meg fogunk állni egy kicsit.  

 

16. Azok pedig hoztak, és ezt mondta nekik. Kié ez a kép és ez a felírás? 

Azok pedig mondták: a császáré. 

17. Jézus pedig azt mondta nekik ami a császáré, adjátok meg a 

császárnak, és ami az Istené, az Istennek. És elcsodálkoztak rajta. 

János: miután ezt elolvastuk, nézzük meg, hogy miről van itt szó. 
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Csop. tag: Jézust mindenkivel szembe akarják állítani. Mindenki ellene 

van. Az egyház is, és a római birodalom is el akarja veszejteni, tehát sem ez, 

sem az nem fogadja el. Ebből a kérdésből ez derül ki. 

Robi: Feri bácsi azt mondta, hogy minden zsidó, aki ott állt, tudta jól, 

hogy az Isten az első.  

János: Van-e még, aki hozzá akar szólni ehhez? 

Csop. tag: Jézus nem akart a hatalommal szembeszállni, és nem akarta, 

hogy azt lássák, hogy ő a hatalmat támadja. 

János: Testvérek, itt egy rendkívül súlyos dolgot állít Jézus, amikor arra 

mutat rá, hogy a farizeusok miért kétszínűek. Bizony itt ez a lényeg. Nézzük 

meg, hogy, hogyan néz ki egy dénár. A dénár római pénz. Ezen kívül a fejadó 

mennyisége is. A fejadó egy dénár volt. Ez egy római ezüstpénz Az egyik 

oldalán Tiberius császár meztelen mellképe van, ahogy az olimpián a győztesek 

vannak ábrázolva, babérkoszorúval ékesítve. Ez a rómaiaknál azt is jelenti, 

hogy: ’isteni méltóság’. Egy felirat is van körben, ahol a következőt olvasható: 

„Tiberius császár, az isteni Augustus fia, Augustus”. 

Az Augustus azt jelenti, hogy ’imádatra méltó’. Tehát Tiberius császár 

mellképe, istenként van jelen a pénzen. A római pénzen! A pénz másik oldalán 

ugyancsak egy felirat látható: „Pontifex maximus”, ami azt jelenti: ’főpap’. Ezen 

az oldalon a kép a császár anyját ábrázolta, vagyis mint Pax-ot, a béke-istennő 

földi inkarnációját. Tehát, a császár anyja is isten. Ha a császár anyja isten, 

akkor a császár is isten.  

Testvérek! Rómának ez a pénze nemcsak pénz volt, hanem hatalmi 

jelvény is. Azzal, hogy Izrael használta ezt a pénzt, már bálványimádóvá vált. 

 Érthető ez?  

 Robi: ezt akarták igazolni a zelóták, hogy a római pénz használatával 

hamis istent szolgálnak, tehát nem lehet nekik adót fizetni.  

 János: érthető ez? Tehát ennek a pénznek a használata már magában 

paráznaság volt. Ugyanis, idegen isten hatalmi jelvényét használták. Paráznává 

váltak. 

 Csop. tag: ’ne legyenek neked más isteneid rajtam kívül’. 

 János:  igen, ’ne legyenek neked más isteneid’, –mert ezzel az alaptörvényt 

tagadták. És ez a pénz a Templom pénzváltó asztalán is ott volt. És ezt minden 

zsidó tudta. A farizeusok is. Hogy a fejadó az római pénz, római hatalmi 

jelvény, amin istenként imádtatja magát a császár azzal, hogy használod. Ha 

viszont használod, akkor erkölcsileg bálványimádást követsz el, és nem 

szólhatsz egy szót sem.  

 Csop. tag: de hát, hogy tűrték ezt el ott a Templomban?  

 János: pénz! Mert PÉNZ volt. 

 Csop. tag: a rómaiak írták elő. 

 János: volt ott másfajta pénz is. De ez az adópénz volt és Izrael ezt 

használta. Jézus erre a pénzre mondja azt, hogy, ’ami a császáré, adjátok meg a 
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császárnak’ - mert ugye, azt kérdezik Tőle, hogy adjunk, vagy ne adjunk? Jézus 

nem azt válaszolta, hogy adj, hanem azt, hogy visszaadj. 

 Csop. tag: Add vissza a császárnak, ami a császáré… 

 János: világos. Nem azt mondta, hogy adni kell, hanem visszaadni. Azt, 

ami a császáré. Mi a császáré? Hát az, amin az ő képmása van. Azt ő nyomtatta. 

Ő maga jelenik meg a pénzen. Ezt add vissza neki, mert ez az övé. Ez nem a 

zsidóké - ez a rómaiaké. Istenestül, pénzestül. Ugyanis azzal, hogy ezt a pénzt 

használták, már tisztátalanná tették magukat. Erre mutat rá Jézus. Ezért mondja, 

hogy hozzatok nekem ide egy dénárt. Mit keresne egy ilyen dénár Jézus 

zsebében? (Ha volt zsebe.) Értitek? 

 Nem véletlenül kérte, - és amikor hoztak neki, akkor ezt kérdezte: kié ez a 

kép, és a fölírás? Ezek pedig mondták: a császáré. Jézus pedig ezt mondta nekik: 

azt, ami a császáré - a kép és a felírás, ami az ő hatalmi jelvénye -, adjátok meg 

a császárnak. 

 Robi: azzal, hogy a pénzt megfogták, már szentségtörést követtek el. ’Ne 

csinálj magadnak faragott képet’ – meg se lehetett volna fogni. 
 János: és amikor azt mondja, hogy adjátok meg azt, ami az Istené, az 

Istennek, ezzel mire szólított fel Jézus? Mi az Istené?  

 Csop. tag: ők maguk. 

 János: így van, mert addig, amíg te ezt a pénzt használod, addig nem vagy 

az Istené. Mert addig annak az istennek hódolsz, aki a pénzen van.  

 Csop. tag: ez most így nem világos. Most akkor cserekereskedelmet 

kellett volna folytatni? Vagy valami hasonlót? 

 János: említettem a múltkor, hogy sokféle pénz volt forgalomban. 

Annyiféle, amennyit csak el tudsz képzelni. Ezért volt szükség a pénzváltásra. 

Még a Templomban is voltak pénzváltók. Ez éppen olyan, mintha most 

Magyarországon egyszerre használnánk az euró-t, a forintot, a rubelt és a dollárt 

– és ezzel csak töredékét mondtam annak, amit akkor használtak. Plusz, minden 

pénznem minden töredékét is használnánk, és egyszerre kellene mindent 

átszámítani – és mindenhol fizethetnél vele. 

 Csop. tag: tehát eldönthetném, hogy rubellel fizetek, vagy dollárral, vagy 

forinttal. 

 János: pontosan. 

 Csop. tag: de a fejadót dénárban kellett fizetni. 

 János: a fejadó egy dénár volt, Most azt nem tudom, hogy ha az egy 

dénárnak megfelelően más pénzzel akartak volna fizetni, akkor mennyi sékellel 

fizettek volna. Bizonyára, akinek fizetni kellett, az nem az egy dénárhoz 

ragaszkodott, hanem az értékéhez. 

 De itt azért többről van szó. Róma vitte magával a hatalmi jelvényét is a 

meghódított országokba. Itt nemcsak a Templomról van szó, hanem arról is, 

hogy a közhasználatba is bevitte. Izraelnek tiltakoznia kellett volna azzal, hogy 

ezt nem használja. Izraelnek saját pénze is volt.  
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 Csop. tag: nem zavaró az, hogy istennőt mondtál az előbb, Jézus meg 

Istenről beszél, tehát nem arról az istenről beszél, aki a képen volt? 

 János: a dénáron Tiberius császár képe volt, mint isten – a másik oldalán 

meg az anyja, mint istennő. Mindez azt jelenti, hogy ezt az istent adjátok vissza 

annak az istennek, akinek a képe van rajta. 

 Csop. tag: én is erre akartam célozni, de ezt ott meg nem értették. 

 Robi: amit a Feri bácsi mondott, az teljesen világos volt, mindenki tudta, 

hogy az ő istenük az egy-Isten, nem a római császár.  

 János: Nem véletlenül kérdezi Jézus azt, hogy kié ez a kép? Itt Izraelben! 

Itt Jeruzsálemben! Itt a Templomban! 

 Robi: miután törvénybe van adva, hogy:’ne csinálj magadnak faragott 

képeket’. 

 János: és ne imádj idegen isteneket. Kié ez a kép? És milyen felirat van 

rajta? A felirat: „Tiberius császár, az isteni Augustus fia Augustus” azt jelenti, 

imádatra méltó. Tehát a császár az imádatra méltó Augustus fia, tehát imádatra 

méltó.  

De ki az imádatra méltó? Talán az ember? Bizony, csak az Isten. Ezért 

adjátok vissza. Nem ’oda’. Vissza! Ti meg magatokat adjátok az Istenek, de ne 

így.  

Ennek a párbeszédnek a végén mi a kérdezők reakciója?  

 Csop. tag: elcsodálkoznak rajta. Megint leégtek.  

 János: elcsodálkoznak rajta, mert olyan sakk-matt helyzetbe kerültek, amit 

nem lehet felülírni. Ugyanis rámutatott a kétszínűségükre. Ti kérdezitek tőlem, 

hogy szabad-e adót fizetni? És ezzel gyakorlatilag valóban a császár fölé állítja 

az Istent Jézus. 

 Még egy nagyon pici időnk van, - de már elég régóta téma ez az adópénz 

kérdése, és sokféle magyarázattal találkoztunk már. Merült-e fel bennetek 

valamiféle kérdés még ezzel kapcsolatban? 

 Csop. tag: tehát Jézus nem arról beszélt, hogy mennyi pénzt kell adni, 

meg így az ÁFA, meg úgy az ÁFA, hanem arra mutatott rá, hogy a vallási 

vezetők milyen kétszínűek. 

 János: így van. 

 Robi: nekem valaki azt mondta, hogy ez annak az igazolása, hogy igen, 

kell fizetni adót, tehát Isten szereti, ha fizetnek. 

 János: én tovább megyek. Én azt a látásmódot is hallottam, hogy Jézus 

ezzel elismeri a világi hatalom létét. A császárnak a császári uralmát. Bizony 

sokféle látásmód fogalmazódik meg, csak az a kérdés, hogy ki mit akar ebből 

kihozni. Gyakorlatilag, ha úgy értelmezi valaki, hogy Jézus ezzel elismeri a 

császári hatalmat, akkor máris meg van teremtve az alapja a trón és az oltár 

szövetségének. Márpedig, ha ezt az alapot meg akarják teremteni, akkor kire 

hivatkozhatnak? 

 Csop. tag: Jézusra! Atyavilág…. 
 


