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A levél címe 

A levél címe görögül egyszerűen (Prosz Hebraiousz), vagyis „(A) 

zsidóknak”. Ez a cím a P46-os forrásban maradt fenn, ezen kívül  (magyarul szintén 

„zsidóknak”) címen is ismerték a levelet az ókorban. 

A levél szerzője 

A Zsidókhoz írt levél a szerző személyét illetően az Újszövetség egyik legtitokzatosabb irata, 

ugyanis a szerző sehol sem utal önmaga kilétére, noha tagadhatatlanul apostoli tekintéllyel szól, 

felváltva alkalmazva önmagára a „mi” és az „én” névmásokat. Az egyetlen személyes utalást 

13,23-ban találjuk, ahonnan kiderül, hogy a szerző személyesen ismerte Timótheust, Pál apostol 

munkatársát. Az anonimitás merőben szokatlan, hiszen a többi apostoli levél szerzője – János 1. 

és 2. levele kivételével - a legtöbb esetben név szerint azonosítja önmagát, és valamilyen formában 

utal apostolságára is. A levél alapján feltételezhető, hogy a szerző jól ismerhette a levél címzettjeit, 

és viszont, ezért talán nem is volt szüksége bemutatkozásra.  A zsidókhoz írt levél szerzőségét 

vitatták már a korai időktől kezdve. Sokan Pálnak tulajdonították az iratot, amit azonban némelyek 

elutasítottak. Origenész így összegzi vizsgálatait ezzel kapcsolatosan: „Hogy ki írta a levelet, 

igazából csak az Isten tudja“ (Euzébiusz idézetében, Eusebius: Ecclesiastical History. vi. 25. 14; 

2. kiad. 79. o.). Akik nem Pál szerzőségét fogadják el, azok Barnabást, Apollóst (Luther Márton), 

római Kelement (I. század vége) vagy Lukácsot nevezik meg szerzőnek. 

 A zsidókhoz írt levél szerzőségével kapcsolatos bizonytalanság miatt egy darabig 

megkérdőjelezték a levél kánoni tekintélyét, majd a IV. század második felében fogadták el 

kanonikusnak. A későbbi századokban a szerzőség vitatott kérdéseivel nem foglalkoztak, a 

kereszténység általánosságban Pált tartotta szerzőnek. Ez a vélemény egészen a modern időkig 

megmaradt, amikor is egyes tudósok újból kritikai észrevételeket tettek. 

 Pál szerzősége ellen a levél irodalmi stílusával valamint tartalmával szoktak érvelni. Olyan 

szavak fordulnak elő az iratban, amelyek nem olvashatók az apostol más leveleiben. Viszont 

lehetséges, hogy az író a témától függően máskor nem használt szavak segítségével fejezi ki magát, 

használhat az általa tárgyalt témához kapcsolódó olyan szakkifejezéseket, amelyek egyéb 

írásaiban nem fordulnak elő. Az írói stílusra leginkább az elöljárószavak, vonzatok, igekötők, 

határozószavak, kötőszavak használata utal. 

Ha A zsidókhoz írt levelet összehasonlítjuk általában a Pálnak tulajdonított írásokkal, akkor 

az Ószövetség idézési stílusában is találhatunk különbségeket. Pál apostol általában viszonylag 

szabadon idézi az Ószövetség gondolatait. Gyakran a Septuaginta (LXX) fordításának 

megfelelően idézi az Ószövetséget, vagy néha saját fordításban közli a héber szöveget.  

Megint más esetekben csak a mondanivaló lényegét idézi az Ószövetségből. Ezzel ellentétben 

A zsidókhoz írt levél gyakorlatilag szó szerint idézi a LXX-t. 
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 A levél megfogalmazása igen élénk, lendületes, gondolatait választékos nyelvezettel fejezi 

ki. A zsidókhoz írt levél az Újszövetség legirodalmibb, retorikai irata. Már a korai egyházban is 

felfigyeltek irodalmi stílusára, amely különbözött a görög beszélt nyelvtől, a koiné nyelvezetétől. 

Alexandriai Kelemen († Kr. u. 215) úgy vélekedett, hogy Pál bizonyára héberül írta levelét, majd 

Lukács volt az, aki görögre fordította. Ennek az állításnak az mond ellent, hogy szerepelnek olyan 

görög szavak a levélben, amelyek nem fordításként kerülhettek a szövegbe. Kelemen megjegyzése 

azonban abból a szempontból érdekes, hogy õ nem tartotta A zsidókhoz írt levél görög nyelvezetét 

páli nyelvezetnek. Origenész (Kr. u. 254) hasonló véleményen volt: „a gondolatok Pál gondolatai, 

de stílusa és megfogalmazása azé, aki felidézte az apostol tanítását, mintha gyors feljegyzésekben 

vetette volna papírra, amit a mester mondott“ (Eusebius idézete, Ecclesiastical History. vi. 25. 13; 

2. köt. 77. és 79. o.).  

Néhány évtizede a III. századból való Chester Beatty Bibliai Papiruszok által megtudtuk, hogy 

a zsidókhoz írt levél az ott talált listában a Római levél és az 1Korinthusi levél között szerepelt, 

ami jelzi, hogy a páli levelek között tartották számon. 

 Noha nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a levél Pál írása lenne, ugyanakkor nem is 

zárható ki a páli szerzőség. Az biztos, hogy a szerző egy meghatározott gyülekezeti körnek írta a 

levelét, bizonyos konkrét kérdésekre válaszolva. Létezik olyan elképzelés is, hogy Pál prédikált 

Krisztus mennyei papi szolgálatáról, amit valaki gyorsírással lejegyzett. Mint ahogy az ilyen 

feljegyzési formáknál szokásos, a végleges írást nyelvészetileg ellenőrzi, korrigálja valaki. Pál 

apostolról könnyen elképzelhető, hogy utazásai miatt nem volt ideje a prédikációit végleges 

formába önteni, ezért talán  valaki más tette ezt meg helyette. 

 A levél kutatói abban általában megegyeznek, hogy Jeruzsálem eleste előtt keletkezhetett a 

levél. Kr. e. 70-et megelőzően kevés kiemelkedő vezetője volt az egyháznak. Közülük ugyan ki 

lehetett volna Pál apostolon kívül az, aki ilyen magas szinten tudott volna érvelni e kérdéskörben? 

Ha viszont egy ismeretlen hívőnek tulajdonítanánk a komoly teológiai okfejtést, az számos egyéb 

kérdést vetne fel. Például: Hogyan maradhatott volna egy ilyen komoly teológiai képzettséggel 

rendelkező személy névtelenségben a kevés keresztény vezető között? 

A levél történelmi háttere 

 Az apostoli korszakban a keresztény kutatók szemében a legkomolyabban vizsgált tétel a 

ceremoniális törvények értelmezése és azok gyakorlati következményei voltak. 

 A jeruzsálemi zsinat felmentette a pogányokból lett keresztényeket e törvények 

kötelezettsége alól, azonban lélektani szempontból a nagyszámú zsidó-keresztény közösség 

Palesztinában nem állt készen arra, hogy megfelelően tudjanak élni e szabadsággal. Kétségkívül 

azt érezték, hogy Ábrahám leszármazottai lévén be kell tartaniuk a ceremoniális törvényeket. 

Vagyis még nem tudták felfogni, hogy a ceremoniális törvények Jézus Krisztusban beteljesedtek. 

Ez a helyzet viszont egészségtelen feszültséget keltett a gyülekezeten belül, mivel a közösség 

jelentős része egy részletesen kidolgozott, aprólékos rendszert követett, amit a többiek nem vettek 

figyelembe. 

 Pál és a hozzá közel állók világosan értették a mózesi rendtartásokat, helyesen tudták 

értelmezni a megváltási terv szempontjából. Az apostol tisztában volt vele, hogy e rendelkezések 

egy bizonyos időre szóltak, és azt is felmérte, hogy lejárt az idejük (lásd Kol 2:16, 17). A 

jeruzsálemi központú zsidó-keresztény gyülekezet nem számolt a hamarosan bekövetkező súlyos 

csapással. A zsidó-keresztények továbbra is megtartották az ünnepeket, áldoztak, mint a korábbi 

időszakban, ragaszkodtak a ceremoniális törvényekhez (ApCsel 15. fej.). Fel sem vetődött 

gondolataikban az,  hogy Jézus a mennyei szentélyben végzi szolgálatát; nem is gondoltak arra, 
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hogy a golgotai áldozat után már értelmetlen a további áldozatok bemutatása. Amint Az apostolok 

cselekedeteiben olvassuk: zsidó-keresztények ezrei „buzognak a törvény mellett“ (ApCsel 21:20), 

a templom lerombolása után azonban válsághelyzetbe kerültek. Ez talán nem sokkal a levél 

megírását követően történt. 

 Elérkezett az ideje, hogy a zsidó-keresztény hívők felfigyeljenek a mennybéli eseményekre. 

A templomuk lerombolása után hitüket arra kellett alapozniuk, ami állandó, változhatatlan. Ha 

képesek a mennyei Főpapra és arra a szentélyszolgálatra figyelni, ami különb a bikák és bakok 

áldozatánál, akkor nem keríti őket hatalmába a félelem a földi szentély pusztulásakor. E reménység 

nélkül viszont, ha nem látják lelki szemeik előtt a mennyei szentélyszolgálatot, összezavarodnak 

és kétségbe esnek, látva, hogy rommá lesz az az épület, amiben bíztak. Fontos volt, ezt megértenie 

a zsidókeresztény közösségnek Jeruzsálemben, Júdeában, és mindenütt, ahová a későbbiekben 

szétszóródnak a római üldözés következtében. Erre nemcsak nekik, de a pogányokból lett 

keresztényeknek is szükségük volt. 

 A zsidókhoz írt levél ebben a kritikus időben jelent meg a gyülekezetekben. Pontosan azt a 

szemléletet tanította, amire a hívőknek szüksége volt, rávilágított a mennyei templomban végzett 

szolgálatra, Főpapunkra, Krisztusra, áldozatára és megváltó vérére, „mely jobbat beszél, mint az 

Ábel vére“ (12:24). Ez a látás a nyugalom forrása lehet (4:9), olyan reménységet nyújt, „Mely 

lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpitnál“ (6:19). 

A levél témája 

 A levél lényegében összehasonlítja és ellentétbe állítja Krisztusnak a bűnösökért végzett 

szolgálatával azt a jelképrendszert, amivel Isten bemutatta a megváltási tervet ószövetségi 

népének. Az ószövetségi Izráel példája tanulság és figyelmeztetés a kereszténységnek. Pál 

rávilágít Krisztus mennyei szolgálatára, azt ismerteti és méltatja.  

 
 

A levél vázlata 
 

I. Jézus Krisztus mindenekfelett álló volta és tekintélye, 1:1 - 2:18 

  A. Egyenlősége az Atyával, 1:1-3 

  B. Nagyobb az angyaloknál, 1:4-14 

  C. A Krisztusban nyert megváltás elfogadásának fontossága, 2:1-4 

  D. Krisztus emberré válásának célja, 2:5-18 

    1. Az emberiségre váró nagyszerű sors, 2:5-8 

    2. Az inkarnáció lehetővé tette a megváltást, 2:9-18 

 

II. „Nyugodalom“, amiben része lesz Isten népének, 3:1 - 4:16 

  A. Apostolunk és Főpapunk - Krisztus hűsége, 3:1-6 

  B. Az ókori Izráel nem tudott belépni Isten „nyugodalmába“, 3:7-19 

    1. Felhívás hűségre, 3:7-15 

    2. Izráel bukását a hitetlenség okozta, 3:16-19 

  C. Isten „nyugodalmába“ Krisztusba vetett hittel lehet belépni, 4:1-16 

    1. Isten „nyugodalmának“ ígérete még érvényes, 4:1-11 

    2. Krisztussal lehet megtalálni ezt a „nyugalmat“, 4:12-16 
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III. Krisztus mint Főpap, 5:1 - 8:13 

  A. Krisztust az Atya tette Főpappá, 5:1-10 

    1. A főpap feladata, 5:1-3 

    2. Krisztus kinevezése, 5:4-6 

    3. Krisztus felkészülése főpapi szolgálatára, 5:7-10 

  B. Intés Krisztus főpapságának elfogadására, 5:11 - 6:20 

    1. Sokan nehezen ismerik fel Krisztus főpapi tisztét, 5:11-14 

    2. Az író bizalma, hogy olvasói növekednek a megértésben, 6:1-12 

    3. A keresztény reménység bizonyos volta, 6:13-20 

  C. Krisztus Főpap Melkisédek rendje szerint, 7:1-28 

    1. Melkisédek, 7:1-4 

    2. Melkisédek papsága feljebb való az ároni papságnál, 7:5-11 

    3. Az ároni papságot felváltja Krisztus papsága, 7:12-24 

    4. Krisztus papságának hatékonysága és állandósága, 7:25-28 

  D. Krisztus a mennyei szentély Főpapja, 8:1-5 

  E. Új szövetség, amelyben Krisztus szolgál főpapként, 8:6-13 

 

IV. Krisztus főpapi szolgálata, 9:1 - 10:22 

  A. A földi szentély szolgálatának leírása, 9:1-7 

  B. A földi szentély előképének jelentősége, 9:814 

  C. Krisztus az új szövetség közbenjárója, 9:15-28 

    1. Az ó(régi) szövetség és a földi szentély vér általi felavatása, 9:15-22 

    2. Krisztus vére hitelesíti az új szövetséget, 9:23-28 

  D. Krisztus áldozata különb az állatáldozatoknál, 10:1-22 

    1. Az állatáldozat erőtlensége, 10:1-4 

    2. Krisztus áldozatának állandósága és hatékonysága, 10:5-18 

    3. Felhívás Krisztus papi szolgálatának elfogadására, 10:19-22 

 

V. Felhívás hűségre és Isten szerinti életre, 10:23 - 13:17 

  A. Az ítélet napja és Krisztus eljövetele, 10:23-39 

  B. A hithősök példája, 11:1 - 12:2 

  C. Megpróbáltatások és üldözések ellenére is, 12:3-13 

  D. Hűségesek voltak a kísértések közepette is, 12:14-29 

  E. A mindennapi élet különböző helyzetei, 13:1-17 

 

VI. Apostoli áldás, üdvözlés, személyes köszöntések, 13:18-25 
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