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„Még ha a halál árnyékának völgyéhen járok is, nem 
félek a gonosztól, mert Te velem vagy." 

Isten Igéje világosság, mely a sötétségben világit, vezet 

s még jobban ragyog, mint nappal. Mert a halálban 

nemcsak a Napnak, hanem az értelemnek világossága 

is kialszik minden bölcseségével együtt. Itt aztán híven 

világit előre, az örök dicsőséges életbe Isten Igéje, 

az örök Nap, melyet csak a hit lát és követ. 

Luther bejegyzése egy Bibliába 1542-ből. 







Előszó. 

Megszólaltatni a Bibliát eredeti, tiszta hangján s mégis közérthetően, kor-
szerű magyar nyelven, — ennek a célnak a szolgálatában áll ez a könyv. Ebben 
a célkitűzésben pedig benne van nemcsak a feladat nagysága, hanem emberi erő-
vel leküzdhetetlen nehézsége is. Nagv a feladat, mert a keresztyén egyházak 
minden odaadó igehirdetése ellenére sincs olyan magyar munka, amely nemcsak 
lelkészeknek, hanem minden az frást kedvelő, általános vallásos műveltséggel 
bíró embernek magyarázza az Írási. Nehéz a feladat azért is, mivel a keresztyén 
Egyház nem mondhat le arról, hogy az írásra fordított rengeteg kutató mun-
ka gyümölcsét felhasználja az Ige hirdetésénél. A teológiai kutatás eredményei-
nek a lelkiismeretes gyümölcsöztetése véd meg attól, hogy saját egyéni nézete-
inket, vagy akár valamiféle pártállásunkat is beleolvassuk az Írásba. De alig is 
van nehezebb feladat, mini a sokfelé elágazó tudományos kutatás útvesztőjé-
ből azt kihozni, ami valóban épít és ami az írást valóban megszólaltatja. 

Ezeket a nehézségeket és a velük járó felelősséget mélyen átérzem. Érez-
tem akkor, amikor a munka terve lassan kialakult bennem, éreztem minden 
egyes mondatnál, melyeknek leírását sokszor hosszú ideig. — akárhányszor 
napokig és hetekig — tartó tépelődés előzte meg. De a feladat emberi erőt meg-
haladó nagyságái sohasem éreztem annyira, mint most. mikor e könyvet át-
adom a keresztyén Egyháznak, hogy szolgálatát elvégezze. Hiszen senki sem 
ismerheti jobban fogyatékosságait, mint magam. Mégis út jára bocsátom, mert 
a magyar keresztyénségnek égetően szüksége van rá. 

A «Magyarázatos Üjtestámentom», melynek első kötete a jelen munka, 
egyformán akar szolgálni minden az írást tanulmányozó keresztyénnek. 
Azért tudatosan és szándékosan hagytam el belőle mindent, aminek csak tudo-
mányos érdeke van, mellőztem a kritikai kérdések tudományos tárgyalását 
s csak a Függelékben szólaltaltam meg egyes igen fontos kérdéseket, melyek 
az Írás tartalmába igazán behatolni törekvő olvasóknál érdeklődésre tarthat-
nak számot. Tudom, hogy könyvem így sem könnyű j o lvasmány s a közkézen 
forgó áhitatossági irodalomnál magasabb követelményekkel áll olvasói elé. De 
aki az Írást kezébe veszi, annál joggal tételezhetünk fel annyi komolyságot és 
munkakészséget, amennyit ez a könyv vár olvasóitól. Az írás nem játékszer 
«vallásos» szórakozáshoz és nem olcsó szócső saját kegyes gondolataink 
számára. Ezt megértetni egyik fontos feladata a könyvnek. Mert ezt lelkészek 
és mások is sokszor elfelejtik. Pedig igen fontos, hogy ismét megtanuljunk 
figyelni arra, amit Isten mond nekünk az Írásban. 

Hogy feladatomat megoldhassam, újból lefordítottam Máté evangéliumát. 
Fordításom nem akar versenyre kelni az újabb magyar fordításokkal. Ami a 
nagymultú Károliból, Masznyik, Czeglédy és Hal'fay. valamint a katolikusok új 
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fordításából számomra használható volt, azt mind igyekeztem munkámba bele-
dolgozni. Első köszönetem nekik szól, meri ők törtek ösvényt a jelen munkának 
is. De nem gondolhattam arra, hogy valamelyiket a meglévő fordítások közül 
átvegyek. A fordítás már tükrözteti az írás értelmét és pedig úgy, ahogyan a 
magyarázó látja. Hiányzott volna a munka egysége, ha kitérek az evangélium 
szövegének a lefordítása elől. A fordítással első sorban hííségre és világos-
ságra törekedtem. 

Az evangélium szövegéi a nagyobb szedés emeli ki. A számok a sorok 
mellett a versszámokat jelentik s a > magyarázatban arra mutatnak, 
hogy az illető helyen a hivatkozott versről van szó. A könnyebb megértés 
kedvéért a szövegben levő utalásokat és hivatkozásokat az Ótestámentomra 
idézőjelbe tettem. — Néhány legfontosabb név és fogalom értelméhez külön 
«Tájékoztatót» csatoltam: mivel az jelentékenyen megkönnyíti a könyvhasz-
nálatát, azért külön is fe lhívom rá a figyelmet. 

A «Keresztvén Igazság» munkatársi gárdájának néhány tagja odaadó 
támogatással sietett segítségemre könyvem közrebocsátásánál, néhány hallgatóm 
pedig kitartóan résztvett a korrektúra nehéz munkájában Nem mulaszthatom 
el, hogy e helyen is köszönetei ne 'mondjak nekik. 

Ha Isten megáldja ezt a munkát kijelölt feladatának szolgálatában s 
erőt ad, akkor a »Magyarázatos Üjtestámentom» további kötetei is útnak in-
dulhatnak, hogy megszólaltassák az Igéi, hogy magvetése jó földre hulljon! 

1934. ádventjének második hetében. 
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Bevezetés. 

1. Ar evangélium. Amikor a második század folyamán a keresztyén Egy-
ház összegyűjtötte az evangéliumi iratokat, a Málé. Márk. I.ukács és János ne-
vét viselő iratok elé azt az egy közös címet tette: <Evangéli'um». Az egyes 
iratok elé azután csak annyit tett címül: «Máté szerint», 'Márk szerint» stbi 

Két mozzanat érteti meg velünk, hogv ebben a mi számunkra feltűnő je-
lenségben miről van szó. Egyfelől tudnunk kell, hogv az «evangélium» szó 
eredeti értelme szerint nem jelent evangéliumi iratot, hanem jelenti az I s tea 
által készített üdvösség hirdetésének az örömhírét «Mi hirdetjük 'az eredet i 
szöveg pontosan azt mondja: «evangélizáljuk», vagyis «örömhírként hozzuk») 
nektek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte a mi gyerme-
keinknek, feltámasztván Jézust». — mondja Pál apostol (Csel 13,32). Ami egy-
kor csak az atyáknak adott ígéret volt, azt most Isten betöltötte, valóra vál-
totta, mikor Jézust feltámasztotta a halálból. Az evangélium tehát Isten reánk 
irányuló, a halál hatalmából való megmentésünket munkáló üdvakaratának a 
végső kiteljesedése és az erről szóló igehirdetés. — Másfelől azonban már az 
elmondottakból következik, hogy az evangélium eredetileg egy. Nincsen «-több» 
vagy «más» evangélium, mert hiszen Isten üdvözítő akarata egy és egységes. 
Isten megmentő üdvakaratát Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki. Azért be-
szélnek az újszövetségi írók «Jézus Krisztus evangél iumáéról (Márk 1, 1). vagy 
rövidebben «Krisztus evangéliumá»-ról (pl. Róm 15,9). azaz «a Jézus Krisztus-
ról szóló evangéliumról». Közelebbről ez azt jelenti, hogy Isten Jézus 
igéjében, megváltói életmunkájában nyilatkoztatja ki minket üdvözítő 
akaratát. 

Az evangélium» szónak ez a röviden felvázolt tartalma mutatja, hogy 
mit jelent a fentebb említett közös «Evangélium cím a négy evangéliumi irat 
előtt Mind; a négy irat az egy és egységes evangéliumot, a Krisztusban történt 
váltságról szóló örömhírt tartalmazza és pedig úgy, amint azt Máté, Márk. 
Lukács és János előadták. Csak jóval későbben alakult ki az evangélium szó-
nak az a jelentése, mely szerint avval az 0j testámentomnak a Jézus történe-
tét elbeszélő négy iratát jelöljük meg. 

2. Máté evangéliumának keletkezése. A keresztyén gyülekezet megala-
kulása óta állandóan hirdette «az evangélium»-ot és pedig hirdette egyrészt 
a kívülállóknak, másrészt pedig saját tagjainak Az Apostolok Cselekedeteiről 
írt könyv erre nézve több tanulságos példát ad, amikor rövid összefoglalá-
sokat közöl pl. Péter apostol pünkösdi vagy a Kornéliusz előtt mondott be-
szédéről. Az utóbbiban a következőket olvassuk: «Ti ismeritek azt a do l -
got, mely lön egész Júdeában, Galileától kezdve, az után a keresztség után, mê -
Ivet János prédikált. Mint kené fel Isten Szentlélekkel és hatalommal a názá» 
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reti Jézust, ki széjjel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az 
ördög hatalma alatt voltak. Mert az Isten vala ő vele. És mi vagyunk bizony» 
ságai mindazoknak, amiket mind a zsidóknak -tartományában, mind JeruL 

zsálemben cselekedett; akit megölének, fára feszítvén. Ezt az Isten feltámasztá 
harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván, nem az egész népnek, 
hanem az Istentől e leve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk 
és ittunk ővele, minekutánna feltámadt halottaiból» (Csel 10,37—41). Ebben 
a néhány versben benne van vázlatosan mindaz, ami az evangéliumok tar-
talmát alkotja. 

Könnyen megérthetjük, hogy az apostoloknak kezdettől fogva szükségük 
volt a Krisztusról szó ló evangélium rövid 'összefoglalására (v. ö. pl. I. Kor 
15,3—8), de azután természetesen arra is, hogy tanításukat Jézus történetéből, 
szenvedéséből és halálából , valamint Jézus igéiből vett példákkal szemléltes-
sék, alátámasszák és igazolják. A missziói igehirdetéssel építette a gyülekezet 
önmagái , mikor egyfelől mindig új meg új kívülállókat nyert meg az Egyház 
számára, másfelől pedig újonnan felveti, majd pedig felnövekvő tagjait a ke-
resztyén tanításban oktatta. A missziói igehirdetés pedig állandóan megkövetelte 
a hivatkozást Jézus történetére s tanítására. Innét érthető, hogy a Jézusra vo-
natkozó gyülekezeti hagyománynak két ága alakult ki. Egyik Jézus történetét, 
kivált szenvedésének, halálának és feltámadásának a történetét foglalta össze, 
amihez azután messiási munkájából vett egyes történetek 'és példák járul-
tak. A másik Jézus «tanítását», igéit és példázatait vette számba. A gyüle-
kezeti hagyománynak ez a két ága teszi evangéliumaink tartalmát is. 

Elsőnek — úgy látszik, — Márk állította össze evangéliumi iratát. Ha ezt 
a legrégibb evangéliumot figyelmesen átolvassuk, úgy hamarosan észrevehetjük, 
hogy benne az említett hagyományanyagnak főként az első ága foglaltatik. 
Márk Jézus tanításából csak nagyon keveset közöl, s munkáját úgy lehetne 
röviden megjelölni, hogy az a Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának a titkos 
dicsőségéről szóló könyv. 

1 Egészen más jellegű munka Máté evangéliuma. Róla Papias, a második 
századbeli hierapolisi püspök azt jegyezte fel, hogy «Máté héber nyelven állí-
totta össze az igéket (görögül *logia»t, melyeket azután kiki úgy fordított 
le, ahogyan tudott». (Eusebius, Hist. eccl. 111.39,15). Mivel Papias itt Máté-
ról azt mondja, hogy ő Jézus «igéit * gyűjtötte össze, azért sok kutató azt gon-
dolja, hogy a Papias által említett irat nem lehet azonos a mai Máté evan-
géliumával. Mivel pedig mint láttuk, magában véve is valószínű, hogy a Jé-
zusra vonatkozó gyülekezeti hagyomány két ága közül az egyik inkább Jézus «ta-
nítását», «igéit» foglalta magában, azért sokan azt gondolják, hogy eredetileg 
volt egy olyan irat is, amely icsak Jézus tanítását tartalmazta volna. Ezt a 
feltételezett és többek által «Logia»-nak vagy «szinoptikus forrásirat»-nak 
nevezett iratot tulajdonítják azután — esetleg — Máténak. A mai Máté evan-
géliumának a keletkezését pedig úgy képzelik el, hogy valaki — már a görögül 
beszélő keresztyének közt, — egy irattá dolgozta volna fel az említett «forrás-
irat»-ot és Márk evangéliumát, amihez még egyéb gyülekezeti hagyományanyagot 
is felhasznált. Mivel az evangélium jelentős része a Máténak tulajdonított for-
rásirat, azért nevezték volna az egész iratot Máté nevéről. 

Ennek a rendkívül bonyolult és sokat tárgyalt kritikai kérdésnek a 
részletezésébe itt n e m bocsátkozhatunk bele. Csak annyit kell megjegyez-
nünk, hogy az említett «forrásirat» meglétét feltétlenül érvényes bizonyí-
tékokkal bizonyítani nem lehet. Papias említett nyilatkozatából ilyen irányú 
következtetéseket levonni már csak azért sem szabad, mivel Papias alkal-
milag Márk evangél iumát is «logia»-nak («igék») mondja, holott az Jézus 
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«tanításá»-ból csak nagyon keveset foglal magában Ehhez járul, hogy Máté 
evangéliumának alább vázolandó sajátos jellege nem teszi valószínűvé, hogy 
az jelenlegi formájában görögül beszélő pogány-keresztyének közi keletke-
zett volna. 

Mátéról magáról az óegyházi hagyomány alig lud érdemleges dolgot 
azon kívül, amit az Üjtestámentom s • pontosabban Máté evangéliuma el-
mond, hogy t. i. Jézus vámszedői hivatásából hívta őt el tanítványává a 
tizenkettő között (v. ö. Mát 9 , 9 ; 10,3). Már e miatt sem valószínű, hogy az 
óegyházi hagyomány neki, a különben ismeretlen apostolnak alaptalanul tulaj-
donított volna egy olyan fontos iratot, mint amilyen az első evangélium. Igaz,1 

hogy vannak evangéliumában o lyan mozzanatok, amelyek látszólag ellent-
mondanak annak a feltevésnek, hogy apostoltól. Jézus történetének szem-
tanújától származik. Egyebek közt különösen arra lehet hivatkozni, hogy 
az elbeszélt történeteknél sokszor hiányzik a szemléletesség, melyet 'szem-
tanúnál természetesnek tartanánk (Márknak az elbeszélései sokkal eleveneb-
bek, szemléletesebbek, jóllehet nem volt szemtanú!), továbbá, hogy Jézus 
egyes mondásait kétszer közli, mint a botránkozásról í5, 29—30 és 18,8—9). 
a házassági elválásról ( 5 , 3 2 és 10,91. az imádság meghallgatásáról ( 7 , 8 és 
21 ,22) . a kereszthordozásról és az élei elvesztéséről (10 .38 - 3 9 és 16,24—25), 
a Jónásjelről ( 1 2 , 3 9 és 16,4). végül pedig a hegyekel megmozgató hitről ( 1 7 , 2 0 
és 21,21). Ezek az ú. n ídubletták» azt a benyomást keltik, mintha a szerző 
két forrásiratban találta volna meg és mindegyikből felvette volna őket. 

Azonban hamis modern szempontokat alkalmazunk, ha azt gondoljuk, 
hogv egy evangélista, ha apostol volt is, iratának összeállításánál úgy járt 
el, mint ahogyan a modern írók eljárnak, ha személyes visszaemlékezéseket 
írnak le. Máté nem Jézus életét akarla megírni és pedig úgy, hogy munkáját 
személyes visszaemlékezésére építse fel. Az evangélium szövegének a tanulmá-
nyozásánál, elejétől végig (v. ö. különösen 2 ,185. és 188. lap) ál landóan meg le-
het figyelni, hogy a szerzőt nem a történetíró szempontjai vezetik munkájánál, 
hanem az a törekvés, hogv a gyülekezetnek szolgáljon. A gyülekezetnek pedig 
az evangélista úgy szolgál, ha a Jézusra vonatkozó s a gyülekezet építése 
szempontjából fontos hagyományt úgy foglalja össze, 'hogy abból világosan 
emelkedjen ki Jézusnak, az Isten állal küldött Krisztusnak a képe. De ezzel 
már át is tértünk 

3. Máté euanr/éliuma sajátos jellegére. Az evangélista — mint azt iratának 
a bevezető szavai is bejelentik, — Jézusról úgy ír. mini «Dávid fiáról» és 
«Ábrahám fiáról» (1 ,1) . Az első név azt jelenti, hogy Jézus a mei/i</érl Messiás. 
A második pedig, hogy messiási életfeladatát mini népének hű fia vitte véghez. 
Jézus «Izráel királya» (v. ö. 2 1 , 5 ; 2 7 , 1 1 . 2 9 . 3 7 . 4 2 . Mindkét név figyelmeztet 
arra, hogy Jézusban teljesedtek be Isten Dávidnak és Ábrahámnak adoll ígé-
retei. Jézus tehát a kinyilatkoztatásnak abban a rendjében áll, amely az 
Ötestámentomban szól hozzánk. Az evangélista pedig azt mondja, hogy Jézusban 
jut el teljes kifejléséhez és zárul le Isten kinyilatkoztatása. Ez más szóval azt 
jelenti, hogy Isten Jézusban kínálja fel népének, az igaz Izráelnek az örök 
élet üdvösségét. 

Már sokszor megfigyelték, hogy az evangélista szövegén végig vonul 
ez a kifejezés: «Ez azért történt, hogy bete l jesedjék . . .» , azután egy ótestá-
mentomi íráshely következik, amely mintegy igazolja Jézus cselekedeteit, 
vagy pedig azt, ami vele történt. Ezek az ú. n »reflexiós idézetek» mindig az 
evangéliumi történet legfontosabb csomópontjain lépnek fel, -v. ö. 1.23; 2 .6 . 
15.18 23: 4 , 1 5 - 1 6 ; 8 ,17: 1 2 . 1 8 - 2 1 ; 13,35; 2 1 . 5 . 7 ; 27,9. Az ótestámentomi 
hivatkozások annak igazolására szolgálnak, hogy Jézus a megígért Messiás és 
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Izrael királya. Nyilvánvaló, hogy ez az 'érvelés felsősorban zsidókhoz szól, 
akik az ótestámentomban isteni kinyilatkoztatást látnak. Ebből viszont követ-
kezik, hogy az evangélista zsidóknak ír. Tehát az evangélium, és pedig 
nemcsak valamiféle forrásirata, hanem az előttünk ismeretes evangél ium 
csak zsidó, közelebbről palesztinai keresztyének körében keletkezhetett, mert 
hiszen az említett érvelési mód éppen a mi evangéliumunkat jellemzi. 

Az ú. n. «reflexiós idézetek» azonban még másra is figyelmeztetnek. Az 
evangélista azért helyez o lyan nagy sú lyt annak az igazolására, hogy Jézus 
az írás által megígért Krisztus, mivel Jézusnak ezt a méltóságát a zsidóság, 
a nép, amelyhez mint «tulajdonáéhoz '. v. ö. Ján 1, 11) jött, nem ismeri el. 
A zsidók elvetették Izráel királyát, azért Krisztus új népet, új «igaz» Izráelt, 
Egyházat választ ki magának. Ez az evangélium második, alapvető fontosságú 
tétele. Ez is végighúzódik rajta, kezdve Jézus születésének a történetétől, 
midőn szülei menekülni kénytelenek a gyermekkel Heródes haragja elől, egészen 
az irtózatos nagypénteki történetig, midőn a nép és vezetői sátáni kegyetlenséggel 
csúfolják a kereszten csüngő királyt. -Izráel királyáénak, Krisztusnak a sorsa 
gyalázat, szenvedés és halál. Az evangélista mindig újra meg újra figyel-
meztet arra, hogy ebben teljesedik be az ólestámentomi prófécia: Krisztus 
az Ezs 53-ban leírt szenvedésektől meggyötört »Jahve szolgája« (v. ö. 8, 17; 
20 ,28; 26 .28) . A zsidó nép sorsát pedig szimbolikusan mutatja Jézus szava 
Judásról: .Az Embernek Fia elmegy ugyan, ahogy meg van felőle írva, de 
jaj annal' az embernek, aki az Embernek Fiái elárulja! Mert jobb lett volna 
annak az embernek, ha meg sem született volna!» (26,24) . 

Amikor az evangélista Jézusnak, a Dávid Fiának és Ábrahám fiának» az 
alakját így ábrázolja a gyülekezel előtt, egyúttal tükröt is tart eléje, hogy meg-
láthass!! benne önmagát és megismerhesse Isten akaratát. Egyik evangélista 
sem rajzolja meg olyan szemléletes módon Jézus harcai a zsidó kegyesség 
ellen, mint Málé. A mellett meg kell figyelni, hogy amikor Jézus a farizeusi 
kegyesség ellen harcol, akkor nem a nyilvánvalóan hitetlenek vagy a nyi lván-
valóan bűnösök ellen harcol, hanem azok ellen, akik a korabeli zs idó n é p 
színe-javát tették. A farizeusok eltökélt szándékkal törekedtek arra, hogy kegye-
sek legyenek és betöltsék Isten akaratát. De amikor Jézus hívja őket Isten 
királyságába, nem találják meg a megtérés útját, mert csak úgy akarnak ke-
gyesek lenni, ahogy azt maguknak az írás értelmezése alapján kigondolták. 
Máté Jézusnak a farizeusok ellen vívott harca kapcsán a gyülekezetnek kitö-
rölhetetlenül az emlékezetébe vési, hogy minden emberi «vallásosság». «kegyes-
ség'» hitetlenségr/é lesz, hu nem engedelmeskedik Jézus megtérésre hívó szavának. 
Ennek a kidoniborílásával Málé evangélista az Cjtestámentomban közvetlenül 
Pál apostol mellé kerül. Tőlük tanulhatják meg, hogy minden kegyesség és 
minden vallásosság kárhozatos l'arizeizmus, ha nem Istennek Jézus Krisztusban 
nyújtott bűnbocsátó kegyelmét engedelmesen elfogadó hit. 

Máté különösen erősen hangoztatja, hogy a hitnek <engedelmesség»-ben 
kell megnyilatkozni. A hit nem elégedhetik meg azzal, hogy 'Uram! uram!»-ot 
mond, vagy akár prófétál» és csodákat visz véghez. A mennyei Alva akaratának 
a cselekvésben kell megnyilatkoznia v. ö. 7,21—23). Keresztyén mivoltunk 
semmil sem ér, ha csak szavaknál megmaradó lanílás vagy ha akármilyen lelkes 
ügybuzgalom is «az egyházért», «Isten országá»-ért. d e hiányzik belőle az 
egész életfolytatásunkat, a mindennapi élet legjelentéklelenebb megnyilat-
kozásait i s átjáró engedelmesség Isten iránt és töretlen bennük az önzés, Isten-
től elszakadt mimagunk. Ezt az alapvető felismerési tükröztetik Máténál Jézus 
összes beszédei, melyeket közöl, a hegyi beszédtől fogva az utolsó leszámolásig 
a farizeusi kegyességgel. 
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Istennek az engedelmeskedik, aki Jézust «követi». Jézust követni, «tanít-
vány»-nak lenni pedig annyit jelent, mint Krisztus keresztjét hordozni, vagyis 
elindulni a szenvedésnek a martírum felé vezető útján (v. ö. 10, 38— 39; 16, 
24—25; lásd 71—72 és 115—116 Ipk.!). A gyülekezet, amelynek Máté evangéliu-
mát szánta, keresztet hordozott. A palesztinai zsidókeresztyénség elpusztult 
az első század hatvanas é v e l j e n kitört nagy háborúban, me ly Jeruzsálem 
lerombolásához vezetett. Ma a mártíromról, melyet akkor a palesztinai egyház 
szenvedett már nem sokat tudunk. Csak az e lső evangélium őrzi annak emlékét 
és figyelmeztet arra, hogy a vértanúság útja — Jézus szava szerint — eIválasztL 

hatatlan minden igaz keresztvénségtől (v. ö. 6 ,10—12; 10.12—23; 24.9—13. 
1 5 - 2 1 . ) . 

Ha az elmondottakat áttekintjük, akkor látnivaló, hogy Máté irata a szó 
legszorosabb értelmében «evangélium», meri foglalata Isten teljes, ránk irá-
nyuló üdvakaratának. Nem egyszerű tudósítás Jézus életéről, cselekedeteiről és 
tanításairól, hanem felszólítás mindenkihez, aki olvassa, hogy higgyen Jézusban, 
az Isten által küldött messiási királyban. Máté evangéliumának minden sza-
vával a hit döntése elé állít. Valamikor az evangélista azt, amit elmondott, 
egy bizonyos történeti helyzetben mondotta el s a történeti he lyzet adta köve-
telményeknek kívánt iratával szolgálni. De amit elmond, o lyan világosan tárja 
fel a keresztyénség végső alapjait, hogy az minden idők minden keresztyénéhez 
szól. Nekünk is szükségünk van arra, hogy meglássuk az Ó- és Újtestámentomot 
egybefoglaló kinyilatkoztatás egységét Jézus Krisztusban. Nekünk is látnunk 
kell, hogy az Egyház nem emberi szervezet, hanem hogy azt Krisztus választja 
ki és építi magának mindenfelé emberi szervezetnek és földi közösségnek határai-
tól függetlenül, bármennyire hivatkozzanak is azok isteni jogokra vagy pedig 
mondjanak is le ilyenekről. Nekünk is szükségünk van arra, hogy mindig újra 
megtanuljuk: legnehezebb a megtérés útját a «vallásos», «kegyes» embereknek 
megtalálni, még akkor is, ha «keresztyének». Ámbár ezt az igazságot senki 
sem ismerte fel jobban az apostolok idejétől fogva, mint Luther Márton, m a 
azok előtt is kell hangoztatni és újból megeleveníteni, akik szeretnek az ő nevéé-
vel ékeskedni. De — természetesen — nemcsak nekik, hanem más keresztyé-
neknek is meg kell ezt tanulni. Mert semmire sem vagyunk annyira haj lamo-
sak, mint hogy saját emberi vallásosságunkat, a magunk képére és hasonla r 

tosságára kiformált kegyességünket megtegyük keresztyénségnek, vagyis engedel-
mességnek Isten iránt. Végül, Máté evangéliuma éppen ma taníthat meg újra 
bennünket arra, hogy a kereszthordozás elválaszthatatlan Krisztus követésé-
től. A mai vi lághelyzetben ez intésül és bátorításul szolgálhat. 

A görögül beszélő keresztyén egyház Kr. u. 70 táján vette át a palesztinai 
egyháztól Máté evangéliumát, átültette és átdolgozta görög nyelvre, hogy hozzá-
férhetővé tegye saját gyülekezeteinek. Ily m ó d o n az újtestámentomi kinyilat-
koztatásnak egyik legfontosabb, leggazdagabb tartalmú, valóban Lélektől ihle-
tett irata menekült meg attól, hogy a palesztinai egyházzal együtt elpusz-
tuljon. Azóta is az evangélium teljesíti szolgálatál mindenütt a világon, ahol 
a Krisztus neve felhangzik. «A Királyság ez evangéliumát hirdetni fogják az 
egész földkerekségen bizonyságul a népeknek» (24,14). 
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MflTE SZERINT. 
1 , 1: Az evangélium címfelirata. 

J É Z U S KRISZTUSNAK, Dávid fiának, Ábrahám fiának tör téne-
téről szóló könyv. 

Az evangélium legrégibb kézirataiban található c ím: «Máté szerint» az 
ó-egyházi hagyományból származik. Az .evangélista az e l ső versben adja meg 
könyvének címét a szerző megjelölése nélkül; nem a .szerző, hanem a tárgy a 
fontos. A cím a beléje foglalt vallástétellel világosan megmondja, mit akar az 
evangélista. JézusrbX szól, aki a «Krisztus». A «Krisztus »-név görög fordítása 
a héber «másiách», ill. aram «mesichá» szónak s jelentése a. m. «felkent». 
A név a palesztinai .zsidóságban kb. a Kr. e. 2. század eleje óta főként Zsolt 
2 , 2 ; Dán 9 ,25 alapján az Ezs 11,1—5 értelmében megígért üdvkornak Jahve 1) 
által «felkent» királyát jelöli meg. Az egész őskeresztyénséggel együtt Máté- i s 
vallja, hogy Istennek ez az Ígérete a megfeszített és feltámadott Jézusban tel-
jesedett be, akit Isten «Úrrá és Krisztussá» tett (.Csel 2 ,36) . De könyvére nem-
csak az jellemző, hogy Jézusról mint a Krisztusról ír s így elejétől fogva mü-
vét a Jézus neve körül alakult Egyház szolgálatába állítja, hanem az is, hogy 
Jézust közelebbről Dávid, ill. Ábrahám fiának mondja. Jézus az a «felkent 
király», akiben a Dávidnak és Ábrahámnak adott ígéret beteljesedik (v. ö. 
II. Sám 7,8—16 és I. Móz 12,2). Máté kezdettől fogva arra irányítja tekint-
tetünket, hogy az a kinyilatkoztatás, amelyet Isten Jézus Krisztusban adott, 
egyenes folytatása, beteljesedése és betetőzése annak, amely az Ótestámesi-
tomban szól hozzánk. 

Az a szó, amelyet «történet»-tel fordítottunk, az eredeti szövegben jelent-
het annyit is, mint «eredet», «származás», «családfa». Az evangélista a kife-
jezést úgy használja, mint ahogy az már az Ótestámentomban (I. Móz 2, -1; 5 ,1 
stb.) is megtalálható s mint ahogy Mózes e lső könyve a görög fordításban is 
ezt a nevet viseli címül («Genesis» a. m. «őstörténet»). Máté tehát a könyvé-
nek adott címmel figyelmeztet arra, hogy az elbeszéltek ugyanolyan jelentő-
séggel bírnak a keresztyén Egyház számára, mint aminővel bír az Ötestámen-
tomnak legfontosabb része, Mózes öt könyve, a Tóra az ószövetségi gyüle-
kezet számára. Máté evangéliumában ál landóan utal arra a szoros kapcsolatra, 
amely az evangéliumi történet és az ótestámentomi kinyilatkoztatás közt van, 
de ép o l y a n nyomatékosan figyelmeztet arra is, hogy annak a gyüleke-
zetnek, amelyet Isten Jézus neve körül gyűjtött egybe, a fundámentoma és 
formáló erője a Jézus Krisztusban adott kinyilatkoztatás. — Amikor Máté 

') Jahve Isten n e v e az Ótes támentomban, amelyet a magyar Biblia rendesen az 
.Űr" s zóva l fordít. A névnek „Jehova" formában való olvasása a 16. század e leje óta 
terjedt el, mivel annak eredet i formája f e l e d é s b e ment. Jehováaaí azonban héberü l 
Istent s o h a s e m nevezték , v i szont már J é z u s idejében kerülték — jórészt a második 
parancsolatra való tekintette l — a J a h v e n é v kimondását . 
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Jézus Krisztus története könyvének mondja evangéliumát, nem (»ondolt arra, 
hogy a történetíró módjára adja elő azt, amit el akart beszélni. A története 
írót a tárgya iránt érzeti érdeklődés vezeti munkájában, az evangélista szá-
mára viszont az, amit elmond, nemcsak érdekes és értékes történet, hanem 
sokkal több: az, amiről tudósíi, formálta hitét épúgy, mini ahogyan formálta 
annak a gyülekezetnek a hitét is, amelynek az evangélista is tagja. :S mivel 
az evangélista Jézusban hisz, azért az a reménység .tölti el. hogy a könyvében 
elbeszéltek által Isten másokban is tud és akar hitet ébreszteni. Abban, amil 
Máté elmond, a gyülekezet közkincsét szólaltatja meg, — minden személyes 
természetű visszaemlékezésnek a háttérbe szorításával. Éppen azért evangé-
liuma teljesen az Egyház szolgálatában áll, aminthogy az apostolok is minden 
egyéni érvényesülésre való törekvés nélkül az Egyház szolgálatába állottak. 
Innét van, hogy Mátéról, valamint a többi apostolról alig tudunk egyebet, 
mint a nevüket. 

1 , 2—17: Jézus családfája; v. ö. Luk. 3,23—38. 

Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot , Jákób nem-
zette Judá t és testvéreit, J u d a nemzette Fáreszt és Zárát Támártól, 
Fáresz nemzet te Eszrómot, Eszróm nemzet te Arámot, Arám nemzette 
Áminádábot, Áminádáb nemzet te Náásszónt, Náásszón nemzet te Szálmónt 
Szálmón nemzet te Boázt Ráhábtól, Boáz nemzette Óbédet Rúttól, 
Óbéd nemzette Jesszét, J e s szé nemzette Dávid királyt. 

Dávid nemzette Salamont az Uriás feleségétől, Salamon nemzette 
Roboámot, Roboám nemzet te Ábiát, Ábia nemzette Ászáfot, Ászáf 
nemzette Józafá to t , Józafá t nemzette Jórámot , Jórám nemzet te Uzziást, 
Uzziás nemzet te Jóáthámot, Jóáthám nemzette Ákházt , Ákház nem-
zette Ezekiást, Ezekiás nemzet te Manasszét, Manasszé nemzetté Amószt , 
Ámósz nemzet te Jósiást, Jósiás nemzette Jekoniást és testvéreit a 
babiloni fogság idején. 

A babiloni fogság után Jekoniás nemzette Szaláthiélt, Szaláthiél 
nemzette Zorobábelt, Zorobábel nemzette Abiudot, Ábiud nemzette 
Eliákimot, Eliákim nemzette Ázórt, Azór nemzette Szádókot, Szádók 
nemzette Ákhimot, Ákhim nemzette Eliudot, Eliud nemzet te Eleázárt , 
Eleázár nemzet te Matthánt, Matthán nemzet te Jákóbot , J á k ó b nemzette 
Józsefet, Mária férjét, akitől született a Krisztusnak nevezett Jézus . 

Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig van tizennégy nemzetség, 
Dávidtól a babiloni fogságig ismét tizennégy és végül a babiloni fog-
ságtól a Krisztusig ugyancsak tizennégy nemzetség. 

Máté Jézus családfáját három szakaszban vezeti Ábrahámtól Dávidig, 
innél a babiloni fogságig és végül Józsefig, ¡11. Jézusig. A családfa összeállítá-
sánál alapul az első szakaszban, Ábrahámtól Dávidig, I. Krón. 2,1—15, ill 
Huth 4, 18—22 szolgált; az utóbbival szószerinti megegyezések állapíthatók meg. 
A második szakasz, Salamontól Jekoniásig, ill. a babiloni fogságig, I. Krón 
3,5—16 nemzetségtábláján épül fel. Az utolsó szakasz, Jekoniástól Józsefig, 
amelyben csak egy, az Ötestámentomból ismert név található (Zorobábel), nyil-
ván családi hagyományból származik. Éppen ez a körülmény teszi valószínűvé 
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azt is, hogy a családfát jelenlegi formájában nem az evangélista állította 
össze, hanem azt Jézus családjának hagyományából vette át, talán a nélkül, 
hogy maga azt pontosabban ellenőrizte volna. Hogy i lyen nemzetségtáblák 
az egyes zs idó családok birtokában voltak és hogy ilyenekre szükségük is 
volt, azt egykorú forrásokból könnyen megállapíthatjuk. A zsidó családok 
nemzetségtábláit először Esdrás gyűjtötte össze, hogy az idegenekkel való 
keveredésnek még a lehetőségét is kizárja. Különösen szigorúan vették a csa-
ládfa tisztaságát azoknál, akik papi szolgálatot teljesítettek, éppen ezért még 
Palesztinán kívül élő papok sem mulasztották el házasságkötés alkalmával a 
saját, valamint jegyesük családfáját a jeruzsálemi hatóságok előtt hiteles ok-
mányokkal igazoltatni. Ebből érthető Josephusnak, a Kr. u. 1. század végén 
é lő zsidó történetírónak az a tudósítása, hogy a nagy háborúk után, amilye-
neket Antiochus Epiphanes, Pompejus, Quintilius Varus viseltek Palesztina 
földjén, az életben maradt papok az elpusztult nemzetségtáblákat a megmara-
dottak segítségével pótolták, ill. kiigazították. Természetes azonban, hogy a 
felsorolt körülmények magukban véve még nem biztosítják a Máté által közölt 
családfa hitelességét és hiánytalan pontosságát. Sőt, a fentebb említett ótestá-
mentomi szakaszok segítségével ellenőrizhető részletben is vannak hibák: 
Jórám és Uzziás közt kimaradt három tag (Akházia, Jóász és Amazia); Boáznak 
az anyja n e m lehetett az a Ráháb, aki Jozsue 2 szerint Izrael népének palesz-
tinai honfoglalása idején élt és akit i lyen formán kb. 300 esztendő választ el 
a bírák korától, amelybe Ruth története esik; Ábia fiát, Ászát a nemzetségtábla 
összetéveszti a zsoltárokból ismert Ászáf költővel, éppen úgy, mint Manasszé 
íiát, Ámont, a híres prófétával, Ámosszal, — a későbbi kéziratok ezeket a hibá-
kat ki is igazították (ezeket követik a magyar fordítások is!). Ami viszont a 
családfának azt a szakaszát illeti, amelyet az Ötestámentomból nem tudunk 
ellenőrizni (Jekoniástól Józsefig) , erre nézve összehasonlításul kínálkozik Jézus-
nak Lukácsnál közölt családfája. Ez az utóbbi azonban általában nagy el-
téréseket mutat a Máté által közölt családfával szemben: nemcsak, hogy Ábra-
hámon túl Ádámig nyúlik vissza, hanem az Ábrahámtól Dávidig terjedő és meg-
egyező szakasz kivételével összeegyeztethetetlen a Máté által közölt család-
fával. Mert amíg Máté Jézus őseit Dávidtól fogva Salamonon és a királyi ágon 
keresztül vezeti Szalathiélig és Zorobábelig, addig Lukács Dávid fia, Náthántói 
fogva Zorobábelig ismeretlen neveket ad s természetes, hogy Szalathiél atyja 
n e m lehetett Néri, ha az I. Krón 3, 17 és hasonlóan Máté szerint Jekoniás volt. 
Hasonlóan József atyját Máté szerint Jákóbnak, Lukács szerint pedig Hélinek 
hívták. A Zorobábeltől Józsefig terjedő sor pedig nemcsak inevek tekintetében 
teljesen más Lukácsnál, hanem annyiban is, hogy Lukács 18, Máté pedig 9 
közbeeső tagot számlál. Mivel a Lukács által közölt családfát sem lehet egy-
szerűen kitalálásnak minősíteni, azért nyilvánvaló, hogy magában Jézus csa-
ládjában oszlott meg a hagyomány. Ennek ellenére azonban kétségtelen az a 
tény, hogy Jézus családja, ill. József, Dávidra vezette vissza származását. Pál 
apostol is tudja, hogy Jézus Dávid házából származott (Róm 1,3), egy második 
századbeli írónak, Hegesipposnak a híradásából pedig kitűnik, hogy Jézus 
rokonai e l ismerten Dávid házához tartoztak. 

Máté Jézus családfáját nem azért közli, hogy Jézusnak Dávidtól való 
származását bebizonyítsa, hanem inkább ezen az egészen Ábrahámig felmenő 
nemzetségtáblán szemlélteti Istennek az útját Izrael népével egészen addig, 
ahol belép a nemzetbe Jézus, akiben Izrael történetének végső értelme teljese-
dik be és valósul meg. Az evangélium első olvasói számára, akik még benne él-
tek az ö tes támentom világában, a nemzetségtábla minden neve eleven képet 
idéíett fel és a nevek során megvilágosodott nekik, hogyan emelkedett fel 
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Ábrahám nemzetsége a királyi méltóságig Dávid, Izráel egyik legnagyobb 
nemzeti büszkeségének korában s hogyan nyerte el a ' legnagyobb Ígéretet, 
hogy belőle születik a Messiás. Azután a családfa szemlélteti, hogyan süllyedt 
a királyi ház sok bálványimádása, Istentől elfordulása miatt mind mélyebbre, 
míg az egész néppel együtt Babilonban pogány nép szolgájává lett. De mégis 
ebből az alacsony sorsban élő, az ismeretlenség homályával fedeti királyi 
családból született meg Isten eredeti Ígéretéhez híven a Messiás. Hogy ezen a 
hosszú úton Ábrahámtól Jézusig Isten vezetle Dávid királyi házát, épúgy, mint 
Izráel népét, azt az evangélista azzal a törvényszerűséggel szemlélteti, amely 
szerinte abban nyilatkozik meg, hogy Jézus nemzetsége három szakaszának 
mindegyikében 11—14 nemzedék található. Amint láttuk, a második szakaszban 
ez csak úgy érhető el, hogy három nemzedék .kimarad; a harmadik szakaszban 
pedig az evangélista csak Ili nemzedék nevél közl i : ' ta lán már az evangélista 
kezei közt lévő családfa sem tartalmazott több nevel, -vagy valami módon 
evangéliumunk szövege romlott meg. De Isten útjai emberi szú.nítások tökélet-
lenségein is keresztül világítanak. 

Hasonlóan Isten útjaira akar az evangélista rávilágítani azzal, hogy 
Jézus nemzetségtáblájában négy asszonyi említ fel. Asszonyokat nemzetség-
táblákban nem szoktak felsorolni s ha a zsidó írástudomány Izráel ősanyáira 
hivatkozott, akkor dicsekedve Sárát, Rebekát. Ráhelt és Leát emlegette. Hogy 
Máté ezekel nem említi meg, már magában is jellemző. De abban, hogy a pa-
rázna Thámárt (v. ö. I. Móz :i8j és Ráhábol (v. ö. Józsue 2), továbbá a pogány 
inidiánita liuthot és Bathsebát, Uriásnak a feleségét, akivel Dávid házasságtörést 
követett el (v. ö. 11. Sám 11), hangsúlyozottan kiemeli, rámutat Isten hűsé-
gére, amellyel megtartja igéretét akkor is, lia azt egy nemzetség vagy nép bű-
neivel el is játszotta. 

Ugyancsak Isten kiszámíthatatlanul csodás útjaira mutat, hogy Jézus 
Dávid házának a tagjává azáltal lett, hogy József . f iává fogadta. Az a mai o l v a s ó 
számára kínálkozó ellenvetés, hogy eszerint Jézus vérségi kapcsolat révén 
mégsem volt Dávid ivadéka, az evangélista és az e lső keresztyének számára 
elképzelhetetlen volt. Mert nekik az, hogy József Jézust elfogadta l'iának, nem-
csak jogi kapcsolatot jelentett, hanem engedelmességet Isten rendelésével 
szemben, amint azt éppen a következő történet is mutatja. • 

A mult század végén egy, a Sinai-liegven lévő kolostorban felfedezett 
kódex, amely az evangéliumoknak legrégibb, talán még a 2. századból szár-
mazó szír fordítását tartalmazza, a ltí. vs.-ben a köv. szöveget adja: «Jákób 
nemzette Józsefet. József, akinek jegyese volt a szűz Mária, nemzette a mes-
siásnak mondott Jézust». Egyes tudósok, akik hajlandók ebben a szövegben 
Máté legrégibb, eredeti szövegét elismerni, úgy vélik, hogy ez a szöveg azt 
a legrégibb hagyományt tartalmazza, amely szerint Jézus Józsefnek vér sze-
rinti fia volt s feltételezik, hogy ezt a legrégebbi hagyományt szorította ki az 
a későbbi elbeszélés, amely szerint Jézus Isteu csodálatos teremtő akaratából 
férfiú közbejötte nélkül született Máriától. — Azonban az említett szír fordítás 
szövege e helyen Máténak a mi fordításunkban is közölt szövegével szemben 
romlott; ezt már mutatja a szóban forgó szöveg belső e l lenmondása («a szűz 
Mária»!) is. Ehhez járul, hogy az a fordító, vagy máso ló , akitől ez a szöveg 
származik, éppen úgy közli Jézus csodálatos születésének történetét, mint az 
evangélium összes szövegei és fordításai. Nyilvánvaló tehát, hogy ő is e l fo-
gadta Jézus csodálatos születésének történetét és ezzel a sajátságos szöveggel 
nem akarja azt mondani, hogy Jézus Józsefnek vérszerinti , fia volt. Általában 
a legrégibb keresztyénség területén sehol sem találunk el lenmondást azzal a 
hagyománnyal szemben, amelyet Máté és Lukács őrzött meg számunkra. Olyan 
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régebbi hagyomány, amely szerint Jézus Józsefnek valóságos fia lett volna, 
sehot sem mutatható ki sein a palesztinai zsidó-keresztyénségben, sem a görö-
gül beszélő pogány-keresztyénségben. Az első és legrégebbi, számunkra fel-
i smerhető hagyomány Jézus születésére vonatkozólag éppen az, amely Máté 
és Lukács evangéliumaiban maradt ránk. Csak a későbbi zsidóság elvakult 
gyűlölete szórt rágalmat Jézus születésére, azt állítva. az evangéliumi 
történet elferdítésével, hogv Jézus Máriának egy idegennel (római katonával) 
folytatott bűnös viszonyából származott. 

1, 18—25: Jézus születése. 

J É Z U S KRISZTUS születése így történt: Anyja , Mária jegyben járt 
Józseffel , de mielőtt egybekeltek, várandósnak találtatott a Szentlélek-
től. József pedig, az ő férje, igaz ember volt és nem akarta őt meg-
bélyegezni, azért úgy határozott, hogy titkon bocsátja őt el. Midőn 
azonban ezt mérlegelte, íme, az Urnák angyala megjelent neki álomban, 
m o n d v á n : „József, Dávid fia, ne riadj vissza attól, hogy magadhoz 
vegyed Máriát, a te feleségedet; mert ami benne fogant, a Szentlélek-
től van. Fiat szül majd és nevezd őt Jézusnak. Mert ö szabadít ja meg 
népét bűneiből". Mindez pedig azér t történt, hogy beteljesedjék, amit 
az Ür mondott a próféta ezen szaváva l : „íme a szűz fogan és fiat szül 
és nevezik az ő nevét Immánuélnek", ami azt jelenti: „velünk az Isten". 
József pedig felkelvén álmából, úgy cselekedett, ahogy meghagyta neki 
az Ürnak angyala és magához vette feleségét. De nem érintette őt mind-
addig, amig fiat nem szült. Es nevezte azt Jézusnak. 

21. vs. v. ö. Zsolt 130,8. - 23. vs. v. ö. Ezs 7,14. 

Az evangélista egy új történetei kezd, amely szerkezetileg nincs össze-
kapcsolva a megelőzővel. Ebből le lehet olvasni az evangélista írói eljárását, 
amelyet egész munkájában követ: a gyülekezetben élő és jórészt már formált 
hagyományt gyűjti össze és dolgozza fel a címben is megadott vezéreszme 
segítségévet átgondolt, egységes egésszé. 

Máté mindenek előtt a Krisztus születéséi mondja el, anélkül hogy a mély-
séges titoknak azt a fátyolát, amely ezt az eseményt fedte, kíváncsi szemmel 
fell ibbenteni igyekeznék. így válik érthetőbbé mindjárt az első mondat szűk-
szavú megállapítása: midőn József és Mária jegyben jártak s még mielőtt 
egybekeltek volna, hogy mint házastársak együtt éljenek, Mária ivárandósnak 
találtatott a Szentlélektől». Az evangélista neui tájékoztál a lelől, hogy ezt 
hogyan s kik állapították meg. Arra sem tesz célzást, hogy talán Józsefnek meg-
rendült volna a bizalma Mária iránt, ¡11., hogy talán Józsefben gyanú 
támadt volna jegyese hűsége felől. Sőt, inkább ilyesmit lehetetlenné tesz az 
evangélista tudósítása Mária állapotáról. \ József éppen ebben a helyzetben 
akar úgy viselkedni, mint iigaz ember», azaz mint o lyan valaki, aki egész 
cselekvésének zsinórmértékévé Istennek a törvényben kinyilatkoztatott aka-
ratát tette. S mivel mosl felismeri, hogy Isten titkos akarata Máriát vá-
lasztotta ki, azért azt gondolta, hogy akit Isten a Messiás, leendő anyjává 
tett meg, ahhoz neki. a férfinak többé nincs joga: félt Máriát feleségévé tenni, 
mert úgv vélte, hogy akkor szembehelyezkedik Isten akaratával. De tudta azt 
is, hogv ha az érvényes jog szerint jár el, vagyis nyi lvánosan állítja ki a már 
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Mózes által megállapított «elbocsátó- (váló-) levelet» (v. ö. V Móz 24,1; az 
eljegyzés jogilag ugyanolyan érvényes cselekedet volt, mint a házassági egybe-
kelés, azért azt. mint a házasságot, csak válólevéllel lehetett felbontani) , akkor 
jegyesét «megbélyegzi», vagyis abban a színben tünteti fel, mintha hűtlen-
ségen érte volna. Ezért határozza el, hogy csak titkon ad neki válólevelet. 

Ezt az elhatározást fordítja azonban más irányba Islennek kinyilatkoz-
tatása, amely azt érteti meg Józseffel , hogy akkor teljesíti Isten akaratát, ak-
kor lesz tehát a szó helyes értelmében ¿igaz ember», ha nem riad vissza attól, 
hogy Máriát feleségévé tegye és így elfogadja fiául azt, akit Isten az ő gyer-
mekévé akar teaai, jóllehet a Szentlélektől fogantatott. Ezért is hagyja meg a 
kinyilatkoztatás Józsefnek, hogy a születendő gyermeket Jézusnak nevezze, 
mert — teszi hozzá, — «ő szabadítja meg népét bűneiből». «Jézus» görögösített 
formája a héber Jehosua, vagy rövidebb alakja szerint Jésua névnek, mely az 
újtestámentomi korban Palesztinában elég gyakori volt s így n e m kelthetett 
feltűnést. Minden héberül értő ember számára könnyen fe l fogható értel-
me szerint annyit jelent, mint «Jahve szabadítás!» s most az angyali üzenek 
azt közli Józseffel, hogy a megígért • fiúban ez a név valóra válik. Ez a szó-
játék csak azok számára érthető, akik ismerik a Jézus-név értelmét, ill. hébe-
rül beszélnek. Már ez a körülmény is mutatja, hogy Máté görög nyelvű elbe-
szélése csak változata, ill. fordítása egy eredetileg sémi (arám) nyelven meg-
fogalmazott történetnek. Az angyali üzenet ezzel a névvel megadja Jézus 
messiási feladatát is: ő szabadítja meg népét bűneiből. Ez a feladat-meghatá-
rozás már eleve kizár minden olyan, a késői zsidóságban annyira elterjedt 
reménységet, hogy a Messiás e lső feladata lesz harcra indulni a pogányok 
ellen és Jeruzsálemben egy új Izráel királyi trónusát elfoglalni. — Az evangélista 
szerint József ezt a kinyilatkoztatást álomban nyerte: nemcsak az Ö-, hanem 
az Ojtestámentomban is többször előfordul, hogy valakinek Isten álmá-
ban mutatja meg az utat, amelyet elébe szab (v. ö. pl Csel 16,9) . 

Hogy pedig mindaz, amit az evangélista elmond, nem emberi kitalálás, 
amellyel a dolgokat felcioomázza, azért Máté rámutat arra, h o g y Jézus szü-
letésénél teljesedett be Ezs 7, 14 prófétai igéje. Eladdig ez az ige mintegy üres 
volt, csak hangzott, de nem telt meg eleven életvalósággal. Most megtelt, be-
teljesedett. A zsidó írástudomány ugyan az eljövendő Messiás egész életét, 
sorsát igyekezett az Ötestámentom Ígéretéből kihámozni, de ezt a helyet nem 
vonatkoztatta a Messiásra. Csak az első keresztyének ismerték fel, hogy ez az 
ige vált valóra Jézus születésekor. Máté a prófétai idézetet nem fordítja az 
eredeti héber szövegből, hanem azt a közkézen forgó görög fordítás (az ú. n. 
Septuaginta) alapján közli: az utóbbi (kül. a «szűz» szóval) világosabb, mint 
a héber szöveg. — Az egész evangéliumon keresztül megfigyelhetjük, milyen 
következetesen mutat rá az e l ső evangélista arra, hogy Jézusban teljesedett 
be az ótestámentomi gyülekezetnek adott isteni Ígéret. 

Az evangélista azzal a rövid tudósítással fejezi be elbeszélését, hogy Jó-
zsef engedelmesen fogadta az Or angyalának üzenetét és mindent úgy cseleke-
dett, ahogy az meghagyta neki. Egybekelt Máriával; azonban Isten tulajdonának 
tudta feleségét s azért nem érintette őt mindaddig, amíg a megígért fiú meg 
nem született. Máté kifejezése («nem érintette feleségél addig, a m í g . . . » ) ma-
gában véve érthető volna úgy is, hogy Mária Józseffel sohasem élt együtt tel-
jes házastársi kötelékben. Azonban ez az értelmezés már csak azért sem való-
színű, mivel a késői zsidóságban hiányzik az a meggyőződés, hogy a szűzi élet 
magasabbrendű, mint a házastársak együtt élése. Valószínűbb, hogy az evan-
gélista természetesnek tartotta, hogy József és Mária Jézus megszületése 
után házastársi közösségben éltek egymással. 
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Sí, 1- -12: A napkeleti bölcsek. 

Mikor pedig Jézus a júdeai Bethlehemben Heródes király idején 
megszületett , íme, napkeletről bölcsek (mágusok) érkeztek Jeruzsálembe, 
tudakolván: Hol van a zsidók újszülött királya ? Mert láttuk az ő csillagát 
napkeleten és eljöttünk, hogy leboruljunk előtte. Mikor ezt Heródes király 
meghallotta, rettegés fogta el és vele együtt egész Jeruzsálemet és egybe-
gyűjtve mind a papi fejedelmeket és a nép írástudóit tudakolta tőlük, 
hogy hol kell a Krisztusnak megszületni. Azok pedig azt mondták neki: 
a júdeai Bethlehemben ; mert így írta meg a próféta. „És te Bethlehem, 
J u d a földje, semmiképen sem vagy legkisebb J u d a vezérei közt, mert 
belőled származik a fejedelem, aki pásztora lesz az én népemnek, Iz-
ráelnek". Ekkor Heródes titkon hivatta a bölcseket, pontosan meg-
tudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét és elküldte őket Bethle-
hembe mondván : Menjetek el, szerezzetek pontos értesülést a gyermek 
felől; ha pedig megtaláltátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenve 
leboruljak előtte. Ezek pedig meghallgatván a királyt elmentek. S íme 
a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amig oda-
érve megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Látva pedig a csillagot, 
igen nagy öröm fogta el őket. És bemenve a házba, megtalálták a gyer-
meket Máriával, az ő anyjával együtt és leborulva hódoltak neki. Az-
után kinyitva kincsesládáikat a jándékokat adtak nek i : aranyat, tömjént 
és mirhát. Mivel pedig álomban intést vettek, hogy ne forduljanak visz-
sza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. 

6. vs. v. ö. Mik 5 , 1 ; II. Sáui 5,2. 11. vs. v. ö. Ezs 60, 6; Zsolt 72, 10. 15. 

A napkeleti bölcsekről, valamint a betlilcliemi gyermekgyilkosságról szó-
ló történet egy összefüggő egészet alkot, amely az 1. fejezel elbeszélésétől any-
nyiban független, hogy arra semini utalás sem törtéilik. A második fejezet is 
jellegzetes módon mutatja egyfelől az evangélistának elbeszélésmódját, ameny-
nviben részijén az ("iteslámentom, részben pedig a korabeli zsidó írástudo-
mány színeinek és eszközeinek segítségével rajzolja Jézus történetéi, másfelől 
pedig elbeszélésével rávilágít arra, aminek szemléltetése egyik legfőbb célja 
evangéliumának megírásával. Az evangélista nem szól azokról a jelekről, ame-
lyek Jézus születését kísérték s arról, mint fogadta Isten ajándékát a nép, 
amelynek megváltója lett. Inkább azt mondja el, hogy Isten a Krisztus meg-
születéséről a messze Keleten pogányoknak adott jelel és azok iinádásra kész 
reménységgel keresik őt. 

Csak egy szűkszavú bevezető mondat utal arra, hogy Jézus Bethlehemben 
és pedig megkülönböztetve a hasonló nevű galileai községtől, Júdeában született. 
Születésének időpontjáról is csak általánosságban hallunk: Heródes király 
idején. Az elbeszélés további menetéből, következtetni lehet arra, hogv Jézus 
születése Heródes uralkodásának utolsó éveire esik .V07;/ Heródes, aki idumeai 
családból származott, Kr. e 10-ben a rómaiaktól nyerte el hatalmát és 37-ben 
foglalta el Jeruzsálemet. Mini fényes politikai és kormányzói képességekkel 
megáldott uralkodó rendet teremtett az évtizedes belviszályoktól felforgatott 
országban. Akaratát kíméletle» szigorúsággal érvényesítette és sokszor véres 
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kegyetlenséggel, lelkiismeretfurdalás nélkül törte le az ellenállást. Több mint 
három évtizedes uralkodása alatt országát felvirágoztatta, úgyhogy a rómaiak 
e lőt t is tiszteletet szerzett magának. Csak a törvényhez hű zsidóság gyűlölte 
é lete végéig, nemcsak azért, mivel idegen származású volt. hanem még inkább 
azért, mivel ravaszsággal és kegyetlenséggel e lnyomta a messiási reményt. Heró-
d e s Kr. e. 4-ben halt meg Mivel Jézus születése Luk 1,5 értelmében ugyancsak 
még Heródes idejére esik, azért Jézus születési évét1) a mi időszámításunk 
előtti kb. 6—5 évekre kell tenni. 

Az evangélista Jézus történelének egv jellegzetes vonását szemlélteti már 
az első történettel is, amelyet e l m o n d : Jézus nem magától cselekszik és keresi 
fel a távoleső népeket, hanem az Atya «húzza» őket hozzá (v. ö. Ján 6,44) . 
í g y jönnek, keresve őt a «bölcsek» napkeletről. Az eredeti szöveg md^us-okról 
beszé l ; ez a szó eredetileg a méd-perzsa papi rend tagjait jelölte meg, 
utóbb így nevezték általában a varázslókat (mint Csel 8 ,9; 1 3 , 6 . 8 ) . azután a 
babiloni csil lagjósokat is, akiknek mélységes, titokzatos tudást tulajdonítottak 
( innét a fordítás: napkeleti «bölcsek»). Máté is nyilván ilyen babiloni csillag-
jósokra gondol. Az a hit, amelv a csillagok járásából következtetett az ember 
sorsára és keresett irányítást az életfolytatás számára, nemcsak a csillagjóslás-
ban, hanem az ú. n. keleti misztériumvallásokban is fellelhető. Legfontosabb 
tartalma az volt, hogy az ember életéi a megmásíthatatlan végzel igazgatja. 
Ez volt a késői ókornak egyetlen igazán eleven vallásos hite. Azért mély értelme 
v a n annak, hogy Máté elmondja, mint keresték fel ennek a hitnek a képviselői 
Jézust. Az ókori vallások között a zsidóság dicsekedett azzal, h o g y a csillagok 
hatalmában jelentkező végzet alól Isten felszabadította Izráelt azáltal, hogy 
népévé tette. Ezzel a dicsekvéssel szemben Máté elbeszélése rámutal arra, 
hogy Isten a megszületett Krisztus bölcsőjéhez nem a papi fejedelmeket vagy 
farizeusokat, h a n e m a komor végzethil képviselőit 'vezette el. 

A későbbi legendaköltő fantázia a csillagok halalmának titok-
zatos keleti, sokak által félelmetesnek gondolt képviselőiből talán Zsolt 71, 10 
é s Ezs 60,6 alapján három királyt alkotolt, akiknek még a nevét is tudta (Gás-
pár, Menyhért, Boldizsárt sírjukat pedig Konstantinápolyban, utóbb Milá-
nóban, végül pedig Kölnben mutogatlak. Mindennek semmi alapja sincs az 
evangélium elbeszélésében Málé csak arról lud, hogv Izráel messiási reményei 
ismertek voltak keleten azok körében is, akik ezen váradalmakat nem osztották 
(ez érthető abból, hogy különösen Babilonban nagyon sok zs idó élt). Ennek 
a királynak születésére következtetnek a mágusok, amikor egy rendkívüli csil-
lagjelenséget látnak. Ma már nem lehet megállapítani, hogy micsoda csillagról 
vagy csiilagzatról lehetett szó. Kepler, a híres csillagász figyelmeztetett arra, 
h o g y a Jupiter és Saturnus - coníunctiója» a halak csillagképében Kr. e. 7-ben 
o l y feltűnő égi jelenség volt, m e l y csil lagjósokban méltán kelthette egy hatal-
m a s király születésének a gondolatát. De bármint volt, a mágusok eljöttek, hogy 
az újszülött király előtt keleti s zokás szerinl arcra boruljanak s őt mint istent 
tiszteljék: Máté ebben a hódolatban annak az imádatnak a felcsi l lanó sugarát 
látta, amellyel utóbb a Krisztus nevére minden térd meghajolt (v. ö. Fii 2, 10). 

j Heródest elfogja a döbbenet, amikor tudomására jut, hogy mi járatban 
vannak a Jeruzsálembe érkezett mágusok. S vele remeg egész Jeruzsálem, bizo-
nyára félve a véreskezű uralkodó újabb kegyetlenségétől. A mágusokat Heródes 

') A keresz tyén 'időszámítás megalapítója, D ionys ius Exiguus, egy 6. századbel i 
szerzetes tévesen azonosította a R ó m a alapításától számított 754. é v v e l ; Heródes e z e n 
időszámítás szerint"már 750-ben halt meg. azért kel l Jézus születését is a mi időszámí-
tásunk előtti 6. vagy 5. évre tenni 
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nem meri bántani, e helvetl egybehívja a szinedriuinból, vagyis a legfőbb jeru-
zsálemi zs idó kormányzó testületből a «papi fejedelmeket», azaz azon csalá-
dok képviselőit, amelyekből a főpapok kikerültek,'a főpapot s a vo l t főpapokat, 
továbbá «a nép írástudóit», azaz az írás magyarázásával foglalkozó tudósokat. 
A szinedriumhoz a papi fejedelmeken és írástudókon kívül a nép vénei is tar-
toztak. Az egybegyűltekhez Heródes azt a kérdést intézi, hogy a prófétáknak a 
jövendölése, ill. az írástudomány értelmében hol kell megszületnie a Krisztus-
nak. A kérdésre azt a feleletet nyeri, hogy Bethlehemben, amint azt Mikeás 
próféta megírta. A nyert értesülés adja meg Heródesnek a lehetőséget arra, 
hogy tervét keresztül vigye. A messiási várakozásaiban élő zsidóság nem meri 
üdvözölni az «újszülött királyt», hanem szenvtelen tárgyilagossággal várja az 
elkövetkezendőket Viszont Heródes hidegen számító gyűlölettel, hatalmi önzés-
ből cselekszik. Az evangélista nem szól Heródes tervéről: hogy színlelt, azt 
csak a mágusokkal szemben követett további eljárása fedi fel. Ezek gyanútlanul 
indulnak el a király által megadott úton s — mint az elbeszélés kiszínezi — a 
Keleten is látott csillag vezeti el őket ahhoz a házhoz, amelyben a gyermek 
volt. Mikor azután ott van előttük a sokat keresett gyermek, térdre borulva 
mutatják be neki hódolatukat, felhalmozzák előtte ajándékaikat, amilyeneket 
keleten királyoknak szoktak adni (v. ö. Ezs 60 ,6; Zsolt 72,10—11): aranyat, 
tömjént és mirhái. A két utóbbi illatos fagyanta, amelyek közül az elsői füs-
tölő áldozatul is használták, az utóbbit pedig egyebek közt illatszernek készí-
tették el. 

Az evangélista nem írja le, hogyan fogadták József és Mária a mágusok 
hódolatát, csak annyit mond még el a további elbeszélés érthetővé tétele cél-
jából, hogy a mágusok álomból nyert isteni utasításra Jeruzsálemet és Heró-
dest elkerülve tértek vissza hazájukba. 

¡4,13—23: A bethlehemi gyermekgyilkosság. 

Amikor ők eltávoztak, íme, az Ürnak angyala álomban megjelent 
Józsefnek és azt mondta : Kelj fel, vedd a gyermeket anyjával együtt, 
menekülj Egyiptomba és marad j ott, amíg szólok neked ; mert Heródes 
keresni szándékozik a gyermeket, hogy megölje. Erre felkelt, éjnek ide-
jén magához vet te a gyermeket anyjával együtt, eltávozott Egyiptomba 
és ott volt Heródes haláláig, hogy betel jesedjék az Úrnak beszéde, 
melyet a próféta által szólot t : „Egyiptomból hívtam ki az én fiamat". 

Mikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagyon felhábo-
rodott és kiküldött szolgáival Betlehemben és annak környékén felkon-
coltatott minden gyermeket kétévestől lefelé ahhoz az időhöz mérten, 
melyet a bölcsektől megtudakolt. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta 
mondása : „Hang hallatszott Rámában, sírás és sok ja jgatás : Rákhel 
siratja gyermekeit és nem akar megvigasztalódni, mivel nincsenek". 

Mikor pedig Heródes meghalt, íme, az Úrnak angyala álomban 
megjelent Józsefnek Egyiptomban mondván : Kelj fel, vedd a gyermeket 
és anyját és menj Izráel földjére ; mert meghaltak már, akik a gyermek 
életére törtek. Erre felkelt, magához vette a gyermeket és anyjá t és el-
ment Izráel földjére. Hallván pedig, hogy Archelaus uralkodik atyja 
Heródes helyett , nem mert odamenni, hanem álomban megintetvén, Galilea 



10 

23 

13-15 

16-18 

19-23 

vidékére költözött. Odaérve Názáret nevű városban telepedett le, — 
hogy beteljesedjék a próféták mondása, hogy t. i. „nazóreus"-nak 
fogják nevezni. 
15. vs. v. ö. Hós 11,1. — 17-18 . vs. v ő. Jer 31,15. — 20. vs. v. ö II. Móz 4,19. 

A napkeleti bölcsek története előkészíti a bethlehemi gyermekgyilkos-
ságról szóló elbeszélést. Heródes terve azonban nem érhetett célt: József an-
gyali megintésre Egyiptomba menekül a gyermek Jézussal és Máriával, mint 
ahogy üldözött zsidók már évszázadok óta találtak menedéket a Nilus mellett. 
Arról, hogy meddig maradt ott Jézus, az evangélista nem közöl adatot, — ké-
sőbbi legendák két vagy negyedfél évről beszélnek. Ennek az Egyiptomba me-
nekülésnek a hagyománya tükröződik a Tahnudban található gyűlölködő elbe-
szélésben is, amelv szerint Jézus Egyiptomban járt és onnét a varázslás tudo-
mányát hozta magával. Abban, hogy Jézus menekülése után Egyiptomból tér 
vissza Názáretbe, Hóseás próféta szava teljesedik be. Hóseás az idézett he-
lyen Izráel népéről beszél, amelyet az Óteslámenlom ismételten nevez Isten 
fiának (v. ö. II Móz 4 ,22 - 2 3 ; Jer 3 1 , 9 . 2 0 ) Ahogyan Isten egykor választott 
népét, melyet fiává fogadott, kimentette az egyiptomi rabságból, úgy hozza 
el neki most onnan a szabadító Krisztust. Csak ezzel a szabadítással telje-
sedik be a próféta szava végleg. 

A bethlehemi gyermekgyilkosságról egyedül Málé tudósít bennünket. Lu-
kács, aki különben a napkeleti bölcsek történetéről sem ír semmit, hallgat róla 
és hasonlóan hallgat róla Josephus, a zsidó történetíró is, aki különben részle-
tesen írt Heródes uralkodásáról. Amit Máté elmond Hgródesről, teljesen beleillik 
ennek az alattomos és kegyetlen fejedelemnek a jellemképébe. De az evangélista 
nem azért vette fel munkájába ezt a történelet. hogv Heródes egy különösen ke-
gyetlen tettének emlékét megőrizze, hanem azért, mivel még ebben a tettben 
is prófétai ige teljesedik be. Amikor Izráel fiait a babiloni fogságba hur-
colták, a kivándorlók Rámában, Jeruzsálemtől északra két órányira gyülekeztek 
Jeremiás szavában a népnek ősanyja, Rákhel siratja elveszett fiait. Most ez a 
prófétai ige újból beteljesedett, hogy megtalálja végső és teljes értelmét. 

Az elbeszélés lezárásaképen mondja el Máté, hogy József Heródes ha-
lála után Jézussal s Máriával angyali intelem alapján tér vissza Izráel föld-
jére. Heródes birodalma azonban ekkor már megoszlott fiai közt. Ezek közül 
az atyjához hasonlóan kegyetlen Archelaus ethnarcha 'címmel Júdea, Samária 
és Idutnea fölött uralkodott, Heródes Agrippa pedig mint negyedes fejedelem 
Galilea és Perea fölött. Érthető, hogy József félt ily körülmények közt ismét 
Bethlehembe visszatérni Angyali megintésre megy az evangélista e lbeszélése 
szerint Názáretbe, amely Luk 1,26 szerint Mária lakóhelye volt. így lett Ná-
záret Jézus <hazája> (Mát 13,54). Mindezzel József engedelmesen haladt azon 
az úton, amelyet Isten elébe szabott: József igaz ember volt (v. ö. 1,19). Jézus 
pedig Isten akaratából nyerte hazájául Názáretet, hogy annak a névnek, ame-
lyet ő maga és utóbb tanítványai (v. ö. Csel 24 ,5) viseltek, az értelmét az 
ótestámentomi prófécia adja meg. Máté itt nem egy meghatározott prófétai 
helyre gondol («a próféták.-ról beszél) , hanem gondolatában egybefoglalja 
azokat a helyeket, ahol a Messiásról mint «nécer»-ről (azaz «vesszőszál» v. ó. 
Ezs 11,1) és rokonértelemben «cemach»-ról (azaz «sarj» v. ö. Ezs 4 , 1 ; Jer 
2 3 , 5 ; 33,15; Zak 3 , 8 ; 6,12) van szó. az első szónak a nazóreus névhez való 
hangzásbeli rokonsága adja ineg az evangélistának a jogot arra, hogy a fel-
sorolt, tárgyi egységet alkotó prófétai mondásokat, Jézusra vonatkoztassa. így 
még abban a névben is, amelyet a zsidók gúnynévként alkalmaztak, prófétai 
ige teljesedik be, hogy mutassa: Jézusban valósul meg a messiási üdvkor. 
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Jézust az evangélisták úgy jelölik ineg, mini «názáretiU, mivel Názá-
retből, ebből az egyébként ismeretlen kis galileai városkából származik, v. ö. 
Mk 1 ,9 .24; 10,47; 14.67; 16 ,6 ; Luk4,34; 24, 19. Emellett található a «nazóraios» 
forma (Luk 18,37; Csel 2 , 2 2 ; 3 , 6 ; 4 ,10; 6 , 1 4 ; 22 ,8; 26 ,9 ; Ján 18 ,5 .7 ; 19,19; 
Mát 26, 71), amely valószínűleg egy, a galileai nyelvjárásból származó későbbi 
alak s jelentése szerint u. a. m. «názáreti». «Nazóreus»-oknak nevezték a ke-
resztyéneket Palesztinában és ugyanez a név ment át a Talmudba, amely Jézust 
ismételten «Nócri»-nak nevezi. 

A Krisztus fellépése és nyilvános működése. 
3, 1 - 9 , 34. 

Az evangélista a gyermekségi történet után azonnal áttér a Krisztus mű-
vének a rajzolására a nélkül, hogy az első kél fejezet és a következő elbeszélés 
közt szorosabb kapcsolatot létesítene. Máté nem ír életrajzot, azért nem is 
érdekli Jézus gyermek- és ifjúkorának története, hanem evangéliumot ad, azért 
rajzolja minden szavával a Krisztus müvét. Ehhez az evangél iumhoz hozzá-
tartozik Keresztelő János alakja; nemcsak azért, mivel Jézus is alávetette ma-
gát a Keresztelő által hirdetett keresztscgnek, hanem inkább azért, mivel pró-
fétai igéjével, megtérésre hívó szavával az új világkorszaknak, a messiási üdv-
kornak az előcsarnokában áll. A Krisztus müvét Máté kettős képpel rajzolja. 
Először összefoglaló módon festi meg Jézus tanítását (5—7;, azután pedig, 
ugyancsak összefoglalva, tárgyi szempontok szerint csoportosítva Jézus mes-
siási cselekvéséi (8 ,1—9,34) . 

3, 1—12: Keresztelő János fellépése; 
v. ö. Márk 1.2—6; Luk 3 , 3 - 9; Ján 1. 19 - 2 3 . 

Azokban a napokban megjelent Keresztelő János J ú d e a pusztájá-
ban hirdetve az igét ily szavakkal : Tér je tek meg, mert közel van a 
menny királysága. Mert ő az, akiről Ezsa jás próféta szól, mondván: 
„Hírnöknek szava a pusz tában : Készítsétek az Űrnak út ját , egyenges-
sétek ösvényei t !" Ez a J á n o s pedig teveszőrből való ruhá t viselt és a 
dereka körül bőrövet ; eledele sáska és vadméz volt. Akkor kiment 
hozzá Jeruzsálem és egész J ú d e a és a Jordánnak egész környéke és 
miután bűneikről vallást tet tek, megkeresztelte őket a Jo rdán vizében. 
S mikor sok farizeust és szadduceust látott jönni a keresztséghez, azt 
mondotta nekik : Viperafajzat, kicsoda adott nektek útbaigazítást, hogy 
a közelgő harag elől elmeneküljetek ? Teremjetek tehát a megtéréshez 
méltó gyümölcsöt és eszetekbe ne jusson így szólni magatokban: Atyánk 
nekünk Ábrahám ! Mert mondom nektek, hogy Isten tud Ábrahámnak 
f iakat támasztani ezekből a kövekből. A fejsze már a fák gyökerén 
van és minden fát kivágnak és tűzre vetnek, ha jó gyümölcsöt nem 
terem. Én vízzel keresztellek benneteket, hogy megtérjetek. De aki én 
u tánam jön, az hatalmasabb nálamnál és én nem vagyok móltó, hogy 
saru já t hordozzam, ö fog benneteket megkeresztelni Szentlélekkel és 
tűzzel. Neki a szórólapát már kezében van és megtisztítja szérűjét és 
begyűjti búzáját a csűrbe, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel» 

3. vs. v. ö. Ezs 40,3. — 4 vs. v. ö. II. Kir. 1,8. 
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A harmadik fejezettől fogva Máté elbeszélése formai és tartalmi tekin-
tetben egyaránt nagy rokonságot mutat Márk és Luk elbeszélésével: innét kez-
dődik a párhuzamosan egymás mellé állítható elbeszélésanyag. Máté elbeszé-
lését egy egészen általános, már az Ótestámentomban (v. ö. II. Móz 2 , 1 1 ; 
Ezs 2£ 1) megtalálható szólásformával kezdi, a nélkül hogy az evangéliumi tör-
ténetet időileg korának nagy eseményeihez rögzítené, mint azt Luk 3,1—2 teszi: 
«azokban a napokban» — írja, — t. i. az evangéliumi történetnek minden keí-
resztyén előtt o ly jól ismert napjaiban. 

Az evangéliumi történet Keresztelő Jánosnak a fellépésével kezdődik. 
Megtérésre hívó szava és az eljövendő Messiásról szóló igéje az utolsó, Izráel-
nek adott prófécia, amelyre Jézus eljövetele a beteljesedés. Az őskereszlyén-
ség éppen ebben látja a Keresztelő • fellépésének és müvének értelmét és jelen-
tőségét. S l ogy az őskeresztyénség ezzel nem formálta át talán a Keresztelő ké-
pét a saját hasonlatosságára, az kitűnik abból a híradásból, amelyet a Ke-
resztelőről Josephus, a rómaiak számára író zsidó történetíró művébe (Ant. 
•XVIII, 5 ,2) felvett. Josephus szerint t. i. a Keresztelő «nemes férfiú volt, aki 
a zsidókat arra szorította, hogy az erényi gyakorolják egymás iránt igazsá-
gosságot és Isten iránt kegyességet tanúsítván». •«Mivel az emberek tömegesen 
keresték őt fel és szerfölött gyönyörködtek beszédeiben, azért Heródes, félve, 
hogy (beszédeinek) o ly hatalmas meggyőző ereje — mert szemmel láthatólag 
mindnyájan hajlandók voltak utasítása szerint cselekedni még lázadásra 
vezet, jobbnak látta őt eltenni láb alól, mielőtt a fe l fordulás bekövetkezett». 
Josephusnak, a pogány olvasók kedvéért erősen letompítotl és lecsi-
szolt tudósítása is érezteti azt az egész Izráelen végigfutó nagy megrázkódta-
tást, amelyet a Keresztelő fellépése okozolt. Az a visszhang, amely igéjére 
támadt, nem némult el akkor sem, amikor életéi vértanusággal fejezte be (v. ö. 
Csel 19,1—6) s a mandaeusok gnosztikus szektája még évszázadok multán is 
őt tekintette a Messiásnak. Mindezekkel az elferdítésekkel szemben az evangé-
liumok tisztán és világosan mutatnak rá a Keresztelő küldetésének tulajdonké-
peni lényegére. Ezeknek tanúsága szerint a Keresztelő igéje szoros rokon-
ságot mutat Jézus igéjével, úgyannyira, hogy az nemcsak formailag és törté-
netileg, hanem tartalmilag is hozzátartozik az evangéliumhoz. Ennek 
az oka nem annyira abban van, hogy Jézus folytatta a Keresztelő prédikálását. 
hanem inkább abban, hogy Isten a Krisztus útjának egyengetésére hívta el őt 
prófétául. Máté a Keresztelő igéjét ugyanazzal a mondattal foglalja össze, mint 
Jézus első igehirdetését (v. ö. 4,17). János a népet megtérésre hívja. A 
magyar «megtérés» szó azonban nem fejezi ki azt, amit János mondott. A meg-
felelő görög szó eredeti értelme szerint annyit jelent, mint >az érzület meg-
változtatása» vagy lecsiszoltabb formában «megbánás». Eszerint a Keresztelő azt a 
követelést állítja fel, hogy Izrael változtassa -meg egész gondolkodásmódját, 
bánja meg viselkedését és legyen más. Azonban ez az értelem sem fedi teljesen 
a Keresztelő eredeti igéjét. Az a szó t. i., amelyet János használt s amelyet mi 
az evangélista nyomán «megtérés»-nek fordítottunk, annyit tesz, mint «vissza-
fordulás». A Keresztelő arra hívja fel Izráelt, hogy forduljon vissza Istenhez 
arról az útról, amelyen jár. Mindenekelőtt tehát az Istenhez való viszonynak 
kell megváltoznia, ez azután természetszerűleg vonja magával az érzület és gon-
dolkodás, az életfolytatás megváltozását is. Az ily értelemben vett «meg-
térés» követelményét megokolja a «menny királyságáénak (a kifejezés ér-
telmét lásd 4,17-nél) , azaz a messiási üdvkornak a közelsége. 

Máté beleállítja a Keresztelőt az isteni kinyilatkoztatásnak abba az ösz-
szefüggésébe, amely az ószövetségi próféták igéjében szól hozzánk. János fel-
lépése Júdea pusztájában, vagyis a júdeai hegységtől a Jordánig terjedő puszta, 
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lakatlan területen, valamint igéje az Ezs 40,3-ban található prófétai igének 
a beteljesedését jelentik. A prófétánál egy kiáltó szó hangzik: «A pusztában, 
(azaz az emberek kietlen, terméketlen szívében) készítsétek az Úrnak, Jahvenak 
az útját». Az evangélista átformálja ezt a prófétai igét: János a «pusztában 
kiáltó szó», aki az Ürnala, t. i. a Krisztusnak az útját készíti el5. A Jírisztusban 
Isten közelít az emberhez: ez éppen az új világkorszak, a messiási üdvkor. 

Jánosnál prófétai küldetésének szolgálatában áll minden; igy ruházko-
dása és életfolytatása. Teveszőrből készült durva ruhája, amely függetleníti őt 
minden divattól vagy szokásos viselettől, és bőröve (v. ö. II. Kir 1 ,8 ; Zak 13,4) 
a régi prófétákra, kül. Illésre emlékeztet. Eledele sáska és vadméz. Amannak 
m á r III. Móz 11, 22 k. négyféle ehető fajtáját említi. Keleten különösen a sze-
gények a sáskának többféle fajtáját készítik el még ma is megszárítva, besózva, 
vagy megőrölve eledelül. Ez a pusztában is megtalálható eledel Jánost függet-
leníti mindenkitől: csak Isten akaratára figyelve szólja az igét, amikor «az 
Ürnak szava» szól hozzá (v. ö. Luk 3,2.). Azt a nagy lelki megrázkódtatást, 
ame ly János fellépésével és megszólalásával az egész zsidó népet áthatotta, 
rajzolja az evangélista annak hírül adásával, hogy Jeruzsálem, ahol a nép lelki 
vezetői székeltek, továbbá Júdea és a Jordánvidék lakossága kivonult Jánoshoz 
a pusztába és pedig nemcsak azért, hogy lássa a prófétát és hallgassa szavát, 
h a n e m azért is, hogy «bűneiket megvallva, megkereszteltessenek általa». A 
János által véghezvitl cselekvény megjelölésére a «keresztelés» kifejezés annyi-
ban n e m helytálló, amennyiben a magyar olvasónak azonnal az Egyházban gya-
korolt keresztséget juttatja eszébe és a János-féle «keresztségel» azonnal olyan 
színben tünteti fel, mintha ez amazzal azonos volna. Ennek a benyomásnak 
azonban csak annyiban van alapja, amennyiben Máté nyilván az Egyházban 
gyakorolt keresztség képe alatt emlékezik meg János keresztségéről és a keresz-
tyén keresztséget az utóbbi törvényes folytatásának tekinti. A János által gya-
korolt szertartás abban állott, hogy János bűnvallást tevő hallgatóit alámerí-
tette a Jordán vízében. Az ilyen .víz alá merítések vagy fürdők a val lásos élet 
terén gyakori tisztulási szertartások és a törvény rendelkezése (III. Móz 11—15: 
IV. Móz 19) alapján szokásosak voltak az ótestámentomi gyülekezetben is 
o lyankor, ha valaki valamiféle okból «tisztátalanná» lelt s nem járulhatott Isten 
elé. Ugyanezt a szertartást alkalmazták (a körülmetélés mellett) akkor, ha po-
gányok zsidókká lettek. A híres írástudónak, Hillelnek (megh. kb. 10-ben Kr. 
u.) az iskolájában ezt a szertartást úgy értelmezték, mint a zsidóságba való 
felvétel szertartásai. Amikor János megkeresztelte a hozzá sereglett megtérőket, 
akkor nemcsak azt mondotta, hogy a zsidók ép oly «tisztátalanok», mint a pogá,-
nyok é s Isten előtt mind egyformán bűnösek, hanem egyben utalt az idők tel-
jességére is, arra, hogy a messiási üdvkor küszöbön áll. Mert János keresztsége 
vonatkozással van Ezekiel prófétai Ígéretére (v. ö. Ez 36,25—27), amely sze-
rint Isten «tiszta vizet» hint népére, hogy megtisztuljon minden tisztátalansá-
gától és új szívet és új lelkei ad neki, az ő l e l k é t adja, hogy népe az Isten 
parancsolatai szerint járjon és megőrizze az ő törvényét. János a keresztséggel 
az új, megtisztult Izráelbe, az Isten királyságának a választolt népébevesz i fel 
a megtérőket. Azért prédikálja János «a megtérés keresztségét a bűnöknek bo-
csánatára» (Mk 1,4). A keresztség az élet teljes megújulását jelenti. Amit pró-
fétai igéje követel, az a keresztségben válik valóra. Innét érthető, hogy a ke-
resztelés János prófétai művében a legfeltűnőbb és legmegrajgadóbb vonás. 
Nemcsak a keresztyének, hanem a zsidók is ezért nevezték őt «Keresztelő» 
Jánosnak. 

János prófétai igéje ítéletet jelentett a zsidóság fölött és pedig nem-
csak a hitetlen vagy nyilvánvaló módon bűnös zsidók fölött, hanem az isten-
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félők fölött is, mivel az ő kegyességüket is bűnösnek minősítette. Az a meg-
rázkódtatás és fel lángolás, amely a sokaságot kivitte hozzá a Jordán partjára, 
n e m is volt tartós, annak ellenére, hogy a nép vezetői, farizensok és szaddu-
ceusok is felkeresték őL 

A farizeusok és szadduceusok a zsidóság két vezető vallásos és politikai 
pártját alkották. A farizeusok pártjának a gyökerei messze visszanyúlnak a ba-
bilóniai fogságból visszatért zsidóság vallásos életébe. Az az irányzat, amely a 
szívnek a teljes odaadásával igyekezett a törvény betöltésére, a Kr. e. 2. szá-
zad első felében, a makkabeusi háborúk idején a «chaszidim» (azaz «kegyesek») 
neve alatt kristályosodott ki. Kb. Kr. e. 120 óta nevezték ezt a pártot héberül 
a «perusim» (azaz «elválasztottak», «szeparatisták»), görögösen «farizeusok» 
névvel , úgy látszik azért, mivel magukat mint tisztákat a néptől (az ú. n. 
«ám-ha-árec»-tól) elkülönítették. A farizeusok társulatokba tömörültek, ezeken 
belül egymást «chábér»-nak, azaz <társ»-nak nevezték, hogy szigorúan ellen-
őrizhessék a törvény egyes rendelkezéseinek, pl. a tizedszolgáltatásnak a pontos 
betartását. A párt írástudók vezetése alatt állott, a nagy többségei azonban, 
természetesen a különféle világi foglalkozásokban álló párttagok alkották. Át-
menetileg a farizeusok ragadták magukhoz a politikai hatalmat is Kr. e. 70 
körül. Utóbb heves ellenzékben állottak Heródes, majd a rómaiak uralmá-
val szemben. Részben a farizeusok támogatásával alakult meg s nőtt nagyra a 
zelóták radikális forradalmi pártja is, amely végezetül a zsidóságot a római 
íelsőbbséggel szemben nyilt lázadásba kergette és ezzel oka lett a jeruzsá-
lemi templom pusztulásának (Kr. u. 70-ben). A farizeusok irányát követő írás-
tudomány alkotta meg a mózesi törvénynek azt a minden életkörülményre 
kiterjedő, aprólékos magyarázatát, amely a templom elpusztulása után egyed-
uralomra jutott, ezzel megmentette a zsidóságot a népek rengetegében való 
felszívódástól és mind a mai napig uralkodik a törvényhez ragaszkodó hithű 
zsidóságban. Fanatizmusukkal, amellyel az egész életet a vallás követelményei-
nek igyekeztek alárendelni, a farizeusok döntő befolyással voltak az egész 
zsidóság vallásos életére, úgyhogy Josephus szerint (Ant. XVIII. 1 ,3) az összes 
istentiszteleti cselekvényeket, imádságokat és áldozatokat az ő tanításuk sze-
rint végezték. A szadduceusok kicsiny pártját leginkább az előkelő papi családok 
alkották. A párt nevét valószínűleg a II. Sám 8, 17-ben említett Szádók nevű 
paptól vette és kezében tartotta a nép politikai vezetését. Mint a politikai ha-
talom birtokosai, a szadduceusok igyekeztek jó viszonyt fenntartani a rómaiak-
kal, emellett vallásos magatartásukban is elvetették a törvény magyarázatául 
szolgáló «atyai hagyományok» azon tömegét, amelyekkel a farizeusi írástudók 
a törvény megtartását biztosítani akarták. Míg továbbá a farizeusok elfogadták 
és tanították a feltámadást és a túlvilági büntetést, addig a szadduceusok ezt 
elvetették. A két párt heves harcban állott egymással , a templom pusztulása 
után azonban a szadduceusoké teljesen megszűnt. 

A Keresztelő nemcsak az istenteleneket és erkölcsteleneket, hanem a 
farizeusokat és szadduceusokat is, tehát éppen azokat állítja Isten ítélete alá, 
akik minden akaratukkal Isten törvényét akarták megtartani. Már itt érezhető 
az a mély ellentét, amely miatt utóbb mindkét párt elvetette Jézust és a keresz-
tyénséget, — n e m külsőséges álszenteskedésből, vagy őszinte kegyesség hiánya 
miatt, hanem azért, mivel a törvény betöltésére irányuló emberi akaratuk nem 
hajolt meg a Krisztusban nyújtott kinyilatkoztatás előtt és így Mózeshez való 
ragaszkodásuk miatt hitük hitetlenséggé lett. Ez nyilatkozik meg abban is, hogy 
János «viperafajzat»-nak nevezi őket, azaz kígyóknak, akiknek harapása halált 
okoz: kegyességük halált terjeszt (v. ö. 12,34; 23,33) . Most ők is jönnek, hogy 
meneküljenek az «eljövendő harag», azaz az Istennek küszöbön álló ítélete 
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elől. Hogv lelkükben megbánás van és hogy megtérésre hajlandók, azt János 
nem tagadja, azért Isten kegyelmét nekik is felkínálja. De megtérésük csak ak-
kor több az ítéletet kikerülni óhajtó és azért önzőén bűnös magatartásnál, csak 
akkor igaz megtérés, ha az egész életet újjá formálja, «gyümölcsöt» terem: ebben 
az újjáformált életben a kegyes szokássá , lett vallásnak össze kell törnie és 
engedelmes hittel kell meghajolnia Isten ítélete alatt. Azért nincs helye a meg-
térésben annak a zsidós gondolkodásnak, amely oly szívesen hivatkozik kiválasz-
tottságára, Ábrahámtól va ló származására. Ez a kiválasztottság Isten kegyel-
mének az ajándéka, de a reá való hivatkozás bűnné lesz, ha valaki abból jogot 
formál és vele Isten szabadságát akarja megkötni. Isten n i n c s ahhoz az elődeire 
és e lődeinek a kegyességére oly büszke zsidósághoz kötve: akár «ezekből a (t. i. 
ott a pusztában szerteszét heverő) kövekből» is tud magának fiakat, egész 
népet támasztani. 

A megtérés követelményének sürgető erőt ad a János egész prédikálását 
átható gondolat, hogy Isten ítéletének a,megnyilatkozása, a «harag napja» s vele 
együtt Isten királyságának hatalomban és dicsőségben való megnyilatkozása 
és megvalósulása közvetlenül küszöbön áll. Mint amikor favágók egy fa kivágá-
sához készülődnek és már megtisztították gyökerét a földtől , a fejsze éle pedig 
rajta fekszik a gyökéren, hogy annál nagyobb erővel sújtson le, — úgy jelenti a 
Keresztelő igéje éppen ezt az ítélet előtti utolsó pillanatot. Ahogy a gazda ki-
vág és tűzre vet minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem, úgy jut kárhozatra 
mindenki, akinek élete nem tesz bizonyságot a megtérésben elnyert megújho-
d á s r ó l 

Az ítéletnek erről a napjáról szól János prédikálása s az Isten király-
sága megjelenésének erre a napjára gyűjti a megtérőket, hogy a keresztséggel 
felvegye őket a messiási gyülekezet seregébe. így egész munkája arra mutat, aki 
«ő utána jön» és «nálánál hatalmasabb», magasabbrendű, úgyannyira, hogy 
a Keresztelő nem tartja magát méltónak a rabszolga legalacsonyabbrendű szol-
gálatára, arra t. i., hogy csak «az ő saruit is utána vigye». Annak a müvében, 
aki a Keresztelő után jön, teljesedik be az Isten Ígérete: az majd Szentlélekkel 
és tűzzel keresztel. Szentlélekkel, mert valóra válik, amiről Ezekiel prófétált 
(Ez 36 ,27) , hogy t. i. a Lélek adományával megépül az új, Isten törvényeit 
megtartó Izráel. Az, hogy a Krisztus ajándéka népe számára a Szentlélek, 
megegyezik az ötestámentomnak a Messiásra irányuló reménységével (v. ö. Ezs 
44 ,3; Ez 18,31; 36,25—27; Jóel 2,28 kk.; Zak 12,10). Tűzzel keresztel a Krisz-
tus, mert ítéletet tart. Az ítélet máris közvetlenül küszöbön van. A Messiásnak 
már kezében van a «szórólapál»-ja. A gazda a kicsépelt gabonát úgy választja 
el a polyvától , hogy szérűjén a búzát szórólapáttal fe ldobálja a levegőbe; a 
nehéz búza ekkor a földre hull, a polyva pedig elszáll a levegőbe. így gyűjti 
össze Krisztus is népét gyülekezetébe, míg a hitetlenek «olthatatlan töz»-re jut-
nak. > 

A Keresztelő az ítélet ezen napját és vele a Messiás eljövetelét nemcsak 
közvetlenül közeinek gondolta, hanem úgy vélte, hogy a messiási üdvkor világ-
katasztrófát, ennek a földnek tűzben elégését és egy új világ megteremtését 
hozza magával. Ekkor állítja Isten maga e lé és hívja számadásra népével 
együtt az egész világot. Ha i lyen formában a Keresztelő várakozása nem is vált 
valóra, mert az Istennek útját ő sem érthette meg teljesen, mégis az Isten a 
Keresztelő és a Krisztus igéjével egyaránt ma is mindannyiunkat ítélő széke 
elé állít, amikor felhangzik igéje: «Térjetek meg, mert közel van az Isten 
királysága». 
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3, 13—17: Jézus megkereszteltetése; 
v. ö. Mk 1 ,9—11; Luk 3 , 2 1 - 2 2 ; Ján l , 31—34 . 

Akkor eljött Jézus Galileából a Jo rdán mellé Jánoshoz, hogy meg-
keresztelje fit. Ez pedig elhárította őt m o n d v á n : „Nékem van szük-
ségem arra , ;hogy megkeresztelj engemet és mégis te jössz hozzám?" De 
J ézus e szóval felelt neki: „Engedj most ; mert így illik nekünk teljesí-
teni minden igazságot". Akkor engedett neki. J ézus pedig a ke-
resztség után azonnal kijött a vízből. És íme megnyíltak az egek és 
látta Isten lelkét alászállani mint galambot és reáereszkedni . És íme, 
hang szólott a mennyből: „Ez az én szeretet t fiam, akiben gyönyör-
ködöm". 

17. vs. v. ö. Zsolt 2 , 7 ; Ezs 42 ,1 ; I. Móz 22,2. 

A keresztelés története nyit ja meg a három első evangél iumban a Jézus 
nyi lvános működéséről szóló elbeszélések sorát. A keresztelés története rávilá-
gít Isten választására, mellyel Jézust Krisztussá tette, és megmutatja, hogy 
Isten őt messiási művének elvégzésére a Lélekkel ruházta fel. 

Az a hagyomány, amely szerint Jézus felkereste Jánost, hogy felvegye 
tőle a keresztséget, már korán nehézséget okozott a keresztyén gondolkodásnak. 
Hiszen a János által kiszolgáltatott keresztség a bűnösöket hívta megtérésre. 
Mit keresett Jézus a bűnösök sorában, holott az egész keresztyénség bűntelennek 
tudta őt (v. ö. II. Kor 5,21; Ján 8 ,46 )? Már az apokrif «Héberek evangéliuma», 
amelyből csak töredékek maradtak ránk, kifejezést ad ennek a nehézségnek. 
Ezen evangélium szerint t. i. Jézust testvérei szólítják fel arra, hogy menjen 
el Jánoshoz és kereszteltesse meg magát. Erre a felszólításra Jézus így fe le l : 
«Mit vétettem, hogy elmenjek és megkereszteltessem magamat vele, hacsak 
nem tudatlanság az, amit mondottam». Talán már Málé is érezte ezt a nehézsé-
get és azért közölte azt a beszélgetést, amely Jézus és János közt a keresztelés 
előtt lefolyt. János és azok közt, akik a keresztelést elfogadták, a keresztelést 
megelőzőleg természetszerűleg beszélgetés fejlődött ki: megváltották bűneiket 
(v. ő. 6. vs.). Ennél a beszélgetésnél lesz Máté szerint nyilvánvalóvá, hogy Jézus 
n e m áll azoknak a sorában, akik bűneikkel megterhelve mentek ki a pusztába, 
hanem, hogy ő az, akire János is vár. Ennek a helyzetnek ad kifejezést János 
szava, hogy neki kellene Jézus által megkereszteltetni és így befogadtatni a 
messiási üdvkor népének a seregébe. Ezzel a szóval a Keresztelő maga is meg-
hajolt az Istennek megtérésre hívó szava előtt. De Jézus ragaszkodik szán-
dékához. így illik Jánosnak és neki is betölteni, engedelmesen elfogadni min-
den «igazság»-ot, vagy pontosabban: isteni jogrendet. János igéje éppen úgy, 
mint a keresztség, nem a Keresztelő önkényes felhívása, hanem Isten akara-
tának a kinyilatkoztatása, isteni jogrend. Ezért a Krisztus s em kezdheti meg 
másként az embervilág körében művét, mint, hogy meghajol Isten akarata 
előtt, betölti azt és éppen ezzel egyúttal újra tanúsítja és igazolja a Keresz-
telő prófétai küldetését. 

Amikor Jézus így meghajol az egész népet hívó prófétai ige előtt és 
magára veszi a bűnösök keresztségét, ezze l ,máris Jahvenak az a szolgája, akiről 
Ezs 53 szól: «sokak bűnét hordozá». Ezt tanúsítja a keresztelés alkalmával 
nyert kinyilatkoztatás is. Az, akiben Isten «gyönyörködik», Ezs 42,1 szerint 
Jahvenak az a szolgája, aki a nép bűnének terhét hordozza. Ez az ige a ke re sz -
teléstől fogva kijelöli Jézus útját mindaddig, amíg a kereszten gonosztevők 
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közt ki n e m lehelte lelkét (v. ö. 27 ,38; Luk 22,37 és Ezs 53,12). Ennek a hiva-
tásnak a teljesítésével Jézus az Istennek a választottja, az egyetlen, a szere-
tett Fiú, az a messiási király, akiről m á r a 2. zsoltár költője prófétai látomás-
sal szól. (Az «Isten Fia» név értelméről részletesebben 1. a Függelékben.]. 

Ezt a kinyilatkoztatást Málé éppen úgy, mini Márk és Lukács abban a 
formában közli, ahogyan a Jézus korabeli zsidóság az isteni kinyilatkoztatást 
ismerte, ill. elgondolta. Amióta t. i. Isten megszűnt a próféták által szólni a 
néphez, csak egyes kivételes esetekben ad kinyilatkoztatást olyanoknak, akik 
kedvesek előtte. Ilyenkor a mennyben megszólal egy hang, amelynek a vissz-
hangját hallja az, akinek a kinyilatkoztatás szól. Ezért nevezik ezt a kinyilat-
koztatást <bath kól»-nak, azaz <visszhang»-nak, «mennyei hang»-nak (szóról 
szóra: «a hang leánya»). Mindig a titok leple fedi azt, ha Isten egy prófétának 
kinyilatkoztatja magát. Azáltal, hogy az evangélisták a keresztelés alkalmával 
adott kinyilatkoztalást a népük körében megszokott formába öltöztetve mond-
ják el, könnyebben érthetővé teszik, hogy miről van szó, de szent tartózkodást 
tanúsítanak azzal a titokkal szemben, amely minden kinyilatkoztatást és így 
a Jézusban nyertet is fedi. Ez előtt a titok előtt meg kell hajolnia a b i tnek is. 

A kinyilatkoztatás, amely megjelöli Jézus méltóságát és az úlat, melyen 
haladnia kell, a keresztelés történetének csak egyik főmozzanata. A másik 
lőmozzanat , hogy amikor Jézus kijön a vízből, mintegy villámtól meghasadnak 
az egek és látja alászállni az Isten Leikéi galamb formájában. Amikor Máté 
ezt a jelenetet úgy írja le, hogy Jézus látta alászállni a Lelket, akkor ezzel azt 
a benyomást kelti, mintha ill látomásról ^vizió; volna szó. A látomás, mint az 
isteni kinyilatkoztatás formája és eszköze az Űtestámentomban gyakori a pró-
féták elhivatásának a történeleiben (pl. Ezs 6; vagy egyébként (pl. Ezékielnélj , 
de nem idegen az Újtestámentomtól sem (,pl. a Jel könyvében, vagy Csel 16,9; 
27 ,23) . Jézus történetében i lyen lálomásszerű (vizionárius) élmények azonban 
ritkák (v. ö. Mát 17,1—8, Luk >10,18; 22, 43—44; s ezeknél is kétséges, hogy 
valóban víziókra kell-e gondolni. Ilt a keresztelés történetében főként azért 
bajos vízióról beszélni, mivel nyilván o l y a n jelenségről van szó, amelyet egy-
úttal János is lát, holott a látomás csak Jézus személves élménye lehetne. Év-
századok óta, amióta a próféták kora elmúlt , nélkülözte Izráel Isten Lelkének 
közelségét. Most leszállt a Lélek Jézusra, jelezve, hogy a messiási üdvkor be-
köszöntött; v. ö. Ez 36,25—27; Jóel 2 .28 . Ezért Jézus a Messiás, akin «az 
Ürnak Lelke megnyugoszik« (,Ezs 11,2). Ettől fogva a Messiást hivatásának 
útján a Lélek vezérli s ez azt jelenti, hogy egész cselekvésével Isten kezében 
van, akarata Isten akarata, igéje Isten igéje. Márknál könnyen azt a benyomást 
nyerhetné az olvasó, hogy Jézus életébe a keresztelés alkalmával lépett be a 
Lélek s hogy azelőtt Jézust semmi sem választolta el e g y é b emberektől. Máté 
azonban éppen úgy, mint Lukács, arról tud, hogy Jézus Isten külön leremlői 
akaratából született, a «Szentlélektől fogantatott». Ezt teljessé leszi az az 
elbeszélés , hogy Jézus a keresztelés alkalmával a Szentlelket nyerte. Máté és 
Lakács szerint a Jézus születéséről és megkereszteltetéséről szóló történe-
tek egy harmonikus egészet alkotnak, mert azl mutatják, hogy Isten azt a 
Jézust, akit csodálatos teremtői akaratával hívott el a világba, a Krisztus 
hivatalára hívta el és ezen feladat elvégzésére a l.élek adományával ruházta 
fel . Az a feltevés, hogy Jézus a keresztelés pillanatában nyert élmény által 
let t volna a Messiássá, távol áll az evangélistáktól. 

K*rner: Máté ev*nftlí»* 

^ D . e g y e t ^ 
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4 , 1—11: Jézus megkísértetése; v. ö l.uk. i, 1 — 13; Mk 1, 12—13. 

Akkor J ézus t a Lélek a pusztába vitte, hogy a Sátán megkísértse. 
És miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, megéhezett . Erre oda-
lépet t hozzá a Kísértő és szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd, 
hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké, ö azonban e szóval felelt 
n e k i : Meg van í r v a : „Nemcsak kenyérből él az ember, hanem Isten-
nek minden igéjéből, amely az ő szájából e r ed" . Akkor magával vitte 
a Sátán a szent városba és a templom párkányára állította és így szólt 
h o z z á : Ha Isten fia vagy, vesd le magadat , mert meg van í rva : 
„Angyalainak parancsol tefelőled és kézen hordoznak téged, hogy meg 
ne üssed lábada t a kőben". Mondotta neki J é z u s : Ismét meg van 
í r v a : „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet". Ismét magával vitte őt a 
Sá tán egy igen magas hegyre és megmutatta neki a világ összes király-
ságait és azoknak dicsőségét és mondotta neki: Mindezeket neked 
adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor azt mondotta neki Jézus : 
Távozz tőlem, S á t á n ! Mert meg van í r v a : „A te Urada t , Istenedet 
imádd és csak neki szolgálj". Akkor elhagyta őt a Sátán és az angya-
lok eljöttek és szolgáltak neki. 

4. vs. v. ö. V. Móz 8,3. — vs. v. ö. Zsoll 91.11—12. - 7. vs. v. 6 . 
V. Móz 6,16. — 10. vs v. ö. V. Móz ti, 13, 

Máténál, úgy mint Máiknál és Lukácsnál. Jézus megkeresztelésének a tör-
ténetéhez szorosan hozzákapcsolódik megkísérlésének a története. A törté-
net elénk állítja, hogy mit is je lent Jézus islenfiúsága. A Lélek, t. i. az Isten 
Lelke, amely a keresztelés alkalmával alászállott Jézusra, viszi őt a pusztába: 
Jézust munkájában, egész életében az Isten Lelke vezérli. Ez viszi őt a pusz-
tába is, nem azért, hogy talán csendes szemlélődéssel gondolkodjék az előtte 
á l ló feladat nagyságán és keresse az utakat s módokat, amelyeknek segítsé-
gével azt elvégezheti, - Jézusnak az útját nem ilyen emberi meggondolások, 
hanem Islen akarata vezérli. Az út célja, hogy Jézus 'megkísértessék», azaz 
próbára tétessék, isten kiszolgáltatja őt a Sátánnak, hogy a vele való harcban 
mutassa meg Istenhez ragaszkodását, Isten akarata iránti engedelmességét. 
Ily értelemben nemcsak ott a pusztában van Jézus kiszolgáltatva a Kísértő-
nek, úgyannyira, hogy az unagával viheti», mintha halalmában volna, hanem 
ki volt neki szolgáltalva egész földi életében Innél a kísértések sorozata (v. ö. 
Luk 1,13; 22 .28) . A pusztában a kísértés nem abban állott, hogy Jézus ön-
maga előtt tisztázva messiási feladatát és útját, elutasított magától olyan lehe-
tőségeket, amelyek számára kísértésekké lettek. Az evangélista nem gondol arra 
sem, hogy látomásokban közeledett hozzá a Kísértő V történet azt a kegyetlen 
valóságot állítja elénk, hogy Jézus szemben találta inagál a Sátánnal és hogy 
neki éppen úgy védekeznie kellett ellene, mint nekünk. 

A Sátán (a név annyit jelent, mint «ellenfél»1 az Otestámentom tanúsága 
szerint vádolja a kegyeseket, min i pl Jóbot (Jób 2, 1 kk.) és kisérti, próbára 
leszi, Istentől eltántorítani törekszik őket. A késői zsidóság, mini az Újtestá-
mentom is, a Sátán névvel je lö l i meg az Isten ellenes hatalmak vezérét ( a 
démonok fejedelme, Mát 9 , 3 4 ; Mk 3,22), aki a zsidó írástudomány tanítása 
szerint az esztendő minden napján, kivéve a nagy engesztelő napot , vádolja az 
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izraelitákat Isten előtt. Az Üjtestámentom nemcsak arról tanúskodik, hogy 
Jézus ki volt szolgáltatva a Sátánnak, hanem arról is, hogy az keresztre is 
juttatta (I. Kor 2 , 8 ) , mint ahogy «elnyeléssel» fenyegeti a kegyeseket is (I. 
Pét 5 ,8) . Erre hatalma van, mivel «e világ fejedelme. (Ján 12,31) , sőt «istene» 
(11. Kor 4,4) . 

• Negyven napi és negyven éjtszakai», tehát teljes böjt után (a bőjtölésre 
nézve v. ö. Mát 6 ,16-hoz; «negyven» kerek, szimbólikus szám, negyven napig 
böjtöl Mózes és I l lés is, v. ö. II Móz 34,28; 1 Kir 19,8) lép Jézushoz a Kísértő, 
felhasználva a Jézusnál jelentkező testi szükségletet. Arra szólítja fel Jézust, 
hogy a neki istenfiúi méltóságában adott hatalommal szerezzen magának cso-
dás úton táplálékot. A zsidó írástudomány azzal a reménységgel kecsegtette 
a népet, hogy az eljövendő Messiás ismét mannát, mennyei kenyeret ad majd, 
mint egykor Mózes tette a pusztában. Ha Jézus ennek a felszólításnak enged, 
önhatalmúlag veszi sorsát kezébe, nem él már az Isten iránti engedelmesség-
ben, — hiszen éppen a Kísértő akaratának engedve cselekszik. És ha a kívánt 
csoda akkor nem sikerül, mert elszakadt Istentől, úgy Jézus el is vesztette 
istenfiúi méltóságát. Az Istentől nyert ajándékokat senki sem használhatja 
önző célokra. Jézus is a szó teljes értelme szerint Isten igéjéből «él» s amíg 
Isten életet teremtő igéjével táplálja őt, addig nem láthat szükséget. Jézusnak 
ez a felelete, amelyet egy V. Móz 8,3-ból veit idézel tormájába öltöztet, mély 
bepillantást enged lelki életébe. 

A Kísértő következő támadása Jézust Isten iránti engedelmességére hivat-
kozva igyekszik megejteni. Most a közkeletű zs idó névvel «szent város»-nak 
nevezett Jeruzsálembe (v. ö pl. Mát 27 ,53; Ezs 48 ,2 ; 52 ,1 ; Neh 11, 1; Dán 9 ,24; 
11. Makk 3 ,1 stb.) viszi őt a Kísérlő és a templomnak egy közismert kiugró 
oromzatára, talán az ú. n. «királyi csarnok» déli párkányára állítja, ahol 
Josephus szerint (AntXV. 11,5) egy meredek szakadék voll. Az írásra hivatkozva 
(Zsolt 91, 11—12) szólítja őt fel, hogy vesse onnét alá magát. Az idézett zsol-
tárhely az Istenbe vetett bizodalomnak merész szavakba öltöztetel 1 kifejezése 
s ennek értelmében Isten éppen őt, a Messiást kell, hogy oltalmazza és nem 
engedheti , hogy bántódása történhessék. Bár az evangélista nem szól arról, 
hogy a templom tele volt ünneplő sokasággal, mégis a kísértés nyilvánvaló 
elgondolása az, hogy Jézus sértetlen alábocsátkozása olyan látványos csoda 
volna, amelynek alapján őt azonnal elismernék messiásnak. Hiszen az írás-
tudók várakozása szerint, «ha a messiás-király kinyilatkoztatja magát, akkor 
e l jön és ott áll a szentély tetején». Önhatalmúlag ragadná így Jézus magához 
a messiás méltóságát, bizalmatlan, hitetlen engedetlenséggel térne le arról az 
útról, amelyen őt az Atya vezetni szándékszik. Azért utasítja el, megint az 
írás szavára hivatkozva (v. ö. V. Móz 6, 16). az «Istent kísértő» felszólítást. 

Harmadszor egy igen inagas hegyre viszi fel Jézust a Sátán, ahonnét 
megmutatja neki a világ összes királyságait és azoknak dicsőségét. Az egész 
világ a Sátán birodalma, a királyok is mind az ő szolgálatában állanak. Azért 
kínálhatja fel mindezt Jézusnak, és hajlandó neki odaadni, ha leborul elölte 
és őt imádja. A Kísértő, levetve minden álarcot, nyilt Isten elleni lázadásra csá-
bítja Jézust. Jézus is ép ily nyilt szóval utasítja őt el: «Távozz tőlem, Sátán! 
Mert meg van írva: A te Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!» Az írás 
szavával (v. ö. V. Móz 6,13) fejezi ki Jézus feltél len ragaszkodását Istenhez, 
azt a szilárd eltökéltséget, hogy halad az Atya által kijelölt úton akkor is, ha ez 
az út a teljes elhagyatottságba és a bukásba vezet. A Messiástól a zsidóság 
azt várta, hogy visszaállítsa Izráel birodalmát, hogy hatalma elölt meghódol-
janak a pogányok, azok a hatalmasok, akik akkor a nép fölött uralkod-
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tak. A Kísértő szava mutatja, hogy ez a reménység a Sátán tőrvetése, mellyel 
el akarja tántorítani a Messiást Isten iránti engedelmességétől. A k í sér tés 
története azt mutatja meg a gyülekezetnek, hogy Jézus istenfiúi méltósága 
szöges ellentétben van azokkal a messiási váradalmakkal, amelyeket a zsidó 
írástudomány magának, — részben az ótestámentoin ígéretének a h a m i s ki-
színezésével, — alkotott. Ha Jézus ennek a várakozásnak az értelmében fogta 
volna fel messiási hivatását, úgy nem az Isten iránti engedelmesség útját járta 
volna, hanem beleesett volna a Kísértő lőrébe. A Kr. e. 1. és Kr. u. 1. évszá-
zad története telve van számos olyan «hamis messiás» kísérletezésével, aki 
a Róma elleni lázadásnak, politikai hatalom megszerzésének útján akarta a 
messiási birodalmat megvalósítani. Mindezeknek a lábauyomál befújta a szél, 
nevüket i s alig ismerjük, mivel útjuk netn az Islen akaratának szolgálata, hanem 
önös érdekek keresése volt. 

Jézus diadalát a Sátán fölött az evangélista azzal szemlélleti, hogy mi-
után a Kísértő elhagyta őt, eljöttek az Isten angyalai é s szolgáltak neki: vala-
mikor Illést is így ol talmazta az Úr, táplálta őt csodálatosan, angyalai által 
(v. ö. I. Kir 1 9 , 5 - 8 ) . 

Jézus talán a Sátán fölött a pusztában aratott diadalára gondari, amikor 
a vele vívott harcára és győzelmére utal (Mát 12,29; Mk 3 ,27; v. ó. Luk 10, 18) 
Talán ugyancsak erre a történetre utal a zsidókhoz írt levél szerzője is (v. ö. 
Zsid 2 , 1 8 ; 4,15). 

4 , 12—17 Jézus fe l lépése Galileában; v. ö Mk 1 , 1 4 - 1 5 ; Luk 4 .14—15 

Mikor meghallotta, hogy János börtönbe került , eltávozott Gali-
leába. És elhagyva Názáretet , elment, letelepedett ¡a tenger melletti 
Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén; hogy betel jesedjék, amit 
Ezsajás próféta mondott e szavával : „Zebulonnak és Naftalinak földje 
a tenger felé, túl a Jordánon, a pogányok Galileája, a nép, amely 
sötétségben ül, nagy világosságot látott és azoknak, akik a halál tarto-
mányában és á rnyékában ültek, világosság ragyogott fel". 

Akkortól fogva kezdette J ézus hirdetni és mondani : „Térjetek 
meg, mert közel van a menny királysága". 

1 5 - 1 6 . vs. v. ö Ezs 8 ,23; 9, 1. 

Az evangélista azonnal átlér Jézus nyilvános fellépésének rajzolására, 
a nélkül hogy a pusztából való visszatéréséről vagy pedig arról írna, hogy 
időközben hol tartózkodott. Amikor János ellenségei kezébe került, Jézus 
eltávozott Galileáha és ettől fogva kezdeti prédikálni. Jánost — amint az 
eredeti kifejezés pontos értelme mondja, — «kiszolgáltatták» (t. i. Isten) 
ellenségei (Heródes) kezébe: az evangélista az emberi árulás mögött Isten 
akaratát látja. Jézus is prófétai sorsnak a beteljesedését ismerte fel abban, 
hogy a Keresztelő börtönbe került, de egyben ez volt számára a jel arra, hogy a 
János ajakán elnémult prófétai igét nyilvánosan hirdesse. És pedig mivel 
látta, hogy Júdeában börtön a sorsa annak, aki hirdeti ezt az igét, «eltávo-
zott», visszavonult Galileába. De Galilea is Heródes Antipásnak a birodal-
mához tartozott, aki Jánost elfogatta s ezért Jézus e lhagyva Názáretet, Kaper-
naumba, a Genezáret tava melletti községbe költözött át (v. ö. Ján 2 ,12) . Itt 
szükség esetén rövid vándorlás után elhagyhatta Heródes országát, vagy át-
mehetetl a Genezáret tavának túlsó oldalára. Galilea lett ily módon Jézus első 
fellépésének, nyilvános működésének főszintere s ebben Kapernaum annak 
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központja. Hogy azonban a Messiás Galileáböl jöjjön el, az éppen úgy ellenke-
zett minden zsidó reménységgel (v. ö. Ján 7 ,41—41). mint ahogy Jézus nem 
diadalmas királyként lép fel, hanem vállalja a szenvedés útját azzal is, hogy 
a Keresztelő nyomdokába lép. Jézus galileai fel lépésében Máté isteni akarat 
beteljesedését látja. Egykor Ezsajás próféta az asszírok által elpusztított és 
azért «sötétségben ülő» északi országból várta minden józan reménység elle-
nére a szabadítás elkövetkeztét. Ez az ige most sokkal gazdagabb értelemben 
teljesedik be, mint azt a próféta valaha is gondolhatta volna. Nem Jeru-
zsálemben, a szent városban, hanem «pogányok Galileá»-jában. a halál or-
szágában és árnyékában ragyog fel a messiási üdvkor világossága. A Messiás 
megvetettsége, alacsony sorsa jut kifejezésre ebben is. — Az evangélista az 
Ezsajásból vett és részben a Septuagintához alkalmazkodó, részben azonban 
az eredeti héber szövegből fordított idézettel egyúttal leírja Jézus fellépésének 
területét: Kapernaum az egységnek veit Zebulon és Naftali fö ldjén fekszik. 
Azután Máté nyugatra a tenger felé» tekint s ezzel a szóval talán a Damasz-
kuszból a Genezáret tava mellett Egyiptomba vivő nagy országútra gondol, végül 
pedig a Jordántól keletre fekvő vidékre utal. Ez az egész terület Jézus nyilvá-
nos működésének a színhelye. 

Jézus — az evangélista elbeszélése szerint — első igehirdetésében, mint 
a Keresztelő, megtérésre hív és a menny királyságának elközeledtél hirdeti. Ezzel 
Jézus igazolja a Keresztelő prófétai küldetését, tanúságot lesz arról, hogy 
János igéjében Isten nyilatkoztatja ki magát, de egyben ügy, mint a keresz-
telés alkalmával, engedelmes fiúi szeretettel hajlik meg a mennyei Atya aka-
rata előtt, amellyel őt a János által megkezdett munkába elhívja. 

Ennek a munkának a megértésénél és napjainkban való megszólaltatá-
sánál sok, sőt azt lehet mondani, minden azon fordul meg, hogy mi <-az Isten 
Cili menny) királysága». Az a görög kifejezés, amelyet a magyar biblia «Isten 
országá»-nak, í 11. «mennyek országá»-nak fordít, nemcsak az evangélium, 
hanem a keresztyén egyházi szóhasználatnak is egyik legfontosabb fogalma. 
Az évszázados használatban azonban ez a fogalom sok változáson ment ke-
resztül. Ezeknek a változásoknak a kérgétől, éppen úgy, mini azoktól a képze-
tektől, amelyeket a jelenkori nyelvhasználat fűz hozzá, meg kell tisztítani és 
így kell elhatolni eredeti értelméhez, ha azt akarjuk, hogy Jézus igéje eredeti 
tisztaságában, hamisítatlan őserejével szólaljon meg. Maga az «Isten (¡11. 
mennyek) országa» fordítás sem alkalmas ennek az eredeti értelemnek a meg-
szólaltatására, sőt inkább szinte elkerülhetetlenné teszi hamis képzetek és véle-
mények kialakulását. Ezért használjuk inkább az «Isten (¡11. menny) királysága» 
fordítást, jóllehet ez sem adja vissza teljesen a kifejezés eredeti értelmét. 

A 19. század egyik vezető teológusa, HilschL Albert szerint Isten országa 
«az emberek tömörülése szeretetből való cselekvésre egymással szemben és 
együttesen». Ilyen, vagy hasonló meghatározások alapján úgy tűnhetik fel, 
mintha Isten országa oly módon valósulna meg, hogy az emberek erkölcsi 
tökéletesbedése révén, Isten akaratának cselekvése folytán a Földön az esz-
ményi boldogság állapota jön létre. Akkor Isten országa <a világnak az a 
szellem-erkölcsi állapota» volna, «amelyben Isten akarata mindenütt és min-
denben beteljesedik» (Czeglédy: Bibliai Lexikon). Az Isten országáról alko-
tott i lyen és hasonló felfogás alapján alakult ki az a szóhasználat, amely beszél 
Isten országa «munkásai»-ról, értve ezen az egyházi s különösen belmissziói 
vagy evangélizációs munkakörben tevékenykedőket, vagy beszél Isten országa 
«előrehaladásá»-ról, s végeredményben Isten országát a «legfőbb (erkölcsi) jó»-
nak, minden emberi erkölcsi cselekvés végső céljának tekinti. Mindezek a kép 
zetek és gondolatok félreismerik azt, amit Jézus Isten királyságá»-nak mon-
dott, sőt azt részben egyenesen meghamisítják. 
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Azt, hogy Keresztelő János, valamint hasonlóképen Jézus, mit akart 
mondani az Isten királysága kifejezéssel, csak úgy érthetjük meg, ha vissza-
nyúlunk az Ötestámentomra. Az Ótestámentom ismételten mondja Jahvet «ki-
r á l y i n a k (pl. II. Móz 15,18; I. Sám 12,12; Zsolt 5 , 3 ; 10,16; 2 9 , 1 0 stb.) s 
ezzel kifejezi Istennek a feltétlen rendelkezési jogát mindazzal, ami mint 
teremtménye az övé, valamint azt, h o g y teremtményei mint alattvalói engedel-
mességgel tartoznak vele szemben Viszont Jahve, a király, oltalmazza és védi 
az övéit. Jahvenak ez a királyi méltósága fölötte áll minden térbeli és idő-
beli korlátnak ő kjrájy mindenkor és mindörökké (Zsolt 10,16; 146,10) , ki-
rálya az egész földnek (Zsolt 47, 3. 7—8). De jól lehet Jahve király minden-
kor és így király már a jelenben is, mégis a próféták reménysége a jöven-
dőre tekint: «Lészen, hogy akik megmaradnak mindama népek közül, amelyek 
Jeruzsálem ellen jőnek: esztendőről-esztendőre mind felmennek, h o g y hódol-
janak a Királynak, a Seregek Urának és megünnepeljék a sátorok ünnepét» 
(Zak 14, 16; v. ö. Ezs 24 ,23; 33,22; S o í 3, 15; Abdiás 21) Minél na g y o bb a jelen 
nyomorúsága, annál égőbb vágyódással tekint a próféta a jövendőre: «Mily 
szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, aki ezt 
mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened» (Ezs 52,7) . Szinte úgy tetszik, mintha 
Isten visszavonult volna népétől, a világtól, inelvben bűn és gonoszság hatal-
masodott el, de e l jön ítéletének napján, kinyilvánítja királyi hatalmát és igaz-
ságosan megfizet kinek-kinek. 

Midőn a késői zsidóságban mindinkább tért .hódít a szinte baltonás ret-
tegés Jahve nevének kiejtésétől, ezzel együtt elterjed az a szokás is. hogy 
«Jahve király» helyett azt mondják «Isten (az t'ir) királysága», vagy még in-
kább, hogy Isten nevét is elkerüljék. <a menny királysága» («máikul sámájim»;. 
éppen úgy, mint ahogy a helyett, hogy . Jahve jelen van», azt mondják «(az Űr 
jelenléte» («sekhina»). Már ebből is világos, hogy az «Isten, ill. m e n n y király-
sága» kifejezés Isten királyi méltóságát és hatalmát jelöli meg. Távol áll azon-
ban a kifejezéstől az «ország» képzete, vagyis az a képzet, mintha ez a királyság 
alattvalók szerves egésze volna. Csak amennyiben egy királyság szükség-
képen «birodalomban» valósul meg, kapcsolódik, de egészen másodrangú mó-
d o n az a képzet, hogy Isten királysága ott van, ahol Isten uralkodik, ahol 
akarata megvalósul, ahol népe kizárólag neki engedelmeskedik és teljesen 
neki szolgál. 

A zsidó írástudomány ;i kifejezést ritkán ugyan, de az eddig elmondot-
takkal összhangban használja. Kialakul az a szólásforma: «felvenni a menny 
királyságának az igáját» s ez azt jelenti , hogy valaki «elfogadja Istent urául és 
királyául», mint ahogy egykor Ábrahám elfogadta Jahvet urául és királyául, 
hozzá az egy Istenhez ragaszkodott, midőn megtagadott minden bálványt. Ily 
értelemben a kegyes izraelita minden nap többszörösen is «felveszi a menny 
királyságának igáját», amikor e lmondja az V. Móz 6,4—9; 11,13—21 és IV. 
Móz 15,37—41 szakaszaiból összeál l í tod hitvallást, az ú. n. «Semá»-t (V. 
Móz 6 ,4 : «Halljad Izráel: az Űr, a mi Istenünk egy Or»). Isten királyi igénye 
tehát döntés elé állítja az embert, 'azaz az ő népének tagját, hogy elfogadja-e 
vagy sem. S mivel így Isten királyi hatalma csak ezen döntés által lesz lát-
hatóvá, de teljessége szerint rejtve van, mivel itt e világban bűn, halál és a 
Sátán uralkodik, azért irányul a választott népnek teljes izzó vágyódása arra a 
napra, amidőn Isten kilép rejtekéből és felhozza az ő királyságának napját. 

Készítse meg (Isten az ő királyságát és virágoztassa fel megváltását és hozza 
el az ö Messiását» — könyörög a kegyes a Kaddis-imádságban. A menny ki-
rályságának megvalósulására irányuló reménység tehát teljesen eszchatolo-
gikus jellegű. 
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Ebben a helyzetben szólal meg a Keresztelő és Jézus igéje: «Térjetek 
meg, mert közel van a menny királysága!» Amire próféták sóvárogva tekin-
tettek, amit a kegyesek izzó szenvedéllyel óhajtottak, a/, most itt van az ajtó 
előtt! Az Isten királyi hatalmának ez a megnyilatkozása ítélet lesz, — a Ke-
resztelő is minden bizonnyal kiszínezte az ítéletnek ezt az idejét, hiszen 
prófétai igéjének minden reménysége erre a jövendőre tekintett. Ha megva-
lósul, akkor ez a világkorszak, amelyben él és amelyet a bűn és halál s vele 
a Sátán uralma jellemez, egy nagy világkatasztrófában elpusztul s Isten meg-
építi új világát, amelyben letöröl minden könnyet, a halál nem lesz többé, sem 
gyász, sem kiállás, sem fájdalom (v. ö. Jel 21, 11. 

Hasonló érielemben hirdelle Jézus is Isten királyságának az elkö-
zeledtét. Annak elérkeztél kiszínezte az evangéliumok tanúsága szerint azok-
kal a vonásokkal, amelyeket már korának az a|iokalyptikiis várakozása is 
használt (v. ö. Mát 21; Mk 13; Luk 21 j. De Jézus igéje inégis jellegzetesen 
eltér minden zsidó apokalyptikálól. Ez az utóbbi különféle eszközökkelj de 
mindig újra meg újra ki akarja számítani az Isten királysága megjelenésének 
a napját. Jézustól az ilyen számílgatás teljesen idegen (Luk 17,20—21): fiúi 
engedelmessége nyilatkozik meg abban is, hogy megtanít számító kegyesség 
nélkül hitlel várni az Isten napjára. 

Az Isten királyságának megjelenése, csoda a szó legteljesebb értelmé-
ben. Semmiféle emberi erő, kegyesség nem siettetheti vagy késleltetheti meg-
jelenését, inint alKJgv az elvetett inag, ha kikelt, «magától» nő. szökik szárba 
és terem kalászt (v. ö. Mk -1,26 29). Isten tökéletes, önálló lölénnyel valósítja 
meg királyi hatalmát. Ezl Jézus példázatai a legkülönfélébb képekkel szem-
léltetik s nevelik az ige hallgatóit, hogy józan, kitartó vigyázással, engedelmes 
hűséggel várjanak a napra, amikor a vőlegény» megérkezik, (v. ő. Mái 25,1 — 
30; Luk 12,35—46). 

A csoda teljessége az, hogy Isten királysága Jézus szernélvében itt van: 
•Jme, az Istennek királysága itt van ti köztetek!» (Luk 17,21; a szokásos for-
dítás: «itt van tibennetek» helytelen). Es pedig akkor, amikor Jézus démonokat 
űz, azaz a Sálán halaimat megtöri, akkor 'elközelített az Isten királysága^ 
'Mát 12,28;.. Az, hogv a vakok látnak, a bénák járnak, a poklosok megtisztul-
nak, a süketek hallanak, és hogv a szegényeknek az evangélium prédikáltatik 
(Mát 11,5). mind mulatja, hogy az óles lámenlomban ígért üdvkor, az Isten 
királysága itt van, hatalmával betört a Sálán birodalmába és Jézusban eleven 
valósággá lett. S ahogy Jézus örökségül nyerte az Atyától ezl a királyságot, 
ügy hagyja azt örökségül övéinek 'Luk 22,291. Az Istennek ez a jótelszése, 
amellyel királyi hatalmát kinyilvánítja Jézusban és életet ad (v. ö. I.uk 12,32), 
állítja az embert a végső döntés elé. Az elé a döntés elé, amelyben az ember-
nek mindent oda kell áldoznia, hogy el tudja fogadni az Isten kegyelmének 
ajándékát, mint ahogy a példáxatbeli kereskedő egész vagyonát eladja, hogy 
az egy értékes drágagyöngyöt megszerezhesse Mát 13,45). Jobb fél szemmel 
vagy fél karral bemenni az Isten királyságába, az élei »-be, mini ragasz-
kodva bűnös kívánságokhoz, kárhozatra jutni (v. ö. Mk 9.43—48). Az Isten 
akaratának a kinyilatkoztatása a hegyi beszédben (v. ö. Mái 5, 17 — 181 teszi 
világossá, hogy mit jelent a mindennapi életben a «Térjelek meg!» s hogy mi-
féle döntés elé állit ez az ige. Azért midőn Jézus tanítványa könyörög: «Jöjjön 
el a Te királyságod!», ugyanakkor kéri Istent: «Bocsásd meg a mi vétkein-
ket» és «Szabadíts meg a gonosztól!» A tanítvány tudja, hogv az elmondottak, 
t. i az Isten királyi hatalmának a kinyilatkoztatása, a bűnök lx>esánata és a 
gonosz hatalmából való megszabadítás mind, teljesen az Isten műve. mert 
«(ívé a királyság», azaz 0 a király. 
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4 , 1 8 - 2 2 : Az első tanítványok; ö Mk 1 , 1 6 - 2 0 ; Luk 5 , 1 - 1 1 

xMikor a galileai tenger mellett járt, látott két tes tvér t : Simont, 
akit Péternek neveznek és testvérét András t , amint hálóikat a t engerbe 
vetet ték. Mert halászok voltak. És mondja nek ik : R a j t a ! Kövesse tek ! 
Én emberhalászokká teszlek b e n n e t e k e t ! Azok pedig azonnal elhagy-
ták hálóikat s követték őt. Onnét tovább menvén látott egy másik test-
vérpárt , Jakabot , a Zebedeus fiát és János t , a testvérét , amint a ha jó-
ban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendbe hozták hálóikat. És elhívta 
őket. Azok azonnal elhagyták a hajót s a tyjukat és követték őt. 

Jézus messiási rfiüvének szemléltetésére az evangélista mindenek előtt 
azt mondja el, hogyan hívott el tanítványokat a messiási gyülekezet magva-
ként. Az elbeszélés nincs időrendi kapcsolatban a megelőzővel: az evangélista 
általában nem időrendi, hanem tárgvi szempontok szerint csoportosít. Azért 
nem is szól arról, hogy Jézus ismerte-e előzetesen a két testvérpárt vagy 
sem. Ján 1,37 kk-ből tudjuk, hogy egyesek közülök eredetileg a Keresztelő 
tanítványai voltak. De helytelen volna ezzel az utalással mintegy lélektanilag 
megértetni, mimódon hagyhatták ezek a lanítványok olyan gyorsan ott fogla l -
kozásukat. Az evangélista inkább azt akadja elbeszélésével szemléltetni, h o g y 
Jézus hívása föltétlenül kötelez, sől ellenállhatatlan erővel ragadja meg 
azt, akihez szól. Nem a két testvérpár határozza el gondos megfontolással , 
hogy Jézus tanítványává szegődik, hanem Jézus választja ki őket: nála van a 
kezdeményezés épúgy, mint a végrehajtás. 

Simoni, akit a gyülekezel inkább ismer Péler néven (ennek a névnek 
a jelentőségét az evangélista csak ulóbh, 16. 18-nál magyarázza meg) és test-
vérét, Andrást, Jézus akkor hívja el, amikor éppen a parttól nem messze, a se-
kélyes vízben állva, kivetik hálójukat Innét az elhívó szó. mely életfeladatukat 
jelöli meg: Jézus emberhalászokká teszi őkel ( \ képhez v. ö. .Ter 16,16). A háló, 
ill. halászat képe az ítéletet jelöli meg CMát 13,47) s talán Jézusnak ez t a 
szavát is úgy kell érteni, hogv a munkatársaiul elhívott tanítványok igéjével 
hajtja végre Isten ítéletéi. — A második testvérpárnál a tudósítás első he lyen 
Jakabot említi, aki Csel 12.2 szerint már korán vértanúvá lett: talán ő volt 
az idősebbik. — A «galileai tenger» a Genezáret tava 

4 , 2 3 — 2 5 Jézus működésének összefoglaló jellemzése; v. ö. Mk 1,39. 

Azután bejárta egész Galileát, tanítva zsinagógáikban, h i rdetve a 
Királyság evangéliumát és gyógyítva mindenféle betegséget és minden-
féle erőtlenséget a nép közt. És el terjedt a híre egész Szíriában. És oda-
hoztak hozzá minden beteget, a különféle bajokban és nyavalyákban 
sínylődőket, az ördöngösöket és holdkórosokat és gutaütötteket és meg-
gyógyította őket. És nagy sokaság követte Galileából és a Dekapolisból 
és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról. 

Máté Jézus messiási munkáját két irányvonallal jellemzi: Jézus «hirdeti 
a Királyság evangéliumát» és gyógyít mindenféle betegségbe esettekeL Ezt a 
rövid összefoglalást részletezik a következő fejezetek. A Királyság evangéliumát 
a hegyi beszéd fejti ki (5—7), utána pedig «a Messiás cselekedetei»-nek egy 

! sorozata következik (8—9). Jézus lakóhelye 1,13 szerint ugyan Kapernaum 
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volt, de bejárta egész Galileát. -Tanításának», cselekedeteinek lure azonban 
elterjedt egész Szíriába, (az evangélista itt nyilván a római Syria provin-
cia városaira gondol, amelyekben mindenütt laktak zsidók) s körülte nagy 
tömegek gyűltek össze nemcsak Galileából, hanem a Dekapolisból, azaz a 
Jordántól keletre fekvő tíz város vidékéről, továbbá az ország központjából, 
Jeruzsálemből és annak vidékéről, valamint a Jordánon túl, azaz keletre fekvő 
Pereából. Ezzel a leírással Máté szemléiteli, hogy Jézus «tanítása», cseleke-
detei hogyan mozgatták meg az egész zsidóságot. Jézus mindenfelé «tanít», 
azaz magyarázza, mint az írástudók szokták az ótestámenlomi törvényt és alkal-
mazza az élet legkülönfélébb körülményeire és helyzeteire. Ennek a taní-
tásnak a helye általában a «zsinagóga», közelebbről a zsinagógában tartani 
szokott istentisztelet (a heti főistentisztelel szombalon délelőtt volt, de a mel-
lett voltak istentiszteletek az ünnepnapokon és a hétnek második és ötödik! 
napján). A zsinagógai istentisztelet főtartalma imádság és áldás mellett írás-
o lvasás volt a törvényből és prófétákból, amihez azután írásmagyarázat, «ta-
nítás» csatlakozol!. Az írásolvasásra a zsinagóga elöljárója («rós-ha-knészet», 
görögül «archisynagogos») jelölt ki egyeseket a jelenlévő gyülekezetből. Innét 
érthető, hogy Jézus is olvasott az írásból istentiszteleteken és ehhez csatla-
kozóan tanított is. (v. ö. Luk 4, 16 kk.;. — A zsinagóga Jézus korában a zsidó-
ság vallásos életének egyik központja. Eredete visszanyúlik Esdrás, sőt talán 
még a babiloni fogság idejére. A jeruzsálemi templom pusztulása után pedig a 
zsidóság a zsinagóga körül szervezkedett újra s azóta is a zsinagógai istenr 
tisztelet az egész zsidó vallásos élet központja. 

De Jézus nemcsak tanít, hanem «hirdet» is és pedig «a Királyság evan-
géliumát», azaz örömhírét. A «királyság» nemcsak Isten fenyegető ítéletének a 
prófétálása, mint volt Jánosnál, hanem «evangélium», «örömhír». Ez is mu-
tatja, hogy Jézusban elérkezett az a messiási üdvkor, amelyről már Ezs 41 ,27; 
5 2 , 7 ; 61,1 szólott. Mert a messiási üdvkort éppen az örömhír hirdetése jel-
lemzi. S az evangélium nemcsak prédikálás, ige, hanem igében és cselekedet-
ben megnyilvánuló új életvalóság. Ahol az Isten királyi uralma megvalósul 
ebben a világban, ott igéjével nemcsak vígasztal, hanem új életet is teremt. 
Ezért tanúskodik az evangélium arról, hogy Jézus a különféle betegségeket 
gyógyítja, hogy ahol megjelenik, otl eltűnik a baj, nyomorúság, sőt még a 
halál is kénytelen visszaadni martalékát. 

5 — 7 : A h e g y i b e s z é d ; v. ö. Luk 6, 20—49. 

Máté Jézus szavait, igéjét, «tanítását» nagyobb, egységes beszédekbe fog-
lalja össze. Öt i lyen «beszédet» lehet nála találni: a hegyi beszédet (5—7), a ta-
nítványok kiküldése alkalmából mondottal (10), a menny királyságáról (13), a 
tanítványok életfolytatásáról (18) szólót és Jézus búcsúbeszédeit (23—25). Ezeket 
a beszédeket Máté olyan hagyományanyagból állította össze, amely a másik 
két szinoptikusnál, különösen Lukácsnál, szétszórtan fordul elő. Hogy Máté 
Jézus beszédeit, így pl. a hegyi beszédet is olyan igékből állította össze, ame-
lyeket Jézus különböző alkalmakkor mondott, azt nemcsak Luk 6 ,20—49 sza-
kaszával való összehasonlítás mutatja, hanem magúiknak a beszédeknek a rész-
letes e lemzése is. Ha a gyülekezeti hagyomány mindazt, amit a hegyi beszéd 
közól, Jézus egy egységes beszédeként ismerte volna, Lukács nem törte volna 
azt részekre. A mellett a hegyi beszéd egyes részei, kimondottan a tanítvá-
nyokhoz , más részek pedig szélesebb körökhöz, a «nép»-hez szólnak. 

A hegyi beszéd egységes felépítést mutat. Központi témája a tanítványok 
űj, a farizeusokénál jobb «igazsága» (5,17—20). Bevezetésül a «makarizmusok» 
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3—12* és a tanítványok hivatásáról szóló mondások (5,13—16) szolgálnak. 
A témát először a törvény új értelmezésének egyes példái ( 5 , 2 1 - 1 8 - . azután 
a kegyes élet három alapformájának, az alamizsnaosztás, imádság és böjtölés 
igazi értelmének és helyes gyakorlásának a feltárása (6, 1 — 18) fejti ki. Az 
igazság gyakorlására hívnak Tel azok a mondások, amelyek a kincsgvüjtésről 
szólnak és óvnak a hamis szorgalmaloskodástól 6.19—34), valamint a felfu-
valkodott Ítélkezéstől (7 ,1 -.»). Lezárja a gondolatmenetei a »törvény és a pró-
féták» summájának rövid megjelölése (7,12) és az Isten ítéletével indokolt 
felszólítás a megtérésre (7,13—23). Befejezésül egy kettős hasonlat szolgál a 
bölcs emberről, aki elfogadja az igét, és a szerint cselekszik és a balgáról, aki-
nek életében az ige üres szó marad (7,24—27). 

Mikor pedig látta a tömegeket, felment a hegyre. És amint leült, 
odamentek hozzá tanítványai. Azután megnyitván száját tanította őket 
ily szóval. 

Az evangélista visszagondol arra a nyilván többször előfordult helyzetre, 
hogy Jézus künn a szabadban tanított, s Így adia meg a beszéd keretét. A 4, 25-
ben említett lömeg elől kitérve, vonul vissza Jézus az evangélista előtt ismert 
hegyre, (ezt a hegyet ma megállapítani már nem lehel, a legenda azt több he-
lyen is keresi és itt tanítja a tanítványokat. 

3- 12: A makariznuisok: v. ő. Luk 6 ,20 'S'. 

Boldogok a lelki szegények, mert övék a menny királysága ! Bol-
dogok a gyászolók, mert vigasztalást n y e r n e k ! Boldogok a szelídek, 
mert örökségül bírják majd a földet! Boldogok, akik éhezik és szomjú-
hozzák az igazságot, mert megelégít tetnek! Boldogok az irgalmasok, 
mert irgalmasságot nyernek! Boldogok, akiknek szívok tiszta, mer t 
meglátják az I s ten t ! Boldogok a békét szerzők, mert Isten fiainak mon-
datnak ! Boldogok, akik üldöztetést szenvednek az igazságért, mert övék 
lesz a menny királysága ! Boldogok lesztek, ha gyaláznak és üldöznek 
titeket és hazugul minden rosszat mondanak felőletek énére t t em! ö r ü l -
jetek és örvendezzetek, mivel gazdag a jutalmatok a mennyben. Mert 
ugyanígy üldözték a prófétákat is, akik ti előttetek éltek. 

3. vs. v. ö. Ezs 61,1. — 1. vs. v. ö. Zsolt 126,5. 5. vs. v. ö. Zsolt 37,11. 

Ezek a bevezető igék, a makariznuisok» azt világítják meg, hogy mi az 
Isten királyságának a kegyelmi ajándéka. Az első tag mindig azt az életvaló-
ságot jelöli meg, amelyre az Isten kegyelmi ajándéka irányul, a második tag 
pedig közelebbről körülírja az Isten kegyelmi ajándékát. Jézus igéi a jöven-
dőre irányítják az olvasó figyelmét (az eredeti szövegben a második tag állít-
mánya majdnem kivétel nélkül jövő időben áll): Isten királyságának megvaló-
sulása ennek a világnak a végét jelenti és az utolsó ítéletet hozza. Ennek elle-
nére Jézus igéjében ináris megszólal a/. "Isten királysága és ebben a világban 
eleven valósággá lesz. 

A hegyi beszéd bevezető mondásait «makarizmus.-oknak szoktuk nevezni 
a görög szó után, amellyel kezdődnek («makarizmus» a. m. -boldognak-tnon-
dás»). Egészen helytelen irányba terelődnének azonban gondolataink, ha Jézus 
szavainak megértése végett a magyar «boldog, szót vennők alapul Mert a 
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majgvarban «boldog»-nak az ember belső életének egy bizonyos érzelmi hang-
súllyal ellátott kedvező állapotát mondjuk. Jézus azonban nem arról beszél, 
hogy milyen a lelki szegényeknek vagy üldözötteknek a lelki állapota, ha-
n e m egy már Zsolt 1, l-ben megtalálható kifejezéssel köszönti a lelki szegényeket 
és nekik az Isten királysága üdvét ígéri. 

Kevés újtestámentomi ige van. amelyei annyiteleképen értettek télre és 
amely annyi hamis képzetei keltene, mint a «lelki szegényekéről szóló. A 
«lelki szegények» nem a gyenge tehetségüek, még kevésbbé a gyenge elméjűek; 
de nem is azok, akiknek hiányzik az isteni Lélek vagv akik a Lélek ítélete 
szerint szegények. Luk 6 ,20 ugyanezt a makarizmust a kővetkező formában 
közli: «Boldogok vagytok, ti szegények, mert tietek az Isten királysága!» A 
«koldusszegények»-ről, — ez a görög kifejezésnek a pontos fordítása, — is-
mételten van szó az Ötestámentomban ők az elnyomottak, a szolgasorban 
lévők, akiknek semmijök sincs és akik ép[>en ezérl szorulnak rá legjobban Isten 
kegyelmes segítségére. Nekik igér Isten segítséget (v. ö. Zsolt 9 ,13 ; 35,10). 
I lyen koldusszegény a példázatbeli Lázár is (Luk 16,20): már a neve is kiáltás 
Istenhez szabadításéri (Lázár a. m. Isten segíts!- v. ö. Zsolt 34,7) . Mindebből 
kitűnik, hogv Jézus nem egy ineghatá:-o/.oll társadalmi rété» tagjainak, a sze-
gényeknek, vagy éppen «proletárok»-nak kínálja az Isten királysága üdvéi, azért, 
mert szegények, nincstelenek. Az Öleslánienlom a koldusszegény» szól vallásos 
értelemben veszi és azokra vonatkoztatja, akik összes életkörülményeik mos-
lohaságánál fogva Islert előtt koldusszegények. Ugyanezt akarja megértetni 
Máté is, amikor *Ielki> szegényekről beszél, azaz olyanokról, akik belső életük 
tekintetében koldusok, akik nyomorult voltukban szegényen járulnak Isten 
elé és akiknek megvetett szegénysége Istenhez kiált kegyelemért. Nekik hozza 
Jézus az evangéliumot (v. ö. 11 ,5; Luk 4,18; 7.2'2; Ezs 6t, 1) Ezek a koldus-
szegények az «alázatosak» (a «koldusszegény» és «alázatos» szónak megfelelő 
ótestámentomi hél>er szó majdnem azonos jelentésűt. Az önmagukkal megelé-
gedettekkel és heteitekkel szemben Jézus nekik igéri a menny királysága üd-
vét; amidőn az Isten királyi uralma megvalósul, ezek az elnyomottak nyerik 
Istentől örökségül a földel. Az alázatosakról szóló makarizmus Zsolt 37,11-et 
formálja át: Jézus ezzel is a messiási üdvkor elérkeztél jelzi. 

Mint a koldusszegényeket és alázatosakat, úgy hívja magához Jézus a 
gyászolókat, azokat, akiknek életéi a halál hatalma gyásszal töltötte el, v. ö. 
Ezs 61,2. A halál hatalma is a Sátán erejét mutatja s viszont az Isten aján-
déka, segítsége a gyászolók számára a «vigasztalás», v. ö. Ezs 40 ,1 ; Luk 2,25, 
azaz az üdv Isten királyságában (a zsidó írástudomány egyebek közt az el-
jövendő Messiásnak a «Menáchem», azaz «Vigasztaló' nevel adja). Ezek a sze-
gények és a gyász nyomorában sínylődök az 'éhezők és szomjúhozok», mert 
n e m tudnak «igazság», vagyis Istennek azon ítélete nélkül élni, amelyben őket 
igazaknak fogadja el. Életük telve van a bűn erejének bizonyságaival, azért 
éheznek és szomjúhoznak «igazság» után, hogy Isten előtt igazak legyenek, ki-
áltva kiáltanak Isten szabadításáért s ez a szabadítás, ez a megelégítés lesz 
osztályrészük Jézus ígérete szerint. 

Az első négy makarizmus azt a lelki-testi nyomorúságot írja le, amely-
ből Istennek a Jézus által felkínált ajándéka akarja megmenteni az embert 
De amikor Jézus a nyomor és a bűn ellen folytatott küzdelemben elsenyvedi, 
Isten szabadítása után kiáltó embernek a menny királyságának ajándékát hoz-
za, egyúttal a lelkiismerethez is szól. Kell. hogv megújuljon annak az embernek 
élete, aki megtapasztalta Isten kegyelmes jóságát. Azért irányítják a következő 
mondások a tekintetet az ember cselekvésére. Az igazságra vágyódó éhség és 
szomjúság csak úgy őszinte, csak akkor ment az önzéstől és álszent hazugságtól. 
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ha átalakítja az egész életfolytatást, inagatartásunkal a legapróbb, jelentékte-
lennek látszó dolgokig, ha az ugyanazt az irgalmas könyörületet mutatja, ame-
lyet Jézus igér Istentől. Ez az új élei abból a «liszta szív»-ből származik, amely-
ről már Zsolt 24 ,24; 73 ,1 szól és amelyért a kegyes zsoltárkőltő Istenhez for-
dul könyörgésében (Zsolt 51, 12j. Az egész zsidó kegyességnek egyik főtö-
rekvése az, hogy tisztán, mocsoktalanul álljon Isten előtt. A farizeusok írás-
tudománya ezért igyekezett megszabni az embernek a legapróbb részletekig, 
mit és hogyan cselekedjék. Azt vélte, hogy ha pontosan megjelöli a helyes 
utat és nem enged kitérőt sem jobbra, sem balra, akkor elérheti célját, azt, 
hogy az ember tisztán, mocsoktalanul, jócselekedeteinek az érdemeivel megra-
kodva állhasson oda Isten színe elé. Jézus feltárja ennek a kegyességre törek-
vésnek hazug voltát. Az ember így nem Istent keresi és nem Istennek akar 
szolgálni, hanem saját magát akarja biztosítani az Isten ítélete ellen s ez az 
önző kívánság máris beszennyezte szívének indulatját és vele minden egyes 
cselekedetét is. Amikor Jézus mégis azokat köszönti, akiknek szívük tiszta, 
akkor olyanokra gondol, akik a zsoltárköltővel együtt fohászkodnak: «Teremts 
bennem tiszta szívet 1» Azoknak, akik az Istenhez kiáltanak, a nyomorúság 
mélységeiből Isten színe elé vágyakoznak, igéri Jézus, hogy meglátják az Istent. 
Akiknek a szive tiszta, azok elé odaáll Jézus és megmulatja nekik Istent 
az általa hozott kinyilatkoztatás tükrében, amíg végül majd szemtől szembe 
állhatnak a Seregek Urával. 

Jézus nem részletezi, hogy ez a tiszta-szívííség hogyan lesz eleven életté, 
csak egu központi jelentőségű mozzanatra mutat rá, inikor a békeszerzőknek 
istenfiúságot igér. Az ótestámenlomi kegyesség első sorban a Messiástól re-
mélte, hogy a háborúknak és békételenségnek véget vei. békét szerez a földön, 
s hogy messiási birodalmia a tökéletes békének a hona lesz (v. ö. Hós 2, 17; Ezs 
2 , 4 , 11,1—9; Mik 4 ,3—4; I. Krón 2 2 . 9 10) Azokon, akiket Jézus mint lelki 
szegényeket és tiszta szívűeket köszönt és kiválaszt messiási gyülekezetébe, már 
meg kell látszania a messiási gyülekezethez való tartozásnak azáltal, hogy békét 
szereznek, mint ahogy a Messiás is békét hoz. Jézus tehát sokkal többről beszél, 
mint békességes indulatról, békülékenvségről vagy éppen puha engedékeny-
ségről. Azért is mondhatja, hogy a békeszerzőket Isten fiainak fogják mon-
dani, azaz azokat Isten fiaivá fogadja ők lesznek az Istennek kedves, meg-
újult, igaz Izráel (v. ö. II. Móz 1 . 2 2 - 2 3 ; Hós 1.10). 

Az utolsó makarizmusban Jézus rámutat a tanítvány sorsára: nem sze-
rencsét, jó sort, társadalmi megbecsülést igér, hanem üldöztetést. A rabbinátus 
az embert érő betegségekben, csapásokban, üldöztetésben Isten büntetését látta 
és hajlandó volt abból, hogy valakit nagy szerencsétlenség ért, arra követ-
keztetni, hogy az illető igen nagy bűnös. Jézus azt mondja, hogy akik igazságra 
törekesznek (v. ö. a 6 . vs.-et!), ezért nem megbecsülést, előkelő társadalmi 
állást nyernek osztályrészül, hanem üldöztetést. De az ilyeneké lesz a menny 
királysága. Azért köszönti azokat a tanítványokat, akik gyalázatot és szidalmat 
szenvednek «őérette», azaz, mint az ő követői: Jézusnak a követése kereszt-
jének a hordozása. Hogy tanítványainak a sorsa nem lehet más, mint ül-
döztetés, az abból is nyilvánvaló, hogy a próféták sorsa is ugyanez volt. Amikor 
a tanítvány üldöztetést szenved Jézusért, egy sorba kerül a prófétával, aki 
Isten nevéért szenvedte a gyalázatot. Jézus prófétai igéjéhez kezdettől fogva 
hozzátartozik, hogy tanítványait szenvedések, üldöztetések elviselésére készítse 
elő és nevelje. Az evangélista számára pedig ez az ige nem volt üres szó, hanem 
eleven élet, amelyet számos példa igazoll. Amire Jézus itt hívta a tanítványt, 
hogy örüljön és örvendezzen, — nem az üldöztetés ellenére, hanem — éppen az 
üldöztetésnek, sokszoros visszhangot talál az apostoli keresztyénségben, v. ö. 
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Róm 5 , 3 ; Jak 1,2; I. Pét 1 ,6 ; 4,13. Mivel Jézus az üldözötteknek jgéri a menny 
királyságát, azért mondhatja nekik, hogy gazdag a jutalmuk a mennyben. Az 
üldöztetés, ill. a benne való hűséges megállás nem érdem, amelyet valaki szá-
mító önzéssel vihetne jutalmazás végett Islen elé. Jézus minden ilyen 
önző, érdemekre számító kegyességei elutasít és összetör. Ez abból is kitű-
nik, hogy nem azoknak igéri a menny királyságát, akik a törvényt megtart-
ják, jócselekedeteket visznek véghez s így a kegyesség példaképei, hanem a 
a koldusszegényeknek, az igazság után éhezőknek és szomjúhozóknak. De Jézus 
mégis beszél jutalomról, mert az az igazság, amely Isten előtt érvényes és 
amelyért a tanítvány üldöztetést szenved, nem szavakból állj hanem eleven 
élet, az egész életfolytatást formálja és áthatja. Ennek az igazságnak az érett 
gyümölcse a «gazdag j u t a l o m ^ a menny királysága s ez éppen ügy Isten aján-
déka, mint ahogy Isten ajándéka az Istenhez kiáltó tiszta szív és a 'lélek 
éhsége és szomjúsága. 

Az, amit Jézus ezen makarizmusokhun mond, szöges ellenlétl>en van nem-
csak a szokásos, az «átlagos» gondolkodással, hanem azzal is, amit nemes, 
emelkedett életfelfogásnak szoktunk mondani, ellenlétben van minden idealiz-
mussal is. Egy ókori görög író szerint «az erőseket és a j ó k a t és a nemeseket 
és a gazdagokat nem dicsérni , hanein boldognak illik mondani» (Anaximenes 
rhétor ad Alex. 36). Az erkölcsi idealizmus sem jul lúl azon, hogy az erkölcsi 
jellemet, a kötelességteljesítés! és az erkölcsi értékekért tanúsított önfeláldozást 
magasztalja. Jézus minden i lyen gondolkodási leheletlenné lesz, amikor nem 
erkölcsi értékeket vonultat el a tanítvány szeme előtt, nem az erényt magasz-
talja, hanem Isten elé állítja az emberi. Isten színe előtt minden magunk al-
kotta emberi erkölcsi érték összetörik, semmivé lesz, de Jézus Isten királysá-
gának kegyelmét, bűnbocsánatot és életei hoz a lelki szegények»-nek. 

5, 13—16: A tanítványok méltósága és hivatása; v. ö. Mk 4,21; 9 ,50; 
Luk 8, 16; 11,33; 1 4 , 3 4 - 3 5 . 

Ti vagytok a földnek sava. Ha pedig a só izét veszti, mivel sóz-
zák meg ? Semmire sem jó többé, csak arra, hogy kidobják, s az em-
berek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. Nem maradhat rej tve 
a hegyen épült város. Mécsest sem azér t gyújtanak, hogy véka alá 
rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik és világit mindazoknak, akik 
a házban vannak. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat . 

A fentebbiekben Jézus a tanítványok szenvedéssel és üldöztetéssel telt 
sorsáról szólt, a következők azt a magas méltóságot mutatják, mely őket meg-
illeti. Ezt a méltóságot nein emberi kitartással és derékséggel, vagy szorga-
lommal és rátermettséggel érik el a tanítványok, hanem úgy nyerik el Isten 
ajándékából. Jézus egyúttal rávilágít a tanítvány életfeladatára is. A tanítvány 
méltóságát kettős kép szemlélteti. A tanítvány a földnek sava. A só egyrészt 
az ételek konzerválására szolgál, másrészt ízt ad. Itt az utóbbi vonás szolgál 
a hasonlat alapjául. A só átjárja ízével az egész ételt, amelybe tették, mint 
ahogy a tartójára helyezett mécses is bevilágítja az egész helyiséget, amelybe 
került. Jézus arra tanít, hogy az az ajándék, amelyet tanítványai Istentől nyer-
tek, szolgálatot jelent: a sónak a szolgálata, hogy ízt adjon, és ha ízét valami 
módon elvesztette, értéktelenné és haszontalanná lett, éppen úgy, mint ahogy 
értelmetlen dolog volna a meggyújtott mécsest véka alá rejteni. A hegyen 
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épített város is látható messziről: Jézus nem szorítja egy népre, csak Izráelre 
azt a szolgálatot, amelyet a tanítványtól a néki adott ajándék alapján vár. 
A tanítvány világossága kell, hogy világítson az egész világ számára. Világító-
ereje pedig «jó cselekedetei», az eleven életté formált engedelmessége Isten, 
iránt. Ha ezek a cselekedetek az Istentől nyert ajándéknak a fényéhen világos-
kodnak, akkor az emberek látják azokat és dicsérik a mennye i Atyát, aki 
i lyen gazdag ajándékkal munkálja a tanítványban az új életet. 

5 , 17—48 A törvényről; v. ö. Luk 16,17; 21 ,33 . 

Ne gondoljátok, hogy a törvény vagy a próféták eltörlésére jöttem. 
Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem, hogy betöltsem azokat . Mert bizony 
mondom nektek, amíg ég és föld el nem pusztul, nem pusztul el a tör-
vényből egy ióta vagy vesszőcske sem, amíg mind meg nem valósul. 
Ha tehát valaki csak egyet is eltöröl ezen legkisebb parancsolatok közül 
és ily értelemben tanítja az embereket, úgy a legkisebbnek minősítik 
majd a menny királyságában. Aki pedig cselekszi azokat és így tanít , 
azt nagynak minősítik majd a menny királyságában. Mert mondom nektek, 
hogy ha a ti igazságtok sokkal meg nem haladja az írástudókét és 
farizeusokét, nem mehettek be a menny királyságába. 

Jézusnak ezek az igéi adják meg a hegyi beszéd központi témáját s egy-
úttal bevezetésül szolgálnak az ótestámentorni törvény értelmezésének példái-
hoz, amelyek a 21—48. versekben következnek és szemléltetik, mi az új «igaz-
ság», az Isten akaratának a teljesítése. Amit Jézus ezekben a szavakban köve-
telésként felállít, rávilágít arra is, hogyan valósul meg a megtérés a min-
dennapi életben. Jézus az Isten királyságának törvényadója. Lz az új 
igazság nemcsak azt a bűnt tárta fel teljes meztelenségében, amit az Otes-
támentom alapján a zsidó írásludomány is bűnnek nevezett , hanem a krisz-
tusi ige világosságánál összeomlott , azaz bűnné lett az is, ami eladdig ke-
gyesség volt. 

Az Isten királyságának Jézusban megjelent életvalósága a tanítványt 
arra a feltevésre indíthatná, hogy az ótestámentorni törvény, — ahogy Jézus 
azt az akkoriban szokásos kifejezéssel megjelöli , — «a törvény és a próféták» — 
érvényüket vesztették. Minden i lyen feltevéssel szemben Jézus megállapítja: nem 
azért jött, azaz isteni küldetése nem az, hogy az ótestámentorni kinyilat-
koztatás érvényét eltörölje, hanem inkább az, hogy azt betöltse, vagyis, hogy 
a benne kinyilatkoztatott isteni akaratot teljesen hiánytalanul érvényre jut-
tassa. Nem Jézus érvényteleníti a törvényt, hanem az az írástudomány, ainelv 
a törvény alapján kidolgozott egyes rendelkezéseivel («kazuisztikájával») utat 
enged a bűnnek a törvény megkerülésére és megszegésére (v. ö. Mát 15 ,6 ; 
23,23). Jézus betölti a törvényt, mert ha addig nem volt , aki meg ne szegte 
volna, ö tökéletesen, hiánytalanul engedelmeskedik Isten akaratának. 

Ez az ige Jézus ama kevés szavai közé tartozik, amelyek a Talmudban is 
e lőfordulnak: «Én, evangél ium (a Talmud ezt a szót célzatos elferdítéssel 
«avón gillájón»-nak, azaz «szerencsétlenség tekercsé»-nek olvassa!) nem azért 
jöttem, hogy Mózes Tórájából elvegyek, hanem hogy ahhoz hozzátegyek». A 
zsidó írástudomány Jézusnak az igényét, hogy ő tölti be a törvényt, úgy értel-
mezi, hogy a törvényhez hozzátesz valamit. Ez a leltevés helytelen. Mert a h e g y i 
beszéd tanúsága szerint Jézus nem gondolt arraj hogy az ótestámentorni tö r -
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vényhez hozzá függesszen ínég bizonyos rendelkezéseket a végből, hogy így 
legyen teljessé Isten akaratának a kinyilatkoztatása Jézus inkább arra világít rá 
igéjével, h o g y mi a tulajdonképeni és teljes értelme a törvényben kinyilvá-
nított isteni akaratnak. Ezért hangsúlyozza, egy a késői zsidóságban el-
terjedt szólásformával a Tóra érvényességét <amíg csak ég és föld el nem 
pusztul», azaz, ameddig csak ez a világ áll. addig érvényben marad az egész 
Tóra az ábécé legkisebb betűjéig, az iótáig. ill. héberül a jod-ig és nem törhető 
le abból még a legkisebb »szarvacska» sem, amely az egymáshoz hasonló 
betűk megkülönböztetésére vagy díszítésül szolgál. Az egész törvény érvényben 
marad, «amíg csak mind (l. i. a törvényi meg nem valósul», azaz b e nem 
teljesedik. Ezt a beteljesedést Jézus hozza. A késői zsidóság is hangsúlyozza 
a Tóra őrök érvényél és fennmaradását: <Ez az Isten parancsolatainak a könyve 
és a törvény, amely megmarad mindörökké» (Báruk 1, 1). «Soha örökké egy 
jod sem pusztul el belőled ,'t. i. a Tórából1» — olvasható mint Isten szava 
ismételten a zsidó írásludománv könyveiben ,v. ö. Billerbeck 1,244). Jézus 
nem a Tóra «örök» érvényéről beszél, hanem annak érvényét függővé teszi 
az ég és föld elmúlásától, azaz a je len világrend érvényétől. Ebből követ-
kezik, hogy Isten királyságának más a törvénye, — ha Isten akarata nem is 
változik. Jézus ezt az igét különösen ünnepélyes formába óllözteti azzal, 
hogy «ámen»-nel kezdi. Ámen annyit jelent, mini állandó», «érvényes» s 
már Jézus kortársai igenlésként, l'eleletkénl ;«responsorium»-ként) használ-
ták imádságoknál , l ia tehát a gyülekezet áménl felelt az elhangzóit imára, 
akkor ezzel az imát a magáénak vallotta és hozzátette: «Ez bizonnyal igaz!» 
Jézus ezt az istentiszteleti éleiből i smeretes formulát alkalmazza s mintegy 
Istentől nyert s tovább adott igéit vezeti be az imádság ünnepélyes igenlésével 

A törvénynek, mint Isten kinyilatkoztatott akaratának a je lentőségét 
szemlélteti a- következő ige is. Az a tanító, aki a törvény legkisebb e g y e s pa-
rancsolatai közül egyet érvénytelenít az emberek számára és ilyen érte lemben 
tanít, az a legkisebbnek minősíttetik majd a menny királyságában. Viszont 
aki cselekszi ezeket a parancsolatokat és erre tanítja az embereket, az lesz 
nagy az i s t e n királyságában. A .legkisebb parancsolatok» valószínűleg a tör-
vény legelemibb, alapvető parancsolatai, vagyis a tíz parancsolat. Ahogyan a 
zsidó írástudók érvényesítették, ill. érvénytelenítették a törvény egyes rendelke-
zéseit aprólékos szabályaikkal, úgy van o ldozó és megkötöző hatalmuk Jézus 
tanítványainak is. De ezt a hatalmai nem használhatják, a nélkül hogy ez ne 
döntene egyúttal saját sorsukról is. Lehet, hogy emberek kis vagy nagy érde-
met tulajdonítanak nekik. De amikor majd lehull az emberi alkotások látszata, 
amikor Isten ítélőszéke e lé állanak, akkor mindezek az emberek szemében szer-
zett érdemek lehuilanak, akkor érték csak az eleven ölel lesz, az a tanító, aki-
nek az élete is tükrözteti tanítását. 

Ez a nemcsak szavakban megnyilatkozó, hanem az egész életet formáló, 
eleven életté lett tanítás adja az írástudókéhoz és farizeusokéhoz képest «gaz-
dagabb igazság»-ot. Jézus n e m vonja kétségbe, hogy az írástudóknak és fari-
zeusoknak is van «igazsága» s ezzel tanúsítja Istenért va ló izzó buzgalmukat, 
tanúsítja, h o g y kegyességük nem az az álszent hitetlenség, amelyet manapság 
farizeizmusnak szoktak nevezni. Valóban, a farizeusokat joggal tekintették 
Jézus kortársai az igazán kegyes zsidóknak. Egész életüket az az igyekezet 
hatotta át, hogy a törvényt betöltsék, Isten előtt kedvesek legyenek és szert 
tegyenek arra az igazságra, amely Isten előtt érvényes. De Jézus igéjének íté-
letet je lentő világosságában erről a kegyességről kitűnik, hogy az önző emberi 
akarás. Ezért kell, hogy Jézus tanítványai «gazdagabb igazság»-gal lépjenek 
az Isten színe elé, különben nem mehetnek be a menny királyságába. A fari-
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zeusok a maguk kegyességének a körében tökéielesek, nekik nincs szükségük 
megtérésre (v. ö. Luk 15,7). De ennek az Istenért hevülő buzgólkodásnak a z 
irtózatos tragédiája, hogy Isten akaratának a teljesítésére törekedve lesz hitet-
lenné és engedetlenné, mert emberi törvénymagyarázatával akarja megszabni 
Istennek, hogy kit fogadjon kegyelmébe; közben pedig megveti azt a Krisztust, 
akit Isten küldött neki azért, hogy a törvény végső értelmét, az Isten kegyelmes 
megváltását megvalósítsa. 

A 21—48. vs.-ek hat szakaszban szemléltetik, amil a 17—20. vs.-ek alap-
elvként állítottak az Ige hallgatói elé. Hogy hogyan tölti be, teszi Jézus teljessé 
az Istennek az ó tes lámentomban kinyilatkoztatott akaratát, hogy hogyan va-
lósítja meg az Isten parancsolatával szemben tanúsított engedelmesség a fari-
zeusokénál tökéletesebb igazságot, mindezt az evangélista példákkal mutatja 
meg. Jézus nem ad új, az ótestámentomi kinyilatkoztatást érvénytelenítő isteni 
törvényt. Helytelen az a sokszor hallható beáll ítás is, mintha Mózes törvénye 
vagy akár a zs idó írástudomány csak a külső cselekedetre helyezte volna a 
hangsúlyt és n e m törődött volna a cselekedet mögött álló érzülettel, míg vi-
szont Jézus számára nem is annyira a cselekedet, mint inkább az érzületnek 
a tisztasága, a szeplőtelensége lett volna fonlos. A tiszta érzület fontosságának 
a hangsúlyozása tekintetében nincs lényeges különbség Jézus és az írástudók 
közt. Jézus igéje azonban mégis más, mint a zs idó írástudomány, de különbözik 
minden emberi kegyességtől is, mivel benne Isten akarata feltétlenül és hiány-
talanul az egész embert, nemcsak bizonyos «jó» cselekedeteit, s ezen túl 
esetleg indulatait, érzületét követeli magának, hanem igényt támaszt a teljes 
emberre. Ezzel megszűnik annak a lehetősége, hogy az ember önmagának bár-
milyen nagy hányadát átadja, átengedi ugyan Istennek és ezzel a részével 
«kegyes», de akaratának végső erejével még mindig ragaszkodik önmagához., 
azaz önös, Istentől elfordult lényéhez. 

Mivel Jézus igéjében Istennek az akarata teljes feltétlenséggel szólal meg, 
azért Jézus szembe kerül minden írástudománnyal, de még minden prófétai 
üzenettel is. A következő szakaszokban mindig újra megismétlődik a szembe-
állítás: «Én pedig azt mondom nektek!» (v. ö. még Mát 17 ,12; 19,9; 21 ,43) . 
Ez a szembeállítás Jézus akaratának az Atyáéval való tökéletes egységét tárja 
fel a hallgató előtt: «Kicsoda nyilatkozott valaha is így a próféták közül? Ki-
csoda az igazak közül? Kicsoda a patriarchák közül?» — mondja Chrysostomus. 

Hallottátok, hogy megmondatott a r ég ieknek : „Ne öl j !" Aki pedig 
öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom n e k t e k : mindenki, aki 
haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig az t mondja t es t -
vérének „Ráka!" megérdemli a főtörvényszék ítéletét. S aki azt mondja : 
„Bolond !", megérdemli a gyehenna tűzét . 

Ha tehát áldozati a jándékodat az ol tárra viszed és ott eszedbe jut, 
hogy a te tes tvérednek panasza van ellened, hagyd ott áldozati a ján-
dékodat az oltár előtt, menj el, előbb békél j meg testvéreddel , úgy jöjj 
vissza és vidd oda áldozati a jándékodat . 

Tanúsíts idejekorán engedékenységet ellenfeleddel szemben, amíg 
úton vagy vele. Nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig 
a poroszlónak és tömlöcbe vessenek. Bizony mondom nektek, ki n«m 
szabadulsz onnét , amíg az utolsó fillért is m«g nem fizetted. 

21. vs. v. ö. II. Móz 20, 13; 21, 12. 
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Jézus idézi Isten parancsolatát, amely az írástudók tanításában nemze-
dékről nemzedékre szállt és azt így «hallották» tanítványai is. Az a parancsolat, 
amely megmondatott , t. i. Isten által a «régieknek», azaz a Sinai hegy alatt 
járt nemzedéknek, feltétlenül elkötelező erővel védi az em ber életét a halálára 
törekvő gonosz indulattal szemben. Ezt az isteni parancsolatot érte lmezi az 
a mondat, amelyet Jézus II. Möz 21, 12 alapján fogalmaz meg: Aki öl, megér-
demli, rászolgált arra, hogy törvény elé kerüljön és elvegye a megfelelő bünte-
tés t A törvény a gyilkost a bíróság e lé viszi, vétkének kisebb vagy n a g y o b b 
súlya szerint bünteti. így azonban a törvény az Istennek a parancsolatából az 
emberi társas élet számára kovácsol szabályt. Ezzel Istennek a parancso la ta 
elveszíti eredeti feltétlenségét és megindulhat a vita afölött , hogy ki sértette 
meg a törvényt és milyen viselkedés n e m esik még a törvény hatálya alá. 

Jézus az isteni parancsolatnak ezt az elsekélyesftését szünteti m^g, ami-
kor feltárja a gyilkosságnak, mint nyilt törvényszegésnek a végső, legt i tkosabb 
gyökerét, a haragot. Nemcsak az öl és vétkezik az Isten parancsolata e l len, aki 
kioltja másnak az életét, hanem a bűn már akkor kezdődik, amikor a tanít-
ványt haragos indulat tölti el testvére el len, tehát az el len, aki a tanítvánnyal 
egyazon isteni életrendnek a tagja. Jézusnak ez az igéje már a haragos indu-
latot is az Isten ítélőszéke elé viszi és sok keresztyén e m b e r gondolkodásai 
számára érthetetlen. Nem jogos-e sokszor a harag? Hiszen Jézus m a g a is 
haragra gerjedt, nem ugyan a testvér ellen, hanem azok ellen, akik kufár 
inódra üzletet csináltak a templomból! Azt a nehézséget, amely az i l y e n és 
hasonló meggondolások révén keletkezik, érezte az a m á s o l ó is, aki ennek a 
versnek a szövegébe becsúsztatta ezt a kifejezést: «ok nélkül» (így pl. a Ká-
roli-biblia is!). De ezzel a betoldással Jézus szava alásül lyed a nyárspolgári 
moralizálás szintjére, amely azon tépelődik, melyik harag menthető és mely ik 
ok nélküli. Jézus igéje lehetetlenné tesz minden emberi mentegetődzést, éles-
elméjíí megkülönböztetéseket. Isten parancsolatának az engedelmeskedik, aki-
nek szíve fölött haragos indulat nem lesz úrrá. 

Az 5. parancsolatnak ezt a helyes megtartását Jézus még két másik sza-
vával is megvilágítja. A könnyelmű szitkozódás meggondolás nélkül bélyegzi 
meg a «testvér»-t azzal a szóval: «ráka», azaz «üresfejű», «balga», «hitvány», 
vagy őt még súlyosabb kifejezéssel «bolond»-nak mondja (ez a szó Jézus 
környezetében annyit is jelenthel, inint «istentelen»). Aki így szitkozódik, 
máris vétkezett az 5. parancsolat el len s megérdemli, h o g y a jeruzsálemi fő-
törvényszék, a legfőbb zsidó bíróság, a szinedrium, (1. 2, 4-nél!) í télje el, 
illetve, — mondja Jézus, még fokozva szavát, — hogy a gyehenna tüzére kerül-
jön. A «gyehenna» szó görög közvetítéssel a héber nyelvből származik és 
eredeti formája («gé Hinnom», azaz «Hinnom völgye», v. ö. Józsué 15,8) sze-
rint a Jeruzsálem délnyugati oldalán fekvő szakadékot je lölte meg. A zs idó 
királyok idején itt mutattak be a pogány Moloch bálványnak áldozatokat (v. ö. 
ál. Kir 23 ,10 ; Jer 7 ,31; 19,5—6). «Gé Hinnom»-nak utóbb általában azt a he-
lyet mondották, ahová az Isten által elítéltek, az elkárhozottak kerülnek s 
mivel azt gondolták, hogy az ilyenek lángokban gyötrődnek, azért hal lunk itt 
is a gyehenna «tüzéről» (v. ö. Luk 16,24). — Jézus fe l fe lé haladó fokozatok 
szerint beszél haragról, kevésbbé súlyos és súlyosabb haragos szavakról, vala-
mint a (törvényszék) ítéletéről, a főtörvényszékről és végül a túlvilági ítélet-
ről. De Jézus nem emberi törvénykezési eljárás számára akar szabályokat 
alkotni, — hiszen a haragos indulat, ha meg nem nyilatkozik, hozzáférhe-
tetlen mindennemű pörös eljárás számára, — hanem képies formában mutat 
rá arra, hogy minden bíráskodási eljárás milyen messze esik Isten p a r a n -
csolatának a megtartásától. Isten parancsolatát csak engedelmes szívvel l ehet 
betölteni. 

Karncr: Máté evaDtféüumi, 3 
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A törvény magyarázatának és betöltésének azokat a példáit, amelyeket 
Máté a 21—48. vs.-ekben felsorakoztat, talán n e m az evangélista állította elő-
s z ö r össze, h a n e m már Így összeáll ítva vette át és illesztette be l e a hegyi be-
széd menetébe. Az evangélista azonban azt az igét, amely a haragra, mint 
az 5. parancsolat áthágásának a gyökerére mutat rá, most Jézusnak két másik 
szavával még jobban megvilágítja. A kettő közül az első kiemeli , hqgy nem 
járulhat Isten elé , aki (testvérével», vagyis annak a testvéri közösségnek egy 
tagjával, melyben maga is benne él. békétlen vjszonyban van. Istenhez ragasz-
kodásunkat, Isten iránti szeretetünket az tükrözteti, hogy h o g y a n tanusítunk 
szeretetet «testvéreink»-kel szemben. Aki áldozati ajándékát az oltárra viszi, 
d e békétlenségben él <testvér»-ével, csak színleli Istenhez ragaszkodását, mert 
Isten engedelmességet kiván és nem áldozatot (Hós 6,6) . Azért Jézus arra 
inti az illetőt, hogy inkább forduljon vissza az oltár mellől, n e azt kérdezze, 
hogy ki a hibás a békétlenség létrejöttében, h a n e m békéljen meg «lestvér»-ével 
és azután vigye áldozatát az oltárra. így valósul meg a megtérés igéje a min-
dennapi életben. A hasonlat képe a jeruzsálemi istentiszteleti szolgálatból szár. 
mazik és feltételezi annak fennállását. De mulat ja azt is, h o g y Jézust milyen 
mérhetetlen távolság választolta el altólj ami a jeruzsálemi templomban szo-
kásban volt. A templom vezetősége elfogadta az áldozatot az istentelenektől 
is, hogy őket «a sekhina (azaz Isten; oltalma alá hozza». Jézus ettől a vissza-
éléstől is meg akarta tisztítani a templomot, m e r t ez a visszaélés nem kevésbbé 
lette azt «latrok barlangjává» (azaz istentelenek menedékhelyévé) , mint a 
csarnokaiban űzött kufárkodás. 

A második kép, amely az 5. parancsolat értelmezésének a megvilágítására 
szolgál, egy a pereskedő emberek életéből veti példázat. Azzal, akinek adós-
sága van, könnyen megeshetik, hojjy ellenfele — az akkori jogszokás szerint — 
börtönbe juttatja, hacsak n e m mutatkozik idejekorán békülékenynek. Így va-
gyunk mi is mindannyian úton az ítélő Isten sz íne elé. jaj annak, aki haragban, 
békétlen gyűlö let te l halad ezen az úton. Ítélet következik rá, m i n t a példázatbeli 
gonosz szolgára (v. ö. Mát 18, 35). 

Hallottátok, hogy megmondatot t : „Ne légy házasságtörő!" Én pe-
dig azt mondom nektek, mindenki, aki asszonyra tekint megkívánva 
őt, szívében máris házasságtörést követett el vele. Ha a jobb szemed 
tőrbe ejt téged, vájd ki és vesd el magadtól . Mert jobb neked, hogy 
egy tagod vesszen el, mint b°gy egész tes ted kerüljön a gyehennára. 
És ha a jobb kezed ejt tőrbe , vágd le és vesd el magadtól . Mert jobb 
neked, hogy egy tagod vesszen el, mint hogy egész tes ted jusson a 
gyehennára. 

Megmondatott t ovábbá : „Ha valaki elbocsátja feleségét, ad jon 
neki válólevelet". Én pedig azt mondom nektek, hogy mindenki, aki el-
bocsátja feleségét paráznaság okát kivéve, házasságtörővé teszi őt és 
aki elbocsátott asszonyt vesz el, házasságot tör. 

27. vs. v. ö. II. Móz 20, 14. — 31 vs. v. ö V Móz 24, 1. 

Az 5. parancsolat értelmezésével Jézus feltárja az emberek társas együtt-
élésének a végső alapját és a bűnnek a gyökerét, amely ezt az együttélést 
állandóan veszélyezteti. A ü. paraucsolat kapcsán megvilágosodik, hogy mi 
szennyezi be a két nemnek egymáshoz való viszonyát, pontosabban a csalá-
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d o t Az Ótes támentom a házasságtörést sújtja. Jézus a házasságtörés gyökerét 
tárja fel a gonosz kívánsággal telt pi l lantásban, amel lyel a férf i az idegen asz-
szonyt , másnak a fe leségét keresi. Azt, hogy a tisztátalan indulat menny ire 
tönkre teszi az embert és hogy a n e m i élet terén uralkodó bűnök megmérgezték 
Izráel egészségét , a rabbinátus is tudta. Azért a m e n n y i r e tőle tellett, igye-
kezett i s ezek e l len a bűnök e l len küzdeni és pedig o l y módon , h o g y a két 
n e m n e k egymássa l va ló találkozását és érintkezését l ehető leg megnehezítet te . 
De tilalomfák felál l í tása n e m javított a he lyzeten Jézus fedte fel a baj v é g s ő 
gyökerét , a gonosz kívánságot és Jézus mutatott rá az egyet len h a t é k o n y 
orvosszerre : aki tiszta életet akar folytatni , annak a végsőkig elszánt határőr 
zot tsággal kell e lvetni magától azt a szemét vagy kezét, amely tőrbe ejti , 
bűnre viszi. Jézus n e m ¿ o n d o l öncsonkításra. Ez már abból is ny i lvánva ló , 
hogy az egyik s z e m kivájása, vagy az egy ik kéz levágása n e m segít semmit , ha 
a másik s z e m és másik kéz ép o ly gonosz , mint az első. Jézus a goüos^ kivált-
ság e l leni küzdelemnek a megalkuvást nem i smerő következetes sz igorúságára 
mutat rá és azt vési a tanítvány szívébe, hogy ebben a küzde lemben m i n d e n 
e n g e d é k e n y s é g végveszé lybe , t. i. kárhozatba sodorhatja az embert. 

A hatodik parancso la t érte lmezésével szoros gondolat i össze függésben 
van a házasság i e lválásról szóló ige. Jézus idézi Mózes rendelkezését , a m e l y 
szerint a férf i válólevél le l e lbocsáthat ja a feleségét, ha «valami rútságot» 
talált benne . Ez az ó te s támentomi rendelkezés lett a zs idó házassági jognak a 
k i indulópontja . Jézus korában a házassági e lválás kérdésében szemben ál lott 
e g y m á s s a l a két vezető írástudónak, Sammainak és Hil le lnek az iskolája. E m e z 
a m ó z e s i törvénynek a rendelkezését meglazította o ly m ó d o n , hogy az eml í -
tett «rútság» fennforgását már akkor is megállapította, ha az asszony meg-
kozmás í to t ta férje ételét. Amaz viszont megszigorította a törvény rendelkezését , 
mivel a «rútság»-ot a házasságtörésre vonatkoztatta. De S a m m a i és Hillel követő i 
megegyez tek abban, hogy a házasság fe lbontása lehetséges. Csak a m ó d o z a t o k 
tekintetében vitatkoztak. Végeredményben mindegyik f e l fogás kiszolgáltatta 
az a s s z o n y t a férfi kénye-kedvének. Ha a férfi meg akart szabadulni a fe le-
ségétől , az í rás tudomány kezére adta neki a törvényszerű formákat s az i l le tő 
megnyugtathat ta magát , abban a h iszemben lehetett, h o g y «megtartotta a 
törvényt». 

Jézus egészen másként ítélt ebben a helyzetben és h o g y az e lső keresz-
tyének Jézusnak éppen ezt a szavát mi lyen döntő fontosságúnak tartották, 
azt mutat ja , hogy azt az evangélisták különös nyomatékkal jegyezték fel (v. ö. 
Mát 1 9 , 3 — 9 ; Márk 10 ,1—12; Luk 16,18) . Ezeket a he lyeket i s tekintetbe kell 
venni, h a m e g akarjuk érteni, mit tanított Jézus a házassági elválásról. 

Máté csak az alapelvet emeli ki, a nélkül hogy közölné , hogyan o k o l t a 
meg Jézus tanításál. A házasság fe lbonthatat lan életrend. A férfi , aki egyszer 
egy a s s z o n y t fe leségévé tett, azt többé n e m taszíthatja el magától , a né lkül 
hogy azt házasságtörésbe ne döntené. És az a férfi , aki egy elbocsátott asz-
szonyt vesz el, házasságtörővé lesz, meri az asszony nem szűnt meg fe l e sége 
lenni férjének, ha el is taszítotla. Jézus ezzel megszünteti azt az önkényt , 
amely az a s szonyt a zs idó joggyakorlat szerint a férfi ösztöneinek a prédájává 
tette. K ö n n y e n belátható az is, hogy itt n e m új házassági jogszabályról van szó, 
mint a h o g y az 5. parancsolat értelmezésével sem alkot Jézus új büntetőjogi 
szabályokat gyi lkossági esetekre vonatkozólag. Természetes azonban, hogy Is ten 
akarata h e l y e s fe l i smerésének, amint az ebbő l az igéből elénk tárul, irányítania 
kell a v a l ó életet és az n e m maradhat (elvont» erkölcsi követe lmény, b á r h a 
a mi v i szonya ink közt az emberek «keményszívüsége», a m e l y r e való tekin-
tettel Mózes az elválást engedte (Mát 19 ,8 ) , éppen úgy megvan, m i n t 

3* 



36 

33 
34 

35 
36 
37 

34 
37 

35 

36 

37 

megvolt Izraelben. Ha Jézus a házassági e lválás tekintetében egy esetre nézve 
kivételt tesz, t. i. amikor a férfi az asszonyt « paráznaság»-on éri, úgy ezzel 
l e m alkot házasságjogi szabályt, hanem csak azt emeli ki, hogy ilyenkor a 
házasság már megszűnt. A férfi, aki ily körülmények közt bocsátja el a fele-
ségét, nem taszítja őt házasságtörésbe. De Jézus ebben az esetben sem mondja 
a házasságot «jogilag» felbonthatónak. 

Ismét hallottátok, hogy megmondatott a rég ieknek: „Ne esküdj 
hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tet t esküdet ." Én pedig azt mon-
dom nek tek : egyáltalán ne esküdjetek az égre, mert az „az Istennek a 
t rónusa" ; se a földre, mer t az „lábainak zsámolya" se Jeruzsálemre, 
mert az „a Nagy Király vá rosa" ; se a fe jedre ne esküdjél , mert egyet-
len hajadszálát sem teheted fehérré avagy feketévé. De legyen a ti 
beszéde tek : igen, igen; nem, nem. Ami ezen felül van, az a gonosz-
tól van. 

33. vs. v. ö III. Móz 19 ,12; IV. Móz 3 0 , 3 ; . V. Móz 23 ,22 k. — 3 4 -
35. vs. v. ö Ezs 66,1; Zsolt 48, 3. 

Jézusnak az esküvésről szó ló igéje a tanítványok számára nem kevésbbé 
fontos, mint azok az igék, amelyekkel megtisztítja az indulatot a haragtól, és 
az erotikus, bűnös kívánságtól. A Jézus korabeli zsidóságban nagyon gya-
kori volt az esküdözés, Isten nevére való liivatkozás annak igazolására, hogy 
valaki igazat mond. Erre természetszerűleg n incs szükség akkor, ha az ember min-
dig igazat mond, kerüli a hazugságot és ha felebarátja megbízhalik szavában. A 
zsidóság is tapasztalta, hogy a beszéd hazug volla és az ebből Jakadó kölcsönös 
bizalmatlanság aláássa az egy gyülekezetben együttélők békéjél. Azért idő-
közönként a gyülekezet vezérei, az írástudók is tiltakoztak az esküdözés ellen, 
éppen úgy, mint ahogyan a görögül beszélő zsidók szel lemi vezére. Philo is 
hangsúlyozta, hogy a legnemesebb, leghasznosabb és legészszerűbb eljárás, ha 
valaki nem esküszik, hanem mindig igazat mond. Jézus hasonlóan tanít: »Ne 
esküdjetek általában» s hozzá teszi: «A ti beszédetek legyen: Igen, igen; nem, 
nem». A zsidó írástudomány emlékeiből tudjuk, hogy a megismételt «igen» és 
•nem' ugyancsak az esküvésnek egy formája volt. Az a fordító, akitől Máté 
ránk maradt szövege származik, talán helytelenül fordította az eredeti arám 
szöveget és Jézus szava eredetileg így hangzik: A ti beszédetek legyen: az igen 
legyen igen, a nem pedig nem! Pál apostol, valamint Jakab valószínűleg ebben 
a formában ismerte Jézusnak ezt az igéjét (v. ö. II. Kor 1,17: Jak 5 ,12) . 
Jézus azzal okolja meg követelését, hogy minden esküvés Isteni szólítja tanú-
nak, még abban az esetben is, ha ennek a látszatát valaki igyekezik elkerülni. 
Aki pedig Istent hívja tanúnak, az nevét hiába veszi. Aki a mennyre vagy a 
földre esküszik, az Istent hívja tanúnak, mivel a menny Ezs 66. 1 értelmében 
trónusa, a föld pedig zsámolya Istennek; hasonlóan, aki Jeruzsálemre esküszik, 
megfeledkezik arról, hogy az a Nagy Királynak, vagyis Istennek a városa (v. ö. 
Zsolt 48,3). Ugyanezért óv Jézus attól is, hogy az ember a saját lejére esküdjék: 
aki ezt teszi, úgy tesz, mintha rendelkeznék fejével, azaz életével, vagyis az 
utóbbi hatalmában volna neki, holott egyetlen hajaszálának színét sem tudja 
önkényesen megváltoztatni: az mind Isten kezében van. 

Éppen ez, hogy teljesen Isten kezében vagyunk, adja meg a teljes értel-
mét annak a követelésnek, amely szerint ajakunkon az >igent legyen valóban 
igen, a «nem» pedig valóban nem. Mindaz, ami ezen túlmegy, ahol ez a szabály 



37 

38 
39 
40 

41 
42 

38 

39 

40 

tehát n e m áll teljes sz igorúsággal , «a gonosztól van». A Sátán műve , hogy a 
világban a hazugság uralkodik, hogy s e m az «igen», sem pedig a «nem» n«m 
őszinte, h a n e m hogy kiki titkos bizalmatlanságot táplál fe lebarátja iránt. 

Hallot tátok, hogy megmonda to t t : „Szemet szemért és fogat fogért!" 
Én pedig azt mondom n e k t e k : Ne álljatok ellen a gonosznak ! Hanem 
aki arcul üt téged jobb felöl, fordítsd oda neki a másik a rcoda t is. Éc 
aki pe re skedn i akar veled és el akar ja venni ruhádat , a n n a k engedd át 
köpenyede t is. Ha pedig valaki robotol tat egy mérföldnyi úton, menj 
vele két mérföldet . A d j annak, aki kér tőled és ne fordulj el attól, aki 
tőled kölcsön akar venni. 

38 vs. v ö. III. Móz 24, 20. 

Az indulatnak a megtiszt ítása, amelyrő l már az e lőző igék is szóltak, 
nem volna teljes, ha abban n e m foglaltatnék benn a bosszúál lás lehetet lenné 
tétele. Az Ótes támentom igyekszik korlátok közé szorítani a természetes ember 
féktelen bosszúvágyát , s megál lapít ja a megtorlás jogát az ú. n. «ius talionis» 
rende lkezéséve l : «Ha valaki sérelmet ejt fe lebarátján, amint ő cselekedett, 
vele is úgv cse lekedjenek: törést törésért, szemet szemért ; fogat fogért ; ami lyen 
sérelmei ő ejtett máson , o l v a n ejtessék rajla is» (III. Móz 24, 19—20; v. ö. II 
Móz 2 1 , 2 5 ; V. Móz 19,21) . Ezek a rendelkezések Izrael népe bünte tő jogának 
az alapelvét foglalják szavakba, de ugyanígy megtalálhatók más népekné l is, 
így pl. az ásatások révén ismertté és híressé lelt ó-babiloniai királynak, Ham-
murápi-nak a törvénygyűj teményében, vagy pedig a régi Róma a lapvető tör-
vényében, az ú. n. 12 táblás törvényben és átmentek azután m é g keresztyén 
népek törvényhozásába is (pl. Szent István törvényei közé). 

Jézus korában ezt az ótestámentoini törvényt talán már n e m hajtották 
végre minden a lkalommal betű szerint, h a n e m módot találtak arra, hogy az 
elkövetett sére lmet pénzbírsággal váltsák meg. De a n é p tagjainak a testvéri 
együttélését m é g így is a megtor lás e lve hatotta át. Viszont n y i l v á n v a l ó az 
is, hogy é p p e n a megtorlásra való törekvés tette lehetet lenné az egyszer meg-
szakított testvéri v i szony helyreál l í tását és mélyítette a sértő és sértett közt 
meglévő szakadékot . Jézus igéje ezt az akadályt hárítja el a testvéri együtté lés 
útjából , azért feltétlenül e lutasít ja a bosszúál lás és megtorlás lehetőségét . Jé-
zus nem azt mondja : N e f izessetek gonosszal a gonoszért! , hanem arra tanítja 
a tanítványt, h o g y az e lszenvedett sérelmet viselje el túre lemmel: N e álljatok 
e l l en annak, aki veletek gonoszul cselekszik! Ez nem új jogszabály , amely 
érvénytelenít i az Ötes támentomban található jogszabályt , hanem a tanítvá-
nyok le lk i i smeretébe vési, h o g y a testvéri együttélésért ők fe le lősek, még 
abban az e se tben is, ha sére lmet vagy jogtalanságot szenvedtek. Jézus így a 
tanítványok e lé a szenvedés útját állítja: csak ily m ó d o n valós í tható meg a 
testvéri együt té lés békéje. 

Három pé lda világítja meg, hogyan értendő a Jézus által adott szabály: 
«Aki arcul üt tégedet j obb felől , fordítsd oda neki másik aroodat is». (Hogy 
itt a jobb arcról van szó, talán abból érthető, hogy a jobb felől lévő tagok lát-
szanak értékesebbeknek. Lukács 6 , 2 9 csak arculütésről beszél, a nélkül hogy a 
j o b b arcot k ü l ö n kiemelné) . A másik pé lda szerint Jézus tanítványa álljon 
el jogának az érvényes í tésétől akkor, ha valaki jogtalan peres úton tőle ruhá-
ját (az eredeti szöveg szerint az ingszerű alsó ruháról van szó} követeli. A 
tanítvány ezenfe lü l e n g e d j e át a köpenyszerű felső ruhát is, amelye t V. Móz 
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!4,13 szerint legalább éjszakára vissza kellett adni, mert az takaróul is szol-
gált. A harmadik példánál Jézus olyan esetekre gondol, amikor valakinek jog-
alanul lefoglalták az állatját ( leginkább szamarát) előfogatul. Az állatot 
gazdája csak úgy nyerhette vissza, ha maga is elment vele. Jézus arra tanítja 
tanítványait, hogy ha valaki ilyen módon egy mérföldnyi (1 mérföld 1478.5 m) 
pobotm unkára kényszeríti őket, akkor kél mérföldre is menjenek el. 

Az evangélista itt illeszt be egv mondást, amely másra vonatkozik ugyan, 
mint a megelőzők, de tartalmilag mégis ide tartozik. Vele Jézus arra inti a 
tanítványt, hogy annak, aki szükségei szenved, nyújtson segítséget, avagy 
adjon kölcsönt. A testvéri egymást segítés és ezzel a testvéri béke ápolása ter-
mészetszerűleg feltételezi, ill. szükségessé teszi, hogy aki ilyen kéréssel fordul 
máshoz, kérésével legyen őszinte és ne gondoljon arra, hogy a hamis módon 
kicsalt támogatással megkárosítja felebarátját. E nélkül hiú ábránd a testvéri 
közösség ápolása. A tanítvány számára azonban ettől a feltételtől függetlenül is 
áll Jézus szavának kötelező felhívása, mely az Ínségben levő felebarát támo-
gatását kívánja. 

Jézus szavainak ez az értelme máris világossá teszi, hogy azokban nincs 
szó egy meglévő jogrend megszüntetéséről és egy új jogrend megalapozásáról. 
Jézus igéi általában n e m jogszabályok és súlyos hiba volna azokat i lyeneknek 
minősíteni, vagy azokat ilyenekként alkalmazni. De nyilvánvaló az is, hogy 
Jézus nem eszményi viszonyok rajzát adja szavaiban, úgyhogy jogunk volna 
őket egyszerűen félretolni, mint olyanokat, amelyek a gyakorlati életben tel-
jesen keresztülvihetetlenek. Jézus tanítványának az életében kell, hogy eleven 
erővé legyenek ezek az igék is. Hiszen az a körülmény, hogy az evangélista fel-
jegyezte őket a gyülekezet számára, mutatja, hogy azokat a legrégibb keresz-
tyénség milyen fontosaknak tartotta és nem lehet kétséges, hogy törekedett 
is a megvalósításukra. A keresztyénség története fo lyamán ismételten jelent-
keztek o lyan mozgalmak, amelyek célul tűzték ki, hogy Jézusnak ezeket a 
követeléseit szószerinti értelmük szerint betöltsék. Ha ezek a mozgalmak sikerte-
lenek voltak is, mivel jogszabályokká akarták tenni azt, ami sohasem lehet jog-
szabály, mégis f igyelmeztetnek bennünket arra, hogy milyen messze vagyunk 
attól, hogy Jézus igéje irányítsa életünket. 

Jézus követelése nem azon az okos belátáson alapszik, hogy a testvéri 
jóindulat gyakorlása, a sérelemmel vagy jogtalansággal szemben tanúsított 
türelem megtérésre vagy jobb belátásra bírja majd azt, aki a sértést vagy jog-
talanságot elkövette ( i lyen értelme van pl. Pál apostol némely intelmeinek, v. ö 
R ó m 12,18—21). Jézus szavai inkább a testvéri együttélés végső feltételeire 
mutatnak rá és elénk állítják az útat ennek a testvéri együttélésnek az ápo-
lására. Ezért is minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy azok életünkben 
megvalósuljanak. 

Hallottátok, hogy megmondatot t : „Szeresd fe lebarátodat" és gyűlöld 
ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket 
és imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek, hogy legyetek a ti 
mennyei Atyátoknak fiai, mert felhozza napját a gonoszokra és jókra 
és esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Mert ha azokat szereti-
tek, akik viszont szeretnek titeket, micsoda jutalmatok lesz ? Nem cse-
lekesznek-e ugyanígy a vámszedők is ? És ha csak testvéreiteket kö-
szöntitek, ugyan mi különöset műveltek ? Nem tesznek-e, ugyanígy a 
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pogányok is ? Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei 
Atyátok is tökéletes. 

43. vs. v. ő. III. Móz 19,18. 48. vs. v. ö. III Móz 19,2. 

Az új, a farizeusokénál jobb igazság, amelynek a követelményét Jézus 
a 20. v s - b e n felállította, rajzolódott meg akkor, amikor a tanítványoknak egy-
más közti és a világ fiaival való testvéri együttélésről volt szó. Az eddig fel-
sorakoztatott példák a jobb, tökéletesebb igazságot úgy szemléltették, hogy 
főként a titalmakat emelték ki. Jézus ajakán a >Ne öl j ! Ne törj házasságot! 
Ne esküdj hamisan!» tilalma azonnal átváltozott ugyan követeléssé és a tanít-
vány magatartásának a gyakorlati szabályává lelt. A következő ige eg.v mon-
datban foglalja össze a farizeusokénál tökéletesebb igazság lényegét. 

«Ne gyűlöld a te testvéredet szívedben; fedd meg a le felebarátodat 
nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét Bosszúál ló ne légy és haragot 
ne tarts a te néped f iai ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat. 
fin vagyok az Ürl» (III. Móz 19,17—18). Az rttestámentomnak ezt az igéjét 
emeli ki Jézus és pedig o ly módon, hogy a felebaráti szeretel követelményét 
állítja a középpontba és melléje helyezi annak az ellentétét: «Gyűlöld ellen-
ségedet!» Az utóbbi n e m szószerinti idézet az ótestámentomból , nem is mutat-
ható ki az sem, hogy a zsidó írástudomány ilyen leplezetlenül gyűlöletre taní-
totta volna a népe t Hogy Jézus mégis ezt, mint általában elfogadott paran-
csolatot idézheti, azt megérthetjük abból, hogy a zs idó valóban szenvedélyes 
gyűlölettel gyűlölte ellenségeit. Elég e tekintetben a 41 ,69 és 109. zsoltárra 
utalni. Ez Jézus korában sem volt máskép. Ezt tanúsítja a Kr. u 110 körül élt 
Rabbi Jochanan ben Tortái mondása, amely szerint 70-ben a templom el-
pusztulása Isten büntetése volt azért, mivel a jócselekedetek halmozása és a 
törvény tanulmányozásában való elmerülés ellenére is sok volt Izráetben «az 
alaptalan gyűlölet». De ugyanezt mulatja az a körülmény is, hogy amikor az 
Ótestámentom felebarátról vagy testvérről beszél, akkor mindig csak a zsi-
dókra, a «nép fiai»-ra gondol, amint az a fentebbi idézetből is világos. Ezen 
nem változtat az sem, hogy a mózesi törvény megköveteli a nép közt élő ide-
genekkel való jó bánásmódot (v. ö. III Móz 19,34). 

Jézus ezt a megkülönböztetést a zsidók és idegenek közt lehetetlenné 
teszi. Az ember felebarátja az, akivel az élet útját járva találkozik és akinek 
testvéri szolgálatot végezhet (v. ö. Luk 10,25—37). Felebarátja iránt a tanít-
vány a szeretet feltétlen kötelességével tartozik Hogy mennyire feltétlennek, 
mennyire megalkuvás nélkülinek kell lenni a szeretetnek, azt Jézus evvel a 
szóval világítja meg: «Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik 
benneteket üldöznek!» A kegyes izraelita Istenhez fo lyamodott imádságában, 
ha üldöztetést szenvedett és azért könyörgölt, hogy üldözőit pusztítsa el Isten 
(v. ö. pl. Zsolt 69,23—27). Jézus arra tanítja tanítványait, hogy üldözőikért 
imádkozzanak, mint ő maga is imádkozott ellenségeiért (Luk 23,34). Az a 
szeretet pedig, amelyet Jézus követel, nem el fo lyó érzelem, még kevésbbé 
persze jóindulatú, de üres szavak árja, hanem cselekedet és cselekedetben 
megnyilatkozó magatartás, mely még szenvedés, üldöztetés és károsodás árán is 
állandóan azon van, hogy a testvéri együttélés közösségét megtartsa. Ily mó-
don lesznek a tanítványok a mennyei Atya fiai, választott, kedves gyermekei 
Nem mintha a tanítvány ezzel a magatartással harcolná ki, hogy Isten fiává 
legyen, hiszen amint földi viszonylatban sem teheti valaki magát önerejéből 
valakinek a fiává, úgy n e m a mi magatartásunk érdemli ki az istenfiúságot 
sem Isten választ ki bennünket fiaivá, de ennek a fiúi méltóságnak kell megnyi-
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latkozni és mindig újra megvalósulni a szeretetben, amelyet felebarát és 
e l lenség iránt tanusitunk. Ezért szól Pál apostol a szeretetről úgy, mint ae 
Isten Szentlelkének művéről mibennünk (I. Kor 12,37—14,1). A példája ennek 
a mindenekkel jót cselekvő szeretetnek az Isten, aki kegyelmi ajándékait 
jókra és gonoszokra egyaránt kiárasztja: felhozza napját mindannyiukra, 
esőt ád igazaknak és hamisaknak egyaránt. Ha a «szeretet» számító indulattal 
csak olyanok felé fordul, akiktől viszonzást remélhet, akkor n e m szeretet, 
hanem haszonlesés és akár az e világ dolgaiba elmerült, csak fö ldi boldogságot 
kereső vámszedőknél is megtalálható. Éppen úgy, ha valaki csak azokat köszönti 
a békesség áldás-kívánásával (a «Békesség nektek!» köszöntés — v. ö. Ján 20 ,10 
— áldást mond arra, akinek szól) , akiktől hasonló viszonzást várhat, akkor 
az illető egy szintre kerül a pogányokkal , akik ugyancsak önző számításból 
tanúsítanak jóindulatot vagy gyűlöletet másokkal szemben. 

Mindezt Jézus ebbe az igébe foglalja össze: «Legyetek tökéletesek, mint 
ahogyan a ti mennyei Atyátok tökéletes». Az Otestámentomban Isten azt mond-
ja: «Szentek legyetek, mert én, az Or, a ti Istenetek, szent vagyok!» Szent az, 
aki teljesen elkülönül ettől a bűnös világtól és teljesen Istennek adta oda 
magát. Az Istennek való odaadás azonban akkor valósul meg, ha az embert 
az a szeretet tölti el, amely Istenből árad felénk. Az a tanítvány tökéletes, 
akit a szeretetnek ez a tökéletes indulata tölt el, mert Isten tökéletessége is 
az, hogy teljes, tökéletes szeretet (v. ö. I. Ján 4 ,8) . Ahol ez a szeretet lett 
valósággá, ott megszűnt a harag és gyűlölet, a gyönyört kereső erotikus kí-
vánság, amely az asszonyt a férfi indulatának a tehetetlen prédájává teszi, a 
felebarátot megtévesztő hazudozás, a bizalmatlanság, amely Isten nevét kény-
telen segítségül hívni, annak igazolására, hogy igazat mond, megszűnt az 
egyéni jog feltétlen érvényesítésére való törekvés, amely lehetet lenné teszi 
az egyszer megsértett testvéri békesség helyreállítását. E helyett erőhöz jut 
a lélek készsége irgalmasság gyakorlására, sőt akár sérelem, üldöztetés és 
szenvedés elviselésére is. A szeretet jót cselekszik mindenekkel és mindent 
eltűr, hogy a bűn által feldúlt világot újra felépíthesse és e l tö l thesse az Isten 
békességével. 

6 , 1—18: A kegyesség gyakorlása jótékony cselekedetekkel, imádsággal 
és böjtöléssef 

Vigyázzatok, hogy kegyességteket ne gyakoroljátok az emberek 
előtt azért, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok 
mennyei Atyátoknál. 

Amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, mint 
ahogyan a képmutatók szoktak a zsinagógákban és az utcákon, hogy 
dicséretet nyer jenek az emberektől . Bizony mondom nektek, elvették a 
jutalmukat. Amikor te osztogatsz alamizsnát, ne tudja a balkezed, mit 

. cselekszik a jobb, hogy alamizsnálkodásod titokban maradjon . Akkor 
Atyád, aki látja a rejtett dolgokat is, megfizet majd neked . 

A tanítványok új, a farizeusokénál jobb, tökéletesebb igazsága kell, hogy 
gyökeresen újjá alakítsa a felebaráthoz való viszonyt, a testvérekkel való 
együttélésben tanúsított magatartást, amint azt az 5,21—48. példái mutatták. 
De éppen így kell gyökeresen újra formálnia Istennel szemben tanúsított 
magatartásunkat, kegyességünket. Erről szól 6,1—18. Ez a szakasz három egy-
formán felépített strófát foglal magában a jótékonyságról (2—4 vs.), az imádko-
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zásról (5—6 vs.) és a böjtölésről (16—18 vs.). Jézus «zen mondása inak egymás 
mel lé ál l í tása nyi lván nem az evangél is tától származik. D e az evangé l i s ta ékelte 
közbe Jézusnak néhány más mondását az imádságról , valamint az Ürtól tanult 
imádságot , amelyet Luk 11,2—4 m á s összefüggésben közöl . 

Az egész szakaszra vonatkozó bevezető vs. utal 5,20-ra. Az a szó, ame-
lyet itt «kegyes ségének fordítottunk, a görög szövegben azonos az «igazság» 
szóval s itt az Isten előtt i igazságot abban a vonatkozásban jelöli meg , ame-
lyet kegyességnek szoktunk nevezni. Az egész következő szakasznak az az alap-
gondolata , hogv a taní tvány kegyességének nem szabad emberek tetszését , még 
kevésbbé a feltűnést keresni. Aki kegyességét úgy gyakorolja , hogy azt embe-
rek e lő t t mutogatja, az — mondja Jézus , — nem nyerhet jutalmat Istentől . 

A késői zs idóság gyakorlata szerint különösen háromfé le te l jes í tmény 
által mutathat ja ki az ember szeretetét Isten iránt: a jótékonyság, az imád-
kozás és a böjtölés által. Mindhárom a gyülekezet ny i lvánossága e l ő t t folyt le 
Mivel pedig az egész va l lásos életet átjárta az az erőte l jes igyekezet , h o g y az 
Is tennek a törvényben kinyi latkoztatod akaratát betöl tsék és ígv a gyülekezet a 
maga egészében kedves, szent legyen Isten előtt, azért m i n d e n egyes h í v ő kegyes-
sége közüggyé lett. Tiszte letben az ál lott , aki kegyes volt és ininél kegyesebb 
volt valaki , annál n a g y o b b tiszteletnek örvendett. Ez természetes indí tó ok 
volt, h o g y kiki minél jobban kimutassa kegyességéi. Jézus éppen ezt utas í t ja el: 
aki kegyességével emberekné l törekszik tiszteletet, megbecsülést e lérni és így 
Isten szolgálatát szükségképen másodrendű szemponttá teszi, az ne g o n d o l j o n 
arra, h o g y ez a magatartás Isten e lőt t kedves lehet. 

Ali ez mindenek előtt a jó t ékonyság gyakorlására, az «alamizsna»-osztásra. 
Az «alamizsna» szó bennünk hamis képzeteket kelt, mert a jómódúak által a 
s zegényeknek juttatott f i l lérekre gondolunk. Jézus n e m a fö lös legből e lhul latott 
f i l lérekre, hanem a szegényeket önmegtagadással i s fe lsegítő i rga lmas csele-
kedetre gondol . A zs idó gyülekezet minden tagjának á ldozatkészségét szá-
m o n tartotta és a zs inagógában kivál tságos helyre ültette azokal, akik meg-
lepően nagy összegeket ajánlottak fel a szegények számára. Bár közvet len 
adatunk n incs erre, mégi s nem lehetet len, hogy e g y e s a lkalmakkor a kürtöt 
is megfúj ták , mint ahogy azt mindig megfújták az áldozatok alkal-
mával , h o g y a mennye i seregeknek ludtára adják, mi történt és 
kérjék Istent, hogy gazdagon f izessen meg a jótéteményért . Azok-
ról, akik így keresnek dicséretet az embereknél , mond ja Jézus, . hogv 
számukra az emberek d icsérete a megérdemel t és máris elvett jutatom. Mert így 
a «képmutatók» cselekszenek. Ezzel a szóval Jézus n e m azt mondja, h o g y a 
jó tékony cselekedetet csak a látszat kedvéért viszik véghez, míg sz ívükben 
m á s k é n t éreznek, azaz. h o g y csak mímel ik a készségüket a szegényeken való 
segítésre. Jézus természetesen az i lyeneket is megbélyegzi . De a far izeusoknak 
a va l lá sos buzgóságát, sőt az élet odaadásá ig is e l m e n ő áldozatkészségét Jézus 
n e m vonja kétségbe. Mégis «képmutatás», vállalt szerep eljátszása (a «kép-
mutató»-nak megfe le lő görög szó eredeti jelentése annyi, mint «színész» 1 m á r az 
is, ha va laki val lásos buzgóságának a gyakorlásában tekintettel van arra, hogy 
fe lebarátai mit mondanak. A segítségre készség legyen o l y tiszta, h o g y m é g a 
balkéz se tudja, mit cse lekszik a jobb. Arra meg éppen nem gondolhat , h o g y a 
jócse l ekedet barátok tetszésével találkozik. Titkon kell a segítségre kész tanít-
ványnak lehajo ln i a szegényekhez: a m e n n y e i Atya látja a rejtekben munkál-
k o d ó szeretetet és «megfizet». Az, aki tud rejtekben maradni kegyességével és 
így te l j e sen letesz arról, hogy emberektő l nyerjen érte dicséretet, egészen az 
Istenre bízza magát. 
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A kéziratoknak egy csoportja a 4. vs.-ben ez t a szöveget o lvassa: «És 
a t e Atyád, aki látja az elrejtett dolgokat is, megfizet majd neked a nyilvá-
nosságban». Ez a szöveg, amely Károli Gáspár fordításánál is alapul szolgált, 
későbbi keletű, mint a magyarázatunk alapjául szolgáló, azért alig lehet az 
evangélium eredeti szövege. 

Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. 
Mert szívesen imádkoznak a zsinagógákban és a főutcák sarkain állva, 
hogy feltűnjenek az embereknek. Bizony mondom nektek, elvették jutal-
mukat . Te pedig, amikor imádkozol, „menj be kamrádba és magadra 
zárva az ajtót, úgy imádkozzál" Atyádhoz, aki rejtve van, és Atyád, aki 
látja a rejtett dolgokat is, megfizet majd neked. 

Amikor imádkoztok, ne fecsegjetek, mint a pogányok, mert ezek 
úgy vélik, hogy bőbeszédűségükér t nyernek meghallgattatást. Ne legye-
tek hasonlók hozzájuk. Mert jól tudja Isten, a ti Atyátok, mire van 
szükségetek, — még mielőtt kér té tek őt. Ti azért így imádkozzatok: 

Mennyei A t y á n k ! Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el Király-
ságod, legyen meg akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, Min-
dennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkes 
tartozásainkat, amint mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétet-
tek. És ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. 

Mert ha megbocsátjátok az embereknek vétkeiket, mennyei Atyá-
tok is megbocsát nektek. Ha pedig nem bocsátotok meg az emberek-
nek, mennyei Atyátok sem bocsát ja meg vétkeiteket. 

6. vs. v. ö. II. Kir 4 ,33; Ezs 26,20. 

Az imádkozásról szóló ige ugyanolyan felépítésű, mint a jótékonyságról 
é s böjtölésről szóló: Jézus feltárja a képmutatást az imádságban és utasítja 
tanítványait, milyen legyen az ő imádságuk. Képmutató, mondja, az, aki elő-
szeretettel szólíttatja fel magát nyilvános imádságra a zsinagógában, — amint 
az a zsinagógai istentiszteleteken rendszeresen megtörtént. Jézus korában 
már begyökerezett szokás, hogy vannak meghatározott imaidők (reggel, dél-
ben és este), amelyeken minden kegyes izraelitának meghatározott imádságot 
kell imádkoznia. Könnyen megeshetett, hogy valakit az imaidő éppen utcán ért. 
Aki kegyes akart lenni, azaz ragaszkodott ahhoz, hogy az imádságot az elő-
írás szerint végezze el, kénytelen volt útközben megállni és imádkozni (a zsidók 
általában állva imádkoztak), épúgv, mint ahogyan a hithű mohamedán az ima-
idő elérkeztekor leteríti imaszőnyegéi és e lmondja előírt imáit, akármerre jár 
is. Jézus hasonló esetekre gondol , araikor o lyanokról beszél, akik a széles 
főutcák sarkán állnak meg imára. Ami az írástudók szerint a kegyesség elen-
gedhetetlen kelléke, azt Jézus képmutatásnak minősíti . Mert lehetet len a kegyes-
ségnek ettől a gyakorlatától elválasztani az emberi hiúságot, amely feltűnést 
keresve önmagának tetszeleg és hasznot akar húzni a kegyességből. Jézus 
szava ma is megítél sok keresztyén kegyességet és kegyességi gyakorlatot, 
amely jogtalanul szépíti magát a «bizonyságtétel» látszatával. A tanítvány el-
vonul a ház elhagyott zugába, a kamrába és magára zárva könyörög az Atyá-
hoz, aki maga is rejtve van e világ kíváncsi szemeinek a tolakodása elől. Az 
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Isten jól látja a rejtekben imádkozó tanítványt és «megfizet neki», meghall-
gatja őt. 

Jézus nemcsak arra nézve ad utasítást a tanítványnak, hogyan 
imádkozzék, hanem arra nézve is, hogy mit imádkozzék. A pogányokról Jézus 
azt mondja, hogy imádságukat a bőbeszédüség jellemzi: azt vélik, hogy Istent 
ki lehet mintegy fárasztani és meghallgatásra bírni, ha valaki sok szóval, 
hosszasan és kitartóan imádkozik. Ezt az imádságot azonban Jézus «fecsegés»-
nek mondja. Hogy a pogányok imádságát jellemzi a fecsegés, nem lehet kétsé-
ges: abból a korból sok varázsima maradt ránk» mindegyikben megfigyelhető 
a szavaknak sokszor értelmetlen halmozása. De még a zsidó imádságok is 
emlékeztetnek a pogány imákra, mert különösen az Istenre vonatkozó jelző-
ket halmozzák és terjengősek. Jézus tanítványa ne cselekedjék a pogányokhoz 
hasonlóan és pedig annál inkább, mert a mennyei Atya tudja, mire van szük-
sége, még mielőtt kérését kifejezte volna, önkénytelenül vetődik fel ennek a 
megállapításnak a kapcsán a kérdés, hogv mire va ló ily körülmények közt az 
imádság. Jézus erre az ellenvetésre nem figyel és azért nem felel. De minden 
kegyes ember tudja, hogy az Istennel való élethez elválaszthatatlanul hozzá-
tartozik az imádság. Közösség Istennel csak úgy jön létre, ha az ember felel 
Isten kinyilatkoztatására, kitárja előtte szívét, hálaadással és könyörgéssel for-
dul hozzá. 

1 Azért tanítja Jézus is imádkozni tanítványait. Mátén kívül Lukács is 
közli a Miatvánkat. Rendszeres napi használatáról már az egyik legrégibb ős-
keresztyén irat, az első század végén keletkezett Didaché is tanúskodik Annál 
feltűnőbb, hogy a Máté és Lukács által közölt szövegek eltérnek egymástól. 
A közkézen forgó magyar fordításokban ugyan ez az eltérés eltűnik, mert az 
idők folyamán a két evangélium szövegét összeegveztették, de a legrégibb kéz-
iratokból még megállapítható. Lukács szövege t. i. rövidebb, mint az első 
evangéliumé, amennyiben Luk-nál hiányzik az ú. n. harmadik és a hetedik 
kérés (a befejező doxológiáról 1. alább"). Ez a körülmény arra enged követ-
keztetni, hogy Máté evangélista gyülekezetei másként imádkozták a Miatván-
kat, mint Lukács gyülekezetei. Azonban az eltérés nem lényeges. Azok a kéré-
sek, amelyeket Lukács kihagv. az e lőző kérés közelebbi értelmezésének, részle-
tezésének látszanak. Az a körülmény, hogy a Miatyánk kétféle, egy hosszabb 
és egv rövidebb változatban maradt ránk, arra vall. hogy az első keresztyének 
igen nagy becsben tartották ugyan az Úrtól tanult imádságot, azonban nem a 
betűjét minősítették a legfontosabbnak. 

Azok a Jézus koráig is v isszanyúló zsidó közimák, amelyeknek az imád-
kozását meghatározott alkalmakra az írástudók kötelezővé tették, l őbb olvan 
kérést foglalnak magukban, amelyek a Miatvánkban is megtalálhatók. Ez 
könnyen megérthető abból, hogy Jézus tanítványait arra tanítja imádkozni , ami-
nek minden igaz imádságban első he lven kell állani. De aki ezeket a izsidó imád-
ságokat olvassa és igyekezik belehelyezkedni abba a lelki hangulatba, amely 
bennük megszólal, a közben-kőzben megcsendülő rokon hang el lenére mégis 
azonnal észreveszi, hogy milyen nagy távolságban állanak Jézus imájától. Mert 
bennük is a hitnek és a vallásos önzésnek az a sajátságos keveréke szólal, 
meg, amely az írástudománytól áthatott zsidó kegyességre olvan je l lemző Jé-
zus ettől a kegyesség köpönyegébe burkolózó önzéstől tisztítja meg az imád-
s á g o t 

Az Isten megszólítása: «Atyánk, ki a mennyben vagy» (magyarosab-
ban: «Mennyei Atyánk!» , megtalálható zsidó imádságokban is. De a különbség 
szembeötlő. Az utóbbiak halmozzák az Isten-megjelöléseket; pl. az ú n. «Se-
mone eszre», amelyet napjában háromszor kell imádkozni minden zsidó férfinak 
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is asszonynak, így kezdődik: 'Áldott légy Or Istenünk és atyáink Istene, Abra-
lámnak Istene és Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene, nagy, hatalmas és rettene-
es Isten, magasságos Isten, aki gazdag kegyelmet ajándékozol és minden 
lolgokat teremtesz és megemlékezel az atyáknak adott kegyelmes Ígéreteidről 
is megváltót hozol az unokáknak a Te nevedért, szeretetből!« Istennek atyaként 
raló megszólítása az Ötestámentoinból hiányzik: Isten Izráel néj)ének vagy a 
ness iás i királynak atyja (v. ö. pl. Jer 31 ,20; Mai 1 ,6 ; 2 ,10) . Csak késői zsidó 
ratokban merik egyes inkább kiváltságos kegyesek atyának mondani Istent 
j>1. Sir 23, 1.1 Zsidó imádságokban is éppen ezért csak későn terjed el ez a 
megszólítás. Egészen másként Jézusnál, aki az atya szóval fejezi ki Isten és 
i tanítvány viszonyát. Egy régen meglévő fogalom így Jézusnál egészen új 
Értelmet és tartalmat nyer. Az az Isten, aki Atya, kegyelmének és irgalmasságá-
aak a gazdagságával árasztja el a tanítványt, «gyermekét», azért ez min-
denkor a gyermeki hit bizodalmával közeledhetik hozzá. A Miatyánknak az 
első szavában benne van annak az isteni kegyelemnek a teljes gazdagsága, 
amelyet Jézus hoz és nyilatkoztat ki. Ezért «keresztyén», azaz «krisztusi» ima a 
Miatyánk. 

Az első három kérés, amelyet Jézus a tanítvány ajakára ad, egyformán 
Istennek a kegyelmes - ajándékára vonatkozik. Amikor a tanítvány imádkozik: 
'Szenteltessék meg a Te neved 1», akkor azt kéri. hogy Isten szentsége legyen 
nyilvánvaló ebben az Istentől elfordult világban (a «név» szó az akkori szó-
használat szerint a 'személv»-! jelöli meg). Az pedig, hogy Isten «szent», jelenti 
Isten elkülönülését mindentől, ami bíín, vagyis, hogy Isten fenséges Úr. aki 
ítélettel, magától eltaszítással. halállal sujt mindent, ami hűn. azaz isten-
telenség (v. ö. Ezs 6). Isten nevét szentté tehát nem mi emberek tesszük, hanem 
azt maga Isten szenteli meg és imádságos kérésünk arra irányul, hogy Isten 
nyilatkoztassa ki szentségéi ebben a bűnös világban éppen úgy, mint álta-
lunk, hogy mi is tükröztethessünk valamit Isteu szentségéből. 

Amikor azután Jézus arra tanítja a tanítványt, hogy Isteu királyságának 
az eljöveteléért és Isten akaratának megvalósulásáért könyörögjön, akkor 
ennél a kérésnél nem Izráelnek, vagv általában fö ldi viszonyoknak a meg-
dicsőülésére gondol, még kevésbbé persze arra, hogy a tanítványok igélürdeté-
sükkel sikereket érjenek el vagy hogy az Egyház munkája eredményes legyen. 
Ebben a kérésben is Istenről van szó: Isteni kérjük, hogy nyilvánítsa ki királyi 
méltóságát és hatalmát ebben a világban, mutassa meg ítéletét és kegvelmét, 
hogy megtörjön a bűnös hatalmak ereje és Isten akaratának engedelmeskedje-
nek földiek és mennyeiek egyaránt. Isten nyilvánítja ki királyi méltóságát, 
amikor újjá teremti ezt a bűnbe süllyedt világol és feltétlen érvényt szerez 
akaratának. Ahol Isten királysága valósággá lett, ott Isten akarata teljesedik be 

A tanítvány, aki így imádkozik és engedelmes akar lenni Isten iránt, itt 
él ebben a világban és ennek életfeltételeihez van kötve. Ezért iktatja Jézus 
imádságába a kenyérért, vagyis a megélhetéshez szükséges alapvető táplálékért 
való könyörgést. Isten teremti és táplálja életünket. A tanítványnak Istenhez 
kell fordulnia imájával, hogy adja meg az életfenntartáshoz szükséges «kenye-
ret». Ez a könyörgés lehetetlenné teszi az önző kérést, amely a kenyér örve 
alatt emberi kényeleméri és a szükségesen túlmenő jólétért imádkozik. A 
negyedik kérés megtanítja Jézus tanítványát arra, hogy a verejtékes munkával 
szerzett kenyérben Isten kegyelmes ajándékát becsülje meg. — Az a szó, ame-
lyet a szokásos szöveg «mindennapi»-nak fordít (görögül: «epiousios»}, a görög 
nyelvben egyike a légritkábbaknak, úgyannyira, hogy már Origenes nem tudta 
megtalálni sem az íróknál, sem pedig a tájszólásban, úgyhogy vé leménye szerint 
az evangélisták alkották A régi egyházi írók is találgatják az értelmét Abban 
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a szír nye lvű evangéliumban, amelyei Hieronymus ismert, a 4. kérés így hang-
zott: «A mi holnapi kenyerünket add meg nekünk ma» s mivel az «epiousios» 
szóból a «holnapi» értelmei csakugyan le lehet vezetni, azért az újabb magya-
rázók nagy része ennek az értelemnek ad elsőbbségei Ez esetben Jézus 
a holnapra szükséges kenyér kérésére tanítaná a tanítványokat, hogy i ly mó-
don megélhetésük folyamatossága biztosítva legyen. Joggal kérdezhető azonban, 
hogy ebben az esetben a Miatyánk 4. kérése összeegyeztethető-e Jézusnak azzal 
az igéjével, amelyet az evangélista még ugyanebben a fejezetben közöl . 
«Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől!» (34. vs) . Ojabban sikerült a szónak 
biblián kívüli görög nyelvben való használatát kimutatni és pedig ezzel a 
je lentéssel: «a napi szükséglet számára kielégítő». Valószínűleg ebben az érte-
lemben használta a szót az a keresztyén is, aki a Miatyánkat e lőször for-
dította le görög nyelvre és akinek fordításában azután a 4. kérés az összes 
gyülekezetekben elterjedt. 

Ami lyen nélkülözhetetlen testi é letünk táplálására a kenyér, o l y a n nél-
külözhetet len számunkra az Isten kegyelmes bocsánata. Bűneink Istennel 
szemben tartozást jelentenek, mert nem adjuk meg Istennek azt, ami Istené. 
Azérl még a legkegyesebb tanítványnak is kell bünbocsánatért könyörögni 
Istenhez. Jézus az 5. kéréssel tanítványait arra figyelmezteti , hogy hazug, go-
nosz szolga volna, aki bűnbocsánatért könyörögne Istenhez, holott felebarát-
jának e l lene elköveteti bűnét nem bocsátja meg. Isten nem azért bocsátja 
meg bűneinket, mivel mi is megbocsátást gyakorolunk. A megbocsátás gya-
korlása nem is létesít jogigényt Isten előtt. De az a tanítvány, aki haragos 
indulattal, gyűlölettel gondol felebarátjára, mert az megbántotta, hazuggá lesz 
kérésével Isten előtl és így eleve lehetetlenné tette annak meghallgatását. Jézus 
a megbocsátás követelményét ismételten a tanítványok e l é állítja, így abban a 
mondásban is, amelyet az evangélista a Miatyánkhoz kapcsolva közöl, vagy 
pedig az irgalmatlan szolgáról szóló példázatban (Mát 18,21—35). 

A hatodik és hetedik kérés végezetül arra irányul, ami talán a legsú-
lyosabb rettegéssel tölti el a tanítvány szívét. A kísértés próbáratétel, amely-
nek Isten adja át az embert, úgy, amint egykor Jóból kiszolgáltatta a Sátán-
nak. hqgy hitét megpróbálja. Bár a tanítvány bizodalmas hittel valjja, hogy 
Isten n e m engedi Őt fe l jebb kísértetni, mint ahogy elviselheti (v. ö. I. Kor 
10,13), mégis keseríti szívét az a félelem, hogy nem tud megállani a kísértésben 
és a gonosz hatalmába kerül. Ezért tanítja Jézus a tanítványt imádkozni a 
kísértésektől való megóvásért és a megszabadításért a gonosznak hatalmából. 

A fiatalabb görög kéziratok az Ürtól tanult imádságnak a végén közlik 
az ú. n. doxológiát, melyet mi is szoktunk imádkozni: «Mert Tied a királyság, 
a hata lom és a dicsőség mindörökké. Ámen». Ez a befejezés tartalmilag erősen 
emlékeztet I. Krón 29 ,11—13 vs.-eire s a legrégibb kéziratokból hiányzik. Ebből 
következtethető, hogy eredetileg nem tartozik hozzá az Ürtól tanult imád-
ság szövegéhez. Ugyanezt tanúsítja egyébként Lukács szövege is: onnét a doxo-
lógia te l jesen hiányzik. Először .egy i lyen, a jelenlegivel azonban nem te l jesen 
egyező beíejezés a fentebb említett Didachéban tűnik fel és ettől fogva megálla-
pítható, hogy a doxológia a gyülekezet liturgikus responsoriuma. felelete volt 
az e lmondot t imádságra, mint ahogy ennek a befejezésnek responsoriumként 
való imádkozása még ma is szokásban van több német evangélikus egyház úr-
vacsorai istentiszteleti rendjében. A doxológ ia röviden összefoglalja az imád-
ság tartalmát, minden dicsőségei Istennek tulajdonít és az á m e n n e l még 
egyszer megerősíti imádságos kéréséi. Ennyiben ez a befejezés méltán é s 
joggal lett évszázadok megszenteli örökségeképen az Ürtól tanult imádság 
lezárásává. 
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Amikor böjtöltök, ne jár ja tok komor ábrázattal , mint a képmuta-
tók. Mert eltorzítják arcukat, hogy feltűnjenek böjtölésükkel az embe-
reknek. Bizony mondom nek tek , elvették jutalmukat. Te pedig, amikor 
böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat , hogy ne az emberek 
lássanak böjtölni, hanem a te rejtekben levő Atyád. É s Atyád, aki 
lát ja a rejtekben levő dolgokat is, megfizet neked. 

A kegyességi gyakorlatoknak harmadik, igen fontos és elterjedt formája 
a bőjtöiés volt. Már az Ótestámentomhan hallunk arról, hogy a kegyesek böj-
tölés és gyászolás (I. Sám 2 0 , 3 4 ; II. Sám 1,12; Jóel 2,12; Zak 7 , 5 ) vagy böj-
tölés és imádság (II. Sám 12 ,16; Zsolt 35 ,13; D á n 9 ,3 stb.) segítségével igye-
keztek Isten irgalmasságát és segítségét elnyerni. Jézus korában a böjtölés 
e l ső sorban a kegyesek önsanyargatása volt, amellyel Istent valamely elkö-
vetett bűnért kiengesztelni, va lamely kérésük teljesítését, imádságuk meghallga-
tását, valamely szerencsétlenség elhárítását biztosítani vagy általában Isten 
előtt érdemeket szerezni i g y e k e z t e k Emellett nemzeti szerencsétlenségek, ked-
vezőtlen időjárás, természeti csapások, háborúk idején a fe lsőbbség is rendelt el 
böjtnapokat, hogy a nép bűnbánata és gyásza nyiltan kifejezésre jusson Isten 
előtt. Hasonlóan az egész nép böjtöl a nagy engesztelő napon (Tisri hónap 
10. napja) és a szentély elpusztulásának emléknapján (Ab h ó n a p 9. napja;. 
A bőjtölésnek a szigorítását jelentette a zsákszerű ruhában járás, a fej meghin-
tése hamuval és hamuban ülés, a mosakodás mellőzése, tartózkodás a testnek 
il latos kenőccsel való megkenésétől , mezítláb járás stb. 

Amit Jézus mond, a kegyesek önként elvállalt böjtölésére vonatkozik, 
(v. ö. Luk 18,12). Az a szokás azonban, amely a bűnbánat kifejezését, a böj-
tölést, a gyászolást tanúsító komor ábrázattal, valamint különfé le szokások 
segítségével a nyilvánosság elé viszi, hogy mások is tudjanak és csodálkoz-
zanak a kegyesség gyakorlásának az erején, képmutatás és elvette jutalmát 
abban a feltűnésben, amelyet okozott. A tanítványok életéből sem hiányzik 
ugyan a bűnbánatra és gyászolásra indító ok, t. i. a bűn és azért Jézus ter-
mészetesnek mondja, hogy tanítványai is böjtölnek. Tiszta é s őszinte a bűn-
bánat, valamint a kifejezésére szolgáló böjtölés akkor lesz, ha rejtve van min-
den kíváncsi szem elől és csak Istenre tekint, aki látja a rejtett dolgokat is. 

6, 19—34: Övás a kincsgyüjléstől és a földi szorgalmatoskodástól; v. ö 
Luk 12,33—34; 1 1 , 3 4 - 3 6 ; 16 ,13; 12, 2 2 - 3 1 . 

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket e földön, ahol moly és rozsda 
megemészti és ahol tolvajok betörnek és ellopják azokat , hanem gyűjt-
setek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a 
rozsda meg nem emészti, sem tolvajok be nem törnek és el nem lop-
ják azokat. Mert ahol a te kincsed van, ot t van a szived is. 

A test lámpása a szem. Azért ha szemed jámbor, egész tes ted 
világos lesz. Ha pedig szemed gonosz, egész tested sö té t lesz. Ha t ehá t 
a benned levő világosság sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség ? 

Senki sem szolgálhat ké t úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és 
a másikat szereti , vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megvet i : 
nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak. 
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Azért azt mondom nektek, ne legyetek szorgalmatosak éltetekről, 
mit egyetek vagy mit igyatok, se testetekről, hogy mivel ruházkodjatok. 
Avagy nem több e az élet, mint az eledel és a test, mint a ruháza t? 
Nézzétek az égi madarakat , azok nem vetnek, sem nem aratnak, sem 
a csűrbe nem takarnak és a ti mennyei Atyátok mégis táplálja azokat. 
Nem sokkal drágábbak vagytok-e azoknál ? Kicsoda tudná közületek 
szorgalmatoskodásával csak egy arasznyival is megtoldani életkorát ? 
És a ruházatról mit szorgalmatoskodtok ? Figyeljétek meg a mező lilio-
mait, miképen növekednek! Nem fáradoznak és nem fonnak! Mondom 
pedig nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint 
bármelyik közülök! Ha tehát Isten így ruházza a mező füvét, mely ma 
van, holnap pedig kemencébe kerül, mennyivel inkább titeket, kicsiny-
hi tűek! Azért ne szorgalmatoskodjatok mondván : „Mit együnk ?" vagy : 
„Mit igyunk?" vagy: „Mit öltsünk magunkra?" Mert mindezekért a 
pogányok törik magukat. Mennyei Atyátok pedig jól tudja, hogy mind-
ezekre szükségtek van. Hanem keressétek először a Királyságot és 
annak igazságát és mindezeket elnyeritek ahhoz. Ne legyetek azér t 
szorgalmatosak a holnapról : mert a holnap majd szorgalmatos lesz 
önmagáról. Elég minden napnak a saját baja. 

Jézus következő igéi a tanítvány életfolytatását szabályozzák. Kzeket 
az igéket Lukács is felvette evangéliumába, azonban más sorrendbe és más 
összefüggésbe állította őket. 

Az Isten nélkül élő embert jellemzi az e világ dolgaihoz való ragasz-
kodás: biztosítani igyekszik magát a lehelő legkülönfélébb életkörülmények 
között, vagyont, »kincseket» gyűjt e földön s megfeledkezik arról, hogy a 
vagyon máról holnapra van, magában hordozza múlandóságának a jeleit. Az 
ókorban a vagyonnak és jómódnak egyik legszemléletesebb megnyilatkozása 
a nehéz faládákban őrzött drága ruhák és az ékszerek voltak. Amazokról azt 
mondja Jézus, hogy a moly prédáivá lesznek és hogy az elraktározásukra 
szolgáló ládákat tönkreteszi a »rozsda» (vagy helyesebben talán «l'éreg»-nek 
kell fordítani a megfelelő görög szót és mivel faládákról van szó, szúrágásra 
lehet gondolni). Az ékszerekre céloz Jézus, amikor azt mondja, hogy a gyűjtött 
kincseket el lopják a tolvajok: éjnek idején kiássák a ház falát és úgy hatolnak 
be a rejtekhelyre. Jézus tanítványai nem kereshetik a mulandó kincseket: 
«Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben!» A mennyei kincs az örök 
élet, az Istennél levő élet. Az Istennél levő életre, Istennek erre a legnagyobb, 
kegyelmes ajándékára irányuljon a tanítvány minden vágyódása. Akinek ez 
az élet az igazi és egyetlen kincse, az szíve teljes odaadásával küzd érte. Mert kinek 
kinek ott van a szíve», az vágyainak a célja, ahol a «kincse» van. 

A lámpásról szóló nehezen érthető példázat azt szemlélteti, hogyan irá-
nyítja a «szív» az ember életének minden megnyilatkozását. «A test lámpása 
a szem», azaz & test minden világosságát a szemtől nyer i ; a vaknak 
egész teste mintegy bele van merítve sötétségbe. Így van az ember életének 
is egy megvilágosító központja: «a benned levő világosság», vagyis az erkölcsi 
felelősségtudat, a lelkiismeret. Ha a szem «jámbor» (a megfe le lő görög szót 
ta lán így lehet legjobban fordítani; az evangélista ezzel a meglepő szóval nem 
azt akarja mondani, hogy a szem «egészséges»), azaz kötelességét híven 
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teljesíti, akkor az egész testen elárad a szem világossága. Viszont, ha a s z e m 
«gonosz», azaz aljas, nem teljesíti feladatát, akkor az egész testen mintegy 
szétárad a sötétség. A «gonosz szem» már az Ótestámentombaa a «kapzsiság», 
«irigység» megjelölésére szolgál, v. ö. V. Móz 15.9; 28 ,54 kk.; Péld 2 3 , 6 ; 
28,22, s hasonlóképen Mát 20, 15. Ha ezt az értelmet vesszük kiindulópontul, 
akkor Jézus a szívesen adakozó jószívűekről, ill. az irigy, kapzsi emberekről be-
szélne. Lehet, hogy az evangélista i lyesmire gondolt, amikor Jézus mondását 
ebbe az összefüggésbe állította. Eredetileg azonban ennek az igének az értelme 
valószínűleg általánosabb s éppen azt fejezi ki, hogy ahogyan a vak sötétségben 
jár, tévútakon botorkál, úgy még inkább az a megátalkodott ember, akiben a 
lelkiismeret lámpása kialudt, «sötétséggé lett»: mily kimondhatatlanul szo-
morú az i lyen elveszeti ember élete! Jaj annak, akinél az Istentől nyert «belső 
világosság» sötétség! 

A két gazdának egyidejű szolgálatáról szóló hasonlat más képpel fejezi 
ki azt, amit már a 21. vs. is hangsúlyozoll . Isten szolgálata és e világ kineseii-
hez való ragaszkodás nem férnek meg egymással , mint ahogy a szolga sem áll-
hat egyszerre két úrnak a szolgálatában. Sokszor azt gondoljuk, hogy a «bol-
dogság»-ot, a nyugodt, gondtalan életei a zavartalan jólét, a jómód, az anyagi 
javak biztosítják. Ezért arra törekszünk, hogy munkánkkal, fáradozásunk-
kal minél jobban biztosítsuk magunknak a jólét előfeltételét, a vagyont. A 
vagyon, vagy ahogyan Máté egy arám idegen szóval mondja, a «mammon» szinte 
személyes hatalommá lesz, amely szolgálatába állít bennünket , munkánknak 
célt és értelmet ad, úgyhogy Isten és közénk áll, mert feledteti velünk, hogy 
életünk, jószerencsénk, boldogulásunk egyedül Isten kezében van. Ezért óv 
Jézus a m a m m o n szolgálatától; attól, hogy az e világi kincsek keresésében, 
vagyont szerző munkában elmerüljünk. A földi javak keresése nem fér össze 
Isten szolgálatával. 

De Jézus nemcsak attól óvja övéit, hogy két úrnak próbáljanak szolgálni, 
hanem szemük elé állítja a mindennapi élet gondjaiban e lmerülő szorgalma-
toskodás esztelenségét is. Azzal a szóval, amelyet «szorgalmatoskodás»-nak 
fordítottunk, Jézus nemcsak azt a testet, lelket felőrlő aggodalmas gondot je-
löli meg, mely a nyomorral küzdő ember életharcát megkeseríti és a szívet 
megkeményíti , hanem gondol mindenek előtt arra az érzületre, amely a biztos 
megélhetésü emberek számára kínzó gonddá teszi, hogy mit egyenek, mit igya-
nak és mi lyen ruhákat öltsenek magukra. Az élet gondjaiban való ilyen elmerü-
lés akadályozza meg, hogy az ember lelkéről és vele igazi életéről gondos-
kodjék. A lélek élete pedig, amely összehasonlíthatatlanul többel ér, mint az 
eledel és ruházat, Isten kezében van. Róla Isten gondoskodik atyai kegyel-
mének a gazdagságával, mint ahogy gondot visel az ég madarairól, jól lehet nem 
gyűjtenek csűrbe előrelátó gondossággal és mint ahogy öltözteti a mezők vadon 
termő virágait, jóllehet n e m fonnak fáradságos munkával drága ruhák szá-
mára alkalmas fonalat. Mégis a pompájáról híres Salamon királynak sem volt 
olyan ékes öltözéke, mint a legegyszerűbb mezei virágnak, amely ma díszlik 
s holnap már a Iában szegény Palesztina lakosai számára tüzelőanyagul szolgál. 

De a megélhetés kicsinyes dolgaiban e lmeiülő szorgalmatoskodás ok-
talanság is, mert nem éri el azt, amire o ly odaadó vággyal törekszik. Semmifé le 
szorgalmatoskodásnak nincs módjában az életkort akár csak egy "arasznyival» is 
meghosszabbítani: napjaink száma Isten kezében van, ahogyan királyi tetszé-
séből életre hívott minket, úgy szólít is el bennünket e világból, mikor 
jónak látja. Csak az Isten atyai jóságát és gondviselését nem ismerő hitetlen 
pogány adhatja át magát így az élet gondjainak. Jézus tanítványait éppen az 
különbözteti meg ettől a pogányos gondolkodástól, hogy fölöttük nem lesz úrrá 
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a földi kincseket hajszoló gond, nem esnek bele a mammon szolgálatába, 
hanem inkább egész életüket, magatartásukat az Or akarata szerint formálják: 
«Keressétek először a Királyságot!» Vágyódásuk, Istent szolgáló akaratuk hevü-
lete arra a napra tekint, amikor Isten kinyilvánítja királyi hatalmát. Ezt a 
napot keresik sóvárgó szemmel, erre a napra «éhezik és szomjúhozzák» (v. ö. 
5 ,6 ) az igazságot, Istennek kegyelmes ítéletét, amely őket, megvetetteket, a 
világ tülekedő, jólétet és vagyont hajszoló harcában koldusszegényeket iga-
zaknak minősíti. Nekik igéri Jézus, hogy keresésük nem lesz hiábavaló: Isten 
atyai gondoskodásából elnyerik mindazt, amiért a pogány lelkület fárad-
ságot nem ismerő aggságoskodással hiába emészti föl önmagát. Ezért a tanít-
vány ne tekintsen gondterhelt lélekkel a holnapra, nyugodjék meg a mai 
napnál. Kijut minden napnak elég a «baj»-ból, vagyis a fáradságból, amely 
ebben a bűnös világban az elemi, természetes életszükségleteket verejtékes 
munkával kénytelen előteremteni. A holnapot a gyermeki hit Istenre bízza, 
hadd legyen a holnapnak gondja önmagáról. 

Jézus beszéde a szorgalmaloskodás hiábavalóságáról ritmikus felépítésével, 
amelynek szépségét még a fordítás tökéletlensége sem tudja teljesen tönkretenni, 
az evangél ium legékesebb drágagyöngyeinek egyike. Benne Isten gondviselésének 
a hűsége, a gyermeki hit odaadásának bizodalma olyan megragadó kifejezést 
talál, hogv az egész Újtestámentomban alig találjuk párjál. Isten gondvise lő 
jóságát n e m is ismerheti meg más, mint csak a gyermeki, bizodalmas h i t Hiszen 
a világ sora nemcsak a hideg télben megfagyott madarakról tanúskodik, ha-
nem kegyetlen éhségben elpusztult emberek millióiról is. Hitünk ebben a bűn 
hatalmának pusztító, gyilkos, minden életet megemészteni törekvő erejét 
ismeri fel s annál jobban ragaszkodik Isten gondviselő irgalmasságához, amely 
a halál mezőin is mindig újra életet fakaszt. 

7 , 1 - 6 : Az ítélkezésről; v. ö. Luk 6 , 3 7 - 4 2 . 

! Ne Ítéljetek, hogy ne ítéltessetek ! Mert amilyen ítélettel ítéltek, 
ugyanolyannal Ítéltettek majd meg és amilyen mértékkel mértek, ugyan 
olyannal mérnek majd nektek is. Mit nézed a szálkát testvéred sze-
mében, a gerendát a saját szemedben pedig nem veszed észre ? Vagy 
hogyan mondhatod tes tvérednek: Hadd távolítsam el a szálkát szemed-
ből, és íme, a gerenda ott van a saját szemedben ?! Képmuta tó! távo-
lítsd el először a magad szeméből a gerendát és azután gondolj arra , 
hogy eltávolítsad testvéred szeméből a szálkát. 

Ne adjátok az ebeknek, ami szent, se pedig a drágagyöngyei teket 
ne szórjátok a disznók elé, nehogy eltapossák lábukkal és azután nek-
tek fordulva széttépjenek titeket. 

Az 5. és 6. fejezet egyes részei összefüggő szakaszokat alkotnak, ame-
lyek az 5, 20-ban kifejezett alapgondolat megvilágítására szolgálnak. A 7. fejezet 
első fele Jézus mondásait laza sorrendben sorakoztatja fel, mint ahogy az 
igazgyöngyöt szokták füzérbe kötni. Valamiféle vonatkozásba ezek az igék 
is hozhatók a beszéd központi témájával, azonban egységes gondolatmenetet 
csak erőszakolt éleselméjűséggel lehet megállapítani. 

Az első ige a tanítványt az ítélkezéstől tiltja el. A zsidó gyülekezet egyik 
legfontosabb feladatának tekintette, hogy ítéletet tartson, a zs idó írástudomány 
pedig megállapítja a jogszabályokat az ilyen ítélettartás számára. Jézus ezt tiltja 
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meg tanítványainak. Az ítélellartás, a jóknak a jutalmazása, a gonoszok bün-
tetése, Isten feladata. Aki maga is irgalmasságra szorul és mégis ítéletet tart 
felebarátja fölött, az joggal kerül ítélet alá. Isten ítéletével csak visszafordítja« 
az illetőre az ítéletet, vagv más szóval: ugyanolyan mértékkel mér, mint ami-
lyennel az ember mért (.lézus egy közmondást idéz, amelyet a zsidó írás-
tudók is gyakran alkalmaznak). 

Jézus szava tehát nem állja tiljál annak, hogy tanítványai ítéletei mond-
janak, vagyis minősítsenek cselekedetekel: a j ó l jónak, v iszonl a bűnt bűn-
nek nevezzék. Azonban minden ilyen í léletmondás legyen felhívás bűnbánatra, 
megtérésre. A bűnbánatra való felhívást megtisztítja Jézus minden «képmu-
tatás»-lól, amikor a felebarát szemében szálkát kereső embert arra utasítja, 
hogy a bűnbánatot és megtérési önmagán kezdje, először a saját szemében lássa 
meg és onnét távolítsa el a «gerendá»-l A szálkáról és gerendáról szóló hasonlat 
talán egy közmondás volt eredetileg. Még tna is megállapítható, hogy Jézus 
szava mennyire elevenjére tapintott a zs idó rabbinál usnak. A Talmud 
őrizte meg a Kr. u. 100 körül élt Rabbi Tarfonnak egv mondását: «Ha az em-
ber azt mondaná neki: Távolítsd cl szemedből a szálkái! úgy azt felelné: Tá-
volítsd el a gerendát szemedből!» — 

Jézus arra is figyelmezteti tanítványait, hogy a megtérésre hívásnak is 
vannak határai. Ez az érielme a szent dologról és drágagyöngyről szóló ha-
sonlatnak. «Szent dolog»-nak a közkeletű zs idó szóhasználat az áldozati húst 
nevezi. Amilyen súlyos bűn az áldozati állat húsát ebek elé vetni vagy ami lyen 
oktalanság a drágagyöngyöt disznók elé szórni, éppen o lyan bűn az Isten 
királyságának megtérésre h ívó igéjét az érzéketlen keménvszívűek elé vinni és 
őket annak elfogadására erőszakolni. Jézus tudja, és a tanítványnak is meg kell 
tanulnia, hogy az elveteti mag sokszor útfélre, sziklás helyre esik. Mát 13, 4 .». 
Aki az igének talán erőszakkal akar úlal nyi lani , az könnyen sárba tapostathatja 
annak drágagyöngyét, sőt még saját maga is kárl vallhal. 

7 , 7—11: A könyörgésről; v. ö. Luk l l . i l -13. 

Kérjetek és kaptok ! Keressetek és találtok ! Zörgessetek és meg-
nyílik nektek ! Mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, s a zörgetőnek 
megnyílik. Avagy ki tudná megtenni közületek, hogy követ adjon f iának, 
ha kenyeret kér tőle? Vagy, ha halat kér, kígyót ad-e neki? Ha tehát 
ti, jóllehet gonoszak vagytok, értetek ahhoz, hogy gyermekeiteknek jó 
adományokat adjatok, mennyivel inkább ád majd jókat mennyei Atyátok 
azoknak, akik őt kérik. 

Jézus arra tanítja tanítványait, hogy teljes bizalommal könyörögjenek a 
mennyei Atyához. Ahogy a könyörgés erejének a fokozatait szemlélteti a •>ké-
rés», ikeresés> és «zörgetés» felfelé haladó hármas fokozata, úgy ígéri Jézus 
mind erősebb kifejezéssel a meghallgattatás bizonyosságál is. Ezt még erősíti 
egy, a földi é le tv i szonyotokból vett hasonlat: az alva s em ad gyermekeinek 
kenyér helyeit követ, se kígyót hal helyett. (Hal a Genczáret tó partján a leg-
egyszerűbb és legolcsóbb táplálék a kenyér mellett/ Ez természetes nemcsak a 
tanítványoknál, akik bár Isten szolgálatára kötelezték el magukat, a szívükben 
lakozó bűn miatl mégis csak gonoszak, hanem még az istenteleneknél is. Ha ez 
így van az embereknél, akiknek szíve telve van a bűn önzésével, akkor meny-
nyivel inkább nyitja meg Isten szívét a könyörgő előtt. Ezzel Jézus nem azt 
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ígéri, hogy Isten mindig és mindenkinek azt adja meg, amit az illető kér, — hisz 
a kérés lehet botor is, amint a gyermek kérhet atyjától kígyót is! — hanem in-
kább bizodalmas könyörgésre akarja tanítani tanítványait. 

7, 12: A törvény summája; v. ö. Luk 6,31. 

Amit csak akartok tehát, hogy az emberek tegyenek veletek, 
ugyanúgy cselekedjetek ti is ve lük: ez a törvény és a próféták (sum-
mája). 

Zsidó írástudók is foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogyan lehetne az ótes-
támentomi törvény teljes tarlalmát ecjy rövid mondatban összefoglalni. Isme-
retes az a Talmudban ránk maradt történet, amely szerint Hillel Kr. e. 20 
körúl egy pogánynak a kérdésére a törvényt ebbe a mondatba foglalta össze: 
• Ami neked nem tetszik, azt ne cselekedd mással; ez az egész Tóra és a többi 
magyarázat!» Ugyanezl a mondást, amelyei aranyszabálynak szoktak nevezni, 
hasonlóan negatív formában más ókori zsidó és pogány íróknál is megtaláljuk. 
A józan belátás és előrelátó okosság mondatja az emberrel, hogy ne cselekedjen 
másokkal úgy, ahogyan nem kívánja, hogy vele cselekedjenek. Ez a józan be-
látás sugallta életszabály azonban a természetes önzés kifejezése is: az ember 
felebarátjával szemben csak azért és csak addig tanúsít kíméletet, ameddig 
hason ló elbánást remélhet. Jézus ezt az életbölcseséget pozitív formába öltöz-
teti s ezzel lehetetlenné teszi, hogy az a számító önzés takarója lehessen. Ily 
m ó d o n arra kötelezi a tanítványt, hogy cselekedje felebarátjával azt, amit 
tőle is kér és elvár. Az aranyszabály Jézus fogalmazásában az emberek egy-
m á s h o z való viszonyát a szeretet parancsa alá állítja és új kifejezésévé lesz 
a nagy parancsolatnak: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!» (v. ö. Mát 
22 ,39) . Azért a summája az aranyszabály a «törvénynek és prófétáknak», azaz 
az Ótestámentomban foglalt isteni kinyilatkoztatásnak (v. ö. Róm 1 3 , 8 . 1 0 ) . 

7 , 13—23: Befejező intelmek: a) «Menjetek be a szoros kapun!» v. ö. 
Luk 13,24; — b) Óvás a hamis prófétáktól; v. ö. Luk 6.43—46. 

Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas a kapu és széles az út, 
mely a kárhozatba vezet és sokan mennek be azon. Viszont szoros a 
kapu és keskeny az út, mely az életre vezet és kevesen találják meg azt. 

ő r izked je tek a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában közeled-
nek hozzátok, holott belül ragadozó farkasok ! Gyümölcseikről ismertek 
majd rájuk. Avagy szednek-e a tövisről szőlőt s a bojtorjánról fügé t? 
így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a korhadt fa pedig rossz gyü-
mölcsöt terem. Nem teremhet a jó fa rossz gyümölcsöt, sem pedig a 
korhadt fa jó gyümölcsöt. Minden fát kivágnak és tűzre vetnek, ha 
jó gyümölcsöt nem terem. Azért tehát gyümölcseikről ismertek majd 
r á j u k ! 

Nem mindenki, aki azt mondja nekem: „Uram, uram!" megy be 
a menny királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám aka-
ratát . Sokan mondják majd nekem ama napon : „Uram, u r a m ! nem a 
te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki gonosz 

1 lelkeket, nem a te nevedben vittünk-e véghez sok csodát ?" És akork 
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majd kinyilvánítom nekik: Soha nem ismertelek t i teket! Távozzatok 
tőlem, akik gonoszságot cselekesztek! 

23. vs. v. ö. Zsolt 6,9. 

Minden tanítás, intés, óvás. amely a hegyi beszéd során a tanítványhoz 
szólott, összecsomósodik az inte lemben: «Menjetek be a szoros kapun!» A 
«szoros kapu» az Isten királyságának örök életéhez vezető útat jelképezi. A 
tanítványnak n e m lehet sürgetőbb feladata, hőbb vágya, mint bogy átmenjen 
ezen a kapun. Hiszen ez az «é/e/»-kérdés a szó e lső , legszorosabb értelmében! 
Aki ezen az úton jár, annak el kell hagynia a világ kárhozatra vivő útját. Csak 
kevesen mennek át a szoros kapun, Jézus követőinek csapata mindig «kicsiny» 
sereg, törpe kisebbség az istentelenül élők nagy tömegeivel szemben. Ez azt 
is jelenti, hogy a tanítvány nem «szabhatja magát e világhoz», hanem meg kell 
újulnia, új emberré kell lennie (v. ö. Róm 12,2; II. Kor 5 ,17) . Aki a szoros 
kapun megy át, nem haladhat a világ közfelfogásának szélesre kitaposott, meg-
szokott útjain, n e m nyugodhatik meg abban, hogy cselekedeteit a kegyes látszat 
színébe öltözteti és kitér Isten akaratának komoly követése elől azért, mert 
«mindenki» így «szokott» cselekedni. A «keskeny úton» az a tanítvány jár, aki 
felveszi és hordozza Krisztus keresztjének a gyalázatát és megvetettségét. — 
A keskeny és széles út hasonlata, amely mint az erény és vétkes szenvedély 
útjának képe a népszerű görög erkölcstanílásban is megtalálható, a zsidó írás-
tudományban is gyakran előfordul. Jézus ismert képet használ fel és formál újjá 
hogy vele a tanítvány életútját megvilágítsa. — 

Azon az úton, amelyen a tanítványok gyülekezete jár, sok veszély lesel-
kedik rájuk. Jézus a gyülekezetet mindenek előtt a «hamis próféták»-tól óvja. 
A próféták hirdetik a gyülekezetnek Isten akaratát: a gyülekezet követi őket, 
mint a nyáj pásztorát. «Hamis» próféták azok, akik a gyülekezethez tartozók-
nak mutatkoznak, bárány köntösében járnak, de a valóságban «farkasok», a 
gyülekezel legveszedelmesebb el lenségei (v. ö. Ez 22 ,27; Sof 3 . 3 ; Mát 10.16: 
Csel 20,29V A tanítványok gyümölcsükről ismernek rájuk. Mint ahogyan vala-
mely fa csak azt a termést hozhatja, amely megegyezik a benne rejtőző lermő 
erővel , — a tövis csak a saját termését hozhatja és nem teremhet szőlőt vagy 
a bojtorján nem teremhet fügét, — s mint ahogy a termésről meg lehet állapí-
tani, hogy milyen fával van dolgunk, úgy lehet következtetni «gyümölcséről», 
azaz a tanítványaiban fakasztott életről, a saját, valamint híveinek erkölcsi 
magatartásáról arra, hogy valaki igaz vagy hamis próféta-e. Az igaz prófétából 
Isten Lelke szól, de a hamis próféla semmiféle emberi ügyességgel, de még 
csak emberi lelkesedéssel sem tudja a Lélek dolgait cselekedni vagy a Lélek 
életét fakasztani híveiben Amint a jó fának jó gyümölcsöt kell teremni, úgy a 
korhadt, romlott fa nem teremhet j ó gyümölcsöt. Ez a hasonlat óva intő figyel-
meztetés lesz mindazokhoz, akik a gyülekezetei tanítják: ahogyan a korhadt 
fát kivágják és tűzre vetik, úgy kert i ítéletre és kárhozatra, aki hamis pró-
fétává lett. 

A tanítványnak szolgál intelmül Jézusnak az a szava is, amely elítéli 
a Krisztusról szóló vallástételt, ha az csak szó marad és nem nyilatkozik meg 
az életfoly tatásban, mint engedelmesség Isten akarata iránt. Jézus előretekint 
a gyülekezet viszonyaira: látja azokat, akik «az ő nevében», azaz reá hivatkozva 
s abban a meggyőződésben, hogy tőle vették a Lelket, prófétálnak; látja azo-
kat, akik az ő nevében, reá hivatkozva űznek kd gonosz lelkeket és visz<-
nek véghez csodákat, amennyiben Jézus nevét hatékony varázsszerül használ-
ják (v. ö. Mk 9 , 3 8 kk ; Csel 19,13—19). Az i lyen csodatettek tanúsítják ugyan 
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Jézus hatalmát a bűn bilincseiben szenvedő világ nyomorúsága fölött és igy 
róla tesznek bizonyságot, de Jézus mégsem fogad el minden ilyen bizonyságtételt. 
Az ítélet napján elutasítja azokat, akik nem a mennyei Atya akaratát, hanem 
'gonoszságot* cselekesznek. Csodáik, bizonyságtételük, «Uram, uram!»-ot mondó 
hitük lehet ravasz önzés, vagy önámítás is. Jézus tanítványainál engedelmes 
hitet keres, amely éppen azért, mert hit, cselekszi a mennyei Atya akaratát 

7 , 24—27: A hegyi beszédet lezáró hasonlatok; v. ö. Luk 6,47—49. 

Mindenki tehát, aki hallja és cselekszi ezeket az én beszédeimet , 
hasonlatos lesz a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát . És 
esett a zápor és jöttek a patakok és fújtak a szelek és rázúdul tak arra 
a házra, de mégsem omlott össze ; mert kőszikla volt a fundámentoma. 
És mindenki, aki hallja ezeket az én beszédeimet és nem cselekszi 
azokat , hasonlatos lesz a balgatag emberhez, aki házát homokra épí-
tette. És esett a zápor és jöttek a patakok és fúj tak a szelek és rázú-
dultak arra a házra és összeomlott és nagy volt a zuhanása. 

Máté tudósítása szerint Jézusnak az volt a szokása, hogy beszédeit hason-
lattal vagy példázattal zárja be (v. ö. Mát 11,16; 1 3 , 5 1 - 5 2 ; 18 ,21—35; 24, 
45—25,30). így a hegyi beszédet is. A hasonlat alapjául az a Palesztinában 

télvíz idején gyakori tapasztalat szolgál, hogy hirtelen esőzések, fe lhőszaka-
dások megdagasztják a vizeket és a lezuhanó víztömegek könnyen veszedelmessé 
válhatnak a gyengén megépített házaknak, hacsak erős alapjuk nincsen. Az 
i lyen e lemi csapások a próbatétel idői, és ilyen idők következnek el a tanít-
ványokra- végezetül maga Isten hívja őket számadásra. Az ítéletben csak az 
állhat meg, aki Jézusnak nemcsak hallgatója volt, hanem meg is tartja beszédeit. 

Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, döbbenetes csodál-
kozásba esett a sokaság a tanítás miatt. Mert úgy tanította őket , mint 
akinek teljes hatalma van és nem úgy, mint írástudóik. 

Az evangélista egy többszörösen ismétlődő formulával (v. ö. 11 ,1 ; 13,53; 
19,1; 2 6 , 1 ) zárja le a hegyi beszédet és rajzolja azt a hatást, amelyet Jézus 
tanítása okoz: döbbenetes csodálkozás fogja el a sokaságot, inivel Jézus be-
szédén érezhető az Istentől nyert felhatalmazás. Az írástudók tanítása mindig 
az írás magyarázata maradt: az írásból indult ki és az íráshoz tért vissza: 
az írástudó az írással igazolta tanításának a helyességél. Jézus Isten felhatal-
mazása a lapján tanít: kinyilatkoztatja Isten akaratát és így «tölti be a törvényt 
és a prófétákat». 

8 , 1—1>, 35: A Krisztus cselekedetei. 

Miután az evangélista a hegyi beszédben bemutatta, hogyan tanított Jézus, 
képet fest arról, hogyan járt szerte Galileában és hogyan gyógyított. A hegyi 
beszédből megláthattuk, milyen igényt támaszt Isten királysága az emberrel 
és nevezetesen a tanítvánnyal szemben. Jézus cselekedeteinek most következő 
rajzában szemlélhetjük, hogy mi az Isten királyságának az ajándéka: új élet, 
mely Krisztus művéből f a k a d . 
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8 , 1—4: A bélpoklos meggyógyítása; v. ö. Márk 1,40—45; Luk 5,12—14 

Amikor pedig lejött a hegyről, nagy sokaság követte. És íme, egy 
bélpoklos odament , leborult előtte mondván: Uram, ha akarod , meg 
tudsz tisztítani engemet 1 És kinyújtotta kezét, megérintette őt mondván: 
Akarom, tisztulj meg ! És azonnal letisztult róla a poklosság. S mon-
dotta neki J é z u s : Vigyázz, hogy senkinek se mondd el, hanem menj 
el, mutasd meg magadat a papnak és vidd fel a Mózes által rendelt 
áldozati a jándékot — bizonyságul nekik. 

Az 1. vs. átvezet a következő történethez és időrendi összefüggést álla-
pít meg a hegyi beszéd és a bélpoklos meggyógyítása közt. A következő elbe-
szélések azonban nyilván nem annyira időrendi okokból kerültek egymás mellé, 
hanem inkább Jézus messiási munkáját szemléltetik. Jézus a Keresztelő kérdé-
sére azt a feleletet adja, hogy az általa véghez vitt cselekedetekben érkezeti el 
a messiási üdvkor (Mát 11,2—5). A következő elbeszélések Jézusnak ezt a 
szavát már előre igazolják. A hegyi beszéd tanúsítja, hogy «a szegényeknek az 
evangélium hirdettetik», az itt következő elbeszélések pedig mutatják, hogy 
«a vakok látnak» (9,27—31). «a sánták járnak» (9 ,1—8) , «a bélpoklosok meg-

tisztulnak. (8, 1—4) és «a halottak feltámadnak» (9,13—26). 
A sor elején egy bélpoklos meggyógyítása áll. A bélpoklosság («lepra») 

egyike a legrettenetesebb betegségeknek, amely Keleten mind a mai napig 
pusztít. Már az Ótestámentom részletesen leírja és megfelelő óvintézkedéseket 
(III. Móz 13—14; V. Móz 2 4 , r e n d e l el e Keleten «a halál e lsőszülött fiának» 
nevezett betegség ellen. Két faja van az ú. n. c s o m ó s és ideges lepra. Az első-
nél a bőr alatt és a belső szerveken csomók képződnek és gennyesedések fakad-
nak fel, az utóbbinál pedig a bőrön barnás-kékes, majd fehér sz ínű foltok lép-
nek fel s az egyes tagok lassanként rothadnak le a testről. A betegség sokszor 
évekig eltart, míg a szerencsétlen, emberi formájukból majdnem teljesen kivet-
kőzött betegek meghalnak. Az orvosi tudomány ezzel a Keleten ma is járványos 
betegséggel szemben tehetetlen. Tudjuk, hogy akin Izráelben a bélpoklosságot 
megállapították, azt a mózesi törvény értelmében tisztátalannak nyilvánították, 
kitaszították az emberi közösségből, az illető a falun vagy városon kívül nyo-
morultan s e lhagyatva tengődhetett. 

Egy i lyen nyomorult, kitaszítod ember megy oda Jézushoz és borul le 
előtte: «Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engemet!» Hogy honnét vette 
ez a szerencsétlen, aki mögött a reménység kapui már rég bezárultak, a bizo-
dalmas reménységet ehhez a kéréshez és hogy mi ébresztette fel benne a hitet, 
hogy Jézusnak van ereje őt megtisztítani, arról az evangélista nem ír. Csak 
Jézus szavát közli, mellyel kinyújtja reléje kezét és megérinti a tisztátalant. A 
csodáról sem lebbenti fel Máté a lilok fálylát, hogy kíváncsi szemek fürkész-
hessék, hogyan ment végbe. De a betegről «azonnal letisztult a bélpoklosság». 
Jézus pedig megtiltja a gyógyultnak, hogy híresztelje, mi történt, azután 
meghagyja neki, hogy a törvény által előírt áldozatot bemutalva mutassa meg 
magát a papnak a gyógyulás megállapítása végett. Szolgáljon a jeruzsálemi 
papoknak a gyógyulás «bizonyságul», t. i. azon isteni ajándéknak a bizonysá-
gául, amelyet Izráel a Krisztusban nyert, hogy menthetetlenek legyenek, ha hi-
tetlenségükhöz ragaszkodnak. 
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8 , 3—13: A kapernaumi százados; v. ö. Luk 7 , 1 - 1 0 ; Ján 4.46—53. 

Amikor pedig bement Kapernaumba, hozzá lépett egy százados 
és kér te őt mondván : Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik 
és szörnyű kinjai vannak. Mondja neki ; Én menjek el, hogy meg-
gyógyítsam ő t ? ! De a százados így válaszolt: Uram, nem vagyok méltó, 
hogy küszöbömet átlépd. Hanem csak szólj egy szót és meggyógyul az 
én szolgám. Mert én is felsőbbség alatt állok, a la t tam is vannak kato-
nák. S ha az egyiknek azt mondom: Menj el! elmegy, s a más iknak : 
Jer i d e ! idejön, s a szolgámnak : Tedd meg e z t ! megteszi. Hallva ezt 
Jézus elcsodálkozott és mondta követőinek: Bizony mondom nektek, 
ilyen hitet senkinél sem találtam Izráelben. Mondom nektek, hogy sokan 
jönnek majd napkeletről és napnyugatról és asztalhoz telepszenek Ábra-
hámmal, Izsákkal és Jákobbal a menny királyságában. A királyság 
fiait pedig kivetik a külső sötétségre: ott lesz sírás és fogcsikorgatás. 
A századosnak pedig azt mondta J é z u s : Menj el, legyen neked a te 
hited szerint. És meggyógyult a szolga abban az órában, 

A százados szolgája meggyógyításának története Máténál, valamint Lukács-
nál is szoros kapcsolatban van Jézusnak előzőleg közölt beszédével. Amikor Jézus 
•visszatér Kapernaumba, lép hozzá egy pogány százados. Heródes Antipás 
seregében, ahol ez a százados szolgált, nagy számmal voltak pogányok. Lukács 
szerint a százados kedvelte a zsidókai és zsinagógát épített nekik. Most kedvenc-
szolgája beleg és ezt közli Jézussal. Szava kifejezeti kérés nélkül is könyörgés 
segítségért. Jézus csodálkozó kérdéssel felel, hogy vájjon ő inenjen-e el a 
pogány százados h á z á b a , holott az írásiudók állal kialakítóit gyakorlat szerint 
a pogányok házait tisztátalanoknak tekintetlék és kegyes zsidó azoknak 
küszöbét nem lépte ál. A pogány százados elismeri Jézus megütközésének a jo-
gosságát, de ugyanakkor megnyilatkozik Jézus segítem tudásába velelt hitének 
ereje- ahogyan ő maga parancsolhat alantasainak, úgy parancsolhat Jézus is 
alantasainak, a «betegség szel lemeidnek, hogy távozzanak el. A hitnek ez az 
ereje ejti csodálkozásba Jézust: i lyen hitet még Izráelben sem talált, holott 
Izráel tudhatott már valamit — évszázadokra visszanyúló emlékezete révén -
Isten megsegítő erejének a nagyságáról. Azért ígéri a századosnak, hogy hite 
szerint cselekszik vele. «És meggyógyult a szolga abban az órában», — teszi 
hozzá az evangélista az elbeszéléshez szűkszavú gondossággal. 

Jézus csodálkozását a százados hite fölötl Málé Jézusnak egy olyan igé-
jébe öltözteti, amelyet Lukács más összefüggésben közöl (Luk 13 .28—29 . 
Jézus Isten királyságát, mint ahogy azt példázataiban is teszi, lakomához hason-
lítja, amelybe Isten hívja választott népét, de a többi népeket is. A pogány 
népek eljönnek a hívásra és Izráel pátriárkáival együtt lelepesznek le a lako-
mához, míg Izráel, a jogszerinti örökös, a «királyság fiai» hitetlenségük miatt 
elvettetnek. A «külső sötétség» a kárhozat helye, amelyet a zsidók az üdv-
világosságával ellentétben sötétnek gondoltak. Ott a kárhozatra jutottak tehe-
tetlen haragjukban és gyászukban fogukat csikorga'tják és sírnak (a kifeje-
zéshez v. ö. Zsolt 112, 10). — Már az Oleslámentom beszél arról, hogy a mes-
siási üdvkorban eljönnek a pogány népek, hogy Isten nevét dicsőítsék és neki 
szolgáljanak (v. ö. Ezs 4 5 , 6 ; 49.12; 59 ,19; Jer 3 ,18; Mai 1. UV Ez az ótestá-
mentorni reménység Jézus ajakán súlyos fenyegetéssé lesz a fiak ellen hitet-
lenségük miatt. 
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8 , 14—17: Jézus Péter házában; v. ö. Márk 1 . 2 9 - 3 4 ; Luk 4 , 3 8 - 4 1 . 

És mikor Péter házába ért Jézus, látta, hogy annak napa ágynak 
eset t és lázas. Erre megfogta kezét, s a láz elhagyta őt, felkelt és szol-
gált neki. Az est elérkeztével pedig sok ördöngös beteget hoztak oda. 
És kiűzte a tisztátalan lelkeket igéjével és a betegeket mind meggyó-
gyította : hogy beteljesedjék, amit Ezsajás próféta mondot t szavával : 
„Gyengeségünket magára vet te és betegségeinket hordozta" . 

17. vs. v. ö. Ezs 53, 4. 

Azt a napot, amelyre az evangélista az e lőző két elbeszélést tette, Péter 
napának meggyógyítása zárja le. A gyógyulást szemlélteti az a körülmény, hogy 
Péter napa az asztalnál felszolgált, — holott a lázban fekvő betegek egyébként, 
ha el is hagyja őket a láz, még gyengék. Márk elbeszéléséből tudjuk, hogy 
ez a gyógyítás szombati napra esett. Ebből érthető, hogy az est beálltával hoz-
zák a betegeket Jézushoz, amikor már megszűnt a szombatnapi munkatilaloni 
érvénye és szabad volt pl. hordágyakat vinni. Jézus mind meggyógyí t ja a bete-
geket, akik közt az evangélista külön is kiemeli az < ördöngösök»-et (démoni-
kusok; ezekre, valamint Jézus gyógyításaira és csodáira vonatkozólag álta-
lában v. ö. a függeléket «Jézus csodáiról»!). Jézusnak ebben a gyógyító, nyomo-
rúságot enyhí tő cselekvésében az evangélista az ótestámentomi ígéretnek, neve-
zetesen Ezs 53, 1 beteljesedését fedezi föl. A betegség, az ember esendő, gyenge 
volta a bűnnek a zsoldjához tartozik. Amikor Jézus betegeket gyógyít, a bűn 
hatalmát töri meg és útat nyit Isten királyságának. Jézusnak egész élete mun-
kája nem más, mint a bűn és a halál hatalmának megtörésével Isten király-
ságának elközelíttetése. Amikor Jézus a helyett, hogy hatalmának dicsőségébe 
öltöznék, leszáll a betegek és szenvedők nyomorúságához, akkor a mi erőtelen-
ségünket azért veszi magára, hogy minket tőle megszabadítson. Ezt akarja ar 
evangélista is Ezsajás mondásának Jézusra vonatkoztatásával kifejezni. 

8 , 18—22 Jézus követéséről; v. ö. Márk 4,35; Luk 8 , 2 2 ; 9,57—60. 

Mikor Jézus látta a sokaságot maga körül, meghagyta, hogy men-
jenek át a túlsó partra. Ekkor hozzálépett egy írástudó és mondta neki : 
Mester, követlek téged, akárhová is mégy. Felelt neki J é z u s : A rókák-
nak van búvóhelyük és az ég madarainak fészkük, az Ember Fiának 
azonban nincs hova lehajtsa fejét. 

Egy másik tanítványa azt mondotta neki: Uram, engedd, hogy 
először elmenjek és el temessem atyámat . Jézus pedig azt felelte nek i : 
Kövess engemet ! És hagyd, hogy a halottak temessék el halot taikat! 

Az evangélista a két következő mondást azzal a megjegyzéssel il leszti 
bele elbeszélésének az összefüggésébe, hogy Jézus elválva a körülötte tolongó 
sokaságtól átmegy a Genezáret tó másik partjára. Márkhoz hasonlóan (v. ö 
Márk 4, 35) Máté is kifejezést ad így annak, hogy Jézus messiás i művének el-
végzése végett nem támaszkodott a csodák által felizgatott kedélyek lelkese-
désére, hanem inkább a csendességet és nyugalmat kereste, ahol az emberek ön-
magukra eszmélhetnek, 

i A két ige, amelyet az evangélista a csodák sorozatában itt közbe iktat. 
Jézus követésének két alapfeltételét világítja meg. Homályban marad, hogy 
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ai lyen k ö r ü l m é n y e k közt tette fel az írástudó, ill. egy tanítvány a fent közölt 
lérdést : csak Jézus felelete fontos. Az első arra mutat rá, hogy Krisztus, vagy 
ihogyan itt Jézus önmagái nevezi, az Embernek Fia (a megjelölés értelmére 
'onatkozólag v. ö. a Függeléket!) munkájának, messiási feladatának teljesítése 
o lytán hontalanabbá lesz, mint a mezők vadja és az ég alatt repkedő madarak. 

a Jézus, aki Isten királyságának a kincseit kifogyhalatlan bőségben oszto-
gatja, maga a koldusnál is szegényebb. Aki őt követni akarja, annak vállalnia 
teli ezt a sorsot is. 

A második felelet talán még megdöbbentőbb. A fiúnak elsőrendű köteles-
sége, hogy e l temesse édesatyját. A zsidó írástudók rendelkezése szerint ilyen 
esetben még a napi háromszori imádságot sem kell elimádkozni. Jézus ennek a 
minden emberi érzés számára természetes kötelességnek az érvényél szünteti 
meg tanítványainál. Ezl a világ a halál útján jár (v. ö. 7,13). azért akik ebben 
a világban vannak, halottak, ha testileg nem is haltak még meg. Ezeknél a ha-
lottaknál fennáll egymással szemben az elteinelés kötelessége. Jézus tanít-
ványa azonban rálépett az élet keskeny útjára, ezzel új, isteni életnek a világába 
került s egyiket a másiktól áthidalhatatlan szakadék választja el. A tanít-
vány azért nem térhet vissza, még kegyeletes kötelességek teljesítése kedvéért 
sem a régi vi lágba: a halottak hadd temessék el halottaikat! A tanítvány 
követi Urát. 

8 , 23—27: A vihar lecsendesítése; v. ö. Márk 1,36—41; Luk 8 .23 25. 

És amikor hajóra szállt, követték tanítványai. S íme, nagy vihar 
támadt a tengeren, úgyhogy a hullámok már-már elborították a hajót, 
ő pedig aludt. Erre odamentek és felkeltették őt mondván: Uram ments 
meg minket! Elveszünk! És mondta nekik: Mit féltek, kicsinyhitűek! 
Azután felkelt, megdorgálta a szeleket és a tengert, mire nagy csendes-
ség lett. Az emberek pedig csodálkozva mond ták : Kicsoda ez, hogy 
mind a szelek, mind a tenger engedelmeskednek neki ? 

Az elbeszélés lazán csatlakozik az előzőhöz. Az evangélista Jézust úgy 
állítja elénk, mint aki a megvadult elemeknek isteni hatalommal parancsol. 
A hirtelen viharok a galileai tengeren nem tartoznak a ritkaságok közé. Ilyen 
vihar éri el a csónakot is, amelyben Jézus ül tanítványaival. Mikor a hullád 
mok már-már elborítják a gyenge alkotmányt, Jézus aluszik. Erre keltik őt fel 
a tanítványok. Jézus dorgáló szavaira, amelyekkel úgy támad rá a viharra, 
mint valami gonosz szellemre, egyszerre nagy csendesség támad: nemcsak a 
szél ül el, ami véletlen találkozás i s lehetne, hanem a tenger hullámai is. Jézus 
joggal korholta tanítványait kicsinyhitííségük miatt. Tudniok kellett volna, 
hogy Isten gondviselő kezében vannak, és azért nem történhetik bajuk. 'Hisz 
Isten parancsol tengereknek és viharoknak, v. ö. Zsolt 65,8; 8 9 , 1 0 

Az ókorban több olyan elbeszéléssel találkozunk, amely emlékeztet 
errtí az evangéliumi történetre. Már egyházi atyák utaltak Jónás történetére 
(v. ö. Jónás 1, 4 kk.). Egy ókori pogány elbeszélés szerint egyszer Caesar ha-
jója került viharba a tengeren s már végveszélyben forgott, mikor Caesar oda-
kiáltotta a kormányosnak: «Bátorság, Caesart viszed és az ő szerencséjét!» 
S a hajó megmenekült. A Talmudban is maradt ránk több elbeszélés tengeren 
járó utasok csodálatos megmeneküléséről. Az egyik i lyen elbeszélés arról szól, 
hogy egyszer egy pogány utasokat szállító hajó került súlyos tengeri viharba 
s amikor a pogányok hiába könyörögnek isteneikhez, egy ugyancsak a hajón 
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utazó zsidó gyermek is imádkozik Istenhez, és «Isten meghallgatta imádságát 
és a tenger lecsendesedett« Ki merné azt állítani, hogy illúzió, csalódás mind-
azoknak a hite, akik úgy tudják, hogy imádságukra Isten mentette meg őket 
a tengeri vihar veszedelmeiből? (V. ő. Csel 27,13—14). Jézus is az Isten gond-
viselésébe vetett hitüknek a fogyatékossága miatt dorgálja tanítványait, s ezzel 
tekintetüket a saját, a természet erőinek is parancsoló hatalmáról Istenre 
irányítja. Az elbeszélés egyik csúcspontja ebben van. De másfelől az evangélista 
• az emberek» csodálkozó kérdésével el is választja ezt a történetet más, hason-
lóan csodálatos történetektől és arra a titokra irányítja az olvasó figyelmét, 
amely Jézus személyét körülveszi: istenfiúi méltóságának hatalmával paran-
csol a tomboló elemeknek. 

8 , 28—34: A gadarai démonosok meggyógyítása; v. ö. 
Márk 5 , 1 — 17; Luk 8.26—37. 

Mikor pedig a túlsó partra ért, a gadaraiak földjére, két ördöngös-
sel talátkozott, akik a sírboltokból jöttek elő és olyan veszedelmes 
emberek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. És Íme, kiál-
tottak ily szóval: Mi dolgunk veled, Isten F ia ! Azért jöttél ide, hogy 
időnek előtte gyötörj bennünket ? Távolabb tőlük pedig egy nagy disznó-
csorda legelészett. A gonosz lelkek kérték őt e szavakkal : Ha kiűzöl 
minket, küldj bennünket a dísznócsordába ! És felelte nekik: Menje tek! 
Erre azok kijöttek és megszállták a disznókat. S íme, az egész csorda 
a hegyoldalon alárohant be a tengerbe és odaveszet t a vízbe. A pász-
torok pedig elmenekültek és a városba érve hírül vittek mindent, az 
ördöngösök esetét is. És íme, az egész város kivonult, hogy találkozzék 
Jézussal és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból . 

Gadara vidéke, ahol ez az elbeszélés játszódik, a Jordán keleti part-
ján feküdt, a Genezáret tavának déli csücskétől kb. 10 km-nvire a Jármuk 
folyó fölötti magaslaton. Itt találkozik Jézus két ördöngössel. Az evangélista 
leírása arra enged következtetni, hogy súlyos lelki télwlyban szenvedőkkel 
van dolgunk: sírboltokban laknak és dühöngésük miatt veszélyeztetik a köz-
lekedést az úton. Amikor Jézust meglátják, az i lyen lelki betegek éleslátásával 
kiáltanak feléje: Mi dolgunk veled, Isten Pia! V ö Bírák 11,12; II Sám 16.10: 
Márk 1,24 stb. Kiállásuk a félelem kifejezése és igyekezel arra, hogy Jézust 
távoltartsák maguktól, mert ösztönösen érzik benne a náluknál hatalmasabbat 
A démonok, a gonosz lelkek, tudják ugyan, hogy eljön gyötörtelésük ideje, 
de az ítélet napjáig szabad prédájuknak érzik áldozatukat s isteni ítéletnek, ha 
belőle távozni kényszerülnek. Az evangélista zsúfolt, vázlatos e lőadása ezután 
már csak annyit mond el, hogy a közelben egy sertéscsorda legelészed, — po-
gány területen járunk! — és hogy a démonok arra kérik Jézust, engedje meg 
nekik, hogy ha áldozataikat elhagyni kényszerülnek, az állalokat szállhaásák 
meg. Amikor Jézus engedélyével ez megtörténik, az egész disznócsorda alá-
rohan a meredek hegyoldalon és odavész a vízben. Az elbeszélés rövid le-
zárása még arról tudósít, hogy a történleknek a hírére a közeli város lakossága 
kivonul Jézus elé és kéri öt, hogy távozzék el arról a vidékről. 

A gadarai ördöngösök történele az evangéliumi hagyománynak egyik 
legnehezebben érthető s azért legtöbb ellenmondásra talált elbeszélése. Amit 
Máté csak vázlatosan mond el, azt Márk naiv, népies elbeszélésmódjával ki-
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színezve részletesen adja elő. A nehézségeket azonban a részletesebb elbe-
szélés sem szünteti meg, sőt némely vonatkozásokban csak növeli. A legtöbb 
megütközést a történetnek az a mozzanata okozza, hogy Jézus a gonosz lelkeket 
mintegy rászabadítja az ott legelésző disznócsordára és így annak pusztulását 
okozza. Már egy racionalista teológus, Hess János Jakab (megh. 1828; a leg-
nagyobb nehézséget azzal a feltevéssel igyekezett elkerülni, hogy nem a démo-
nok szállták meg a disznócsordát, hanem az ördöngösök vetették magukat dü-
höngésükben az állatokra s azok megriadva rohantak azután vesztükbe. Ez a 
vélemény azóta mindig újra visszatér ezzel az elbeszéléssel kapcsolatban, de 
éppen úgy el lentmond az elbeszélés világos szövegének, mint ahogyan nem bizo-
nyítható Wellhausennek az az újabb feltevése sem, hogy ezzel a történettel a 
gyülekezeti hagyomány Jézus személyéhez kapcsolt egy eredetileg az ő szemé-
lyétől független víg anekdotái. Legújabban Dibelius kockáztatta azt a fel-
ievést, hogy az elbeszélés eredetileg egy zsidó ördögűzőről (exorcisztáról) szólt 
s hogy azt csak utólag vették fel a Jézusról szóló csodás történetek sorába. De 
mindezek csak feltevések, melyek tetszetősnek látszhatnak ugyan, de nem bizo-
nyíthatók. Ennek ellenére: ha az evangéliumi hagyomány valamelyik pontján 
számolni kell azzal, hogy megromlott, úgy első sorban tehető az fel e történet 
ama vonásaiban, amelyek arról szólnak, hogy a gonosz lelkek a disznócsordát 
szállották meg és így azt végromlásba döntötték. Viszont egyéb pontokon az 
elbeszélés hű történeti visszaemlékezés vonásait mutatja. így az elbeszélés 
földrajzi meghatározása alapos helyismeretre vall. A későbbi legenda kivált 
pogány-keresztyén gyülekezetekben alig költötte volna azt a vonást , hogy egy 
vidék lakosai azt kérték Jézustól, távozzék el a körükből 

9 , 1—8; A gutaütött meggyógyítása; v. ö. Márk 2,1 12; Luk 5.17-215. 

Azután hajóra szállva átkelt a tengeren és a maga városába ment. 
S íme, egy ágyban fekvő gutaütöttet hoztak oda hozzá. Jézus látva 
azoknak hitét, azt mondta a gutaütöt tnek: Bízzál, fiam, bocsánatot 
nyernek a te bűne id ! S íme, egyes írástudók mondták magukban: Ez 
Istent káromolja ! J ézus pedig ismerve gondolataikat, szól t : Miért gon-
doltok gonoszat szívetekben ? Mert mi könnyebb ? Azt mondan i : Bocsá-
natot nyernek a bűneid! vagy pedig azt mondani : Kelj fel és jár j !? 
Hogy azonban tudjátok, hogy az Ember Fiának van hatalma megbocsá-
tani a bűnöket a földön, — akkor azt mondja a gutaütöttnek : Kelj fel, 
vedd ágyadat és menj haza ! Erre az felkelt és hazament. A sokaság 
pedig ennek láttára megdöbbent és dicsőítette Istent, hogy ilyen hatal-
mat adott az embereknek. 

A következő elbeszélések a mellett, hogy Jézus messiási munkáját raj-
zolják, szemléltetik azt is, mimódon támad és erősödik meg az el lenállás Jézus 
munkájával szemben az írástudóknál (9,1—8). a farizeusoknál (íl. 9—13) és 
Keresztelő János tanítványainál (9,14—17). A közölt elbeszélésekkel az evan-
gélista egyúttal rámutat ennek az ellenállásnak a legmélyebb gyökerére: az 
Isten kegyelme, amelyet Jézus nemcsak ígér vagy közvetít, hanem ad, botrán-
kozás és istenkáromlás okává lesz a hitetleneknél. 

Az elbeszélés egy «gutaútött»-ről, azaz megbénult emberről szól és — 
miután Jézus visszatért a Genezáret tavának másik oldaláról, — «saját városál-
ban, azaz Kapernaumban (v. ö. 4, 13) játszódik le Máténak a helyzetrajz tekin-
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telében nagvon vázlatszerű előadása Márk elbeszéléséből lesz érthetőbbé. Onnét 
tudjuk, hogy a beteget hordágyon hozták Jézushoz, és pedig, mivel a nagy tolon-
gás miatt másként nem fértek hozzá, a lapos és vékony háztetőt felszakítva 
eresztették le Jézus lábai elé. Erről ismeri meg Jézus nem a betegnek, hanem 
kísérőinek a hitét, mely segítő könyörületre indítja. Mint a kapernauini száza-
dosnak, a kananeus asszonynak ( 1 5 , 2 1 - 2 8 ; vagy az epileptikus fiú atyjának 
(17,14 - 2 1 ) az esetében, n e m magának a uelegnek a hitéről van sző: a hit nem 
szuggesztív hatásra tanúsított fogékonyság, hanem bizodalom Istennek Jézusban 
jelenvaló, tetté vált megsegítő hatalma iránt. Éppen azért az lényege szerint nem 
más hit, mint az, amelyik távoltart és lehetetlenné tesz minden szorgalmatos-
kodást (v. ö. 6,30). hegyeket mozgat meg (v. ö. 17,20; és bizonyos imádságának 
a meghallgattatása felől' (v. ö. 17,22; Márk 11,24). 

Jézus a hitre a bűnbocsánat ajándékával felel: «Bízzál, fiam, bocsánatot 
nyernek bűneid! Vájjon a gutaütöttnek a betegsége következménye volt talán 
valamiféle nyilvánvaló bűnös életfolytatásnak, avagy valami más sú lyos bűn 
nehezedett a lelkére, vagy talán f inom lelkiismeretű ember lévén, görnyedt 
bűneinek a terhe alatt? Mindezekre az önkénytelenül a d ó d ó kérdésekre az evan-
gélista nem ad felelelet. A késői zs idóság abban a meggyőződésben élt, hogy 
az emberre nehezedő csapások, betegségek Isten büntetései bizonyos megha-
tározott bűnökért. Jézus ezt a gondolkodást elutasítja (v. ö. Luk 13,1—4; 
Ján 9, 1—3), épúgy. inint ahogy tiltakozik ellene Jób könyve vagy a 73. zsol-
tár is, de nem tagadja az összefüggést bűn és "betegség, nyomorúság közöt t 
Nyomorúság és baj, betegség és halál, mind a bűnnek zsoldja rajtunk (v. ö. 
Róm 6, 231, a betegségből nem gyógyulhat meg igazán az, aki még a bűn hatal-
mában van Azért az Isten királyságához, amint azt Jézus kinyilatkoztatja, egy-
aránt hozzátartozik a bűnbocsánat igéje és a baj, betegség, halál hatalmának 
a megtörése. Ebből az összefüggésből érthető meg Jézus szava a gutaütötthöz 
is. Amikor Jézus a gutaütöttnek a bűnbocsánat ajándékát adja, ezzel Isten 
királyi hatalmát nyilatkoztatja ki s Isten királysága éppen a Jézus által adott 
bűnbocsánatban lesz jelen valósággá. 

Ezen a ponton támad ellenállás Jézussal szemben a jelenlévő írástudók-
nál. Mert ha Jahve szenvedő szolgájáról a próféta azt mondja is, h o g y a mi 
bűneinek büntetéséi viselte 'Ezs 53,4—5). ugyanő közli Isten igéjét i s : «Én. én 
vagyok az Ür és rajtam kívül nincsen szabadító!« és «Én, én vagyok az, aki 
eltörlöm álnokságaidat önmagamért és bűneidről nem emlékezem meg!» (Ezs 13, 
11.25, v. ö. 44,22; 28,11) . Akárki megbocsálhat felebarátjának, ha vétkezett 
ellene. De senki sem bocsáthatja meg másnak Isten nevében a bűneit s ha ezt 
teszi, akkor Isten jogába avatkozik, vagyis Istent káromolja. Az istenkárom-
lásra pedig a törvény halálbüntetést szab (v. ö. III. Móz 24 ,15—16; Ján 
10,33; Csel 7,58). 

Jézus tudja, mi van az emberben (v. ö. Ján 2 , 2 5 ; Márk 3 ,3—4; 12,15), 
így feüsmeri az írástudóknak «gonosz», Jézust vádoló gondolatait is. Ami-
kor felfedi szívüknek ezt a gonosz indulatát, egyúttal felveti a kérdést is: «Mi 
könnyebb? Azt mondani: bocsánatot nyernek bűneid! vagy pedig azt mondani : 
Kelj fel és járj!» A kérdésre nincs felelet. Talán hajlandók vagyunk úgy ítélni, 
hogy a bűnbocsánatot könnyebb valakinek ígérni, mert annak tényleges elnye-
rését senki sem tudja ellenőrizni. De lehet arra is gondolni , hogy Jézus kér-
dése i lyen feleletet vár: A bűnbocsánat Isten előjoga, gyógyítani akárhányan 
tudnak, — v. ö. Mát 12, 27. Jézus felelet helyett az Ember Fiának adott isteni 
hatalmat a gutaütötthöz intézett szavával igazolja: «Kelj fel, vedd ágyadat és 
menj haza!» A beteg meggyógyulása igazolja, hogy Jézus nem is tenkáromló 
könnyelműséggel adott neki bűnbocsánatot. A gyógyítás és bűnbocsánat ugyan-
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annak az isteni felhatalmazásnak megnyilvánulásai, s tanúsítják, hogy Jézus 
az az Ember Fia (a kifejezés értelmét 1. a Függelékben!), akiben Isten király-
sága jelen valósággá lett. 

A tömeg csak a csodát látja, a látványosság pedig csak arra jó, hogy 
dicsérje Istent az embernek adott hatalomért: Jézus szavát félreértve nem haj-
landó meglátni, hogy a Messiás jelent meg soraiban és az Isten királysága 
közelített el Jézus igéjében és cselekedeteiben. 

9 , 9—13: Máté e lhívása; v. ö Márk 2 , 1 3 - 1 7 ; Luk 5 ,27—32 

Amint eltávozott onnan Jézus, látott egy embert ülni a vámnál, 
akit Máténak hívtak, és mondta neki : Kövess engemet! Erre felállt 
s követte öt. Egy alkalommal, amikor a házban asztalnál ült, íme, sok 
vámszedő és bűnös jött oda s letelepedett Jézussal és tanítványaival 
az asztalhoz. Amikor a farizeusok ezt látták, mondták taní tványainak: 
Miért étkezik a ti mesteretek együtt a vámszedőkkel és a bűnösökkel ? 
(Jézus) ennek hallatára azt mondta : Nem az egészségeseknek van 
szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek el, tanul játok meg, 
hogy mit je len t : „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot !" Mert nem 
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam meg, hanem a bűnösöke t ! 

13. vs v. ö Hós fi, 6 . 

Az evangélista rövid és határozatlan megjegyzése átvezet a következő el-
beszélésre Jézus eltávozva »onnan», azaz abból a házból, ahol a gutaütöttet 
meggyógyította, látta Mátét a vámnál ülni Máté meghívásának a története egé-
szen sematikus, hiányzik belőle minden szemléletesség. Hiba is volna kifesteni 
a helyzetet és keresni, hogy vájjon hallott-e és mit Máté Jézusról és hogy az, 
amit felőle hallhatott, mUyen benyomást gyakorolhatott a lelkére. Az evan-
gélista tekintetünket kizárólag Jézusra akarja irányítani és megmutatni, hogy 
milyen ellenállhatatlan hatalommal választotta ki tanítványait. — Márk és 
Lukács egy egészen hasonló elbeszélést közölnek egy Alfeus fia Lévi nevű vám-
szedőről, ami önkénytelenül azt a benyomást kelti, hogy ugyanazzal az ese-
ménnyel van dolgunk és némi valószínűséget ad annak a feltevésnek, hogy Lévi 
második, Jézustól nyert neve volt Máté. «Máté» héber származású név é s ere-
deti «Mattaj» formájában annyit jelent, mint «Isten ajándéka» (hasonlóan 
a görög Theodoros , vagy a latin Adeodatus nevekhez, melyek ugyanazt jelentik). 

A következő elbeszélés arról szól, hogy Jézus asztali közösségre lépett 
«vámszedőkkel és bűnösökkel» és hogy ez el len tanítványainál szót emeltek a 
farizeusok. Máté nem mondja meg, hogy Jézus hol telepedett le vámszedőkkel 
egy asztalhoz. Lukács szerint Lévi készíttette a vendégséget és hívta meg Jézust. 

A vámszedők a vámok különféle nemeit (nem az adókat) szedték be s 
tisztviselői voltak azoknak a társulatoknak, amelyek a vámokat bérelték Leg-
többnyire bizonyára a bennszülött lakosságból kerültek ki. Foglalkozásuk ma-
gában véve is ellenszenves volt a közvélemény szemében, ehhez járult még, hogy 
a gyűlöletes Heródes szolgálatában állottak. Igv a nép száján közel kerülnek egy-
máshoz a vámszedők és a«bűnösök>, azaz azok, akik mint pl. házasságtörők, pa-
ráznák, gyükosok, rablók már életfolytatásuknál vagy esetleg foglalkozásuknál fog-
va nyilvánvaló bűnösöknek számítottak. A farizeusok már csak azért sem ültek vol-
na le egy asztalhoz másokkal, mint farizeus-lársaikkal. mert attól léitek hogy a ii-
zedszolgáltatás alól kivont ^tisztátalan. eledeleket vagy pogány áldozati bort 
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tesznek eléjük. Innét érthető megbotránkozásuk a fölött, hogy Jézus asztali 
közösséget tart «vámszedőkkel és bűnösökkel», farizeusi ítélet szerint még a 
n e m farizeusi irányt követő népnek is az aljával. Ellenvétésükre Jézus példázat-
tal felel: «Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek». 
A farizeusok úgy gondolják, hogy a bűnösökkel közösségre lépni nem lehet más-
ként, mint csak úgy, hogy az ember osztozik a bűnösök bűnös örömeiben. Jézus 
példázata arra mutat rá, hogy van más közösség is, az a közösség, amelyet az 
orvos vállal betegével, a végből, hogy őt meggyógyítsa. Ahogyan Jahve ígéri 
népének, hogy gyógyí tó orvosa lesz (II. Móz 15,26), úgy jön Jézus népének 
elesettjeihez, azokhoz, akik a bűn terhe alatt roskadoznak és hívja őket mes-
siási királyságának terített asztalához. Az Újszövetség görög kéziratainak nagy 
része, amelyeknek az alapján pl. Károli Gáspár fordítása is készült, nyi lván 
Luk 5 , 3 2 hatása alatt Jézus szavát úgy egészíti ki, hogy J é z u s a bűnösöké i 
«megtérésre» hívja. Máté eredeti szövege ennél többel m o n d : Jézus, a betegek 
orvosa, a bűnösöket a messiási üdvkor terített asztalához hívja (képhez v. ö. 
pl. Mát 8, 11). vagyis nekik a messiási üdvkor életét kínálja ajándékul. Aminl 
az orvos gyógyítása csak akkor eredményes, ha a beteg visszanyeri egészségét, 
úgy Jézus műve is csak akkor teljes, ha nemcsak az Úr iránti hűségben meg-
maradt «szent mag»-ot (Ezs 6 ,13) gyűjti össze királyságában, hanem inegmenl i 
a bűnösöket. — Jézus a vámszedőket és bűnösöket bűnösöknek minősíti: nem 
vonja be életfolytatásukat a mentegetés leplével, és távol áll tőle, hogy bű-
neiket valami hamis romantikával szépílse. A vámszedők csalása Jézus igé-
jének a világosságában csak még rútabb, mint ahogy a paráznák paráznasága 
csak még undokabb. Jézus nem vonja kétségbe, hogy velők szemben vannak 
Izráelben «igazak», akik mint a példázatbeli idősebb testvér mindig megmarad-
tak atyjuk házában (v. ö. Luk 15,27—32). Ezek az igazak lelkük egész é s őszinte 
hevületével, minden igyekezetével ragaszkodnak a törvényhez és annak be-
tartására törekesznek. De Jézus mégis éppen ezekre az igazakra való tekintettel 
mondja tanítványainak, hogy ha az ő igazságuk nem lesz jobb, teljesebb, ama-
zokénál, úgy nem mehetnek be a menny királyságába (5,20) . Jézus tehát a 
farizeusoknak azt veti szemükre, hogy nem ismerik Isten igazi, teljes aka-
ratát, holott ezt, mint ahogyan már Hóseás próféta szava: «Irgalmasságot 
akarok és nem áldozatot!» tannsítja, ismerhetnék az Ötestámentomból. Ez az 
ige eredeti összefüggése szerint nem törekszik az áldozatok kiküszöbölésére, 
de mutatja, hogy az Isten a törvényi megtartó izraelitától a fe lebarátjához 
való viszonyban irgalmasságot vár. A farizeusok Isten akaratának betöltésére 
irányuló buzgóságukban megtagadják a közösséget azzal a felebaráttal, aki 
meggyőződésük szerint vétkezett. De éppen ezért engedetlenek Istennel szemben. 
Viszont, midőn Jézus lehajol a bűnösökhöz, mint az orvos a beteghez, isteni 
irgalmasságot tanúsít és meggyógyítja, megmenti a bűnösöket. 

» , 1 4 - 1 7 : A böjtölésről; v. ö. Márk 2 , 1 8 - 2 2 ; Luk 5 , 3 3 - 3 9 . 

Akkor odalépnek hozzá J ános tanítványai m o n d v á n : Miért böjtö-
lünk mi és a farizeusok, a te tanítványaid ellenben nem böjtölnek 7 
És felelt nekik J é z u s : Vájjon gyászolhat-e a násznép addig, amig a 
vőlegény vele van ? De jönnek napok, amikor elviszik tőlük a vőle-
gényt és akkor majd böjtölnek. Senki sem varr ú j szövetből való foltot 
ócska ruhára, mert különben a javítás kiszakítja a ruhá t és csak rosszabb 
szakadás támad. Sem új bort nem töltenek ócska tömlőkbe, mert külön-
ben a tömlők elszakadnak és a bor is elfolyik és a tömlők is tönkre-
mennek. Hanem az új bort új tömlőkbe töltik és mindakettő megmarad 
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Az evangélista az «akkor» szó színtelen átvezetésével kapcsolja a követ-
kező elbeszélést a megelőzőhöz: a pontos történeti körülmények elvesztek, 
helyettük minden f igyelem a kérdésre és Jézus feleletére összpontosul . János 
tanítványai mesterük halála után is zárt csoportot alkottak (v. ö. Csel 18, 
25—26; 19,2) s mivel a farizeusokkal együtt megtartották a külön böjtnapokat, 
Jézushoz fordultak azzal a kérdéssel, hogy az ő tanítványai miért nem böjtölnek. 
A kérdés arról tanúskodik, hogy János tanítványai a farizeusokkal együtt 
várják Isten királyságának a kinyilatkoztatását és erre bűnbánattal készül-
nek fel. 

Jézus felelete azt mondja, hogy tanítványai számára a várakozás ideje 
lejárt és elkövetkezett a beteljesedés. A <-menyegző» képében az Újtestámentom 
ál landóan a messiási üdvkort ábrázolja (v. ö. Mát 22,2—14; 25 ,1—13: Jel 
19,7). A vőlegény Jé/.ns, aki a mess iás i üdvkort hoz/.a Gyászolhat-e a ?nász-
nép . s kiváltképen a vőlegény legközelebbi barátai a menyegző ideje alatt ' 
A tanítványok, akiket Uruk elhívoll Islen királyságának az üdvösségébe, nem 
böjtölhetnek, - ameddig a Vőlegény velők van Meri eljön az idő, amikor a 
Vőlegény elvétetik a tanítványoktól, Jézus szenvedésére és halálára utal! — 
akkor majd rájuk szakad a höjl»-nek, a gyásznak az ideje. Jézus szava híven 
fejezi ki a tanítványok gyászát, mielőtt azt a húsvét öröme felváltotta. 

A következő kettős hasonlat a tanítvány helyzetéi világítja meg. Azok, 
akiket Uruk az Isten királyságába elhívoll , kegyességüket nem öltöztethetik 
letünl időknek a formáiba. De Jézus feleletével egyúttal óvja János tanít-
ványait attól, hogy azt. ami az ő tanítványainak királyi szabadsága, vakmerően 
magukhoz ragadják. Hégi, szakadozó ruhákra nem tanácsos új szövetből való 
foltokat varrni, sem régi, erősen elhasznált tömlőkbe, ' Palesztinában a bort 
tömlőkben tartották\ nem szabad új bort tenni. Az új bor tönkreteszi a régi 
tömlőt, a baj csak nagyobbodik, aki a szabadságot önhatalmúlag magához ra-
gadja, az elvész szabadosságban és elpusztul. 

18—26: Jairus leánya és a vérfo lyásos asszony; v. ó. Márk 5 ,21 — 13; 
I.uk 8, 10—56. 

Még mikor ezeket mondotta nekik, íme, hozzá lépett egy elöljáró 
és ezzel a szóval borult le előtte : Az én leányom éppen most halt meg, 
de jöjj, tedd rá kezedet és élni fog. Erre Jézus felkelt és követ te őt 
tanítványaival együtt. 

S íme, egy asszony, aki t izenkét év óta vérfolyásban szenvedet t , 
hátulról odalépve megérintette ruhájának bojtját . Mert azt mondta 
magában : Hacsak érintem is ruhájá t , meggyógyulok. Jézus pedig meg-
fordult és megpillantva ót, így szó l t : Bízzál leányom, a te hi ted men-
tett meg tégedet! És meggyógyult az asszony attól az órától fogva. 

Amint pedig megérkezett J é z u s az elöljárónak a házába és látta 
a fuvolásokat és a tolongó tömeget, így szólt: Távozzatok, mer t nem 
halt meg a leányka, hanem csak aluszik! És kinevették őt. Miután 
pedig eltávolították a tömeget, bement , megfogta a leányka kezé t , és 
az felkelt. És ennek a híre elterjedt azon az egész vidéken. 

Az evangélista a következő kettős elbeszélést, amelyei Márk és Lukác« 
egészen más összefüggésben közöl, a megelőzővel szoros idői és tartalmi kap-
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csolatba hozza. Még mialatl Jézus beszél, hozzá lép egy «előljáró», kit Márk és 
az ő nyomán Lukács zsinagógai elöljárónak mond és Jairusnak nevez. Jairus 
közli, hogy leánya «éppen most halt meg». Márknak jóval részletesebb és szem-
léletesebb elbeszélése szerint a leányka halálán v a n és az édesatya gyerme-
két féltő szorongó aggódásában keresi fel Jézust. Ez a tudósítás nyilván jóval 
érthetőbb lelki helyzetet mutat, min t Máté elbeszélése. Az utóbbi talán nem-
csak Jézusnak a ha lá lon is d iadalmas hatalmát, h a n e m egyúttal az atya hitének 
erejét is akarja szemléltetni. 

Jairus leányának a feltámasztásával mind a három evangél iumban szo-
ros kapcsolatban van a vérfolyásos asszony története: a két eseménynek az idői 
egybetartozása a gyülekezeti hagyománynak legrégebbi és leghatározottabb em-
lékei közé tartozik. Eusebius, a híres ókori egyháztörténetíró még ismert Cae-
sarea Filippiben egy ércszobrot, amelyet a ha g y o m á ny szerint a vérfolyásos 
asszony állított Jézusnak gyógyulása emlékére. 

A két történet minden szűkszavúsága el lenére is az ilyen eselek és elbe-
szélések tipikus vonásait mutatja. Az asszony, aki már tizenkét esztendő (óta 
beteg s hiába keresett gyógyulást, babonás hittel közeledik Jézushoz: «Hacsak 
ruháját megérinthetem, meggyógyulok». Minden hithű zsidónak kötelessége 
IV. Móz 15,37 kk; V. Móz 22 ,12 értelmében ruhájának négy sarkán bojtokat 
viselni. Jézus érzi az érintést. Mikor megfordul é s megszólítja az asszonyt, 
babonás reménységét megtisztítja hitté. Hite szerzett neki gyógyulást (a gö-
rögben ugyanaz a szó fejezi ki azt, amit a fent «meggyógyul» és «megment» 
szavakkal fordítottunk). A hit így máris több, mint tisztára Jézus csodatévő 
hatalmába \ eleit bizodalom. Még kevésbbé gondolhatunk autoszuggesztióra. Az 
evangélista nem az asszony hitének az emberi erejét, hanem Jézus minden 
földi szenvedés fölött diadalmaskodó isteni hatalmát akarta o lvasóinak meg-
mutatni. 

Ezt a képet még fokozza Jairus leányának története. A temetésre gyűlt 
fuvolások (a Talmud szerint a legszegényebb zs idók is legalább két fuvolást 
és egy sirató asszonyi hívtak a gyászo ló házhoz), a zajongó tömeg hitetlenkedése 
még jobban kiemelik a csoda nagyságát. Viszont az evangélista szűkszavú elbe-
szélésével az o lvasónak minden figyelmét arra irányítja, hogy ott, ahol a 
halottak feltámadnak, beköszöntött a messiási üdvkor. 

9, 27—34: Két vak és egy néma meggyógyítása. 

És amikor Jézus onnét eltávozott, két vak követte őt és kiáltozva 
mondották: Könyörül r abunk , Dávid Fia l A.m\kor ped\$,betért, a házba, 
odajárul tak eléje a vakok és Jézus Így szólt hozzá juk: Hiszitek-e,hogy 
meg tudom ezt cselekedni? Feleltek nek i : Igen, U r a m ! Akkor meg-
érintette a szemüket és m o n d o t t a : Legyen nektek a ti hi tetek szerinti 
És megnyilatkoztak a szemeik. Azután J é z u s szigorúan rájuk paran-
csolt, mondván : Vigyázzatok, senki meg ne tud ja ! De azok eltávozva, 
elterjesztették hírét az egész vidéken. 

Amikor eltávoztak, íme, odavittek hozzá egy ördöngös némát. 
S mikor a gonosz lelket kiűzte, megszólalt a néma. A sokaság pedig 
csodálkozott, mondván : Soha ilyesmi meg nem esett Izráelben. A fari-
rizeusok pedig azt mond ták : Az ördögök fejedelmével űzi ki a gonosz 
lelkeket! 
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A két vak és az ördöngös süket meggyógyításáról szóló történetet az 
evangélista csak vázlatosan közli, elhagyva minden a helyzetet je l lemző szemlé-
letes vonást. De éppen ebben nyilatkozik meg ismét Máté igyekezete, hogy 
az o lvasó f igyelmét teljesen Krisztusra irányítsa. A két vak Jézusban a «Dávid 
Fia» megszólítással a Messiást keresi («Dávid Fia» a zsidó szóhasználatban a 
Messiás egyik leggyakoribb neve). Jézus pedig a feléje irányuló reménységet 
kimélyíti és betölti, amikor hitet keres és a hitnek gyógyulást ajándékoz. De 
ugyanakkor kemény .szóval megtiltja a két gyógyultnak, hogy hirdesse, ami 
vele történt. Messiási dicsősége nem látványosság a nagy tömeg számára, hanem 
csak a hit szemei előtt tárul fel. A hitetlen tömeg csak csodálkozni tud, mint 
aho.;y azt Máté az ördöngös néma történetével kapcsolatban újra kiemeli. A 
zs idó kegyesség képviselői, a farizeusok egyenesen arra gondolnak, hogy 
Jézus a Sátánnal van szövetségben. 12, 21 előre veti árnyékát. 

Jézus harca Izráel népéért . 9, 35—16 , 12. 

Miután az evangélista részletesen megrajzolta Jézus messiási munkáját, 
Isten királysága igéjének hirdetését és Jézus messiási cselekvését, most azt 
a küzdelmet festi meg, melyet az Űr népe lelkéért vívott. A 9, 35—11, 1 terjedő 
szakasz arról szól, hogyan küldötte ki Jézus tanítványait Izráel 
népéhez, hogv megtérésre hívó munkáját folytassák és mind szélesebb körbe 
szétvigyék 11 ,2—12,50 feltárja azt a szakadékot, amely Jézus és a nép közt 
keletkezett, mivel az Isten királyságának igéjét nem fogadta be. 13, 1—52 péU 
«lázatokat tartalmaz, 13,53—16,12 pedig Jézus galileai működéséből vett elbe-
szélésekkel rajzolja a mind élesebbé váló ellentétet Jézus és a zs idó nép 
közt. 

9, 35—38: Jézus messiási munkájának összefoglaló rajza. 

így járta be Jézus mind a városokat és falvakat, tanítva zsinagó-
gáikban, hi rdetve a Királyság evangéliumát és gyógyítva minden beteg-
séget s minden gyöngeséget. Mikor pedig látta a sokaságot, megesett 
a szíve raj ta , mert olyan meggyötörtek és kivetettek voltak, „mint a 
pásztor nélkül maradt juhok". Akkor azt mondta taní tványainak: Az 
aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az ara tás Urát, 
hogy küldjön munkásokat az ő ara tásába . 

36. vs. v ö IV. Móz 27, 17. 

Máté egy összefoglaló jellegű mondattal vezeti be evangéliuma máso-
dik főrészét (v. ö. 4 ,23) . Itt lesz mind világosabbá, hogyan utasította el Izráel 
Jézus megtérésre hívó szavát. Ezért az evangélista kiemeli azt a legmélyebb 
indítóokot, amely Jézusl a néphez lehajolni kényszerítene. Jézusnak «megesett 
a szíve rajtuk», annyira «meggyötörtek», elcsigázottak és «kivetettek», ott-
hontalanok, pásztori gondozás nélkül valók voltak. Az írástudóknak, mini a 
nép lelki vezetőinek lett volna feladata, hogy lelkipásztori hűséggel ápolják, 
gondozzák a gyülekezetet. De a nép pásztor nélkül maradt nyáj. Annál nagyobb 
Jézusnak és tanítványainak a feladata. Mert a népet éppen az elgyötörtség és ki-
vetettség teszi hasonlóvá az érett gabonához. Mivel gazdátlan maradt, könnyeb-
ben nyithatja meg lelkét Krisztus vigasztalása számára. Csak kevés az arató-
munkás, aki az érett termést össze tudja gyűjteni az Úrnak a csűrébe. Jézus 
ezért tanít imádkozni munkásokért, akik az Ige szavával hívogatják és vigasz-
talják a meggyötört és kivetett lelkeket. 

Karocr: Máté tvugéliuma. 5 
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Í O , 1: A tizenkét apostol; v. ö. Márk 6 ,7 ; Luk 9 ,1 . — 10,2—4. v. ö. Márk 
3, 14—19; Luk 6, 1 2 - 1 6 ; Csel 1,13. 

És magához htván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik a 
tisztátalan lelkek fölött, úgyhogy ki tudták űzni azokat és tudtak gyó-
gyítani minden betegséget és minden gyöngeséget. A tizenkét apostol 
nevei pedig e z e k : az első Simon, akit Péternek neveznek, és tes tvére 
A n d r á s ; és Jakab , a Zebedeus fia és testvére J á n o s ; Fülöp és Ber ta-
lan, Tamás és Máté, a vámszedő, Jakab, az Alfeus fia és Taddeus , 
Kananeus Simon és Iskáriótes Júdás , aki őt elárulta. 

Jóllehet Máté még semmit sem mondott arról, hogy Jézus egy tizenkét 
tanítványból álló kört választott ki magának, úgy szól róla, mint olvasói előtt 
ismeretes körről: a gyülekezet jól ismerte (v. ö. I. Kor 15,5). A t izenkettőt 
Jézus munkájának osztályosaivá teszi, t. i. hatalmat ad nekik a démonok és 
mindenféle más betegség fölött és kiküldi őket, hogy Isten királyságát igéve l 
és cselekedettel hirdessék. Ennek kapcsán közli Máté a tizenkettőnek, ^k i -
ket az őskeresztyén gyülekezetben elterjedt név szerint «apostolokénak mond, 
a nevét Ilven «apstoli katalógusok» Márknál és Lukácsnál is találhatók s azok 
nagyjában megegyeznek egymással. Első helyen mindenütt Simon Péter áll 
ő a tizenkettő testületének a vezetője, aki annak nevében szól (pl. Mát 16 ,19); 
neki jelenik meg a feltámadott Krisztus először (I. Kor 15,5). S imon a «Péter» 
nevet, mely az arám Kéfásnak görög fordítása és annyit jelent, mint «szikla». 
Jézustól kapta. A név aligha szolgál Péter jellemszilárdságának megjelölésére, 
mert inkább hirtelen fellobbanó s befolyásolható természetű ember volt. Talán 
közelebb járunk az igazsághoz, ha arra gondolunk, hogy Péter Mát 16, 18 
szerint az új gyülekezetnek az e l ső építőköve és mint ilyen «szikla». A két 
testvérpár után, akik közül Péter, Jakab és János Jézusnak a legszűkebb bizal-
mas környezetét alkották, az evangélista a tizenkettes egyesület tagjait páro-
sával sorolja fel. Bertalan (görögül: Bartholomaios) tulajdonképen annyi, 
mint «Tolmaj fia». Taddeus helyett egyes kéziratok Lebbaeust olvasnak, ami 
inkább arám hangzású név, Lukács pedig helyette egy Jakab fia, Júdást em-
lít. Simoni a «kananeus» név a radikális forradalmi zelóta-párt tagjának 
mondja (arámul «kananeus» a. m. görögül «zelóta»). Jellemző, hogy Jézus tanít-
ványi körében a felsőbbség szolgálatában álló vámszedő és a f o r r a d a l m á r 
zelóta békésen megférnek egymással . Utolsó helyen említi az evangélista Júdás 
Iskáriótest, aki Jézust (ellenségeinek) «kiszolgáltatta», vagy ahogyan görög 
kifejezést fordítani szoktuk: «elárulta». Az Iskáriótes név valószínűleg annyit 
jelent, mint «Kerijoth-beli férfiú». Ján 6,71 és 13 ,2 szerint már Júdásnak az 
atyja is viselte ezt a melléknevet. Kerijoth (v. ö. Józs 15,25) Jucfeában levő. 
falu s ha az Iskáriótes névnek ez az értelmezése helyes, úgy Júdás volt a tizen-
kettő közt az egyet len júdeai származású. 

A tizenkettőt Jézus nyilván nem egyszerre, hanem lassanként választotta 
ki, hívta el, hogy messiási munkájának az osztályosai legyenek. Ebből azután 
természetszerűleg adódott, hogy utóbb e lsősorban őket készítette e lő halá-
lára, mint messiási müvének kiteljesedésére. Ugyanez a körülmény tette ter-
mészetessé, hogy a tizenkettő lett az első keresztyén gyülekezet vezetője. Hogy 
Jézus éppen tizenkettőt választott be tanítványainak szűk körébe, az nyi lvánvaló 
utalási foglal magában Izráel tizenkét törzsére (v. ö. Mát 19,28). így a tizen-
kettő a megtért igazi Izraelnek s ezzel a keresztyén Egyháznak is a magva lesz. 
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1 0 , 5 - 1 6 : A tanítványok kiküldése; v. ö. Márk 6 , 8 - 1 1 ; Luk 9,2—5; 1 0 , 3 - 1 2 . 

Ezt a t izenkettőt küldte ki Jézus és a következő utasításokat adta 
nek ik : Pogányok útjára ne térjetek le és samaritánusok városába ne 
menjetek be ; hanem menjetek inkább Izráel házának elveszett juhaihoz. 
Amerre jártok, prédikáljatok és mondjá tok : Közel van a menny király-
sága ! Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok fel, bélpoklosokat 
tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek k i : ingyen vettétek, ingyen adjá-
tok ! Ne szerezzetek se aranyat , se ezüstöt , se rézpénzt övetekbe, se 
útitáskát, se két rend ruhát , se sarut, se pálcát. Mert méltó a munkás 
az ő táplálékára. Ha pedig bementek valamely városba vagy faluba, 
tudakozzátok meg, kicsoda méltó ott s maradjatok nála, amíg onnét el 
nem távoztok. Amikor beléptek a házba, üdvözöljétek azt. Ha az a ház 
méltó, szálljon rá a ti békességkívánástok; ha pedig nem méltó, 
úgy térjen vissza hozzátok békességkívánástok. Ha pedig valaki nem 
fogad be benneteket és nem hallgatja meg beszédeiteket , még a port 
is verjétek le lábatokról, amikor elhagyjátok azt a házat vagy várost . 
Bizony mondom nektek, tűrhetőbb lesz Sodorna vagy Gomorra földjé-
nek a sorsa az ítélet napján, mint annak a városnak. íme, úgy külde-
lek el titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, 
mint a kígyók és hamisság nélkül valók, mint a galambok. 

Máté egy beszédben gyűjti össze Jézusnak azokat a mondásait , amelyek a 
tanítványi hivatásra és feladatra vonatkoznak. Itt is, akárcsak a hegyi be-
szédben, különféle alkalmakkor elhangzott igék vannak összeállítva. Lukács 
a Máténál egy beszédbe tömörített igéket két beszédre osztja el. 

A beszéd e l ső szakasza, az 5—16. versek Jézus utasításait foglalják ma-
gukban, amelyekkel a tanítványokat munkájukra elbocsátja. Fontos annak a 
megállapítása, hogy a tanítványoknak folytatniok kell Jézus messiási munkáját: 
a menny királyságának elközeledtél prédikálják és segítenek a betegség sok 
nyomorában szenvedőkön. Ahogyan az igét, valamint a gyógyító erőt ingyen 
vették, úgy ingyen kell iazt tovább is adniok. A rabbinátus is elvként ragasz-
kodott ahhoz, h o g y a «Tóra ne legyen ásó, mellyel ásnak», vagyis nem pénzszer-
zés eszköze. így Jézus tanítványai sem használhatják a Krisztustól nyert igét 
és gyógyító erőt önös célok elérésére hasznothajtó mesterségként. Ezért nem 
szerezhetnek útjukon «övükbe», amely a régi keleten erszényül szolgált, s em 
a r a n y a t sem ezüstöt, sem rézpénzt. De ne is vigyenek magukkal semmit, ami 
az utas kényelmét szolgálja: útitáskát élelmiszerek számára, váltásra szolgáló 
ruhát és sarut, botot. A tanítványnak bíznia kell abban, hogy mindezt megkapja 
útközben jószívű adományokból: méltó a munkás, megérdemli, hogy eltartsák. 

A tizenkettőt Jézus azzal küldi szét, hogy se a pogány városokba vezető 
útakra le ne térjenek, se a samaritánusok városaiba be ne menjenek: munkájuk, 
feladatuk — most Jézus életében — csak Izráel házának «elveszett», azaz hitet-
l enné lett, bűnbe süllyedt juhaira korlátozódik. Máté, aki Jézusnak az 'összes 
népeket tanítványokká tevő missziói parancsát közli (28,19—20), ezt az igét 
nyi lván úgy értelmezte, hogy az csak az adott helyzetben érvényes. Útjukon 
a tanítványok keressék meg a «méltó»-kat, azokat, akik befogadják az Isten 
királyságának az ajándékát. S ahol ilyen házba betérnek, köszöntsék azt az 
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ismert köszöntéssel: «Békesség veletek!» Köszöntésük nem lesz üres szó, h a n e m 
békességet hoz a háznak, ,ha az méltó befogadásukra, de visszaszáll rájuk, ha 
méltatlanokra talál. Ha pedig méltatlanokhoz kerülnek, ahol sem be nem fogad-
ják őket, sem a menny királyságának igéjét nem hallgatják engedelmes szívvel , 
ott még a lábukra tapadt port is verjék le magukról, hogy még a látszata i s 
megszűnjön annak, mintha az illetőkkel közösségük volna. Az igében é s a 
messiási cselekvésben, mellyel Jézus munkáját folytatják, Isten legnagyobb 
ajándékát hozzák Izráel népének. Aki Istennek ezt az irgalmas jóságát elutasítja, 
az felmérhetetlenül nagy, vétkes tartozással terheli meg önmagát. Azért lesz 
Sodorna és Gomorra népének elviselhetőbb sorsa az ítélet napján, mint ezeknek. 

Mindez mutatja a tanítványokra bízott feladat nagyságát és nehéz voltát. 
Jézus úgy küldi ki őket veszedelmes munkájukra, mint bárányokat a ragadozó 
farkasok közé. Azért magatartásukban együtt kell megnyilatkoznia a m i n d e n 
eshetőséget fontolóra vevő óvatos okosságnak és a minden hamisságtól ment , 
őszinte szívbéli tisztaságnak. 

Í O , 17—25; Jézus tanítványainak sorsa; v. ó. Márk 13,9—13; Luk 12,11—12. 

őr izked je tek az emberektói, mert kiszolgáltatnak benneteket a tör-
vényszékeknek és zsinagógáikban megkorbácsolnak titeket. Sót a hely-
tartók és királyok elé hurcolnak titeket én miattam, nekik és a pogá-
nyoknak bizonyságul. Mikor pedig kiszolgáltatnak titeket, ne aggód-
jatok a miatt, hogyan vagy mit mondjatok. Mert megadatik nek tek 
abban az órában, mit mondjatok. Nem ti magatok szóltok majd , 
hanem Atyátok Lelke az, aki általatok szól. Halálra ad ja majd tes tvér 
a testvért és a tya a gyermekét, „gyermekek támadnak szüleik el len" 
és megölik őket. S mindenki gyűlöl majd benneteket az én nevemér t . 
De aki mindvégig kitart, az üdvözül 1 Mikor üldöznek titeket az egyik 
városban, meneküljetek a másikba. Mert bizony mondom nektek, hogy 
nem fogtok végezni Izráel városaival, mire el jön az Embernek Fia . A 
tanítvány nem áll mestere fölött, sem a szolga ura fölött. Elég a tanít-
ványnak, ha olyan mint mestere és a szolgának, ha olyan mint az u ra . 
Ha a házigazdát Belzebulnak nevezték, mennyivel inkább a h á z a n é p é t ! 

21. vs. v. ö. Mik 7,6. 

A megelőző igék arról szóltak, hogyan kell a tanítványoknak missziói 
feladatukat teljesíteni, a következőkben Jézus előkészíti őket sorsukra. Munká-
jukkal nem fognak örvendező fogadtatásra találni, azért kell őrizkedniök az 
«emberektől», e lső sorban saját népük fiaitól, akik őket törvényszékeik, a 
minden városban működő helyi szinedriumok elé huroolják és zsinagógáikban, 
amelyeknek joguk volt i lyen megszégyenítő és rettenetes fenyegetést alkal-
mazni, a megkorbácsolás büntetésének vetik őket alá. Jézus ebben a versben 
úgy beszél tanítványairól, mint akik még tagjai a zsidó gyülekezetnek és így 
alá vannak vetve a zsidó felsőbbség ítélkezésének. Sőt a tanítványoknak nem-
csak zsidó törvényszékek elmarasztaló ítéletével kell számolniok, hanem azzal 
is, hogy saját népük fiai szolgáltatják ki őket pogány hatóságoknak, római 
helytartóknak és «királyoknak» (bizonyára Nagy Heródes utódaira, pl. Heródes 
Agrippára kell gondolni). Mindez, — mondja Jézus, — «én miattam», tehát azért 
történik, mivel Jézus munkájának az osztályosai . A tanítvány a zsidó törvény-
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székek és pogány fe lsőbbség előtt Istennek és Krisztusának az ügyét képviseli, 
«mártírja», «tanúja» Ürának, — amint a görög szöveg mondja, — s így tesz 
bizonyságot Istenről és Krisztusáról előttük. Amikor a tanítvány a bizony-
ságtétel nagy feladatára gondol, fé le lem fogja el szívét. Ezt a fé le lmet akarja 
Jézus eloszlatni azzal az ígérettel, hogy a tanítványnak nem kell aggódnia, ho-
gyan és mit szóljon üldözői előtt. «Megadatik» nekik, mit mondjanak abban az 
órában: maga Isten lesz segítségükre, adja nekik Szentlelkét, a «Paraklétos»-t, 
azaz «Szószóló»-t (v. ö. Ján 14, 16 stb.). az beszél majd helyettük, s amit mond, 
nem erőtelen emberi beszéd, hanem csodálatos, erővel telt isteni Ige. A Lélek 
beszéde mindig Isten igéje, (v. ö. pl. Ezs 11,2—4; 42, 1; 61 ,1 kk ), a Lélek ere-
jével szólal meg az Jézus ajakán is, v. ö. pl. Luk 4, 14—18. 

Az üldöztetéshez járul, hogy minden családi kötelék felbomlik, amil egy 
Mik 7 ,6-ból vett idézet is szemléltet. A tanítványok még legközelebbi 'hozzá-
tartozóiknál sem találnak oltalmat, hanem a Krisztus nevéért mindenki csak 
gyűlölettel fordul feléjük. Aki minden üldöztetésben kitart, hű marad Ürához, 
annak ígéri Jézus, hogy megmenekül ellenségeinek, legfőként a bűnnek, a go-
nosznak hatalmából, s üdvösségre jul, részesül Isten szabadításának ajándéká-
ban, részesül Isten őrök életében. Vigasztalásul szolgálhat a bizonyságtétel 
nehéz feladatának teljesítésénél, hogy a tanítványok missziói munkájuknak 
nem juthatnak még a végére, mire már eljön az Embernek Fia, Krisztus 
mennyei dicsőségében. Jézus nem kívánja tanítványaitól, hogy könnyelmű 
daccal áldozzák fel életüket akkor is, ha arra nincs szükség. Ezért hatalmazza 
fel őket a menekülésre. Amit elvár tőlük, az a hűség, a kitartás mindhalálig, 
viszont vigasztalást is nyújt nekik, hogy megoltalmazza és megsegíti őket az 
ellenség minden erőszakával szemben, úgyhogy Uruk ügve nem szenvedhet ve-
reséget. Valóban, Jeruzsálem előbb pusztult el, semmint hogy a zsenge keresz-
tyén Egyházat tönkretehette volna. Jézus ígérete az Ember Fiának mennyei 
dicsőségben való eljöveteléről azonban még nem teljesedett be teljesen, tanít-
ványai még ma is várnak rá s bizonyosak a felől, hogy minden látszat ellenére 
is végezetül a Krisztus kezében marad a diadal. 

Jézus egy példázattal világítja meg a helyzetet. Az, aki mesteréhez tanít-
ványként elszegődött, nem várhatja, hogy jobb legyen a sora, mint meste-
rének. A szolgára is urának sorsa vár. A tanítvány e lőt t célként az lebegjen, 
hogy o lyan legyen, mint mestere. Jézust ellenségei Belzebulnak mondották 
(v. ö. 9 ,34 ; 12,24). vagyis az ördögök fejedelmének. Ugyanez a sors vár a 
tanítványokra. Küzdeni fognak ellenük, üldözik őket abban a meggyőződésben, hogy 
ezzel Istennek tetsző cselekedetet visznek végbe (v. ö. Ján 16,2). — «Bezebul» 
vagy «Belzebul» gyűlölködő név a Sátánnak a megjelölésére, melynek eredeti 
értelme, í 11. származtatása vitás. Legvalószínűbb az, hogy a név ia <baal», 
azaz «úr» és «zibbul», azaz «trágya» szavak összetételéből származik é s annyit 
jelent, mint ^trágya istene». A zsidó írástudomány szóhasználatában a «zábál», 
«trágyázni» és «zibbul», «trágyázás» gyűlölködő szavaival a bálványoknak be-
mutatott áldozatokat jelölték meg. E szerint Belzebulnak az ördögök fejedeb-
mét azért nevezték, mivel a bálványoknak bemutatott áldozatok mind neki 
szólnak (a késői zs idó gondolkodás a bálvánvisteneket démonoknak gondolta, 
az ördögök fejedelme természetszerűleg a bálványistenek fejedelme is). De 
származhatik a Belzebul név a «beél debábá» összetételből is, amelynek jelen-
tése a. m. «ellenség». Ez esetben a Belzebul név azt mondja, hogy a Sátán az 
embernek a tuiajdonképeni és fő-ellensége. A név alakját azonban szándékosan 
megváltoztatták babonából , hogy arra maga a Sátán se ismerjen rá. — A ma-
gyar fordításainkban is használt forma, «Belzebub» (a. m. «legyek 'istene») 
Hieronymusnak, egy 4. századbeli egyházi atyának a javításából származik 



70 

26 

27 

28 

29 

30 31 

32 
33 

34 
35 

36 
37 

38 

39 

26 

28 

és terjedt el a kéziratokban. Hieronymus t. i. Belzebult «azonosította a II. 
Kir 1 , 2 kk.-ben szereplő Baálzebub ekroni istenséggel. Ez a származtatás azon-
ban n e m érteti meg, hogy miért nevezték a démonok fejedelmét az ekroni 
is tenség nevén. — A Belzebul n é v egyébként csak az Üjtestámentomban 
fordul elő. 

1 0 , 2 6 - 3 9 : Intelmek; v. ő. Luk 1 2 , 2 - 9 . 5 1 - 5 3 ; 1 4 , 2 5 - 2 7 ; Márk 8 , 3 4 - 3 5 . 3 8 . 

Azért ne féljetek tőlük! Mer t nincs olyan rejtett dolog, ami nap-
fényre ne kerülne és nincs olyan titok, ami ismeretessé ne válna! Amit 
én sötétben mondok nektek, az t adjátok tovább napvilágnál és amit 
fülbe-súgva hallotok, azt h i rdessétek a háztetőkről. Ne fél jetek azoktól, 
akik a testet ölik meg, a lelket meg nem ölhetik. Féljetek inkább attól, 
aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennában. Nemde két 
verebecskét meg lehet venni egy fillérért? Egy sem hull közülük a 
földre Atyátok akarata nélkül! Nektek pedig még a fe je tek hajszálai 
is mind számon vannak tartva. Azér t ne fé l je tek: ti d rágábbak vagytok 
sok verébnél. 

Azért , aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek 
róla mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, 
én is megtagadom azt mennyei Atyám előtt. 

Ne gondoljátok, hogy b é k é t hozni jöttem a földre : nem jöttem 
béké t hozni, hanem kardot. A z é r t jöttem, hogy meghasonlást támasszak 
„az ember és az atyja, a leány és az anyja , a meny és a napa közt", 
és „az embernek ellensége lesz a háznépe". 

Aki jobban szereti atyját vagy anyját, mint engem, nem méltó 
hozzám, S aki jobban szereti f iát vagy lányát, mint engem, nem méltó 
hozzám. Aki fel nem veszi ke resz t j é t s úgy nem követ engem, nem méltó 
hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét 
énére t tem, megtalálja azt. 

3 5 - 3 6 . vs. v. ö. Mik 7,6. 

A következő igék nyilt vallástételre szólítják fel a tanítványokat és vér-
tanúságra való készséget kívánnak tőlük. Az intelmek első csoportját egységbe 
foglalja a háromszoros «Ne féljetek!» (26., 28. és 31. ,vs.). 

A bevezető, közmondásra emlékeztető ige a tanítvány bátorságának a 
növelését célozza. Isten királysága most még titok, rejtve van az emberek kir' 
váncs i szeme elől. Jézus maga a sokaság előtt példázatokban hirdeti , úgyhogy 
nemcsak szemléltető képet fest róla, hanem egyúttal el is takarja a hitetlen 
szemek elől. De ez a helyzet n e m tévesztheti meg a tanítványt, hogy talán 
maga is csak súgva, vagy az éjtszaka sötétjében merje hirdetni Isten király-
ságának reábízott titkát. Az ő fe ladata az, hogy nyíltan, a nappal világosságá-
ban, háztetőkről, mint ahogy a kikiáltók szokták tenni, hirdessék az Isten ki-
rályságának elközelgéséről szóló evangéliumot. Ha életük veszé lybe kerül, tud-
niok kell, hogy n e m az emberek veszedelmesek rájuk nézve. Ezeknek leg-
fe l jebb annyi erejük van, hogy a testi életük gyilkosaivá legyenek. Az igazi 
e l lenség és veszedelem a Sátán, aki a kárhozatba taszíthatja mind testüket, 
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mind lelküket, ha hatalmába kerítheti őket. De a tanítványnak tudnia kell azt 
is, hogy élete nincs emberek kénye-kedvének kiszolgáltatva. Isten gondviselése 
legkisebb teremtményeire is kiterjed. Jézus ezt a verebekről ós a fej haj-
szálairól szóló hasonlattal szemlélteti. Két verebet a piacon — mint a görög 
szöveg mondja, — egy «as»-ért árulnak. Egy as forgalmi értéke kb. 7 fillér; 
egy Diocletianus császár (Kr. u. 284—305) idejéből származó és az árakat sza-
bá lyozó rendelet szerint 10 veréb 16 dénárba, tehát kb. 45 fillérbe került; az 
árak tehát három évszázad alatt nem sokat változtak. Az emberek szemében a 
veréb szinte értéktelen állat, s mégis Isten gondviselése kiterjed azok élet-
idejére is: a mennyei Atya tudta nélkül egy sem hull el azok közül. Az ember 
maga nem tudja számon tartani fejének hajszálait: Isten számon tartja azokat. 
Ha ez így van, akkor mennyivel drágább Isten számára a tanítvány, akire 
Királyságának titkait bízta! — Jézus igéje nem általános gondviseléshitet hir-
det, amelynek tárgya az emberi lélek «felbecsülhetetlen» értéke, hanem a tanít-
ványt erősíti, hogy feladatát teljesíthesse. 

Annak a tanítványnak, aki hitvalló hűséggel áll Urának szolgálatában, 
ígéri Jézus, hogy ő is «vallást tesz» majd róla a mennyei Atya előtt, vagyis 
«szószólója» lesz neki, míg viszont megtagadja mennyei Atyja előtt azt, aki 
n e m mer vallást tenni róla az emberek előtt. A tanítvány örök élete, üdvössége 
függ attól, hogy Jézus Isten előtt «paraklétosa». azaz «szószólója» legyen 
(v. ö. Ján 1 4 , 2 - 3 ; 1 7 , 9 - 1 9 ) . 

A tanítvány élethivatását csak harc, nehéz küzdelem árán töltheti be. 
Pedig az ótestámentomi messiási jövendölés azt remélte Krisztustól, hogy 
«békesség fejedelme» lesz (Ezs 9 ,6) . A tanítványnak is a béke köszöntésével 
kell az emberekhez közelednie, békél kell hoznia (v. ö. fent 12—13. vs.-ek). 
Ennek ellenére Jézus olyan isteni küldetést nyert, amely harcot jelent és 
pedig annyira, hogy szembeállítja egymással azokat is, akiket a vér köteléke 
a családban a legszorosabb közösségbe kapcsol össze. Ezt a .harcot az ige 
Mik 7,6-ból vett színekkel rajzolja meg. Mivel pedig maga Jézus indítja 
meg Isten királyságának apokalyptikus harcát a Sátán hatalma el len, azért 
Jézushoz csak az méltó, aki teljes elszántsággal melléje áll, annyira, hogy tud 
akár legközelebbi hozzátartozóival is szakítani, de ragaszkodik Urához és 
Krisztusához Ez a szülőkkel és gyermekekkel is szakító Krisztushoz ragasz-
kodás teszi kereszthordozássá Krisztus követését. A kereszt Jézus halála óta 
lett a keresztyénség legfontosabb szimbólumává. Azért nem lehetetlen, hogy 
az evangélista szándékosan fogalmazta Jézus szavát úgy, hogy benne célzás 
legyen Jézus halálának módjára. De nem lehetetlen az sem, hogy Jézus sza-
vának alapjául egy közmondás szolgál. Hiszen Palesztinában mindenkit 
fenyegetett a keresztrefeszíttetés büntetése, aki a zelóták vallásos politikai 
rajongásában osztozva szembehelyezkedett a felsőbbséggel. «Felvenni a ke-
resztet» így annyit jelent, mint eltökélt határozottsággal megindulni azon az 
úton, amely a keresztfára, a vértanúsághoz visz. Jézus követése a vértanúság 
útján járás. Azok, akik Jézus követéséről beszélnek o lyan értelemben, hogy 
Jézus erkölcsi példájának, lelki nemességének a követésére, utánzására gondol-
nak, mint azt például Kempis Tamás is tette «De imitatione Christi» c. híres 
könyvében, azok idegen gondolatot visznek Jézus szavaiba. Hasonlóan megha-
misítjuk Jézus szavát, ha a kereszthordozásnál nem a vértanúságra gondo-
lunk, hanem általában szenvedésre. Jézus csak azt a tanítványt mondja 
<méltó»-nak, aki magára veszi a vértanúság keresztjét. Jézus a tanítványt végső 
döntés elé állítja: a se hideg, se meleg közöny lehetetlenné válik. A döntés pedig 
életre vagy halálra szól. Lehet, hogy valaki megtalálja életét («lelkét» mondja 
tulajdonképen a görög szöveg, a «lélek» az élet elve) , azaz megmenthet i 
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az üldözések veszedelmei közt, és mégis elvesztette, mert vonakodott a vér-
tanúság útjára lépni. De megtalálja igazi, Istennél levő, örök életét az. aki 
vértanúként hal meg Jézus szolgálatában. Ez a legnagyobb vigasztalás és báto-
rítás, amit Jézus tanítványainak adhat. 

1 0 , 40—42: Jézus és a tanítvány küldetésének méltósága; 
v. ö. Luk 10,16; Márk 9 ,41. 

Aki befogad titeket, engem fogad be és aki engem fogad be, azt 
fogadja be, aki engem elküldött. Aki egy prófétát fogad be a próféta 
név kedvéért, a próféta jutalmát nyeri s aki igaz embert fogad be az 
igaz-név kedvéér t , az igaznak jutalmát nyeri majd. S aki egynek e kicsi-
nyek közül egy pohár üdítő vizet nyújt a taní tvány-név kedvéér t , bizony, 
mondom nektek, nem fogja elveszteni jutalmát. 

ígérettel zárul a tanítványokhoz intézett beszéd. Az ígéret még egyszer 
kiemeli küldetésük méltóságát és fontosságát. Aki a tanítvány által hirdetett 
igét elfogadja, Jézussal jut közösségre. Azután kiemeli annak az ajándéknak 
a nagyságát, amelyet a tanítvány közvetít Jézustól nyert megbízatása alapján. 
Mikor az Igét hirdeti, maga Isten közeledik az emberhez. A tanítvány-
ban Krisztust és ebben Istent fogadjuk be, aki Krisztust elküldötte. Ezt szí-
nezi Jézusnak az ígérete, hogy aki egy prófétát vagy egy igaz emíbert be-
fogad, a próféta-, i l l igaz-név kedvéért, azaz azért, mert az i l lető próféta, ill. 
igaz ember, az osztozni 'fog a prófétának s igaznak jutalmában. Ugyanígy lesz 
a tanítványokkal, akik a prófétákhoz és igazakhoz viszonyítva «kicsiny»-
eknek látszanak. Aki a szeretetnek csak a legcsekélyebb szolgálatát teljesíti is 
irántuk s csak egy pohár üdítő itallal frissíti is fel őket, az n e m fogja elve-
szíteni jutalmát, az osztályosa lesz annak az isteni életnek, amelyet a tani> 
vány nyert Krisztussal való közösségében. — Jézus «jutalom»-ról beszél, a meg-
fele lő görög szó pedig pontosan annyit jelent mint «bér». De ezt nem szabad 
úgy érteni, mintha az embernek valamely cselekedete vagy magatartása o lyan 
jogalapot létesítene, amelyre hivatkozhatnék Isten előtt és kívánhatná, hogy 
jutalomban részesüljön. így érteni ezt a helyet azért sem szabad, mivel a 
p o h á r üdítő víz és a neki megfe le lő jutalom, t. i. az örök élet egyáltalán nem 
egymásnak megfele lő fogalmak. Jutalomról Jézus azért beszél, mivel Isten bűn-
bocsátó kegyelme mellett is fennáll az ember kötelessége Isten akarata teljesíté-
sére. Isten úgy teremtette a világot, hogy akik szolgálják, örök életre jussanak, 
akik pedig gonoszságot cselekednek, elvegyék büntetésüket. A teremtésnek 
ez t a rendjét gyarló szemünkkel n e m ismerjük ugyan fel, csak sejtjük, mivel a 
bennünk lakozó bűn egészen tönkre teszi életünket, még «jó cselekedeteinket» 
is. De akik Jézus megtérésre h ívó szavának engedelmeskednek, tanítványai 
lesznek, azoknak az életét a Lélek ereje újjá teremti, azért nyerik itt Krisztustól 
azt az ígéretet, hogy a legkisebb szolgálatuk s e m lesz eredménytelen, hiába-
való, hanem elnyeri isteni jutalmát, «bérét». 

Amikor J é z u s befejezte a tizenkét tanítványnak adot t utasításo-
kat , eltávozott onnét , hogy tanítson és prédikáljon városaikban. 

A tanítványok kiküldése alkalmából mondott beszédnek ez a lezárása 
feltűnő, mivel azt a benyomást kelti, mintha Jézus tanítványai n e m is mentek 
vo lna szét a nekik adott megbízás teljesítésére, hanem Jézussal együtt távoz-
tak volna el Galilea más városaiba (a kifejezéshez v. ö. 4, 23). Máté itt némileg 
következetlen szerkesztésében és ezzel is mutatja, milyen sematikus az a kerfel. 
amelybe Jézus történetét beállítja. 
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11 , 2—6. Keresztelő János kérdése Jézushoz; v. ő. Luk 7,18—23. 

Mikor János hallott a börtönben a Krisztus cselekedeteiről, üzenetet 
küldött neki tanítványai által és kérdezte tőle : Te vagy-e az Eljövendő 
vagy mást várjunk ? Jézus pedig azt felelte nekik : Menjetek és adjátok 
hírül Jánosnak , amiket hallatok és lát tok: „vakok újra látnak" és sánták 
járnak, bélpoklosok megtisztulnak és süketek új ra hallanak, halottak fel-
t ámadnak és „a szegényeknek az evangéliumot hirdetik". Boldog, aki 
meg nem botránkozik ra j tam! 

5—6. vs. v. ö. Ezs 35,5—6; 61, 1. 

Az evangélista a 11. és 12. fejezetben rajzolja meg, hogyan jötl létre a 
szakadás Jézus és Izráel közt. Előkészíti ezt a tudósítást, hogy a Keresztelő 
kételkedni kezdett Jézusban, jóllehet Jézus megkeresztelése alkalmával isteni 
kinyilatkoztatást nyert felőle. Utóbb, mikor már börtönben sínylődött, ott hal-
lott arról, hogyan tanít és gyógyít Jézus a nép közt, — az evangélista a ineg^ 
előző fejezetekben elmondottakra is cé loz «a Krisztus cselekedetei» kifejezés-
sel. János, mint fentebb láttuk, azt várta a Messiástól, hogy • tűzzel és 
Szentlélekkel kereszteljen» (v. ö. 3,11—12), vagyis hogy ítéletet tartson és a Szent-
lélek ajándéka által megújhodott igaz Izráelt összegyűjtse az Isten királyságában. 
Ennek a várakozásnak Jézus munkája nem felelt m e g s innét érthető, hogy 
tanítványainak közvetítésével felveti Jézus előtt a kérdést: «Te vagy-e az Eljö-
vendő, avagy mást várjunk?» «Eljövendő» egyike azoknak a messiási nevek-
nek, amelyek mint pl. az «Ember Fia» név is a Messiás személyét titokzatos 
módon jelölték meg, és így inkább eltakarták kívülállók számára, mint felfed-
ték. A név gyökerei az Ótestámentomban vannak, v. ö. Zsolt 118,26; Dán 7 ,13 
s az Újtestámentomban meglehetősen ritka, v. ö. Jel 1 , 4 ; Zsid 10,37. 

Jézus feleiele é p p e n olyan titokzatos, mint ami lyen titokzatos a kérdés. 
Bár az egész őskeresztyénség abban a meggyőződésben élt, hogy Jézus a meg-
ígért Messiás, az evangélisták sehol s e m formálják Jézus feleletét az i lyen kérdé-
sekre nyi l t igenné (Ján 4 ,26; 9, 37-ben más a helyzet). Ez is arra mutat, hogy az 
e lső gyülekezet híven őrizte meg Krisztus arcképét. Jézus feleletében utal 
arra, hogy hogyan gyógyít a nép közt. Nyilatkozatának megfogalmazásán érez-
hető Ezs 35,5—6 hatása. Hivatkozik továbbá arra, hogy tanítói munkájával 
hirdeti a népnek az «evangéIium»-ot, vagyis Isten királyságának elközelítését s 
idézi Ezs 61,1 szavait. A felelet tehát azt mondja, hogy Jézus tanításában 
és cselekvésében teljesedik be az Ezsajásnál megjövendölt messiási üdvkor. 
A hit szemeivel ezt már lehet látni, jóllehet Isten királyságának örökkévaló 
d icsősége még rejtve van. Ezért «boldog», azaz üdvöt nyer, «aki meg nem 
botránkozik rajta!» Jézuson az botránkozik meg, akit tanítása, cselekvése vét-
kezésre i n d í t Aki hitetlenül elfordul és elzárkózik a messiási igény elől , ame-
lyet Jézus vele szemben támaszt, annak Jézus tanítása, cselekvése s vele együtt 
messiás i igénye botránkoztatóvá lesz s éppen ezzel vétkezik, bűnbe esik. 

Érdemes f igyelni arra, hogy Jézus felelete feltételezi a különbséget a 
Keresztelő és Jézus munkálkodása közt. Jézus nem hivatkozhatott vo lna ilyen 
érte lemben tanítására és cselekedeteire, mint a messiási üdvkor elérkeztére, ha a 
Keresztelőről is elterjedt volna a vélemény, hogy csodákat vitt véghez. Az 
evangélista feltételezi s mögötte áll az egész őskeresztyénség bizonyságtétele, 
hogy amíg Jézus vitt véghez csodatetteket, addig Keresztelő János i lyeneket nem 
cselekedett. Ez összhangban van János evangélista tudósításával (Ján 10,41). 
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11, 7—19 Jézus bizonyságtétele Keresztelő Jánosról; 
v. ö. Luk 7 , 2 4 - 3 5 ; 16,16. 

Amikor ezek el távoztak, mondot ta J é z u s a sokaságnak J ános ró l : 
Mit látni mente tek ki a p u s z t á b a ? Nádszála t -e , amelyet a szél lenget? 
Vagy mit látni mente tek ki ? Finom ruhába öltözött ember t ? íme, akik 
finom ruhát viselnek, a kirá lyok házában l aknak . Hanem miért mente-
t ek ki ? Prófé tá t látni ? Igen, mondom nektek , még prófé tánál is nagyob-
b a t ! Mert rólaTvan megírva: „ íme, elküldöm követemet e lő t ted , aki el-
készíti előtted a te u tada t" . Bizony mondom nektek, nem támadt az 
asszonyok szülöttei közt nagyobb Kereszte lő Jánosnál , de a menny ki-
rá lyságában a legkisebb is nagyobb nála. Kereszte lő J á n o s napjaitól 
fogva mind mostanáig e rőszakot szenved a menny királysága és az erő-
szakoskodók e l ragadják. Az összes prófé ták és a törvény prófétál tak 
egészen János ig és ha ha j l andók vagytok elfogadni, ő Illés, akinek el 
kell jönnie. Akinek füle van a hallásra, az hallja. 

Kihez hasonlí tsam e nemzetséget ? Hasonla tos a p iacokon ülő 
gyermekekhez , akik azt kiál tozzák p a j t á s a i k n a k : „Fuvolán já tszot tunk 
nek tek és ti nem táncoltatok, gyászdal t éneke l tünk és ti nem gyászol-
t a tok" . Mert eljött János , aki sem nem evet t , sem nem ivott, s azt 
mond ják : Gonosz lélek szállotta meg ! Eljött az Embernek Fia , aki eszik 
é s iszik, s azt m o n d j á k : „íme, a nagyétű és borivó ember, a vámszedők-
n e k és bűnösöknek a b a r á t j a ! " S a bölcseséget igazolták annak a 
cse lekedete i ! 

10.vs. v .6 . Mai 3,1 

A Keresztelő tanítványai által feltett kérdéshez kapcsolódik — a tanít-
ványok eltávozása után, — Jézus bizonyságtétele a Keresztelőről. Jézus a so-
kaság előtt nem azért beszél a Keresztelő üdvtörténeü jelentőségéről, .'hogv 
ezzel emléket állítson neki, hanem azért, hogy a nép hitetlenségét, állhatatlan-
ságát világítsa meg. így bizonyságtétele a Keresztelőről hívássá lesz a megtéi-
résre. Nem a Keresztelő megingathatatlan jellemszilárdságát és férfias ke-
ménységét akarják kiemelni azok a kérdések sem, amelyek arra vonatkoz-
nak, hogy miért kereste fel őt a sokaság a pusztában.Ezekben a kérdésekben 
erős szemrehányás van. Mert Jézus olyan helyzetet lát maga ,előtt, mintha 
a sokaság valóban csak ingadozó nádszálat és elpuhult királyi kegyencet ke-
resett volna a pusztában, annyira mélyebb hatás nélkül maradt János igéje és 
prófétai önsanyargatása. Ha erre a sokaság azt válaszolja, hogy Jánoshah pró-
fétát keresett, akkor Jézus igazolja ugyan János prófétai méltóságát, de hozzá-
teszi: János több, nagyobb volt, mint próféta. Üdvtörténeti helyéi Mai 
3, 1 jelöli meg, mely benne teljesedett be. Az idézet e lső mondata kombinálódik 
II. Móz 23, 20-szaI, s a második mondatban az eredeti «megtisztítja előttem az 
utat» helyett azt olvassuk: «elkészíti előtted a te utadat». Ezek a változtatások 
jelentősek. Mert Malakiás eredetileg arról az isteni követről szólott, a ki Jahve di-
csőséges megjelenését készíti elő. Most a szöveg azt mondja, ihogy a követ Krisz-
/us-nak az útját készíti elő. Isten nem prófétához intézi szavait (mint az 
Ószövetség eredeti szövegében), hanem Krisztushoz, aki praeexistens méltóság-
ban trónol mellette. A Malakiás-idézetnek ez a fogalmazása arról tanúskodik, 
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hogy Jézus a saját küldetésében látta ezt beteljesedve. Krisztus ezzel ugyanazt 
az igényt fejezi ki, mint az az ige, melyet János evangéliumában olvasunk: 
«Én és az Atya egy vagyunk» (Ján 10,30) és «Aki e n g e m lát, azt látja, aki kül-
dött engem» (Ján 12,45, v. ö. 14, 9). Az evangélista, valamint az egész őskeresz-
tyénség valóban Jézusban ismerte meg Isten teljes és tökéletes kinyilat-
koztatását, ezért n e m is várt még más, Krisztustól független kinyilatkoztatásra. 
Jézusban maga az Atya közeledik az emberhez; v. ö. ezen idézet felhasználását 
Márk 1, 2-ben. — Amikor tehát Jézus megjelöli a Keresztelő helyét az üdv-
történetben, ezzel önmagáról tesz bizonyságot. 

De a Keresztelő a legnagyobb az asszonytól születettek közt. Jézus 
hangsúlyozza, hogy János is «asszonytól született». Ez azt mutatja, hogy 
gyarló, mint a többi ember. De az Istentől nyert prófétai megbízás ember-
társai fölé emeli őt. Viszont Jézus tanítványai az emberek közt e l foglalt mél-
tóságuk szerint a legkisebbek (v. ö. 10,42, ahol a «kifcsinyek» ugyancsak 
Krisztus tanítványait jelöli meg!). De ha Isten felragyogtatja királyságának 
napját, akkor méltóságuk nagyobb lesz, mint a Keresztelőé, mert osztoznak 
majd Krisztus dicsőségében, v. ő. 19, 28. — Jézus ezzel a titokzatos igével azon-
ban még az eddig elmondottaknái ís jobban feltárja Isten királysága titkait. 
Ismételten mondotta, hogy aki a tanítványok közt nagy akar (lenni, annak 
szolgálni kell, meg kell aláznia magát, kicsinnyé kell lennie (v. ö. 18,1—4; 
20 ,26; Luk 9,48). A legmélyebbre Jézus maga szállt a lá ennek az életnek nyomo-
rultjaihoz, amikor megüresítette s megalázta magát és engedelmes lett a 
keresztfa haláláig (Fi i 2,7—8). Ezért adatott neki a legnagyobb dicsőség. Jézus 
itt éppen azt akarja mondani, hogy a tanítványnak a megaláztatásnak és 
kereszthordozásnak az útját kell járnia, s így kell kics innyé lennie, h o g y naggyá 
lehessen, ha Isten kinyilvánítja királyságának dicsőségét. 

Jánosnak minden más prófétáét felülmúló üdvtörténeti jelentőségét a 
most következő ige csak még jobban kiemeli, mert mutatja a korszakok 
mesgyéjét, amelyre a zsidóság lépett «János napjaitól fogva», azaz amióta 
János tanítani kezdett. A mondat értelme egyébként vitás és pedig azért, mivel 
első tagjának az ál l í tmánya többféle értelemben vehető. Jelenthet t. i. any-
nyit, mint «erővel, hatalommal utat tör magának». A mondat értelme akkor ez 
volna: «János napjaitól mind mostanáig Isten királysága hatalmasan utat 
tör magának». Ez esetben azonban a mondat második tagja érthetetlenné 
válik. Jelenthet azután az első tag állítmánya annyit, mint valakit vagy valamit 
«megrohanni», valakin «erőszakot elkövetni». Ennek az értelemnek az alapul 
vétele mellett Luther is úgy értette ezt az igét, hogy benne az Isten király-
sága üdvösségét o s tromló erős vágyról van szó. Hasonlóan mondja a közkézen 
forgó Kárólirfordítás is: «A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind 
mostanáig erőszakoskodnak a mennyek országáért és az erőszakoskodók ragad-
ják el azt». Sok írásmagyarázó azt véli, hogy Jézus o lyan «erőszakoskodók»-
ról beszél, akik üdvösség utáni vágyukban nagy erős elhatározással megrohan-
ják, megostromolják Isten királyságát és magukhoz ragadják a z t Azonban ez 
az értelem nyelvtanilag sem igazolható teljesen, mert az eredeti szöveg megfelelő 
szavai a görög nye lvben sohasem jelölnek meg ilyen értelemben vett erőszakosko-
dást, azaz erős vágyódást. Ehhez járul, hogy Jézus tanítása szerint teljesen lehetet-
len emberi elhatározással, akármiféle emberi cselekvéssel Isten királyságának el-
jövetelé . kierőszakolni és azt valakinek mintegy magához ragadni. I lyen képze-
tek és gondolatmenetek előfordulnak ugyan a zs idó írástudóknál, akik való-
ban gondolnak arra, hogy a Messiás napjait töredelemmel, a törvény megtar-
tásával, ki vált képen pedig a Tóra tanulmányozásával és jótékonysággal siet-
tetni, sőt kierőszakolni is lehet. Jézus azonban ellenkezőleg éppen arról beszél, 
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h o g v Isten királyságát csak maga Isten nyilatkoztathatja ki s az független 
minden emberi akarástól vagy magatartástól. Az Isten királyságát 'örökségül 
nyerik» ~az Atya áldottai» (v. ö. 25 ,34 ) . 

Jézus igéjét tehát csak abban az értelemben vehetjük, amelyet fordítá-
sunk ad: «Keresztelő János napjaitól fogva mind mostanáig erőszakot szen-
ved a menny királysága». Gondolnunk kell arra, hogy Isten királyságának 
igéje János napjaitól fogva mennyi ellenállást váltott ki, János bör tönben síny-
lődik, Jézus a keresztfához vezető úton jár. Az erőszakoskodók pedig, t. i 
a hatalmosok és a nép vallásos é le tének a vezérei hitetlenségükkel «elragadják», 
azaz elrabolják az Isten királyságát, n e m engedik az üdvre éheseket sem be-
jutni. Valóban, a Keresztelő joggal kérdezhette Jézustól, elérkezett-e már 
Isten királysága. Hiszen üdvösséget ajándékozó dicsősége rejtve maradt, mivel 
a hitetlenek erőszakosan elnyomták. Jézus mélységes fájdalommal és megrázó 
panasszal emel vádat azok el len, akik nem engednek utat Isten királysága 
megjelenésének. De ez az ige v i lágosan mutatja azt is, hogy Isten királysága 
ha rejtve is, de itt van. Az összes próféták és a törvény js (v. ö. pl. V. Móz 18, 
15) egészen Jánosig mind «prófétáltak», azaz teljesítették prófétai hivatá-
sukat, de Jánossal lezárult ez a korszak. Ezért mondja Jézus: «Ha hajlandók 
vagytok elfogadni», akkor János az az Illés, akinek az eljövetelét a Messiás 
napjainak az előkészítésére Mai 4 , 5 alapján az egész zsidóság forró remény-
séggel várta. Malakiás jövendölése a Keresztelő küldetésében teljesedett be, v. ö. 
17, 10—13. Ha pedig a Keresztelő Illés, akkor Jézus n e m lehet más mint a Krisz-
tus. De ezt csak a hit látja meg. .Azért «akinek füle van a hallásra,-hallja!». 
Ezzel az evangéliumokban ismételten visszatérő felszólítással f igyelmeztet i 
Jézus hallgatóit arra a felelősségre, mely azokat terheli, akiknek egészséges 
fülük van. Jaj nekik, ha elzárják fülüket és szívüket (Krisztus igéjétő l ! 

Jézus bizonyságtétele a Keresztelőről súlyos szemrehányássá lesz a nép 
el len, mely őt elvetette. Ez a szemrehányás most példázatban n y e r kifejezési. 
«Kihez hasonlítsam e nemzedéket?» — kérdi Jézus a megszokott fordulattal, 
me ly a zsidó írástudományban is példázatok bevezetésére szolgál. Olyan a nép, 
mint a piacon játszadozó akaratos gyermekek. Egyszer a fuvolát fújják, 'azt 
a hangszert, amelyen az ókorban a táncot kísérték, s azt akarják, hogy imiln-
denki táncoljon a szerint, ahogyan a fuvola hangja szól. Másszor gyászdalt 
kezdenek s azt akarják, hogy kiki gyászolva verje a mellét. Amikor a Keresz-
telő szigorú önmegtartóztatással a pusztába ment és egészen kivonta ma-
gát a népi közösségből, hogy intő jel lé, eleven megtérésre hívó prédikációvá 
legyen, a közvélemény hamarosan ítélkezett fölötte: «Gonosz lélek (pontosabban: 
d é m o n ) szállta meg!» Mikor viszont Jézus az Ember Fiának királyi szabad-
ságával haasználja Isten teremtett világát, ott él népe közt, vele együtt ül 
asztalhoz, akkor ugyancsak visszautasításra talál. Ahogyan a n é p szívesen 
tobzódik ételben, italban s folytat k icsapongó életet, úgy Jézusról is azt gon-
dol ják , hogy semmiben sem különbözik tőlük, mivel egy asztalhoz ml le 
vámszedőkkel és bűnösökkel. Valóban, olyanok, mint a rakoncátlan gyerme-
kek, akiknek senki s em tud a kedvére tenni. A n é p 'hitetlenségével szemben 
Istennek a Keresztelő és Jézus e lküldésében kinyilatkoztatott bölcseségét 
igazolják tehát azok a cselekedetek, amelyeket Isten a két küldötte által végez-
tet el. 

Jézusnak és a Keresztelőnek az életfolytatását ez igék ugyanúgy írják 
le, mint ahogyan az Jézus és a Keresztelő tanítványainak a magatartásában 
tükröződik (v. ö. 9, 14—17). Jézus szerinl a Keresztelő önsanyargatásában 
és a saját aszkézistől ment életfolytatásában egyformán az isteni bölcseség 
nyilatkozik meg. A Keresztelő szenvedett a nép bűne alatt, mert az megron-
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tolta az élet legelemibb szükségleteit is, mint amilyen a táplálkozás, úgyhogy az 
dőzsöléssé lett. A kicsapongások ellen a Keresztelő nem tudott másként har-
colni, mint hogy maga aszkétává lett és ugyanezt követelte tanítványaitól is. 
Jézus viszont királyi szabadsággal használja a természet javait, mert Is-
tennel tökéletes egységben van, és tanítványait is felszabadítja hasonló sza-
badságra, mert Isten bűnbocsátó 'kegyelméből élnek, s ez ad nekik erőt ahhoz , 
hogy a természet javait ne bűnre, hanem Isten szolgálatában használják. 

1 1 , 20—24 A városok korholása; v. ö. Luk 10, 12—15. 

Ekkor korholta Jézus a városokat, amelyekben a legtöbb csodá ja 
történt, hogy nem tértek m e g : J a j neked, Korázin ! J a j neked, Bétsaida ! 
Mert ha Tirusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, melyek 
bennetek történtek, már régen megtértek volna zsákruhában és hamu-
ban. Azonban én azt mondom nektek, Tirusnak és Szidonnak tűrhe tőbb 
lesz a sorsa az ítélet napján, mint a t iétek. S te Kapernaum, nemde 
„az égig magasztaltattál fel" ? „Bizony a poklokra fogsz alászál lani"! 
Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned , 
mind a mai napig megmaradt volna. Azonban mondom nektek, hogy 
Sodorna földjének tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint n e k e d ! 

23. vs. v . ö. Ezs 14, 13. 15. 

Itt i l leszti bele az evangélista Jézusnak a galileai városok ellen m o n d o t t 
korholó beszédét. A görög szöveg pontos magyar fordítása: «ekkor kezdte 
korholni». Azonban ez a fordulat a görög nyelvben is idegenszerűen hangz ik 
(hebraizmus) s nem a cselekvés kezdetét je löl i meg. Jézus korholása fájdalmat 
fejez ki («Jaj!») és ezért éri a galileai városokat, mivel nem tértek meg, jó l lehet 
itt történt Jézus legtöbb csodája. A csodának nemcsak hitre kell vezetnie , 
hanem megtérésre is akar indítani. Mert mindaz, ami Istent ^kinyilatkoztatja, 
egyúttal ráeszméltet bennünket Istentől elszakadt állapotunkra, a bűnre, m e l y 
bennünk uralkodó hatalommá lett és tönkreteszi életünket. Ennek az e szmé-
lésnek pedig együtt kell járni bűnös életállapotunk elítélésével, azaz megtéréssé 
kell lennie. Éppen ezt nélkülözi Jézus s azért látszik munkája eredménytelennek. 
Ezért kerülnek a korholt városok ítélet alá. Hiszen az istentelenségükről h íres 
Tiru.s és Szidon, valamint Sodorna sem zárkózhattak volna el a megtérésre h í v ó 
ige elől, ha ott történtek volna Jézus csodái: «zsákruhában é s hamuban» tértek 
volna meg, azaz a gyászolók zsákruháját öltötték volna magukra és h a m u t 
hintette!, volna fejükre ( lehet azonban arra is gondolni, hogy a gyászo lók 
zsákruhára és hamura ültek, v. ö. Ezs 5 8 , 5 ; hasonlóan Luk 10,13). Ezeknek a 
városoknak elviselhetőbb lesz a sorsuk az ítélet napján, mint Korázinnak iés 
Bétsaidának, vagy Kapernaumnak, mely utóbbi az égig magasztaltatott fel 
az által, hogy Jézus munkájának a központja lett. — Korázin egyébként n e m 
fordul e lő a Bibliában s az evangélium sem tud arról, hogy Jézus működé-
sében fontosabb szerepet játszott volna. Valószínűleg Kapernaumtól, a mai 
Tell-humtól egy fél órányira északnyugatra fekvő falu volt, amelynek romjait 
Kerádze néven ma is mutogatják. 
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11 , 25—30 Jézus hálaimája; v. ö. Luk 10,21—22. 

Abban az időben megszólalt J é z u s és m o n d o t t a : Magasztallak 
Tégedet, Atyám, mennynek és földnek Ura , hogy elrejtetted ezeket a 
bölcsek és okosak elől és kinyilatkoztattad a kisdedeknek. Igen, A tyám, 
mert így volt kedves e lőt ted. Mindent nekem adott át az én Atyám és 
senki sem ismeri a Fiút, hanem csak az Atya, az Atyá t nem ismeri 
senki, hanem csak a Fiú és akinek a Fiú azt ki aka r j a nyilatkoztatni. 
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elgyötritek magatokat és teher a la t t 
jártok, én megpihentetlek titeket. Vegyétek magatokra az én igámat és 
tanuljatok tőlem, mert én szelíd és a lázatos szívű vagyok : így „talál-
tok lelketeknek nyugalmat". Mert az én igám jóságos s az én t e rhem 
könnyű. 

29. vs. v. ö. Jer 6 ,16 . 

Az evangélista színtelen időmeghatározással («abban az időben») vezeti 
be azt az igét, mely Jézust mint a tökéletes kinyilatkoztatás közvetítőjét és a 
Megváltót állítja elénk. A görög szöveg gondos, ritmikus felépítést mutat, 
és négy strófában négy-négy sorból áll. Luk 10, 21—22 Jézus imájának csak az 
első két strófáját közli, de aligha szabad azt gondolni, hogy a 28—30. v s -
eket Máté fűzte volna a megelőzőkhöz. Valószínűbb, hogy Máté ezt <a hála-
imát már jelenlegi formájában ismerte meg és teljes egészében felvette evan-
géliumába, míg viszont Lukács , aki azt egészen más történeti összefüggésbe 
állította bele, annak második felét elhagyta, mivel az az általa választott ösz-
szefüggésben használhatatlan volt. Jézus hála imája tartalmánál, valamint saját-
ságos szóhasználatánál fogva érezhetően különbözik azoktól az igéktől, ame-
lyeket egyébként az e lső három evangél iumban olvasunk, ^viszont közeli 
rokonságban van a negyedik 'evangélium teológiai gondolataival, valamint 
szóhasználatával. Áll ez különösen a Fiú név használatára, valamint az «ismer» 
szó alkalmazására a 27. vs>ben. Ebből talán arra lehet következtetni, hogy a 
hálaima valamelyik görögül beszélő gyülekezetben nyerte el jelenlegi formá-
ját és így vált alkalmassá arra, hogy Jézus személyének a méltóságát, valamint 
küldetésének az értelmét a hellenisztikus világban begyökerezett keresztyé-
nekkel megértesse. Talán ez a körülmény magyarázza meg, hogy a 25—30. 
vs.-ek, jó l lehet ritmikus formájuknál fogva nyilván eredetileg egy egységet 
alkotnak, tartalmi tekintetben kiegyenlítetlenek: amíg a 25—27. vs.-ek Jézus 
imáját közlik és így a megszól ítás az Is tenhez fordul, addig a 28—30. vs.-ek 
a meggyötört és teher 'alatt sóhajtozó nép szé les rétegeihez szólnak. Egyébként 
azonban az egész ige gondolattartalmával és szóhasználatával egyaránt tanú-
sítja azt a galileai légkört, amely Jézus igéire általában je l lemző — A 25—30. 
vs.-ek több ponton érintkezést mutatnak Jézus Sirákfia könyvének 51. feje-
zetével, a nélkül azonban, hogy az utóbbitól függési v iszonyt (lehetne meg-
állapítani. 

Jézus imádsága Istennek, az Atyának a dicséretével, magasztalásával 
kezdődik, min i nagyon sok zs idó imádság. Is ten Atya s «mennynek és földnek», 
tehát a vi lágnak az «ura», parancsolója, aki azzal rendelkezik, neki törvényt 
szab és azt kormányozza, d e egyúttal gondját is viseli. Jézus magasztalja Is-
tent, mert kinyilatkoztatását elrejtette a «bölcsek és okosak» elől és megnyi-
totta a «kisdedeknek». A cbölcsek és okosak» nyilván a n é p hivatott vezetői, 
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az írástudók, akik «bölcsek«, mert tudományuk irányítja cselekedeteiket és 
«okosaki, mert ismerik a világot és tudnak élni az alkalommal. Az Isten őket, 
akik olyan nagyra voltak tudományukkal és életfolytatásuk feddhetetlen-
ségével, balgákká tette (v. ö. I. Kor 1,20 kk ), mert éppen ők n e m ismerték fel 
«ezeket», azaz a Jézusban adott kinyilatkoztatást, Isten királyságának elköze-
ledtét Jézus igéjében és cselekedeteiben. Viszont a «kisdedek» szónál Jézus 
talán nem is annyira a tanulatlan nép széles rétegeire gondol, mint inkább 
tanítványaira (ny i lván így értelmezi Lukács is Jézus szavait, azért állította 
őke t a jelenlegi összefüggésbe). Nekik sem maguktól volt erejük arra, hogy az 
idők teljességének elkőzeledtét megértsék, hanem Isten nyilatkoztatta ki nekik, 
ő adott nekik szemet a látásra s fület a hallásra. Amikor Jézus Isten csodála-
tos útjainak a szemléletében elmerül, újra megerősíti: «Igen, Atyám 1 mert 
így volt kedves előtted!» Ez volt az Istennek az akarata. 

Jézus imádságának a második strófája a Fiúról szól, aki a kinyilatkozta-
tást közvetíti «Mindeneket n e k e m adott át az én Atyám», — mondja Jézus. Az 
a görög szó, amelyet az «átad» igével fordítottunk, két irányba m u t a t A zsidó 
írástudomány az egyik nemzedékről a másikra átszálló hagyományt , tanítást 
ápolta és fejlesztette tovább. Egyik tanító a másiknak, egyik nemzedék a má-
siknak «adja át» a tanítást. Ha ezt az értelmet vesszúk alapul, akkor Jézus 
azt mondja, hogy Isten neki adott át, származtatott át «mindeneket», azaz a 
te l j js tanítást, a teljes kinyilatkoztatást. Gondolni lehetne arra, amit Jézus ia 
negyedik evangéliumban mond: «Senki sem mehet az Atyához, hanem csak 
é n általam» (Ján 14,6). Jézus e szerint hangsúlyozza, hogy tanítását nem embe-
rektől vette, az nem nemzedékek tanítói munkájának a végső leszürődése, 
hanem isteni kinyilatkoztatás, és pedig a teljes, tökéletes kinyilatkoztatás. De 
ha Jézu: szavának ez volt is az e lső s legegyszerűbb értelme, az előttünk állói 
fogalmazásban ennél többet is mond. Jézus arról beszél, hogy neki az Atya 
«mindeneket átadott». A «mindeneket» kifejezést nem lehet a «tanításra» korlá-
tozni, hanem úgy kell érteni, hogy az Atya és a Fiú egymással teljes közösség-
ben vannak s e n n e k a közösségnek a teljessége azt jelenti, hogy az Atyának az 
ajándékozó szeretete a Fiúval szemben korlátlan, aminthogy a Fiú is teljesen, 
korlátlanul teljesíti mindazt, amit az Atya reábíz. Isten teljes üdvakaratát a 
Fiúnak adta át, ő viszi véghez az üdvösség művét és így élete teljes odaadás 
Isten iránt. 

Csak ha ebben a teljes, kimélyült értelmében vesszük ezt az igét, akkor 
világosodik meg előttünk a vers második felének az értelme is. Jézus az Atya 
és a Fiú viszonyát egymáshoz «ismerés»-nek mondja: «Senki s e m ismeri a Fiút, 
hanem csak az Atya, az Atyát s em ismeri senki, hanem csak a Fiú» Jézus tehát 
azt mondja, hogy az Atya és ő közötte a teljes, tökéletes közösség viszonya 
van: az Atyának és a Fiúnak egymással szemben nincsenek titkaik. De a ki-
fejezés emlékeztet János evangélista szóhasználatára is. «Ismerem az enyéimet 
és cngen. is i smernek az enyéim, amiként ismer engem az Atya és én is isme-
rem az Atyát» (Ján 10,14—15), — mondja ott Jézus. Ez az i smerés pedig nem-
csak azt jelenti, hogy akik így ismerik egymást, azok tájékozva vannak egymás 
gondolatai, szándékai, törekvései és akarata felől , hanem az egymással való 
közösségnek a viszonyát tökéletes (akarati) egységnek mondja: «Én és az 
Atya egy vagyunk» (Ján 10,30) . Ez pontosabban annyit jelent, hogy az Atya 
é s a Fiú egymássa l a tökéletes szeretet v iszonyában vannak (Ján 3,35; 5 , 2 0 
kk|.) s a |Flú e b b e n a viszonyban épp úgy életet bír «önmagában», mint az Atya. 

Éppen azért, mert a F iú az Atyával a tökéletes közösségnek ebben a 
viszonyában van, azért a Fiút csak az Atya ismjeri, s Jézus ismeret len idegenként 
jár a világban Személyének a titka hozzáférhetetlen marad a világ számára, 
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azt csak a hit sejti, mert a hívőknek nyilatkoztatja ki a Fiú az Atyát. Jézus 
nem azt mondja, hogy ő nyilatkoztatta ki elsőnek Istenről, hogy «atya». Már 
láttuk, ez tévedés. De azt, hogy kicsoda Isten, t. i. a b ű n ö s világhoz szeretettel 
és megbocsátással lehajló atya, aki érette Fiát is odaadja, ezt csak Jézusban 
ismertük meg és tapasztaltuk meg. Ezért Jézusban és csak Jézusban nyi lat-
koztatja ki magát az Atya tökéletesen. 

Fordításunk és értelmezésünk alapjául Jézus igéjének az a szövege szoi-
gál, amelyet az evangél ium összes fontos kéziratai megegyező formában kö-
zölnek. Van azonban e mellett egy másik szöveg is, amelyet második századbel i 
egyházi íróknál, így pl. Justinus Martyrnál és Irenaeusnál találunk idézve. 
Ez így hangzik: «Senki s em ismerte meg az Atyát, h a n e m csak a Fiú, s em a 
Fiút, hanem csak az Atya és akiknek a Fiú kinyilatkoztatja». Ez a szöveg 
Jézus életének (egy közelebbről meg nem jelölt) időpontjára rögzíti m e g azt, 
hogy az Atyát «megismerte». Ennek következtében a Fiúnak az Atyához való 
állandó, lényegszerű viszonya szétfoszlik s csak arról van szó, hogy a Fiú 
az Atyától egyszer kinyilatkoztatást nyert. Azonban már a vers első fe le is 
feltételezi a Fiúnak az Atyával való teljes egységét, — mint fentebb arra rár 
mutattunk, — s a vers második fele csak annak ad világos kifejezést, ami 
az első felében mintegy rejtve benne van. Justinusnak és társainak a szö-
vege a kéziratokban található szöveggel szemben egyébként is másodrendűnek 
látszik, különösen azért, mivel a gondolatritmus logikája is azt követeli, hogy 
egymás után következzék ez a két tag: «az Atyát sem ismeri senki, hanem csak 
a Fiú és akinek a Fiú azt ki akarja nyilatkoztatni». — 

Mivel Jézus hozza a kinyilatkoztatást, azért hívhatja magához az embe-
reket. És pedig Jézus azokat hívja, akik «elgyötrik magukat és teher alatt jár-
nak». A kifejezést 23, 4 érteti meg, ahol szó van arról, hogy az írástudók «nehéz 
terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállára». Jézus arra céloz, hogy 
az írástudomány az életfolytatásnak és magatartásnak a legapróbb részle-
tekig menő szabályozását i s isteni törvénynek minősítette s azt isteni kinyilat-
koztatássá tette. Ezáltal a kegyesség, Isten tisztelete és szolgálata nehéz, elvisel'-: 
hetetlen teherré lett, annál i s inkább, mivel mint Jézus mondotta, az írás-
tudók maguk ezt a terhet «egy újjal s em akarták illetni», magukra vállalni. 
Aki azonban lelkiismeretesen akarja a törvény betűjét betölteni, az nehéz 
munkával elgyötörheti magát, annak a kegyesség, Isten szolgálata s ú l y o s te-
herhordozássá lesz. Az i l yen elgyötört, súlyos teher alatt görnyedező embereket 
hívja Jézus, hogy «megpihenteti őket». Jézus követésében Istennek a szolgá-
lata «megpihenést. Ezt pedig akkor érik el, ha felveszik «az ő igáját». A késői 
zsidóság képies kifejezéssel «igá»-nak nevezte azt, amit mi «elkötelezés»-nek, 
<kötelesség»-nek mondunk. így beszéltek a «menny királyságának az igájá»-ról, 
melyet valaki magára vesz, amikor elfogadja Istent urának és királyának és 
elkötelezi magát az ő szolgálatára, vagy a «Tóra igájá»-ról, melyet valaki 
magára vesz, ha elkötelezi magát a Tóra tanulmányozására, stb. Jézus hívja 
a teher alatt járókat, hogy vegyék fel az ő igáját, vagyis kötelezzék el magukat 
az ő szolgálatára és «tanuljanak tőle», legyenek az ő tanítványai, mert ő 
«szelíd és alázatos szívű». A szelídséget és alázatosságot a rabbinátus i s köve-
telte, azonban amikor súlyos terhet rakott az emberek vállára, velük szemben 
az Isten követelő akaratát érvényesítette és Isten haragjával fenyegette azokat, 
akik a törvény követelését nem teljesítették. Jézus itt azért mondhatja ,magát) 
szelídnek és alázatos szívűnek, mivel az elgyötörteknek Isten kegyelmét hozza: 
eljövetelében, küldetésében nem Istennek haragja, h a n e m kegyelmes szere-
tete nyilatkozik meg. Isten kegyelmes jóságát tanúsítja, hogy Jézus egész 
lényét szelídség és alázatosság tölti el. Mivel így jön Jézus az emberekhez , 
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azért ígérhet nekik lelkük számára «nyugodalmat». Ez csak ott van, ahol 
eltávolodik az Isten haragja, és helyreáll a békesség Isten és ember közt. Jézus 
az igazi nyugodalmat hozza, adja, azért mondhatja, hogy «igája» «jóságos és 
terhe könnyű». Akik őt követik, keresztet hordoznak ugyan, de ,szolgálatuk 
kötelességei «jóságos»-ak, mert Isten jóságáról, üdvösségünket munkáló ke-
gyelméről tanúskodnak, s könnyűvé teszik a kereszthordozás terhét. 

Nincs talán az evangéliumnak még egy igéje, amely Krisztus küldeté-
sében az isteni kinyilatkoztatás gazdagságát és kegyelmes jóságát o l y a n rövid 
és találó szavakkal rajzolná meg, mint épen Jézus «hálaimája». 

1SÍ, 1—8: A szombatnapi kalásztépés; v. ö. Márk 2,23—28; Luk 6, 1—5. 

Abban az időben Jézus egy szombatnapon vetéseken haladt át. 
Taní tványai pedig megéheztek, kalászokat?, t épdes tek és et tek. Ennek 
láttára a fariezusok azt mondták nek i : f íme , tanítványaid olyasmit csele-
kesznek, amit szombatnapon nem szabad tenni, ö pedig azt felelte nekik: 
Nem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor kísérőivel együt t meg-
é h e z e t t ? Mint ment be Isten házába és hogyan ette meg a „szent 
kenyereke t" , amelyeket nem lett volna szabad megenni sem neki, sem 
kísérőinek, hanem csak a papoknak ? ¡Vagy nem olvastátok a törvény-
ben, hogy szombatnapon a papok a templomban megszegik a szombatot 
és mégsem vétkeznek ? Mondom pedig nektek, hogy a templomnál na-
gyobb van itt. Ha pedig megértettétek volna, hogy mit jelent e z : „Irgal-
masságot akarok és nem áldozatot!" , nem ítéltétek volna el azokat, 
akik nem vétkeztek. Mert az Embernek Fia u ra a szombatnapnak is. 

3. v s v. ö. I. Sám 2 1 , 2 - 6 . - 4. vs. v. ö. II Móz 29.33; III. Móz 24,9. 
- 5. vs. v. ö. IV. Móz 28, 9. - 7. vs. v. ö. Hós 6, 6 

A 12. fejezet elbeszéléseivel szemlél ted az evangélista a szakadást, mely 
Jézus és a nép vezetői közt támadt. Az összeütközés tárgya első sorban a szom-
batnap megszentelése (erről szól a szombatnapi kalásztépés és a szombatnapi 
gyógyítás története), azután pedig Jézus gyógyításai általában (erre vonatkozik 
az a vitakérdés, hogy kinek a segítségével gyógyít Jézus ördöngösöket). 

A szombatnap megszentelésénél az első és a főkövetelmény a teljes 
munkaszünet volt. A rabbinátus a legapróbb részletekre is kiterjedő gondosság-
gal megállapította, hogyan és milyen mértékben kell a munkától tartózkodni. 
Az írástudók 39 különböző munkát soroltak fel és helyeztek tilalom alá, azon 
az alapon, hogy a szövetség sátorának a felépítésénél mindezekre szükség 
vo l t A 39 «fő» munkanemhez csatlakozott azután még a munkavégzésnek szá-
mos alcsoportja, amelyek ugyancsak tilosaknak minősültek. A Misna (Sabbat 
7 ,2 ) a szombatnapon tilos munkák közt e lső helyen a mezőgazdasági munkákat 
sorolja fel, úgy mint vetést, szántási, aratást, kévekötést, cséplést stb. Az ara-
tásnak a körébe tartozik, mint alcsoport, a kalásztépés is. A szombatnapon 
tilos dolgok közül fontos, hogy n e m szabad hosszabb útat gyalogolni , mint 
2000 singet vagy rőföt (azaz kb. 1 k m ) ; v. ö. Csel 1 ,12. — A munkától tiartózr 
kodást igen szigorúan vették és a szombatnapi t i lalom megszegését halál-
büntetéssel sújtották. Csak halálos veszedelem esetén engedte meg a zsidó 
írástudomány, hogy valaki túltegye magát a törvénynek a szombatnapra vo-
natkozó rendelkezésein. A baj, betegség, vagy szükség, amelybe valaki szom-

Ktrntr: Máté <v*sfM«mt. 6 
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batnapon került, vagy amelyben már régebben leiedzett, nem tették általában 
véve megengedetté a törvény megszegéséi . A törvénynek ez az értelmezése 
idézte fel az egvik legsúlyosabb összeütközést Jézus és a népet vezető rabbid 
nátus közt 

A szombatnapi kalásztépés történetét az evangélista egy határozatlan 
megjelöléssel vezeti be: «abban az időben». De az elbeszélésnek az időpontját 
legalább némileg közelebbről is meghatározza annak a tartalma. A gabona 
érése Galileában áprilisra vagy májusra esik, az elbeszélés időpontját tehát 
ezekben a hónapokban kell keresn i Jézus tanítványaival egy szombat i napon 
halad az érdfélben lévő gabonák közt, s tanítványai megéhezve kalászokat 
tépdesnek, hogy a gabonaszemeket összemorzsolva megegyék é s így csilla-
pítsák éhségüket. (V. Móz 23 ,25 megengedi, hogy valaki másnak a szántó-
földjéről kalászokat tépdessen). Nyi lván volt idő, amikor Jézus tanítványaival 
együtt szükségei látott, — amit az evangélista azonban éppen 'csak sejtet. 

Az összeütközés a farizeusok és Jézus közt nem abból származott , hogy 
a tanítványok idegen tulajdont sajátítottak el, de nem is abból, hogy Jézus 
a tanítványaival uton volt, — a megtett út nyilván a szombatnapra megengedett 
határok közt mozgott, — hanem abból , hogy tanítványai a kalásztépéssel til-
tott munkál végeztek. A munkavégzési tilalomnak az áthágását nem is menti, 
még kevésbbé indokolja, hogy szükségből cselekedtek. Jézus n e m is hivat-
kozik ilyesmire, hanem a farizeusok emlékezetébe idézi Dávidnak és társainak 
az esetéi, melyet l. Sám 21,1—6 mond el. Az ótestámenlomi elbeszélés az 
id. helyen nem tesz külön említést arról, hogy Dávid társaival szombati napon 
hatolt be a szentélybe és fogyasztotta el az ott kitett szent kenyereket, de az 
elbeszélésből következik és az írástudók is így értették. A szent kenyerek el-
fogyasztásával Dávid és kísérete tehát éppen úgy megszegte a törvényt, mint 
ahogy azt Jézus tanítványai a kalászlépéssel megszegték, mert a szent kenyere-
ket csak a szolgálatot teljesítő papok ehették meg. A rahbinátus ennek ellenére 
mélységes tiszteletben részesíti Dávid királyt. Ugyancsak ál landóan megszegik 
a szombatnapi munkatilalom törvényét azok a papok, akik szombatnapon tel-
jesítenek a jeruzsálemi templomban szolgálatot. Ennek ellenére 'ártatlanok», 
a zs idó írástudománynak eszébe s em jut őket kárhoztatni azért, h o g y az isten-
tiszteleti szolgálatot elvégzik. 

Mindezt Jézus azonban csak azért hozhatja lel mentségül tanítványai 
mellett , mert «a templomnál nagyobb van itt». Jézus evvel az érveléssel a 
zs idó gondolkodás számára hallatlan, egyenesen istenkáromlás számba menő 
igényt jelent be. A templom papjai szombatnapi istentiszteleti szolgálatuk 
teljesítésével azért mentesülnek a törvényszegés vádja alól, mivel a templom 
Isten jelenlétének a helye. Jézus je lenléte a tanítványnak többet ad, mint amit 
a templom adhat: az Isten magasabb értelemben, tökéletesen van jelen ott, 
ahol Jézus van. Amiben léhát a farizeusok bűnt látnak és keresnek, az Istennek 
tökéletes és kegyelmes kinyilatkoztatása s teljes, hiánytalan közösség Istennel. 
Hogy Istennek Jézusban megjelent kinyilatkoztatása kegyelmes kinyilatkozta-
tás, amely megszabadítja az embert a törvény béklyóiból, azt a Hós 6,6-ból 
származó idézet mutatja. Isten a farizeusoktól is irgalmasságot követel és ezt 
kellett volna Jézus tanítványaival szemben is érvényesíleni. Most még hozzá 
ártatlanokat ért a támadásuk, mert Jézus jelenléte a tanítványokat é p úgy a 
törvény fölé emeli, mint az istentiszteleti szolgálat kötelessége szombati na-
pon a papokat. 

Mindezt Jézus avval okolja meg, hogy «az Embernek Fia ura a szom-
batnapnak». Ez az ige a legélesebb formában utasítja el a farizeusok kifogá-
sát. Mert Jézus az «Emberfia», a Dán 7,13-ban megígért «ember», Istennek 
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az a választott Messiása, akinek hatalmat adott a törvény fölött, úgyhogy 
nem a törvény rendelkezik vele, hanem ő rendelkezik a törvénnyel. Jézus 
állapítja meg, hogy mi a szombatnap és mi annak a helyes megtartása. Amit 
az ő jelenlétében vagy engedélyével visznek véghez a tanítványok, az nem 
lehet a szombatnap megszegése. 

Ez a történet is tipikus Máté elbeszélésmódjára. A vázlatos helyzetrajz 
után következik a farizeusok kifogása, amely megszólaltatja Jézust, a nélkül 
hogy tulajdonképen párbeszéd jönne létre. Jézus visszautasítja a támadást, 
közben pedig ellenfelei eltűntek, többé említés sem történik róluk, vagy arról, 
hogyan fogadták Jézus válaszát. Az evangélista mindig Jézust és csak Jézust 
akarja megvilágítani. 

1 2 , 9 — 1 4 A sorvadtkezű ember meggyógyítása; v. ö. Márk 3, 1—6; Luk 6,6—11. 

Mikor onnét eltávozott, az ő zsinagógájukba ment be. És íme, volt 
ott egy sorvadtkezű ember. És hogy bevádolhassák, megkérdezték tőle 
mondván : Vájjon szabad-e szombatnapon gyógyítani? ő pedig azt felelte 
nek ik : Melyik közületek az az ember, aki ha van egy juha s az szombat-
napon gödörbe esik, nem fogja és ki nem húzza azt ? Már pedig meny-
nyivel é r tékesebb az ember a juhnál I Azér t szabad szombatnapon jót 
cselekedni 1 Azután azt mondta az embernek : Nyújtsd ki a kezede t ! 
S mikor kinyújtot ta, az éppen olyan egészséges lett, mint a másik. A 
farizeusok pedig kimenve tanácsot tartottak ellene, hogyan öljék meg. 

Az evangélista egy második elbeszélésben ugyancsak a szombatnap meg-
szentelése körül keletkezett összeütközést világítja meg. A történet súly-
pontja nem annyira abban van, hogy Jézus egy embernek az «elsorvadt», azaz 
— talán izom-atrofia következtében - béna kezél meggyógyítja, hanem inkább 
a szombatnapi gyógyítást általában jogosultnak minősítő érvelésben. Az utóbbi 
eredeüleg talán nem tartozott szorosan hozzá a jelen elbeszéléshez. Leg-
alább is Lukács más összefüggésben, de rokon elbeszélés keretében közli azt 
^(Luk 14,5). Márknál az elbeszélés súlypontja ugyancsak a szombatnapi gyó-
gyítás igazolásában van, de ott a gondolatmenet más. 

Máté a történetet szoros idői kapcsolatba hozza a megelőzővel («eltár 
vozva onnét») s így szerinte mind a kettő ugyanarra a szombatra esik, csakhogy 
a másodiknak a színhelye a zsinagóga. Hogy az evangélista lelkileg mennyire 
elszakadt a zsidóságtól, azt mutatja, hogy az «0», t. i. a zsidók zsinagógájáról 
beszél. — A rabbinátus Jézus gyógyításait orvoslásnak minősítette és ezért veti 
fel a kérdést, hogy szabad-e, azaz nem esik-e a szombatnapi munkatOalom 
alá a gyógyítás. Jézus a kérdést a gödörbe esett juhnak a példájával dönti el, 
s arra a közismert gyakorlatra hivatkozik, amely szerint minden gazda igyek-
szik gödörbe esett állatát szombaton is megmenteni. A rabbinátus ilyen 
esetekben nem foglalt el egységes álláspontot. Ismerünk olyan véleményt, amely 
szerint a vizes gödörbe esett állat gazdájának joga van szombatnapon olyan 
intézkedéseket tenni, hogy az helyzetéből kiszabaduljon. Más vélemény szerint 
a gazdának csak etetni szabad az állatot, hogy éhségtől el ne hulljon. Jézus a 
közvetlenül fenyegető életveszedelem kérdését, mely a rabbinátus számára 
a döntő szempont volt, teljesen kikapcsolja és a bajban levő .ember szüksé-
gére tekint: ha a b a j b a jutott állaton megkönyörül a gazdája, mennyivel 
inkább kell irgalmasságot tanúsítani a szenvedő emberrel szemben, aki a 
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Sátán megkötöző hatalma alatt n y ö g (v. ö. Luk 13,16). Ebből önként adódik 
általános érvényű következtetés: «Szabad szombaton jót cselekedni». Ter-
mészetes, hogy Istennek csak úgy szolgálhatunk, ha jót cselekszünk. 

Az elbeszélés lezárására szolgál az a megjegyzés, hogy a farizeusok azon 
tanakodtak, mikép ölhetnék meg Jézust. A szakadék Jézus és a nép val lásos 
vezetői közt áthidalhatatlan lett s az evangélista az olvasó tekintetét a 
Golgotára irányítja. 

1 2 , 15—21: Jézus visszavonulása; v. ö Márk 3 ,7—12; Luk 6,17—19. 

Jézus tudta ezt, azért v isszavonul t onnét . És sokan köve t t ék őt , 
és mind meggyógyította őket, de meghagyta nekik, hogy fel ne fedjék 
őt. Hogy bete l jesedjék az Ezsajás prófé ta által mondot t ige : „ íme, az én 
szolgám, akit kiválasztot tam, az én szere te t tem, akiben lelkem kedvé t 
leli. Lelkemet adom ő reá és í té le te t hirdet a pogányoknak. Nem civó-
dik s nem kiáltoz, az utcákon n e m hallja senki hangját . A megzúzot t 
nádszá la t nem töri össze és a pislákoló mécses t nem oltja el, míg az 
í té le tet diadalra nem jut tat ja . S az ő nevében r eménykednek a pogányok . " 

1 8 - 2 1 . v. ö. Ezs 1 2 , 1 - 4 ; 41,9. 

Az a fenyegetővé vált szakadék, amely az előző elbeszélések szerint 
Jézus és a nép lelki vezetői közt támadt, kényszeríti őt, hogy «visszavonuljon», 
azaz kitérjen el lenségeinek az útjából. De így is sok nép követi őt, — az evangé-
lista megint egészen általános vonásokkal rajzolja a helyzetet, — « Jézus 
az általa meggyógyítottaknak meghagyja, hogy messiás voltát fel ne fedjék a 
a n é p előtt. Jézus visszavonulásában és messiási munkálkodásában látja az evan-
gélista beteljesedve Ezs 42, 1—4 igéit. A próféta ott «Jahve szolgájá»-ról beszél, 
akit már az Qtestámentom legrégibb görög fordítói Izráel népével azonosítottak. 
Az evangélista szabadon ugyan, de közvetlenül az eredeti héber szöveg-
ből fordít, és Jézusra vonatkoztatja ezt az igét: ő Istennek az a szolgája, akit 
kiválasztott és akiben kedvét leli. Neki adta Szentlelkét s az ő messiás i 
hivatása, hogy a pogányoknak is ítéletet hirdessen. Hogy Máté ezt a prófétai 
helyet éppen itt alkalmazta, annak oka talán abban van, hogy Jézus vissza^ 
vonulásában, amellyel kitéri a harc elől, vonatkozást látott azokra a szava-
ira, amelyek szerint Jahve szolgája «nem civódik, sem nem kiáltoz, az utcákon 
pern hallja senki hangját». Jézusnak a nyomorultakat, betegeket és el-
esetteket felkaroló munkájában teljesedik be az a prófétai ígéret is, hogy az 
ítélet tartására jött Krisztus irgalmasságot gyakorol azokon, akik a megzúzott 
nádszálhoz és a pis lákoló mécseshez hasonlítanak. Ezért lesz a Krisztus, aki 
«diadalra viszi», tehát megvalósítja az ítéletet, még a pogány népeknek is a 
reménységévé. — Az idézett prófétai hely eredetileg nem ítéletről, hanem 
jogról és igazságról és az igazságnak diadalra juttatásáról beszél. Az őskeresz-
tyénség hite szerint azonban a világ ítélőbírája Krisztus, azért vonatkoztatja az 
evangélista a próféta szavait is az ítéletre. 

1 2 , 22—37: Jézus védekezése a Belzebullal való szövetség vádja e l len; 
v. ó. Márk 3 , 2 2 - 3 0 ; Luk 11,14—23; 12,10. 

Akkor odavi t tek elébe egy vak és néma ördöngöst . És meggyó-
gyította, úgyhogy a néma beszélt és látott is. E r re az egész sokaság 
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magából kikelve mondotta : Talán csak nem Dávid fia ez ? A farizeusok 
azonban ennek hallatára azt mondot ták: Ez az ember csak Belzebul-
nak, az ördögök fejedelmének a segítségével űzheti ki a gonosz lelke-
ket. Ismerve pedig gondolataikat, mondotta nekik: Minden királyság, 
amely önmagával meghasonlik, elpusztul, és nem állhat meg egyetlen 
város sem vagy ház, amely önmagával meghasonlik. Ha pedig a Sátán 
űzi ki a Sátánt , úgy meghasonlott önmagával : akkor mimódon állhat 
meg a királysága ? Ha én Belzebul segítségével űzöm ki a gonosz lel-
keket, ugyan kinek a segítségével űzik ki azokat a ti fiaitok ? Ezér t ók 
maguk lesznek a ti bírái tok! Ha pedig Isten Lelkének a segítségével 
űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor valóban elközelített hozzátok az Isten 
királysága. Vagy mimódon hatolhatna be valaki az Erősnek a házába 
és rabolhatná el holmiját, ha előbb meg nem köti az Erősé t? Akkor 
azután kirabolhatja a h á z á t ! Aki nincs velem, ellenem van s aki velem 
nem gyűjt össze, az szétszór. 

Azért azt mondom nek tek : minden bűnre és káromlásra nyerhet-
nek bocsánatot az emberek, de a Lélek káromlására nem nyerhetnek 
bocsánatot . És ha valaki az Emberfia ellen szól, bocsánatot n y e r ; de 
aki a Szentlélek ellen szól, az nem nyer bocsánatot sem ebben a világ-
korszakban, sem pedig az elkövetkezendőben. Vagy tartsátok a fát jó-
nak, s akkor a gyümölcse is jó ; vagy pedig tartsátok a fát romlottnak, 
s akkor a gyümölcse is romlott. Mert gyümölcséről lehet megismerni a 
fát. Viperafa jza t ! mimódon tudtok jót beszélni, jóllehet gonoszok vagy-
tok? Mert ami a szívet eltölti, azt szólja a száj. A jó ember az ő jó 
kincséből vesz elő jót s a rossz ember az ő rossz kincséből vesz elő 
rosszat . De azt mondom nek tek : minden haszontalan beszédért, amit 
az emberek beszélnek, számot kell nekik adniok majd az ítélet napján. 
Mert beszédeid alapján minősíttetsz majd igaznak s beszédeid alapján 
ítéltetel majd el. 

Az evangélista ezzel a beszéddel a Jézus és a nép vezetői közt ibeállott 
szakadásnak a gyökerét és áthidalhatatlan mélységét tárja fel. Kiindulópontul 
egy vak és néma őrdőngősnek a meggyógyítása szolgál, amelyet az evangélista 
éppen csak hogy megemlít, de közelebbről le nem ír. Csak a hatását rajzolja 
meg az esetnek: a sokaság egészen kikel magából s foglalkozik azzal a kérdés-
sel, hogy talán csak nem Jézus a Dávid fia. azaz a megígért Messiás. Egy ilyen 
gyógyítás magában véve n e m jogosít fel a messiási igényre, de Jézus tette szinte 
magával ragadja a tömeget s a farizeusok, akik Jézusban csak a varázslót és 
népámítót látják, ijedten tapasztalják a hangulat változását. Az a mélységes meg-
döbbenés, amely a hitetlen »embert Jézus cselekedeteinek a láttára elfogja, nyi-
latkozik meg abban a védekező ellenvetésben, hogy Jézus az ördöngösöket csak 
a Belzebulnak (v. ö. 65. lapon!), az ördögök fejedelmének segítségével 
gyógyíthatja meg. 

Jézus ismerve a farizeusok gondolatait, a vád ellen egy hasonlattal véde-
kezik, hogy kimutassa annak értelmetlenségét és tarthatatlanságát. A hasonlat 
alapjául az a megfontolás szolgál, hogy minden közösségnek, legyen az király-
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ság, város vagy akárcsak egy «ház», család, nemzetség, a fennállása és é lete 
csak úgy biztosítható, ha az önmagában egységes. Mihelyt meghasonlik önma-
gával, elpusztul, prédájává lesz ellenségeinek és összeomlik. A Sátán hata lma 
is birodalom e világban. Ha tehát valahol ördögöket űznek ki, emberek sza-
badulnak ki a Sátán hatalmából, akkor a Sátán hatalma szenved kárt. Ha a 
Sátán maga tenne kárt a saját hatalmában, akkor ez annak a jele volna, 
hogy birodalmában meghasonlás támadt, az alapjaiban rendült meg s tovább 
már nem állhat fenn. A farizeusoknak még ez esetben is örülniök kellene o l y a n 
gyógyításoknak, mint amilyeneket Jézus visz véghez, nem pedig megrémülni. 
Die) a feltevés, hogy a Sátán önmagával i lyen szemmellátható módon meghason-
lott volna, értelmetlen is. Mert «a ti fiaitok», azaz tanítványaitok is űznek 
ördögöket. A vád tehát azt jelentené, hogy ők maguk is a Sátánnal szövetkezve 
visznek véghez őrdögüzéseket. Jézus nem vonja kétségbe, hogy a zs idóság 
körében is volt eredmJényes ördögűzés (exorcizmus), amint arról nemcsak 
az Ojtestámentom (v. ö. Luk 9, 49; Csel 19, 13), hanem pl. Josephus , a Kr. u. 1. 
század második felében élt zs idó történetíró is tanúskodik (v.ö. Ant. VIII. 2 , 5 ; 
Bell. Jud. VII, 6 , 3 ) Mivel ezek az ördögűzők is azzal az igénnyel lépnek fel, 
hogy Isten segítségével tudnak korlátot szabni a Sátán hatalmának, azért ők 
lesznek az ítélőbírái a farizeusoknak: a saját cselekvésük is elítéli és értelmet-
lennek mutatja azt, amivel Jézus ellen küzdenek. Az ő gyógyításaiban azonban 
hasonlíthatatlanul magasabb igény jelentkezik, mint a zsidó ördögűzők varázs-
lásában. Jézus .Isten Lelkének segítségével szabadítja meg az embert a Sátán 
hatalmából, a Sátán birodalma Jézus munkája nyomán mind jobban tért 
veszít a világban, viszont éppen ezzel tör be Isten királysága ebbe a világba. 
Jézus tehát itt s em beszél arról, hogy Isten királysága a bűn hata lmának a foko-
zatos térvesztése és a jó e lvének fokozatos térhódítása révén, hosszú fel-
felé ívelő fej lődés formájában valósulna meg. Isten királysága ebben a világ-
ban csak ott valóság, ahol Jézus van, ahol Jézus nyilvánítja ki hatalmát, azért 
ma sem fér el ennek a vflágniak a határai iközt, vagyis nem «immanens», handm 
«eschatologikus» valóság. Ahol Isten királysága megvalósul, ot t elkövetkezett 
ennek a viLágnak a vége. Az Ojtestámentom pedig tanúskodik Jézusnak arról 
az igényéről, hogy benne az Isten királysága tökéletes valóság, n e m a Sátán 
hatalmának csak «elvi», vagy részleges megtörése. Ezt az igényt fejezi ki Jézus-
nak az a szűkszavú és titokzatos igéje is, amellyel magát, é lete művét a h h o z 
hasonlítja, aki behatolt az «Erős»-nek (t. i. a Sátánnak) a házába, őt meg-
kötözte és azután holmiját «kirabolta». Jézus úgy hatol be a Sátán birodalmába, 
hogy őt megkötözte, erejét megtörte s most már birtokába veheti mindazt , 
ami azelőtt a Sátán tulajdona volt. Jézus szavában talán célzás van a kísértés 
történetére is, mivel a Sátán hatalma a világban éppen akkor törik meg, amikor 
Jézus győztesen kerül ki minden kísértésből. A gondolatmenetet Jézusnak az a 
felszólítása zárja le, hogy aki vele nincs, e l lene v a n s hogy aki vele nem gyűjti 
Isten gyülekezetének nyáját, az szétszórja. Jézus mindenkit döntés elé állít, 
akihez igéje eljut, s az embernek az a törekvése, hogy semleges, várakozó állás-
pontra helyezkedjék, máris magában foglalja a döntést — e l lene: v. ö. Márk 
9, 40. 

Az evangéüum szövegében ezután következő és a Szentlélek el leni 
bűnről szóló ige tárja fel a farizeusi vád végső gyökerét. Amit Jézus mond, 
az a legsúlyosabb szemrehányás a farizeusok s általában a n é p szellemi veze-
tői e l len A zs idó írástudomány az egyes bűnös cselekedeteket .súlyosságuk 
szerint rangsorba állította és igyekezett megállapítani, hogy m i n ő (akár e világ-
ban, akár pedig a gyehennában eszközlendő) jóvátétellel lehet azokra bocsá-
natot nyerni. Az istenkáromlás 'a bűnös cselekedetek közt különösen sú lyos: 
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«Minden bűnre ad (Isten) bocsánatot; de az ő nevének megszentségtelenltését 
azonnal megtorolja» — mondja az írástudomány (Szilre Deut. 328). Jézus azt 
tanítja, hogy a farizeusok hitetlen el lenállása a Szentléleknek őbenne meg-
nyilatkozó munkájával szemben olyan bűn, amely nem nyerhet bocsánatot. 
Minden más bűnre van Istennél bocsánat, még arra is, ha valaki «az Emberf ia 
ellen szól». Jézus azért az «Emberfia», mivel isteni hatalma esendő emberi 
formájában rejtve van. Rppen ez okozza a botránkozást Jézus személyén. De h a 
az ember így bűnbe is esik, ezzel nem szakít feltétlenül és szándékosan Istennel. 
Ebből a bűnből az ember még találhat utat a megtérésre. Aki azonban a Szent-
lélek e l len szól, azaz vétkezik, neki ellenszegül, az előtt elzárult a megtérés 
útja. Hiszen a Lélek megnyilatkozásáról ott beszélünk, ihol Isten munkál-
kodik ebben a véges világban Minél nyíltabban, vi lágosibban munkálkodik 
Isten, annál sürgetőbb hívása lesz ez a döntésre, vagyis iz engedelmességre 
Isten s az ő műve iránt. Ahol az Isten Lelkének újjáteremtő erejével bele-
nyúl ennek a világnak az életébe, ott az ember Istennel találkozik s aki n e m 
borul le előtte engedelmes hálaadással, henem Istent elutasítja magától, az 
vétkezik a Szentlélek ellen és ezzel elzárja maga előtt az utat a megtérés»«. 
Hiszen a megtérés annak a Léleknek a műve : aki elől az ilyen ember elzárkózik. 
Azért n e m talál a Szentlélek ellen elkövetett bűn bocsánatot «sem ebben a 
világkorszakban, sem pedig az eljövendőben«, — mondja Jézus a késői 
zs idóság szokásos szemléletének a kifejezési eszközeit használva. A késői 
zsidóság t i. megkülönbözteti ezt a mosl fo lyó világkorszakol, amelyben a bűn 
ereje uralkodik és diadalmas, és az e l jövendő világkorszakot, amely bekövet-
kezik akkor, ha Isten kinyilatkoztatja majd királyi hatalmái, megtöri és e lpusz-
títja a bűn erejét és teljes diadalhoz juttatja jó és tökéletes akaratát. (A kifeje-
zés tehát többet és mást mond, mint a szokásos fordításainkban találhátó: «e 
világ» és .másvilág»;. 

Akik Jézus gyógyításaiban a Sátán művét keresik és így elzárkóznak 
a Lélek újjáteremtő munkája elől, a Szentlélek ellen vétkeznek. Hogy pedig az 
a vád, amellyel Jézus e l len küzdenek, nem tisztára meggondolatlan beszéd, azt 
a jó és romlott, hitvány fa képe (v. ö. 3, 7) állítja elénk A viperafajzat n e m 
lud jót beszélni, mert a gonoszság egész életét, szervezetének minden ízét áthatja 
és megrontja. A száj pedig csak azt szólhatja, amivel a szív tele van. A termé-
szetes élet is azt mutatja, hogy a «jó» ember szívének gazdiag kincsesházából 
jót hoz felszínre, jóságot tanúsít másokkal szemben, míg a «gonosz»-nak minden 
megnyilatkozása gonosz. Végezetül Jézus igéje azt a mérhetetlen felelősséget 
állítja szemünk elé, amely minden kimondott szónál reánk száll 
vissza Isten minden szavunkat, nemcsak a gonoszakat, ellenségeseket, hanem 
a hitvány, haszontalan beszédet is számon kéri tőlünk. Mivel pedig szavaink, 
beszédeink feltárják szívünk indulatát, azért lehet azt mondani, hogy az ítélet 
napján szavaink alapján dől el sorsunk. 

1 2 , 3 8 - 4 2 : Jelkívánás; v. ö. Luk 1 1 , 2 9 - 3 2 ; Márk 8 , 1 1 - 1 2 . 

Akkor az í rástudók és farizeusok közül némelyek feleltek neki s 
m o n d t á k : Mester, szeretnénk tőled jelet látni! ő pedig felelt nek ik : 
Gonosz és parázna nemzetség keres jelet, de nem kap más jelet, mint 
csak J ó n á s próféta jelét. Mert ahogyan „Jónás három nap, három éjjel 
volt a cethal gyomrában", úgy lesz az Embernek Fia is a földnek 
mélyében három nap és három éjjel. Ninivéi férfiak támadnak fel az 
í élet napján ezzel a nemzedékkel együtt és elítélik: mert megtértek 
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Jónás prédikációjára. S íme, itt több van Jónásnál . Délnek királynéja 
tél majd fel az ítélet napján ezzel a nemzedékkel együtt és elítéli. Mert 
eljött a világ végéről, hogy hallja Salamon bölcseségét, s íme, Salamon-
nál ' több van itt. 

40 vs. v. ö Jón 2, 1. — 41 vs. v. ó. Jón 3 ,5 . — 42. vs. v. ó. I. Kir 10,1—10 

A következő ige szoros kapcsolatban van Jézus védekezésével a farizeusi 
vád ellen. Az evangélista szerint a farizeusok és írástudók teszik fel a jel-
kívánó kérdést. A «jébnnek, pontosabban a «mennyei» Istentől származó 
jelnek az értelme, hogy Jézus avval igazolja tanításának, cselekedeteinek isteni 
eredetét V. Móz 13 1 értelmében a «jövendőmondó»-nak, s így prófétának mun-
kájához is hozzátartozik a «jel». A zsidó írástudomány ennek alapján minden 
prófétával szember. érvényesíti ezt a követelést, különben az i l lető hamis pró-
fétának számít. Eiért kívánnak Jézustól valami olyan jelet, amely merőben 
különbözik eddigi csodatételeitől és egyúttal nyi lvánvalóan isteni igazolása taní-
wsának és csodatetteinek egyaránt. Jézus a kívánságot elutasítja, nem is tehet 
másként. Hiszen a csodában Isten munkálkodik, a farizeusok kívánságának 
engedni pedig annyit jelentene, mint Istent az emberi akarat rendelkezése alá 
vonni és őt emberi akarattól függő helyzetbe hozni. «Gonosz és parázna nem-
zetség», azaz feslett erkölcsű nemzedék az, amely jelet kíván (a «gonosz és 
parázna nemzetség» kifejezéshez v. ö. Hós 3 ,1 , az talán utalás Izráel istentelen-
ségére és hűtlenségére). De éppen ezért n e m ad neki Isten más jelet, mint csak 
Jónásét. A «Jónás-jel» Jézus halálára és feltámadására utal. Tehát nem o lyan 
jelről van szó, amely Jézus isteni hatalmát nyilvánítja ki. A farizeusok kí-
vánsága n e m teljesül, ez pedig a kereszthez vezető útra kényszeríti Jézust. 
Ennek az útnak a végén tesz Isten bizonyságot mellette, itt adja meg a Jónás-
jelet, hogy a hit fel ismerhesse benne a Megváltót. 

Két hasonlat, ill. példa még világosabban szemlélteti Jézus küldetését és 
munkáját. Az első szerint Ninivé férfiai az ítélet napján vádolni fogják Izráelt, 
mert ők megtértek a próféta szavára. Jézus megtérésre hívó igéje elől azonban 
a nép elzárkózott. Salamonhoz eljött Sába királynője, h ° g y tanuljon böl-
cseségétől. De Sába királynője az ítélet napján vádolni fogja Izráelt azért, hogy. 
nem akart Jézusra hallgatni, és elítéli a népet, mert hiszen benne Izráel Jónás-
nál és Salamonnál sokkalta magasabb, tökéletes isteni felhatalmazással elküldött 
Messiást nyert. Jézust ez az igéje is messze kiemeli a próféták sorából, s egyene-
sen Isten mel lé állítja. 

1 2 , 43—45: Példázat a visszaesésről; v. ö. Luk 11,24—26. 

Amikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helye-
ken keresztül visz útja és nyugtot keres, de nem talál. Akkor azt mondja : 
Visszatérek házamba, ahonnan jöttem. Visszatérve azt üresen, kisöpörve 
és felékesítve találja. Akkor megy s hét más, magánál gonoszabb lelket 
vesz maga mellé és bemenve ott lakozik. Annak az embernek utóbbi 
állapota rosszabb lesz az elsőnél. így jár ez a gonosz nemzedék is. 

Ez a szakasz átmenet nélkül következik a megelőző után, mintha ahhoz 
hozzátartoznék. Nyilván az evangélista is úgy értette Jézusnak ezt az igéjét, 
hogy szoros tartalmi kapcsolatban van az előzővel . A kapcsolatot az a körül-
mény adja meg, hogy — mint a szakasznak az utolsó mondata tanúsítja, — 
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egy példázattal van dolgunk, amely a hitetlen zsidóság helyzetét világítja meg. 
A példázat alapjául egy démonikus beteg képe szolgál, akit a gonosz lélek el-
hagyott. A démon «sivár helyeken», pusztaságokon vándorol keresztül, — ezek 
a közfel fogás szerint a démonok kedvenc tartózkodási helyei, — de 'nyilván 
nem tetszik neki ez a helyzet , nem talál «nyugtot». Vissza kívánkozik «házába», 
melyet üresen és megtisztítva talál. Hogy azért-e, mert nagyon kívánatossá lett 
tueki az ott-tartózkodás, vagy mert attól tart, hogy egyedül nincs ereje birtokba 
venni volt «lakását», — ez az összefüggésből nem tűnik ki, — de magához vesz 
hét más, magánál gonoszabb lelket és úgy vonul be az i l lető emberbe, úgyhogy 
annak utolsó állapota rosszabb, mint volt az első. 

Jézus a Sátán hatalmába 'került ember képével Izráel helyzetét rajzolja. 
Izráel nagyobb isteni kegyelemben 'részesült, mint Ninivé lakosai, vagy Sába 
királynője s 'azt mégis hitetlenül elutasította. A gonosz lélektől megszabadított 
emberhez Izráelt éppen az a körülmény teszi hasonlóvá, hogy Isten a Krisztussal 
látogatja meg és ezzel új életre ad lehetőséget neki. De mivel Isten kegyelmi 
ajándékát hitetlenül elutasítja magától, ezzel ismét tárt kaput nyit a Sátán 
munkájának, úgyhogy azután állapota 'rosszabb, mint volt. Jézus példázata 
erőteljes óvás a bűnbe va ló visszaesés ellen. 

12, 46—50: Jézus igazi rokonai; v. ö. Márk 3 ,31—35; Luk 8,19—21 

Még beszélt a sokasághoz, s íme, anyja és testvérei ott álltak 
kívül, keresve, hogy beszélhessenek vele. Valaki erre szólt nek i : íme, 
anyád és testvéreid künn állnak s beszélni akarnak veled, ö pedig 
felelve mondotta annak, aki szólt h o z z á : Kicsoda az én anyám és kik 
az én tes tvére im? Majd kiterjesztve kezét tanítványaira, mondotta: íme, 
az én anyám s tes tvére im! Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám 
akaratát , az fivérem és nővérem és anyám. 

Ez az elbeszélés az evangélista előadása szerint szoros idői 'és helyi 
kapcsolatban van a megelőzővel. 'így azonban a helyzet nem világos, mivel 
Jézus 12 ,15 szerint uton van. Másként áll Márk párhuzamos elbeszélése szerint 
a dolog, amennyiben ott Jézus egy házban van beirt s hozzátartozói az egész 
házat betöltő sokaság miatt nem tudják megközelíteni. Jézus rokonai hívó sza-
vára hangsúlyozza, hogy elszigetelődött, magárahagyott emberré lett isteni 
küldetésének teljesítése közben. Nemcsak hogy népe közt lett idegenné, mert 
a vezetők a nép megnontóját, a sokaság pedig a fé le lmetesen csodálatos, de 
érthetetlen embert látja benne, hanem idegenné lett saját legközelebbi hozzá-
tartozói számára is. Isten akaratának teljesítése az adott körülmények 'közt 
szétszakítja a legszűkebb családi és vérségi köteléket is. De Jézus rámutat arra 
is, hogy az egyetlen valóság, amely az emberek közt valódi közösséget tujd 
teremteni, Isten akaratának a teljesítése. Azok, akik teljes odaadással szolgál-
nak Istennek, egymás számára testvérré és anyává lesznek, azaz <egymással 
o lyan szoros közösségbe kerülnek, mint amilyet csak a vérségi kapcsolat adhat. 
Ilyen közösségbe került Jézus tanítványaival, mert ők odaszentelték magu-
kat Isten akaratának a teljesítésére. (Jézus «testvérei»-ről v. ö. Mát 1 3 , 5 3 - 5 8 -
aál, 1. 98 lap!) 
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13 , 1—52: Példázatok. 

Evangéliumunkban most következik Jézus példázatainak egy csoportja. 
Ezek is arról tanúskodnak, hogyan mélyült el a szakadék mindjobban Jézus 
és a nép között. Mert a példázatoknak csak részben feladata, hogy Isten királyságá-
nak ely nehezen érthető valóságát földi viszonylatok segítségével szemléltessék 
Azok el is takarják Isten királyságának titkait a hitetlen népelőtt , és így egyik 
eszközévé lesznek az ítéletnek, amely a Jézussal szemben tanúsított hitetlenség 
miatt a népet éri. 

1 3 , 1—9: A magvetőről; v. ö. Márk 4, 1 !); Luk 8. 4 - 8 . 

Azon a napon Jézus kiment a házból, letelepedett a tenger mel-
lett és nagy sokaság gyűlt hozzá, úgyhogy egy hajóra szállt és ott ült 
le, a sokaság pedig a parton állott. Azután sokat beszélt nekik példá-
zatokban és így szólt: 

íme, kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az út-
félre esett, mire odajöttek a madarak s felették. Más mag a köves 
helyre esett, ahol nem volt sok földje s így hamarosan kikelt, mivel 
nem volt mély a talaj. Ám mikor a nap felkelt, kisült, s mivel nem 
volt gyökere, elszáradt. Megint más a tövisek közé eset t , s amikor a 
tövisek felnőttek, elfojtották. Ismét más mag a jó földre esett és gyü-
mölcsöt termett, némelyik száz, némelyik hatvan, némelyik harminc 
annyit. Akinek füle van, hallja ! 

Az evangélista elbeszélését a megelőzővel — látszólag — szoros idői 
kapcsolatba hozza az «azon a napon > kifejezéssel. Azonban az ilyen meg-
jelölések nem adnak pontos időmeghatározást, hanem csak azt mondják: «azon 
a bizonyos napon». A következőkhöz keretül az a helyzetrajz szolgál, hogy 
Jézus eltávozva «a házból», a Galileai-tenger partjára ment, ahol Isten 
királyságát kereső nagy sokaság gyűlt össze, Jézus pedig az ott veszteglő 
halászbárkák valamelyikébe ülve tanította a sokaságot. 

A példázat rokon (analóg) cselekmény segítségével szemlélteti, hogy mi Is-
ten királysága (v. ö. a Függelékben!). Jézus itt a mezőgazdaság egyik legfontosabb 
munkájából, a tavaszi magvetésből veszi a képet. A magvető magja vetés közben 
részben az «útfélre», azaz kemény, felszántatlan, megdolgozatlan földre esik, 
ahonnét a madarak elkapkodják, részben «köves helyre» esik, azaz olyan 
helyre, ahol a termőföld csak vékony rétegben fedi a sziklát s ahol 
a mag, mivel nincs mély termőrétegben, hamar kikel ugyan, de nem tud 
gyökeret ereszteni s azért a perzselő napsütésben kisül és elszárad. Ismét más. 
magot a tövisek fojtanak el, és csak egy része hull jó földbe, ahol gazdag, 
aratást ad. Palesztinában kedvező körülmények közt némely magvaknál három-
százszoros termésre is lehet számítani. A példázat egyébként is palesztinai 
viszonyokat tükröztet. Ott sok az olyan mező, amelynek termőföldje alatt 
sziklák húzódnak meg, és még a jó földből sem hiányzik a tövis. 

Hogyan ismerhetjük meg ebből a példázatból Isten királyságát? A mag-
vetés állandó kép az igehirdetés számára. De hogyan lehet a magvetés Isten 
királyságának képe, ill. hogyan lehet Jézus igehirdetői munkáját Isten király-
sága megvalósulásának mondani? Ez éppen Isten királyságának a titka! Egész 
Izráel úgy gondolta, hogy a menny királysága Istennek ezt a világkorszakot 
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tűzben megégető, hatalmas ítéletében fog megvalósulni De már Ezsajás 
(pontosabban: Deuteroezsajás) írt az isteni ige csodálatos munkájáról: «Amint 
leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a 
földet és termővé, gyümölcsözővé teszi a z t . . . így lesz az én beszédem, amely 
számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit 
akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem>. (Ezs 55, 10—11). Ennek az isteni 
igének a hirdetésében teljesedik ki «Jahve szo lgájáénak messiási munkája. 
Jézus, mini az evangéliumban ismételten megfigyelhetjük, küldetésének példa-
képét éppen a próféta által megrajzolt 'Jahve szo lgájáéban találta meg. 
Innét lesz érthetővé a magvető példázata is. A közkeletű váradalmakat Isten 
királyságának megvalósulására Jézus elutasítja vele, de azért Isten királysága 
e példázat szerint sem e világ keretein belül megvalósulásra kerülő folyamat, 
mint ezt sokszor éppen ennek az elbeszélésnek a hatása alatt gondolni szok-
ták. Ennek a felfogásnak a helytelenségét már az említett ótestámentomi 
próféciával kimutatható kapcsolat is mutatja. A Magvető munkája Isten új 
életet teremtő munkája, mint ahogyan az égből alászálló eső és hó megtermé-
kenyíti a földet. Az isteni megváltás nyomán fakadó élet pedig a bűn 
világának összetörését, halálát jelenti, és szétrobbantja ennek a világnak a 
kereteit 

Jézus példázata azt mondja, hogy ott, ahol az Isten küldötte «Mag-
vető» hirdeti az igét, már megvalósul a menny királysága. És pedig az 
Isten királysága valósággá lesz akkor is, ha az Ige visszautasításra talál, ha nem, 
is terem mindenütt gyümölcsöt, ahova hull. Sőt Jézus példázata azt mondja, 
hogy az Ige hirdetése nagyobbrészt balsikerrel jár, amint már az Ötestámen-
tom is megállapítja, v. ö. Ezs 5 , 2 4 ; 6 , 9 ; 53 ,1 ; Jer 7 ,25—26; 117,15; 20, 
8; Ez 3,27. Ennek ellenére az Ige hirdetése nyomán csodálatosan gazdag 
termés takarítható be. így van Isten királyságával is a világban: a minden-
felé mutatkozó balsiker el lenére is végezetül Isten csodálatos müveként fölül-
múlhatatlan gazdagsággal valósul meg. 

1 3 , 10—17 A példázat-tanítás értelme; v. ö. Márk 1,10—13: Luk 8,9—10. 

S tanítványai hozzálépve mondották neki: Miért beszélsz hozzájuk 
példázatokban 7 ő pedig felelt s mondot ta : Nektek adatott , hogy ismer-
jétek a menny királyságának titkait, azoknak azonban nem adat ik meg. 
Mert akinek van, az kap és bősége lesz; akinek pedig nincsen, attól 
még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példázatokban, 
mert látván nem látnak és hallván nem hallanak, se meg nem értik. 
S beteljesedik raj tuk Ezsajás prófétai igéje, amely azt mondja : „Hallani 
hallotok majd s mégsem értitek meg, nézni néztek majd s mégsem 
láttok. Mert eltompult e népnek szíve, fülükkel nehezen hallottak, 
szemüket lehunyták, hogy ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, 
ne értsenek szívükkel s meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket !" 
De ti boldogok vagytok, mivel szemetek Iát, s fületek hall! Mer t bizony 
mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amit ti 
láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. 

A 14—15. vs. v. ö. Ezs 6,9—10. 
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Az első példázattal kapcsolatba hozza az evangélista Jézus igéit, amelyek 
a példázatok segítségével történő tanítás értelmét világítják meg. Gz az ige a 
tanítványokhoz szól, míg a példázatot az egész nép hallotta, s azoknak hall-
gatósága a következőkben is mindig a sokaság. Kiindulópontul annak az ellentét-
nek a megállapítása szolgál, amelybe a tanítványok ,a hitetlen sokasággal 
szemben kerültek. Az Isten királysága titokká lett s ez a titok semmiféle em-
beri bölcseség vagy éleslátás előtt fel nem tárul, hanem annak a megértése 
úgy «adatik meg», t. i. azoknak, akiknek értelmét a Lélek megvilágosítja. A 
tanítvány hittel tekint Jézusra s a hívő szemeket nyitja meg látásra a Krisz-
tusban munkálkodó Lélek. Ez érteti meg Jézusnak egyebütt is hangoztatott (v. ö. 
Mát 25,29; Márk 4 , 2 5 ; Luk 8 , 1 8 ; 19,26), alapelvszerü mondását, hogy «akinek 
van, az kap és bősége lesz, akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik), 
amije van». E paradox ige azon a tényen alapszik, hogy az ember eksziszten-
ciájának a végső fundámentoma az, amit Istentől ajándékképen nyert. Eletünk 
csak abból táplálkozhatik, munkánk csak arra építhet, gyarapodásunk csak 
azt gazdagíthatja, amit ajándékképen nyertünk. Az emberi élet minden terü-
letére egyaránt áll ez: a természetes tehetségekre éppen úgy vonatkozik, mint 
az erkölcsi életfolytatásra vagy a vallásos életre. Aki Istentől nyert tehetségét 
szorgalmasan kiaknázza, az kap hozzá mindig új erőt, úgyhogy «bősége» van, 
de aki azt nem használja, vagy haszontalanul elkótyavetyéli , az mindent el-
veszít, azt is, amije van. Mivel a nép, amelyet Isten kegyelmének annyi aján-
dékával halmozott el, hitetlen, el lenséges indulattal fordul el a Krisztustól, 
Isten kegyelmének legnagyobb ajándékától, azért Isten királysága is érthe-
tetlen titokká lesz előtte, látó szemekkel vak, ha l ló fülekkel süket és elveszít i 
m é g azt is, amije volt. Akik Isten kegyelmét hitetlenül visszautasítják, azo-
kon az ítéletté lesz. Ez nem véletlen Istennek és az embernek egymáshoz való 
viszonyában. Már Ezsajás próféta is tanúskodik Isten királyságának erről a 
rendjéről. Ez a rend szigorú célossággal valósul meg a hitetlen népen. Viszont 
«boldog» (a kifejezés értelmét 1. a 26—27. lapon 1) az a tanítvány, akinek szemei s 
fülei hite által megnyíltak a látásra és hallásra: mert a próféták, akikre Isten 
igéjét bízta és az igazak, akik teljes engedelmességgel szolgáltak Neki, min-
den vágyódásuk ellenére sem juthattak el Isten királysága titkainak meg-
látására, ahová pedig az o lyan alacsonysorban levő tanítvány eljutott. — Az 
Ezs 6,9—10-ben kifejezett isteni törvényszerűség az első keresztyén gyüle-
kezetek számára is igen fontos volt, mert megérttette vele Isten igéjének út-
ját, királyságának rejtett dicsőségét, v. ö pl Csel 1 3 , 4 0 - 4 1 ; 28,26—27; Ján 

12, 3 9 - 4 0 . 

1 3 , 18—23 A magvetőről szóló példázat magyarázata; v. ö. Márk 4,14—20: 
Luk 8 , 1 1 - 1 5 . 

) Halljátok tehát a példázatot a magvetőről. Ha valaki hallja a 
Királyság igéjét s meg nem érti, eljön a gonosz s kiragadja szívéből az 
elvetett magot. Az ilyenre vonatkozik az útfélre esett mag. A köves 
helyre esett mag pedig arra vonatkozik, aki hallja ugyan az Igét s azon-
nal, örömmel befogadja, de annak nincs gyökere benne, hanem ideig-
óráig tart és ha az Ige miatt nyomorúság vagy üldöztetés éri, azonnal 
elbukik. A tövisek közé esett mag pedig arra vonatkozik, aki hallja ugyan 
az Igét, de e világ gondja és a gazdagság csalárdsága megfojtják az Igét, 
úgyhogy nem hoz termést. A jó földbe esett mag pedig ar ra vonatkozik, 
aki az Igét nemcsak hallja és megérti, hanem akinél az gyümölcsöt is 
terem, egyiknél száz, a másiknál hatvan, s ismét másiknál harminc annyit. 
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Az evangélisták csak kél példázat értelmét jegyezték fel: a magvetőről 
és a konkolyról szólóét. Ez a körülmény is mutatja, hogy az e l s ő ' keresztyén 
gyülekezetek ennek a magyarázatnak különös jelentőséget tulajdonítottak és 
pedig nyilván azért, mivel abban saját tapasztalásuk tükröződött. Nem lehet 
tehát kizártnak mondani , hogy tapasztalásuk befolyásolta és formálta a ma-
gyarázatot. De ez n e m azt jelenti, hogy a magvetőről szóló példázat magya-
rázata a gyülekezetben keletkezett volna, és nem is úgy áll a dolog, mintha 
azt csak utóbb adták volna Jézus ajakára. Ezt két megfigyelés is igazolja. 
Egyfelől Isten királysága a közölt értelmezés szerint is az Ige hirdetése által 
valósul meg és az ellenállás az Igével szemben nem tudja megakadályozni 
megvalósulását. Ez összhangban van a példázat értelmével, amint azt fentebb 
megállapítottuk. Másfelől pedig a példázat felépítése is megkívánja, hogy 
az Igével szemben tanúsított el lenállás típusok szerint elkülönüljön. Jézus 
magyarázata hármas tagozásban mutatja be az ellenállást Isten igé-
jével szemben. 

Az első csoportot azok alkotják, akik az Igét «nem értik meg». Hóluk az 
Ige mintegy lepereg s amit mond, az számukra üres beszéd, melynek a való-
sághoz nincs köze. Jézus ezt a csoportot nem jellemzi részletesebben, de más 
összefüggésben f igyelmeztet arra, hogy ennek a magatartásnak kettős gyö-
kere lehet: egyfelől származhatik abból, hogy az ember ragaszkodik Mermésze-
tes», «e világi» érdekeihez, elfoglaltságához és rájuk hivatkozva visszautasítja 
az Ige hívását, másfe lő l származhatik abból is, hogy az ember ragaszkodik 
saját val lásosságához és azért, mert «vallásos», nem 'haj landó meghajolni 
Jézus igéjének minden emberi vallásosságot is összetörő igénye előtt (v. ö. 
Mát 21,28—30; 22,5—6). Jézus itt csak annyit mond, hogy az i lyen magatar-
tással az ember útat enged életében a Sátán befolyásának. 

A másik két csoportot azok alkotják, akik nem zárkóznak ugyan el 
teljesen az Ige munkája elől, azonban vagy külső befolyás, vagy pedig belső 
e l lenál lás azt hatálytalanítja. Lehet, hogy valaki «örömmel» fogadja az Igét, 
mely azonnal nagy lánggal égő tűzet gyújt benne. De a világ hatalma állal 
ránk gyakorolt nyomás , az egyéni életünket érő nyomorúságok, csapások, 
a szenvedés és baj, mindaz, ami megkeserít minket vagy éppen az ¡'üldözte-
tés», mely a Krisztus iránti engedelmességgel valamilyen formában legtöbb-
ször együttjár, megtörnek bennünket, úgyhogy az Ige minden fel lobbanó lelke-
sedés ellenére s e m tud állandó gyümölcsöt termő erővé lenni életünkben. 

Jöhet az e l lenál lás a szívből is, midőn a «természet», vagy helyesebben a 
természetes ember, az «óember» o ly erős, hogy elfojtja a fogékonyságot az 
Ige iránt. *E világ gondja», az elmerülés ennek a bűnös világkorszaknak a ,doL 
gaiba és az aggságoskodó lelelem, amely minél többet igyekszik megszerezni 
e világ javaibój, hogy így «biztosítsa» magát, valamint «a gazdagság csa-
lárdsága», vagyis a vagyon tőrbeejtő ereje, mely az emberben a hatalom és 
biztonság érzetét kelti, őt önzővé teszi és a szeretetet kiöli lelkéből, — mindez 
oly erővé lehet bennünk, hogy elfojtja a fogékonyságot az Ige iránt. Valóban, 
Isten Lelkének újjáteremtő ereje kell ahhoz, hogy minden ellenállást legyőzve, 
az Ige mégis útat törjön magának és csodálatosan gazdag gyümölcsöt terem-
jen. Ott is, ahol az Igével szemben tanúsított el lenállás arra engedne követ-
keztetni, hogy munkája semmivé lett, eredménytelen maradt, a Szentlélek 
ereje megépíti Is ten királyságát. 
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1 3 , 24—30: Példázat a konkolyról. 

Más példázatot is tárt eléjük ily szavakkal : A menny királysága 
hasonlít egy emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Mialatt az 
emberek aludtak, jött az ellensége és konkolyt vetett a búza közé, 
azután eltávozott . Amikor a vetés szárba szökött és termést hozott, 
előtűnt a konkoly is. Ekkor odamentek a gazdához szolgái és azt 
mondták neki : Uram, nemde jó magot vetettél földedbe ? Honnét van 
tehát közte a konkoly ? Erre ő azt felel te: Valamelyik ellenségem 
cselekedte e z t ! A szolgák erre azt mondották neki : Akarod-e , hogy 
elmenjünk és összegyűjtsük ? De ő azt felelte : Nem, nehogy a konkolyt 
összegyűjtve, vele együtt a búzá t is kiszaggassátok! Hagyjátok mind-
kettőt együtt növekedni az aratásig. Aratáskor meghagyom majd az 
a r a tóknak : gyűjtsétek először össze a konkolyt és kössétek kévékbe, 
hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. 

Mint a magvetőről szóló, ez a példázat is a vetés képével világítja meg 
Isten királyságát. A kép maga világos: a gazda földjébe «jó», tiszta magot 
vet s «mialatt az emberek alusznak», azaz tehát éjtszaka idején, hogy ne !láb-
hassa senki, a gazda ellensége a szántóföldre még konkolyt vet. A «konkoly» 
talán pontosabban vadóc ( lol ium temulentum), melyről Hieronymus azt mondja, 
hogy amíg szára kalászba nem szökött, nagyon hasonlít a búzához. Csak 
akkor tűnik ki, hogy mennyi a konkoly a búza közt, amikor az i utóbbi már 
kezd kalászt érlelni. De a gazda megült ja szolgáinak, hogy a konkolyt kigyom-
lálják s helyette arra utal, hogy a konkoly és a búza szétválasztása <az aratók 
feladata lesz. Nekik kell majd amazt tűzre vetni, emezt pedig a csűrbe betaka-
rítani. — A példázat értelmére nézve v. ö a 36—43. vs.-eket. 

1 3 , 31—33: Példázat a mustármagról és kovászról; v. ö. Márk 4 ,30—32; 
Luk 13,18—21. 

Más példázatot tárt eléjük ily szavakkal : A menny királysága 
hasonlít a mustármaghoz, melyet az ember vett és elvetett a földjébe. 
Kisebb az minden más magnál, de amikor felnövekedett , a legnagyobb 
a kerti vetemények közt, sőt fává lesz, úgyhogy „eljönnek az égi 
mada rak és fészket raknak ágain". 

Egy más példázatot is mondot t nekik: A menny királysága hasonlít 
a kovászhoz, melyet az asszony vett és belekevert három mérce lisztbe, 
míg az egész meg nem kelt tőle. 

32. vs. v. ö. Ez 17,23; 31 ,6 ; Zsolt 104, 12. 

A két példázat egy párt alkot: mindkettő Isten királyságának kicsiny, 
jelentéktelennek látszó kezdetét állítja szembe az egész világot át fogó kifejd 
lettel. A mustármagról szóló a kép tekintetében némileg rokon az e lőző két 
példázattal itt i s a mezőgazda világában járunk. A hasonlat alapjául a mus-
tármagnak az a tulajdonsága szolgál, hogy «kisebb minden más magnál». A 
mustármag kicsinysége a zsidóknál közmondásos, v. ö. Mát 17,20. Jézus nyil-
v á n a mustár 1x3korra gondol, amely Palesztinában 3—4 méter magasra is meg-
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nő, úgyhogy a kerti vetemények közt a legnagyobb, sőt egyenesen fának szá-
mít. — A példázat azt mondja, hogy Isten királyságának a kezdete elenyé-
szően kicsiny, minden földi nagyságol nélkülöz és jelentéktelen: Jézus ige-
hirdetéséből hiányzik mindaz a csábos dísz és fény, amellyel Izráel Isten 
királyságának beköszöntét elképzelte. Mégis a kicsiny, jelentéktelen, lenézett 
kezdet teljesedik ki az egész világol átfogó hatalommá. Már Ez 17,22—23; 
3 1 , 6 ; Dán 4,9. 18 a fát, amelynek ágain az ég madarai fészket építhetnek ma-
guknak, képként használják hatalmas birodalmak számára. Isten k i rá lysága 
is i lyen, az egész világot, minden népet magában foglaló birodalom. 

A kovász képével Jézus hasonló gondolatot fejez ki. Egy asszony (a 
kenyérsütés általában az asszonyok feladata volt) a kovászt elkeveri «három 
mérce« lisztben. A «mérce» valószínűleg megfelel a palesztinai «szeá»-nak s 
átszámítva kb. 13,131 litert tesz ki. A kovász elenyészően csekélynek látszik 
a liszt mennyiségéhez képest. De «egy kicsiny kovász az egész tésztát meg-
keleszti» (I. Kor 5 ,7 ) , átjárja mind a három mérce lisztet is. így van az 
Isten királyságával is: amikor belép a világba, egészen eltűnik, szinte elvész, 
de végezetül, mikor kiteljesedett, áthatotta az egész világot. — A kovász a 
késői zsidóságban gyakran szolgál képies megjelölésül annak a folyamatnak a 
számára, amikor valami egy nagyobb közösséget megront, így Jézusnál is, 
v. ö. Mát 16 ,6; Márk 8 ,15; Luk 12,1, valamint Pál apostolnál, v. ó Gal 
5 , 9 ; 1. Kor 5,6—7. Jézus a gyakran használt képnek új, eredeti értelmet ad, 
amikor Isten királyságára vonatkoztatja. 

A mustármag és kovász képében sokszor Isten királyságának az egész 
világot meghódító, «extenzív» és azt átformáló, «intenzív» fej lődésének a képét 
vélik felfedezhetni. Vagyis az e l ső kép azl mutatná, hogyan hódítja meg Isten 
királysága «fokozatos fejlődéssel» az egész népet, ill. az egész világot, a másoí-
dik pedig, hogyan járja át ugyancsak lassú, de «intenzivi erővel a nép, ill. 
világ életét. Az Isten királyságának ilyen «immanens», vagyis e világ keretei 
közt mozgó fejlődéséről azonban Jézus sohasem beszélt. Aki ezt az értelmet 
keresi ezekben a példázatokban, az Jézustól idegen, «modern» gondolatokkal 
tölti meg őket. 

1 3 , 34—43. Első zárószó a példázatokhoz és a konkolyról szóló példázat 
magyarázata; v. ö. Márk 4, 34—35. 

Mindezeket Jézus példázatokban beszélte a sokasághoz és példázat 
nélkül semmit sem beszélt hozzá. Hogy beteljesedjék a próféta mondása, 
aki így szólt: „Megnyitom majd példázatokra számat és feltárom, amik 
rej tve voltak a világteremtés ó ta" . 

Akkor elhagyta a sokaságot és házába tért. Tanítványai pedig 
hozzá léptek mondván : Magyarázd meg nekünk a példázatot a szántó-
földön nőtt konkolyról! S ő így felelt: Az, aki a jó magot elveti, az 
Embernek Fia. A szántóföld a világ. A jó mag a Királyság fiaira 
vonatkozik. A konkoly a Gonosznak a fiai, az ellenség pedig, aki azt 
elvetette, a Sátán. Az aratás e világkorszak vége, az aratók pedig az 
angyalok. Tehát amiképen a konkolyt összegyűjtik és tűzre vetik, úgy 
lesz e világkorszak végén is. Az Embernek Fia elküldi angyalait és 
összegyűjtik Királyságából mind a „botránkoztató dolgokat és a gonoszt 
cselekedőket" s belevetik a tüzes kemencébe, ott lesz sírás és fog-
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csikorgatás. Akkor „az igazak fénylenek majd", mint a nap, Atyjuk 
királyságában. Akinek füle van, halljajl 

35. vs. v. ö Zsolt 78,2. — 41. vs. v. ö. Sof 1,3. — 43. vs. v. ö. Dán 1 2 , 3 

A 34—35. vs.-ekben az evangélista lezárja azt a szakaszt, amely Jézus 
példázatait állította össze. Ismételten hangsúlyozza, hogy Jézus csak példáza-
tokkal tanította a sokaságot. Ebben prófétai jövendölés beteljesedését ismeri 
fel. Az idézett hely a 78. zsoltárból való s hogy Máté prófétai igének mondja, 
annak az oka talán abban van, hogy a zsoltárköltőt prófétának gondolta 
(v. ö. II. Krón 29,30-at, ahol Ászáf, kinek neve a 78. z so l t élén található, 
prófétaként szerepel). — A szakasz lezárása itt azonban csak viszonylagos, 
(v. ö. 53. vs.) és az evangélistának alkalmat ad arra, hogy közölje 1 a konkoly-
ról szóló példázat magyarázatát 

Ez a példázat közel jár az allegóriához. Ügy van felépítve, hogy min-
den egyes vonása eleitől fogva vonatkozással van arra, amit jelképez. Ezt 
a magyarázat csak még jobban kidomborítja. Mert Jézus nem annyira azt 
emeli ki, hogy Isten királysága milyen ellenállásra talál e világban és hogy 
megvalósulása összetöri a bűn világát, vagyis mindig «eszchatologikus» való-
ság, hanem inkább azt, hogy a példázat egyes alakjai kiknek felelnek meg 
Isten királyságában. A magyarázat azután főként az «aratás»-ra, azaz e világ-
korszak végére, pontosabban az akkor tartandó ítéletre irányítja a figyel-
met. Ekkor választja el a Bíró a «búzá»-t, a «Királyság fiai»-t, vagyis az 
«igazak>-at a «konkoly»-tól, a «Gonosz fiai»-tól, vagyis azoktól, akik életük-
kel a Sátánnak szolgáltak, mert «gonoszt cselekedtek». Ez az ítélet dönt az 
ember végső sorsa felől: amazok a poklok «tüzes kemencéjére» kerülnek, 
emezek pedig fénylenek, «mint a nap», vagyis isteni d icsőség tükröződik majd 
rajtuk (v. ö. Mát 17,2). 

A példázatban a keresztyén Egyház régtől fogva Jézusnak prófét ikus taní-
tását látja, amellyel f igyelmeztet arra, hogy a gyülekezetben egymás mel-
lett élnek az igaz és hamis tanítványok. Valószínűleg már az evangél ista is 
így értette Jézus példázatát. Talán kimondottan az Egyházra utal az a körül-
mény, hogy a példázat magyarázata különbséget tesz Isten királysága és az 
Emberfia «királysága» közt. Az utóbbiból gyűjtik össze az angyalok az ítélet 
napján a botránkoztató, azaz bűnre csábító, tőrbe ejtő dolgokat (a kifejezés 
esetleg o lyan emberekre is vonatkozhatik, akik másokat bűnre csábítanak) 
és a gonoszt cselekvőket. Jézus ezzel arra figyelmeztet, hogy a gyülekezetben 
az Ige hirdetése mellett ott van mindig a Sátán magvetése is. Ez a körül-
mény természetszerűleg veti fel azt a kérdést, hogy n e m kell-e e l sősorban 
Krisztusnak, de azután a tanítványnak is minden erejével arra törekednie, 
hogy a messiási gyülekezetet megtisztítsa a konkolytól , amint azt már a 
Keresztelő i s várta és feltételezte, v. ö. Mát 3,12. Jézus erre a kérdésre azt 
a világos feleletet adja, hogy az igazak és a gonoszok szétválasztása csak 'az 
ítélet napján történhetik meg. 

Az e l ső keresztyének számára Jézus döntése igen nagy fontossággal 
bírt a gyülekezet építése szempontjából és a példázat jelentősége az Egyház 
története fo lyamán csak növekedett. Éppen azért az e l ső gyülekezetek különös 
fontosságot tulajdonítottak ennek a példázatnak és magyarázatának. Erre 
mutat a záró felszólítás is: «Akinek füle van, halijai». 
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1 3 , 44—52: Példázatok a mezőben elrejtett kincsről, a drágagyöngyről 
és a hálóról. 

A menny királysága hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez, 
melyet egy ember megtalál és elrejt. Azután örömében elmegy, e ladja 
mindenét, amije van, és megvásárolja azt a szántóföldet. 

I smét : a menny királysága hasonlít ahhoz a kereskedőhöz, aki 
szép igazgyöngyöket keres . Amikor egy nagyértékű igazgyöngyöt talált, 
elment, e ladta mindenét, amije volt és megvásárolta azt. 

I smét : a menny királysága hasonlít a tengerbe vetet t keritőhálóhoz, 
amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelt, kihúzták a par t ra és 
letelepedve a jó halakat összegyűjtötték edényekbe, a hasznavehetet le-
neket ellenben kidobálták. így lesz e világ végén is. Eljönnek az an-
gyalok, kiválasztják a gonoszokat az igazak közül s tüzes kemencébe 
vetik őket. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. 

Megértet tétek mindez t? Felelték n e k i : Igen! ö pedig mondot ta 
nekik: Ezér t minden írástudó, aki a menny királyságának tanítványává 
szegődött, hasonlít ahhoz a házigazdához, aki kincsei közül új és ó dol-
gokat hoz elő. 

A két példázat a mezőben elrejtett kincsről és az igazgyöngyről égy 
összetartozó párt alkot. Az eddig közölt példázatok Isten királysága útját 
és kiteljesedését rajzolták meg, ez a példázatpár pedig annak minden mást 
messze meghaladó értékét állítja a tanítvány szeme elé. — Az első példázat 
egy — talán napszámos — emberről szól, aki munka közben elásott kincset 
talál. A kincs a szántóföld tulajdonosáé s az illető — a m i fogalmaink 
szerint nem egészen becsületes eljárással, — a talált kincset újból elrejti , 
minden vagyonát pénzzé teszi, hogy a szántófőidet megvásárolhassa és a 
kincset így megszerezhesse. — A másik példázat egy kereskedőről szól, aki 
igazgyöngyöket keres s egy különösen szép és értékes példányt minden va-
gyonának feláldozásával megvásárol. 

Mindkét példázat megvilágítja, hogy milyen úton kell a tanítványnak 
haladnia. Isten Királysága mindent, minden földi értéket, minden tehetséget, 
erkölcsi erőt, emberi «vallásosság»-ot, akár az életet is odaadó szolgálatot 
követel. V. ö. Fii 3,8—9. 

A hálóról szóló példázat közeli rokonságot mutat a konkolyról szóló 
példázattal. Mindkettő arra tanít, hogy Isten királysága sohasem valósul 
meg teljesen, sohasem lesz a jelenlegi világkorszakban az «igazak» tiszta 
gyülekezetévé. A jók és gonoszok szétválasztása e világ végén, az ítéletkor 
történik meg. A tanítvány munkája tehát arra korlátozódik, hogy Isten irgal-
masságát hirdeti igazak és gonoszok előtt. Az ítélet tartása nem az ő ke-
zében van. 

A befejező kérdéssel Jézus meg akar bizonyosodni a felől, hogy tanít-
ványai megértették-e a példázatokat. Ezek tehát a tanítványok számára nem 
rejtvények, hanem Isten királyságának viszonylatait szemléltetik, világítják 
meg, úgy azonban, hogy Isten királyságának minden eddigi reménységet meg-
haladó és attól merőben eltérő újszerűségét domborítják ki. E végből Jézus 
megmutatja, mi a feladata tanítványainak, vagy ahogyan megjelöli őket: an-
nak az «írástudónak, aki a menny királysága tanítványául szegődött el». 

K a r a e r : Máté evangél ium* 7 
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(A menny királysága annyira elválaszthatatlan Jézustól, annyira az 5 szemé-
lyében valósul meg, hogy Jézus tanítványairól azt mondhatja: a menny ki-
rályságának a tanítványaiul szegődtek el!) A tanítványnak egyaránt kell e lő-
hozni, e lővenni régit és újat: nem elégedhetik meg azzal, hogy miközben 
tanít, meglévő «kincseit» tárja ki az emberek előtt, hanem mindig késznek 
kell lennie arra, hogy figyelve az Ür útmutatására, tanuljon újat, s így szol-
gáljon a gyülekezetnek. 

1 3 , 53—58: Jézus Názáretben; v. ö. Márk 6,1—6, Luk 4.16 -30 

Mikor Jézus befejezte e példázatokat , eltávozott onnét. S szülő-
városába érkezve, tanította őket zsinagógájukban, úgyhogy elrémült 
csodálkozással azt mondot ták : Honnét veszi ezt a bölcseséget és a cso-
dáka t? Vájjon nem ez-e az ácsmester fia ? Nem az ő anyját hívják-e 
Máriának és testvéreit Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és J ú d á s n a k ? 
És nőtestvérei is nem laknak-e mind itt nálunk ? Honnét veszi t ehá t 
mindezeket? S megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondot ta 
nekik : Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint hazájában és 
házában! S hitetlenségük miatt nem is cselekedett ott sok csodát. 

A 13,53—16,12 tartó rész Jézus galileai munkájából mutat be egyes jele-
neteket. Elsőként az evangélista Jézus názáreü elvetletéséről szól, amely mint-
egy jelképezi Izráel viselkedését vele szemben. Az elbeszélés szierint Jézus a 
zsinagógában tanít s a tanításban megnyilatkozó bölcsesége, valamint csoda-
tetteinek a híre hitetlenkedő, «elrémült csodálkozást» vált ki. Hiszen tudása, 
tanítása, s kiváltképen beszédének lenyűgöző ereje merő ellentétben van ala-
csony származásával, családjának közismert egyszerűségével és tanulatlansá-
gával. Jézust fordításunk «ácsmester» fiának mondja. Ez a fordítás a megfe le lő 
görög szóra a legvalószínűbb, bár az jelenthetne kőmíves-, ill. építőmestert, 
vagy kovácsmestert is. Jézus családja ezen megjegyzés szerint iparosmester-
séget folytatott s bizonyára Jézus is ácsmesterséget «tanult». Józsefei, Jézus 
nevelő atyját, az evangélista nem említi név szerint. Talán már halott volt , 
amikor ez az eset történt. Hogy Máté itt Jézusról, miht az ácsmester fiádról 
beszél, nincs ellentétben a gyermekségi történettel: az evangélista a közhan-
gulatot rajzolja. Megemlíti a szöveg Jézus fi- és nőtestvéreit. Ha az egyházban 
nem terjedt volna el, kb. a 2. század közepe óba az a feltevés, hogy Mária 
Józseffel nem élt valóságos házasságban, hanem szüzességét egész életén ke-
resztül megtartotta, úgy a szöveg minden olvasója Jézus édes testvéreire gon-
dolna. Valószínűleg ilyenekre gondoltak az evangélisták is. Csak a 2. század 
közepétől fogva tűnik fel az a feltevés, amelyei utóbb Origenes is e l fogadot l 
és amely azután az ókori egyházban elterjedt, hogy itt Jézus mostohatestvérei-
ről van szó, akik Józsefnek egy állítólagos e lső házasságából származtak. Csak 
Hieronymus állította fel — az újtestámentomi adatok felől való teljes tájé-
kozatlanságban — azt a tételi, hogy itt Jézus «unokatestvérei»-ről van szó. 
Ezt a feltevést azután a római egyház is elfogadta és katolikus teológusok még 
ma is i lyen értelemben magyarázzák azokat a helyekel, melyekben Jézus testvé-
reiről van szó. Jézus testvérei közül utóbb Jakab, akit az «igazságos» névve l 
tiszteltek meg, mint a jeruzsálemi gyülekezel vezetője nagy szerepet játszott 
az őskeresztyénségben, v. ö. Csel 12.17; 15 ,13; Gal 2 ,9 . S imon talán azonos 
azzal, akit a jeruzsálemi püspöki lista a 2. helyen említ. Júdás is szerepet ját-
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szőtt az őskeresztyénségben, amint arról a Judás-levél tanúskodik, mely való-
színűleg az ő nevét viseli címiratában. Az ő unokái lehettek, akiket Domitianus 
mint az Úr rokonait maga elé idézett. I. Kor 9, 5 szerint az tjjr testvérei misz-
sziói utakat is tettek. — Jézus nőtestvéreit Máté úgy említi, mint akik, Názáret-
ben éltek, Mária és a fitestvérek Ján 2,12 szerint Kapernaumba költöztek át. 
— Jézus tanításán «megbotránkoznak», vagyis tanítása botránkozás tárgyává, 
tehát a megfelelő görög szó eredeti jelentése szerint — «tőrré», «csapdává» 
lesz a hitetlen názáretiek számára, amelybe beleesnek. Az embert nemcsak a 
gonosz csábítás ejtheti tőrbe (pl. Mát 5 ,30; 18,6—7), hanem Jézus személye 
és igéje is, — >ha t. i. az elől hitetlenséggel elzárkózik, v. p. 11,6; 13,21; 26, 
31—35. Abban a visszautasító magatartásban, amelyet a názáretiek vele szem-
ben tanúsítanak, Jézus próféta-sorsot lát meg: a közelállók becsülik meg leg-
kevésbbé a prófétában hozzájuk lehajló isteni kegyelmet s ez teszi lehe-
tetlenné, hogy Isten erejének Jézus csodáiban megnyilatkozó, világot újjá-
formáló erejét megtapasztalják. 

14,1—12: Keresztelő János halála; v. ö. Márk 6 , 1 1 - 3 0 ; Luk 9, 7—9;3,19—20. 

Abban az időben Heródes negyedes fejedelem meghallotta J ézus 
hírét s azt mondot ta szolgáinak: Ez Keresztelő János , ő támadt fel 
halottaiból s azért munkálkodnak benne csodatevő erők. Heródes t. i. 
elfogatta János t , megkötöztette és börtönbe vettette Heródiás miatt, Fü-
löpnek, az ő testvérének a felesége miatt . Mert J ános azt mondotta 
nek i : Nem szabad neked vele élned. S jóllehet meg akar ta őt öletni, 
mégis félt a tömegtől, mivel prófétának tartották. Mikor azután Heró-
desnek születésnapja volt, Heródiás leánya ott táncolt előttük és meg-
tetszett Heródesnek, úgyhogy esküvel fogadta meg, bármit is kérjen, 
megadja neki. Ez pedig aay j a felbújtására azt mondotta : Add nekem 
ide egy tálon Keresztelő J á n o s fejét. Er re a király elszomorodva, de 
mégis esküjére és vendégeire való tekintettel megparancsolta, hogy ad-
ják neki oda. És elküldve, fejét vétette Jánosnak a tömlöcben. S elhoz-
ták a fejét egy tálon és odaad ták a leánynak, ez pedig anyjának vitte. 
Tanítványai azután odamenve magukhoz vették a te temet s eltemették, 
majd elmenve, elvitték a hírt Jézusnak. 

Az evangélista az egészen általános jellegű «abban az időben» kifejezéssel 
vezeti be elbeszélését. Az evangéliumi történet számára fontos az a körülmény, 
hogy Heródes negyedes fejedelemhez is eljut Jézus híre. Heródes Antipás, aki-
ről itt szó van, Nagy Heródes fia volt s Kr. e. 4—Kr u. 39. uralkodott «tetrarcha», az-
az <negyedes fejedelem» c ímmel Galileában. «Tetrarchá»-nak, negyedes 
fejedelem»-nek eredetileg valamely négy részre osztott terület egyik részének 
kormányzóját, ill. fejedelmét nevezték. Utóbb általában a kisebb, függő hely-
zetben levő fejedelmekre alkalmazták ezt a nevet s kifejezték vele, hogy az 
i l lető rang és hatalmi állás tekintetében a királyok alatt áll. Il^en alacso-
nyabb rangú fejedelmek voltak Nagy Heródes fiai, köztük Heródes Antipás 
is. Az utóbbi sok tekintetben hasonlított kegyetlen atyjához, — amint azt a 
következő elbeszélés is tanúsítja. Székhelye Tiberias volt a Genezáret tavának 
partján s így könnyen érthető, hogy a közeli Kapernaum vidékén tanító Jézus-
nak a híre eljutott hozzá. Az elbeszélés szerint Heródes a Jézus felől érkező 
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híreket azzal fogadta, hogy Keresztelő János támadt fel. Azt vélte, hogy Jé-
zusban azért munkálkodnak csodatevő erők, mivel nem természetes ember , 
hanem a halottaiból feltámadt Keresztelő. Ez a gyanú pedig babonás féle-
Lemmel töltötte el s Jézus ellenségévé tette. Miután Jézust elvetette szülő-
földje, Heródes személyében a politikai hatóság fordult ellene. 

A Heródes Antipásra vonatkozó híradás ad alkalmat az evangélistának 
arra, hogy elmondja a Keresztelő halálának történetét. Josephus tudósítá-
sából (Ant. XVIII, 5 ,2) is tudjuk, hogy a Keresztelőt Heródes Antipás fejez-
tette le. Míg azonban az evangéliumok által elbeszélt történet színhelyét való-
színűleg Galileában, talán pontosabban Tiberiasban kell keresnünk, addig 
Josephus szerint Heródes a Keresztelőt a Jordántól keletre fekvő Machaerus 
várában végeztette ki. A kivégzés okául Josephus azt hozza fel, hogy H e r ó d e s . a 
Keresztelő által megindított mozgalom miatt forradalom kitörésétől tartott és 
azt akarta megelőzni (1. 12. lap!). Josephus semmit sem tud arról, amit itt Máté 
(s hasonlóan Márk 6,11—30) elbeszél. Ebből azonban még nem szabad azt 
következtetni, hogy az evangéliumi tudósítás nem hiteles, ill. legenda. Nem 
lehetetlen ugyan, hogy az elbeszélés formálásában, különösen Márknál, köz-
rehatott a visszaemlékezés Illés történetére (v. ö. I. Kir 19,2, továbbá Márki 
6 ,23-hoz v. ,ö. Eszter 5 , 3 . 6 ) . De az elbeszélés lényeges tartalmán ez nem 
változtat. — 

Mindenesetre prófétára valló cselekedet volt, hogy János odaállott He-
ródes elé és a törvény rendelkezéseit (v. ö. III. Móz 18,6) érvényesítve paráznar 
ságnak minősítette együttélését Heródiással. Ilyen viszonyt a zsidó írástudo-
mány is «undok t isztátalanságának nevezett. Az evangélista ugyan valószínűleg 
tévedett, mikor Heródiás e l ső férjét Fülöpnek mondja: tudomásunk szerint 
az illető Antipásnak féltestvére volt és Heródesnek hívták. Antipás Heródiás 
kedvéért taszította el első feleségét, Aretas arab 'nabateus) fejedelem leányát 
s emiatt utóbb Aretasszal sú lyos háborúba keveredett. — Hogy a rendkívül 
nagyravágyó Heródiás a Keresztelőt fel lépése miatt el akarta tétetni láb alól, 
könnyen elgondolható, viszont, hogy Antipás, akinek a trónja minden ravasz-
sága ellenére sem nyugodott nagyon biztos alapokon, félt egy ilyen lépéstől1, 
az ugyancsak érthető. De az asszonynak jó alkalmul kínálkozik a Heródes 
születésnapja alkalmával rendezett ünnepség. Az ókorban általában elterjedt 
szokások szerint ugyan tisztességes asszonyok nem vettek részt l a k o m á k o n 
és még kevésbbé volt szokásban, hogy családtagok lánccal lépjenek fel. Az 
i lyesmi azonban nem volt lehetetlen. így az evangélista elbeszélése csak az 
Antipás udvarában dívó erkölcsi lazaságról tanúskodik. Heródes boros ál lapot-
ban tett könnyelmű esküvését és erotikus felhevülését használja fel Heródiás 
bosszújának végrehajtására. A «király» pedig, — ahogyan itt népies pontat-
lansággal az evangélista Antipást nevezi, — kötve érzi magát esküjéhez 
és teljesíti a kívánságot. — A tetemei János tanítványai temették el s ők 
vittek hírt mindezekről Jézusnak. A Keresztelő sírját a samáriai Sebastéban 
mutogatták, míg azt Julianus Apostata fel nem dúlta. 

14, 13—21: A nagy kenyércsoda; v. ö. Márk 6,31—44; I.uk 9.10—17; 
Ján 6 , 1 - 1 3 . 

Mikor Jézus ezeket hallotta, hajón eltávozott onnét magánosan a 
pusztába. A tömegek pedig ennek a hallatára gyalogosan mentek u t ána 
a városokból. Amikor kiszállt, nagy sokaságot látott s megkönyörült 
raj tuk és meggyógyította betegeiket. Az est közeledtével odamentek 
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hozzá tanítványai s azt mondták : Puszta ez a vidék és az óra már 
előrehaladott . Bocsásd el azért a sokaságot, hogy elmenve a falvakba, 
élelmet vásároljanak maguknak. Jézus azonban azt mondotta n e k i k : 
Nincs szükség arra, hogy elmenjenek, adjatok ti nekik enni. S azok 
fe le l ték: Nincs itt egyebünk, mint csak öt kenyerünk és két h a l u n k ! 
ö pedig azt mondot ta : Hozzátok ide nekem! Azután megparancsolta 
a sokaságnak, hogy telepedjen le a füvön, majd vette az öt kenye re t 
és a két halat, hálát adot t szemeit az égre emelve, és megtörve a 
kenyereket , kiosztotta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a soka-
ságnak. S mindnyájan ettek és jóllaktak, azután összegyűjtöt ték a 
megmaradt darabokat , tele tizenkét kosárral . Az étkezők száma pedig 
az asszonyokon és gyermekeken kívül mintegy ötezer férfi volt. 

A nagy kenyércsodáról mind a négy evangélista tudósít. Már ez a kö-
rülmény is mutatja, hogy az Jézus messiási működésében a tanítványok és 
az ősegyház megítélése szerint igen nagy jelentőségű esemény volt. A negyedik 
evangélium szerint a kenyércsoda jelentősége abban állott, hogy a fellelke-
sült tömeg Jézust messiási királlyá akarta kikiáltani, Jézus azonban a tömeg 
követelése elől visszavonult a hegyekbe. A szinoptikusoknál erről nem olvah 
sunk semmit. Máténál már eleitől fogva Jézus «visszavonulásáról» van szó 
Az evangélista nyilván arra gondol, hogy mikor Jézus értesült Antipás el len-
séges-babonás nyilatkozatáról ív. ö. 14,1—2). kitért a fejedelem útjából. A 
következő elbeszélések szerint Jézus bolyong, ide-oda vándorol s o lyan he-
lyeket keres, amelyek Antipás fennhatósága alól kiestek. Nyilván így kell 
érteni azt is, hogy Jézus hajón a Genezáret tavának túlsó partjára megy é s 
pedig «egyedül». De a tömeg követi őt és pedig gyalogosan, — ami n e m volt 
lehetetlen, hiszen a csónaknak is meglehetősen a part mentén kellett halad-
nia. Amikor Jézus a hajóból kiszáll, már a másik parton találja a sokaságot 
s megesik a szíve rajta, úgyhogy vele foglalkozik és gyógyít ja a betegeket. 
Estefelé a tanítványok figyelmeztetik, hogy bocsássa el a sokaságot. Annyira 
nem várnak semmi rendkívüli esemény!, hogy a népet a környező fa lvakba 
akarják küldeni, hogy ott lássák el magukat élelemmel. De Jézus azt az utar 
sítást adja nekik, hogy ők adjanak enni a sokaságnak: ha naphosszat ott 
ült Jézus lábainál s szomjazta az Igét, most testi éhségével sem lehet el-
utasítani. Test és lélek táplálása nem választható el egymástól . Azért Jézus 
terít asztalt a sokaságnak. Felhasználja a meglevő készletet, — öt kenyeret 
és két halat, —. s úgy. mint ahogyan az minden zsidó étkezésnél már akkor 
bevett szokás volt, imádsággal töri meg a kenyerei, kiosztja a tanítványoknak, 
akik a népnek adják továjbjb. Az evangélista leírásában nincs semmi, ami 
az esemény csodás jellegét kiemelné. Csak szűkszavú, szinte száraz rövidséggel 
említ i meg Máté, hogy az étkezés végeztével, amikor a közszokássá lett elő-
írás szerint a maradékot összegyűjtötték, tizenkét kosár telt meg kenyér-
darabokkal, jóllehet mindenki jóllakott és mintegy ötezer volt az étkezők 
száma az asszonyokon és gyermekeken kívül. 

Miben állott ennek az eseménynek a jelentősége az őskeresztyénség szá-
mára? Ma hajlandók vagyunk az elbeszélés központi kiemelkedő mozzanatát 
abban keresni, hogy Jézus csodás módon adott enni a sokaságnak. Az e lső 
keresztyének és az evangélista is — természetesen — azon a meggyőződésen volt, 
hogy Jézusnak a sokaság megelégítését csodás isteni erő tette lehetővé. De 
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Máté elbeszélése nem emeli ki ezt a mozzanatot, csak János mutatott rá nyo-
matékosan evangéliumában. Máté azt írja le, hogyan ültette Jézus a sokaságot asz-
talához és hogyan forrasztotta azt össze önmagával egy asztali közösségben. Az 
asztali közösség pedig a régi Keleten nemcsak társadalmi udvariasság kifeje-
zésére szolgált, mint nálunk, hanem a legszorosabb és legmélyebb közösséget 
jelképezte. Ezért lehetett az úrvacsora a keresztyén istentisztelet központja. El-
beszélésünk görög szövegében néhány kifejezés («vette a . . . k e n y e r e t . . . há-
lát a d o t t . . . m e g t ö r t e . . . kiosztotta ¡a tanítványoknak») emlékeztet az úrva-
csorai liturgiára. Ez aligha származik onnét , hogy Máté az elbeszélést szán-
dékosan formálta úgy, hogy az emlékeztessen az úrvacsorai liturgiára, ami 
a kenyércsodát mintegy előrevetített úrvacsorává tette volna. Ellenkezőleg, az 
úrvacsorai liturgiába mentek át az étkezés közben a zsidók által gyakorol t 
kegyes szokások. De így is nyilvánvaló, hogy amikor Jézus asztali terít a so-
kaságnak, a legmélyebb közösségre lép vele, «megkönyörül rajta» (14. vs.) és 
kitárja gyülekezetének kapuit az egész nép előtt. Ez az elbeszélés központi gon-
dolata s ezért lesz a kenyércsoda Jézus működésének egyik sorsdöntő e semé-
nyévé. Tragikus fordulattá pedig azáltal lesz, hogy a nép, — Izráel népe! — 
nem azt nézi és keresi, amit Jézus ad, hanem a csodát. A sokaság talán annak a 
közhiedelemnek a hatása alatt áll, amelynél fogva az e l jövendő Messiás majd 
ismét mannát ad a népnek. Ezért Jézusban hajlandó a Messiást fe l i smerni: 
«királlyá» akarják őt tenni, persze olyan királlyá, aki hadsereg élén vonul a 
gyűlölt e l lenség ellen és ha emberi erő nem elegendő, isteni hatalommal ala-
pítja meg a zs idó messiási birodalmat. De ez a messiási remény nem más, 
mint önzés, talán szépített, vallásos mázzal beburkolt «nacionalizmus», d e 
gyökereiben önzés, mely saját nemzetének dicsőséget, ellenségeinek p e d i g 
pusztulást kíván. Jézus messiás i küldetése azonban nem áll ítható semmilé le , 
akár egyéni, akár nemzeti önzés szolgálatába. Ezért kénytelen Jézus kitérni 
a sokaság kívánsága elől. Kitárta gyülekezetének kapuit vIzráel népe előtt, 
«jelet» adott neki, de a nép csak a kenyeret látta, azt, hogy imindnyájan jól-
laktak Isten csodálatos gazdagságából, és a messiási birodalomban is csak 
a saját, érzéki, önző kívánságait akarta kielégíteni (v. ö. Ján 6,26). Itt tárul 
fel a szakadék teljes mélysége, mely Jézus és népe közt támadt. 

A nagy kenyércsodát történetileg egyik legjobban tanúsított újszövetségi 
elbeszélésnek kell minősíteni, mert hiszen azt mind a négy evangélista el-
mondja. Ehhez járul, hogy a négyezer ember megelégítéséről szóló e lbeszélés 
(Mát 15,32—39. Márk 8 ,1—10) valószínűleg ugyanazon eseményre vonatko-
zik, bár ezt már az evangélisták sem ismerték fel. A n a g y kenyérdsodáról 
tehát két elbeszélés-változat is maradt ránk. Ez is mutatja, hogy a Genezáret 
tava melletti pusztában lejátszódó esemény mi lyen mélyen bevésődött a gyüle-
kezet emlékezetébe. Ennek ellenére a történeü kritika számára az e lbeszé lés 
igen sok nehézséget rejt magában. Hiszen ez a történet tartalmazza Jézus egyik 
legnagyobb csodáját. Azért sok kutató megfeszített éleselméjűséggel igyekezett, 
a történetből a csodás elemet kiküszöbölni vagy azt a kegyes legendák so^ 
rába áttolni. Racionalista teológusok azt gondolták, hogy amikor Jézus meg-
törte az öt kenyeret, a letelepedett sokaságban is kiki e lővette magával hot-
zott élelmiszerét és azt fogyasztotta el. I lyesmiről a szöveg azonban mit s e m 
tud. Közel jár ehhez az az újabb feltevés, hogy a történet — annak a megjegy-
zésnek kivételével, amely szerint mindnyájan jóllaktak, — «hiteles», s hogy Jézus 
a kiosztott öt kenyérrel, mint sakramentommal a közeli Isten királysága tag-
jaivá avatta a résztvevőket. Ez esetben természetesen Jézus nem táplálta cso-
dás módon a sokaságot, nem lehet kenyér-«csodá»-ról beszélni, hanem, mint 
sakramentomoknál szokás, mindenki éppen csak egy kis falatot kapott. Cso-
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dát e feltevés szerint az elbeszélésbe csak a gyülekezeti hagyomány vitt bele. 
Mások abban az irányban keresték a történet rejtélyének a nyitját, hogy az 
első gyülekezet Jézus messiás-volta felőli meggyőződése alapján a zsidó mes-
siási váradalmak értelmében azt remélte tőle, hogy mint Mózes, ő is mannát 
ad majd a népnek s így alkotta volna meg felőle ezt a «mythikus» «lbeszélést 
leginkább II. Kir 4, 42—44 alapján. Valóban, nem lehetetlen, hogy az idézett 
e lbeszélés befolyásolta az evangéliumi elbeszélés formálását, de teljességgel 
valószínűtlen, hogy a gyülekezet ennek az alapján költötte volna azt. Ismét má-
sok vándorló mesemotivumnak Jézusra való átvitelére gondolnak. De ilyen 
és hason ló kísérletek egymás mellé állítva csak annál jobban mutatják pró-
bálkozásaik valószínűtlenségét. Helytelen voltuk kitűnik már abból is, hogy 
az újszövetségi írók számára ebben az elbeszélésben nem a csoda volt a. legfon;-
tosabb. Nem is valószínű, hogy az elbeszélést a csodákat költő fantázia hozta 
volna létre. A gyülekezet hagyománya mögött o lyan eseménynek kell lenni, 
amely egyszeri, minden szokásos tapasztalást meghaladó rendkívüliségével 
mé lyen bevésődött a tanítványok emlékezetébe. 

1 4 , 22—36: Jézus a tengeren jár; v. ö. Márk 6,45—56; Ján 6,15—21. 

Azután mindjár t utasította tanítványait, hogy szálljanak a hajóra 
és induljanak előre a túlsó par t ra , míg ő a sokaságot elbocsátja. S a 
sokaság elbocsátása után egyedül ment fel a hegyre, hogy ott imád-
k ozék. Az est beállta után egyedül volt ott. 

A hajó pedig már sok stádiumnyira volt a szárazföldtől, haboktól 
hányatva , mert a szél szembefújt. S az éjjeli negyedik őrvál tás idején, 
a tengeren járva utóiérte őket. Amikor a tanítványok meglátták őt a 
t e n e r e n járni, rémület fogta el őket, s azt mondták, hogy kísértet, és 
félelmükben felkiáltottak. De J é z u s azonnal megszólalt azt mondván: 
Bá torság! Én vagyok, ne féljetek! Péter pedig válaszolva azt mondotta 
neki : Uram, ha Te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a 
vízen! S ő felel te: Jö j j ! Erre Pé ter kiszállva a hajóból járt a vízen és 
ment Jézus felé. De látva a szelet megijedt, s amikor süllyedni kezdett, 
hangos szóval kiál tot ta : Uram, ments meg engemet! J ézus azonnal 
kinyújtot ta kezét, megragadta őt s azt mondta neki: Kishitű, miért 
ké tségeskedté l? S amikor beszálltak a hajóba, elcsendesedett a szél. 
A hajóban levők pedig leborultak előtte m o n d v á n : Bizony, az Isten 
fia vagy te ! 

Mikor átkeltek, a szárazföldre, Genezáretbe értek. Az ot tani lakosok 
pedig felismerték őt s az egész vidékre hírnököket küldtek szét, úgyhogy 
odavit ték hozzá mind a betegeket s kérték őt, hogy legalább a ruhája 
bojtjait érinthessék. Mert valahányan megérintették, mind meggyógyultak. 

A negyedik evangélista elbeszélése szerint, — mint fentebb említettük, — 
a kenyércsoda után a sokaság Jézust messiási királlyá akarta kikiáltani, de ő 
ez elől kitért (Ján 6,14—15). Ebből a tudósításból érthetjük meg a szinopti-
kusok és köztük Máté elbeszélését is. Máté azt írja, hogy Jézus maga bocsá-
totta el a sokaságot. De Jézus könyörülete, mely a kenyércsodában jutott) 
kifejezésre, nem szüntette meg azt a szakadást, amely közte és a népiközt meg-
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volt, hanem az most csak még jobban kimélyült. Jézus még a tanítványok 
hitét is kénytelen volt félteni a sokaság lelkesedésétől, úgyhogy elküldte őket 
magától , míg maga a hegyre ment fel imádkozni. 

De az éjtszaka folyamán Jézus féltő szeretetből tanítványai után megy 
és a negyedik őrváltás idején, azaz kb. reggel három óra tájban utóiéri őket, 
m i k o r már «sok stádiumnyirai voltak a szárazföldtől (egy stádium 185 m). Az 
e lbeszélés Péler tengeren járásában éri el csúcspontját. Azok közt a történetek 
közt, amelyekben Péter apostolról s z ó van, ez talán a legfinomabb és legkecb-
vesebb. Benne az apostol hirtelen fe l lobbanó hite és bizodalma Jézus iránt, 
valamint gyors csüggedése és kétségeskedése mesteri módon tükröződik. AmÍz-
kor Jézus szavára elhagyja a hajót , Jézus isteni hatalmában részesül. Mert 
Jézus Isten mindenható segítségét n e m tekinti ragadománynak és nem hasz-
nálja kizárólagos birtokként, h a n e m annak osztályosaivá teszi hittel reáte-
kintő tanítványait. Az elbeszélésnek ez a vonása ugyanazon a síkon mozog, mint 
a tanítványok kiküldetéséről szóló történet, amely szerint Jézus isteni felhatal-
mazást ad nekik (v. ö- 10, 1). — Amit az evangélista itt Péterről e lmond , avval 
n e m az apostol tekintélyének emelését célozza. Különben bizonyára nem be-
szélt volna a gyülekezetnek Péter kétségbeeséséről, hitének fogyatékosságáról 
és arról, hogy emiatt végveszélybe került. Ellenkezőleg, Máté azt akarja a gyür 

lekezel elé tárni, hogy >egy Pétert i s csak a Krisztusnak feléje kinyújtott kez^ 
menthet meg a hullámokban való elmerüléstől. A hit nem önmagában erő, 
h a n e m erejét kizárólag abból meríti, hogy Krisztusra támaszkodik. — A csor 
dás jel hatását mutatja az a megjegyzés , hogy a hajóban levők leborulnak 
Jézus előtt és őt, csodálatos isteni hatalma miatt, istenfiának mondják. 

A hajó a Genezáret tavának nyugati partján köt ki és pedig «Genezá1-
ret»-ben, ami alatt talán a termékeny Gennészár síkság Cv. ö. Márk 6,53) . a 
mai el-guvér értendő, mely háromszög formájában a Genezáret tó partja és 
a hegyvidék közt kb. Magdala és Chan Minje közt terült el. Az evangél ista 
összefoglaló tudósítása szerint Jézus ezen a vidéken is gyógyított, a nép pedig 
azzal a babonás reménységgel tekintett rá, hogy minden beteg meggyógyul , 
ha a felső kabátján lógó bojtot megérintheti. Hogy az ilyen szuggeszt ióból 
származó hit sokszor szinte csodás eredményeket mutathat fel, i smeretes dolog. 

15, 1—20: Mi teszi az embert tisztátalanná? v. ö Márk 7 ,1—23. 

Akkor Jeruzsálemből jött farizeusok és í rástudók léptek oda Jé-
zushoz és m o n d t á k : Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyomá-
nyá t ? Mert nem mosnak kezet, amikor kenyeret esznek, ő pedig így 
felelt nekik: Miért szegitek meg ti is Isten parancsolatát a ti hagyo-
mányotok kedvéért ? Mert Isten azt mond ja : „Tiszteld a tyáda t és 
a n y á d a t ! " és : „Aki atyját vagy anyjá t szidalmazza, az haljon meg!" 
Ti pedig azt t an í t já tok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy a n y j á n a k : 
Legyen (Istennek szánt) áldozati ajándék mindaz, ami neked tőlem 
járna, annak lehet atyját vagy any já t nem tisztelni. így hatálytalanítot-
tá tok Isten parancsolatát hagyományotok kedvéér t . Képmutatók, helye-
sen prófétált felőletek Ezsajás, mikor azt mondo t t a : „Ez a nép csak 
a jakával tisztel engemet, de szívük távol van tőlem. Pedig hasztalan 
tisztelnek engemet, mivel emberi parancsolatokat tanítanak taní tás gya-

i nánt ." Azután odahívta a sokaságot s azt mondot ta nekik: Halljátok 
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és ér tsétek meg! Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami a száján 
bemegy, hanem az, ami a száján kijön, az teszi tisztátalanná az embert. 
Akkor hozzá lépve a tanítványok, mondották nek i : Tudod, hogy a fari-
zeusok megbotránkoztak, amikor hallották ezt a beszéde t? ő azt felel te: 
Minden növénynek, melyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki kell 
pusztulnia. Hagyjátok őke t : vakok ők, akik vakokat vezetnek. De ha 
vak vezet világtalant, mindketten gödörbe esnek. Erre Péter válaszol t : 
Magyarázd meg nekünk ezt a példázatot! ő azt felelte: Ti is még 
mindig értelmetlenek vagytok ? Nem értitek meg, hogy mindaz, ami a 
szájon bemegy, a gyomorba jut és onnan a természetes úton távozik ? 
Ellenben ami a szájból kijön, az a szívből származik és ez teszi tisz-
tá ta lanná az embert . Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, 
gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizony-
ságok, istenkáromlások. Ezek azok, amik tisztátalanná teszik az embert. 
A mosdatlan kézzel való evés nem teszi t isztátalanná az embert . 

4 vs. v. ö. II. Móz 20, 12; 21. 17; V. Móz 5. 16. — 8 - 9 . vs. v. ö. Ezs 29,13. 

Az evangélista ezt az elbeszélést egy színtelen «akkor«-ral kapcsolja a 
megelőzőkhöz. Abban a küzdelemben, melyei Jézus a farizeizmussal folytatott és 
amelynek folyamán a szakadék közte és a nép közt mindjobban kimélyült , nem-
csak a szombatnap megszentelésének a mikéntje, Jézus érintkezése a vámr 

szedőkkel , a böjtölés kérdése és hasonlók játszottak fontos szerepet, hanem 
különösen nagy jelentőségűvé lett a «vének hagyományai» kapcsán felmerült 
vita. 

Jeruzsálemből jött és talán a gyülekezetekben ellenőrző látogatásokat 
végző írástudók farizeusokkal együtt (v. ö. Márk 7, 1) felelősségre vonják Jé-
zust, hogy miért szegik meg tanítványai a «vének hagyományát». A kifejezés 
a törvény értelmezését és továbbfejlesztését jelöli meg, melyet a rabbinátus 
mint a «vének»-nek, azaz a már elhunyt írástudóknak az örökségét, hagyo-i 
m á n y o s tanítását őrzött és á l landóan gyarapított i skolá iban Ezt a hagyo-
mányt , melyet egyenesen a törvény fölé helyeztek, szegik meg a tanítványok, 
mikor étkezésnél nem mosnak kezet. A kézmosás étkezés előtt és után a zsidó-
ságnál nem volt egészségügyi parancsolat, hanem vallásos, pontosabban a 
rituális tisztaság szempontjából előírt követelmény. Alapját talán az a meg-
fonto lás tette, hogy minden étkezést hálaadó ima e lőz meg s hogy Istenhez 
csak tiszta kezeket szabad felemelni. Egyébként a rabbinátus aprólékos kicsir 
nyességgel előírta, hogy a kézmosási milyen körülmények közt, mennyi és 
mi lyen vízben kell elvégezni, stb. 

Jézus visszafordítja a vádat: a farizeusok szegik meg a törvényt emberi 
rendelésből származó hagyományaik kedvéért. A Sinai hegyen adott törvény 
megszegése az igazi bűn s ezt csak súlyosbítja az a körülmény, hogy a 
törvényt a vének hagyományai kedvéért szegik meg s hogy így az utóbbiakat 
a törvény fölé emelik. Jézus viszonvádját a negyedik parancsolat kapcsán 
szemlélteti. Ezt a parancsolatot Isten adta s a törvény azt mondja, hogy aki 
csak szidalmazza is atyját vagy anyját, az haljon meg. Azonban a rabbinátus 
hatálytalanítja ezt az isteni parancsolatot, amikor lehetővé teszi, h o g y a fiú 
gyűlöletből elvonja atyjától vagy anyjától azt, ami szüleit jog szerint meg-
illeti. Jézus szavai arra a rendelkezésre utalnak, amely szerint, ha valaki 
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valamire azt mondotta: Legyen ez Istennek szánt ajándék! (héberül: korbán, 
Márk 7,11; v. ö. III. Móz 2,1. 4; IV. Móz 7.13'). úgy az áldozatnak számított, 
a nélkül hogy az illetőnek azt valóbaji 'áldozatul kelleti volna bemutatni. 
Mivel mindaz, amit ily módon «korbán»-nak minősítettek, mások számára érint-
hetetlenné lett, azért ennek révén a fiú gyűlöletből szülei iránt mindent el-
vonhatott tőlük s így érzékenyen megkárosíthatta őket. Joggal mondja Jézus 
erre az eljárásra, hogy emberi rendelkezések kedvéért hatálytalanítják az 
Isten parancsolatát. A kegyesség gyakorlásából így származik a bűn. Ebben 
viszont ismét valóra válik, amit már Ezsajás is szemére hányt a népnek, 
hogy t. i. Istent csak ajakával tiszteli, nevét csak ajakán hordja, de szíve 
távol van Istentől. De így -hasztalan» vagy pontosabban «alap nélkül», jog 
nélkül tisztelik Istent, mert h iszen emberi parancsolatokat tanítanak úgy, 
mint isteni tanítást. 

Jézus ezután az összegyűlt néphez szólva az egész vita-kérdésnek a végső 
alapjait világítja meg. Nem az teszi «tisztátalanná», «profánná» az embert Isten 
előtt, vagyis nem az választ el minket Istentől s n e m az tölti m e g életünket 
bűnnel, ami a szájon bemegy, hanem az, ami onnét kijön. Nem az bontja meg, 
teszi lehetetlenné a közösséget Isten és ember közt, amit eledelkénl fogyaszt el, 
hanem az a beszéd, amely a szívben lakozó bűnös indulatnak ad kifejezést 
Jézus válaszában egészen új alapokra fekteti a kultikus tisztaság fogalmát s 
következményeiben beláthatatlan jelentőségű Nemcsak a vének hagyományait 
hatálytalanítja, h a n e m a mózesi törvény igen fontos részeit is s azért értr 
hető, ha a farizeusok annak hallatára «megbotránkoznak». Erre a botrán-
kozásra Jézusnak nincs más felelete, mint hogy az egész farizeizmus, mint 
nem az Atyától plántált növény ítélet alatt áll s azért ki f o g gyomláltatni. Vagy 
egy másik hasonlattal: olyan a farizeizmus, mint a vak, aki vakoknak a veze-
tésére vállalkozik. Szükségképen mindkettő beleesik az útjába kerülő gödörbe. 

De Jézus igéje a tanítványoknak is annyira újszerű, hogy nevükben 
Péter kéri a Mestert, magyarázza meg a «példázat»-ot. A «példázat» szót itt 
abban az ótestámentomi értelemben kell venni, amely szerint «talány»-t, 
«rejtvény»-t jelent (v. ö. a Függelékben a példázatokról!). Jézus a kérésnek 
azzal a csodálkozó felkiáltással tesz eleget, hogy még a tanítványai sem 
tudják megérteni igéjét. Azután utal arra, hogy az elfogyasztott eledel a ter-
mészetes uton távozik ismét a kloakába. Hogy testünk megtisztuljon azoktól 
az anyagoktól, amelyek használhatatlanok a számára, ahhoz n i n c s szükség 
vallási törvényekre. Nem is az elfogyasztott eledel, vagy a testi élet egyéb, 
dolgai, mosakodások vagy hasonlók (ide tartozik a nemi élettel kapcsolatos 
dolgok természetes rendje is!) tesznek bennünket tisztátalanokká», «pn*-
fán»-okká Istennel szemben, hanem az, ami «a szívből származik», t. i. gonosz 
gondolatok és indulatok, valamint a gonosz cselekedetek, mint 'amilyenek 
gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúbizonyság vagy károm1-
lás (a felsorolás alapjául a Tízparancsolatnak a «második» táblája szolgál!). 
Ezek teszik tisztátalanná az embert, ezek miatt telik meg élete bűnnel , úgy-
h o g y nincs többé közössége a szent Istennel. 

Jézusnak döntése beláthatatlan horderejű. Hogy értelmét helyesen fog-
hassuk fel, f igyelnünk kell arra, hogy Jézus nem az ú. n. rituális törvény 
kötelező erejét o ld ja fel, hogy annál erőteljesebben hangsúlyozza az ú. n. 
erkölcsi törvényt. Jézus egyéb döntéseiből is nyilvánvaló, hogv n e m utasí-
totta el általában a «rituális» törvényt, mint amilyen pl. az ünnep megszentö-
lése, amint hogy élelfolytalásában maga is alávetette magát a törvény rendel-
kezéseinek, v. ö. pl. Mát 8, 4. Viszont másfelől pl. a mózesi törvénynek a házas-
sági elválás tekintetében foganatosított intézkedését Jézus hatályon kívül helyezi, 
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ill. emberi törvényalkotásnak minősíti (v. ö. Mát 19,3—9). De azt sem l ehe t 
mondani , hogy Jézus a «külsőségek» helyett az «érzület»-re helyezi a hangsúlyt. 
Éppen a jelen szakaszt értelmezik sokszor ígv, holott éppen itt mutat rá Jézus 
arra, hogy a «szívből», vagy ahogyan mi szoktuk mondani az « é r z ü l e t b ő l 
származnak a gonosz cselekedetek, tehát maga az érzület is gonosz. Jézus 
itt is, mint a hegyi beszédben, az emberi gonoszságnak a végső gyökerét 
tárja fel, s ezért mutatja meg, hogyan fertőzi meg az egész életvalöságunkati 
megrontó bűn érzületünket, sőt hogyan járja át kegyességünket is, úgyhogy 
«a vének hagyománya», azaz a mi viszonyaink közt az életszokássá lett «vallá-
sosság» kedvéért hogyan szegjük meg s leszünk engedetlenek Isten akara-
tával szemben. 

1 5 , 21—28 A kananeus asszony; v. ö. Márk 7,21—30. 

Jézus eltávozva onnét Tirus és Szidon vidékére vonult vissza. S 
íme, egy arról a vidékről való kananeus asszony jött ki hozzá és utána 
kiáltott mondván : Könyörülj rajtam, Uram, Dávid Fia, leányomat na-
gyon gyötri a gonosz lélek, ő pedig nem felelt neki egy szóval sem. 
Erre a tanítványok odamentek hozzá és kérték őt modván : Bocsásd el, 
mert utánunk kiáltoz, ő pedig így felelt : Én csak Izrael házának el-
veszet t juhaihoz küldettem. Az asszony azonban odament, térdre borult 
előtte s mondta : Uram, segíts ra j tam! De ő azt felel te: Nem helyes el-
venni a gyermekektől a kenyeret és a kis ebeknek vetni. De az azt 
felelte : Úgy van, Uram ! mert a kis ebek is esznek azokból a morzsák-
ból, melyek uraik asztaláról hullanak le. Akkor azt válaszolta neki 
J é z u s : Asszony, nagy a te hited ! Legyen a te kívánságod szer int ! S 
meggyógyult a leány attól az órától fogva. 

Az évangélista elbeszélése szerint Jézus «onnét» (ha 14,34-et vesszük 
tekintetbe, akkor a Gennészár síkságra kell gondolni) eltávozik Tirus és Szidon 
vidékére, hogy — Márk elbeszélése szerint — visszavonuljon az emberek elől. 
Máté szavai a Galilea északi határán túl fekvő területre mutatnak, mely 
Tirushoz tartozott. Itt keresi fel Jézust egy pogány asszony, akinek a nemzet-
ségbeli hovatartozandóságál jelöli meg az a kifejezés, hogy «kananeus». Az 
asszony gonosz lélektől megszállt, betegen sínylődő gyermeke számára keres 
segítséget Jézusnál. Az «Uram, Dávid Fia» megszólítás Jézust Izráel messiási 
királyának mondja. A következő, rendkívül élénken elbeszélt történet az o lvasó 
f igyelmét nem annyira a csodás gyógyításra, mint inkább arra irányítja, hogyan 
hallgatta meg Jézus egy pogány asszony kérését. Jézus isteni küldetése kizáró^ 
lag Izráel házának, azaz a választott népnek az elveszett juhaihoz szól (v. ö. 10, 
5—6. Ennek megokolása («Nem helyes elvenni a gyermekektől a kenyeret és a k i s 
ebeknek vetni») magában foglalja azt is, hogy Izráelen hivatását csak akkor 
végezheti el, ha n e m tér le a pogányokhoz vezető utakra. Különben a fiak 
nem kapják meg azt a kenyeret, amely őket megilleti. Jézus közkeletű 
zsidó szóhasználattal «ebek»-nek mondja a pogányokat, de a kifejezés élességét 
tompítja azzal, hogy «ebecskék»-ről («kis ebek») beszél. A pogány asszony 
meghajol Izráel elsőbbsége előtt, nem akarja Jézus munkájának isteni tervét 
keresztezni, csak arra mutat rá, hogy küldetése nem szenved csorbát, ha annak 
«morzsái» a pogányokhoz is elhullanak. Ez meggyőzi Jézust, mert az asszony 
kéréséből az a bizodalom szól, amely hitének reménységével az Istenre 
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tekint és emberi nyomorúságában Istentől vár és kér segítséget. Ez a hit 
fjedig nem szégyenül meg. Az e lbeszélés éppen azt akarja szemléltetni, hogyan 
találja meg a hit az utat Jézushoz és hogyan győzi le azt •a választófalat, almely 
Izráel és a pogány népek közt megvolt. Ennyiben ez az elbeszélés rokon a 
kapernaumi százados történetével (8,5—13). 

15, 29—39: A négyezer e m b e r megvendégelése; v. ö. Márk 8,1—10. 

Eltávozva onnét Jézus a galileai tenger mellé ment s felmenve a 
hegyre ott leült. És nagy sokaság ment hozzá, vele együtt sánták, 
nyomorékok, vakok, némák és sokan mások. Ezeket oda tették lábai 
elé s meggyógyította őket. A sokaságot pedig csodálat fogta el, látva, 
hogy némák megszólalnak, nyomorékok egészségesek, sánták járnak és 
vakok látnak. S dicsőítették Izráel Istenét. 

Jézus pedig odahívta tanítványait és mondotta nek ik : Szánom 
ezt a sokaságot, mert már három napja itt vannak nálam és nincs mit 
enniök. De nem akarom őket éhen elbocsátani, nehogy az úton dőlje-
nek ki. Erre a tanítványok azt felelték: Honnét vegyünk itt a pusztá-
ban annyi kenyeret , hogy ilyen nagy sokaságot megelégíthessünk? De 
J ézus azt mondta : Hány kenyere tek v a n ? S azok azt felelték: Hét és 
néhány halacska. Erre meghagyta a sokaságnak, hogy telepedjen le a 
földre. Azután vette a hét kenyere t s a halakat, hálát adott , megtörte 
őket és kiosztotta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. 
S ettek mindnyájan és jóllaktak, azután összegyűjtötték a maradék 
da raboka t hét teli kosárral. Az é tkss í száma pedig négyezer férfi 
volt az asszonyokon és gyermekeken kívül. Azután elbocsátva a soka-
ságot, hajóra szállt és Magada vidékére ment. 

A négyezer ember megelégítéséről szóló törlénet színhelye ismét a Gene-
záret tavának partja és pedig, ha az evangélista úgy gondolta, hogy Jézus ez 
időtájt kerülte a Heródes Antipás fennhatósága alatt levő területei, akkor az 
elbeszélés nyilván úgy értendő, hogy Jézus tanítványaival Tirus vidékéről a 
Genezáret tavának keleti partjára vonult. Bevezetésül a lörténethez Jézus mes-
siási gyógyító munkájának az általános leírása szolgál, v. ö. 4 .24—25; 14, 
35—36. A szövegezés emlékeztet a Keresztelő követeinek adott feleletre, v. ö 
11,4—5. A sokaság a gyógyítások láttára nem Jézus csodatevő erejét dicsőíti , 
hanem Istent: Jézus minden cselekedetével Istenhez vezeti az embert. 

A négyezer ember megelégítéséről szóló történet igen nagy rokonságor 
mutat a nagy kenyércsoda történetével: a kettőnek a felépítése és a menete 
teljesen megegyezik, azért jogosult az a feltevés, hogy a két elbeszélés külön-
böző formában, de ugyanarra az eseményre vonatkozik. Máté (és hasonlóan 
Márk) azonban ezt nyilván nem ismerte már fel, hanem azt gondolta, hogy Jézus-
nak két egymástól független cselekedetével van dolga. Különben valamelyiket 
a két elbeszélés közül nem vette volna fel evangéliumába. A történet lényeges 
pontja itt is az, mint az ötezer ember megelégítéséről szóló történetében, hogy 
t. i. Jézus asztali közösségre lép a sokasággal és így kitárja gyültekezetóneik 
kapuit az egész nép előtt ív. ö. 102 lap!). Hogy az evangétísta ez e lbeszélés 
mögött más e seményt keresett, mint az ötezer ember megelégítéséről szóló törté-
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net mögött , annak az oka bizonyára nemcsak abban van, hogy itt más az étke-
zőknek és más a kenyereknek a száma, hanem abban is, h o g y Jézus cselek-
vése másként van megokolva. I ü azt olvassuk, h o g y a sokaság m á r három napja 
van Jézusnál . Ha é t len bocsátaná el, az éhségtől eset leg útközben dőlnének ki 
sokan közülük. Amikor Jézus megszánja a sokaságot , akkor a szükségen 
akar segíteni s ezt megteszi úgy, hogy fe lhasznál ja a m e g l e v ő eleséget 
és azzal terít asztalt a sokaságnak. 

Miután Jézus a sokaságot e lbocsátotta, maga hajóra szál l t és Magada 
vidékére ment. A név talán a Gennészár sikság Magdala nevű városát jelöl i 
meg. 

1 6 , 1 — 12 Jézustól jelet kívánnak; óvás a farizeusoktól ; v. ö. 
Márk 8 , 1 1 - 2 1 ; Luk 11, 29; 12,1. 

Azután odamentek hozzá a farizeusok és szadduceusok és kísértve 
őt kérték, hogy mutasson nekik mennyei jelet. De ő azt válaszolta 
nekik: [Az est beálltával azt mondjátok: szép idő lesz, mert vörös az 

s reggel: ma zivatar lesz, mert borús és vörös az ég. Az ég arculat-
ját meg tudjátok ítélni, ellenben az idők jeleit nem!] Gonosz és parázna 
nemzedék keres jelet, de nem kap más jelet, mint csak Jónás próféta 
jelét. És otthagyva őket eltávozott. 

Mikor a tanítványok a tó túlsó part jára mentek, elfelejtettek ke-
nyeret vinni magukkal. Jézus pedig így szólt hozzájuk: Vigyázzatok, 
őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától! E r re tanakodtak 
maguk közt m o n d v á n : nem hoztunk magunkkal kenyeret ! Mikor ezt 
Jézus észrevette így szólt: Mit tanakodtok magatok közt, kicsinyhitűek, 
hogy nincs kenyeretek ? Még most sem érti tek és nem emlékeztek az 
ötezer embernek kiosztott öt kenyérre, és hogy hány kosárral gyűjtöt-
tetek össze ? Sem a négyezer embernek kiosztott hét kenyérre , és hogy 
hány kosárral gyűjtöttetek össze ? Mimódon nem értitek, hogy nem 
kenyerekről beszéltem hozzátok ? ő r izked je tek a farizeusok és szad-
duceusok kovászától ! Akkor megértették, hogy nem a kenyér kovászá-
tól kell őrizkedniök, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától. 

Az e lbeszé lés szerint farizeusok és szadduceusok lépnek Jézushoz azzal 
a «kísértő», azaz próbára tevő kéréssel , hogy mutasson nekik mennyei jelet , 
mely igazolja i s teni küldetéséi . A kérdés és Jézusnak a Jónás- je lre u ta ló 
felelete azonos a 12 ,38—39-ben felvetett kérdéssel és felelettel, (v. ö. 88. lap!) . 
A 2. és 3. vs. va lósz ínűleg nem tartozik hozzá az eredet i szöveghez . E vs . -ekben 
Jézus s z e m r e h á n y á s s a l illeti a farizeusokat és szadduceusokat , hogy az esté l i 
és hajnal i égbol tozat vörösségéből tudnak ugyan következtetni az időjárás 
alakulására, d e az «idők jelei»-t n e m értik meg. Ezek a vs-ek hiányoznak igen 
fontos régi kéziratokból és h iányoznak az Úfjtestámentomnak abból a leg-
régibb szövegéből , amelye t Alexandriában, Caesareában és Ant iochiában használ-
tak. Luk 12, 54—56 közű Jézusnak egy hason ló igéjét; s a Máténál található be-
toldás lalán nyugaton ( R ó m á b a n ) kerüli bele jelenlegi szövegünkbe , de e g y 
az evangé l iumoktó l v i szonylag független h a g y o m á n y b ó l származik. 

A kővetkező szakasz, amely a tanítványokat óvja a far izeusok és szad-
duceusok kovászától , csak lazán függ össze a megelőzővel . Jézus tanítványai-
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val együtt átkel a Genezáret tavának túlsó partjára és az utóbbiak elfe lej-
tettek kenyeret vinni magukkal. Míg a tanítványok gondolatai a testi élet 
szükségletei körül járnak, addig Jézus lelki életüket igyekszik megtiszt í tani 
Ez az értelme a farizeusok és szadduceusok kovászától való óvásnak. A fari-
zeusok és szadduceusok irányzata egymástól ugyan jelentékenyen eltér, de 
mégis megegyezett nemcsak abban, hogy Jézust elutasította, hanem abban is, 
hogy az ótestámentomi törvény emberi értelmezését tette a val lásos élet 
alapjává. Azért foglalja Jézus a két irányzatot egybe. Azt, amit a tanítványok 
Jézustói nyernek, tönkreteheti, ha a «vének hagyományaidnak kovásza továbbra 
is végzi rajtuk az egész életet és gondolkodást formáló munkáját. A tanítványok 
nem értik az intelmet. Azért kell Jézusnak utalnia a nagy kenyércsodára. Azj 
evangélista ezt az igét úgy formálja, hogy az általa közölt két elbeszélésre való' 
hivatkozás az utalást erősítse. Annak, amit a tanítványok a nagy kenyércsoda 
alkalmával tapasztaltak, fel kellene szabadítani őket minden a testi élet dol-
gaira vonatkozó gond alól. Mert ha n e m is remélhetik, hogy Jézus á l landóan 
csodás mennyei kenyérrel táplálja testüket, meg kell látniok, hogy igazán 
életet formáló ereje annak a tanításnak van, amely e l töl t i a lelket. Azért kell 
tekintetünket a ,testi e ledelről a lelki életre fordítani és óvakodni a farizeusok és-
szadduceusok tanításától. 

Jézus búcsúja Galileától és útja Jeruzsálembe, 16, 13—20, 34. 

Már a 14. és 15. fejezet elbeszélései is úgy állítják Jézust a gyülekezet 
szeme elé, mint aki Galilea határán, sőt azon túl jár, és nagy .tömegektől távol, 
első sorban tanítványaival foglalkozik. A 16,13—20,34 terjedő részben Jézus 
búcsút mond Galileának és megindul Jeruzsálem felé. Az elbeszélés a Caesarea 
Filippi-i vallástétellel érkezik el egyik legfontosabb csomópontjához. A követe 
kező történetek pedig Krisztus elkövetkezendő szenvedésének a bejelentése 
kapcsán e lső sorban a tanítványokhoz intézett tanításokat, intelmeket tartal-
maznak, végül néhány kiragadott kép szemlélteti Jézus útját Jeruzsálembe. 

16, 13—23 Péter vallástétele, az első szenvedésjövendölés; v. ö. 
Márk 8,27-33; Luk 9,18-22. 

Mikor Jézus Caesarea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítvá-
nyait mondván: Kinek mondják az Emberfiát az emberek ? Azok felel-
ték : Egyesek Kereszteld Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások Jere-
miásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre azt mondta nekik: Ti kinek 
mondotok engem ? Simon Péter válaszolva mondot ta : Te Krisztus vagy, 
az élő Isten Fia. Erre Jézus azt felel te: Boldog vagy, Simon, Jónának 
fia, mivel nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én 
mennyei Atyám. Én pedig azt mondom neked, hogy te Péter vagy és 
erre a kősziklára építem Anyaszentegyházamat és a pokol kapui sem 
vesznek raj ta diadalt. Neked adom a menny királyságának kulcsait s 
amit megkötözöl a földön, kötve lesz e mennyben is és amit feloldozol 
a földön, oldozva lesz a mennyben is. Akkor meghagyta tanítványainak, 
hogy senkinek meg ne mondják, hogy ő a Krisztus. 

Ez időtől fogva kezdette Jézus tanítványai elé tárni, hogy Jeru-
zsálembe kell mennie, sokat szenvednie a vénektől, papi fejedelmektől és 



111 

22 

23 

13 

14 

Írástudóktól és megöletni és harmadnapon feltámadni. Erre Péter magához 
vonva megfeddet te s azt mondta neki : Isten legyen kegyelmes hozzád. 
Uram, ez nem eshetik meg veled! ő pedig megfordulva azt felelte 
Pé t e rnek : Távozz tőlem, Sátán, botránkozás vagy nekem, mert nem 
Istennek dolgait forgatod elmédben, hanem emberekéit. 

A caesarear-filippi-i jelenet, ill. pontosabban Péter vallástétele az egyik 
legfontosabb csomópont Jézus történetében. Az esemény jelentőségét mind 
a három szinoptikus evangélista érezteti azzal, hogy a történetet érezhető hang-
súllyal mondja el s hogy kapcsolatba hozza vele Jézus első szenvedés-jöven-
dölését. 

Az elbeszélés sz ínhelye Caesarea Filippi környéke, ahova Jézus ván-
dorlásai során érkezett. Caesarea Filippi, régebbi nevén Paneas (ma Banjas) 
Palesztinától északra, a Jordán forrásától nem messze csodálatosan szép vi-
déken, a Hermon lábánál feküdt s híres volt Pán istennek szentelt templo,-
máról. Fülöp negyedes fejedelem újra építette s Tiberius császár tiszteletére 
Caesarea nevet adva neki, székhelyévé tette. Jézus az elbeszélés szerint nemi 
ment be a városba, hanem a környéken tartózkodott. Valamikor, még a fogság 
előtti időben ezen a vidéken vonult Izráel országának a határa. Jézus bejárta 
a választott nép országának egész területét. Egyedül maradva tanítványaival, 
távol a sokaságtól, tette fel a kérdést, hogy kinek mondják, mit tartanak 
felőle az emberek. A szöveget Máté úgy formulázza, hogy az Emberfia meg-
jelölés ellentétet jelent a Péter feleletében található Istenfia névvel. 

Jézus kérdésére felel Péter vallástételével. Amit Péter mond, nem a 
tanítvány hirtelen fellángolásából, hanem Jézus indításából ered. Vagyis nem 
úgy áll, mintha Jézus a tanítványok unszolására vagy biztatására vállalná a 
messiási király szerepét, hanem teljesen maga tartja kezében sorsát s külső 
befolyástól függetlenül halad a maga, az Atya akaratával megegyező útján. 

A tanítványok feleletükben röviden felsorolják azokat a különféle vélemé-
nyeket, amelyek Jézust illetőleg a nép körében keringenek. Ezek mind meg-
egyeznek abban, hogy Jézus isteni küldetéséi valamilyen formában elismerik, 
de nem hajlandók el ismerni messiási méltóságát. Így egyesek a halottaiból fel-
támadt Keresztelőt látják benne azt gondolva, hogy Isten a Keresztelő prófétai 
igéjének o ly módon akar nagyobb súlyt és hitelességet kölcsönözni, hogy őt 
halottaiból feltámasztva újból elküldi a néphez. Mások Illést látják benne, akit 
a közkeletű messiási váradalom Mai 4, 5 alapján a Messiás várható előfutárának 
tartott. Ismét mások úgy vélik, hogy talán Jeremiás vagy más valaki a prói-
féták közül támadt fel Jézusban, hogy az Isten királysága közeledtét jelentő 
jelenlegi sorsdöntő időkben megtérést prédikáljon és a népet Istenhez vezesse. 
Csak éppen a messiási királyt nem volt hajlandó a nép Jézusban felismerni. 
A közmeggyőződés t. i. azt mondotta, hogy a messiási királynak hatalommal 
kell legyőznie minden ellenállást és látható módon kell megvalósítania Isten 
királyi uralmát. Helytelen ugyan az a felfogás, mintha a késői zsidóság a 
Messiástól kizárólag azt várta (volna, hogy a gyűlöletes római igából szabadítja 
meg a népet és így állítja föl a Messiás földi királyságát. Bár a rabiga lerázá-
sának a reménysége jelentékeny szerepet játszott a messiási reménységben, 
ennyire az sohasem világiasodott el s annak lényege mindig a val lásos re-
ménység volt, t. i. a messiás i királyság megalapításával új világ teremtése és a 
halál hatalmának megtörése. De ha a nép ezt várta a messiási királytól, akkor 
nyi lvánvaló, hogy Jézusban nem ismerhette fel a Messiást. Hiszen ő nem volt 
ax a mennyből alászállott istenfia, aki mindenki számára nyilvánvaló isteni 
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hatalommal valósította volna meg, amit a farizeusok által befolyásolt közhiede-
lem a Messiástól várt. Péter vallástétele Jézusról éppen ezért o lyan jelentős és lesz 
csomóponttá az evangéliumi elbeszélésben. Mert az apostol azt mondja, hogy a 
tanítvány Jézusban felismeri és megtalálja a messiási királyt, az Ötestámentom 
ígéreteinek a beteljesedését annak ellenére, hogy e fel ismerésnek a látszat 
teljesen ellentmond. Jézus e felelet szerint az «élő Isten Fia», tehát Isten 
választotta fiává, úgyhogy az Atyával egyszeri, sehol máshol meg nem talál-
ható közösségében él (v. ö. 11,27). Péter vallástétele Jézus részéiről választ 
igényel és pedig igenlő értelemben. A szinoptikusok közül ezt csak Máté szö-
vege foglalja magában. Sok magyarázó ez utóbbi körülményt tantva szem 
előtt, azt véli, hogy a feleletet csak az evangélista, ill. az evangélista mögött álló-
pogány-keresztyén gyülekezet hagyománya adta Jézus ajkára. Azonban már a 
szövegezés is arra vall, hogy Jézus szava nem keletkezhetett a görögül beszélő 
gyülekezet talaján (1. a «test és vér», «oldozni* és «kötözni» kifejezéseket!). Ez 
a megállapítás magában véve ugyan nem biztosítja még Jézus szavának «erede-
tiségét», azaz, hogy Jézus azt éppen a Máté által közölt formában mondotta. 
Hiszen ezt az igét, úgy műit Jézusnak egyéb ránk maradt igéit is, az el^ő 
gyülekezetek formáló hagyománya közvetíti számunkra. Azonban a fentebbi 
megfigyelés feljogosít bennünket arra, hogy keressük ennek az igének az értelmét 
Jézus tanításának az összefüggésében. 

Jézus felelete mindenek előtt azt állapítja meg, hogy amit Péter mondott , 
azt nem «test és vér» nyilatkoztatta ki neki, hanem «az én mennyei Atyám». 
A «test és vér» kifejezéssel a zsidó szóhasználat «az ember»-t jelöli meg és 
pedig pontosabban iaz embert ,mint olyat, aki az örökkévaló Istennel el lentétben 
van. Jézus tehát azt válaszolja, hogy amit Péter mondott, az nem emberi kitalálás-
ból származik, azt nem mulandó emberi gondolatok sugallták neki, hanem az a 
szó szoros értelmében vett «kinyilatkoztatás» és pedig a mennyei Atya kinyi-
latkoztatása. Péterről tehát a következőkben nem emberi mivolta szerint van 
szó, nem is tanítványi vagy pedig első hitvalló mivolta szerint, s még kevésbbé 
van szó Péter hitéről, — amint azt sok protestáns magyarázó katolikus-ellenes 
éllel gondolja. (Nemcsak a «hit» szó, de még csak a hit képzete is hiányzik 
az egész szakaszból.). Mert akár Péter emberi személyéről , akár Péter 
hitéről volna szó itt, Jézus emberre, ill. emberi tulajdonságra építene. Jézus 
ahhoz a Péterhez szól, aki isteni kinyilatkoztatást nyert s ebben van Péter 
«előnye» társai fölött. Ezért teljesedik itt be az a név, amelyet Jézus 
valószínűleg más alkalommal adott Simonnak, s amelynek a jelentőségére 
itt csak utal (v. ö. 66. lap!). Az a Simíjn, akinek Isten kinyilatkoztatta Jé-
zus személyének és rendeltetésének a titkát, így lesz sziklává, azaz az első« 
kővé (nem «fundámentum»-má!), — mondja Jézus egy szójátékkal, — amelyre 
«Anyaszentegyházát» építi. Az «Anyaszentegyházat» tehát Jézus építi, de abban 
az épületben, amelyet Jézus emel, Péternek különleges, a többi tanítványokat 
meghaladó jelentősége van. Ez a jelentőség az, hogy Péter az épület e l ső 
köve s Jézus minden más követ érre az elsőre épít rá. 

Mi az «Anyaszentegyház», melyet Jézus épít? A Máté szövegében található 
kifejezés (ecclesia) átment a latinba s ennek közvetítésével több modern nyelvbe 
is. Az evangél iumokban Jézus ajakán, e helytől eltekintve, még csak Mát 
18,17-ben található meg. Az ecclesia szót nem szabad megtölteni azzal a képzet-
tartalommal, amelyet mi kapcsolunk az «egyház» szóhoz. A görög ecclesia szó 
eredetileg a népgyűlésre, ill. valamely ünnepélyes alkalomra összehívotl polr 
gárságot jelentette s az Ötestámentom görög fordítói így nevezték a szent cél-
ból, pl. a törvény meghallgatására összegyülekezett (v. ö. V. Móz 4 ,10 ; 9 ,10 ) 
Izráelt, (v. ö. pl. V. Móz 31 ,30; I. Sám 17,47; I. Kir 8 ,14 ) , melyet a héber 
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ó tes támentom héberül <káhál»-nak mond. Jézus Péterhez intézett szavában 
azzal az igénnyel lép fel, hogy az ő messiási neve 'körül fegybegyűjtött gyüle1-
kezet lesz az ótestámentomi igaz Izráelnek, a «választott n e m z e t s é g i n e k (v. ö. 
II. Móz 1 9 , 5 ; I. Pét 2 ,9 ) , az Ezsajás próféta által megjövendölt «szent mag»-nak 
(Ezs 6, 13) a folytatása, sőt kiteljesedése. Az idők végén, mikor Isten elküldi 
Messiását és ítélet alá kerül az «elfordult és parázna nemzetség», ő maga 
teremt magának a kiválasztott «szent mag»-ból ecclesiát. Akik ehhez 
tartoznak, azokat mind Isten választotta ki úgy, mint Pétert, aki az «első kő» 
benne. Amikor tehát Jézus az «ő» Anyaszentegyházáról beszél, akkor nem va-
lamely, e vi lágon begyökerezett szervezetre, «egyház»-ra gondol, hanem arról 
az új, eszchatologikus gyülekezetről beszél, melyet tanítványaiból Isten népe-
ként gyűjt össze az ő Királyságába. De ez a «szent 'mag» természetesen nem 
tisztára e s z m e i valóság, o lyasmi , ami csak mint eszme létezik. Az «Anyaszent-
egyház», az igaz Izráel, valósággal, «láthatóan» létezik, mert az új gyülekezet 
Isten teremtő akaratából a messiási új világnak zsengéje ebben a világban. 
Ez az igaz Izráel, az ecclesia mint a zs idó gyülekezet mellett alakult új gyüle-
kezet láthatóvá lesz a világ számára is. De ha az új gyülekezet valóban Anya-
szentegyház, akkor mindig idegen test e világban, sohasem tisztára e világi 
szervezet, hanem Isten új teremtése, új világa. 

Az Anyaszentegyházról , az Istentől kiválasztott, nem e világi, új, igaz Izra-
elről mondja Jézus, hogy azon a pokol, vagy pontosabban «a halál birodalmának 
a kapui» s e m tudnak erőt venni, diadalmaskodni. A «halál birodalmának kapui» 
nehezen érthető képies kifejezés. Annyi világos, hogy Jézus ígérete szerint az 
ő ecclesia-ja fölött nem lesz úrrá a halál. Talán arra kell gondolni, hogy a 
Krisztus gyülekezete tagjainak is át kell haladniok ugyan a halál birodalmá-
nak kapuin, de ezek nem zárulhatnak be mögöttük végérvényesen, mert Krisz^ 
tus az övéinek életet hoz, feltámasztja őket örök életre. Krisztus Anyaszent-
egyháza azoknak gyülekezete, akiket uruk új életre hívott el, azért ez a gyü-
lekezet n e m omlik össze akkor sem, ha azt ellenségeinek, üldözőinek ereje 
halálba taszítja. Ez is mutatja, hogy Krisztus Anyaszentegyháza nem «e világból 
való» (v. ö. Ján 19,36), hanem «eszchatologikus» valóság. 

Hogy mi Péter tiszte a gyülekezet felépítésében, azt a következő hason-
lat, képies kifejezés mondja meg. Péternek adja Jézus a «menny királyságá-
nak a kulcsait». A kifejezés gyökere talán Ezs 22,22-re nyúlik vissza (v. ö. 
Jel 3, 7). Aki a kulcs-hivatal tisztét töltötte be, a király helyettese és főminisz-
tere volt. Ha itt Péter méltóságát Jézus azzal írja körül, hogy neki adja át 
a menny királyságának a kulcsait, úgy tehát ez azt jelenti, hogy Péternek 
méltóságánál fogva hatalma van a Királyság kapuit megnyitni és bezárni. Ezt 
pontosabban a vers második fele írja körül: «amit megkötözöl a földön, kötve 
lesz a mennyben is és amit feloldozol a földön, oldozva lesz a mennyben is». A 
• megkötözés» és <feloldozás> nekünk rendkívül szokatlan kifejezések. A magya-
rázók nagy része megérthetésük végett utal arra. hogy a nekik megfelelő héber 
szavakat használták az írástudók, mikor bizonyos dolgokat megengedetteknek 
s másokat tiltottaknak minősítettek, illetve egyeseket a gyülekezet tagjai közül 
átok alá helyeztek, másokat pedig az átok alól feloldottak. E magyarázat sze-
rint Jézus Péter apostolra bízta volna a gyülekezetben a fegyelmező hatalmat 
s azt az ígéretet adta volna neki, hogy amit a gyülekezetben megengedettnek 
nyilvánít, azt Isten is megengedettnek minősít i és amit tiltottnak nyilvánít, azt 
Isten is t i losnak minősíti, ill. az a rendelkezése, amellyel valakit átokkal 
sújt és kitaszít a gyülekezetből, vagy pedig az átok alól feloldva vissza-
fogad, érvényes lesz Isten előtt is. Jézus szavának ezt az értelmezését támo-
gatni lehet avval, hogy Mát 18,18 szerint már az első gyülekezet is valószí-

Karocr: Málé tvanfMimaá 8 
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nűlcg így értette a megkötözés és oldozás fogalmait. De kérdés, hogy ily módon 
megtaláljuk-e azt az értelmet, amelyben e szavakat Jézus használta. Mert jog-
gal lehet azt mondani , hogy i lyen értelmezés mellett Jézusnak ez a ^mondása 
nincs összhangban tanításának az egészével, s hogy azt inkább lehet az {első 
keresztyén gyülekezetek ajakán elgondolni, mint Jézusén. Azért valószínűleg 
inkább arra kell gondolni, hogy a Péternek adott megkötöző és feloldozó hata-
lom az apostolnak abban a tevékenységében nyilatkozik meg, amely a Jézus 
által sajátlagosan az apostolra ruházott feladat, t. i. Isten kegyelmének és íté-
letének közvetítése az Igében. A zsidó szóhasználat szerint ugyanis a «meg-
kötözés» és «feloldozás» fogalmai eredeti értelmük szerint a bíró elmarasztaló 
lés felmentő tevékenységét jelölik meg. Akit a bíró elítél, azt «megkötözi», akit 
felment, azt «feloldozza», szabadon bocsátja. Erre utal Jézus is. A menny ki-
rályságának a kulcsa Péter kezében tehát azt jelenti, hogy apostoli munkájá-
ban válik valóra Isten ítélete és kegyelme. Éppen azért, mivel az apostol 
által Isten munkálkodik, azért hatályos munkája Isten előtt is: ahol az Ige 
befogadásra talál és bűnt feloldozó erővé lesz, ott Isten kegyelme teljes; d e 
viszont ahol az Ige visszautasításra talál, s az embert «megkötözi» bűnében, 
ott teljes az Isten ítélete; v. ö. Ján 20,23. — 

A római egyház, ill. a római pápaság Jézusnak Péterhez intézett szavaiban 
a pápaság «alapítólevelét» látja és mivel Péter apostol volt a hagyomány sze-
rint az első római püspök, azért belőlük azt a jogigényt vezeti le, hogy a 
Péternek adott elsőbbségi hivatal az apostolok közt ál landóan átszármazik 
utódaira, a római pápákra. De ennek a jogigénynek nincsen bibliai alapja. 
Ez már abból is kitűnik, hogy Jézus e szavától éppen úgy, mint az egész Üj-
testámentomtól idegen az átöröklésnek («apostol i successio»-nak) az a fo-
galma, melyben a pápai hatalom gyökerezik. Különben is, Jézus nem az Egyház 
fundámentomává teszi meg Pétert, mint ahogy a római egyház igénye tulajdon-
képen kívánná, hanem az első kővé, amelyre épülniök kell a többieknek. A 
ffundámentum Krisztus, I. Kor 3, 11, éppen úgv, mint ahogy a menny király-
ságának kapuit végső értelemben Krisztus nyitja meg és zárja be Jel 3, 7. Ha 
tehát Péter a tanítványok között rangelső is, aminthogy az Apostolok Csele-
kedeteiről írt könyvből ki is tűnik, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben ő beszél 
a tanítványok nevében, ez nem jeleni olyan elsőbbséget, amely őt különleges 
hatalommal emelte volna apostoltársai lolé. A «kulcsok hatalmát» Mát 18, 18 
ugyanúgy tulajdonítja az összes tanítványoknak, mint 16, 19 Péternek. Ha Péter 
Jézus szava szerint a ' ¡szikla», úgy viszont Pál tudósítása szerint a jeru-
zsálemi gyülekezet Jakabot, Kéfást és Jánosi, — egyenlő rangban, — tekin-
tette az «oszlopok»-nak (Gal 2 ,9) . A tizenkét apostol Jel 21 ,14 szerint is egy-
formán és egyenlő rangban egy-egy fundámentum-kő a mennyei Jeru-
zsálemben. 

A szakasz első részének lezárásául szolgál Jézusnak az a rendelkezése, 
amellyel megtiltja tanítványainak, hogy messiás-voltát hirdetve szétvigyék 
a nép közé. A ti lalom érthető abból a körülményből , hogy Jézus messiási igénye 
szöges ellentétben van népe messiási váradalmaival. — 

Az evangélisták tudósításához elválaszthatatlanul hozzátartozik az a 
visszaemlékezés, hogy Péter vallástételének emlékezetes napja óta kezdette 
Jézus tanítványai elé tárni sorsának alakulását, hogy t. i. Jeruzsálemben a 
zsidóság legfelsőbb hatósága a szinédrium (az evangélista itt összetétele alapján 
említi meg azt: a nép «vcnei», főpapok és írástudók, azaz «teológusok» együt-
tesen alkották a 71 tagból álló s talán már a iperzsa háborúk ideje óta állan-
dóan fennálló szinedriuinot), halálra fogja őt ítélni, de hogy «harmadnapon» 
feltámad a halálból. A «harmadnap», vagy más helyeken a «három nap múlva» 
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t i fejezés közhasználatú formula a «rövid időn belül» megjelölésére, amint az 
n á r Hós 6, 3-ban is előfordul. Az evangélisták Jézusnak ilyen «szenvedésjöven-
lö lése i t . háromszor hozzák (Máténál v. ö. 16,21: 17,22—23; 20,18—19). Ez 
i körülmény szinte sematikussá teszi azokat, amit még jobban kidomborít az a kö-
rülmény, hogy az evangélisták ezeket az igéket színezik és feltöltik a szenv&-
iéstörténet egyes részleteivel, szemléletes vonásaival. De ez nem érinti annak 
a visszaemlékezésnek a megbízhatóságát és hűségét, mely tudta Jézusról, hogy 
tanítványait előkészítette a sorsra, mely rá várt. Vannak Jézusnak még o l y a n 
igéi is, amelyeken a jelzett «színezés» nem látszik meg s amelyeknek eredetisé-
géhez nem férhet kétség; v. ö. pl. Luk 17,25. Ezek is ugyanazt mondják, mint a 
részletes, színezett szenvedésjövendölések, hogy t. i. az Emberfián beteljesedik 
az Ezs 53-ban megrajzolt Jahve szolgájának sorsa (v. ö. a Függelékben az 
• Emberfiá»-ról!) . De nem lehet kétség, a felől sem, hogy Jézus tudta és hir-
dette, hogy nem maradhat a halálban. Ha nem így lett volna, nem keletkezhetett 
volna a Mát 27 ,62—66; 28,11—15 alatt ránk maradt hagyomány. 

Az első szenvedésjövendölés nemcsak időileg van szoros kapcsolatban 
Péter vallástételével, hanem tárgyilag is. Mert amikor az apostol minden 
látszat ellenére ragaszkodik ahhoz, hogy Jézus a Krisztus, akkor ehhez szük-
ségképen hozzátartozik a tanítványok előkészítése Jézus sorsára s vele együtt 
arra, hogy messiási művét hogyan viszi végbe. Hogy a prófétasors szenvedés 
és üldöztetés, azt Izráel már a próféták idejéből tudta s hogy az igazaknak 
Istenhez ragaszkodásukat sokszor szenvedéssel kell megpecsételni, azt Izrael-
nek Jób története, a 22. és 73. zsoltár szerzői, valamint Ezs 53 mélyen Emlékeze-
tébe vésték és a mindennapi tapasztalás is tanúsította. V. ö. Luk 13,33; Mát 
23,34—35. De hogy a Messiásnak a szenvedés útján kell járnia, azt a zsidó-
ság legfeljebb úgy tudta elgondolni, hogy ez a szenvedés dicsőséges lesz, vagyis 
rövid átmenet a megdicsőüléshez. Ellenben teljesen elképzelhetetlen volt, hogy 
a Messiás a gyalázat és halál kelyhét fenékig ürítse, mert hiszen ez a zsidó ( 

gondolkodás számára azt jelentette volna, hogy Isten ítélete alá kerül. Holott 
a Messiás éppen azért messiás, mert Isten előtt kedves; mindenki alá van 
vetve az ítéletnek, d e a Messiás nem. Innét érthető Péternek ijedt feddése: 
úgy véli, hogy Jézus szinte istenkáromló gondolatokat forgat elméjében. 

,Jézus visszautasítja Péter feddését, mert abban a Sátánnak a kísértése 
szólal meg: amit Péter mond, az «botránkozás» számára, azaz tőr, mely alkal-
mas arra, hogy valakit bűnbe ejtsen. Péter szava tőrré azáltal lesz, hogy gon,-
dolatai, törekvései n e m Isten dolgaira, hanem emberi dolgokra irányulnak. 
Aki pedig gondolatait nem irányítja Istenre, az nem is tud Istennek engedel-
meskedni, hanem emberi bűnös akaratának az érvényesítésére törekszik. Jézus 
ezt a kísértést is legyőzi, mint azt, melynek a pusztában állott ellent, s .meg-
marad az Isten iránt tanúsított engedelmesség útján. Ez az engedelmesség 
mindig az élet útján jár, mert Isten kegyelméből él. Azért bármennyire jelentse 
is az engedelmesség a szenvedést és halált Jézus számára, a végső célja és 
koronája az örökkévaló élet: amikor Jézus e lőre tekint szenvedésére, annak 
a végén mindig a feltámadás bizonyossága áll. > 

16, 2 1 - 2 8 : Jézus követéséről; v. ö. Márk 8 , 3 4 — 9 , 1 ; Luk 9,23—27. 

Akkor Jézus azt mondotta taní tványainak: Ha valaki nyomdo-
kaimban akar járni, tagadja meg önmagát, vegye fel kereszt jét és úgy 
kövessen engemet. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. 
Aki pedig elveszíti életét — énérettem, megtalálja azt. Mi haszna lehet 
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az embernek abból, ha az egész világot elnyeri is, de életével fizet 
é r te ? Vagy mit adhat az ember váltságul életéért ? Mert az Embernek 
Fia eljön majd Atyjának dicsőségében angyalaival és akkor megfizet 
kinek-kinek cselekvése szerint. Bizony mondom nektek, vannak egye-
sek az itt állók közt, akik nem^ízlelik meg a halált, mígnem látják 
majd eljönni az Embernek Fiát királyi hatalmában. 

Krisztus szenvedésének a bejelentéséhez mindhárom evangél iumban el-
választhatatlanul hozzátartozik a tanítvány kereszthordozásáról szóló ige. 
Vele Jézus a tanítvány életsorsát beleágyazza messiási életművébe s a n n a k 
szerves tartozékává teszi (v. ö. Kol 1,24). Máté már közölt egy a je lenlegihez 
hasonló tartalmú igét (v. ö. 10,38—39; 1 71 lap!). Jézus tanítványának lenni, 
azaz «nyomdokaiban járni) e szerinl annyi, mini «önmagái megtagadni», azaz 
«nem»-el mondani önmagunkkal szemben. Minden ember arra törekszik, hogy 
kiélje önmagái, szabad utat biztosítson önnönmagának, vágyainak és indula-
tainak, elhárítson minden akadályt, mely kívánságai és reménységei elé tor-
nyosul. De éppen így kerülünk teljesen a bűn szolgaságába. Mert Istentől el-
szakadt önmagunk mind távolabb jut Istentől, a helyett, hogy hozzá köze-
ledne Ezért mondja Jézus, hogy tanítványainak «önmagukat» kell megtagad-
uiok s ezért azonos Jézus követése, önmagunk megtagadása a kereszthordo-
eással, vagyis a vértanúság útjával. Önmagái csak az tagadja meg, aki ki-
szakítja magát a világból s ez szükségképen azt is jelenti, hogy a világ is ki-
taszítja az illetőket önmagából s a vértanúságnak a közönséges bűnösökével is 
összetéveszthető «keresztfáját» rakja a vállukra, azaz gyalázatos halálra jut-
tatja őket. Aki ebből a halálból meg akarja menteni életét, az csúfosan pórul 
jár, mert minden jobb igyekezete ellenére is elveszíti életét és pedig örökké-
való életéi. Aki viszont Jézus nyomdokain haladva, «Jézusért» áldozza oda 
életét a mártirságba, az talál csak rá eladdig veszendőben volt, de Istentől 
ajándékozott örökéletére. Ha a tanítvány idegenkedik ettől a kereszttől, tehát 
a mártírok útján járástól, azt vállalni nem hajlandó, vagy nem meri, elnyer-
heti akár az egész világot is, azaz munkájának a gyümölcseként ö lébe hullhat 
az egész világ, világraszóló sikereket érhet el akár a Krisztus igéjének a hir-
detésével is, de «életével fizet érte», azaz elveszíti az örökéletet. (A szokásos 
fordítás «lelkében kárt vall», a szöveg félreértésén alapszik s azért hely-
telen!). Hiszen nincs semmi olyan érték vagy hatalom, amivel az ember egy-
szer elveszített életét ismét megválthatná. 

Jézus az igének azzal ad még nagyobb súlyt és nyomatékot, hogy a tanlb-
vány szemét az ítéletre irányítja. A mennyei Atva dicsőségében, szolgáló angva1 

lainak körében megjelenendő Emberfia nem más, mint maga az Orrá és 
Krisztussá tett Jézus (Csel 2 ,36) . ö fog ítéletet tartani a tanítvány fölött s 
megfizetni kinek-kinek cselekvése, egész életét betöltő magatartása szerint (v. 
ö. Zsolt 62, 13; Péld 24,12). Az ítéletre einlékeztetéshez járul az ígéret, hogy 
egyesek az ott, tehát Jézus körül álló tanítványok közül meglátják majd még 
az Emberfiát e l jönni királyi hatalmában. Az első keresztyénség hitéhez elválaszt-
hatatlanul hozzátartozott a Jézus ígéretére támaszkodó reménység, hogy leg-
alább egyesek a tanítványok közül meglátják majd még az ítéletre e l jövő 
Krisztust királyi hatalmában, mennyei dicsőségével. Ján 21,22—23 szerint az 
őskeresztyénségnek ez a reménysége János apostolra vonatkozolt. Amikor 
Máté evangéliumát írta, ez a reménység Jézus hamaros, diadalmas visszatéré-
sére még e leven volt a keresztyénségben s ennek a kifejezése Jézus itt közölt 
igéje is. 
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17, 1—13: Jézus megdicsőülése; v. ö. Márk 9,2—13; Luk 9,28—36. 

Hat nap múlva J é z u s magához vette Pétert, Jakabot s ennek 
testvérét , J ános t és felvitte őket egyedül egy magas hegyre. Ott elvál-
tozott szemük láttára, úgyhogy arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig 
oly fehér lett, mint a napfény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, 
akik beszélgettek vele. Ekkor Péter megszólalva azt mondotta J é z u s n a k : 
Uram, jó, hogy itt v a g y u n k : ha tetszik Neked, épí tek három sá t ra t , 
Neked egyet , Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még mialatt beszél t , 
íme, egy fényes felhő árnyékolta be őket s egy hang hallatszott a 
felhőből: „Ez az én szeretettjfiam, akiben gyönyörködöm, ő t hallgassátok!" 
Amikor ezt a tanítványok hallották, arcra estek s nagy félelem vet t 
ra j tuk erőt. De Jézus odalépet t hozzájuk s megérintve őket azt m o n d o t t a : 
Keljetek fel s ne féljetek ! Amikor azu tán szemüket felemelték, senkit 
sem láttak már, hanem csak egyedül Jézust . 

A hegyről lemenet pedig Jézus meghagyta nekik mondván : El ne 
mondjátok ezt a látomást senkinek, míg csak az Embernek Fia halottaiból 
fel nem támadot t ! Ekkor megkérdezték őt tanítványai mondván: Miér t 
mondják hát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie ? ő pedig 
így válaszol t : Illés valóban eljön s mindent helyreállít. De én azt 
mondom nektek, hogy Illés máris eljött, de nem ismerték fel, h anem 
kedvük szerint bántak vele. így szenved majd az Embernek Fia is tőlük. 
Akkor megértet ték a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. 

5. vs. v. ö. Zsolt 2, 7; Ezs 12. 1; V. Móz 18, 15. 

A megdicsőülés története szoros kapcsolatban van Péter vallástételéve! 
s Krisztus szenvedésének első megjelentésével: «hat nap múlva» következett 
be a Caesarea Filippiri emlékezetes naptól számítva. Ez az adat, a m e l y a 
szenvedéstörténet hasonló adataitól eltekintve egyedül áll a szinoptikusok el-
beszélésében, nemcsak azt mutatja, hogy a Péter vallástételéről és Jézus 
megdicsőüléséről szóló történetek az 'evangéliumi hagyományban szorosan 
összetartoznak, hanem azt is, hogy az apostoli keresztyénség e kapcsolat 
megőrzésének különös fontosságot tulajdonított. Jézus három különösen bizal-
mas tanítványát: Pétert, Jakabot és ennek testvérét, Jánosi , akik Máténál 
itt tűnnek fel először ebben a csoportosításban (v. ö. 26 ,37 , továbbá Márk 
5 ,37) , magához veszi és felviszi őket egy «magas hegyre». Ezt a hegyet a 
kegyes hagyomány már a harmadik század közepétől fogva a Názárettől keletre 
kb. 3 óra járásnyira levő Tábor hegyében kereste, azonban nyilván helyte-
lenül, mivel a Tábor tetején Jézus idejében erődítmény állott. A hegyte tő 
magányában lesz a három tanítvány tanúja az Úr «színeváltozásá»-nak: Jézust át-
menetileg (v. ö. Fii 2 ,6 ) a feltámadott és megdicsőült Krisztus istenfiúi dicső-
ségében látják (1. a Függeléket az «Emberfiá»-ról!). Az evangélista ezt a di-
csőséget úgy írja le, mint ahogyan a kegyes zsidók a halálból fe l támadott 
igazak megdicsőülését elképzelték: Jézus arca ragyog, miként a nap, mert 
Isten mennyei dicsőségét sugározza (v. ö. Jel 1,16), ruhái, miként a megdicső1-
ültekí (v ö. Jel 3 ,5; 4 , 4 ; 7 . 9 ) mennyei fényárban tündökölnek. A megdicsőült 
Jézus mellett a tanítványok Mózest és Illést látják, amint Jézussal beszélgetnek. 
Illés a Messiás előfutára (Mai 4,5) , Mózes pedig a zsidóság közmeggyőződése 
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szerint az «első megváltó», akinek az életmunkája mintecrv előre kiformálja, 
e leve tükrözteti a Messiás életművét. Mózes és Illés a «két tanú>, aki prófétál 
(v. ö. Jel 11,3—6) s ha most megjelennek Jézus előtt, ez ny i lván nem jelenthet 
mást, mint hogy Isten királyságának a kinyilatkoztatása közvetlenül küszö-
bön áll. 

Péter szólal meg e lőször s kifejezi örömét a fölött , hogy társaival 
itt van és szolgálatára lehet urának (a szokásos fordítás: «Jó nékünk itt l e n -
nünk» a szöveg félreértéséből származik) s azért felajánlja, hogy mint ahogy 
lombsátor ünnepén szokták, ágakból és gal lyakból sátrakat épít. Talán ezze l 
akarja a megjelenteket hosszabb időzésre bírni. De még mielőtt kérdésére 
feleletet nyert volna, az addig derült eget egy fényes felhő í e d i el , amely árnyé-
kával elborítja a két csoportot. A felhő Isten jelenlétének a jele (v. ö. II. 
Móz 40,34—38) s belőle «mennyei hang« («bath-kól», v. ö. 17. lap!) szól a 
tanítványokhoz. A mennyei hang kinyilatkoztatása azonos a Jézus megkeresz-
telése alkalmával elhangzott isteni szózattal (1. 16—17. lap!) s Jézust Messiásnak 
mondja, akit már Mózes is várt (az «őt hallgassátok!» szavak V. Móz 18, 15-ből 
származnak). E Krisztus az Isten szenvedő szolgája, akiben az Atya «györ-
nyörködik». 

A mennyei hang hallatára a tanítványokat félelem fogja el s csak Jézus 
bátorítására mernek ismét feltekinteni, amikorra azonban már nem látnak 
semmit. Csak a hegyről lemenet figyelmezteti Jézus őket, hogy látomásuk 
felől ne szóljanak semmit. Már a Septuagintában is o lvashatunk Isten ál tal 
küldött «látomás»-okróI, s hasonló értelemben használja a szót az Üjlestá-
mentom is (v. ö. Csel 7 ,31; 9, 10. 12; 10.3; 1 6 , 9 stb ). A «látomás» szóból n e m 
szabad azt a következtetést levonni, mintha az, amit a tanítványok láttak, n e m 
lett volna valóság. Minden új testámentomi író tiltakozott volna az ellen ,a 
modern ember számára megokoltnak látszó következtetés e l len, h o g y a * l á U > 
más», még ha Isten küldötte is, csak érzékeink csalóka játéka. Ellenkezőleg, a 
«látomás» szó beilleszti ezt az elbeszélést is a kinyilatkoztatásnak abba a 
rendjébe, amelyet már az Ötestámentomon keresztül megfigyelhetünk. Hasonló 
irányban mutatnak a történet egyéb mozzanatai (felhő, mennyei hang) is. 

A megdicsőülés története egyike a legtöbbet vitatott evangéliumi elbeszé-
léseknek. Sokan úgy gondolják, hogy benne tulajdonképen a feltámadott 
Krisztusnak tanítványai előtt történt megjelenéséről van szó, amelyet a gyü-
lekezeti hagyomány előre vetített Jézus fö ldi életébe. E feltevés ellen szó l 
azonban az a körülmény, hogy a húsvéti történetekben Jézus mindig egyedül 
jelenik meg, soha sincs o lyan kísérete, mint itt Mózes és Illés. De az elbeszétós 
több nagyon szemléletes vonása is arra mutat, hogy Jézus földi életének 
eseményére kell gondolnuk. A történet jelentősége pedig abban van, h o g y 
Péter és a másik két tanítvány mintegy isteni feleletet és igazolást nyer a 
Caesarea Filippi-i vallástételre. 

A hegyról lemenet fejlődik ki Jézus és a tanítványok közt az a beszélgetés, 
amely Illésnek, mint a Messiás útegyengetőjének eljövetele körül mozog. 
Jézus helyesnek mondja azt a Mai 4,5-re Ipí tet t várakozást, amely szerint 
Illés eljön, mint a Messiás előfutára és «mindent helyreállít», azaz Malakiás 
szavai szerint, «az atyák szívét a fiakhoz hajl ítja, a ifiak szívét pedig az atyák-
hoz» s ily m ó d o n visszaállítja Izráelnek, belső, Isten felé fordult egységét, vagy 
inás szóval visszaállítja az igazságot (Ámós 5, 15). Jézus hangsúlyozza, hogy az 
írástudók által is hangoztatott tétel beteljesedett a Keresztelő küldetésében. 
Ha ez utóbbinak a munkája nem hozta létre Izráelnek a «helyreállítását», azaz 
vallási és erkölcsi gyógyulását, úgy ennek az oka abban van, hogy őt «nem 
ismerték fel» t. i. isteni küldetésében, ezért nem is hajoltak meg megtérésre 
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hívó szava előtt, hanem «kedvük szerint bántak vele», azaz Istentől elszakadt 
bűnös akaratukkal halálra adták őt. A Messiás előfutárának a sorsa beárnyé-
kolja Jézus életútját is s megérteti, hogy az Emberfiának is sokat kell majd 
szenvednie ugyanattól a néptől , mely a Keresztelőt elvetette. 

Az evangélista hozzáfűzi ehhez: a tanítványok ekkor értették meg, hogy 
Jézus szavai a Keresztelőre vonatkoztak. Amit Jézus mondott , az első keresz-
tyén gyülekezetnek is erősítésül szolgált az írástudomány olyan érvelésével 
szemben, hogy Jézus nem lehetett a megígért Messiás, mivel Illés még 
nem jött el. 

17, 14—21: Az epileptikus fiú meggyógyítása; v. ö. Márk 9,14—29; 
Luk 9, 37—43. 

A sokasághoz érve odament hozzá egy ember, aki térdre borulva 
kérte öt e szavakkal : Uram, könyörülj meg fiamon, mert holdkóros és 
nagyon szenved, akárhányszor beleesett a tűzbe, máskor meg a vízbe. 
Idehoztam tanítványaidhoz, de azok nem tudták meggyógyítani. J é z u s 
válaszolva azt mondotta : Hitetlen s elfajult nemzetség, meddig kell még 
veletek lennem ? Meddig kell még tűrnöm titeket ? Hozzátok őt i d e ! 
S mikor Jézus megdorgálta, kiment belőle a gonosz lélek, a gyermek 
pedig meggyógyult attól az órától fogva. Ekkor a tanítványok egyedül 
odamentek Jézushoz s azt mondották neki : Miért nem tudtuk mi ki-
űzni ezt (a gonosz lelket) ? ö erre azt felelte nekik : A ti kishitűségtek 
mia t t ! Mert bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek volna is, 
mint a mustármag, azt mondhatnátok ennek a h e g y n e k : menj el innét 
amoda ! s elmenne. És nem volna semmi sem lehetetlen nektek. 

Az epileptikus fiú történetét mind a három szinoptikus evangélista szoros 
idő és helyi kapcsolatba hozza a megdicsőülés történetével. Amint Jézus lejön 
a megdicsőülés hegyéről, azonnal szemben találja magát a betegség okozta 
nyomorral s a tanítványok tehetetlenségével. A betegség változó rohamai , 
h o g y t i. a gyermeket sokszor beletaszítják a véletlenül közel levő vízbe vagy 
tűzbe, s hozzá még a különösen Márk által részletezett vonások eskórságra 
(epilepsziára) utalnak. Az antik orvosi irodalomban is kifejezésre jutó vé lemény 
szerint a holdkórosság kapcsolatban van az epilepsziával, melyet tipikusan 
ördöngös betegségnek tartottak. A mesterüktől magukra hagyott tanítványok 
n e m tudnak a betegen segítjeni, Jézus pedig prófétai panasszal fordul a 
«hitetlen és elfajult», azaz Istentől elfordult nemzetség ellen (a kifejezéshez v. ö. 
V. Móz 32,5. 20). Ez az általános jellegű panasz közelebbi 'megvilágítást nyer 
Jézusnak a tanítványok kérdésére adotl feleletében. - Kishitűségük», vagy helye-
sebben kevéshitüségük, fel lobbanó és mindig újra kialvó gyenge hitük miatt 
nem tudták a beteget meggyógyítani. Jézus ehhez hozzáteszi azt az ígéretet, 
hogy ha csak o lyan hitük volna is, mint a mustármag, «hegyeket tudnának 
megmozgatni». A mustármag itt is, mint 13,31-ben az elképzelhető legkisebb 
mérték megjelölésére szolgál. Akármilyen kicsinynek, jelentéktelennek lássék 
is a hit, ha az valóban hit, akkor rendületlen bizalommal tekint Istenre s ezért 
bírja a meghallgattatás ígéretét, ezért lesz osztályrésze az isteni megsegítés, m é g 
az o lyan minden emberi «rőt meghaladó, isteni hatalomra mutató csele-
kedetekben is, mint amilyen a hegyek elmozdítása. A tanítványnak, aki hitével 
Istenre tekint, «semmi sem lehetetlen»: nem azérl, mert önmagában van ereje 
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mindenre hanem azért, mert Isten segíti, munkálkodik általa (v. ö. Fii 4 ,13 ) . 
Igen sok kézirat közli itt a következő verset: «Az i lyenféle (gonosz lélek) 

azonban csak imádság és böjtö lés által távozik el». Ez a vers közkézen forgó 
magyar fordításainkban is megtalálható, de nem tartozhatik hozzá Máté evan-
géliumának eredeti szövegéhez és pedig nemcsak azért, mivel a legrégibb és 
legfontosabb kéziratokból hiányzik, hanem azért sem, mivel a szöveg össze-
függését teljesen megzavarja. Márk párhuzamos elbeszéléséből megállapítható, 
hogy ez a vers onnét származik és helytelen betoldás révén került bele Máté 
szövegének sok. kéziratába. 

17, 22—23 Jézus másodszor jelenti szenvedését; v. ö. Márk 9,30—32; 
Luk 9 , 4 3 - 4 5 . 

Amidőn Galileában jár tak, azt mondotta Jézus nek ik : Az Embernek 
Fia emberek kezébe kerül s megölik, de harmadnapon feltámad. S 
nagyon megszomorodtak. 

E rövid mondás ismét Galilea területére visz bennünket, ahol Jézus 
még egyszer végigjárja a különböző helységeket. Itt szól ismételten tanítvá-
nyainak küszöbön álló szenvedéseiről. A Dániel próféciájából ismeretes dicső-
séges Emberfia képe ismét kapcsolódik Isten szenvedő szolgájának alakjával 
(v. ö. fent 115. lap!). 

17, 24—27 A templomadó. 

Kapernaumba érve a két-drachmás adó beszedői odamentek 
Péterhez s azt mondták: A ti mestertek nem szokta megfizetni a két-' 
d r a c h m á t ? Felelte neki: De igen! De amikor bement a házba, J é z u s 
megelőzte őt s azt mondo t t a : Mit gondolsz, Simon ? Kiktől szednek 
vámot vagy adót a földi királyok ? Fiaiktól-e vagy pedig az idegenektől ? 
S mikor ez azt felelte: Az idegenektől! akkor J é z u s az t mondot ta 
Tehát a fiak szabadok! Mindazáltal , hogy ne botránkoztassuk meg őket, 
menj a tengerhez, vesd be a horgot, vond ki az első halat , mely ráakad , 
s felnyitva száját találsz majd benne egy sztátért . Azt v e d d s add oda 
nekik érettem és éretted. 

Ez a történet, melyet csak Máté őrzött meg, fontos volt a zsidó-keresz-
tyén gyülekezet számára, mivel Jézus szavának a tekintélyével tisztázta a temp-
lomadó kérdésében a keresztyén gyülekezet viszonyát a zs idósághoz, ponto-
sabban a jeruzsálemi templomhoz. Minden húsz éven felüli z s idó férfiú köteles 
volt évenként egy fél sekelt f izetni templomadó címén. A rendelkezés II. Móz 
30,11—16-on alapult. Jézus idejében, amikor az Ótestámentomban említett pénz-
nemek már nem voltak forgalomban, a templomadót két drachmában (értéke 
kb. 2 P-nek felel meg), állapították meg, átváltották az előírt pénznemre s úgy 
tették a templom kincstárába. A templomadó beszedésének ideje minden évben 
Ádár hónap második fele volt, tehát a húsvétot megelőző időre esett. Mivel az 
adót kinek-kinek a lakhelyén kellett megfizetni, azért az e lbeszé lés szükség-
szerűen játszódik Kapernaumban a húsvét előtti időben. N e m lehetetlen, 
hogy az evangélista számítása szerint ez az eset a 12,1 kk-ben elmondott ese-
mény után következő évben s egy évvel Jézus halála elé esik. Az adóbeszedők, 
kétkedő kérdésükkel Péterhez (a házigazdához?) fordulnak s tőle igenlő fele-
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letet nyernek. Mivel Jézus egyébként is alávetette magát a törvény rendelke-
zéseinek, Péter nem kételkedett abban, hogy az Or a szokásos két drachmát 
is megfizeti. Ennek kapcsán azonban Jézus egy példázatban azt a követe lményt 
állítja fel, hogy ő, valamint tanítványai, mint a mennyei Király «fiai», azaz 
családtagjai mentesek a templomadó alól. A hasonlat alapját talán az a régi 
keleti joggyakorlat teszi, hogy a vámokat az idegenektől szedték, az adókat 
pedig a leigázott népekre vetették ki. A római polgárok is tulajdonképen adó-
mentesek voltak. — Ámbár Jézus mentesnek tudja magát a templomadó meg-
fizetésének kötelezettsége alól, mégis intézkedik, a botránkoztatás e lkerülése 
végett, hogy az adóbeszedő megkapja az adót. Pénz ugyan Jézusnál nincs , mint 
a Mát 22,15—22 alatt elbeszélt vitakérdés alkalmával sem, de utasítást ad 
Péternek abban a biztos tudatban, hogy a mennyei Atya megadja neki mind-
azt, amire szüksége van. Ily módon ez az elbeszélés egy csoportba tartozik 
a betfagei szamárról (Mát 21 ,2) és a jeruzsálemi felső helyiségről (Mát 26 ,18) 
szó ló tudósításokkal. Sok vita folyt arról, hogy a hal szájában levő sztátér 
(ami négy drachma értékének felel meg), egy a hal szájában csodálatos m ó d o n 
talált pénzdarabot, vagy pedig a hal árát jelöli-e meg. A vitakérdést végérvé-
nyesen eldönteni nem lehet. Az elbeszélés súlypontja n e m is azon van, hogy 
mimódon szerezte meg Péter a pénzt (ezt a történet nem is mondja el) , h a n e m 
azon, hogy Jézus szabadsága tudatában, d e a botránkoztatás elkerülése végett 
megfizeti a templomadót. Ezzel példát ad tanítványainak és szabályozza maga-
tartásukat. De természetesen ennek a példának csak addig volt értéke é s je len-
tősége a zsidó-keresztyének számára, ameddig a jeruzsálemi templom állott: 
ennek pusztulása után megszűnt a t emplomaaó is. Ennek az elbeszélésnek a 
megőrzése és felvétele az evangélium anyagába tehát még arra az időre esik, 
amikor a jeruzsálemi templom állott. 

1 8 , 1—35: Jézus tanítja tanítványait; v. ö. Márk 9,33—48; 
Luk 9 , 4 6 - 4 8 ; 1 5 , 4 - 7 . 

Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz mondván 
Kicsoda a legnagyobb a menny királyságában 7 S odahívott egy gyer-
meket, közéjük állította, azután azt mondot ta : Bizony mondom nektek , 
ha vissza nem fordultok s olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, 
nem mehet tek be a menny királyságába. Aki tehát megalázza önmagát , 
mint ez a gyermek, az lesz a legnagyobb a menny királyságában. S ha 
valaki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, engemet fogad be. 
Aki pedig egyet is e kicsinyek közül, kik bennem hisznek, megbotrán-
koztat , annak jobb volna, hogy malomkövet kössenek a nyakára s a 
nyilt tengeren elsüllyesszék. J a j a világnak a botránkozások mia t t ! 
Mert botránkozásoknak ugyan kell jönniök, de jaj annak az embernek , 
aki által a botránkozás jön! 

Ha kezed vagy lábad megbotránkoztat , vágd le és vesd el ma-
gadtól! Mert jobb neked csonkán vagy bénán bemenni az életre, mintha 
van két kezed vagy két lábad, de az örök tűzre vetnek. S ha a sze-
med botránkoztat meg, vájd ki és vesd el magadtól! Jobb neked fél-
szemmel bemenned az életre, mintha két szemmel a gyehenna tüzére 
kerülsz. 
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Vigyázzatok, nehogy megvessetek egyet is e kicsinyek közül! Mert 
mondom nektek, hogy angyalaik a mennyben szüntelenül látják az én 
mennyei Atyám orcáját. 

Mit gondoltok ? Ha van egy embernek száz juha és egy azok kö-
zül eltévedt, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyeken, maga 
pedig elmegy s megkeresi az eltévedtet ? S ha sikerül neki megtalálni, 
bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint a kilencvenkilencnek, 
amely nem tévedet t el. Hasonlóképen a ti mennyei Atyátok sem akarja , 
hogy akár csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. 

A 18. fejezet Jézus igéinek a gyűjteményét tartalmazza. Az evangélista 
vele nemcsak azt akarja bemutatni, hogyan tanította, nevelte Jézus tanít-
ványait, hanem egyúttal Jézus legtágabb tanítványi körének, a gyülekezetnek 
a belső építését i s igyekszik szolgáim: az itt közölt igék mind arról szólnak, 
hogyan kell a tanítványoknak egymással s z e m b e n viselkedni. Ily módon az: 
evangéliumnak ez a fejezete mintegy az első s legrégibb káté, mely a gyüle-
kezet belső életét szabályozza, és azt Jézus irányításának, Krisztus akaratának 
veti alá. i 

Jézus beszéde felelet a tanítványok kérdésére, hogy kicsoda lesz a leg-í 
nagyobb, vagyis a rangelső a menny királyságában. A zsidó gyülekezetben 
rendkívül erős volt a vágy a nagyság, az e l sőbbség után, azért a vallásos 
gondolkodásban is jelentős szerepet játszott a kérdés, hogy kik állnak majd e l ső 
helyen, ha az új világrend, az Isten királysága megvalósul. Jézus minden ere-
jével küzd ez e l len a végső gyökereivel a hiúságból táplálkozó ambíció, nagyra-
vágyás ellen (v. ö. Mát 19,14; 20,25—28; 23 ,6—12) . Jézus tanítványának nem 
arra kell néznie, hogyan előzhet meg másokat, h o g y a n kerekedhetik mások fölé, 
hanem a szolgálatban kell e l sőnek lennie. Ezt úgy vési szívükbe, hogy tanít-
ványai közé állít egy gyermeket s azt kívánja tőlük, «forduljanak vissza», az 
ambíciónak az útjáról térjenek vissza s legyenek olyanok, mint a gyermekek, 
különben nem mehetnek be, n e m részesülhetnek a menny királysága kegyelmi 
ajándékában. A gyermek nem ártatlanságával szolgál példaképül, jóllehet a 
zsidó írástudomány úgy vélte, hogy az egyéves gyermek még tiszta iminden 
bűntől. Nem is a gyermek naívságáról, játszi kedvéről van szó, hanem «aláza-
tosságá»-ról, vagy helyesebben «kicsinységé»-ről. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
gyermek egész lénye szerint rá van utalva szüleire, tőlük rem'él s kér mindent, 
amire szüksége van, de szívesen szolgál is nekik, ahol teheti. Ezt a gyermeki 
«kicsinységet», vagy ahogyan közkézen forgó fordításaink a megfelelő görög 
szót átültetik, «alázatosságot» áll ítja oda Jézus tanítványai elé példaképül. Aki 
feltétlen gyermeki bizodalommal tekint Istenre és önmagát n e m tekintő gyer-
meki örömmel szolgál neki, az lesz a «legnagyobb» Isten királyságában. Aki 
i lyen é rtelemben lesz ismét gyermekké, az teljesen elhagyta az emberi nagyság 
keresésének az útját, annak az igyekezete arra irányul, hogy Urát és Krisztusát 
szolgálja, s sz ívesen vállalja a világtól megvetett szolgálatokat is. Ilyennek 
mondja Jézus «egy ilyen gyermek» befogadását is , és azt az ígéretet fűzi hozzá, 
hogy egy gyermek felkarolásával őt magát fogadjuk be. A tanítványnak e szere-
tetből fakadó szolgálatával szemben áll a «botránkoztatás», azaz olyan maga-
tartás, amely mások számára tőrvetéssé lesz, úgyhogy az i l lető «tőrbe esik», 
elbukik s e lszakad Istentől (v. ö. 73. és 99. l ap; a magyar «botránkozás» s z ó 
elmosódott képzettartalmával már egyáltalán n e m adja vissza Jézus szavának 
eredeti érteiméti) . Szinte nem lehet súlyosabb dolgot e lgondolni , mint a 
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«botránkoztatást» eredeti, jézusi értelmében. A következőkben már nem gyerme-
kekről van szó, hanem a tanítványokról s ezzel együtt a gyülekezet belső 
életéről, amint azt az «egy e kicsinyek közül, kik bennem lusznek», kifejezés 
mutatja (v. ö. 10,42). Annak, aki magatartásával ilyen «tőrvetéssé» lesz mások 
számára, — jobb volna, ha súlyos malomkövet akasztanának a nyakába, és a 
nyilt tengerbe vetnék. Ez még szinte kedvezőbb sors volna ránézve, mtnt ami. 
rá vár. Ehhez Jézus hozzáteszi, hogy botránkozásoknak kell ugyan jönniök a 
világban, — amíg e világ fennáll , nem szűnik még a bűn hata lma és mindig lesz 
másokat tőrbeejtő, Istentől elszakító magatartás. — de jaj annak az ember-
nek, akitől a botránkoztatás származik. — Az evangélista itt ismét beilleszti 
Jézusnak azt a mondását, amelyet már 5, 29—30 alatt némileg eltérő formában 
közölt s amely a tanítványt kérlelhetetlen szigorra hívja fel testének min-
den botránkozást okozó tagjával szemben. Amíg az első alkalommal Jézus ez 
igéje a parázna kívánság elleni küzdelem szolgálatában állt, addig itt a gyüle-
kezet «kicsinyeit», a gyengéket védi, hogy a nagyok, az erősek magatartása 
tőrvetéssé ne legyen számukra. 

Jézus intelmeit összefoglalja az, amely óva int a «kicsinyek», a minden 
külső, társadalmi fényt nélkülöző tanítványok megvetésétől. Ezt Jézus avval 
okolja meg, hogy «angyalaik», azok a mennyei lények, akiket Isten oltal-
mukra, szolgálatukra rendelt, szüntelenül «látják» Isten színét. A kifejezés 
eredete a régi keleti királyok udvartartásában gyökerezik, s arra vonatkozik, 
hogy akik a királyt látják, előtte állnak, azoknak állandó bemenetelük van» 
hozzá (v. ö. Eszter 1 ,14; Luk 1,19) Hogy azok a «kicsiny» tanítványok, akiket' 
igénytelenségük, minden látszatot kerülő szerénységük, jutalomra számot nem 
tartó alacsony szolgálatuk miatt a nagyok és erősek könnyen lenéznek, m i l y e n 
nagy becsben állanak Isten előtt, azt éppen az mutatja, hogy angyalaik által, 
akiknek mindig bemenetelük van hozzá, szünetlenül gondot visel róluk. 

E kicsinyekről való gondoskodásra hív fel — evangéliumunk szöve-
gének összefüggése szerint — a példázat az elveszett juhról. A nyáj száz 
juhából csak egy tévelyedett el, de a pásztor mind a kilencvenkilencet ott hagyja 
a «hegyeken», ahol éppen legeltette nyáját s elmegy, hogy megkeresse az el-
tévelvedettet. A példázat nem Jézus pásztori keresését szemlélteti, hanem a 
tanítvány feladatát je lö l i ki s arra int, hogy az eltévelyedett «kicsiny»-nyel 
szemben nem az ítélkezés, a kitaszítás a helyes magatartás, hanem' a «keresés», 
az utána járás és megmentés. Ezzel a kereséssel szolgál a tanítvány Istennek, 
cselekszi Isten akaratát. Ebből a keresésből és megtalálásból fakad az «öröm», 
amely a pásztort eltölti, ha elveszett és utánajárás által annál értékesebbé 
lett juhát megtalálta. 

Sok kézirat 11. versként iktatja be a szövegbe Jézusnak Luk 19, 10-ben 
található mondását: «Mert az Embernek Fia azért jött, hogy megmentse, ami 
elveszett». Ez a vers a legrégibb s legjobb kéziratokból hiányzik, a mellett 
teljesen megszakítja a jelen szöveg összefüggését, mert hiszen itt nem Jézusnak, 
az Emberfiának megmentő pásztori munkájáról van szó, hanem a tanítványok 
feladatáról a gyülekezet életében. Mindezek a körülmények mutatják, hogy ez 
a vers eredetileg nem t a r t o z h a t o t t hozzá Máté evangéliumának szövegéhez. 

» Ha a te testvéred vétkezik, menj s intsd meg négyszemközt. Ha 
> hallgat rád, megnyerted testvéredet. De ha nem hallgat rád , végy magad 

mellé még egy vagy két (testvért), hogy „minden ügy két vagy három 
f tanú bizonyságtételével legyen megállapítható". Ha ezekre sem hallgat, 

mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen 
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olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom nektek, 
amit megkötöztök a földön, kötve lesz a mennyben is s amit feloldoztok 
a földön, oldozva lesz a mennyben is. 

Továbbá azt mondom nek tek : ha ketten közületek egyetér tésre 
jutnak a földön valamely dolog tekintetében, amelyért könyörögnek, 
elnyerik azt az én mennyei Atyámtól. Mert ahol ke t ten vagy há rman 
egybegyülekeznek az én nevemben, ott vagyok közöt tük. 

Akkor Péter odament s azt mondot ta neki: Uram, hányszor vétkez-
hetik ellenem testvérem, hogy még meg kell bocsátanom neki ? A k á r 
hétszer is ? Mondotta neki J é z u s : Azt mondom neked, hogy nem akár 
hétszer is, hanem még aká r hetvenhétszer is! A menny királysága tehát 
hasonlít egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor hozzá-
fogott az elszámoláshoz, eléje vezettek egyet, aki t ízezer tálentommal 
tartozott neki. Mivel ezt nem tudta megfizetni, u r a megparancsolta, 
hogy adják el őt magát, feleségét, gyermekeit s mindenét , amije volt, 
s így fizessen. Erre a szolga térdrehullva könyörgött nek i : Légy türe-
lemmel irántam, s mindent megfizetek neked! Ekkor a szolga ura 
megkönyörült rajta, szabadon bocsátotta és adósságát is elengedte neki. 
Ez a szolga pedig kimenve egy szolgatársára talált, aki száz dénárra l 
tartozott neki. És megragadta őt, fojtogatta és azt mondta : Fizesd 
meg, amivel tartozol! Er re szolgatársa térdre hullva kérlel te: Légy 
türelemmel irántam s megfizetek n e k e d ! De ez nem volt haj landó, 
hanem elmenve börtönbe vetette, mígnem megfizeti tartozását . Mikor 
pedig látták szolgatársai, hogy mi történt, igen megszomorodtak s 
elmenve hírül vitték u ruknak mind, ami történt. Akkor magához hivat ta 
őt ura s azt mondotta n e k i : Gonosz szolga, én minden adósságodat 
elengedtem neked, mivel kérleltél engemet. Nem kellett volna-e neked 
is könyörölni szolgatársadon úgy, amint én is megkönyörültem ra j t ad ? 
S ura haragra gerjedve á tad ta a porkolábok kezébe, amíg csak meg 
nem fizeti minden adósságát . így cselekszik majd veletek is jaz én 
mennyei Atyám, ha mindegyitek szívből meg nem bocsát tes tvérének. 

A 16. vs. v ö. V. Móz 19,15. 

Az e lőzőkben Jézus az feltévelvedettek keresésére utasította tanítvá-
nyait, a következők a bűnbe esettek fegyelmezésére irányulnak. Míg az elté-
velyedetteknél elsősorban azokról van szó, akik gondolkodásukban tántorodtak 
meg s ítéletükben tértek le az igazság útjáról, addig most .azokra kell gondol 1 

nunk, akik cselekvésükkel, magatartásukkal estek bűnbe. Sok kézirat s velük 
együtt a megszokott magyar fordítások is ezt a szöveget adják: «ha vétkezik 
ellened testvéred», — de ez Jézus igéjének jogtalan megszorítása. Jézus tanít-
ványainak azt teszi kötelességükké, hogy a bűnbe esett testvért, — tekintet 
nélkül arra, hogy a testvér ellenük vétkezett-e vagy sem, — először négyszem-
közt intsék, feddjék meg s így igyekezzenek a jó útra visszatéríteni, ha pedig 
ez nem sikerülne, akkor tanuként vegyék magukhoz egy vagy két testvérüket, 
akik szükség esetén V Móz 19, 15 értelmében a gyülekezet előtt tanuskodhassar 
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nak kísérletük sikertelenségéről. Ez esetben t. i a gyülekezetnek, az egész 
egybegyűlt testvér-közösségnek kell még egyszer utoljára meginteni, megfed-
deni, a bűnbe esett testvért és ily módon megkísérelni, hogy újból megnyerjék. 
Mert ha ez nem sikerül, akkor az illetőt úgy kell tekinteni, mint pogányságba 
esett zsidókat vagy a csak önmagukra s a pénzre tekintő vámszedőket. 

Az evangélista itt ismét beilleszti a megkötözés és oldozás hatalmáról 
szóló igét, amelyet e lső alkalommal (16 ,19 ) Péter apostolhoz intézve közölt. 
A jelen összefüggésben ez a mondás (értelmére nézve v. ö. 16, 19-nél, 113. lap!) arra 
tanít, hogy a gyülekezet nem marad magára, ha bűnbe esett tagjait fenyíti , 
hanem Isten segedelmére támaszkodhatik Ahol a gyülekezet az ige ítéletének 
s kegyelmének hirdetésével megkötöz, ill. feloldoz, az érvényes Isten előtt is. 
Fontos annak megállapítása, hogy a megkötözés és o ldozás hatalmla e szerint 
a tanítványok testvér-közösségét, vagy világosabban a gyülekezetet illeti meg. 
(A «gyülekezet» azonban Jézus igaz tanítványainak testvér-közössége, de nem 
azonos a mi egyházi viszonyaink szerint szervezett «egyházközség»-ekkel!). 
Ez az evangél iumi keresztyénségben lehetetlenné tesz minden hierarchikus tö-
rekvést. A Péternek adott felhatalmazás (16,19) ennek az összefüggésnek a 
világításában nyer közelebbi, konkrét értelmezést. 

A megkötözés és o ldozás hatalmát az a testvér-közösség nyeri el, amely 
imádságával állandóan Istenre tekint, Istenben él. Jézus még hozzáteszi, hogy 
ez a testvér-közösség már ott is megtalálható, ahol két testvér egyetértésre juL 
A tanítványok munkája csak akkor lehet eredményes, ha egymásl támogató, 
egyetértő munka. Az i lyen egyetértő munkából fakadó imádságnak adja Jézus 
az ígéretet, hogy meghallgattatásra talál Istennél. Ezt megokolja az a másik 
ígéret, hogy ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek «Jézus nevében», azaz 
úgy, hogy a Krisztus neve közösségük alapja s a Krisztus szolgálatában van 
munkájuk célja, ott lesz ö is köztük. Jézus itt valószínűleg egy a zsidó írástudo-
mányban is közkeletű s több változatban ránk maradt mondást formál ál: 
• Ha ketten együtt ülnek s a Tóra igéi vannak köztük, úgy köztük időzik a 
sekhina (azaz az istenség)» (Pirke Aboth 3,2V Ahol a zsidó írástudomány a 
Tóra tanulmányozásáról beszél, ott Jézus az ő nevében összegyűlt tanítványok-
ról szól , s ahol a zsidó írástudomány Isten jelenlétét ígéri, ott Jézus önma-
gát adja. Nyilvánvaló, hogy itt a megdicsőült Krisztus tér és idő feletti jelen-
létéről van szó. Ebben pedig a tanítványok Isten jelenlétét tapasztalják meg. 
V ö Ján 10,30; Mát 28 ,20 . 

A fejezet utolsó szakasza a tanítványok testvéri együttélésének, egymáson 
Iteljesített szolgálatának, valamint a kereső szeretetnek s a fegyelmezésnek végső 
falapjára világít rá, t. i. arra, hogy a tanítvány Isten irgalmasságából él s ennek 
folytán maga is irgalmasságot gyakorol. 

A szakasz kiindulópontja Péter kérdése, hogy hányszor kell felebarátunké 
nak megbocsátani. Péter úgy gondolja, hogy nagy számot mond, amikor hét-
szeri megbocsátást említ , hiszen a zsidó írástudók úgy vélték, hogy Isten is 
legfeljebb háromszor bocsát meg az embernek. Péter talán arra is gondolt , 
hogy ha a megbocsátást ismételten, feltétel nélkül gyakoroljuk, akkor veszé-
lyeztetjük, hogy a vétkesek a bűnt komolyan vegyék. Ezzel szemben Jézus 
kötelezi a tanítványt, hogy «akár még hetvenhétszer is», tehát számhatárok 
nélkül, feltétlenül legyen kész állandóan a megbocsátásra. Ennek a követelésnek 
a megvilágítására szolgál a következő példázat. Benne ugyan nincs szó ismé-
telt megbocsátásról s így első pillanatra azt lehetne gondolni, hogy semmi 
köze s incs Péter kérdéséhez, ill. Jézus feleletéhez, azonban a tanulság, amely 
a 35. vs.-ben szólal meg, mégis világosságot áraszt a Péternek adott feleletre, 
mivel a megbocsátásra való készség végső gyökerét Isten irgalmasságának 
végtelen nagyságában tárja fel. 
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Az irgalmatlan szolga története világos, szemléletes elbeszélésével Jézus 
egyik legszebb példázata. Mint ahogyan az írástudók is szokták, Jézus is «em-
beri király»-hoz hasonlítja a menny királyságát. A hasonlóság nem a király 
személyében van, hanem magatartásában, eljárásában szolgáival, vagyis fő-
tisztviselőivel szemben. Ugyancsak a példázatok gyakran alkalmazott módsze-
rére emlékeztet az ellentétek kihangsúlyozása az emberi mértékhez mért való-
színűtlen mozzanatokkal. A szolga urának 10.000 tálentommal tartozik, ami 
közepes számítás szerint is kb. 60 millió aranypengőnek felel meg (egy tá-
lentom értéke kb. 6.000 aranypengőt tesz ki). Viszont ugyané szolgának szolga-
társa 100 dénárral, vagyis kb. 100 aranypengővel adósa, am|i| a 10.000 tálentom,-
nak 600.000-ed része Az ellentét kihangsúlyozása csak szemléletesebbé teszi 
a példázat értelmét és célzatát: nem szabad azt kérdezni, lehetséges-e, hogy 
egy szolga, még ha királyi főminiszter is, ennyivel tartozhasson urának s 
még kevésbbé, hogy lehetséges-e ekkora adósságot egyszerűen elengedni. — 
Az ókori jogviszonyok szerint az adós adósságáért személyével s minden va-
gyonával felel. Ezért a királynak joga van a szolgát feleségével, gyermekeivel 
s minden vagyonával eladatni, hogy a tartozásból legalább valamit behajt-
hasson. — 

Jézus a szolga és a király képe alatt szemlélteti a tanítvány viszonyát 
Istenhez. Ahogyan a szolga .tartozása urával szemben mérhetetlenül nagy, 
úgy áthidalhatatlanul mély a szakadék az ember bűnös tartozása miatt Isten 
és a tanítvány közt. Ehhez képest csak e lenyésző csekélység mindaz a báiv-
tás, sértés és gonoszság, amivel mi emberek egymás ellen vétkezünk. Ez a 
megállapítás nem azt célozza, hogy a felebarátunk ellen elkövetett vétkünk, 
amivel egymás életét o lyan nagyon megkeserítjük, kisebbedjék vagy jelen-
téktelennek tűnjék fel, hanem Istennel szemben levő bűnös tartozásunkat akarja 
a teljes nagyságában feltárni. Ezzel együtt jár annak a fel ismerése, hogy ezt 
a bűnös tartozást már csak nagysága miatt sem, de a valóságban általában nem 
«fizethetjük meg», nem tehetjük jóvá, nem egyenlíthetjük ki jócselekedetekkel, 
vagy általában erkölcsi magatartásunkkal, mint ahogy azt a zs idó teológia gonf-
dolta s ahogyan ez a törekvés a keresztyén kegyesség történetében is mindig 
újra kiújul. Azért a tanítvány teljesen, kizárólagosan Isten irgalmasságából él 
és pedig Isten bűnbocsátó kegyelme nem a távoli jövő ígéreteképpen csil lan 
meg előtte, hanem jelen valóság, úgyhogy azt nem kell megszolgálnia sem a 
<megszentelődés»-sel, sem pedig valamiféle «keresztyén aktivitás»-sal. De ép-
pen azért, mivel Jézus tanítványa teljesen Isten irgalmas jóságából él, melyt-
lyel neki mennyei Atyja «naponként minden bűnöket kegyesen megbocsát», 
azért kell ennek az életvalósággá lett átélésnek megújítani a testvérek együtt-
élését is. Többé a megbocsátás gyakorlása velük szemben nem jog, amelv-
lyel a tanítvány szabadon rendelkezhetnék, úgyhogy azt jótetszése szerint ad-
hatná meg el lenfeleinek vagy tagadhatná meg tőlük, hanem kötelesség, Isten 
megtapasztalt irgalmasságának kisugárzása az Isten ugyanazon irgalmasságából 
élő felebarátra. — Ily értelemben Jézus példázata részletesen szemlélteti a Mi-
atyánk 5. kérésének értelmét; v. ö. Mát 6, 14—15; 45. lapl 

19, 1—12: A házassági elválásról; v. ö. Márk 10,1—12. 

Mikor Jézus befejezte e beszédeket, eltávozott Galileából s J ú d e á -
nak a Jordánon túl levő részeibe ment. Nagy sokaság követ te őt s ott 
gyógyította őket. 

Akkor odamentek hozzá a farizeusok s kísértve őt mondot ták : 
Szabad-e (a férfinak) akármi okból elbocsátani a feleségét ? De ő azt 
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válaszol ta : Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva „férfiúvá 
és asszonnyá teremtet te őket" ? S azt mondot ta : „Azért elhagyja a 
férfi atyját és anyját s ragaszkodik feleségéhez s lesz a ke t tő egy 
test té" , úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Ember tehát szét 
ne válassza, amit Isten egybekötött. Erre azt felelték neki: De miért 
hagyta akkor meg Mózes, hogy (a férfi) „adjon elbocsátó levelet és úgy 
bocsássa el" (az asszonyt) ? Felelte nekik: Mózes a ti szívetek kemény-
sége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket. De 
kezdettől fogva ez nem így volt. Én pedig azt mondom nektek, hogy 
aki elbocsátja feleségét — paráznaság okát kivévén — és mást vesz 
el, házasságtörést követ el. Tanítványai erre azt mondot ták : Ha így áll 
a férfi dolga az asszonnyal, akkor jobb meg nem házasodni. De ő erre 
azt válaszolta: Nem mindannyian értik ez t j az igét, hanem csak azok, 
akiknek megadatott . Mert vannak eunuchok, akik anyjuk méhétől fogva 
így születtek s vannak eunuchok, akiket emberek tettek azzá s végül 
vannak olyanok, akik önmagukat tették eunuchokká a menny király-
sága kedvéért . Aki fel tudja fogni, az fogja fel. 

4. vs. v. ö. I. Móz 1,27. — 5. vs. v. ö. I Móz 2,24. — 7. vs., v ö.' V. MózJ 
24,1 . 

A tanítványoknak adott oktatás után Jézus az evangélista e lbeszélése 
szerint eltávozik Galileából Pereába, a Jordántól keletre fekvő tartományba, 
amelynek nagy részét akkor zsidók lakták. Az evangélista nyilván úgy tudta, 
hogy Jézus Pereában is zsidók közt tartózkodott és gyógyított betegeket. A 19. 
és 20. fejezeteket o lyan elbeszélések és tanítások töltik mieg, amelyeket az 
evangélista Jézus munkálkodásának erre a szakára tesz. A közölt tanítások is-
mét jelentősek a keresztyén gyülekezet felépítésére nézve: a 19. fejezet Jézus 
döntésével világítja meg a házassági elválás kérdését, a gyermek helyét a 
gyülekezetben és a vagyon kérdését. 

A házassági elválásról már hallottunk a hegyi beszéd fo lyamán (v. ö. 
5 ,31—32). Itt ez a kérdés újból előkerül Jézusnak egy a farizeusokkal foly,-
tatott vitabeszéde kapcsán. Farizeusok «kísértő» szándékkal kérdezik Jézust, 
remélve, hogy az erkölcsi (szigorúság, melyet a házassági elválás ügyében 
tanúsít, majd elkedvetleníti tőle a népet. Tudjuk, hogy a férfinak jogában állott 
feleségét eltaszítani a törvényben előírt formák betartásával, azaz u. n. 
e lbocsátó levelet ikellett neki kiállítani (v. ö. 35. lapl) . Itt a farizeusok azt 
akarják, hogy Jézus foglaljon állást a Hillel és Sammai iskolái közt fennál ló 
eltérés tekintetében. Erre vonatkozik a kérdésnek az a megfogalmazása, hogy 
szabad-e a férfinek feleségét «akármi okból» elbocsátani. Jézus felelete utal 
mindenek előtt I. Móz 1, 27 értelmében a házasságra, mint Isten által a terem-
téskor alkotott életrendre, amely magában foglalja, hogy a férfi fennál ló 
vérségi kapcsolatainak az elszakításával ragaszkodik feleségéhez. A házasság 
éppen ezért az egész életre lekötő életrend. A házastársak «egy testté» lesznek, 
felbonthatatlan közösséget alkotnak. Mikor Isten a házasságot szerezte, ez 
nemcsak mintegy elvileg volt az akarata, hanem így van minden egyes esetben 
is. A házastársakat Isten kötötte össze, mintegy igába, ahogy a görög képies 
kifejezés mondja, azért semmiféle emberi törvény vagy jogszokás Isten müvét 
fel nem bonthatja, az Isten által létesített egységet szét nem szakíthatja. Jézus 
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Isten örökérvényű akaratát tárja ellenfelei elé, akik viszont a Mózes által 
adott rendelkezésre hivatkoznak: számukra ez az Isten törvénye. De éppen 
ezt minősíti Jézus olyan engedménynek, melyet Mózes az emberi szívek ke-
ménységére va ló tekintettel tett, tehát azért, mert számításba vette, hogy azi 
életünket teljesen átjáró bűn «megkeményíti» a szívet Istennel szemben. Ezt 
az engedményt tehát nem lehet Isten örökérvényű akaratával szembeállítani. Aki 
eltaszítja a feleségét, hacsak a házasság az asszony paráznasága miatt m á r 
tulajdonképen úgy is fel nem bomlott , és mást vesz el, az minden körülmények 
közt házasságtörést követ el. 

Jézus döntése .mélységes megdöbbenést vált ki ott, ahol az asszony any-
nyira ki van szolgáltatva a férfi ösztöneinek, mint ahogyan az a zsidóknál, 
valóban megvolt. Ennek a megdöbbenésnek adnak kifejezést a tanítványok: 
i ly körülmények között jobb volna a férfinak, ha egyáltalán ne^n alapítana 
családot. Erre Jézus egy hasonlattal felel, melyet mint maga is mondja, csak 
azok érthetnek meg, «akiknek megadatott», vagyis, akiknek Isten világította 
meg értelmét E szerint vannak o l y a n emberek, akik «eunuchok» születésüknél 
fogva, azaz úgy születtek, hogy n e m tudnak megfelelni az I. Móz 1, 28-ban' adott; 
isteni parancsolatnak. Vannak olyanok, akiket nemzőképességüktől emberek 
fosztottak meg s végül Jézus szerint lehetnek olyanok, akik «magukat eunur 
chokká teszik», azaz lemondanak a házasságról s a család alapításáról <a 
menny királysága kedvéért», vagyis a végett, hogy teljesíthessék Isten aka-
ratát a nekik juttatott életfeladat kerétén belül. Jézus nem arról beszél, hogy 
lehet valamiféle emberi , akár egyházi , akár állami felsőbbségi intézkedés, amely 
egyesekre, vagy bizonyos hivatásban állókra általában véve kimondhatná a 
házasságkötés, ill. családalapítás tilalmát. Még kevésbbé gondolt Jézus arra, 
hogy a tizenkettőnek, vagy az ő nyomukba lépő gyülekezeti munkásoknak nőb-
lenségben kellene élniök. Csak arról van szó, hogy egyesek, — mint Jézus 
maga is — Isten által reájuk kirótt életrendnek ismerték fel, hogy asszonyt 
n e m érinthetnek. 

19, 13—15: Jézus megáldja a kis gyermekeket; v. ö. Márk 10,13—16; 
Luk 1 8 , 1 5 - 1 7 . 

Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy kezét rájok téve imádkoz-
zék. A tanítványok pedig feddet ték őket. De Jézus azt mondot ta : 
Hagyjátok a gyermekeket s ne akadályozzátok abban, hogy hozzám 
jöjjenek, mert i lyeneké a menny királysága. S azután kezét rájuk téve, 
eltávozott onnét . 

Kevés o l y a n bájos elbeszélés van az evangéliumokban, mint ez, amely a 
gyülekezet szívébe akarja vésni, hogy Jézus, a várva várt messiási király nem 
restell lehajolni a kis gyermekekhez s őket megáldani, — ahogyan elterjedt 
zs idó szokás szerint az atya minden szombat estéjén megáldja gyermekeit. 
Krisztus gyülekezetéhez a gyermekek elválaszthatatlanul hozzátartoznak, mert 
«ilyeneké a menny királysága». Jézus szava azonban nem tisztán a kis gyer-
mekekre vonatkozik, hanem a gyermekeken példázza, hogy kik mehet-
nek be Isten királyságába (v. ö. 18,3, 1. 122. lap!). 
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1 » , lö—30: A gazdag i f jú; v. ö. Márk 1 0 , 1 7 - 3 1 ; Luk 1 8 , 1 8 - 3 0 . 

S íme, valaki odament hozzá és azt mondotta neki: Mester, mi 
jót cselekedjem, hogy az örök életet e lnyerjem? ő pedig felelte: Miért 
kérdezel engem a jó felől ? Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg 
a parancsolatokat! Mondotta az neki: Melyeket? Jézu« azt felelte: 
Azt, hogy „Ne ölj! Ne paráználkodj! Ne lopj! Ne tégy hamis tanú-
bizonyságot! Tiszteld atyádat és anyádat!" továbbá „Szeresd felebará-
todat, mint tenmagadat!" Erre az ifjú azt mondot ta : Mindezeket meg-
tartottam, Mi fogyatkozás van még bennem ? Jézus azt felelte: Ha 
tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, ajándékozd a sze-
gényeknek s kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engemet! 
Az ifjú pedig e beszédnek hallatára megszomorodva eltávozott, mert 
sok birtoka volt. 

Jézus pedig így szólt tanítványaihoz: Bizony mondom nektek, 
nehéz a gazdagnak bejutni a menny királyságába! Ismét: mondom nektek, 
könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni 
Isten királyságába. Tanítványai ennek hallatára igen megdöbbentek s 
azt mondot ták: Kicsoda üdvözülhet tehát ? Jézus pedig rájuk tekintve 
azt felelte: Az embereknél ez lehetetlen, de „Istennél minden lehetséges". 

Akkor megszólalt Péter s azt mondotta neki: íme, mi mindent 
elhagytunk s követtünk Tégedet ! Mit nyerünk mi ezzel ? Jézus pedig 
azt felelte nek ik : Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek 
engem, a világ megújulásakor, amikor az Embernek Fia dicsőségének 
trónusára ül, magatok is tizenkét trónuson fogtok ülni s ítélni fogjátok 
Izráel tizenkét törzsét. S mindenki, aki az én nevemért hagyta el házát 
vagy fivéreit vagy nővéreit vagy atyját vagy anyját vagy gyermekeit 
vagy szántóföldjeit, sokszorosan visszanyeri azokat s elnyeri az örök 
életet. Sokan pedig elsőkből utolsókká lesznek, utolsókból pedig elsőkké. 

18. vs. |V. ö. 11. Móz 20,13—10; V. Móz 3.17—20. - 1!). vs. v. ,ö. 11. Móz 
2 0 , 1 2 ; V. Móz 5 , 1 0 ; 111. Móz 19, 18. - 26. vs. v. ö. 1. Móz 18,14. 

A gazdag ,ifjú története választ ad Jézus tanítványainak arra a kérdésre, 
hogyan kell ihasználniok a vagyont. Az elbeszélés szerint «valaki», pontosab-
ban a \20. vs. szerint «egy ifjú» megkérdezi Jézust: mit kell cselekednie, hogy 
e lnyerhesse az [örök életet. A legtöbb magyar fordítás, így Károli is az ifjú 
kérdését úgy iközli, amint az Márknál olvasható: «Jó mester, mi jót cseleked-
jem stb.» Jézus ezt a megszólítási visszautasítja: «Miért mondasz engem jónak'' 
Senki sem jó, csak egy, az Isten». Ez a szöveg nyilván úgy keletkezett, hogy 
Márk evangéliuma szerint kijavították. Málé eredeti szövege úgy hangzott, mint 
ahogy azt fordí tásunkban közöltük. Erről a szövegről azonban a kutatók leg-
nagyobb része azt tartja, hogy az evangélista szándékosan változtatta meg 
Márknak előtte ismeretes szövegét, mivel aggályai voltak az iránt, hogy a bűnte-
len Jézus a «jó mester» megszólítást visszautasította. Feltevésúkel az em-
lített kutatók főként avval indokolják, hogy csak így érthető Máté szöve-
gében az utalás arra, hogy egyedül Isten jó. Ez a mondat Máté elbeszélésér 

Karnar: Máté «vaufélíuma 9 
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ben valóban nehézkes s nem lehetetlen, hogy e feltevés helyes megfigyelésen 
alapszik. Ez e se tben arra kellene gondolni, hogy az említett változtatást az az 
író eszközölte, aki Máté evangéliumát átdolgozta görög nyelvre, mivel az elbe-
szé lés eredeti szövegét nem értette meg. Viszont figyelnünk kell arra, hogy 
lamikor Jézus a «jó mester» megszólítást visszautasítja, ezzel nem tesz egyebet, 
mint hogy visszautasít egy ízléstelen hizelgést, — amilyet a farizeusok írástudói 
ínéltóságuk tudatában ugyan szívesen elfogadtak, sőt akárhányszor ki is hív-
tak. Jézust viszont éppen az jellemzi, hogy a hizelgést visszautasítja. Helyte-
len azonban ,az elbeszélés szövegén végbe ment változtatásból arra következ-
tetni, hogy Márk még nem gondolta Jézust bűntelennek. Máté azonban igen s 
azért változtatott a szövegen. 

Az ifjú kérdése jellemző a zsidó gondolkodásra: a kegyes zs idó a törvény 
megtartásán túl törekszik jót cselekedni, hogy így annál jobban biztosítsa 
magának az örök életet. Jézus azonban éppen ezt a törekvést utasítja 'vissza, 
amikor az egt/edül jó Istenre utal, aki jó s tökéletes akaratát a törvényben 
nyilatkoztatta ki. Tehát egyedül a törvénynek kell és szabad az életfolytatást 
szabályozni, magatartásunkat formálni Helytelen a törvényt meghaladó, mint-
egy tökéletesebb erkölcsiséget keresni. Ezért sorolja fel Jézus az i f jú közelebbi 
kérdésére a Tízparancsolat második táblájának a törvényeit (a 9. s 10. ki-
vételével) s teszi hozzá III. Móz 19, 18 alapján a felebaráti szeretet parancsola-
tát, mint a felsorolt parancsolatok summáját. A felsorolás arra taníthat meg, 
hogy ragaszkodásunkat Istenhez, szeretetünket iránta abban kell kimutat-
nunk, sőt tulajdonképen csak abban mutathatjuk ki. hogy felebarátunkon 
gyakorolunk szeretetet, irgalmasságol. 

A farizeusi kegyességet jel lemezte a minden egyéb érdeket leküzdő igyet-
kezet a törvény betöltésére. Nem lehet kétséges, hogy ez az igyekezet sokszor 
őszinte volt s talán ilyennek a tanújele az ifjú felelete is, hogy a parancsola-
tokat mind betartotta. «Mi fogyatkozás van még bennem?» — teszi hozzá, 
mert mint .már e l ső kérdése is mutatta, ösztönösen érzi. hogy van még benne 
fogyatkozás. Ekkor .szólítja fel Jézus, hogy tegye pénzzé vagyonát, ossza ki a 
szegények közt és kövesse őt. «Tökéletes» (v. ö. 40. lap!) a gazdag ifjú akkor 
lesz, ha a szeretetnek tökéletes indulata tölti el. Minden önzést leküzdő. teljesen 
Istennek szolgáló szeretetet úgy gyakorolhat, ha szétosztja vagyonát a szegé-
nyek közt s követi Jézust a kereszthordozásnak a vértanúsághoz vivő útján. 
A vagyonról való lemondás Jézusnak olyan parancsolata, amelyet személy 
szerint ehhez az i fjúhoz intézeti, nyilván felismerve, hogy «fogyatkozása» 
éppen a vagyonhoz való önző ragaszkodásában van. Ezt a parancsolatot tehát 
n e m lehet általánosítani, és pedig még olyan értelemben sem. hogy az nem 
vonatkozik ugyan minden tanítványra, de mégis hozzátartozik a magasabb-
rendű keresztyén tökéletesség»-hez. Ezt érezte annak az apokrif evangélium-
nak, (az ú. n ^Nazarénusok evangéliumá -nak) a szerzője is, aki ezt az elbeszé-
lést némileg kiszínezve a következőképen mondotta el: Jézus szavára az ifjú 
«a fejét kezdte vakarni és nem tetszett neki. Az Ür pedig azt mondta neki: Mi 
m ó d o n mondhatod: megtartottam a törvényt és a prófétákat, holott a törvény-
ben az áll: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! íme sok testvéred, Ábra-
h á m fiai, piszokban fetrengenek, meghalnak az éhségtől, a te házad pedig telve 
van javakkal s n e m jut belőle semmi hozzájuk». — Jézus feleletének a súly-
pontja a követésére való felhívásban van. Ez, mint már láttuk, osztozást je-
lent Jézus ^keresztjének a hordozásában. A vagyonról való lemondásnak s vele 
•¡mennyei kincs« (v. ö. 47. lap!) gyűjtésének ez ad értelmet és tartalmat. De ép-
pen ezt nem érti meg az ifjú, aki megszomorodva hagyja ott Jézust, mutatva, 
hogy minden, a törvény betartására és tökéletességére irányuló igyekezetét 
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áthatja még az önzés s hiányzik belőle a szeretet, amely minden igazi ke-
gyességnek az alapja. 

Ennek az esetnek a tanulságát vonja le Jézus avval a megállapítással, 
hogy a gazdagok csak «nehezen» jutnak be a menny királyságába. Ahhoz ,a 
makarizmushoz, amely üdvöt kínál a szegényeknek (v. ö. 5 ,3 ) , ez az ige szo-
rosan hozzátartozik s azt kiegészíti. A zsidóság Jézus korában a vagyont 
általában a kegyesség jutalmának tekintette s így abban az istenfélő élet 
szempontjából nemhogy nem látott akadályt, hanem inkább azt gondolta, 
hogy a ;vagyon mint Isten áldása jele és záloga a kegyességnek. Ezt a gondol-
kodásmódot Jézus teljesen megfordítja. Mert a vagyon annyira eltölti az cmL 

ber szívét, ihogy önszeretete megnövekszik, ezáltal pedig érzéketlen lesz a fele-
barát szüksége iránt. Az önzés egyenesen lehetetlenné teszi Isten szolgálatát s 
vele az eljutást Isten királyságába. Ezt a tevéről és tű fokáról szóló .paradox, 
közmondásszerű ige szemlélteti. Sokan megkísérelték letompítani ennek az igé-
nek az élét, egymáshoz közelebb hozni a tevét és a tű fokát. A megfelelő görög 
szó egy hangzójának másként olvasásával már görög egyházi atyák a «teve» 
helyett «hajókötél»-re gondoltak, mások pedig a «tű fokát» egy keskeny jeru-
zsálemi városkapuvá akarták megtenni. De minden ilyen «magyarázat» hely-
telen. Jézus máskor is használ hasonlóan paradox képet (v. ö. Mát 23,24). 
A földi javak —: s ezekhez hozzátartozik az is, ami megélhetésünket megalapozza 
s biztosítja, i— végzetes rabigába hajtják az embert. Ez a fe l ismerés ¡mélysé-
gesen megdöbbenti a tanítványokat, hiszen senki sincs, aki ebből a rabságból 
p saját ¡erejéből kiszabadulni s Istenhez eljutni tudna. De Jézus a tanítványok 
szemét Istenre irányít ja: ha az ember végleg tehetetlen is, Istennek van ereje 
és hatalma, hogy az embert a rabságból kimentse, szabaddá tegye és neki üd-
vösséget adjon. Az üdvösség tehát — s ez fontos felismerés, — teljesen Isten 
kegyelmének ajándéka. . 

A beszélgetésnek egy új fordulóját Péter indítja meg azzal, hogy rámutat 
— mintegy a gazdag ifjú viselkedésének az ellentéteképen, — a tanítványok-
lemondására. ö k megvalósították azt, amit Jézus a gazdag i f jútól hiába kö-
ve te l t Péter ,csak a tizenkettő szócsöve, mikor felveti a kérdést, hogy micsoda 
jutalma, gyümölcse lesz ennek a magatartásnak. Jézus nem utasítja vissza 
Péter kérdését, jó l lehet távol áll tőle a gondolat, hogy bármiféle lemondás 
révén Istennél jogalapot szerezhetne az ember jutalomra. (Ezt szemlélteti az 
ezen beszélgetéssel szoros gondolati egységben levő példázat a szőlőmunkások-
ról, v. ö. 20,1—16). Azonban az ember magatartása a jónak az irányában is 
következményekkel jár, a gyümölcse nem mehet veszendőbe. Ezérl ígéri Jézus 
tanítványainak, hogy iakik követték őt s így magukra vették keresztjét, részesül-
nek majd dicsőségében is. A «világ megújulásakor» (a görög kifejezés szó-
szerint annyit jelent, mint «újjászületés»), vagyis amikor majd Isten újjáte-
remti ezjt a világot és a most alacsonyságban élő, megvetett Emberfia mennyei 
dicsőségének trónjára ül, követőit is trónusokra ülteti, őket a választolt nép 
bíráivá teszi, úgyhogy mint ítélőbírák részt vesznek az ítélet művében (v. p. 
I. Kori6, 3), vagy pedig, mint egykor az ószövetségi bírák, népük vezérei lesznek. 
Jézus ígérete a z o n b a n nemcsak jövendő mennyei dicsőséggel kecsegteti a tanít-
v á n y o k a t hanem azoknak, akik az ő nevéért mindent elhagytak, veszteségük 
sokszoros megtérülését is ígéri. Már az evangélista ezt nyilván úgy értette, 
hogy a családi és testvéri közösségek elszakadásáért, a megélhetési létalap el-
vesztéséért, mely a tanítványt Krisztus követésében éri, bőséges kárpótlást 
nyújt a gyülekezet testvéri közössége, valamint az a gondoskodás, amelyben a 
gyülekezet az elhagyottakat és üldözötteket részesíti; v. ö. Mát 12,49—50; Róm> 
16, 13; I. Kor 4, 15. A szakasz lezárásául egy többszörösen e lőforduló (v. ö. 
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Mát 20,16; Luk 13,30; Márk 10,31) közmondásszerű ige szolgál. Jézus ígéri 
a most utolsóknak, a megvetett és lenézett tanítványoknak, hogy az Isten 
királysága új .világrendjében elsőkké lesznek, a most elsőket, a hatalmasokat 
és előkelőket pedig fenyegeti, hogy majd az utolsó helyre kerülnek. 

A tárgyalt szakasz állandóan váltakozva használja az «Isten, ill. menny 
királyságába bemenni» (23—21. vs.), «az örök életet elnyerni» (16. vs.; vagy 
oda «bemenni» (17. vs.) vagy «örökségül nyerni» (29. vs.) és «üdvözülni» (pon-
tosan; «megmentetni» 25. vs.) kifejezéseket. Ezek a megjelölések lényegileg 
ugyanazt mondják: az «őrök élet»-et Isten királyságában nyerjük el. Akit az 
Isten megment a halál hatalmából, vagyis akinek üdvösséget ad, az «megy be» 
az örök ,életbe. Az l'Tjszövetség szerint tehát az örök élet Isten .királyságának 
a létformája, de azt nem szabad úgy értelmezni, mintha az egyes hívő embe-
rek élete az örökkévalóság felé meghosszabbodnék, hanem inkább az ember 
- bemegy» Isten királyságába s így nyeri el örökségül az örök életet, részesedik 
Isten örök életében. 

JiO, 1—16: Példázat a szőlőmunkásokról. 

A menny királysága hasonlít ahhoz a házigazdához, aki korán 
reggel kiment, hogy munkásokat béreljen szőlőjébe. Miután megegyezet t 
a munkásokkal egy dénár napi bérben, elküldte őket szőlőjébe. Amikor 
a nap harmadik órája körül kiment, látott másokat, amint tét lenül áll-
dogáltak a piacon. Ezeknek azt m o n d t a : Menjetek el ti is a szőlőbe s 
ami igazságos, megadom nektek. Erre azok elmentek. A hatodik és 
kilencedik óra körül ismét kiment és ugyanúgy tett . Mikor a t izenegye-
dik óra körül kiment, megint talált másokat, akik ott álltak. Nekik azt 
mondo t t a : Miért álltok itt egész nap tétlenül ? Azok felelték : Mert 
senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nek ik : Menjetek el ti 
is a szőlőbe. Mikor azután beesteledett , így szólt a szőlő gazdája ispán-
jának : Hívd elő a munkásokat és add meg nekik bérüket az utolsóktól 
kezdve az elsőkig. Erre odaléptek a tizenegyedik óra körül felfogadot-
tak és fejenként egy-egy dénárt kaptak. Mikor azután az elsók léptek 
oda, ezek azt gondolták, hogy ők majd többet kapnak. De ezek is 
fejenként egy-egy dénár t kaptak. Amikor felvették, zúgolódtak a házi-
gazda ellen mondván: Ezek az utolsók csak egy óra hosszat dolgoztak 
s őket mégis egyenlőkké tetted velünk, kik a napnak terhét s hevét 
szenvedtük. De ő egyiküknek így felel t : Barátom, nem cselekszem veled 
igazságtalanul! Nem egy dénárban egyeztél meg velem ? Vedd tehát a 
magadét és menj ! Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint 
neked. Nincsen-e jogom a magaméval azt tenni, amit akarok ? Avagy 
te azért vagy irigy, mivel én jó vagyok ? így lesznek az utolsókból 
elsők és az elsőkből utolsók. 

A szőlőmunkásokról szóló példázat megszakítás nélkül csatlakozik az 
e lőző fejezet utolsó szakaszához. Az evangélista ezt a példázatot nyi lván úgy 
értelmezte, hogy vele Jézus még jobban megvilágítja a Péternek adott feleletet. 
Erre mutat az a körülmény is, hogy a 19, 30-ban közöli ige a 20, 16-ban mégis-
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métlődik mintegy a példázat lezárásaként és tanulságaként. Ilyen formán — 
legalább az evangélista értelmezése szerint — ennek a példázatnak a főtartaL-
mát az teszi, hogy megmutatja, mimódon ("így» — mondja a 16. vs.!) lesznek 
az utolsók e lsőkké s az elsők utolsókká. Erről azonban a példázat tulajdon-
képen nem szól, mert hiszen benne csak azt látjuk, hogy az utolsók az elsőkkel 
»•egyenlőkké lettek», vagyis azonos elbánásban részesültek. A példázatban a 
hangsúly n e m is a szőlőmunkások viselkedésén van, hanem a birtokos gazda 
eljárásán. Ez adja meg a tulajdonképeni feleletet Péter kérdésére (19 ,27) . 

A példázat elbeszélésanyagát a mezőgazdasági életből veszi. A szőlő-
birtokos gazda ,korán reggel kimegy a piacra, ahol a bérmunkások gyülekeznek, 
hogy napszámosokat fogadjon fel. Fel is fogad munkásokat s megegyezik ve-
lük 1 dénár napszámban íkb. 1 pengő, ami a szokásos, viszonylag jó napszán^ 
nak feleli meg). Hasonlóan jár el a nap harmadik, hatodik és kilencedik órai-
jában. A zs idó órabeosztás a nappali órákat napkeltétől napnyugtáig számítja 
s ezt -az időt 12 egyenlő részre, <órá»-ra oszt ja. Az egyes órák hosszúsága 
attól függ, ,hogy mennyi idő telik el napkeltétől napnyugtáig: nyáron az órák 
hosszabbak, mint a tavaszi vagy őszi napéjegyenlőség ideje táján, télen viszont 
rövidebbek. Azért csak tavasszal és ősszel felel meg a harmadik, hatodik, stb. 
óra a mi időszámításunk szerint a délelőtti kilenc, tizenkét stb. órának. A 
nap harmadik, hatodik s kilencedik «órája- tehát napkeltétől a harmadik, 
hatodik, s kilencedik «óra». A felfogadott munkásokat mind kiküldi szőlő-
jébe s iaz utóbb felfogadottaknak az őket megillető, igazságos bért ígéri. Még 
nem sokkal a munkanap befejezte előtt (a munkanap napfelkeltétől nap-
nyugtáig tartott) ,is fogad fel munkásokat, akik egész nap munka nélkül voltak, 
mert senki sem fogadta fel őket. - V. Móz 24, 15 értelmében a napszámosnak 
joga van arra, hogv a .munkanap végeztével megkapja bérét. Igv intézkedik a 
példázatbeli szőlőgazda is, hogy fizessék meg a munkásoknak a bért. Míg 
azonban eddig .a gazda eljárásában nein volt semmi szokatlan vagy feltűnő, 
most , a nélkül hogy a munkások egyes csoportjainak a teljesítményét a külön-
böző munkaidő .alapján tekintetbe venné, minden munkás egyformán meg-
kapja a teljes napszámot. Ez indítja a munkások első csoportját zúgoló-
dásra. ők úgy érzik, hogy nekik nagyobb bérre van igényük, mint az utoljára 
jött csoportnak, mivel a nap terhét és hévségét szenvedték. A szőlőgazdának 
az eljárása ,teszi a példázatot azzá, amit Jézus mondani akar vele. 

A szőlőgazda Istent példázza, aki szuverén királyi hatalommal úgy s 
akkor állítja 'munkába az embert, mikor jónaK látja. Akik. mint Jézus követő i 
is, elfogadták a munkára hívást, nem rendelkezhetnek Urukkal és Istenükkel, 
sem azzal, ami az övé. Ellenkezőleg, Isten szabadon cselekedheti a magáéval 
azt, amil akar. De az a mód. ahogyan Isten a tanítvánnyal rendelkezik s 
ahogyan neki «béréi» megadja, az tisztára jóság, kegyelem. Csak a számítás, 
amely mindig másokra tekintget és másokhoz méri önmagát és sorsát, fakad 
«irigység»-ből (a görög kifejezés szószerint annyit jelent, mint «a te szemed 
gonosz»; a képies kifejezés az «irigység, rosszindulat» megjelölésére szolgál, 
v .ö. Péld. 2 3 , 6 ; 28.22, továbbá fent 18. lap!). De Isten szuverén jóságának, 
kegyelmének meg kell szüntetni minden számítgatást, a világ javairól való 
lemondásra hivatkozást, büszkélkedést érdemekkel. így ez a példázat is mu-
tatja, hogy Jézus nem zárja ugyan ki a val lásos gondolkodásból a «jutalom» 
fogalmát, amely már Péter kérdésében s Jézus feleletében ("19,27 kk.) megcsen-
dült, de annak teljesen űj értelmet ad. A tanítvány szolgálata, Jézus köve-
tése, az erkölcsi magatartás megtermi gyümölcséi , éppen úgy. mint ahogyan 
az Istentől elszakadásnak, a bűn útján járásnak is megvan a zsoldja. Isten 
szolgálata azonban nem alapoz meg érdemet, amellyel az ember jogigényeket 
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Érdemes Jézus e példázatát összehasonlítani egy a Talmudban megőrzött, 

a zsidó írástudókra jel lemző példázattal, me ly így hangzik: «Isten tudja, h o g y 
mikor érkezett el az igazak órája, hogy eltávozzanak a világból s akkor el-
szólítja őket. Amikor Rabbi Bun ben Chijja meghalt, odalépett Rabbi Zeira 
és gyászbeszédet mondott f ö l ö t t e . . . Mihez lehet Rabbi Bun ben Chijját ha-
sonlítani? Egv királyhoz, aki sok munkást fogadott fel. Volt ott egy mun-
kás, aki munkájával nagyon is kiérdemelte bérét. Mit cselekedett a király? 
Magához vette (a munkást) s kisebb nagyobb sétákat tett vele. Este e l jöttek 
a munkások, hogy felvegyék bérüket. S amannak a többiekkel egyformán adott 
bért. Erre zúgolódtak a munkások s azt mondották: mi egész nap dolgoztunk, 
dc ez csak két óra hosszat dolgozott s mégis kiadta neki ia teljes bért, m i n t 
nekünk! A király azt mondotta nekik: Ez két óra alatt többet •végzett, m i n t 
amennyit ti egész nap dolgoztatok. így Rabbi Bun is 28 év alatt annyit dolgo-
zott a Tórán, mint amennyit egy más kiváló tanítvány száz év alatt sem tud 
megtanulni». Ez a példázat talán egyenesen az evangél iumban előttünk levő-
nek hatása alatt keletkezett. De bármint legyen is, annyi nyilvánvaló, hogy 
egészen más vallásos gondolkodásra mutat, mint amit Jézusnál megszoktunk. A 
Kr. u. 300 körül élt Rabbi Zeir a korán elhunyt Rabbi Bun halálát úgy érte l -
mezi, hogy Isten elszólította emezt a világból, mivel már többet végzett, mint 
más kiváló tudósok. Isten jutalmazása tehát itt szigorúan a munkateljesít-
ményhez igazodik, a tanítvány munkájával jogot szerez egy bizonyos meghatá-
rozott jutalomra s Isten igazságossága úgy nyilatkozik meg, hogy szigorúan a 
munkateljesítmény alapján adja ki a bért. Jézus példázata éppen ezt a gon-
dolkodást utasítja «vissza s arra akar megtanítani, hogy Isten az örök élet 
ajándékát nem emberi teljesítményeink alapján adja nekünk, hanem kizáró-
lag irgalmas kegyelméből. 

¡ 2 0 , 17—19: Jézus harmadszor jelenti szenvedését; v. ö. Márk 10,32—34; 
Luk 1 8 , 3 1 - 3 4 . 

Mikor Jézus útnak indult Jeruzsálembe, magához vette külön a 
t izenkét tanítványt s útközben azt mondotta nek ik : íme, felmegyünk 
Jeruzsá lembe s az Embernek Fiát kiszolgáltatják a papi fe jedelmeknek 
és í rás tudóknak, halálra ítélik s a pogányok kezére adják , hogy kigúnyol-
ják, megostorozzák és keresztre feszítsék. De harmadnapon fel támad. 

A harmadik s utolsó szenvedésjövendölés nem mond újat az e l ső ket-
tőíliöz (v. ö. 16,21; 17,22—23) képest. Különbség csak annyiban van, hogy ez 
a szenvedésjövendölés részletesebb és pontosabb, mint az első kettő, ameny-
nyiben Jézus szenvedésének a menetét is pontosan megadja. Ez a kiszínezés 
talán arra akar figyelmeztetni, hogy Jézus maga is mind világosabban látta 
szenvedésének egyes szakaszait. De azután figyelmeztet arra is, hogy Jézus 
élete, munkája nem a «vak sors» kezében van. Isten szolgáltatja ki e l lensé-
geinek (a határozatlan alany a 18. vs.-ben zsidós szóhasználat, mely Isten 
nevének elkerülésére szolgál). Jézus Isten akaratából megy a szenvedés útján, 
hogy véghez vigye a reá bízott feladatot. 
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2 0 , 2 0 - 2 8 A Zebedeus-fiak kérése; v. ö. Márk 1 0 , 3 5 - 1 3 

Akkor odament hozzá a Zebedeus-fiak anyja fiaival együtt s le-
borulva előtte, kért tőle valamit, ő pedig így szólt hozzá : Mii akarsz ? 
Ez azt fe le l te : Mondd, hogy e két fiam közül az egyik jobb, a 
másik bal kezed felőlül jön királyságodban. De Jézus azt válaszolta: Nem 
tudjátok, mit kér tek! Meg tudjátok-e inni a kelyhet, amelyet én fogok 
meginni? ö k azt mondot ták: Meg tud juk inni! Erre az t mondotta n e k i k : 
Az én kelyhemet ugyan kiisszátok, de nincs hatalmamban odaítélni 
nektek, hogy jobb és bal kezem felől üljetek. Ez azoknak jut, ak iknek 
az én mennyei Atyám elkészítette. Mikor ezt a tiz taní tvány meghallotta, 
felzúdult a két testvér ellen. Erre J é z u s magához szólította őket s azt 
mond ta : Tudjátok, hogy a népeket uralkodóik elnyomják és a nagyok 
erőszakoskodnak velük szemben. Ti köztetek azonban ne így legyen ! 
Hanem, aki nagy akar lenni köztetek, legyen a szolgátok s aki első 
akar lenni köztetek, legyen a rabszolgátok, mint ahogyan az Embernek 
Fia is nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon 
s adja váltságul életét sokakért . 

Jézus 19,28 szerint azt ígérte tanítványainak, hogy dicsőséges királysá-
gában ítéletet tartanak majd Izráel fölött. Ez az ígéret kelti fel a reménységet 
és vágyakozást a két meghitt tanítványban, Jakabban és Jánosban, a Zebe-
deus-fiakban, vagy még inkább anyjukban (akit valószínűleg Saloménak hív-
tak, v. ö. 27,56-náI !), hogv fiai főhelyeket foglalhassanak el Krisz-
tus királyságában, ha az megjelenik dicsőségével. Zebedeus családját rokoni 
kapcsolat is fűzte Jézus családjához (v. ö. Ján 19,25; Márk 15,40; Mát 27 ,56 ) . 
Talán ez is bátorította Salomét, hogy kérésével Jézushoz forduljon. Amint kéré-
sükből kitűnik, a két tanítvány megértette, hogy Jézus elindult az Isten kir 
rályságának dicsőséges kinyilatkoztatásához vezető úton. De tudják azt is, 
hogv ez az út szenvedésen, sőt halálon vezet keresztül. Jézus felelete mindenek 
előtt erre utal. A «kehely» már az Ótestámentomban ismert kép a 'szenvedés 
számára, v. ö. Ezs 5 1 , 1 7 . 2 2 ; Zsolt 75.9. Hogy pedig a Messiás -napjait, az 
Jsten királysága kinyilatkoztatását nyomorúságok és szenvedések ideje e lőz i 
meg, ez közmeggyőződése volt a zsidó messiási reménységnek s ezt a Zebedeus'-
fiak is jól tudják. Innét érthető a készség, mellyel a szenvedések kelyhét vál-
lalják. Jézus megerősíti, hogy a szenvedés útján követni fogják őt. De hozzá-
teszi, hogy nem az ő feladata a főhelyekel elosztani, odaítélni Isten király-
ságában és az nem áll hatalmában. Ahogyan Jézus engedelmesen Isten iránt 
vállalta a szenvedés útját (v. ö. Fii 2 ,8) , úgy a tanítványtól is elvárja, h o g y 
alárendelje magát Isten akaratának. Ezzel pedig megszűnik minden emberi 
számítás vagy igény az Isten királyságának főhelyeire vagy akármiféle m á s 
vonatkozásban. Isten rendelkezik királyi hatalommal s ő juttatja tetszése 
szerint a ifőhelyeket azoknak, akiknek elkészítette őket. 

Jézus jövendölése a Zebedeus-fiak mártíriumáról Jakabra nézve Csel 12 ,1 
elbeszélése szerint beteljesedett. János azonban akkor életben maradt s az 
«apostoli konvent» idején az «oszlopok» egyikének számított (v. ö. Gal 2, 
2 . 6 . 9 ; Csel 15,6 kk) . Az egyházi hagyomány széles ága pedig, mely Papias 
hierapolisi püspökre, a 2. század első fe lébe nyúlik vissza, úgy tudja, hogy. 
Zebedeus-fia, János, késő vénségében Efezusban halt meg. Ennek e l lenére 
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a kutatók egy része azt tartja, hogy Jézusnak ez az igéje ú. n. vaticiniüm e x 
eventu, vagyis o lyan jövendölés, amely formáját csak akkor nyerte, amikor az 
már bekövetkezett. Az említett kutatók úgy gondolják, hogy az evangélista nem 
vette volna fel evangéliumába ezt az igét ebben a formában, ha evangéliuma 
megírásakor János nem halt volna már vértanú-halált. Ezt a feltevést azonban 
önkényesnek kell mondani már csak azért is, mivel ismerünk más olyan Jézus-
igéket is, amelyek belekerültek az evangéliumba, még mielőtt beteljesedtek 
volna (v. ö. 10 ,23; 16,28). Ez az ige s vele együtt természetesen a tőLe e l -
választhatatlan elbeszélés nem lehet a gyülekezet legendaköltő képzeletének 
a terméke. N e m is azt célozza, hogy Jézus költötte szavával mintegy isteni 
igazolást adjon a Zebedeus-fiak már bekövetkezett mártírhalálának. Ilyen vagy 
hasonló feltevések helytelenségét legjobban az mutatja, hogy va Zebedeus-
fiak és a tanítványok ebben az elbeszélésben nem szerepelnek előnyösen. I lyen 
elbeszélést a köztiszteletben á l ló s hamarosan a dicsőség glóriájával bevont 
apostolokról az ősgyülekezet haláluk ulán n e m költött volna. 

A Zebedeus-fiak kérése a többi tíz tanítványnál erős felzúdulást vált 
ki s ezért Jézus felhasználja az alkalmat, hogy kioktassa őket Isten király-
sága rendjének vegyik alapvető fontosságú berendezéséről. Amit mond, egyúttal 
útbaigazítás a gyülekezet belső életének a szabályozására. Isten királyságá-
ban is vannak «nagyok» akik kimagaslanak a többiek közül. De ez rá-
juk egészen más jogokat és kötelességeket ró, mint a földi birodalmak 
uagyjaira A földi birodalmakat jellemzi, hogy uralkodóik alattvalóikat «el-
nyomják», azaz hatalmukat alattvalóik rovására érvényesítik. Földi viszony-
latban tehál («nagyság», «hatalom» mindig úgy jön létre, hogy az erőszak 
legkülönfélébb nemeit alkalmazzák. Minden földi hatalom önző. mások rová-
sára érvényesül. A tanítványok körében azonban a nagyság útja nem mások 
joa mnk megrövidítése, hanem egyedül a szolgálat lehet. És pedig a szolgálat 
itt mindig kettős vonatkozásban érvényesül. Egyfelől a felebarátnak a javát 
keresi és arra törekszik, hogy azt. akinek szolgál, vigye előbbre. — tehát meg-
szűnt az önzés. Másfelől a szolgálat nem eszköz, melynek segítségével a tanít-
vány hata lomhoz juthat, hanem a gyülekezet rendelkezik a rajta isteni szol-
gálatot teljesítő tanítvánnyal s nem ő a gyülekezettel (v. ö. II. Kor. 1,24). 

A szolgálatra kötelezettség alapelvét Jézus saját példájával alapozza 
meg és .állítja tanítványai elé. Az Emberfiáról Dán 7, 13—14 úgy mondotta, 
hogy «az ég felhőiben», azaz mennyei királyi dicsőségben jön majd el é s 
Istentől «örökkévaló hatalmat» nver, mely el nem múlik. De most az Emberfia 
nem azért ,«jött», isteni küldetése nem azt célozza, hogy ineki szolgáljanak», 
azaz, hogv földi uralkodók módjára birtokol ja a hatalmat és azt saját ,elő.-
nyére használja '.ki. Ez az ige szorosan összetartozik azokkal, amelyek Jézus 
isteni küldetéséről szóLnak, v. ö. Mát 9 ,13; 10 .34; Luk 12,49. Jézus isteni kült-
delcse pedig tiszta, tökéletes szolgálat: ment minden önző céltól és teljesen 
azok javát célozza, akiknek szolgál. Evvel a szolgálattal Jézus «megtagadja 
önmagái» s «elveszíti életét», (v. ö. 16,24—26) vagy ahogyan itt o lvassuk, 
•^váltságul adja». A kifejezés arra a jogszokásra utal, ame ly szerint valaki 
— bizonyos körülmények fennforgása esetén — pénzbírsággal kiválthatta 
tulajdonai vagy önmagái, ha vért ontott vagy életét eljátszotta, v. ö. II. Móz 
21,30; 3 0 , 1 2 ; III. Móz 19,20; 25, 24. 51. 52; 27, 31; IV. Móz 3, 46; 18. 15; 35. 
31. Az Istenhez való viszonylatban azonban nem lehet szó az eljátszott 
elet kiváltásáról vagy megváltásáról valamifé le bírság avagy áldozat szol-
vállalásával. Minden ember önmagáért felel Isten előtt: «Senki sem vált-
hatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek» (Zsolt 49,8). Ha 
valaki megnyerte magának akár az egész világol, de eljátszotta életét, ez 
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nem használ neki semmit, mert még az egész világ sem szolgálhat váltságul éle-
téért (Mát 16,26). Jézus azonban azt mondja, hogy ő oda tudja adni és oda i s 
adja életét váltságul, és pedig «sokakért». Az utóbbi kifejezés Ezs 53, 11-ből 
származik s eredetileg az egész népközösséget jelöli meg. Jézus tehát azzal az 
igénnyel lép fel, hogy az Emberfia elveszített, önként odaadott, odaáldozotl 
életével kiváltja, megmenti a «sokak» elveszített, eljátszott életét. Jézus önként 
adott áldozati halálával gyűjti össze az igaz Izráelt, a megváltottak gyülekezetét. 
Jézus élete művének titkát azonban csak formai jellegű fogalommal jelöljük 
meg, mikor azt mondjuk, hogy önmagát váltságul adja sokakért s hogy élete 
ily módon áldozati halálban teljesedik ki. Még keresnünk kell ennek a fogalom-
nak a pontosabb tartalmát. Ha «áldozat»-ról beszélünk, akkor általában olyan 
szolgáltatásra gondolunk, amelyet az ember visz az istenség elé s amel lyel az 
ember az istenség jóindulatát, kegyét akarja elnyerni, akárhányszor egyenesen 
kierőszakolni. Ilyen értelemben azonban az Ótestámentomban sem lehet szó 
áldozatról, az Üjtestámentom megítélése szerint pedig a törvény előírása szerint 
bemutatott áldozatok értelme abban van, hogy az embert a bűnre emlékeztetik 
(v. ö. Zsid 10,3). De ha «a bikák és kecskék vére n e m távoztathatja el a 
bű)nöket (Zsid 10, 4), Jézus a maga halálra adott életével váltság «sokakért». Pál 
apostol ezt azzal értelmezi, hogy Jézust Isten bűnné tette miérettünk (11. Kor 
5 ,21) . Jézus halálának a «váltsága» tehát megnyitja számunkra a bűnbocsánat 
és az élet út ját 

Amit Jézus haláláról, mint sokakért adott váltságról mond, összhangban 
van az úrvacsora szerzési igéivel, melyekkel ugyancsak halálának üdvtörté-
neti jelentőségét értelmezi (v. ö. Mát 26,26—29; Márk 14, 22—25; Luk 22 ,15—20; 
I. Kor 11,23—25). Sok kutató nem tartja lehetségesnek, hogy Jézus halálának 
ez az értelmezése magától Jézustól származzék s ebben az igében az ősgyülekezet 
teológiáját véli felfedezhetni. Ezt a feltevést avval okolják meg, hogy a Jézus 
váltsághaláláról szóló ige lényegileg megegyezik Pál apostol tanításával (v. 
ö. Róm 3 , 2 5 , II. Kor 5 ,21) s vele egybehangzó módon állapítja meg Jézus 
halálának üdvtörténeti értelmét. De ez még nem kielégítő ok arra, hogy 
annak hitelességét tagadjuk. Helytelen ez azért is, mivel ez az ige szoros, 
elválaszthatatlan kapcsolatban van Jézus messiási hivatástudatával és mint 
fentebb láttuk, Jézus tanításának egészével. 

2 0 , 29—34: A jerikói vakok meggyógyítása; v. ö. Márk 10, 46—52; 
Luk 18, 3 5 - 4 3 . 

Amikor kifelé mentek Jerikóból, nagy sokaság követte őt. S íme, 
két vak, aki ott ült az út mellett, hallva, hogy Jézus megy arra, hangos 
szóval kiál tot t : Uram, Dávid Fia, könyörülj r a j tunk! A sokaság azon-
ban dorgálta őket, hogy hallgassanak. De azok annál inkább kiál tot tak 
s m o n d t á k : Uram, Dávid Fia, könyörülj ra j tunk! Erre Jézus megállott, 
odahívta őket s azt mondot ta : Mit akartok, hogy cselekedjem veletek ? 
Azok azt mondották neki : Uram, nyisd meg a szemünket ! Jézus meg-
könyörült rajtuk, megérintette szemüket, mire azonnal visszanyerték 
lá tásukat . Azután követték őt. 

Jézus jeruzsálemi útjáról az evangélista még egy történetet közöl: a két 
jerikói vak meggyógyítását. Jerikó virágzó város volt, melyet Heródes több 
ragyogó épülettel diszített. A Jeruzsálem felé vonuló Jézusnak ez az utolsó 
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nagyobb állomása s innét e l indulva szólítja meg őt a két vak. «Dávid Fia» a 
Messiás közkeletű neve (v. ö. 9 , 2 7 ; 12,23; 15,22; 2 1 , 9 ) s a két vak kiáltása fezzel 
a megszólítással Jézust Jnyiltan a várt Messiásnak mondja. Jé-
zus ezt a nevet n e m utasította 'vissza, hanem teljesíti a két vak kérését, viszi-
szaadja nekik ,szemük világát. Az elbeszélés rávilágít arra, hogyan teljesedik 
be — legalább egy vonatkozásban — Jézus jelenlétével a messiás i üdvkorra 
vonatkozó ótestámentomi ígéret (v. ö. Ezs 3 5 , 5 ; Mát 11,5). 

Jézus Jeruzsálemben. 21, 1 — 2 5 , 46. 

21, 1—11: Jézus bevonul Jeruzsálembe; v. ö. Márk 11,1—10; 
Luk 1 9 , 2 9 - 3 8 , Ján 1 2 , 1 2 - 1 6 . 

Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfágéba, az Olajfák hegyére 
értek, Jézus előre küldött ké t tanítványt s azt mondta nekik: Men-
jetek az előttetek fekvő faluba s azonnal találtok ott egy megkötözött 
szamarat, vemhével együtt. Oldjátok el s hozzátok ide nekem! S ha 
valaki szól valamit nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége 
rájuk, erre majd tüstént elengedi azokat. Ez pedig azér t történt, hogy 
beteljesedjék a próféta mondása , mely így szól : „Mondjátok meg Sión 
leányának, íme, a te királyod jön hozzád szelíden, szamárháton ülve 
és teherhordó állat vemhén". Erre a tanítványok elmentek s úgy cse-
lekedtek, ahogyan Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat s vem-
hét, rájuk terítették felsőruhájukat s ő azokra ült. A sokaság nagyrésze 
pedig felsőruháit terítette az útra, mások gallyakat vágtak a fákról s 
azokat szórták az útra. Az előtte és u tána menő sokaság pedig azt 
kiáltotta: „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott , aki az Űr nevében jön, 
hozsánna a magasságban!" És amikor bevonult Jeruzsálembe, az egész 
város forrongásba jött s k é r d e z t e : Kicsoda ez ? A sokaság pedig felel te: 
Ez Jézus, a galileai Názáretből való p r ó f é t a ! 

5. vs. v. ö. Ezs 62,11; Zak 9,9. — 9. vs. v. ö. Zsolt 118,25—26 

A jeruzsálemi bevonulás történetével kezdődik mind a négy evangélium-
ban a nagyhét , melynek péntekjére Jézus halála esik. Márk adatai, valamint 
Ján 12,1 a lapján arra lehet következtetni, hogy történetünk a hétnek e l ső 
napjára (egy «vasárnap»-ra) esett. Nemcsak Máté, hanem a többi evangélista 
is a beteljesedett prófécia fényében és világításában látják az e lbeszél t 
eseményt s önkénytelenül Zak 9 , 9 színeivel írják le. Nem indokolatlan az a 
feltevés, hogy Jézus maga tudatosan és szándékosan 'alakította bevonulását 
Jeruzsálembe úgy, ,hogy az megfeleljen a prófétai jövendölésnek. Viszont Ján 
12,16 megjegyzése larra mutat, hogy ezt a tanítványok sem ismerték fel azon-
nal, hanem csak Jézus megdicsőülése után ébredtek tudatára annak, ami tör-
tént. Ebből ikövetkezik az is, hogy a jeruzsálemi bevonulás nem lehetett 
o lyan nagyszabású tüntetés, mint amilyennek azt rendesen, leginkább Mát 21, 11 
benyomása alatt gondolni szokták. 

Jézus kelet felől közeledik a városhoz, ahol az Olajfák hegyének kb. 
820 m magasra nyúló csúcsai húzódnak. Először Betfagéba ér, amely már 
talán Jeruzsálem külvárosaihoz tartozott s az Olajfák hegyének nyugati oldalán 
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feküdhetett. Ekkor küldi el tanítványait, hogy a 'közeli faluból egy szamarat 
hozzanak neki; az evangélista — valószínűleg Zak 9 , 9 félreértése következtében 
— Jézus iparancsát s annak teljesítését úgy írja le, mintha a tanítványok az 
állatot vemhével egyútt hozták volna el. A megbízás és annak keresztülvitele 
némi rokonságban van az utolsó vacsora előkészítésével (Mát 26 ,18 kk). 
Az evangélista nyilván úgy gondolta, hogy Jézus mindkét esetben csodás módon 
tudott gondoskodni szükségletéről. Ugyancsak maga az evangélista figyelmez-
tet arra, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulása által teljesedik be Zak 9, 9 próféci-
ája. Ezt az igét a zsidó írástudók is a Messiásra vonatkoztatták s így az e lső 
keresztyének számára fontos volt annak a megállapítása, hogy az Jézus 
életében valóra (vált. De Zakariás jövendölése egyúttal rávilágított arra is, hogy 
Jézus nem akar népeket leigázó messiási király lenni, hanem szelídséggel, 
szegényen, alacsony sorban jön népéhez. Ünneplésével maga a «sokaság», 
talán az ugyancsak Jeruzsálembe igyekvő ünnepi zarándokok csoportja tesz 
bizonyságot arról, ihogy benne látja a messiási királyt. Talán a ruhák le-
terítés^ is (így értendő (v. ö. II. Kir 9,13). De erre miítat mindenek előtt a 
«Dávid Fia» megszólítás (v. ö. 22,42-nél!). Nagy ünnepeken csendült fel 
a templomban az ú. n. Hallél-ének, amelynek egyik alkotó része a 118. zsoltár. 
Ebből a (Zsoltárból való a sokaság éneke is. «Hozsánna» eredetileg annyit 
jelent, mint «Isten, segíts meg!» és Jézus korában általában üdvöt kívánó 
üdvözléssé lett. A 118. zsoltár szavaival köszöntötték a Jeruzsálembe jövő zarán-
dokokat: «Áldott, aki az Ürnak nevében jön, t. i. a templomba!» Azonban a 
zsidó írástudomány ezt az igét is kapcsolatba hozta a messiási üdvkorral 
így ezi a köszöntés a titokzatos «Eljövendő» («aki jön» v. ö 11,2) említésével 
ugyancsak a messiási királyra gondol s a «magasság»-ban lakozó Istentől kér 
kegyelmet Reá, aki i lyen szelíden, alacsony sorban jön. — Jézus bevonulása 
megdöbbenti, izgalomba hozza a várost, ahol a zarándokok Jézust prófétának 
mondják; az evangélista talán ennél a aszónál is az V. Móz 18,15-ben megígért 
messiási prófétára gondol. 

21, 12—22: Jézus megtisztítja a templomot; v. ö. Márk 11, 15—19; 
Luk, 19,45—48; Ján 2 , 1 4 - 1 6 . 

Azután Jézus bement a templomba s kiűzte mindazokat, akik a 
templomban eladtak és vásároltak, felforgatta a pénzváltók asztalait , a 
galambárúsok székeit és mondotta nekik: Meg van í rva : „Az én háza-
mat imádság házának nevezzék", de ti azt „latrok barlangjává" te t té tek! 

Azután odamentek hozzá a templomban vakok és bénák s meg-
gyógyította őket. Mikor pedig a papi fejedelmek és írástudók látták a 
csodákat , melyeket véghez vitt s hogy a gyermekek a templomban azt 
kiáltozták fe lé je : Hozsánna a Dávid Fiának! zúgolódtak s azt mondták 
neki : Hallod, mit mondanak ezek ? Jézus pedig azt felelte: Igen! Soha-
sem olvastátok: „A kisdedek és a csecsemők szájával készítettél dicsé-
r e t e t " ? Azután otthagyva őket kiment Betániába s ott töltötte az éjt-
szakát . 

13. vs. v. ö. Ezs 56 ,7; Jer 7,11. — 16. vs. v. ö Zslolt 8,3. 

Jézus első útja Jeruzsálemben a templomba vezet, azonban nem azért, 
hogy ott csak áhítatot végezzen vagy áldozatot mutasson be, hanem azért, hogy 
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prófétai hatalommal megtisztítsa az istentiszteleti szolgálatot a reá tapadó 
ümberi bűntől, önzéstől és haszonleséstől. 

A jeruzsálemi templom a Sión hegyén épült. Eredetileg Salamon építette, 
majd pedig a babiloni fogságból va ló visszatérése után Zorobábel újította 
meg. Kr. e. 20 táján Heródes megkezdette a templom nagyszabású újjáépítését, 
mely Jézus idejében még javában folyt s csak kevéssel a templom végleges pusz^-
tulása (Kr. u. 70) előtt fejeződött be. Heródes nagyszabású támasztó falak 
emelésével a (templomteret a réginek kb. kétszeresére nagyította meg s arra 
törekedett, hogy az új építkezéssel a o"égi templomot dísz és pompa tekintetében 
messze felülmúlja. 'A templomhegyen az épületeknek és udvaroknak hosszú 
sora volt, melyeknek középpontjában a tulajdonképpeni templom, a szentély 
állott. Ennek szépségét és pompáját Josephus, a zsidó történetíró azzal jellemzi, 
hogy «erős fehér márványtömbökből épült, amelyek kb. 25 rőf (azaz 12.25 m) 
hosszúak, 8 rőf (azaz 3.92 m) magasak és 12 rőf (azaz 5.88 'm) szélesek voltak» 
(Ant. XV, 11,3). A szentély az e lőcsarnokon kívül két helyiséget foglalt magái-
ban a szenthelyet, ahol a szent kenyerek asztala, a hétágú gyertyatartó, vala-
mint a füstölő áldozatok oltára állott. Mint az előcsarnokba, ide is csak a papok 
léphettek be. A be l ső helyiség volt a szentek szentje. Itt állott Salamon, 
templomában a frigyláda, de már a Zorobábel által épített templomban, s így 
Jézus idején ,is egészen üres volt. A szentek szentjébe a főpap is évenként csak 
egyszer, a nagy engesztelő napon léphetett be. A szenthelynek és a szentek szent-
jének atbejáratát d íszes szőnyegfüggöny födte el. (11 Móz 26,31 v. ö. Mát 27,51). 
A templomépület körül különféle udvarok terültek el. Közvetlenül a szen-
tély körüli udvaron volt a nagy égő-áldozati oltár s az áldozati állalok levágására 
szolgáló hely, ezen túl a férfiak, majd még jobban kívül az asszonyok udvara 
következett. Mindezekbe az udvarokba csak zsidók léphettek be s azokat a 
külső udvartól fal választotta el, melynek belső oldalán oszlopcsarnokok 
futottak. Itt voltak elhelyezve a trombitaalakúra megépített perselyek. Róluk 
nyerte aziegész csarnok a «kincstár» nevet (v ö. Márk 12, 11; Ján 8 ,20) . A külső 
udvar a pogányok udvara volt, mivel ide pogányok is beléphettek. Ezt i s 
oszlopcsarnokok sora 'fogta körül, melyek közül a keleti oldalon fekvőt nevez-
lék «Salamon'csarnoka»-nak (Ján 10,23; Csel 3 , 1 1 ; 5.12). Itt helyezte el a 
templom elöljárósága a vásártereket, amelyeket a sok idegen kedvéért és ké-
nye lmére rendeztek be. Akik áldozatot akartak bemutatni, itt megfelelő, hibátlan 
áldozati állatokat ivásárolhattak. Akik a templomadót akarták leróni, itt át-
válthatták pénzüket az előírt óhéber vagy tiruszi pénznemekre (v. ö. 120. lap!). 
Hogy milyen nagyarányú lehetett ez a «vására • a templom falai közt, azt 
mutatja, hogy (amikor a lemplomhegv Pompejus, ¡11. Titus idjén ostrom alatt 
állott, a templom elöljárósága hónapokon keresztül tudta biztosítani az 
előírt napi 'égő áldozatok zavartalan bemutatását. 

Jézus ettől a vásártól tisztítja meg az istentiszteletet, amikor az árusokat 
és a (vásárlókat elűzi, asztalaikat felforgatja. Cselekedetét egy prófétai igével 
okolja meg és igazolja. E szerint a templomnak ' imádság házá»-nak kell lennie, 
ahol az Istenhez fo lyamodó alázatos, bűnbánó imádság van a központban. Ezzel 
szemben a nép, ill. annak vezetői a templomot -'latrok barlangjává» tették. A 
kifejezés azt imondja, hogy a zsidóság a templomban nem bűneitől megszaba-
dulni törekszik, iazokra nem bocsánatot keres, hanem inkább bűneire védelmet, 
oltalmat igyekszik nyerni, mint ahogy a latroknak is a barlang a búvóhelyük. 
Jézus tehát az e l len tiltakozik, hogy aki áldozatot visz Isten elé, áldozata fejé-
ben bűnbánat nélkül is bocsánatot, oltalmai és segítséget remél Istentől. A 
mellett a templom falai közt űzött vásár az istentiszteletet hasznothaj ló üzletté 
telte a nép vezetősége számára s így az istentiszteletet kiforgatta eredeti értel-
méből. 
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A templom megtisztításához az evangélista hozzáfűzi, hogy Jézus meg-
gyógyította a templomban (nyilván csak a külső udvaron) található vakokat és 
bénákat. Jézus nemcsak tiltakozik az istentisztelet megszentségtelenítése ellen, 
hanem egyúttal Isten segítségét is hozza. Az elbeszélést a papi fejedelmek és 
írástudók felszólamlása zárja le. A jeruzsálemi vezetők szót emelnek az ellen, 
hogy Jézus elfogad a gyermekektől o lyan üdvözlést, amely öt «Dávid Fiá»-nak 
mondja. A papi fejedelmek úgy vélik, hogy Jézus még nem adta tetteivel bizony-
ságát annak, hogy ö a Messiás s ezért nem szabad könnyelműen eltűrnie az 
üdvözlést. Jézus visszautasítja őket, mert a gyermekek üdvözlésében beteljesedik 
a zsoltárig'-. (Zsolt 8.3. melyet a szöveg a görög fordítás szerint idéz): a gyer-
mekek szavában Isten akarata nyilatkozik meg. 

Az éjtszakát Jézus nyilván ismerősöknél, Betániában tölti. Betánia az 
Olajfák hegyének a keleti lejtőjén feküdt. 
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21,18—22: A terméketlen fügefa elátkozása; v. ö. Márk 11,12—14; 20—24. 

Mikor korán reggel visszatért a városba, megéhezett . S meglátva 
az út mellett egy fügefát , odament hozzá, de nem talált raj ta mást, 
mint csak leveleket. Erre azt mondta neki : Soha többé ne teremjen 
ra j tad gyümölcs! S a fügefa azonnal elszáradt. A tanítványok ennek 
láttára elcsodálkoztak s azt mondták: Mimódon száradt el egyszerre a 
fügefa ? Jézus azt válaszolta nekik : Bizony mondom nektek, ha van 
hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt viszitek majd véghez, ami 
a fügefával történt, hanem ha akár ennek a hegynek mondjátok a z t : 
„Emelkedj fel és essél a tengerbe!" az is megtörténik! És mindazt 
elnyeritek, amit imádságotokban kértek, ha hisztek. 

A terméketlen fügefa elátkozásáról szóló elbeszélés azon a meggyőző-
désen épül fel, hogy az átok épen úgy hatékony, mint az áldás. A feltűnő csak 
a fügefa azonnali elszáradása. Az elbeszélést talán akkor volna a legkönnyebb 
megérteni, ha jogunk volna feltételezni, hogy Jézus a fügefát mintegy a termé-
ketlen-hitetlen Izráel Jelképévé tette s átkával minttegy je lképes módon mutatta 
meg a hitetlen, messiását elvető Izráel sorsát. De kétséges, hogy ez a magyarázat 
helyes-e, mivel magában az elbeszélésben nincs semmi ilyen értelemre mutató 
utalás Nehezen érthetővé a történetet az teszi, hogy teljesen elüt azoktól a 
csodás jellegű elbeszélésektől, amelyeket egyébként az evangéliumok Jézussal 
kapcsolatban elmondanak. Sehol sincs szó arról, hogy Jézus csodatevő hatal-
mát büntetésre vagy valaminek a tönkretevésére használja fel. Egyebütt Jézus 
mindit: a szenvedők,, betegek, bajbajutottak megsegítésére használta fel csoda-
tevő erejét. Ezért sok kutató azt tartja, hogy ez a történet helytelenül került az 
evangéliumi hagyományba, eredeüleg nem tartozik hozzá, vagy esetleg a Luk 
13, 6—9 található példázat áttétele elbeszélés formájába. Az evangéliumi elbeszé-
lés azonban nem ad elég támpontot arra, hogy e feltevések helyességét vagy 
helytelenségét végérvényesen eldöntsük. 

Az elbeszélés a kora reggeli órákban játszódik, amikor Jézus visszatér 
«a városba», vagyis Jeruzsálembe. Mivel Jézus megéhezik, az egyik útmenti 
fügefán gyümölcsöt keres. A páskaünnep táján, kora tavasszal a fügefák Jeru-
zsálem vidékén már lombosak, de új termés még nincs rajtuk. Legfeljebb arról 
lehet szó, hogy az előző évről a fán maradt, áttelelt s most tavasszal beérő 
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gyümölcs található rajtuk. — Jézus szegénységét mutatja, hogy egy útszéli 
fügefa gyümölcsével 'akarja éhségét csillapítani. 

A fügefa elszáradásán csodálkoznak a tanítványok s csodálkozó kérésük 
alkalmu' szolgál Jézusnak, hogy a hit erejét egy 17,20-hoz hasonló igével 
(1. 119. lap!) megvilágítsa. Az a Jiit igazán «hit», amelyből hiányzik iminden 
«kételkedés», vagyis a szív megosztottsága Isten és a világ közt, mely bizonyta-
lanná teszi az erkölcsi ítéletet és az akaratot. A hit azoínban 'nem mintegy 
önmagában «hegyeket megmozgató» hatalom, nem mágikus erő. Ezért utal 
Jézus arra, hogy akiben az Istenbe vetett h ívő bizalom ily tökéletes e leven 
erővé lett, 'imádságban, tehát n e m mintegy önmagában független erővel, hanem 
Istenhez könyörögve, a vele va ló közösségben nyer el «mindent», talál meg-
hallgattatást kérésére. 

2 1 , 23—27: Jézus prófétai joga; v. ö. Márk 11,27—33; Luk 20,1—8. 

Amikor bement a templomba, odamentek hozzá, — mialatt tanított, — 
a papi fejedelmek és a nép vénei és azt mondot ták: Milyen felhatal-
mazás alapján cselekszed ezeket ? Ki hatalmazott fel ilyesmire ? J ézus 
pedig azt válaszolta: Én is kérdezek tőletek valamit s ha meg-
mondjátok, én is megmondom nektek, hogy milyen felhatalmazás alapján 
cselekszem e dolgokat. Honnét való volt J ános keresztsége ? A menny-
ből-e avagy emberektől ? E r r e azok tanakodtak maguk közt mondván 
Ha azt mond juk : a mennyből, akkor azt válaszolja nekünk : miért nem 
hittetek nek i? Ha pedig azt mondjuk: az emberektől, — félünk a nép-
től ! Mert mindannyian prófétának tar t ják Jánost. Ezér t azt felelték 
J ézusnak : Nem tudjuk! Er re ő is azt válaszolta: Akkor én sem mon-
dom meg, hogy micsoda felhatalmazás alapján cselekszem ezeket. 

Miközben Jézus tanít a templomban, odamennek hozzá a papi fejedelmek 
és a nép vénei, tehát mintegy az «egyházi» és világi vezetőség, mely az írás-
tudókkal együtt a szinedriumot alkotta, hogy hivatalos formában kérdőre 
vonják: milyen, ill. kinek a felhatalmazása alapján cselekszi «ezeket». A kérdés 
nem arra vonatkozik, hogy Jézus nyi lvánosan tanít: ehhez minden fe lnőtt 
zsidó férfiúnak joga volt. Valószínűleg a templomüsztításra kell gondolni . 
Megakadályozni Jézus cselekedetét a templomőrség nem tudta, a sokaság ragasz-
kodása miatt eljárni ellene ugyancsak nem mertek, így kérdőre vonják őt, hogy 
honnét veszi a jogot «önhatalmú» eljárásához, micsoda felhatalmazás (v. ö. 
7,29) alapján cselekszik. A szűkszavú kérdés mögött ott leselkedik a lehetőség, 
hogy ha Jézus a Messiásnak mondja magát, kiszolgáltatják a rómaiaknak, mivel 
fellépése nem felel meg a messiási váradalmaknak. Jézus egy viszontkérdéssel 
felel, s a kérdésére nyert felelettől teszi függővé saját válaszát. A viszontkérdést. 
!nem azért leszi fel, hogy a kérdőrevonás e lő l kitérhessen. A kérdésnek tárgyi 
oka van és szoros kapcsolatban áll a papi fejeidelmek felelősségre vonásával . 
Mert az állásfoglalás Jézussal szemben függ attól is, hogy valaki a Keresztelőt 
hogyan ítéli meg, mit lát az általa gyakorolt keresztségben: a mennyből, azaz 
Istentől származó rendet-e, avagy emberi gondolatokon alapuló szertartást 
Aki János keresztségében n e m hajlandó felismerni Istennek megtérést követelő 
igéjét, az n e m ismerheti fel Jézusban sem a Krisztust. — Az evangélista szem r 

léletesen rajzolja azt a tanácstalan tanakodást, amelyet Jézus kérdése kivált. 
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János prófétai tekintélye a nép előtt végül is arra indítja a kérdezőket, hogy 
megtagadják a választ. Amikor Jézus döntés elé állítja a nép vezetőit, nem 
haj landók s nem mernek állást foglalni. Ezzel eldőlt Jézus felelete is, nem is 
követelhetik tőle, hogy válaszoljon nekik. 

21, 2 8 - 3 2 : Példázat a két fiúról. 

Mit gondoltok ? Egy embernek volt két fia. Odamenve egyikhez 
azt mondot ta neki : Fiam, menj el ma, dolgozzál a szőlőben! Ez azt 
felel te: Nem akarok! De azután megbánta s elment. A másodikhoz is 
odament s ugyanígy szólt hozzá. Emez azt válaszolta: Igen, U r a m ! De 
azután nem ment el. A két fiú közül melyik teljesítette a tyjának aka-
ratát ? Fe le l ték : Az első. Mondotta nekik Jézus : Bizony mondom nek-
tek, hogy a vámszedők és a parázna asszonyok előttetek mennek be 
az Isten királyságába! Mert eljött hozzátok János az igazság út jával s 
nem hi t te tek neki. A vámszedők ellenben és a parázna asszonyok hittek 
neki. Ti azonban ennek láttára sem tértetek meg utóbb, hogy hit tetek 
volna n e k i ! 

A szinedrium kérdőre vonásáról szóló, megelőző elbeszéléshez megszakítás 
nélkül csatlakozik három példázat: a két engedetlen fiúról, a gyilkos sző lőmun-
kásokró". és a királyi menyegzőről. Jézus megtagadta a választ arra a kérdésre, 
hogy kinek a felhatalmazására cselekszik, de ezek a példázatok közvetve mégis 
számolnak a szinedrium kérdésével, amikor más és más vonatkozásban ugyan, 
de mind azt a tényt állítják a hallgató, ill. o lvasó szeme elé, hogy Izráel Isten 
hívását a menny királyságába megveü és engedetlen vele szemben. A két en-
gedetlen fiúról szóló példázatot a 32. vs. még ezen felül közvetlten kapcsolatba 
is hozza a szinedrium küldöttségéhez intézett, János keresztségére vonatkozó 
kérdéssel. 

A példázat igen egyszerű: egy atya két fiát küldi ki szőlőjébe, hogy ott 
dolgozzanak. Az egyik az atya felhívását visszautasítja, de utóbb, megbánva 
viselkedését, mégis elmegy. A másik ugyan örömmel mond igent atyjának, de 
azután mégsem megy el. Ennek alapján veti fel Jézus a kérdést, hogy a két fiú 
közül melyik teljesítette atyja akaratát s nyeri a papi fejedelmektől azt a 
feleletet, hogy az első. 

A példázat tulajdonképen mind a két fiút engedetlennek mondja. A kettő 
közt a különbség abban van, hogy az egyik nyilt engedetlensége ellenére utóbb 
megbánja viselkedését s igyekszik jóvá tenni, amit hibázott, a másik azonban 
látszólagos engedelmessége ellenére sem teljesíti atyja akaratát. Az e lbeszélés 
Izráel viselkedését példázza, pontosabban Izráel engedetlenségét Istennel szem-
ben. De a ny i l t engedetlenségben levők, a «vámszedők és paráznák» közt van-
nak olyanok, akik János megtérésre hívó szavának végezetül mégis engedtek. 
Mellettük a kegyesek ugyan Isten szolgálatát tették életük céljává, a valóság-
ban azonban engedetlenek Istennel szemben. Amikor eljött János «az igaz-
ság útjával», azaz hirdetve, mutatva az igazság útját, elzárkóztak vele szem-
ben, hitetlenül elfordultak tőle, még akkor is, mikor a megvetett és (nyilván-
való bűnösök hittek neki, megtértek. Ezért mennek be a vámszedők és parázna 
asszonyok az Isten szolgálatával kérkedő kegyesek előtt az Isten királyságába. 

A régi kéziratok ezt a példázatot több változatban közlik. A fordításunk-
ban közölt változat mellett van olyan is, amely a két fiút felcserélve első h&-
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lyen szól arról, aki igent mond ugyan, de nem megy el s második helyien 
arról, aki nemet mond ugyan, de azután elmegy. Hogy e két változat közül 
melyik az eredeti, azt alig lehet végérvényesen eldönteni. Az elbeszélés 
belső menete imégis a mellett szól, hogy a fordításunkban is közölt változat 
az eredeti. Vannak azután o lyan kéziratok is, amelyekben a papi fejedelmek 
arról a fiúról mondják, hogy teljesítette az atya akaratát, aki igennel felel, de 
nem megy el. Ezek a kéziratok valószínűleg összekeverték a két változatot, vagy 
a másolók ily módon akarták a papi fejedelmek konokságát még jobban ki-
tüntetni. 

21, 33—46: A gonosz szőlőmunkásokról; v. ö. Márk 12,1—12; Luk 20,9—19. 

Halljatok másik pé ldázato t ! Volt egy házigazda, aki „szőlőhegyet 
ültetett ki, azt körülvette kerítéssel s aj tót ásott bele és őrtornyot 
emelt". Azután kiadta bérbe szőlőmunkásoknak és elutazott . Mikor 
pedig eljött a szüret ideje, elküldötte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy 
vegyék át a termést. De a szőlőmunkások megragadták szolgáit, az 
egyiket megbotozták, a másikat megölték, a harmadikat pedig meg-
kövezték. Er re más szolgákat küldött el (a gazda), többet, mint először, 
de ezekkel is hasonlóan bántak. Végül sa já t fiát küldötte el hozzájuk, 
mondván : Fiamat majd csak megbecsülik! Mikor azonban a szőlőmun-
kások meglátták a fiút, azt mondták egymás köz t : Ez az örökös! Jö j -
jetek, öljük meg és szerezzük meg ö rökségé t ! Erre megragadták, ki-
dobták a szőlőhegyből és megölték. Mit cselekszik majd a szőlőhegy 
ura azokkal a szőlőmunkásokkal, ha megjön ? Felelték nek i : A gono-
szokat gonoszul kiirtja, a szőlőhegyet pedig más munkásoknak ad j a 
bérbe, akik megadják neki a termést a maga idején. Ekkor Jézus így 
szólt hozzá juk : Sohasem olvastátok-e még az írásokban: „A kő, melyet 
az épí tőmunkások megvetettek, a szegeletkővé lett! Az Úrtól lett ez és 
csodálatos a mi szemünkben" ! 7 Azért mondom nektek, hogy elvétetik 
tőletek az Isten királysága és olyan nép nyeri el azt, amely megtermi 
annak gyümölcsét. [S aki e kőre ráesik, összezúzódik, akire pedig az 
esik rá, azt összemorzsolja.] 

Amikor a papi fejedelmek és a farizeusok hallották példázatait , 
megértették, hogy őróluk szólott. De bár igyekeztek őt elfogni, mégis 
féltek a sokaságtól, mert prófétának tar tot ták. 

33. vs. v. ö. Ezs 5, 1—2. — 42. vs. v. ö. Zsolt 118,22—23. 

A gonosz szőlőmunkásokról szóló példázat közel jár az al legóriához, 
vagyis az o l y a n képies elbeszéléshez, amelynek minden szereplője és mozzar 
nata je lképes módon szemlélteti a szimbolizált eseményt vagy dolgot, ill. a n n a k 
megfelelő mozzanatát. Azonban ez a példázat mégsem tiszta allegória, mive l 
vannak o lyan vonásai is, amelyek nem alkalmazhatók (pl. a szőlőhegy berende-
zésének a leírásai). 

Jézus a palesztinai gazdasági életből veszi a példázat tárgyát. Az elbeszé-
lés tele van olyan vonásokkal, amelyek a palesztinai élet alapos ismeretéről 
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tanúskodnak. Ennek el lenére az elmondott történet a maga egészében valószí-
nűtlen, — amint hiszen az Jézus más példázataiban is előfordul (pl. az irgal-
matlan szolgáról). Kiindulópontul az Ezs 5, 1 kk-ben elbeszélt példázat szol-
gál. Jézus innét veszi a szőlőhegy kiültetésének leírását, annak a gondnak 
a kiemelését, amellyel a szőlőtulajdonos szőlőjét berendezi, kerítéssel veszi 
körül, borsajtolót, azaz pontosabban egy vermet ás le benne, ahova a sajtó-
iéból a must lefolyik, s végül a tolvajok ellen való védtekezés céljából még 
őrtornyot i s épít bele. Az említett ótestámentomi példázatra való utalás azonnal 
meg is határozza a példázat értelmét. Mint Ezsajásnál, a szőlőhegy itt is Izráelt 
példázza (a szőlőhegyet zs idó írástudók is hasonló értelemben alkalmazzák 
képként). 

A további elbeszélés szerint a tulajdonos a szőlőhegyet bérbe adja szőlő-
munkásoknak, vagy pontosabban telepeseknek, s maga elutazik idegenbe. III. 
Móz 19, 23—25 szerint az újonnan ültetett gyümölcsösök s így szőlők termését 
is csak az ötödik évtől fogva volt szabad elfogyasztani. í gy küldi el a tultajr 
donos a szüret idején szolgáit, hogy részesedését a termésből átvegyék. De a 
telepesek csúnyán elbánnak a küldöttekkel, még egy második alkalommal is, 
végül a tulajdonos fiát megölik, abban a reményben, hogy így maguknak sze-
rezhetik meg a szőlőt. Palesztinai jogviszonyok szerint nem volt lehetetlen, 
hogy n bérelt birtok idővel a bérlők tulajdonába menjen át. 

A példázat értelme a bevezető megállapítások után vi lágos: Isten Izráelt, 
gyülekezetét rábízta a nép vallásos vezetőire, a papi fejedelmekre, akik azon-
ban hűtlenekké lettek. Isten küldötteinek, a prófétáknak a sorsa szenvedés, 
üldöztetés, sőt mártírium lett s végezetül Isten Fia, Krisztus is áldozatul esik 
hitetlen önzésüknek. Amikor Jézus a példázatban rámutat közeli halálára, 
egyúttal Isten ítéletével is fenyeget. Máté fogalmazása szerint Jézus ellenfelei, 
a papi fejedelmek kénytelenek levonni a következtetést: a nép hitetlen vezetői 
s velük együtt természetesen az egész hitetlen nép ítélet alá kerül, elpusztul 
s Isten gyülekezete átmegy «más te lepesekére (az evangélista itt nyilván már 
a keresztyén gyülekezetre gondol!), akik «megtermik a maguk gyümölcsét 
annak idején» (v. ö. Zsolt 1 ,3 ) Istennek tetsző, hitben engedelmes életükkel. 
Jézus ugyanezt a helyzetet még egy másik képpel is szemlélteti , t. i. a 118. .zsol-
tárból vett idézettel. Ugyané zsoltár szavaival köszöntötte őt a sokaság jeruzsá-
lemi bevonulása alkalmával. A zsoltárhely eredetileg Izráel népéről szól, 
mely az előázsiai nagy népek közt megvetett, lebecsült. Neki ígéri Isten, hogy 
«szegeletkővé» teszi. A szegeletkő lehet az a nagy sarokkő, amelyen az egész 
épület nyugszik, v. ö. Ezs 28, 16. De a régi Kelet szóhasználata (szerint lehet 
az épület d íszes záró-köve is, amelyet a kapuboltozat lezárására alkalmaztak. 
Jézus a zsoltárigét önmagára alkalmazza. Az építőmunkások, t. i. az írástudók 
(az írástudóknál ez a hasonlat is gyakori), megvetették őt, mint használhatatlan 
követ, de Isten kifürkészhetetlen bölcsesége vele építi meg új gyülekezetét. E 
zsoltárhely mellé valószínűleg másolók iktatták be a jelenlegi összefüggésbe 
a 44. verset, mely eredetileg Luk 20,18-ból származik. 

A szakaszt lezáró megjegyzés szerint a papi fejedelmek és fari-
zeusok megértették, hogy Jézus példázata reájuk vonatkozik, de a hozzá ragasz-
kodó sokaságtól való félelemből nem mertek ellene eljárni, jóllehet minden 
eszközzel arra törekedtek, hogy őt hatalmukba kerítsék. 

Karocr Máté «vangéliuma. 10 
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22, 1—14: A királyi menyegzőről; v. ö. Luk 14,16—24. 

Jézus megszólalva ismét példázatokban beszélt hozzájuk, mondván : 
A menny királysága hasonlit egy királyhoz, aki menyegzőt készített 
[iának. S elküldte szolgáit, hogy hívják meg a hivatalosakat a menyeg-
zőre, de azok nem akar tak jönni. Erre ismét küldött el más szolgákat 
s azt m o n d t a : Mondjátok meg a hivatalosaknak: íme, elkészítettem 
lakomámat, levágtam ökreimet, hízott tulkaimat s minden készen van. 
Jöjjetek a menyegzőre ! De ők ezzel mit sem törődve eltávoztak, egyik 
szántóföldjére, a másik a kereskedésébe . A többiek pedig megragadták 
a szolgákat, bántalmazták és megölték őket. Erre a király haragra ger-
jedt és elküldte katonáit, akik kiirtották ama gyilkosokat és városukat 
felégették. Azután így szólt szolgáihoz: A menyegzői lakoma ugyan 
kész, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek ki a keresz tutakra 
s hívjátok be a menyegzőre mind, akiket csak találtok. És ama szolgák 
kimentek az utakra s összegyűjtöt ték mind, akiket csak találtak, gono-
szokat és jókat egyaránt . így a lakodalmas ház megtelt vendégekkel. 
Mikor aztán a király bement megtekinteni a vendégeket , látott ott egy 
embert, akin nem volt menyegzői ruha. S azt mondta neki : Barátom, 
mimódon kerültél ide, holott nincs menyegzői ruhád ? Az pedig elné-
mul. Akkor a király így szólt szolgáihoz: Kötözzétek meg kezét- lábát 
és vessétek a külső söté tségre! Ott lesz sírás és fogcsikorgatás! Mert 
sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. 

A két fiúról szóló példázat megmutatta, hogy a kegyesek és a nyilván-
való bűnösök egyaránt engedetlenek Istennel szemben s hogy az utóbbiakban 
még több hajlandóság van megtérésre, mint amazokban. A gonosz szölőmun-
kásokról szóló példázat fokozta a zsidóság vallásos vezetői ellen emelt vádat, 
mikor arról szólt, hogy a vezetők hűtlensége és gonoszsága végromlásba taszítja 
Izráelt, egyúttal rámutatott egy új gyülekezet teremtésére. A királyi menyegzőről 
szóló példázat tovább viszi a megkezdeti gondolatsort s arról szól, hogy Isten 
a pogány népekből gyűjti össze királyságát, mivel Izráel konokul visszauta,-
sította hívását. 

A királyi menyegzőről szóló példázatnak az evangélista új bevezetést ad: 
Jézus továbbra is «példázatokban», azaz a példázat formájában szól hallgatói-
hoz. — A példázat története tele van o lyan elemekkel, amelyek a késői zsidó-
ság gondolkodásában megszokottak voltak. A zsidó írástudók is gyakran pél-
dázták Istent király képében (Isten király, 1. 22. lapl). Ugyancsak közkeletű 
hasonlat a messiási üdvkort menyegző képével ábrázolni, ez egyebütt is elő-
fordul az evangél iumokban i Mát 9 ,13 ; 25 ,1 kk.; v. ö. Ján 3,29). 

Az elbeszélés szerint a király menyegzői lakomát készít fiának s szét-
küldi szolgáit, hogy hívják a «hivatalosakat», tehát azokat, akik már meg vol-
tak híva, mivel a menyegző ideje elérkezett. De a hivatalosak vonakodnak,, 
sőt vonakodnak újabb hívásra is, (a kétszeres hívás menyegzőre Palesztinában, 
— úgy látszik, — szokásban volt; a második hívást a példázat Péld 9 , 2 . 5 sza-
vaira emlékeztetve színezi ki). A meghívottaknak polgári elfoglaltságuk előbbre 
való, mint a részvétel a menyegzőn, sőt némelyek a király követeit bántalmaz-
zák és megölik. Ezek a vonások már az alkalmazásra való tekintettel kerül-
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tek bele az elbeszélésbe. Jézus a hivatalosakkal Izráelt akarja példázni , a meg-
hívással pedig Isten kegyelmének ismételt felkínálását. A követek a próféták, 
majd pedig a Keresztelő s — az evangélista nyi lván ezekre is gondol , — az 
apostolok. Itt is újból kifejezésre jut, hogy Isten követei sokszor mártírsorsra 
jutnak, sőt az evangélista Jézus példázatát már az őskeresztyénség tapasztalatai-
nak a ^világításában látja. Innét érthető az e lbeszélésben az a mozzanat, hogy 
a király haragjában «elpusztítja», «kiirtja» a gyilkosokat és «városukat» fel-
égeti. Ez ny i l ván Jeruzsálemnek 70-ben történt feldúlására vonatkozik. A to-
vábbiakban azt olvassuk, hogy a hivatalosak vonakodása, «méltatlanná levése» 
n e m akadályozza meg a menyegzőt. A király kiküldi szolgáit a «keresztútakra» 
(a görög kifejezés alapján egyformán lehet gondolni utca- és országút keresz-
teződésekre), és meghagyja nekik, hogy hívják a menyegzőre, «akiket csak 
találnak». Ennek a szolgák meg is felelnek s összegyűjtik a «jókat és gono-
szokat» egyaránt. tHa a «hivatalosak»-at Izráelre, a választott népre kell vo-
natkoztatni, akkor azoknál, akiket a szolgák az útkereszteződésekről, tehát a 
legnagyobb forga lmú pontokról, ahol az átutazó idegenek fordulnak meg, gyűj-
tenek össze, n e m lehet ugyanannak a népnek egy másik rétegére, pl. a sze-
gényekre, kirekesztettekre gondolni . Így a példázatot főként Lukács hasonító 
példázatának önkénvtelen hatása alatt szokták magyarázni. Hasonló irányba 
mutat látszólag .a két fiúról s zó ló példázat is. Ebben ugyan nem egyik társa-
dalmi osztály áCll a másikkal szemben, nem a «szegények» állnak szemben a 
gazdagokkal, h a n e m a keg3'esek a nyilvánvaló bűnösökkel. Máté szövege azonban 
n e m ad okot i l yen irányú értelmezésre, itt inkább arról van szó, hogy amikor 
a választott n é p «méltatlanná lesz», visszautasítja Isten hívását, akkor ez a 
h ívás átmegy másokra, tehát más népekre. Ugyanezt tapasztalta az őskeresz-
tyénség is. A pogánykeresztvén gyülekezetek létrejöttének feltétele és lehe-
tősége legalább részben az volt, hogy Izráel visszautasította az evangéliumot. 
Az evangélista Jézus példázatát már ennek a tapasztalatnak a fényében látja. 

A záró szakasz arról szól, hogy a király vendégei közt talál egyet, akinek 
n incs «menyegzői ruhája». A régi Kelet szertartásos ünnepélyessége teszi ért-
hetővé, hogy a király ezt a sú lyos sértési nem hagyja megtorlás nélkül. A pél-
dázat olvasói és értelmezői sokszor igazságtalannak érezték, hogy a király az 
útakról begyújtott vendégsereg egyik tagjánál fennakad a menyegzői ruha hiá-
nyán. Azért a nehézséget igyekeztek II. Kir 10 ,22; Jel 19.8 alapján olyan szo-
kás feltételezésével kiküszöbölni, amely szerint a király maga adta volna 
vendégeinek a menyegzői ruhát s ennek az egy vendégnek az lett volna a vétke, 
h o g y a királytól ajándékozott ruhát nem fogadta el, ill. annak felvételét elmu-
lasztotta. Ez az értelmezés azért is lett közkedvelt , mivel a lkalmas volt arra, 
hogy biztosítsa az összhangot e példázat és a hit által való megigazulás taní-
tása közt. Erre a biztosításra annál inkább is szükség volt, mivel a példázat 
e l s ő és második része közt látszólag nincs összhang. Az első rész t. i. hang-
súlyozza, hogy a királyi menyegzőn azok vehetnek részt, akiket a király oda 
hieghív. Ez azt jelenti, hogy i s t en kegyelmes hívása által jutunk el királysá-
gába. Viszont, ha nem fogadjuk el az említeti magyarázatot, akkor a menyegzői 
ruhánál alig l ehe l másra gondolni , mini a «jó cselekedetekre», az erkölcsi 
magatartásra. Ennél fogva a példázat második része látszólag azt a tanítást 
foglalja magában, hogy jócselekedeteink, erkölcs i magatartásunk az üdvösség 
elengedhetet len feltétele. Ez az értelmezés a példázat két része közt sú lyos 
e l lenmondást tételez fel. 

Azonban a fentebb említett, ill. feltételezett szokást, amely szerint a ki-
rály ajándékozza vendégeinek a menyegzői ruhát, valójában sehol sem lehet 
kimutatni, az idézett íráshelyek sem beszélnek ilyen szokásról. Ehhez járul, 
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hogy — mint láttuk, — Máté elbeszélése szerinl helytelen a szolgák által be>-
gyüjtött vendégseregnél az útfélről felszedett szegényekre, csonkabonkákra, 
vakokra és sántákra (Luk 14,21—23) gondolni. Azoknál az idegeneknél, akik 
úton vannak s így kerülnek a királyi menyegzőre, nem kell okvetlenül felté-
telezni, hogy nincs ünneplő ruhájuk. De még ha ettől a körülménytől el is 
tekintenénk, akkor is utalni kellene arra, hogy Jézus példázataiban i sméte l ten 
vannak egyes «valószínűtlen», vagy helyesebben: meglepő, azaz az értelem 
kedvéért belefont vonások. Ilyennel van itt is dolgunk. Jézus azt akarja ,vele 
mondani, hogy Isten hívásának feltétlen elsőbbsége van ugyan, de ez nem 
szünteti meg,annak a követelménynek az érvényét, hogy Isten akaratának meg-
tartása, engedelmesség nélkül senki sem mehet be királyságába. Ezt éppen 
Máté hangsúlyozza ismételten Jézus i lyen értelmű szavainak közlésével (v. ö. 
pl. 7 ,16—21; 12,33—34). A királyi menyegzőről szóló példázat is arra tanít, 
hogy Isten kegyelmes hívása nemhogy megszüntetné azt a kötelességünket, 
amellyel Isten akaratát teljesíteni tartozunk, hanem inkább csak még fokozza. 
Aki engedelmesen fogadja a hívást a menny királyságába, az engedelmeskedik 
Isten akaratának is s ez az engedelmesség átjárja egész éleiét, teljes maga-
tartását, különben az ember visszaél Isten kegyelmével s azt megveti. 

Az utolsó vers a király szavaival Isten ítéletét szólaltatja meg, mely-
lyel a hűtleneket és méltatlanokat elkárhoztatja (v. ö. 55. lap!). Az egész pél-
dázat értelmét foglalja össze a lezáró vers, hogv «sokan vannak a hivata-
losak, de kevesen a választottak-!. Ez az összefoglalás nincs teljes összhang-
ban a példázattal, melyben a választott néppel szemben áll az «idegenek» 
sokasága, akik «megtöltik a lakodalmas házat» (10. vs."» s köztük csak egy-
nek nem volt menyegzői ruhája. Eredetileg ez a vers valószínűleg nem ehhez 
a példázathoz tartozott, hanem talán csak az evangélista hozta vele kap-
csolatba, hogy kifejezze elkötelezettségünket a hű sáfárkodásra Isten kegyel-
mével (v. ö. Fii 2, 12—13). 

22, 1 5 - 2 2 : Az adógaras; v. ö. Márk 1 2 , 1 3 - 1 7 ; Luk 2 0 . 2 0 - 2 6 . 

Ekkor a farizeusok eltávoztak és tanácskozást tartottak, hogy mi-
módon ejtsék őt tőrbe igéjével. S elküldték hozzá tanítványaikat a 
Heródes-párt iakkal együtt, hogy megkérdezzék tő le : Mester, tudjuk, 
hogy igaz ember vagy, Isten útját az igazságnak megfelelően tanítod 
és nem kímélsz senkit, mert nem nézed az emberek személyét. Mondd 
meg tehát nekünk, mit gondolsz? Szabad-e a császárnak adót fizetni 
vagy sem ? Jézus azonban ismerte gonoszságukat és így azt fe le l te : 
Miért kísértetek engem, képmutatók ? Mutassátok ide az a d ó p é n z t ! 
Ekkor odaadtak neki egy dénárt. S mondotta nekik : Kinek az a rcképe 
és felirata ez ? Ök azt felelték: A császáré ! Erre azt válaszolta : Ad-
játok meg tehát, ami a császáré, a császárnak és ami Istené, I s t ennek! 
Amikor ezt hallották, elcsodálkoztak és ott hagyva őt, eltávoztak onnét . 

Máté a következő elbeszélésekben Jézus jeruzsálemi vitáit mutatja be. 
A küzdelem Jézus és ellenfelei közt több-kevesebb nyíltsággal a messiási igény 
körül folyik. Jézus ellenfelei módot és ürügyet keresnek arra, hogy vagy ellen-
létbe hozhassák őt híveivel és a nép vallásos reménységeivel, vagy pedig 
kiszolgáltathassák a római hatóság kezére, ill. ellene nyíltan felléphessenek. 
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Az e lső vitát az evangélista szoros kapcsolatba hozza a megelőző elbe-
széléssel. A farizeusok, akik Jézus példázatait hallották (v. ö. 21,45), tanács-
kozást tartanak. Ennek az eredményeként a pártjukhoz tartozó «tanítványok», 
továbbá velük együtt «Heródes-pártiak» kérdést intéznek Jézushoz, me lyben 
állásfoglalást kérnek tőle arra nézve, hogy «szabad-e a császárnak adót f izetni, 
vagy sem». Az adófizetés kérdése nem politikai, még kevésbbé gazdasági kér-
dés, hanem lényege szerint vallásos kérdés. A «fejadó»-nak, a censusnak az 
elismerése, melyről itt szó van. a kegyes gondolkodású zsidók számára t. i. eg jv 
értelmű volt a pogány felsőbbség elismerésével, ez viszont Isten királyi jogainak 
megtagadását, ill. Isten királyságától való elszakadást jelentett. Legalább is 
így értelmezte az adófizetést a zelóták forradalmi pártja (1. 14. lap!), ezért azt 
meg is tagadta. A különböző forradalmi jellegű messiási megmozdulások kiinduló-
pontja rendszerint a fejadó megtagadása volt. így pl. a Csel 5, 37 által is említett 
Galileai Júdás esetében is (v. ö. Jos. Ant XVIII, 1,1; Bell. II. 8 ,1 ) . A farizeusok 
nem tagadták ugyan meg a fejadó megfizetéséi, amennyiben Dán 2,21-re v a l ó 
utalással a pogány római felsőbbséget is Isten állal adott felsőbbségnek m i n ő -
sítették, de ez számukra csak a szükség szülte megoldás volt. Mert abban re-
ménykedtek, hogy Isten veszi le majd róluk a pogány járom terhét és a mes-
siási királyság eljövetelével természetszerűleg megszűnik minden ilyenféle szol-
gáltatás is. Természetesen a zelóták és farizeusok mellett voltak olyan áram-
latok is, melyek igyekeztek a rómaiakkal barátságot tartani s fenntartás nél -
kül fizették meg az adót. Nyi lván ezek közé tartoztak a «Heródes-pártiak. is, 
azaz Heródesnek és római-barát politikájának a hívei, akikkel a farizeusok 
most Jézus el len szövetkeznek. Azt remélik, hogy akármiféle feleletel ad is Jézus, 
az reá nézve csak végzetes lehet. Ha az adófizetés ellen nyilatkozik, akkor ez 
elég ok arra, hogy a politikai hatóság e l járjon ellene, vagy pedig kénysze-
rítik vele Jézust a messiási háború megindítására. Ha az adófizetés mel lett 
nyilatkozik, akkor ezzel nyíltan megtagadja messiási igényét, mert hiszen ez 
azt jelenti hogy nem ő hozza a messiási üdvkort. Ezért hivatkoznak részben a 
kérdés súlyosságának a leplezésére, de meg a nyilt színvallás biztosítása vá-
gett ís a n v , hogy Jézus «Isten útját» «tekintet nélkül az emberek személyére» 
tanítja, vagyis nem kedvez senkinek sem társadalmi rangja, vagy pártállása 
kedvéért. «Isten útja» az az út, melyen járni kell azoknak, akik Istennek 
akarnak szolgálni, — egy mai kifejezéssel azt mondhatnánk: «a vallás igazsá-

i gai» (a kifejezéshez v. ö. 143. lap!1. Jézus felismeri képmutatásuk gonoszságát 
• s ez máris vereséget jelent számukra. Amikor ellenfelei maguk nyújtják o d a 

neki a census fizetésére használt érmét, ezzel a vitakérdés máris eldőlt. Mert 
ókori meggyőződés szerint minden uralkodó hatalmi területe addig terjed, 
ameddig az általa veretett pénz forgalomban van. Jézus ellenfelei máris e l fogad-

i ták felsőbbségüknek a római hatóságot. Ezt ők maguk is kénytelenek beval-
lani, mikor elismerik, hogy a pénzdarabon a császár arcképe van. A Paleszti-
nában forgalomban lévő s a census fizetésére is használt ezüst-dénárt, melyet 
Rómában vertek, Jézus korában Tiberius arcképe ékesítette azzal a felirat-
tal: «Ti(berius) Caesar divi Aug(usti) f(ilius) Augustus», azaz: «Az isteni Augusr 
tus fia, Tiberius Caesar Augustus». Palesztinában a római helytartók csak a 
rézből készült váltópénzt verették, amelyen arckép-ábrázolások nem voltak. 

Jézus a szállóigévé lett mondással bocsátja el ellenfeleit: «Adjátok meg, 
ami a császáré, a császárnak és ami Istené. Istennek». Ez az ige nem foglal 
ugyan magában új *államtant», amint azt sokszor lehet hallani, de ennek 
ellenére döntő jelentőségűvé lett a keresztyénségnek az ál lamhoz való viszo-
nyára. Jézus itt is azt mondja minden más fölött álló kötelességnek, amit 
Máténál mindig újra meg újra hangoztat: adjátok meg azt, ami Istené, Isten-
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nek! Hogy mi «Istené», azaz, mi illeti meg Istent az ember részéről, az éppen az 
előző példázatok után nem lehet kétséges. Röviden: a feltétlen engedelmesség 
Isten iránt. De az Isten iránt tanúsított engedelmességnek nem áll útjában, 
hogy az ember «megadja a császárnak, ami a császáré», vagyis az őt meg-
illető engedelmességet tanúsítsa a felsőbbség iránt. Jézus messiási igénye tehát 
nem jelent forradalmat s általában a messiás i üdvkor nem forradalom, nem 
a messiási háború megindításával jut diadalra. A messiási üdvkor a Krisz-
tus megtérésre hívó szavával «tör be» ebbe a világkorszakba és valósággá 
lesz, ahol az ember bűnbocsánatot s életei nyer a megtérésre hívó szó e l fo-
gadásával és új, engedelmes szívvel szolgál Istennek. De ezt az új engedelmes-
séget nekünk kell gyakorolnunk és tanúsítanunk, akik ebben a világban, e 
világ felsőbbségének a hatalma alatt élünk. Amit Pál apostol Róni 13, 1—7 
alatt a fe lsőbbség iránt tartozó engedelmességről ír, az egyenes vonalú foly-
tatása Jézus szavának. Így lesz a keresztyén ember egy új isteni világnak a 
tagja, jól lehet teljességgel benne él ebben a romlandó, mulandó vi lágban 
(v. 6. Fi] 3 ,20) . 

22, 23—33 A halottak feltámadásáról; v. ö. Márk 12,18—27; Luk 20,27—38. 

Azon a napon odamentek hozzá a szadduceusok is, akik azt tanít-
ják, hogy nincs fel támadás, ő k is ké rdés t intéztek hozzá s azt mon-
dották : Mester , Mózes megmondotta, hogy „ha valaki gyermekek nélkül 
hal el, akkor testvére vegye el özvegyét feleségül és támasszon u tódot 
tes tvérének". Volt nálunk hét testvér. Az első feleséget vett és meghalt . 
Mivel nem voltak utódai, özvegyét tes tvérére hagyta. Hasonlóan jár t a 
második, a harmadik, egészen a hetedikig. Végül mindannyiuk u tán 
meghalt az asszony is. Már most a feltámadás idején a hét közül 
melyiknek lesz a felesége ? Mert hiszen mindegyikkel együtt élt. J é z u s 
válaszában azt mondta : Tévedtek, mert nem ismeritek sem az í rásokat , 
sem az Isten hatalmát! A feltámadás idején nem vesznek majd felesé-
get, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok 
a mennyben. Ami pedig a halottakból való feltámadást illeti: nem olvas-
tátok, amit Isten mond nektek, mikor így szól: „Én vagyok Ábrahám 
Istene és Izsák Istene és Jákób Istene" ? ő nem a halottaknak, hanem 
élőknek az Istene ! Mikor a sokaság ezt hallotta, megdöbbent taní tásán. 

24. vs. v. ö. V. Móz 25,5—6. - 32. vs. v. ö. II. Móz 3 ,6 . 

A farizeusok után a szadduceusok (v. ö. 14. lap!) mennek oda, hogy fo-
gas kérdésükkel nevetségessé tegyék a feltámadásba vetett hitet s vele együtt 
Jézust is. 

A halottak feltámadásáról az Ótestámentom régebbi iratai semmit sem 
tudnak. Először Dán 12,2 kk-ben történik róla említés. (Dánie l könyve Kr. e. 
164 körül keletkezett). A feltámadáshit e l terjedése a zsidók közt talán perzsa 
befolyás alatt ment végbe s a szadduceusok pártja, — az Ótestámentom régebbi 
tanításához ragaszkodva, — nem akart róla tudni. Innét van, hogy pl. még 
Zsolt 6 , 6 ; 115,17, de azután későbbi zsidó iratok is (pl. Báruch 2 ,17 ; Sirák 
17,27; megrázó kifejezést adnak a csüggedt reménytelenségnek, mely az em-
bert a halál hatalmának láttára eltölti. Csak Zsolt 73,24—26; Jób 19,25—26 
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szavaiban csillan fel az örök élet reménye. Sajátos tartalmat a l'eltámadáshit 
azzal nyert, hogy szoros kapcsolatba került a messiási reménnyel: a Messiás 
ad az igazaknak enni az élet fájából (Test Levi 18), a messiás i üdvkor 
pedig nem fejlődhetik ki teljesen a halottak feltámadása és az ítélet nélkül. 

A szadduceusok idézik Mózes rendelkezését, amely szerint, ha valamely 
izraeüta férfiú utód nélkül hal el, akkor e férfi testvére vegye el a hátra-
hagyott özvegyet s az ezen házasságból született elsőszülött legyen az el-
húnytnak utóda. Ezt a rendelkezést szemléltetik a szadduceusok egy meg-
történt, vagy talán inkább kigondolt esettel, mely szerint egy asszony a tör-
vény értelmében akár hét férfinak is lehet a felesége. «A feltámadás idején», 
azaz, ha Isten királyságában elkövetkezik a feltámadás. — kérdik a szaddu-
ceusok, — vájjon melyiknek lesz ez az asszony a felesége ? Evvel a példával, 
¡11. kérdéssel lehetetlennek akarják minősíteni a feltámadáshitet, mert hiszen 
ez az asszony nem lehet egyszerre mind a hét férfi felesége, holott jog sze-
rint, a törvény értelmében annak kellene lennie. I lyenformán a feltámadás-
hit ellentétben van a törvénnyel s .ez egyúttal azt is jelenti, hogy helytelen. 

Jézus felelete visszautasítja ezt a következtetést és pedig azért, mivel 
a szadduceusok n e m ismerik sem az írást, sem Isten hatalmát. Istennek van 
hatalma arra, hogy újjá teremtse az embert. A feltámadáshit el len így csak 
azok érvelhetnek, akik a feltámadást olyan formán képzelik el, hogy az 
földi életünk egyszerű folytatása, meghosszabbítása a végtelenbe, ha talán 
dicsőségesebb formában is. A zs idó írástudók nem győzik elég élénk és sok-
szor vaskos színekkel kifesteni a messiási birodalom dicsőségét. Rabban Gamliel 
pl., aki Kr. u. 90 körül élt, azt állította, hogy a messiási korban az asszonyok 
majd naponta szülnek (Sabbath 30 b); egy másik írástudó arról álmodozott, 
hogy minden izraelitának majd 600.000 fia lesz i'Mekh. Ex 19,6; v. ö. Billerbeck 
IV, 891,957. l p k ) . Ez a fel lámadáshil valóban ellentétben van az írással, de 
súlyos fogyatkozása éppen az, hogy nem számol «Isten hatalmával». Istennek 
hatalma van arra, hogy újjá teremtse a világot, újjá teremtse az embert is. 
Ennél: az újjá teremtésnek a bizonysága, hogy az új világban megszűnik a nő-
sülés és férjhezmenés s a feltámadottak, o lyanok lesznek, mint a mennyei 
angyalok. 

De ha a szadduceusok tagadják a feltámadás valóságát, akkor «nem 
ismerik az írásokat». Az írás Istenről, mint a pátriárkák Istenéről beszél, s 
mái- ez is matatja, hogy a szadduceusok tanítása helytelen. Amikor Isten 
Mózesnek így nyilatkoztatja ki inagát (II. Móz 3, 6), akkor ezzel arról tesz bi-
zonyságot, hogy «élőknek Istene». Mert Isten Mózesnek azt mondja, hogy Ábra-
hámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, jóllehel az ősatyák akkor már rég sírban 
voltak Ez nem azt jelenti, hogy ő az az Isten, akihez egykor az ősatyák imád-
koztak. Ez esetben t. i. «holtak» Istene volna. Nem, Isten még akkor is, amikor 
Mózesnek kinyilatkoztatja magát, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. 
Vagyis az ősatyák Istennél élnek. Akiknek Istenévé lett, azok részesülnek Isten 
életében. Ezért ő «élőknek Istene». Mivel az élők Istene, azért élete kifogy-
hatatlan s örökkévaló gazdagsággal árad ki mindazokra, akik az övéi. 

2 2 , 3 4 - 40: A nagy parancsolat; v. ö. Márk 1 2 , 2 8 - 3 1 ; Luk 10,25—28. 

Mikor a farizeusok hallották, hogy a szadduceusokat elnémította, 
összegyülekeztek. S egy törvénytudó közülük kísértő szándékkal azt 
kérdezte tőle : Mester, melyik parancsolat nagy a törvényben ? ő pedig 
azt mondta nek i : „Szeresd a te Uradat , Istenedet teljes szívedből, 
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teljes lelkedből és teljes érzületedből." Ez a nagy és első parancsolat . 
A második hasonló h o z z á : „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat ." 
E két parancsolaton függ az egész törvény és a próféták. 

37. vs. v. ö. V. Móz 6 ,5 . — 39. vs. v. ö. III. Móz 19, 18. 

A zsidó kegyesség számára égetően fontos kérdés volt, hogy megál lapítsa, 
melyek «nagyok» a parancsolatok közt. Hiszen az írástudomány a törvényt 
felbontotta 248 parancsolatra és 365 tilalomra. E 613 «isteni» rendelkezés 
átláthatatlan sokaságában a vallási, erkölcsi , istentiszteleti , tisztulási paran-
csolatok mind egyformán fontosak és érvényesek voltak. De a gyakorlat i 
életben a parancsolatok és tilalmak könnyen szembekerültek egymással. Ez kény-
szerítelt a «nagy» és «kis» parancsolatok közti különbségtételre (v. ö. 5,18—19). 
Innét érthető, hogy már az írástudók megpróbálták a törvény egész tartal-
mát egyetlen egy parancsolatban összefoglalni (v. ö. 51. lap!). 

Jézus csodálatos éleslátással foglalja össze az egész törvényt a szeretet 
parancsolatában, melyet az ö tes támentomból idéz. Istenhez való v i szonyunk 
hiánytalanul tiszta és helyes , ha a szeretet v i szonya, és pedig azért, 
mert az embert teljesen, szívével, lelkével és érzületével Isten szol» 
gálatába állítja. De a szerelet v iszonyába állítja Jézus az embert felebarátr 
jához is, és pedig o ly módon, hogy a felebarátunkkal szemben tanúsí-
tandó szeretet «mértéke» az önszeretetünk. Jézus ezzel n e m korlátozza a fele-
baráti szerelet parancsát, hanem inkább azt mondja, hogy amint önszere-
tetünk korlátlan, úgy kell korlátlannak lenni a fe lebarátunk iránti szeretetnek 
is. A törvény summája , «parancsolat» a szeretet azért lehet, mert a Bibl ia 
gondolatvi lágában a szeretet nem érzelem, amely spontán módon támad 
bennünk és független akaratunktól (mint ahogyan a mi gondolkodásunk érti a 
szeretetet), h a n e m indulat és pedig a tettekben megnyi latkozó szolgálat , a 
testvéri közősség akarásának és ápolásának az indulata (v. ő. 39. lap!) . Isten, 
iránli szeretetünk és a felebaráti szeretet egymás mel lé he lyezése egyúttal azt 
is jelenti, hogy szeretetünket Isten iránt a felebaráti szeretet gyakorlása által 
mutatjuk ki. (v. ö. I. Ján 4 ,20 ) . 

A keresztyénséget a «szeretet vallásá»-nak szokták mondani é p p e n e 
szakasz alapján. Ez n e m áll o lyan értelemben, mintha Jézus mondotta v o l n a ki 
e lsőnek a szeretet parancsolatát. Amint láttuk, Jézus az ó tes lámentomi tör-
vényt idézi. Azonban ő emelte ki ezt a parancsolatot az ószövetségi rendelke-
zések és ti lalmak tömkelegéből és tette a törvény központ i tartalmává. Jézus 
állítja a fe lebarát i szeretet parancsolatát az Isten iránti szeretet k ö v e t e l m é n y e 
mel lé , s ;ő tanít meg arra, hogy Istent akkor szeretjük, ha felebarátupko|n 
gyakorlunk szeretetet. Végül az Ötestámentomban a felebaráti szeretet paran-
csolata csak a fajtestvérekre vonatkozik. Jézus szüntette meg ezt a kor lá tozás t 
s adott a szeretet parancsolatának egyetemes érvényt. 

2 2 , 4 1 — 4 6 : Krisztus Dávidnak fia és ura; v. ö. Már« 12 ,35—37; Luk 2 0 , 4 1 — 4 4 

2 Mikor a farizeusok együtt voltak, Jézus tett nekik kérdést s mon-
do t ta : Mit gondoltok a Krisztus fe lő l? Kinek a f i a ? Ők azt felelték 

J nek i : Dávidé. Erre ő azt mondta : Mimódon hívhatja azonban Dávid 
1 őt a Lélek által urának, mikor így szól: „Az Úr azt mondta az én 

Uramnak : Ülj jobbkezem felől, míg csak ellenségeidet lábad alá nem 
j ve t em"? Ha tehát Dávid őt urának nevezi, mimódon lehet neki f i a? 
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És senki sem tudott neki felelni egy szót sem, de nem is mert tóle 
attól a naptól fogva senki semmit kérdezni. 

44. vs. v. ö. Zsolt 110,1. 

Az utolsó v i tabeszéd ny i l tan veti lel a kérdést , kicsoda a Messiás, a 
Krisztus. A kérdést n e m el lenfele i , hanem maga Jézus teszi fel. Bár a zs idó 
írástudók nagyon sokat foglalkoztak a Messiás eljövetelével , egységes képük 
és reménységük az e l jövendő felől nem volt. Az ótes támentomi ígéret alapján 
(V. ö. lEzs 9 , 1 - 7 ; 1 1 , 9 ; Jer 2 3 , 5 - 6 ; 3 3 , 1 4 - 1 8 ; Ez 3 4 , 2 3 - 2 4 ; Zsolt 8 9 , 2 0 kk., 
132 ,10—11) nevezték őt «Dávid fiá»-nak, amivel n e m c s a k azt mondották, hogy Dá-
vid házából , c sa ládjából fog származni , hanem hivatását, feladatát is megjelöl-
ték: a Messiás v i s sza fogja áll ítani Dávid b irodalmát , a Messiás lesz «Dávid», 
aki népének pásztora (Ez 34 ,23) . A «Dávid fia» név így megje lö l te a Messiás 
d i c sőséges mél tóságát is. Jézus kérdésére, hogy kinek a fia lesz a Messiás, azon-
nal meg is kapja a választ. Jézus azonban a válasszal nem elégszik meg, ha-
nem további fe le le tet kér arra a kérdésre, h o g y a közkeletű mess iás i váradar 
lom, me ly a «Dávid fia» névben is kifejezésre jut, hogyan fér össze a 110. 
zsoltárral . Ebben Dávid , akit akkor általában e zsoltár szerzőjének tartottak, 
«a Lélek által», vagy i s a Szent lé lektől ih letve a Messiásról, mint Uráról szól , 
akihez az «Úr», azaz Jahve, Isten mondja, hogy ül jön jobbkeze felől. E zsol-
tárhely szerint |tehát Dávid a Lélek ihletése a lapján tudott arról, hogy Isten 
a Messiást ,«jobbkeze felől ülteti», azaz őt isteni hata lmának osz tá lyosává teszi, 
• míg csak e l lensége i t lába alá n e m veti». Tehát az írás isteni mél tóságot tulaj-
don í t a Mess iásnak, holott a zs idók Dávid b irodalmának visszaáll ítását vártak 
tö le , vagyis íö ld i k irá lynak tekintették. A «Dávid fiá»-ra irányuló zs idó mess iás i 
r e m é n y és .az idézet t zsoltárhely közt ny i lván e l l enmondás van. Jézus kér-
d é s e éppen arra keres választ, h o g y m i m ó d o n lehetséges ez. Jézus e l lenfe le i 
adósak maradnak a felelettel, számukra ez a rejtély megfejthetetlen. A rejtély 
megfe j tésé t az e l s ő keresztyénség abban találta meg, hogy Jézus, az ala-
c s o n y sorban ,élő, megvetett E m b e r f i a az az «Ür», akit Isten isteni dicső-
ségében részeltetett és jobbjára ültetett. Ezt a megoldást nem az e l ső keresz-
tyénség találta ímeg. Amikor Jézus teszi fel a kérdést az írástudóknak, már 
benne van az az igény, hogy ő a Messiás, a Krisztus, akiről Dáv id a Lélek 
által ih le tve szólt . De amikor Jézus ezt a kérdést i lyen f o r m á b a n teszi fel, 
e b b e n egyúttal b e n n e van a közkeletű zsidó mess iás i remény visszautasítása is, 
mivel az a Dávid f iáról szóló ígéretet önző nemzet i kívánságainak és remény-
ségeinek a sz íne ive l festette át. — Első pi l lantásra azt lehetne gondolni , hogy 
Jézus v i takérdése általában az e l l en a reménység e l len irányul , hogy Krisz-
tus Dávid csa ládjából fog megszületni . Azonban ez a fe l tevés helytelen. 
Jézus a (Messiás dávid i származását nem vonja kétségbe. Még kevésbbé lehet 
s z ó e vitakérdés a lapján arról, h o g y Jézus maga n e m származott voljna Dávid 
családjából . Az Újtestámentom egyérte lmű h a g y o m á n y a tanúskodik Jézus Dávid-
f iúságáról , m i n d e n e k előtt a Máténál és Luk-nál közölt családfák, de azután 
Mát 9 , 2 7 ; 1 2 , 2 3 ; 15 ,22; 2 0 , 3 0 ; 2 1 , 9 . 1 5 ; stb. 'megszólítása, továbbá Rórn 
1 , 3 ; II. T i m 2 , 8 is. Ha Jézus igénye , ill. a legrégibb keresztyénségnek erre vo-

n a t k o z ó h a g y o m á n y a kétségbevonható lett vo lna , úgy a zsidó í rás tudomány 
harca az őskeresz tyénség el len ezt a lehetőséget n e m hagyta vo lna kiaknázat-
lanul. Már iMáté Jézus isteni d icsőségére akart rámutatni, mikor ezt a vita-
beszédet evangé l iumába felvette. 
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2 8 : Vádbeszéd a farizeusok ellen; v. ö. Márk 12,38—40; Luk 11,39—52; 
20, 4 5 - 4 7 . 

Ekkor Jézus szólt a sokasághoz s tanítványaihoz és m o n d o t t a : 
Mózes székébe ültek az Írástudók és a farizeusok. Azért mindazt , amit 
mondanak nektek, cselekedjétek és tar tsátok meg, de ne cse lekedje tek 
az ő tetteik szerint! Mert csak beszélnek, de nem a szerint cselekesz-
nek. Nehéz terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállára, de 
ők maguk egy ujjal sem hajlandók azokat illetni. Mindent, amit csak 
cselekesznek, azért tesznek, hogy az emberek lássák őket. Kiszélesítik 
imaszíjaikat és megnagyobbítják ruhabojt jaikat , szeretik lakomákon a 
főhelyeket s a főüléseket a zsinagógákban, az üdvözléseket a piacokon 
és ha az emberek „rabbi"-nak szólítják őket. 

Ti ne hivattassátok magatokat „rabbi"-nak. Mert egy a ti meste-
retek, ti pedig mindannyian tes tvérek vagytok. Ne is nevezzetek senkit 
„a tyá"-nak. Mert egy a ti Atyátok, a mennybél i ! Ne hivat tassátok 
magatokat „vezetők"-nek se, mert egy a ti vezetőtök, Krisztus. Aki a leg-
nagyobb köztetek, az legyen a szolgátok. Aki pedig magát felmagasz-
talja, megaláztatik s aki magát megalázza, felmagasztaltatik. 

Máté Jézus első beszédének, a »hegyi beszéd»-nek elejére azokat az igé-
ket állítja, amelyekben üdvöt ígér a «lelki szegények»-nek. Az utolsó beszéd 
pedig, melyet közöl, tartalmazza a végleges leszámolást a farizeusok kegyessé-
gével. A sorozatos «Jaj!»-ok, melyek e beszédben következnek, mutatják az 
áthidalhatatlan szakadékot Jézus és a «kegyes» zsidó közt. Ez a szakadék 
már feltűnt akkor, mikor Jézus a «lelki szegénvek»-nek ígért üdvöt és tanít-
ványaitól a farizeusokénál jobb, tökéletesebb igazságot követelt. De csak az 
utolsó, a farizeusok e l len intézett vádbeszéd tárja fel kegyességük istentelen 
voltát a teljes mélységében. Nekünk ez a beszéd nem tisztán történeti emlék 
arról, hogy Jézus elítélte azokat népében, akik valóban kegyesek akartak lenni, 
hanem egyúttal tükör is, amelyben minden emberi «vallásosság»-nak, nem 
Isten Szentlelke által munkált kegyességnek az istentelen, kárhozatos voltát 
megláthatjuk. Ha pedig ezt észrevesszük, akkor egyúttal megvilágosodik előt-
tünk az is, hogy miért kellett Jézust a zsidóknak a keresztre juttatni s hogy 
miért vagyunk mi magunk is részesek halálában. 

Jézus beszédjét avval kezdi, hogy «Mózes székébe» az írástudók és a 
farizeusok ültek: ők Izráel tanítói, akik a törvényt tanítják s Isten akaratát 
hirdetik, a népnek. Ez teszi munkájukat nélkülözhetetlenné: amit mondanak, 
abban megnyilatkozik Isten akarata, azért hív fel Jézus annak cselekvésére 
s megtartására. Isten akaratához kell minden cselekvésünknek igazodni s csak 
az lehet magatartásunk egyetlen és feltétlen szabályozója. Mivel ez áll, azért 
ó v Jézus attól, hogy a farizeusok cselekvése példaképül szolgáljon. «Csak 
beszélnek, de (nem a szerint cselekesznek», — ez mutat rá a farizeusi kegyesség 
rákfenéjére. Nem iteológiai ritakérdésekről vap szó, hanem arról, hogy az 
ember egész ;életfolytatásával valójában s maradék nélkül engedelmeskedjék 
Istennek. A zsidó írástudók munkáját Jézus úgy jellemzi, hogy «nehéz terhe-
ket kötöznek lösszé s raknak az emberek vállára». A törvény magyarázata az élet 
különféle, a legapróbb részletekig e lágazó vonatkozásainak részletes szabá-
lyozásával súlyos teherré lett. És pedig nem is annyira azért, mert megkötötte 
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az embei- cselekvését, egészen pontosan megszabta a követendő utat. Ez köny-
nyítést is jelenthetett, mert világossá tette, hogy mit kell cselekedni. Súlyos 
teherré a törvény magyarázata azért lett, mivel mindjobban beletaszította az 
az embert a bűnbe, úgyhogy az hínárként csavarodott köréje s mindinkább 
foglyává tette. Minél több egyes utasítással látták el az írástudók a törvényt 
és minél inkább ruházták fel ezeket az utasításokat isteni tekintéllyel, annáL 
nehezebbé lett a bűn elkerülése, annál súlyosabb lett a lelkiismeretre nehezedő 
teher is. Hiszen az írástudók ezt a 'terhet «egy újjal sem voltak hajlandók 
illetni». A törvény még olyan szorgalmas tanulmányozása és hirdetése sem 
győzi le a gonosz akaratot, hanem inkább kegyes látszattal veszi körül a szív 
töretlen konokságát. Így lett a farizeizmus azzá a val lásos rendszerré, amely 
«a legmagasabbrendü normák (szabályok) hirdetésével takarja el a valóságos 
istentelenséget» (Schlatter). Vele szemben Jézus nemcsak hirdeti Isten akara-
tát, hanem magára veszi és hordozza a bűn terhét. 

A farizeusi kegyességet jellemzi az is, hogy csak látszatra «vallásos». A 
farizeus akar val lásos lenni s még inkább akarja, hogy vallásosságát lássák az 
emberek. II. Móz 13,16 alapján már Jézus korában szokásban volt az imaszíjak 
viselése. Velük kis dobozokat erősítenek a homlokra és a bal karra, amelyek 
V. Móz 6 ,5—9; 11,13—21; IV. Móz 15,37—41 szakaszait tartalmazzák perga-
menszalagokra írva. Az imaszíjakat Jézus korában amulettként használták és 
a kegyesek nemcsak ima közben, hanem állandóan hordták őkel. Ezeket «szé-
lesítik», hogy feltűnőek legyenek s mutassák kegyességüket, éppen úgy, mint 
ahogyan meghosszabbítják a baklókat ruhájukon (1. 64. lap!) A nyilvánosság 
előtt mutogatott vallásosságuk jut kifejezésre abban, hogy megkívánják a társa-
dalmi érintkezésben ( lakomáknál!) , istentiszteleti összejöveteleken kegyességük 
hangsúlyozott el ismerését éppen úgy, mint a «rabbi» megszólítást. 

Itt fűzi be az evangélista Jézus egy fontos útmutatását a gyülekezetek 
szervezésénél követendő eljárásra. A tanítványok nem viselhetik a «rabbi» 
címet, ami nemcsak egy bizonyos cím elvetését jelenti, hanem azt is, hogy 
a keresztyén ^gyülekezetben nincs helye olyan írástudói rendnek, mint amilyen 
a zsidó gyülekezethez elválaszthatatlanul hozzátartozott. A keresztyén gyüleke-
zetnek egy «tanítója» van, t. i. a Krisztus («rabbi» annyit jelent, mint «tanító», 
vagy régies szóval: «mester») s a gyülekezet tagjai egymás közt ttestvérek». 
Nincsenek közöttük megkülönböztetett, kiváltságos vezetők, akik mintegy 
kisajátíthatnák Isten iakarata magyarázatát és ennek révén a kegyesség «hivatá-
sos» őrei volnának. Hasonlóan tiltakozik Jézus az «atya» és «vezető» címzések 
ellen. A zsidók a különösen kiváló rabbikat tisztelték meg az «Ab», «Abba», azaz 
«atya» címmel. A keresztyéneknek egyetlen egy atyjuk van, éppen úgy, mint 
ahogy egyetlen vezérük (a «vezető» az előbbiekhez hasonló címzés) a Krisztus. 
A gyülekezet felépítésének ezt a mozzanatát teszi még világosabbá a 20, 26-ban 
már közölt ige, amely szolgálatot követel attól, aki a legnagyobb akar lenni és 
az a másik ugyancsak közmondássá lett ige, mely szerint Isten «megalázza», 
alacsonnyá, kicsinnyé teszi azt, aki magát «felmagasztalja», naggyá teszi; vi-
szont Isten azt teszi naggyá, aki magát alacsonnyá, kicsinnyé teszi. 

Ja j nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók, mivel elzárjá-
tok a menny királyságát az emberek elől. Mert ti nem mentek be, de 
nem engeditek be azokat sem, akik szeretnének bemenni. 

J a j nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók, mert bejárjá-
tok a tengert és a szárazföldet, csak hogy egyetlen egy pogányt át-
térltsetek. S ha sikerül, a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább, 
mint amilyenek magatok vagytok. 
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J a j nektek, vak vezetők, akik azt mondjá tok : „Ha valaki a temp-
lomra esküszik, az nem érvényes . De ha valaki a templom aranyára 
esküszik, az kötelez." Balgák és vakok, melyik nagyobb, az arany-e 
vagy pedig a templom, amely az aranyat megszenteli? É s : „Ha valaki az 
oltárra esküszik, az nem érvényes. De ha valaki a rajta lévő áldozati aján-
dékra esküszik, az kötelez." Vakok, melyik nagyobb, az áldozati a jándék-e 
vagy pedig az oltár, amely megszenteli az áldozati a jándékot ? Azért , 
aki az oltárra esküszik, nemcsak reá esküszik, hanem mindarra is, ami 
raj ta van. S aki a templomra esküszik, nemcsak reá esküszik, hanem 
arra is, aki benne lakozik. Aki pedig a mennyre esküszik, nemcsak az 
Isten trónusára esküszik, hanem arra is, aki azon ül. 

J a j nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók, mivel tizedet 
szedtek a mentából, a kaporból és a köményből, de ami fontos a tör-
vényben, azt elhagyjátok, t. i. az (téletet, az irgalmasságot és a hűséget. 
Pedig ezeket cselekedni kellene s amazokat nem mellőzni! Vak vezetők, 
akik megszűritek a szúnyogot, de a tevét elnyelitek ! 

J a j nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók, mert kívülről 
megtisztítjátok a poharat és a tálat, de belülről tele vannak rablott 
jószággal és mértéktelenséggel! Vak farizeus, tisztítsd meg először a 
pohár tartalmát, hogy azután tisztává legyen annak külseje is ! 

J a j nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók, mivel hasonlók 
vagytok a bemeszelt sírokhoz, melyek külsőleg ugyan szépeknek lá tszanak, 
de belül telve vannak holtak csontjaival és minden t isztátalansággal , 
így ti is külsőleg igazaknak látszotok az emberek előtt, holott belül 
telve vagytok képmutatással és gonosztettel. 

J a j nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók, mivel a prófé-
táknak síremlékeket építetek és az igazak sírköveit feldíszítitek s azt 
mond já tok : „Ha mi éltünk volna atyáink idejéban, nem let tünk volna 
bűntársaik a próféták vére on tásában!" így magatok tesztek bizonysá 
got arról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak ! Töltsétek be ti is 
atyáitok mér téké t ! Kígyók, viperafajzat, mimódon tudtok elmenekülni 
a gyehenna ítélete ¡elől ? 

Azért íme, én küldök hozzátok prófétákat , bölcseket és írástudó-
kat. Némelyeket megöltök és keresztre feszítetek, némelyeket megkor-
bácsoltok zsinagógáitokban s üldöztök városról-városra, hogy rátok 
szálljon minden igaz vér, melyet e földön kiontottak, kezdve Ábeltől, 
az igaztól, egészen Zakariásnak, a Barakiás fiának a véréig, akit meg-
gyilkoltatok a templomépület és az oltár közt. Bizony mondom nektek, 
mindez elkövetkezik erre a nemzedékre . 

A beszéd törzse hét szakaszra oszlik, melyek mindegyike egy-egy «Jaj!»-jal 
kezdődik. A farizeusok ellen emelt vád nem vonatkozik Jézussal szemben tanúsí-
tott magatartásukra, holott annak nagy része volt abban, hogy Jézus útja a 
Golgotára vezetett. A vádbeszéd feltárja a farizeusi kegyesség istentelenségének 
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a gyökerét, úgyhogy megláthatjuk, mi volt az oka a Jézussal szemben tanúsított 
hitetlenségnek s a Jézus életére törő gyűlöletnek. Az első vádpont, hogy az 
írástudók «elzárják a menny királyságát». Mivel az írástudomány Isten akara-
tát hirdeti a népnek, ezért kezében van a menny királyságának a «kulcsa» ( a 
kifejezéshez v. ö. 113—114. lap!). De az írástudók emberi tanítást tesznek az Ige 
tanítása helyébe, így eltakarják Isten igazi akaratát. Evvel az írástudók, s köz<-
tük különösen a farizeusok elzárják a menny királyságát. Mivel pedig az írás-
tudók tanítása'és a farizeusok rossz példája miatt mások sem térnek meg, azért 
nemcsak ők nem mennek be a menny királyságába, hanem a bemenetelt lehe-
tetlenné teszik mások számára is. 

Jézus n e m vonja kétségbe a nép vallásos vezetőinek a buzgalmát, külö-
nösképen is ismeri missziói igyekezetüket. Fáradságot, időt és pénzt nem kímélve 
járják be a tengereket és a szárazföldet, hogy akár csak egy pogányt i s 
megnyerhessenek hitüknek és — ahogyan a görög szöveg pontos fordítása 
mondja, — őt «prozeli,tává» tehessék. A zsidó missziói buzgalom Jézus 
korában nagy eredményeket ért el, amint azt pl. Josephus munkáiból megálla-
píthatjuk. Ahol csak zsidó gyülekezet volt a világon (s i lyenek majdnem min,-
denhol voltak legalább is a római birodalom területén), mindenütt voltak e lég 
szép számmal o lyan pogányok, akik csatlakoztak a zsinagógához. Ezek közt 
voltak o lyanok, iakik nem tértek át teljesen, de életmódjukat kül. a szomr 
batnap megtartása és az étkezési törvények tekintetében a zsidó szokások 
szerint rendezték be. Az i lyeneket nevezték «istenfélők»-nek. Azokat a pogányo-
kat pedig, akik teljesen áttértek s alávetették magukat a körülmetélkedés-
nek is, «prozeliták»-nak hívták. Jézus nem a prozeliták szerzésére irányuló buz-
galmat, ill. magát a missziói tevékenységet ítéli el, hanem vádat emel a fari-
zeusk ellen azért, hogy amikor a pogányokat a zsinagógába csalogatják s nekik 
ott életet ;és üdvösséget ígérnek, akkor tulajdonképpen a «gyehenna fiaivá» teszik 
őket, azaz olyanokká, akikre Isten kárhoztató ítélete vár. Mivel pedig a prozeli-
ták többnyire fokozott buzgalmat tanúsítanak új hitük gyakorlásában, azért 
«kétszeresen•> is a gyehenna fiaivá lesznek. 

Egy következő vádpont az esküvéssel kapcsolatos gyakorlat ellen irár 
nyúl. Az írástudók megkülönböztettek érvényes és érvénytelen, igaz és látszó-
lagos esküket. A megkülönböztetés sokszor kicsinyes, pl. érvénytelen az eskü a 
a templomra, de érvényes, ha a templom falait borító aranyra történik, stb. 
Jézus hasonlóan ahhoz, amit 5,33—37-ben mondott, itt is hangsúlyozza, hogy 
Istenre magárja esküszik, aki Istennek valamely tulajdonára esküszik s tel-
jesen mindegy, hogy az, amire valaki esküszik, közelebbi értelemben mond-
ható-e Isten tulajdonának, mint pl. az o l táron fekvő áldozati ajándék, vagy 
pedig csak távolabbi értelemben, mint pl. az oltár. Csak emberi ravaszság 
tehet i lyen megkülönböztetéseket. Isten előtt azok semmisek. 

Hogy a farizeusok emberi erejük megfeszítésével mennyire igyekeztek 
«vallásosak» lenni, azt a kővetkező vádpont mutatja, de vele együtt azt is, hogy 
igyekezetük mennyire eredménytelen. A tized-fizetés kötelességét a törvény a 
búzára, olajra, iborra és a gyümölcsre állapította meg (III. Móz 27, 30; IV. Móz 
18,12; V. Móz 12,6; 14,22—23). Az írástudók azonban evvel nem elégedtek 
meg, hanem megkövetelték a tizedet minden szerzemény után. Hogy pedig ez 
irányú kötelezettségeiknek pontosan és hiánytalanul eleget tehessenek, a farize-
usok társulatokba (tömörültek, melyeknek tagjai egymás közt adtak el és vá^ 
sároltak mindent, amiből tizedfizetésre kötelezve voltak (v. ö. 14. lapl). D« 
amíg ebben a tekintetben a kicsinyességig lelkiismeretesek, — mondja Jézus, — 
addig elhanyagolják, elmellőzik azt, ami a törvényben a «súlyosabb», azaz a 
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lényeges, a ifontos, t. i. az ítéletet (azaz Isten ítéletének hirdetését minden go-
noszság fölött) , az irgalmasságot és a hűséget. 

A farizeusi kegyesség ezért «képmutató». Míg egyfelől a lelkiismeretesség 
tekintetében nem ismer határt és féltő gonddal ügyel arra, hogy Istennek 
megadja, ami az övé, t. i. a tizedet, addig másfelől megfeledkezik arról , 
hogy Istennek igazán az szolgál, aki felebarátján gyakorol iragalmasságot, 
megmutatja neki a jó utat és hűséget tanúsít vele szemben. Ugyanezt mondja»-
a következő közmondásszerű szemrehányás is. E szerint «megszűrik a szú-
nyogot», vagyis megszűrik a bort, nehogy valami is benn maradjon, ami 
tisztátalan, d e «lenyelik a tevét» (a teve tisztátalan állat), vagyis megtűrik 
életükben a gonoszságot. A látszatot kereső cselekvésnek és belső indulatnak 
az ellentétére mutat rá egy újabb vádpont is. A farizeusok aggodalmas 
pontossággal tartanak meg o lyan szabályokat, hogy az edényeknek és poharak-
nak kívül tisztáknak kell lenniök (a bennük levő étetnek vagy italnak n e m 
szabad belőlük oldalt le fo lyni) , de viszont «belül telve vannak rablott jószággal 
és mértéktelenséggel». Amit Jézus e képies kifejezéssel a farizeusoknak a 
szemükre vet, azt azóta is sokszor meg lehet figyelni a zsidókon, hogy t. i. 
külső do lgokban való pontosság ellenére eltölt i őket a kapzsiság és jogta lan 
haszonlesés, valamint a telhetetlen erotikus kívánság. Kegyességük, val lásos-
ságuk fáradságos munkával begyakorolt látszat, mely csak felületesen takarja 
el a ,szív gonosz indulatát. Ezt kell e lőször megtisztítani, akkor ennek megfe le-
lően «tiszta» lesz a külső magatartás is. 

Jézus a farizeusokat és írástudókat lényük kettőssége, kétszínűsége 
miatt a «bemeszelt sírok»-hoz hasonlítja. Egy hónappal a páska ünnep 
előtt minden évben bemeszelték a sírokat, hogy mindenki fel ismerhesse őket és 
tisztátalanná ne legyen az által, hogy rájuk lép. Ahogyan a sírok kívülről i lyen-
kor «szépek», úgy látszanak a farizeusok is «igazak»-nak, o lyanoknak, 
akik minden igyekezettel a törvény megtartására, Isten akarata teljesítésére 
törekesznek, de «belül» szívük telve van képmutatással, (gonoszsággal, mint 
ahogy a sírokban holtak csontjai és «minden tisztátalanság», azaz o lyasmi 
van, ami megfertőzi az embert , ha megérinti. 

Az utolsó ^vádpont az eddigieket fejti tovább és a «képmutatás» gyökeréhez 
vezet el. A Jézus korabeli farizeusi kegyességnek egyik jellemző ' vonása 
a kegyhelyek kultusza. A próféták és az «igazak» sírjait díszes emlékművek-
kel jelölték meg. Így pl. tudjuk, hogy Heródes Dávid sírjánál díszes épületet 
emelt, azonkívül hallunk Ábrahám, Áron sírjáról, stb. Mindezek kegyhelyeknek 
¡számítottak, ahova a kegyes zsidók elzarándokoltak. Mivel pedig a köztudatr 
ban a prófétákat mind mártíroknak tartották, akik prófétai hivatásuk teljesí-
tésével gyűlöletet hívtak ki maguk ellen és igehirdetésükért életükkel lakoltak, 
azért a kegyes zsidó álszenteskedő haraggal ítélte el őseit, akik a próféták v é r é t 
kiontották. De evvel is csak tanúsították, hogy a próféták gyilkosainak az 
utódai s ők maguk, a «kígyók és viperafajzat» sem voltak jobbak náluk. 
A zsidó írástudomány arról beszélt, hogy az ősatyák érdemei átszállanak az 
utódokra. Jézus arról tud, hogy az atyák gonoszsága, lázadása Isten ellen örök-
lődik és (kitör az utódokon. Azért nem menekülhetnek Istennek a gyehennára 
kárhoztató ítélete elől. ö k is be fogják tölteni «atyáik mértékét», ugyanúgy 
fognak eljárni, mint atyáik: Jézus e szavával szenvedésére és halálára céloz. 
Talán egy elveszett apokaliptikus iratból vett idézettel rajzolja meg végül 
Jézus tanítványai sorsát: amint Isten elküldötte prófétáit, azután a «böl-
cseket» (az írástudókat címezték «bölcseknek»), tehát a gyülekezet tanítóit 
és az írástudókat, úgy küld el majd Jézus is ilyeneket. De amint a próféták-
mártírokká lettek (az evangélista itt Jézus igéjét talán kúl. a keresztrefeszítés 
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említésével színezi az apostoli kor tapasztalataiból), úgy Jézus tanítványai is. — 
A próféták sírjának díszítése s ezzel szemben Jézusnak és tanítványainak 
az elvetése mutatják leginkább, hogy a farizeusok meghajolnak ugyan Isten 
akarata előtt, de szívüknek a konoksága töretlen marad továbbra is. A törvény 
megtartása önzésből fakad, kegyességükkel magukat igyekeznek biztosítani 
Istennel szemben, hogy kegyelmét kiérdemeljék, de nem jutnak el a szeretet 
teljes odaadásáig. Pedig aki valóban kegyes, az Istetat nem önző módon, ha-
nem azért szereti, mivel nem tehet másként. Kegyességük önzése gyűjti a hara-
got az ítélet napjára az írástudók fejére, 'úgyhogy «rájuk száll minden igaz 
vér, melyet e földön kiontottak kezdve Ábeltől, az igaztól, egészen Zakariásig, 
a Barakiás (fiáig». Az itt említett Zakariás valószínűleg azonos a II. Krón 24, 
20—22-ben szereplő Zakariás pappal, akit «az Ür háza pitvarában köveztek 
meg». Ennek a Zakariásnak atyja azonban Jójada volt. Viszont Zakariás 
próféta atyja Barakiás volt (v. ö. Zak 1,1: Ezs 8 ,2) . Valószínű, hogy az evan-
gélista összetévesztés folytán mondja Zakariást Barakiás fiának. Mivel a 
héber kánonban a Krónikák könyve az utolsó helyen van, azért Jézus Ábeltől, 
az e l ső meggyilkolttól a Bibliában említett utolsó vértanúig foglalná össze 
azokat, akiknek vérét «e földön kiontották». Egyes írásmagyarázók Zakariásnál' 
a zelóták által 67/68-ban Kr. u. a templomban meggyilkolt Baruch fia Zaka-
riásra gondolnak. ,Ez esetben az evangélista formálta volna Jézus szavát úgy, 
hogy abba belehelyettesítette volna a legutolsó jeruzsálemi vértanú nevét. 
Bár már Chrysostomus is így értelmezte ezt a helyet, valószínűbbnek kell 
mondani, hogy az evangélista a II. Krón 24-ben említett Zakariásra gondolt. 
— Arról az ítéletről, amely a hitetlenné lett zsidóságot éri utíól, Jézus azt 
mondja, hogv az még «erre», tehát a Jézus korában élő nemzedékre követ-
kezik el. t 

A magyar fordítások (pl. Károli) sok kézirat nyomán 14. vs.-ként a követ-
kező szöveget hozzák: «Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mivel 
felemésztitek az özvegyek házát és színből hosszan imádkoztok. Ezért annál 
súlyosabb lesz a ti büntetésiek». Ez a vers hiányzik a legrégibb kéziratokból 
s nyilván Márk 12, 4Q-ből (Luk 20,47) került bele Máté szövegébe. 

Jeruzsálem, Je ruzsá l em! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed 
azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, 
miképen a tyúk szárnya alá gyűjti fiókáit, de ti nem akar ta tok! íme, 
„pusztává lesz házatok!" Mert mondom nektek, hogy nem láttok engem 
mostantól fogva mindaddig, amíg csak azt nem mond já tok : „Áldott, 
aki az Úr nevében jön!" 

38. vs. v. ö. Jer 2 2 , 5 — 39. vs. v. ö. Zsolt 118, 26. 

Az írástudók és farizeusok ellen mondott, fájdalommal telt vádbeszédet 
Jézus panaszos ¡prófétai kiáltással zárja le. Krisztus ismételten akarta össze-
gyűjteni Jeruzsálem fiait. Ezek a szavak aligha vonatkozhatnak arra a néhány 
napi jeruzsálemi tartózkodásra, amelyről Máté tudósít, hanem feltételezik, 
hogy Jézus (úgy, mint ahogyan arról János evangéliumában olvasunk), többL 

szörösen, hosszabb ideig tanított Jeruzsálemben, de visszautasításra talált. Azt 
a féltő gondot, amellyel megtérésre hívta Jeruzsálemet, Jézus a fiókáit szár-
nyai alá gyűjtő tyúk képével szemlélteti (a kép már az Ötestámentomban 
is megtalálható: V. Móz 32 ,11; Ezs 31 ,5; Zsolt 36,8). Ahogyan a tyúkhoz 
természetszerűleg menekülnek oda csibéi a veszedelem idején, úgy Jézus is 
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joggal várhatta, ,hogy meghal l ják hívó szavát. «De ti nem akartatok!» Így raj-
tuk van a felelősség és elkerülhetetlen az ítélet. Ennek ad kifejezést Jézus 
avval a Jeremiás-idézettel, hogy «házuk», azaz a templom pusztává, pontosab-
ban «elhagyottá» lesz, e lhagyja t. i. azt Isten, átengedi a magaalkotta kegyes-
ségében tetszelgő zsidóságnak, úgyhogy nem részesül többé Isten kinyilatkoz-
tatásában, amíg csak a diadalmasan visszatérő Krisztust nem fogadja a 118. 
zsoltár ünnepi énekével. 

24, 1—51: Beszéd Krisztus ítéletre jöveteléről; v. ö. Márk 13,1—37; 
Luk 2 1 , 5 - 3 6 ; 1 7 , 2 3 - 2 7 . 3 4 - 3 7 ; 1 2 , 3 8 - 4 6 . 

Azután Jézus kiment a templomból és eltávozott . S tanítvá-
nyai odamentek hozzá, hogy megmutassák neki a templom épületeit , 
ö erre megszólalt s azt mondta nek ik : Nemde lát játok mindezeket ? 
Bizony mondom nektek, nem marad itt kő-kövön, melyet le nem 
rombolnának. 

Mikor azután leült az Olajfák hegyén, odamentek hozzá a tanít-
ványok magukban s ké rdez t ék : Mondd meg nekünk, mikor következnek 
be ezek s mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének? J é z u s 
válaszolva azt mondta nek ik : Vigyázzatok, hogy senki meg ne tévesszen 
t i teket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják : 
„Én vagyok a Krisztus!" és sokakat megtévesztenek. Hallotok majd 
háborúkról és háborúk híréről. Vigyázzatok, meg ne i jedjetek! Mert 
ennek „el kell következnie", de ez még nem a vég ! „Nép nép ellen 
támad, királyság királyság ellen" éhinségek lesznek és földrengések hol 
itt, hol ott. Mindez azonban csak kezdete a vajúdásnak. 

Akkor majd kiszolgáltatnak nyomorgattatásra és megölnek t i teket 
és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért . Akkor „sokan 
megbotránkoznak", elárulják és gyűlölik egymást. Sok hamis próféta 
támad majd és sokakat megtéveszt. Mivel pedig megsokasodik a gonosz-
ság, a szeretet meghidegül sokakban. De az, aki mindvégig kitart, az 
üdvözül. A Királyság ez evangéliumát pedig hirdetni fogják az egész 
földkerekségen bizonyságul a népeknek. Akkor azután jön majd a vég. 

6. vs. v. ö. Dán 2 ,28. — 7. vs. v. ö. Ezs 19,2; II. Krón 15,6. — 10. vs. 
v. ö. ,Dán 11,41. 

Jézusnak az evangélista által közölt ötödik nagy beszéde Krisztus el-
jöveteléről és a «világ», pontosabban a jelenlegi világkorszak végéről szól. 
Máté szerint Jézus e beszédet Jeruzsálemben, élete utolsó napjainak egyikén 
mondotta. Mikor kimegy a templomból, tanítványai felhívják figyelmét a temp-
lom épületeinek a szépségére. «Aki nem látta a templomépületet (t. i. a 'Heródes 
által emeltet i ) , az sohasem látott díszépületet», — mondja a Talmud, (Szukka 
51 b): Jézus azonban azt feleli, hogy a templom pusztulásra van ítélve: «nem 
fog belőle kő kövön maradni». Már ószövetségi próféták (Mik 3 ,12; v. ö. Jer 
26,18) i s szóltak a templom pusztulásáról, arról, hogy a templomhegyet erdő 
fogja borítani. Amint az e l ső század fo lyamán kiéleződtek az ellentétek Izráel 
és a irómaiak közt, népüket féltő kegyesek borzadállyal gondoltak a templom 
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elpusztulásának a lehetőségére (v. ö. Jos. Bell. Jud. VI, 5, 3). Jézus is látta azt 
előre s .ez váltotta ki a tanítványok kérdését, hogy mikor fog az bekövetkezni. 
De a kérdés kapcsolódik a másikkal, hogy melyek lesznek Jézus «eljövete»-
telének» s vele együtt e világkorszak végének a jelei. A kérdést az evangél ista 
úgy teszi fel, hogy az a gyülekezet várakozását is kifejezze: a tanítványok s 
vele az e l ső gyülekezet reménységének egyik alappillére volt, hogy Krisztus1 

eljön és befejezi művét, diadalmasan kinyilatkoztatja Isten királyságát és 
teljessé teszi övéinek üdvösségét. Az «eszchatológiai reménység» elválasztha-
hatatlan kapcsolatban van avval a meggyőződéssel , hogy Krisztus életmüvének 
befejezése ennek a világkorszaknak a végét is jelenti. Az őskeresztyénség szé-
les rétegeiben, — talán éppen Jézus jövendölésének a hatása alatt, — erős volt 
az a meggyőződés, hogy az Isten királyságának a kinyilatkoztatása és Krisztus 
diadalmas visszajövetele szoros kapcsolatban lesz Jeruzsálem, ill. a templom 
pusztulásával. Innét érthető ennek a két mozzanatnak az összekapcsolása a 
tanítványok kérdésében is. 

A "szinoptikus apokalipszis», ahogy Jézus következő beszédét nevezni 
szokták, Jézusnak ^öbb, — esetleg különféle alkalmakkor mondott, — igéjét, 
mondását és beszédét gyűjti és olvasztja össze egy egésszé. Az «apokalipszis» 
la szó annyit jelent, mint «kinyilatkoztatás»), a késői zsidóságban a jöven-
dőre irányuló íreménység prófétikus formában való írásba foglalásának egyik 
közismert faja |\olt. Az evangélista Jézus igéit s beszédeit ilyen apokalipszissé 
foglalja össze , (hogy feleletet adjon a gyülekezet égető kérdéseire. Mint a ha-
sonló zs idó iratoknak, ennek az apokalipszisnak is megvan a sajátos történe-
lemszemlélete. Ez utóbbi szoros kapcsolatban van a próféták történetszemléleté-
vel. A megszokott fogalmak és képek mindig újra visszatérő alkalmazása pedig 
minden apokalipszisnek iaz egységes törzsét, közös kincsét alkotja. Ezt a közös 
fogalom- és képrendszert Jézus is felhasználja, de erősen átformálva. Minden 
apokalipszisnek a közös sajátsága, hogy megrajzolja az Isten királysága és 
ítélete kinyilatkoztatásának a «jeleit» és e történelemnek mintegy törvény-
szerű lefo lyását igyekszik megállapítani. Jézus szavaiból hiányzik azonban 
minden számítás a jövendő alakulására nézve, ami a zsidó apokaliptikában 
Dániel könyvétől fogva mindvégig nagy szerepet játszott. Éppen úgy hiányzik 
nála a zs idó apokaliptikának az a másik jellemző vonása is, hogy Isten ki-
rályságát zs idó világuralomnak gondolták s azt remélték, hogy az utolsó idők 
elkövetkezésekor majd a zsidóság bosszút állhat ellenségein és kínzóin. Jézus 
mint Istenhez ¡való viszonyunkat általában, úgy az eszchatologikus várakozást 
is megtisztítja ,minden önzéstől. 

Sok kutató ¡azt tartja, hogy a szinoptikus apokalipszisnek eredetileg egy 
zsidó apokaliptikus irat szolgált volna alapul, melyet az első keresztyén gyür 
lekezetben dolgoztak ,és festettek volna át keresztyén színekkel, felvéve abba 
Jézus egyes mondásait is. Ebben a feltevésben helyes annyi, hogy a szinoptikus 
apokal ipszisben is sok o lyan vonást találunk, amely minden apokaliptikus 
gondolkodás közös sajátossága. De ez a körülmény még nem jogosít fel arra, 
hogy egy zs idó apokaliptikus irat átvételére és átdolgozására gondoljunk. A 
fentebb említett éles választó vonalak, melyek a szinoptikus apokalipszist a 
hasonló zs idó iratoktól elválasztják s amelyek az őskeresztyén apokaliptikus 
irodalomban is ifolytatódnak (Jelenések könyve!), mulatják, hogy az eszchato-
logikus várakozásnak ez az átformálása Jézustól származik. 

Jézus mindenek előtt óvja tanítványait a hamis messiásoktól, akik «az ő 
nevében», azaz messiási igénnyel lépnek fel. Tudjuk, hogy az első század fo-
lyamán Palesztinában ismételten voltak messiási megmozdulások s hogy pl. 
a Kr. u. 120 körül kitört nagy lázadásban is kikiáltották Bar Kochba vezérletei 

Máté •vangéliuma. 11 
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alatt a messiási királyságot. — Hogy a következő «előjelek» a tanítványok 
kérdésének megfelelően Jeruzsálem pusztulására vonatkoznak-e inkább, vagy 
pedig Krisztus megjelenésére, azt bajosan lehet eldönteni. A kettő egybe-
folyik. — Jézus az elkövetkezendő apokaliptikus időket az ótestámentomi pró-
fécia közkincsét alkotó vonásokkal rajzolja. I lyen mindenek előtt a tanítványok 
szemei előtt lejátszódó háborúk és a távoli háborúkról érkező hírek említése. 
Jeremiástól fogva (v. ö. Jer 21 ,9) ez mindig újra felcsillan az apokaliptikus 
irodalomban (pl. Szibillinák V. 375—380; IV. Esdr. 13,29—31; azután átmegy 
Jel 6, 3 kk-be is stb.). Hasonlóan az Ezs 19, 2 és II. Krón 15, 6 szavaival raj1-
zolt teljes felfordulás, az éhínség (v. ö. Ezs 14 ,30; Jel 18 ,8 ) , és földrengés 
(v. ö. Hagg 2 , 6 ; Zak 14,4—5), amelyek -hol itt, hol ott» lépnek fel. Mindez m é g 
n e m a vég, hanem csak a kezdete, amint Jézus egy ugyancsak közkeletű z s idó 
kifejezéssel mondja: a (messiási) «vajúdások kezdete» (v. ö. Ezs 26,17; I. 
Thess 5 ,3) . 

A 9—14. versek közvetlenül a tanítványokhoz szólnak és őket akarják az 
elkövetkezendő nyomorúságok idejére erősíteni. Krisztus nevéért gyűlöltek 
lesznek az egész világ előtt (v. ö. 10,22 — 69. lap!) 's azért kiszolgáltatják őket 
ellenségeiknek szenvedésre és mártíriumra. N e m mindenki marad állhatatos 
az üldözések közepette: lesznek, akik megbotránkoznak, azaz bűnbe esnek (a 
kifejezéshez v. ö. 99. lap!), egymást szolgáltatják ki az ellenségnek, vagy a sok 
hamis próféta téveszti meg őket. A gonoszság, vagy pontosabban a lázadás a 
törvény, Isten kinyilatkoztatott akarata ellen megsokasodik s ami ezzel együtt 
jár, a szeretet — Isten iránt és a felebaráti szeretet egyaránt, - - meghidegül 
sokakban, még a tanítványokban is. De üdvösséget Jézus csak annak a tanít-
ványnak ígér, aki mindvégig, minden üldöztetés, szenvedés és kísértés köze-
pette állhatatos marad (v. ö. 10,22; — 69. lap!). A «Királyság», t. i. az Isten 
királysága evangéliumát minden üldöztetés el lenére is hirdetni fogják az egész 
földkerekségen, minden népnek, «bizonyságul számukra», hogy feltáruljon előt-
tük a megtérés útja, megmenekülhessenek az ítélet elől, de mentségük ne 
legyen az ítélet napján. Akkor következik azután a vég 

Amikor tehát majd látjátok a „pusztító útálatosságot", amelyről 
Dániel próféta szólott, ott állani a „szent helyen", — aki olvassa, figyel-
jen fel! — akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekre. 
Aki pedig éppen a háztetőn lesz, ne szálljon le, hogy magához vegye, 
ami a házában van, a mezőről se forduljon senki se vissza, hogy magá-
hoz vegye köpönyegét. J a j lesz azokban a napokban a terhes és szop-
tatós asszonyoknak! Imádkozzatok, hogy meneküléstek ne essék se 
télre, se szombatnapra. Mert nagy lesz akkor a „nyomorúság", „amilyen 
nem volt a világ kezdete óta mind a mai napig" és nem is lesz soha. 
S ha Isten azokat a napokat meg nem rövidítené, senki sem menekülne 
meg. De a választot takért Isten meg fogja rövidíteni azokat a napokat . 

Ha valaki akkor azt mondja nek tek : „íme, itt a Krisztus!" vagy 
„Amott!" ne higgyétek! Mert hamis Krisztusok és „hamis próféták" 
támadnak majd, „nagy jeleket és csodákat cselekszenek", hogy még a 
választottakat is megtévesszék, ha lehetséges volna. íme, előre meg-
mondottam nektek! Ha tehát azt mondják n e k t e k : „íme a pusztában van!" 
ne menjetek k i ; „íme, a belső szobákban van", ne higgyétek, Mert 
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ahogyan a villámlás fellobban keleten és látható nyugatig, úgy lesz 
az Ember Fiának megjelenése is : ahol a dög, odagyülekeznek a sas-
keselyűk. 

Azoknak a napoknak a nyomorúsága után azonnal „elsötétedik majd 
a nap, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak" az égről és 
„a mennyei seregek" meginognak. Akkor feltűnik majd az Emberfia jele 
a mennyen. Akkor majd „jajgat a föld minden nemzetsége" s látják „az 
Embernek Fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel." 
S elküldi angyalait „hangos kürtszóval", ezek pedig „összegyűjtik" az 
ő „választottait a négy világtájról az egek egyik sarkától a másikig." 

A fügefa szolgáljon példaképül! Mikor az ága már zsendül és le-
velet hajt, akkor tudjátok, hogy közel az aratás. így ti is, mikor mindezt 
látjátok, tudnotok kell, hogy közvetlenül az a j tó előtt van. Bizony 
mondom nektek, ez a nemzedék nem tűnik le, míg meg nem történik 
mindez. Menny és föld elmúlik, de az én beszédeim el nem múlnak. 
Azt a napot pedig és azt az órát nem tudja senki, sem a mennyei 
angyalok, sem a Fiú, hanem csak egyedül az Atya . 

15. vs. v. ö. Dán 9 , 2 7 ; 11,31; 12,11. — 21. vs. v. ö. Dán 12,1. — 24. vs. 
v. ö. V. Móz 13,1—4. — 29. vs. v. ö. Ezs 13, 10; 34, 4; Jel 6,12—13. — 30. vs. 
v .ö. Zak 1 2 , 1 0 - 1 2 ; D á n 7 , 1 3 - 1 4 . - 31. vs. v. ö. Zak 2 , 6 ; Ezs 27,13. 

A «vég» jele a Dániel prófétánál említett «pusztító utálatosság» lesz. A 
kifejezés abból az időből származik, amikor Antiochus Epiphanes rendeletére 
felállították a jeruzsálemi templomban Zeus szobrát. E rendelkezés követ-
keztében a templom elnéptelenedett, pusztasággá lett. Azért beszél a próféta 
«pusztító utálatosság>-ról (a bálványok utálatosak Isten előtt, v. ö. pl. Jer 
32 ,35; 44 ,22; Ez 5 , 1 1 ; 6 , 9 s a bálványimádással együtt «utálatos» minden 
gonoszság). Mivel Jézus a tanítványoktól kért «jelet» Dániel próféta kifejezé-
sével je löl i meg, melyet a zsidó apokaliptikus gondolkodás már közhellyé 
lett, azért alig állapítható meg, hogy tulajdonképen mire kell gondolni. A zsidó, 
írástudomány Dániel kifejezését a templomban felállított bálványra vonat-
koztatta s lehet, hogy a legrégibb keresztyén gyülekezet ennek hatása alatl, 
Jézus szavát kapcsolatba hozta a Kr. u. 39 40. telén történt eseményekkel , 
midőn Caligula saját szobrát akarta felállíttatni a jeruzsálemi templomban, 
ami az egész zsidóságot a legnagyobb izgalomba hozta. Ebbe az irányba mutat, 
h i g y szövegünk szerint a «pusztító utálatosság» majd a «szent helyen», 
pzaz a templomban fog állani. Talán erre utal az evangélista által az olvasód 
nak szánt .megjegyzés i s : «aki olvassa, f igyeljen fel!» Viszont már Pál apostol 
(v. ö. II. Thess 2 , 3 kk-ben), — talán éppen Jézus szavával kapcsolatban, — a 
«gonoszság emberéről, a kárhozat fiáról» beszél, aki végezetül «Isten temp-
lomába ül és Istennek adja ki magát». Talán Pál apostol szavai alapján terjedt 
el igen korán (v. ö. már Did 16,3) Jéz j s szavának o lyan magyarázata, hogy azt 
a személyes Antikrisztus megjelenésére kell vonatkoztatni. Jézustól azonban, 
amint az ebből az eszchatológiai beszédből is világosan kitűnik, távol ál-
lott, hogy a jövendő folyását jövendöléssel mintegy megszabja s így Isten 
akaratát megkösse. Azért valószínűleg nem is helyes a ^pusztító utálatosság» 
kifejezést i lyen vagy hasonló konkrét történeti jelenségekre vonatkoztatni, ha-
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n e m helyesebb úgy ítélni, hogy a Dániel könyvéből vett fogalom csak kép és 
tartalommal a beteljesedése fogja megtölteni. 

Jézus tanítványainak azt az utasítást adja, hogy meneküljenek, ha Izráel 
pusztulásának az ideje elközelít. Hogy milyen sürgős lesz a menekülés, azt 
mutatja az intelem, hogy az, aki a háztetőn tartózkodik, még a házból se ve-
gyen magához .semmit, s aki a mezőn van, még egy felső ruháért se szaladjon 
haza. A helyzet súlyosságát je l lemzi az a kép, hogy a terhes asszonyok és fiatal 
anyák boldogsága szomorúsággá változik s hogy a tanítvány azért könyörögjön 
imádságában, hogy ne a téli esős időszakban, vagy szombatnapon kelljen mene-
külnie. Minél tovább tart a nyomorúság ideje, «melyhez fogható nem volt a 
világ kezdete óta mostanig s n e m is lesz», annál nagyobb a kísértés, megpró-
báltatás a .tanítványok számára. D e Jézus azt ígéri, hogy Isten a «választottak» 
kedvéért megrövidíti e napok számát. A kísértés erejét csak növel ik a min-
denfe lé feltűnő hamis Krisztusok. Ezektől óvja Jézus tanítványait. Ha az 
«Emberfia» eljön, akkor olyan fényességgel és hirtelenséggel tűnik fel, mint a 
vil lám: az e l jövendő Emberfia nem rejtőzik előzetesen valahol, úgyhogy talán 
lei lehetne menni elébe a «pusztába», mint ahogy a zsidó írástudomány gon-
dolta. Ahogyan nem lehet a vi l lámot más égi jelenséggel összetéveszteni, úgy 
n e m lehet kétség az «Emberfia» felől sem, ha eljön, hogy ő az. Egy rejtélyes, 
közmondásszerű ige a dögökre gyülekező saskeselyükről talán ugyancsak az 
Emberfia megjelenésének s az ítélet elkövetkezésének a bizonyosságát fejezi ki. 

A beszéd következő szakasza az Emberfia megjelenéséről szól s először 
az Ötestámentomból vett képekkel rajzolja a jelen világ összeomlását. Ekkor 
tűnik fel az Emberf ia «jele» az égből Ion, — a beszéd nem ad közelebbi útba-
igazítást arra nézve, hogy mi lesz ez a «jel'. — s .következik be a . «parusia», 
ahogyan az Emberf ia megjelenését a görög szöveg az apostoli kor közkeletű 
szavával nevezi. Jézus az Emberfia parusiáját is Dán 7, 13—14 szavaival írja le, je-
léül annak, hogy azt, ami Isten kezében van, nem hajlandó emberi szavakkal és a 
földi életből vett képekkel s képzetekkel kitölteni. Jézus csak annyit mond, 
hogy az Emberfia -nagy hatalommal és dicsőséggel» jelenik inajd meg: ez az 
isteni hatalom és dicsőség mutatja az Emberfia isteni méltóságát. Az alacsony-
ság és megvetettség, amelyben Jézus, az Emberfia ott járt tanítványai közt, 
akkor megszűnik. Ugyancsak az Ötestámentomból vett képpel írja le Jézus a 
dicsőségében megjelent Emberfia művét is: összegyűjti a «választottakat», aki-
ket Isten kegyelme kimentett a Sátán hatalmából és teljessé teszi rajtuk 
ezzel az üdvösség művét. 

Jézus minderre a fügefát állítja oda példázatként tanítványai elé: aho-
gyan a fügefa kizöldülése, lombba borulása jelzi a nyár közeledtét, úgy mu-
tatják az előjelek is, hogy «közvetlenül az ajtó előtt van» Krisztus eljövete-
lének napja. Ehhez a példázathoz mérten mondja Jézus, hogy «ez a nemzedék» 
n e m tűnik le, míg «mindez», t. i. amiről az e lőzőkben szó volt, b e nem követ-
kezik. A nemzedék» szónál valószínűleg a Jézus kortársait alkotó nemzedékre 
kell gondolni, ámbár a megfelelő görög szó jelenthet annyit is, mint «nemzeti-
ség», azaz «az ugyanazon törzshöz tartozók összesége». Jézus e mondása lát-
szólag a legközelebbi időre ígéri a Krisztus dicsőséges eljövetelét. De hogy 
óvatosaknak kell lennünk az i lyen irányú következtetések levonásában, azt 
mutatja mindjárt a következő mondat. «Azt a napot és azt az órát», t. i. 
az Emberfia megjelenésének napját és óráját nem tudja senki, még a Fiú sem, 
hanem csak az Atya. Mindkét vers tartalma beigazolódik Jézus munkájában, 
jól lehet a kettő egymással el lentétesnek látszik. Jézus egész messiási munkája 
arra irányult, hogy népét Isten királysága elközeledtének a hirdetésével Isten 
színe elé állítsa. Jézus tudta, hogy az ítélet napja fenyegető, kiszámíthatatlan 
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közelségben lebeg népe, kortársai, saját nemzedéke fölött. De éppen ezért óva-
kodott Jézus a jövendőnek minden kíváncsi kiszámításától. Mint megfigyel-
hettük, éppen e beszéd főként az ótestámentomból vett színekkel rajzolja 
meg az Isten királysága diadalmas megjelenésének és az Emberfia eljöve-
telének napját. Ez a körülmény mutatja legjobban, hogy Jézus az apokaliptikus 
várakozást is teljesen Isten kezébe tette. De ainjit e két vers mond1, az elT 

engedhetetlen tartalma minden igaz keresztyén reménységnek is. Egyfelől 
mi is várakozó reménységgel tekintünk az Isten királysága kinyilatkoztatása 
és Urunk, Krisztusunk eljövetele elé, mert tudjuk, hogy szabadulásunk órája 
közel van, másfelől azonban bizodalmas hittel bízzuk magunkat s ezen 
óra elérkeztét iaz Atya gondviselésére. 

Egy közbe iktatott ige Jézus szavának érvényességét és minden földi 
vál tozás fölötti d iadalmas örökkévalóságát hangsúlyozza. 

Mert Noé napjaihoz hasonlóan lesz az Emberfia eljövetele is. 
Miként az özönvíz előtti napokban az emberek ettek, ittak, feleséget 
vet tek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amikor „Noé bement 
a bá rkába" , s nem ismerték fel a helyzetet, amíg csak az özönvíz nem 
jött s mindannyiukat el nem ragadta, azonképen lesz az Emberfia 
eljövetele is. Ket ten lesznek akkor a mezőn, az egyiket magukkal viszik, 
a másikat ott hagyják. Két asszony őröl majd egy malomban: az egyiket 
magukkal viszik, a másikat ott hagyják. Azért legyetek éberek, mert 
nem tudjátok, mely napon jön el a ti Ura tok! Hiszen azt tudjátok, ha 
a házigazda tudná, hogy a tolvaj az éjtszaka melyik szakában jön, 
virrasztana s nem engedné, hogy betörjenek házába. Azért legyetek 
éberek ti is, mivel az Embernek Fia abban az órában jön majd el, 
amikor nem is gondoljátok. 

Melyik tehát az a megbízható és okos szolga, akit a gazda háza-
népe fölé rendelt, hogy megadja nekik eledelüket idejében ? Boldog az 
a szolga, akit ura , ha megérkezik, ily munkában talál. Bizony mondom 
nektek , hogy minden jószágát rábízza. Ha pedig ama gonosz szolga azt 
mondja szívében : „Késik még az én uram" s elkezdi ütlegelni szolga-
társait , eszik és iszik a részegesekkel, megjön akkor annak a szolgának 
az u ra azon a napon, amikor nem várja s abban az órában, mikor nem 
is sejti, és felkoncoltatja s a képmutatók sorsára juttatja. Ott leszen 
sírás és fogcsikorgatás. 

38. vs. v. ö. V. Móz 7, 7. 

Az eszchatologiai beszéd utolsó szakaszában az evangélista Jézus néhány 
igéjével és példázatával megvilágítja a fentebb elhangzottakat. Az első hason-
lat az Emberfia megjelenésének a hirtelenségét és váratlanságát (v. ö. 27. vs.) 
szemlé l ted: mint Noénak nyugodtan, gondtalanul élő nemzetségére, úgy sza-
kad majd rá erre a világra is az Emberfia megjelenése. Krisztus eljövetele 
pedig az ítélet napja lesz. Akik most egészen egyforma sorban vagy hely-
zetben vannak, — mint két egyformán a mezőn dolgozó munkás vagy két 
asszony, aki ugyanabban a malomban őröl (az őrlés az asszonyok dolga volt 
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s a kézimalom hajtását ketten végezték), — esetleg egészen ellentétes sorsra 
jutnak. Az egyiket Krisztus angyalai (1. 31. vs!). magukkal viszik, a másikat 
otthagyják. Ezért inti, hívja fel Jézus tanítványait vigyázásra. Ezt a gondolatot 
fejezi ki a tolvajról szóló hasonlat is. A tolvaj váratlanul lepi meg a házigaz'-' 
dát, amikor nyugodtan alszik. Az Emberfia megjelenéséi, ¡11. az Or napjának 
eljövetelét I. Thess 5 , 2 ; Jel 3 , 3 ; 16,15; II. Pét 3 , 1 0 is a tolvajhoz hasonlítja. 
Mindez arra figyelmezteti a tanítványt, hogy bármely pillanatban készen 
legyen Urának fogadására. 

Az Ur fogadásáról szól e fejezet utolsó hasonlata, ill. példázata is. 
Egy szolgáról van szó, aki hűséges, megbízható és okos, mert távollevő .gar-
dájának utasításait híven teljesíti. De van másféle szolga is: a 'gonosz 
szolga», aki szolgatársaival szemben tanúsított viselkedése, valamint kicsa-
pongó élete következtében hűtlenné lesz. Míg amazt hazatérő ura jutalomban 
részesíti és jószágának felügyelőjévé teszi, addig emezt megbünteti. A példázat 
egyfelől a gyülekezet vezetőit inti hűségre a rájuk bízott nyáj gondozásában 
(a «képmutatók» említésével a szöveg nyilván a farizeusokra céloz!) , de más-
felől éberségre is tanít annak hangsúlyozásával, hogy a gazda a hűtlen szolgát 
éppen akkor lepi meg, amikor legkevésbbé számít rá. A gonosz szolga büntec 
tésének kiszínezése nem tartozik hozzá szorosan a képhez: itt már nyíltan 
az utolsó ítéletről van szó. 

2 5 , 1—13: Példázat a tíz szűzről. 

Akkor a menny királysága majd hasonlít tíz szűzhöz, akik vették 
lámpájukat s kimentek, hogy a vőlegényt fogadják. Öt közülök balgatag 
volt, öt pedig okos. Mert a balgatagok magukkal vitték ugyan lámpá-
jukat, de nem hoztak olajat. Ellenben az okosak lámpájukkal együtt 
olajat is vittek edényükben. Mikor a vőlegény késett , mindannyian 
elszunnyadtak és aludtak. Éjfélkor azután kiáltás hal latszot t : íme a 
vőlegény, menjetek ki a fogadáshoz ! Akkor felébredtek mind ama szüzek 
és rendbehozták lámpájukat. A balgatagok pedig így szóltak az okosakhoz: 
Adjatok nekünk olajotokból, mert a mi lámpáink kialusznak. De az 
okosak így felel tek: Semmiképen sem, hiszen akkor nem lesz elég sem 
nekünk, sem nektek. Menjetek inkább a kereskedőkhöz és vásároljatok 
magatoknak! De mikor azok elmentek vásárolni, jött a vőlegény s akik 
készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután az ajtót bezár ták . 
Utóbb pedig megjöttek a többi szüzek is s azt mond ták : Uram, uram, 
nyiss ki n e k ü n k ! ő pedig azt felelte: Bizony mondom nektek, nem 
ismerlek titeket 1 

Azért legyetek éberek, mert nem ismeritek sem a napot sem az órát! 

Az eszchatológiai beszéd folytatásaképen Máté három példázatot közöl, 
melyek közül az elsőnek az értelmét világosan megadja a 13. vs. Jézus, mint 
24,42-ben itt is éberségre inti tanítványait, akik nem tudhatják sem a napot, 
sem az órát, «amelyben eljön az Embernek Fia», — amint sok kézirat a szö-
vegel helyesen értelmezve mondja. (Ez a magyarázó mellékmondat nem larlo-
zik ugyan hozzá az eredeti szöveghez, de megtalálható a legtöbb magyar for-
dításban is.) 
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Amilyen világos a példázat célzata általában véve, olyan bizonytalan 
az alapul szolgáló elbeszélésnek az értelme. Palesztinai szokás szerint a vő-
legény megy a menyasszony elé, hogy őt új otthonába elhozza s hogy a vőle-
gény házában a lakodalmat megüljék. De voltak o l y a n esetek is, amikor a 
lakodalmat a menyasszony szüleinél tartották (pl. Judit 14,10; Tóbiás 7,15— 
17). A jelen elbeszélés legjobban talán úgy volna érthető, ha feltételezzük, 
hogy a vőlegény jön a menyasszonyért. A menyasszony azonban az elbeszé-
lésből, — talán szándékosan, — hiányzik. Van ugyan néhány régi kézirat, 
amely az 1. vs.-et úgy olvassa, hogy a szüzek a vőlegény és m e n y a s s z o n y 
fogadására mentek ki. De ha ez volna is az eredeti szöveg, — ami kétséges, — 
még akkor is áll, hogy a menyasszonynak a példázatban nincs szerepe. Itt 
csak arról van szó, h o g y tíz szűz, azaz talán a nvenyasszony .'ifjúkori játszó-
társai kimennek a vőlegény fogadására. Már ez a kiindulópont is mutatja, 
hogy az elbeszélés e r ő s e n stilizálva van, vagyis Jézus azt úgy formálja, hogy 
alkalmas legyen a példázat értelmét szemléltetni. Ez különösen érezhető a 
következő verseken. Éppen azért helytelen az elbeszélés egyes vonásaihoz olyan 
okoskodó megjegyzéseket fűzni, mint hogy mimódon n e m tudhatták a leányok, 
mikor jön a vőlegény, hiszen vőlegények pontosak szoktak lenni, hol kell .a 
fogadás helyét gondolni, vagy hogyan gondolhattak a leányok éjfé lkor olaj-
vásárlásra, stb. 

A példázat a vőlegénnyel Krisztust ábrázolja, aminthogy a zsidó írástudók 
a lakodalom képe alatt sokszor ábrázolták a messiási kort (v. ö. 9, 15; 63. 
lap!). A «szüzek« viszont a tanítványokat, ill a gyülekezetet példázzák. A 
tanítványok közt kétfélék vannak: «okosak», azaz előrelátók, akik minden 
eshetőségre felkészülnek, úgy, mint a példázatbeli szüzek, akik lámpájuk 
mellett edényeikben még olajat is visznek magukkal, hogy szükség esetén 
legyen készletük és a lakodalmas menel ünnepi fényében ne legyen hiba. Ezek 
az okosak vannak «készen» (v. ö. 24, 41> az Úr fogadására, bármikor jöjjön 
is. Velük szemben állanak a «balgatag» tanítványok, akik ugyan szintén vár-
ják az Urat, de mint a példázatbeli balgatag szüzek, nincsenek készen a 
vőlegény fogadására. Jézus megkülönböztetése arra is utal, hogy nem elégsé-
ges a gyülekezethez, a Krisztust váró tanítványok seregéhez hozzátartozni, 
hanem éppen «készen» kell lenni, ha az Emberfia eljön. Ehhez fűzi Jézus azt 
az intelmet, hogy a tanítvány számára elérkezhetik egy időpont, amikor vég^ 
legesen elmulasztotta az idejét annak, hogy készenlétbe helyezze magát. Azokra 
nézve, akik ezt a «készenlétbe helyezkedést» elmulasztották, áll a Vőlegényt 
Krisztusnak a szava: «Nem ismerlek titeket!» (Ez a felelet, valamint a künn-
maradottak könyörgése emlékeztet 7,22—23-ra! . A példázat elbeszélésének 
a fogalmazása itt már teljesen a célzatos értelemtől függ. Ennyiben a példázat 
átmegy az allegóriába. Ennek ellenére óvakodni kell attól, hogy a példázatot 
allegóriának minősítsük s allegorikusán magyarázzuk (elterjedt, de nyilván 
helytelen pl. az olajnak a hitre vagy pedig az isteni kegyelemre való értelp 
mezése stb.). 

E példázat alapgondolatát fejezik ki Jézusnak Luk 12,35—36-ban meg-
őrzött szavai is, melyek majdnem azt a benyomást keltik, minthá e példázatnak 
rövid kivonata volnának. 

25, 14—30: Példázat a kiosztott tálenlomokról; v. ö. Luk 19,12—27. 

M e r t ú g y l e sz , m i n t mikor e g y e m b e r , aki e l u t a z o t t , h iva t ta s z o l g á i t 
s á t a d t a n e k i k v a g y o n á t . A z e g y i k n e k adott öt t á l e n t o m o t , a m á s i k n a k 
k e t t ő t , a h a r m a d i k n a k p e d i g e g y e t , k i n e k - k i n e k a k é p e s s é g e i s z e r i n t . 
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Azután elutazott. Erre az, aki öt tálentomot kapott, azonnal ment és 
dolgozott velük, úgyhogy másik ötöt nyert. Hasonlóképen az is, aki 
kettőt kapott, másik kettőt nyer t . Az pedig, aki egyet kapot t , elment, 
gödröt ásott a földbe és abba elrejtette ura pénzét. Hosszú idő multán 
azután megérkezett a szolgák ura és számadás t tartott velük. Erre 
odament hozzá az, aki öt tálentomot kapott , odahozta a másik ötöt s 
azt mondta : Uram, öt tálentomot adtál nekem, lásd, másik öt tálen-
tomot nyertem. Mondotta neki az u r a : Jó l van, jó és hű szolgám, 
kevésen voltál hű, sokat bizok rád ezután! Menj be a te u r a d örömébe! 
Odajö t t az is, aki két tálentomot kapott s azt mondta : Uram, két 
tálentomot adtál nekem, lásd másik két tálentomot nyer tem. Mondotta 
neki az ura : Jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokat bizok 
rád ezután! Menj be a te u r ad örömébe ! Azután odalépett hozzá az 
is, aki egy tálentomot kapott s azt mondta : Uram, úgy ismertelek meg, 
hogy kegyetlen ember vagy, ott is aratsz, ahol nem vetet té l és onnét 
is gyűjtesz, ahova nem szórtál szét. Azért félelmemben elrejtettem 
tálentomodat a földbe. Lásd, itt van, ami a tied. Ura pedig válaszolva 
azt mondta nek i : Gonosz és rest szolga, tud tad , hogy ot t is aratok, 
ahol nem vetettem s begyűjtők onnét is, ahova nem szór tam szét 7 
Azér t pénzemet a pénzváltókhoz kellett volna adnod s haza té rve kamat-
jával együtt kaptam volna vissza az enyémet. Vegyétek el tehát tőle a 
tálentomot és adjátok annak, akinek tíz tá lentoma van. Mer t mindenki, 
akinek van, kap és bősége lesz ; akinek pedig nincs, attól még azt is 
elveszik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső 
sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás ! 

Az evangélista Jézus e példázatát egy rövid fordulattal i l leszti az elő-
z ő h ö z (a görög szövegben csak egy hasonlító kötőszó felel meg a fordítás e 
szavainak: «úgy lesz, mint»). Ezzel is jelezni akarja, hogy vele az eszchatologiai 
beszéü egy alaptényét szemlélteti, t. i. hogy Krisztus eljövetelekor számadást 
tart szolgáival (v. ö. 24,45—51). 

A példázat elbeszélése n e m szorul sok magyarázatra: a messze útra 
induló gazda vagyonát szolgáira bízza, és pedig kinek-kinek tehetsége szerint 
oszt ki abból egy-egy részt, hogy vele gazdálkodjék. Amikor visszatér, szám-
adásra hívja szolgáit s megdicséri azt, aki hűséggel forgatta ura vagyonát 
s azt gyarapította, ellenben kárhoztatja a «rest» szolgát, aki n e m volt ugyan 
hűtelen, azonban megelégedett azzal, hogy a rábízott vagyontárgyat meg-
őrizze, de azt nem gyarapította. Hűtlen szolgáról a példázat n e m szól. Ez az 
elbeszélés is úgy van formálva, hogy erősen érezzük rajta a példázat értel-
mének a behatását. így amikor a gazda «hosszú idő multán» va ló visszatérésé-
ről van szó, arra kell gondolni, hogy Krisztus megjelenése «késhetik». A «Menj 
be a te urad örömébe» az örök élet üdvösségére utal (v. ö. R ó m 14,17). A 
«haszontalan» szolga ellen hozott ítélet is az utolsó ítéletről szól . 

E példázat nyomán ment át egyéb európai nyelvek mellett a magyarba 
is az a szóhasználat, amely a tehetséget «tálentom»-nak mondja. A példázat 
szerint ugyan ez a használat helytelen, mivel ott azt, amit mi «tehetség»-nek 
szoktunk nevezni, inkább a «kinek-kinek képességei szerint» szavak jelö-



169 

24 

29 

~ 7 

31 
32 

33 
34 

35 
36 
37 

38 
39 
40 

lik ineg. De ebben a szóhasználatban már tükröződik a példázatnak az a 
szokásossá lett magyarázata, hogy Jézus vele Istentől nyert képességeink, tehet-
ségeink kihasználásának a kötelességére akar figyelmeztetni. «Amint a két e lső 
szolga kötelességét jobban teljesítette, mint a harmadik, úgy Istenhez va ló 
viszonyunkban is minden azon fordul meg, hogy az ember hü legyen és szor-
gos, hogy urának szolgálatában valami eredményt érjen el, hogy a rá bízott 
javakat, életet és egészséget, tehetséget és alkalmat istenesen használja. Aki. 
hanyagságból nem oldja meg a neki juttatott feladatot, azzal Isten bizonyára 
nem lesz megelégedve». (Weis s János.) Azonban ez a szokásos magyarázat 
•nemcsak hogy nem találja el a helyes értelmet, hanem azt egyenesen meg-
hamisítja, és a nyárspolgári gondolkodás ruhájába öltözteti fel. 

Máté elbeszélése szerint Jézus tanítványait akarja előkészíteni és pedig 
arra, hogy Krisztus megjelenésekor híveknek találtassanak. A kiosztott tálen-
tomok tehát azokra a munkafeladatokra vonatkoznak, amelyeket tanítvá-
nyaira bíz, — kinek-kinek képessége szerint. A tanítványnak a kiosztotl munka-
feladat teljesítésében hűnek kell lennie, még akkor is, ha az viszonylag 
kicsi. De h i szen még egy tálén tom is nagy összeg, kb. 6.000 arany pengő. 
A hűség pedig Krisztusnak n e m önmagunkra néző, hanem önmagunkat odaadó, 
fe lemésztő szolgálatát jelenti. Éppen az i lyen szolgálatra va ló készség hiányr-
zik a harmadik szolgában: ragaszkodik ugyan Urához, de önzéssel, szolgá-
latában a saját kényelmét keresi és igazságtalanságnak gondolja, ha a gaizd'a 
a neki elkötelezett szolga munkájának gyümölcsét kívánja. A tanítvány min)-
denével, amije van, munkafeladatával és e lért «eredményeivel» is Krisztusé. 
A példázatnak ezt az alapgondolatát világítja meg az a közmondásszerü ige 
is, amely Máténál egyszer már előfordult s azoknak a jutalmazásáról szól, 
akiknek van é s azoknak a büntetéséről, akiknek nincs ( 1 3 , 1 2 ; — 92. lap!). 
Jézus evvel az igével itt azt mondja, hogy tanítványai csak a felebaráton tel-
jesített önemésztő szolgálatban tanúsíthatnak hűséget s nyerhetik el hűségük 
«jutalmát», mert aki megrestülve a szeretet-szolgálatban, tétlenül meg akar 
pihenni Krisztus ajándékán, az elveszíti mindazt, amit kapott. Ezzel az intéssel 
tanítja Jézus tanítványait arra, hogy a minden önzéstől megtisztított szolgálat 
önemésztő hűségével várják Krisztus dicsőséges megjelenését. 

Amikor pedig eljön az Embernek Fia az ő dicsőségében és vele 
mind az angyalok, akkor dicsőségének trónjára ül. S összegyűjtik előtte 
mind a népeke t és elválasztja azokat egymástól, mint ahogyan a pász-
tor elkülöníti a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobbkéz felől állítja, a 
kecskéket pedig balkéz felől. Akkor majd azt mondja a Király azok-
nak, akik jobbkéz felől á l l anak : Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek örök-
ségül a királyságot, mely a világ teremtése óta készen van számotokra. 
Mert éheztem s ennem adtatok, szomjaztam s innom adtatok, ide-
gen voltam s befogadtatok, mezítelen voltam s felruháztatok, beteg vol-
tam s meglátogattatok, fogoly voltam s eljöttetek hozzám. Akkor az 
igazak felelnek majd neki s azt mondják : Uram, mikor láttunk téged 
éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod ad tunk 
vo lna? Mikor láttunk téged idegennek, hogy befogadtunk volna, vagy 
mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk téged betegnek 
vagy fogolynak, hogy elmentünk volna h o z z á d ? Erre a Király válaszol 
s azt mondja nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor ilyet csele-
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kedte tek eggyel az én legkisebb testvér eUn közül, velem cselekedté tek . 
Azután majd azokhoz is szól, akik balkéz felöl á l l a n a k : Távozza tok 
tőlem, ti á tkozot tak , az örök tűzbe, amely készen van a Sátán s az ő 
angyalai s z á m á r a ! Mert éheztem, de nem adtatok ennem, szomjaz tam, 
de nem ad ta tok innom, idegen voltam, de nem fogadta tok be, mezítelen 
voltam, de nem ruházta tok fel, beteg voltam és fogoly, de nem lá to-
gat tatok meg. Akkor majd felelnek ezek is s m o n d j á k : Uram, mikor 
lát tunk téged éhezni vagy szomjazni vagy idegenként vagy mezí te lenül 
vagy betegen vagy fogolynak, s nem szolgáltunk t é g e d ? Akkor m a j d 
válaszol nekik s azt m o n d j a : Bizony mondom nektek , va lahányszor 
nem cselekedte tek így eggyel e legkisebbek közül, velem sem cse le-
ked té tek . Akkor majd e lmennek ezek az örök gyötrelemre, az igazak 
pedig az örök életre. 

Az eszchatologiai beszédet egy nagyszabású kép zárja le, amelynek tárgya 
az utolsó ítélet. Az ítélőbíró az eljövendő Emberfia, a Krisztus, aki mennye i 
dicsőségében angyalaival jön el s isteni dicsőségének trónusára ül (v. ö. Jel 
20, 11), az angyalok pedig összegyűjtik előtte a népeket. A kifejezés a lapján 
a pogány népekre lehetne gondolni, de a következők szerint mégis keresztyé-
nekről van szó. Hogy az utolsó ítélet a dicsőségében el jövendő «Emberfiá»-nak, 
a Krisztusnak a kezében van, az az evangéliumok ismételten kifejezett meggyő-
ződése (v. ö. pl. Mát 16,27; 19,28; Márk 8 , 3 8 ; Luk 9 ,26) . Jézus itt sem írja 
le színes képpel, hogyan jön el Krisztus s hogyan gyűjtik össze trónusa e lőtt 

az angyalok a népeket. Amit az eszchatologiai beszéd folyamán ismétel ten 
megfigyelhettünk, az ,áll itt is. Jézus az ítéletet az írásból vett képekkel é s 
fogalmakkal állítja tanítványai szeme elé. A Bíró elkülöníti egymástól a ju-
hokat és kecskéket (v. ö. Ez 34, 17), az igazakat és gonoszokat. Amazokat 
áldásával a vel)e való közösség boldogságának örök életére hívja el, h o g y 
örökségül vegyék a «Királyságot», melyet az Atya a világ teremtése óta készí-
tett meg nekik. Az örök élet Isten királyságának üdvösségében való része-
sedés, élet Isten akaratának teljesítésében és élet Isten örökkévalóságában. 
Viszont a gonoszokat, akik Isten átka alatt vannak, elküldi az «örök tüz»-re, a 
Sátánnak és angyalainak osztályrésze a kárhozat. Az «őrök tűz» képies kifejezés, 
mely a kárhozatot «örök gyötrelem»-nek, vagy pontosabban örök «büntetési-
nek mondja. (Hasonló képies kifejezéseket találunk pl. v. ö. Mát 3; 12; Luk 
16,24-ben!). A késői zsidóság a gyehennál általában o lyan helynek gondolta, 
ahol az elkárhozottak tűzben gyötrődnek (v. ö. pl. Énók 90,26—27; 5 4 , 1 — 2 ; 
IV. Esdr 7 ,36 ; Báruk-Apk 85,13). Ez a fe l fogás szólal meg az Üjtestámen-
tomban is. 

Az ítélet mértékéül — mint Jézus mondja, — az irgalmas szeretet leg-
elemibb cselekedetei szolgálnak. Üdvösséget ígér azoknak, akik irgalmasságot 
gyakorolnak az Emberfián s kárhozattal sújtja azokat, akik az irgal-
masság cselekedeteit megtagadták tőle. Pontosabban Jézus azt mondja , 
hogy akik az irgalmasság cselekedeteit végezték, azok rajta gyakoroltak 
irgalmasságot s akik a nyomorultaktól megtagadták a felebaráti szeretet 
segítő kezét, azok tőle tagadták meg az irgalmasságot. Első pillanatra azt 
Iehetn2 gondolni, hogy Jézus itt azt teszi az üdvösség feltételévé, amit «huma-
iútás»-nak szoktunk mondani, vagyis az emberbaráti szeretetnek jószívből fa-
kadó gyakorlását. «Ami szeretetet cselekesznek az emberek, azt Jézus ha j landó 
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úgy tekinteni, mintha őérette cselekedték volna, azonban éppen azt nem 
kívánja, hogy tudatosan Jézusért vagy Jézus nevében cselekedjék» (Weiss 
János). Ha ez az értelmezés helyes volna, nem lehetne megérteni, miért 
beszél Jézus az irgalmasság őrajta véghezvitt cselekedeteiről. E magyarázat 
szerint Jézusnak tulajdonképen csak azt kellett volna mondani , hogy az 
Atya áldottai azok, akik embertársukkal irgalmasságot cselekedtek. Jézus 
azonban azt mondja, hogy az Atya áldottai azok, akik ővele cselekedtek irgal-
masságot. Jézussal irgalmasságot cselekedni azonban csak úgy lehet, ha 
valaki segítő szeretettel felkarolja «az ő legkisebbik testvérei egyiké»-nek ügyét. 
Jézus csak azt a kegyességet fogadja el igaznak, amely Istent és Krisztusát 
a felebarátján teljesített megsegítő szolgálattal szereti. E szolgálat nélkül 
minden Isteji iránti szeretet üres szó. Ezt az evangéliumi alapigazságot feje-
zi ki Jézus képies beszéde is. Amikor a Krisztus e l jön ítéletre, híve-
inek seregénél ezt a hitből fakadó, az Úr legkisebb testvéreinek ügyét tettek-
kel felkaroló, önmagát odaáldozó szeretetet keresi. 

Jézus szenvedése és halála. 26, 1—27, 66. 

26, 1—5 A szenvedéstörténet bevezetése; v. ö Márk 14, 1—2; Luk 22, 1—2. 

Mikor J ézus befejezte mind e beszédeket , így szólt tanítványaihoz: 
Tudjátok, hogy két nap múlva lesz húsvét ünnepe s az Embernek Fiát 
kiszolgáltatják, hogy keresztre feszíttessék. Akkor összegyülekeztek a 
papifejedelmek s a nép vénei a főpap palotájában, akit Kajafásnak hívtak 
és megállapodtak abban, hogy Jézust csellel hatalmukba kerítik és 
megölik. Mert azt mond ták : Csak az ünnepen ne, nehogy zavargás 
legyen a nép közöt t ! 

Az evangélista a szenvedéstörténetet Jézus szavával vezeti be. Krisztus 
közvetlenül küszöbön álló halálát jövendöli meg. «Két nap múlva» lesz a 
húsvét ünnepe. Ezt a meghatározási valószínűleg úgv kell érteni, hogy 
Jézus szavától számítva már csak egy nap van közben addig, amikor meg-
áldozzák a húsvéti bárányt. A «húsvét» szóval az Ótestámentomban «peszach»-
nak nevezett ünnepet jelöljük meg, melyet Jézus korában arám nyelven 
«paszcha»-nak mondottak. A húsvét vagy «páska» ünnepet a tavaszi napéjegyenlő-
ség utáni holdtölte éjjelén, azaz niszán hónap 14.-ének estéjén, a 15.-re virradó 
éjtszakán ünnepelték páSkavacsora keretében. Niszán 15—21. ünnepelték a 
kovásztalan kenyerek ünnepét. Niszán 14.-én délelőtt megtisztították a háza-
kat minden kovásztól és kovászos ételtől, délután áldozták meg a temp-
lomban a páskabárányt és este közös lakoma keretében költötték azt el. 
Az ünnepélyes lakomán, melynek rendje, ételei és az ürítendő kelyhek száma 
pontosan meg volt állapítva, az Egyiptomból történt kiszabadulásról emlé-
keztek meg. 

Máté elbeszélése szerint — talán ugyancsak a jelzett időben — a «papi-
fejedelmek és a nép vénei», azaz a ¡szinedrium ülést tartott a főpapnak, 
Kajafásnak a házában, ahol határozatba ment, hogy Jézust megölik. De híveitől, 
ill. a nép hozzá ragaszkodó tömegeitől való félelmükben n e m mertek vele 
szemben nyíltan fellépni hanem csellel akarták hatalmukba keríteni s «nem 
az ünnepen», hanem nyilván az ünnep eltelte után, mikor a tömegek eloszlot-
tak s eltávoztak Jeruzsálemből, szándékoztak tervüket végrehajtani. Ezt a 
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tervet keresztezte az evangél ista alább következő e lbeszélése szerint Júdás 
árulása. 

Kajafást, tulajdonképeni nevén József-et (a «Kajafás» név, úgy látszik, 
a családi neve volt) Valerius Gratus római helytartó tette meg nem sokkal 
helytartói hivatalának elfoglalása után, kb. Kr. u. 18-ban főpappá, miután 
gyors egymásutánban elbocsátotta három elődjét. Kajafás ny i lván ki tudta vívni 
a római hatóság kegyét és békességet tudott vele tartani, mert nemcsak 
Gratus helytartósága alatt maradt mindvégig főpap, hanem Pilátus alatt is és 
csak Pilátus bukása után ennek utóda, Vitellius mozdította őt el Kr. u. 36-ban 
állásából. 

26, 6—13: Jézus Betániában; v. ö. Márk 14,3—9; Ján 12,1—8. 

Amikor Jézus Betániában, a poklos Simon házában tar tózkodott , 
odalépett hozzá egy asszony drágakenettel telt a labástrom-szelencével 
és fejére öntötte, mialatt asztalnál ült. Tanítványai ennek láttára haragra 
gerjedtek s így szóltak : Mire való ez a pazarlás ? Mer t ezt el lehetet t 
volna adni drága pénzen s a szegényeknek juttatni. De Jézus — észre-
vevén ezt - • így szólt hozzá juk : Miért bántjátok ezt az a s s z o n y t ? 
Hiszen szép cselekedetet vitt véghez velem! Mert szegények mindenkor 
lesznek nálatok, de én nem leszek mindenkor a t iétek. Mert mikor e 
kenetet testemre öntötte, ezzel a temetésemre készítet t elő. Bizony 
mondom nektek, hogy ahol csak a világon hirdetik ezt az evangéliumot, 
ott — emlékezésül őrá, — beszélnek majd arról is, amit ez az 
asszony tett. 

Az elbeszélés sz ínhelye Simonnak, akit «a poklos»-nak neveztek (ny i lván 
leprás volt valamikor), a háza Betániában. Mikor Jézus ott vendégségben 
volt s éppen asztalnál ült, ill. ókori szokás feküdt, egy különben meg nem 
nevezett asszony «drágakenet»-tel, valószínűleg nárdusrolajjal (v. ö. Márk 14, 
3), melyet alabástrom-edényben tartogatott, megkente Jézus fejét. A testnek 
vagy a test egyes részeinek illatos olajokkal való megkenése az ó k o r b a n 
rendkívül elterjedt szokás szerint az egészségápoláshoz tartozott. Lakomák 
alkalmával pedig kitüntető figyelmet jelentett a vendég számára, ha a vendég-
látó gazda vendégének alkalmat adott arra, hogy lábait megkenje vagy a 
szolgákkal megkenette. A tanítványok azonban haragra gerjednek az asz-
szony cselekedetén s jobb szeretnék látni, hogy az illatozó olajat eladják és árát 
a szegényeknek juttassák. Úgy érzik, hogy ez a «pazarlás» ellentétben áll Jézus 
tanításával, hiszen máskor is mennyire hangsúlyozta a szegények gondozásának 
a kötelességét (v. ö. Mát 19, 21). De Jézus visszautasítja ezt s utal arra, hogy 
nem mindig lesz közöttük. Ez az utalás Jézus halálára ad az asszony csele-
kedetének mélyebb értelmet. Mint ahogyan a halottakat a sírba tétel e lőtt 
még egyszer megkenik i l latos olajakkal, úgy készítette e l ő az asszony Jézust 
most temetésére. Ehhez Jézus hozzáteszi azt az ígéretet, h o g y ahol csak a vilá|-
gon megszólal az evangélium üzenete, o t l megemlékeznek ennek a névte len 
asszonynak a cselekedetéről is. 
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26, 14—16: Júdás árulása; v. ő. Márk 1 4 , 1 0 - 1 1 ; Luk 2 2 , 3 - 6 . 

Akkor elment egyik a tizenkettő közül, akit Júdás Iskáriótesnek 
hívtak, a papi fejedelmekhez s azt mondo t t a : Mennyit vagytok hajan-
dók nekem adni, ha kiszolgáltatom őt ? „Ezek pedig kimértek" neki 
„harminc ezüstpénzt" . S ettől fogva kereste az alkalmat, hogy kiszol-
gáltassa őt. 

16 vs. v. ö. Zak 11, 12. 

Az evangélista néhány rövid mondatban, mely Lukácsnál közvetlenül 
a szenvedéstörténet bevezetése után következik, ad hírt arról, hogy Jézust egyik 
tanítványa és pedig Júdás Iskáriótes árulta el, szolgáltatta ki ellenségeinek. 
Júdás tettét áthatolhatatlan sötétség fedi. Ján 12,6 szerint hűtlenül kezelte 
a rá bízott pénzeket, de ez magában még alig magyarázza meg tettét. — Máté 
nem szolgál magyarázattal, hogy emberileg érthetőbbé tegye az árulást, hanem 
arra figyelmeztet, hogy Júdás tettében a Zak 11, 12-ben található s Krisztusra 
vonatkoztatott Ige teljesedett be. Amikor ennek a próféciának a szavaival 
emlékezik meg az evangéliumi hagyomány e legfájdalmasabb mozzanatáról, 
arra irányítja figyelmünket, ami ebben a történetben a legfontosabb. Emberi-
leg a történetíró számára érdekes lélektani rejtély, kikutatni való kérdés 
lehel, hogy micsoda indító okok játszottak közre Júdás tettében. Az evangé-
liumi történet nem ezeket az «érdekes» kérdéseket vizsgálja, mert ezek elterel-
hetnék f igyelmünket arról, ami tulajdonképen fontos. Fontos pedig az, hogy 
abban, amit Júdás cselekedett, nem emberi gonoszság, nem is a Sátán 
hatalma diadalmaskodott, hanem Isten akarata. Júdás is csak eszköz volt Isten 
kezében, aki már évszázadokkal azelőtt, a próféták által kinyilatkoztatta 
akaratát. Júdás is kénytelen hozzájárulni ahhoz, hogy Isten akarata való-
suljon meg. Emberileg nincs szomorúbb alak, mint Júdás, s jaj annak, aki 
Krisztusban megbotránkozik. De Júdás tette is beletartozik Isten üdvtervébe, 
beletartozik a (megváltás müvébe. Erre az evangélista éppen azzal figyelmez-
tet, hogy amit Júdás tettéről elmond, abból kikapcsol minden, az emberi 
vagy történeti kíváncsiságot érdeklő mozzanatot s helyette mondanivalóját 
a próféta.szavaiba öltözteti. Nem kell külön hangsúlyozni, hogy az elbeszélésnek 
ez a módja nem ejt csorbát a történeti tudósítás hűségén. Ellenben igen 
jel lemző arra, hogy miben látta az evangélista evangéliumi tudósításának 
értelmét és feladatát. 

26, 17—29: Az utolsó vacsora; v. ö. Márk 11,12—21; Luk 22, 7—14; 21—23. 

A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján odamentek a ta-
nítványok Jézushoz és így szóltak: Hogyan akarod ? hol készítsük el 
neked a páskavacsorát ? ő pedig azt felelte: Menjetek a városba ahhoz 
a bizonyoshoz és mondjátok neki: A mester azt üzeni : Az én időm 
közel van, nálad költöm el tanítványaimmal a páskavacsorát . A tanít-
ványok úgy cselekedtek, ahogy Jézus meghagyta nekik s előkészítették 
a páskavacsorát . 

Amikor pedig este lett, Jézus asztalhoz ült a tizenkét tanítvánnyal. 
Miközben et tek, így szólt: Bizony mondom nektek, hogy közületek egy 
elárul engemet. Erre nagyon elszomorodtak és egyenként kezdték 
neki mondogatni : Csak nem én vagyok az, U r a m ? ö pedig azt felelte: 
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Aki velem együtt már t ja kezét a tálba, az árul el engem. Az Ember 
Fia elmegy ugyan, ahogy meg van írva felőle, de jaj annak az ember-
nek aki az Embernek Fiát elárulja. Mer t jobb lett volna neki, ha meg sem 
született volna. J ú d á s pedig, aki őt elárulta, megszólalván mondot t a : 
Csak nem leszek én az, Rabbi? ö er re azt válaszolta: Te mondot tad! 

A következő elbeszélést az evangél ista «a kovásztalan kenyerek ün-
nepének első napjára» teszi. Mivel a kovászt niszán h ó 14.rének déle lőt t jén 
kellett a .házakból kitakarítani, azért itt nyi lván erről a napról van szó. Ez az 
időmeghatározás, amely Márknál és Lukácsnál is megtalálható, a következő 
elbeszélést niszán 14.-éhez rögzíti s Jézus utolsó vacsoráját páskavacsorának 
minősíti. Egyébként azonban az utolsó vacsora történetében Mát-nál és Márk-
nál semmi sem árulja el, hogy páskavacsoráról van szó. — Jézus mindig 
alávetette magát a törvény rendelkezéseinek s tanítványai (természetesnek 
tartják, hogy ő is elkölti a húsvéti bárányt (1. 171. lap!). Azért kérnek tőle uta-
sítást a vacsora előkészítésére nézve. Erre Jézus elküldi őket (Márk 14 ,13 szet-
rint két tanítványról van szó) «a városba», azaz Jeruzsálembe. Ez a beszélgetés 
nyilván nem Jeruzsálemben folyik, amelynek területén a páskavacsorát elköl-
teni kellett. A városban fel kell keresniök «azt a b izonyos embert». Az evan-
gélisták n e m nevezik meg az illetőt, némelyek Márk 14, 14—16 és Csel 12,12 
egybevetéséből következtetik, hogy az i l lető Márk atyjia s a ház, ahol az utolsó 
vacsora lefolyt, Márk szüleinek a háza lehetett, melyben a jeruzsálemi 
gyülekezet utóbb is összegyülekezett. A páskabárány megáldozására nézve 
II. Móz 12,1—12 intézkedik, a követendő eljárást pedig az írástudomány pontosan 
meghatározta. Tudjuk még pl. azt is, hogy a jeruzsálemi háztulajdonosok 
házuk helyiségeit ellenszolgáltatás nélkül voltak kötelesek átengedni az aszr 
tali gyülekezeteknek, amelyek egy-egy húsvéti bárány elköltéséi«! alakultak. 
Ilyen gyülekezetet .alkot most Jézus is tanítványaival s az említett jogszokásból 
érthető, hogy Jézus kérésével «ahhoz a bizonyos»-hoz fordulhatott. De az 
illető talán ismerte is Jézust, «a Mestert». Erre utal legalább Jézus ftrenete, 
hogy «az ő ideje közel van»: ezt alig lehel másként érteni, mint hogy 
Jézus utal halálára. 

Az est beálltával Jézus tanítványaival «asztalhoz ül», í 11. pontosabban — 
antik szokás szerint — asztalhoz fekszik. Ünnepélyes lakomáknál szokásban 
volt, hogy a résztvevők kényelmes párnákon feküdtek. A páskavacsorára 
nézve egyenesen előírás, hogy azt n e m szabad ülve, hanem csak asztalnál 
fekve elfogyasztani. A vacsora menetéből az evangélista nem mond el sem-
mit. Csak annyit említ meg, hogy Jézus közeli szenvedéséről beszélt, HL. 
pontosabban arról, hogy tanítványai közül valaki el fogja árulni, vagyis 
el lenségei kezére adni. Ennek hallatára a tanítványok mélyem e l s zomorodjak , 
úgyhogy megdöbbenve, tanácstalanul kérdezik, ki lesz közülük az áruló. Nyil-
ván arra gondolnak, hogy valamelyikük meggondolatlan cselekedetével, tudtán 
kívül szolgáltatja ki az Urat el lenségeinek. Jézus nagyon általános for-
mában, talán Zsolt 11, 10 által (v. ö. Ján 13,18) meghatározott kifejezéssel 
ismétli meg .szavát s hozzáteszi, hogy az Emberfia «elmegy ugyan», t. i. a 
halálba, azaz halála Isten elhatározásából elkerülhetetlen, aminthogy 'arról 
már az Írás is szólott (itt valószínűleg Ezs 53-ra kell gondolni! , azonban 
jaj annak az embernek, aki által az árulás bekövetkezik. Hogy Jézusnak 
meg kell halnia, ez nem menti fel az árulót a fe le lősség alól s ítélete o l y 
súlyos lesz, hogy jobb lett volna, h a meg sem születik. — Az evangélista 
feljegyzi, hogy a tanítványok során m é g Júdás is kérdezte, hogy ő lesz-e az 
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áruló, amire Jézus nem felelt ugyan nyilt igennel, de mégis megerősítette 
kérdését. Júdás maga mondta meg, amit Cselekedni ^készült. Arra nézve, 
hogy Júdás a kérdést szemtelen álnokságból tette-e fel, az evangélista nem 
ad útbaigazítást. N e m említi azt sem, hogv Júdás mikor távozott el a tanítványi 
körből. 

2 6 , 26—29: Az úrvacsora szerzése; v. ö. Márk 14,22—25; Luk 
2 2 , 1 5 - 2 0 ; I. Kor 1 1 , 2 3 - 2 5 . 

Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret , áldást mondot t és meg-
törte. Azután tanítványainak adta s így szól t : Vegyétek, egyétek, ez 
az én testem. Azután vette a kelyhet, hálaadást mondott és ily szavakkal 
ad ta nekik : Igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem, a szövetség 
vére, amely sokakért kiontatott bűnök bocsánatára . 

Bizony mondom nektek, hogy mostantól fogva nem iszom többé a 
szőlő e terméséből mind ama napig, amikor azt újra nem iszom veletek 
az én Atyám királyságában. 

28. vs. v. ö. II. Móz 2 4 , 8 ; Zak 9 .11; Jer 31,31—34. 

Az utolsó vacsoráról szó ló elbeszéléshez mint függjetlen szakasz kap-
csolódik az úrvacsora szerzéséről szóló tudósítás. Ezt az elbeszélést I. Kor 11, 
23—25 tanúsága szerint az őskeresztyén gyülekezet, mint önálló s lezárt elbeszé-
lést őrizte és ismételte el, valahányszor a Jézus emlékezetére megtört kenyer 
ret szétosztotta és a kelyhet kiszolgáltatta. Innét érthető, hogy a négy vránk 
maradt tudósítás nagyjában megegyezik, de a megegyezés nem o lyan pontos, 
hogy mintegy történetírói hűséggel állapíthatnánk meg, mik voltak Jézus 
szavai. Arról sem szólnak az evangélisták, hogy mit gondolt Jézus szavaival, 
vagy hogy mik voltak a szándékai e cselekedettel. Jézus gondolatai, szándékai 
csak emberi kíváncsiság tárgya lehetnek. Az evangélisták e l lenben arra irá-
nyítják figyelmünket, amit Jézus az úrvacsorában mint szent örökséget hagyott 
a gyülekezetre. 

Az úrvacsora szerzésének a története bele van ágyazva a zsidó élet 
szokásaiba, azonban egy szóval sincs kapcsolatban a páskavacsorával. Aa 
őskeresztyénség nem is ünnepelte az utolsó vacsorát úgy, mint ha a páska-
vacsora átformálásának tekintette volna. Jézus mint máskor (v. ö. Mát 14,19; 
Luk 24, 30), úgy ez alkalommal is megtartja a bevett szokást, m e l y szerint az 
étel fölött áldást mondtak. A házigazda, ill. családfő nemcsak az étkezés 
e lején mond imát, hanem az egyes ételekre is. így mond Jézus is áldást a 
kenyérnél és hálaimát a kehelynél. 

A darabokra tört kenyeret Jézus kiosztja tanítványai közt: «Vegyétek, 
egyétek!» Azután hozzáteszi: «Ez az én testem». Arám szóhasználat szerint — 
s Jézus e szavakat arám nyelven mondotta, — «az én testem» annyit jelent, mint 
«én magam». Ennek alapján Jézus tanítványaínak azt mondja, amikor nekik 
a kenyeret adja: «Ez vagyok én magam». Amit Jézus e szavakkal mond, közeli 
rokonságban van Ján 6 gondolatmenetével, ahol Jézus önmagát «az élet kenye-
ré»-nek nevezi. Jézus tehát önmagát adja az élet kenyereként tanítványainak. 
Nemcsak «szimbolikusan», hanem valóságosan adja önmagát s ahogyan csele-
kedete által mélységes közösséget teremi önmaga és tanítványai közt, úgy fűzi 
össze tanítványait i s az élet kenyere egy testté. 
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28 A kelyhet Jézus avval a felszólítással adja tanítványainak: «Igyatok 
ebből mindnyájan!» s h o z z á teszi: «Ez az én vérem, a szövetség vére, mely 
kiontatott tiérettetek». A kehely, ill. pontosabban az abban foglalt bor Jézus 
kiontott vére, azaz a tanítványokért odaadott élete. «Test és vér» á l landó ki-
fejezés az .ember» számára (v. ö. 16,17. — 1. 112. lap!) . Hogy Jézus kenyeret 
és bort ad itt tanítványainak, azt jelenti, hogy teljesen, teljes életvalósága 
szerint adja önnönmagát: az úrvacsora csak a kenyér és bor színe alatt teljes, 
egyik sem maradhat el a kettő közül. A kehely kiosztását kísérő ige külö-
nösen két mozzanatot em!el ki, s mindegyikkel az Ótestámentomra emlékeztet. 
Jézus a kelyhet a «szövetség véré»-nek mondja: a kifejezés utal az ótes-
támentomi szövetség megkötésére (II. Móz 24,8; v. ö. Zak 9,11). A hivatkozott 
helyen arról van szó, h o g y Mózes a z áldozat vérével meghinti a népet s így 
a szövetséget «megköti». Szövetségen azonban az Ótestámentom nem Isten 
és Izráel népe közt kötött kétoldalú szerződést ért, me lyné l a két szerződő fél 
egyenrangú volna. Amikor Isten szövetséget köt Izráellel, ez azt jelenti , hogy 
Isten kiválasztja Izráelt az «ő» népévé, neki kinyilatkoztatja magát, kinyilat-
koztatja akaratát, viszont Izráel e l fogadja Istent urának, engedelmességet ígér. 
Ez a «szövetség» tehát azt jelenti, hogy Isten rendelkezik Izráellel s enge-
delmességet követelő akaratát érvényesíti vele szemben. Hogy a «szövetség» 
ezt jelenti, nem pedig kétoldalú szerződést, ahogy azt sokszor mondani szokták, 
az világos a szövetségkötésről szóló elbeszélésből. A Sinai hegy alatt Mózes 
felolvassa a szövetség könyvét, a nép pedig elfogadja Istennek benne foglalt 
rendelkezését: «Mindent megteszünk, amit az Ür parancsolt és engedelmes-
kedünk». (II. Móz 24 ,7 ) . Amikor Jézus a tanítványainak kiosztott kelyhet a 
«szövetség véré»-nek mondja , akkor ebben az az igény szólal meg, hogy e 
kehely, ill. pontosabban áldozatul adott élete árán jön létre a «szövetség» Isten 
és a gyülekezet közt. De az így létrejött szövetség egyúttal «új» szövetség is. 
A szerzési igéknek Pál apostolnál ránk maradt fogalmazásában (I. Kor 11,25) 
ez nyiltan kifejezésre jut. Hogy itt «új» szövetségről van szó, az ny i lvánva ló 
abból is, hogy ez a szövetség nem a Sinai hegy alatt történt törvényadás által, 
hanem Jézus áldozatul adott élete árán jön létre. Az «új szövetség» pedig uta-
lás Jer 31,31—34 szavaira. A próféta az idézett h e l y e n a Messiás korában 
kötendő új szövetségről beszél, melyben Isten a törvényt Izráel sz ívébe írja: 
«Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek», — ,mint az Or mondja. 
Ebben az új szövetségben Izráel «megismeri az Urat», az Or pedig népének 
«megbocsátja bűneiket és vétkeikről többé meg nem emlékezik». 

Az úrvacsora szerzési igéi tehát azt mondják, hogy a Sinai heg y alatt 
kötött szövetség a múlté, mert elérkezett a messiási üdvkor, mikor a régi 
világ az ítéletben megsemmisül , és Isten új világot épít s benne új Izráelt 
választ ki, teremt magának. Az «új Izráelt» Isten választott népét s gyülekezetét 
Krisztus kiontott vére teremti, formálja. Az új gyülekezetet jelöli meg Jézus, 
mikor azt mondja, hogy vérét «sokakért» ontja ki. Ez a kifejezés Ezs 53,11-re 
mutat (v. ö. 20, 28; 136—137. lap!). Jézus halálával áldozatként adja oda önmagái 
gyülekezetéért. így Istennek az a szolgája, aki engedelmessége által «bűnné 
lesz miérettünk» (v. ö. II. Kor 5 ,21) , hogy nekünk a bűnbocsánat váltságát 
hozza. Mert Jézus önmagát «bűnök bocsánatjára» adja oda áldozatul. A 
bűnbocsánatban pedig az örök életet hozza. így az úrvacsorában Krisztus 
övéinek tökéletes ajándékot ad: a bűnök bocsánatában az örök életet. — Máténál 
és Márknál (eltérőleg I. Kor 11,23—2&-töl és Luk 22, 19-től) hiányzik a felszó-
lítás a Jézus által rendelt cselekmény ismétlésére. Azonban amit Máté el-
mond, az nem egyszerű történeti visszaemlékezés, h a n e m egy a gyülekezetben 
meglevő sakrámentom rendeléséről szó ló tudósítás. Ez a tudósítás nemcsak 
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azl tanúsítja, hogy az evangélista által ismert gyülekezetekben az úrvacsor 
rát rendszeresen kiszolgáltatták, hanem azt is, hogy .ezt a gyakorlatot Jézus 
rendelkezésére vezették vissza. 

Jézusnak egy a rendelési igékhez csatlakozó szava arról szól, hogy a 
szőlő termését majd csak az Isten királyságában fogja újra inni. Ez az ige 
talán közelebbi kapcsolatban van a páskavacsora szertartásával (v. ö. Luk 
22,15—18) s mint Jézus egyéb szavaiban is (v. ö. 8 ,11 ; 1. 55. lapt), az Isten 
királyságát a (mess iás i ) lakoma képe alatt ábrázolja. így az úrvacsora szer-
zéséről szóló tudósítás az eszchatologikus reménység erőteljes hangsúlyo-
zásával záródik. Krisztus halála közelebb hozza e reménység teljesedését s az 
úrvacsora, mint a Krisztussal való tökéletes közösség Isten királysága megva-
lósulásának zálogát és zsengéjét jelenti. Az úrvacsorában tehát Jézus 
mintegy összefoglalva adja tanítványainak mindazt, amit élete munkájával 
hozott s amivé tanítványai számára lett. Azzal az ígérettel lép népe elé, hogy 
az Isten királysága közel van és egész tanítását eltölti az igény, hogy Isten 
királysága őbenne magában válik valósággá. Halálának előestéjén is a Király-
ságra figyelmeztet. Halála nem vereség, nem ígéretének összeomlása, hanem 
inkább szükséges előfeltétel Isten királysága megvalósításához, általa lesz 
gyülekezete számára az élet kenyerévé és kiontott vérében nyújtja a tanít-
ványoknak a bűnök bocsánatát és Isten örök életét. 

26, 30—35 Jézus útban az Olajfák hegyére; v. ö. Márk 14,26—31; 
Luk 22, 3 1 - 3 4 . 39. 

Miután d icsére te t énekeltek, k imentek az Ola j fák hegyére. Ekkor 
J é z u s így szól t : Ezen az éj tszakán mindnyá jan megbotránkoztok ben-
nem. Mert meg van í rva : „Megverem a pásztor t és elszélednek a nyá j 
juhai" . De fe l t ámadásom után előttetek megyek ma jd Gali leába, Pé ter 
pedig felelve azt m o n d t a : Ha meg is bo t ránkoznak benned mindnyá-
jan, én soha meg nem bo t ránkozom! Mondot ta neki J é z u s : Bizony 
mondom neked, ezen az é j t szakán, mielőtt a kakas megszólal, három-
szor megtagadsz e n g e m e t ! Péter erre azt fe le l te : Ha meg kell is veled 
halnom, akkor sem tagadlak meg! Ugyanígy beszél tek a többi t an í tvá-
nyok is. 

31. vs. v ö. Zak 13,7. 

Amint láttuk, az utolsó vacsora történetében (annak előkészítésétől el-
tekintve), semmi sem utalt arra, hogy páskavacsoráról van szó. Most az 
átmenetnél a következő szakaszra, egy megjegyzés éppen a páskavacsora szer-
tartására emlékeztet. Jézus tanítványaival «dicséretei énekel». Ez a dicsé-
ret az ú. n. Haliéi, azaz a 113—118. zsoltárokból összeállított ének, mely — 
egyebek közt — a páskavacsorának is elengedhetetlen liturgikus tartozéka 
volt. Ennek az éneklése után megy Jézus tanítványaival az Olajfák-hegyére, 
ahol Luk 22 ,39 szerint, — úgy látszik, — az éjtszakákat tölteni szokta. A követ-
kező beszélgetés az evangélista elgondolása szerint valószínűleg útközben folyt 
le. Jézus ismét közeli halálára emlékeztet, s azt a tanítványok számára «bot-
ránkozásnak» mondja. Vagyis halála számukra o lyan tőrré lesz, amelyben 
megbotlanak, elesnek, bűnbe esnek. Jézus személye, munkája általában «bot-
ránkozást» okoz (v. ő. 11,6; 1. 73. és 99. lapl), de kiváltképen halála. E botrány 

K»roer: Mité evan(*liuin». 
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kozás miatt fordulnak el tőle tanítványai, «szétszóródnak», mint a pásztor 
nélkül maradt nyáj. Jézus ezt Zak 13,7 szavaival fejezi ki s így egyúttal 
rámutat arra, hogy ebben is Istennek a prófétáknál található kinyilatkoz-
tatása teljesedik be. De halála n e m zárja le élete művét. Isten fel támasztja 
őt a halálból s azután «tanítványai előtt megy majd Galileába». Ez a rend-
kívül sokat tárgyalt és homályos értelmű ige valószínűleg arra vonatkozik, 
hogy Jézus a tanítványokat szétszóródásuk után ismét Galileában gvüjti 
majd össze, v. ö. 28,16—20. 

A tanítványokat s e l sősorban Pétert Jézus szavaiból 1 különösen az ra-
gadja meg, hogy a tanítványok «megbotránkoznak» Jézusban. Ez hívja ki Péter 
el lenmondását, amire viszont Jézus avval felel, hogy Péter még az előttük 
levő éjtszakában, «mielőtt a kakas szól» (a kakas-szólás idejét általában éjjel 
9, 12 és 3 órára tették), megtagadja majd őt. Jézusnak ezt a mondását Péter 
ismételt erősködésével az evangélisták nem őrizték volna meg, ha ez a tanít-
ványok számára rendkívül fájdalmas és megszégyenítő jelenet valóban meg 
n e m történt volna. 

2 6 , 36—46: Jézus Getsemáné kertjében: v. ö. Márk 14,32—42; Luk 22,40—46. 

Akkor J é z u s egy Getsemáné nevű majorba ment velük s azt 
mondta taní tványainak: Üljetek itt le, míg elmegyek amoda, hogy imád-
kozzam. Azután magához vet te Pétert és a két Zebedeus-fiút s elkez-
de t t szomorkodni és gyötrődni. Ekkor így szólt hozzá juk : „Fölöttébb 
szomorú az én lelkem" mindhalálig. Maradjatok itt s virrasszatok velem ! 
Azután egy kissé távolabb menve arcra borult és ily szavakkal imád-
kozott : Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem e pohár. Mindazáltal 
ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint T e ! Majd tanítványaihoz 
ment, de alva találta őket. Ezér t azt mondta Pé te rnek : Ennyire nem 
tudtok még egy óráig sem virrasztani velem ? Legyetek éberek s imád-
kozzatok, hogy kísértetbe ne essetek! Mert a lélek ugyan kész, de 
a test erőtelen. Ismét, másodszor is elment s ily szavakkal imádkozot t : 
Atyám, ha nem távozhatik el tőlem ez s ki kell innom, legyen meg a 
te akaratod. S visszatérve, ismét alva találta őket, mert szemük nagyon 
elnehezedett . Erre otthagyva őket, ismét elment s harmadszor is imád-
kozott, miközben ugyanazt mondta. Azután odament tanítványaihoz s 
így szólt hozzájuk : Tovább alusztok s kipihenitek maga toka t ! íme, el-
jött az óra s az Embernek Fia a bűnösök kezére ada t ik ! Keljetek fel, 
menjünk! íme, eljött, aki engem elárul, 

38. vs. v. ö. Zsolt 42,6. 12; Jónás 4.9. 

Jézus tanítványaival az Olajfák hegyén egy «Getsemáné» (a név magyarul 
a. m. «olajprés») nevű majorba megy, ahol Ján 18, 1 szerint ismételten tartóz-
kodott. Tanítványaitól elválva, csak három bizalmasál, Pétert, Jakabot és 
Jánost (v. ö. 17 ,1 ; 1. 117. lap!) veszi maga mellé, hogy tanúi legyenek «szo-
morúságának és gyötrődésének», valamint, hogy vele virrasszanak. Azt, ami 
leikéi ebben a nehéz órában eltölti, Jézus egy Zsolt 42, 6; Jónás 4, 9-re emlékeztető 
igével fejezi ki: «Fölöttébb szomorú lelke mind halálig». Halálának közel-
sége mélységes szomorúsággal tölti el Jézust. Amit itt a zsoltár-idézet mond, 
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azt fejezi ki Zsid 5 , 7 is: Jézus «könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiál-
tás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a ha-
lálból». Jézus imádságát az evangélista egy rövid igével jellemzi, melyben a 
kehelynek már 20, 22-ből ismert képével (1. 135. lap!) kéri a reá várakozó szen-
vedés és halál elhárítását, ha az «lehetséges». Jézus magatartása azonban a 
kísértés nehéz órájában is tiszta engedelmesség: sorsát teljesen Isten kezébe» 
teszi, akihez úgy könyörög, mint Atyához. Azt, hogy Isten «atya», Jézus éppen,' 
azzal tanúsítja, hogy sorsát most is teljesen reábízza. 

Jézus nehéz lelki tusája a Getsemáné kertben már korán céltáblája lett 
a keresztyénség ellenségeinek. Szívesen állították szembe Jézus könyörgésével 
Sokratesnek, a nagy görög bölcselőnek a nyugalmát és lelki erejét, mellyel 
a méregpoharat kiürítette. Ez a szembeállítás azonban nem indokolt, mert 
Jézus vívódásának a rövid leírásával az evangélista nem a különben nagyon 
is természetes emberi halálfélelmet rajzolja meg, hanem a megváltás mű-
vének egy mozzanatát tárja olvasói elé. Jézus a Getsemáné kertjében kísértés 
alatt á>L (v. ö. Zsid 2,14—18; 4 ,15) s a Kísértővel küzd, íaki őt az engedel-
messég útjáról le akarja téríteni. Az evangélista pedig éppen Jézus imádságával 
jel lemzi, hogy Jézus a Kísértő felett diadalmaskodott, csak úgy, mint a 4,1—11 
alatt o lvasható elbeszélés szerint. 

Jézus diadalmas harca mellett annál megrendítőbb tanítványainak gyen-
gesége. Jézus hiába inti őket virrasztásra, éberségre és imádkozásra, mikor 
visszatér közéjük, ismételten alva találja őket. Nem tudnak megállani a nehéz 
órában, jóllehet, «a lélek kész». A «lélek» nem az embernek valami nemesebb, 
«isteni» alkotórésze, («lélek»-ről i lyen értelemben a Biblia nem, hanem csak a 
görög fi lozófusoktól származó szóhasználat beszél), hanem az Istennek köz-
vetlen jelenlétére vonatkozik. A «test» viszont a tehetetlen, gyenge, esendő 
embert jelöli meg. A «kísértés», azaz próbáratétel óráján gyenge, erőtelen az 
ember s n e m tudván ellenállni a Kísértő csábításának, erejének, biztos bukásba 
rohan. Csak a «lélek», Isten Lelkének támogatása őrizheti meg az embert, 
a «testet» a bukástól. 

Ahogyan Jézus küzdelme a Getsemáné kertben biztatásul és erősítésül 
szolgál tanítványainak, ha a kísértés órája elkövetkezik rájuk, (v. ö. Zsid 
2 ,18 ) , éppen úgy lesz az álomba merült tanítványok képe intő példává. Az első 
gyülekezet Jézus tanítványainak a múltjából éppen azért őrizte meg ezt a 
minden emberi dicsőség híjával levő vonást, hogy példaképül szolgáljon a 
keresztyéneknek. 

Az evangélista elbeszélése szerint Jézus háromszor megy el tanítványai-
tól imádkozni. Visszatérve keserűen állapítja meg, hogy nagy fogadkozása 
ellenére, Péter s természetesen társai is, még csak egy órát sem tudtak vele 
virrasztani. Harmadszor visszatérve hívja fel tanítványait indulásra, mivel 
az «áruló» megérkezett. Elérkezett az óra, melyben az Emberfia «bűnösök» 
kezére kerül: nem véletlenből, hanem Isten akaratából. 

2 6 , 4 7 - 5 6 : Jézus elfogatása; v. ö. Márk 1 4 , 4 3 - 5 0 ; Luk 2 2 , 4 7 - 5 3 ; 
Ján 1 8 , 3 - 1 1 . 

Még miközben beszélt, íme, megérkezett Júdás , egy a tizenkettő 
közül s vele együtt nagy sokaság a papi fejedelmektől és a nép véneitől, 
felfegyverkezve kardokkal és botokkal. Az áruló pedig ezt a jelet adta 
nekik mondván: Akit majd megcsókolok, az ő, azt fogjátok el 1 S nyom-
ban odalépett Jézushoz és így szólt: Köszöntlek, Rabbi! S megcsókolta 
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őt. Jézus pedig azt mondta neki : Barátom, tedd meg, amiért jöttél! 
Akkor odamentek, kezüket J ézus ra vetették s megragadták öt. S íme, 
egy azok közül, akik Jézussal voltak, kezét kinyújtva kivonta kardját 
s a főpap szolgájára sújtva levágta annak fülét. Erre J ézus így szólt : 
Tedd vissza hüvelyébe kardodat . Mert akik kardhoz nyúlnak, kard által 
vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném Atyámat s nem 
adna most mellém több, mint tizenkét légió angyalt ? De akkor mimódon 
tel jesednének be az írások, hogy így kell történnie ? Abban az órában 
mondta Jézus a sokaságnak : Úgy jöttetek kardokkal és botokkal elfogni 
engemet, mint valami rabló t ! Holott naponként a templomban ültem s 
tanítottam s nem fogtatok el. De mindez azért történt, hogy betel jesed-
jenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyva őt 
elmenekültek. 

Jézus elfogatásának a történetéi az evangélista úgy beszéli el, ahogyan 
azt a tanítványok élték át. A szinedriumot alkotó papi fejedelmek és a nép 
vénei Judással elküldenek egy fegyveres különítményt, hogy elfogja Jézust. 
Az evangélista Júdás viselkedéséből következtet arra, hogv a Jézusnak adott 
csók előre megbeszélt jel volt. A tanítványok nem tanúsítanak ellenállást, 
csak az egyik tanítvány, Ján 18, 10 szerint Péter, ránt kardot, hogy a Mester 
segítségére siessen. De Jézus ezt is visszautasítja egy közmondásszerű igé-
vel, hogy akik kardhoz nyúlnak, kard által vesznek el. Jézusnak nincs szük-
sége a tanítványok emberi erejére: Isten angyalok légióit bocsáthatná mintegy 
testőrségül a rendelkezésére, azonban Jézus minden i lyen irányú kérése enge-
detlenség volna Istennel szemben. Ami most történik, az mind Isten akarata, 
mely már a próféták írásaiban is kifejezésre talált. Ehhez tartozik az is, hogy 
úgy vonultak fel Jézus ellen, mintha valami rablót s gonosztevőt akarnának 
elfogni. Aki nem ismeri el Jézus mess iás i igényét, az kénytelen őt a gonosz-
tevők közé sorolni. — Jézus elfogatásának láttára a tanítványok mind elme-
nekültek, csak Ján 18,15 elbeszéléséből tűnik ki, hogy kettő közülök követte 
Jézust s igyekezett tájékozódni a felői, hogy mi történik vele. 

26, 5 7 - 7 5 ; Jézus a főpap előtt; v. ö. Márk 1 4 , 5 3 - 7 2 ; Luk 2 2 , 5 4 - 7 1 ; 
Ján 1 8 , 1 2 - 2 7 . 

Amikor Jézus t elfogták, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, kinél 
az írástudók s a vének is összegyülekeztek, Péter távolról követte őt 
egészen a főpap palotájáig s bemenve belül leült a szolgákkal, hogy 
láthassa a dolog kimenetelét. A papifejedelmek s az egész szinedrium 
pedig hamis tanúbizonyságtételt keresett J ézus ellen, hogy halálra jut-
tassa őt. De nem találtak, jóllehet sok hamis tanú jelentkezett . Utóbb 
azután ketten jöttek oda, akik azt vallották: Ez azt mondotta : Le tu-
dom rombolni Isten templomát s három nap alatt megépítem. Erre a 
főpap felállt s így szólt: Semmit sem felelsz ? Mit vallanak ezek ellened ? 
Jézus azonban hallgatott. Erre a főpap azt mondotta n e k i : Esküvel 
kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg nekünk, Te vagy-e a Krisztus, 
az Isten Fia. J ézus azt válaszolta neki: Te mondot tad! Sőt mondom 
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nektek, mostantól fogva látjátok majd „az Embernek Fiát ülni a Hata-
lom jobbján" és „eljönni az ég felhőin". Ekkor a főpap megszaggatta 
ruháit s Így szól t : Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanúkra? 
Lássátok, most hallottátok az istenkáromlást! Mit gondoltok? Azok pe-
dig válaszolva m o n d t á k : Méltó a halálra! Erre arcába köpdöstek s 
ütlegelték őt. Egyesek pedig arcul verték s azt mondták: Prófétálj 
nekünk, Krisztus, ki ütött meg T é g e d ? 

Péter pedig kint ült az udvaron, mikor egy szolgálóleány odament s 
így szólt hozzá : Te is a galileai Jézussal voltál! ő azonban tagadta 
mindnyájuk előtt s azt felelte: Nem tudom, mit mondasz! Mikor azu-
tán kiment a kapualjba, meglátta őt egy másik szolgálóleány s így szólt 
az ott levőkhöz : Ez a názáreti Jézussal volt! S ismét esküvéssel ta-
gadta : Nem ismerem azt az ember t ! Kevéssel u tóbb azok, akik ott áll-
tak, odalépve azt mondták Péternek : Bizony te is közülük való vagy, 
hiszen beszéded is elárul Téged. Akkor átkozódni kezdett és esküdö-
zött : Nem ismerem azt az ember t ! S azonnal megszólalt a kakas. 
Pé te rnek pedig eszébe jutott Jézus szava, amelyet mondot t : Mielőtt a 
kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engemet! S kimenve onnan 
keservesen sírt. 

64. vs. v. ö. Zsolt 110, 1; Dán 7,13. 

A fegyveres különítmény a fogoly Jézust Kajafás főpap elé vezeti, ahol 
már együtt vannak a papi fejedelmek, írástudók és a nép vénei. A következő 
e lbeszélés Jézus e lső kihallgatásáról és elítéltetéséről szól. Erre következik 
Mát 27 ,1 szerint a szinedrium egy második ülése a Jézus elfogatására követ-
kező nap hajnalán. Ez az elbeszélés nem egyezik meg a zsidó bírósági eljárás 
rendjével, amelyet a zsidó írástudomány emlékeiből (Misna. Talmud) még 
megállapíthatunk. Eszerint t i. főbenjáró bűnökben a törvénykezési eljárás 
e lmarasztaló (halálos) ítélet kimondása esetén két napig tartott s az első 
ülésen, melyet éjtszaka tartani tilos volt. ítéletet nem volt szabad hozni. 
Kérdéses azonban, hogy ez a jogszabály Jézus korában érvényben volt-e s 
ha igen, hogy a főpapnak nem volt-e módjában azon túltenni magát. Az evan-
gélistának az a híradása, hogy a szinedrium hajnalban még egy ülést tartott 
s ott azt a határozatot hozta, hogy Jézust megölik, azt a benyomást kelíi, 
mintha a döntés ezen az ülésen történi volna. Ez esetbeh az éjtszakai kihall-
gatásnak csak mintegy előkészítő jellege volt, aminthogy Luk 22,66—71 
a szinedrium ülését a hajnali órára iteszi s Ján 18,12—24 az éjtszakai kihall-
gatásnak, mely szerinte Kajafás elődje, Annás előtt folyt le, csak előké-
szítő jelleget tulajdonít. 

Több kutató kétségbe vonta a szinedrium előtt lefolyt kihallgatásról 
szóló tudósítás hitelességét és pedig utalva egyrészt az említett nehézségre, 
mely akkor támad, ha az elbeszélést összhangba akarjuk hozni a zsidó bün-
tető perrendtartás szabályaival, másrészt pedig arra a körülményre, hogy 
nehéz megállapítani azt is, mimódon volt Jézus nyilatkozata «istenkáromlás»-
nak minősíthető. Ehhez járul, hogy istenkáromlás esetében az elítélten a 
halálbüntetést megkövezéssel kellett volna végrehajtani. Ján 18,31 szerint 
ugyan a «zsidóki-nak, azaz a szinedriumnak nem volt joga halálos büntetést 
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végrehajtani, amit megerősíteni látszik a zsidó hagyomány egy híradása is, 
m e l y szerint a szinedrium 40 évvel Jeruzsálem .pusztulása clőtl elvesztette 
azt a jogot, hogy élet és halál fö lö l t ítélkezzék. Ennek ellenére nem lehetetlen, 
h o g y a zsidó n é p legfőbb kormányzó testülete egyes esetekben halálos íté-
letet iá hozott, így pl. István vértanúnak (Csel 6 ,12—7, 60), vagy az «igazságos» 
Jakabnak, Jézus testvérének s néhány társának megkövezése (v. ö. Josephus 
Ant 20 ,9 ,1 ) esetében. Azért nem lehetetlen, hogy a szinedrium Jézus ese-
tében óvakodott a halálos ítéletet forma szerint is kimondani s inkább át-
adta foglyát Pilátusnak, a római helytartónak, hogy ő hozza meg a halálos 
ítéletet. Ez esetben t. i. Jézusnak a keresztfán kellett végeznie életét s így 
azoknak a sorába került, akik V. Móz ,21,23 értelmében «átkozottak» (v. ö. 
Gal 3,13). Ez pedig, — emberi okoskodásuk szerint, — Jézus messiási igényét 
is szükségképen lehetetlenné tette volna. Ez a feltevés nem áll ellentétbe^ 
evangéliumaink elbeszélésével. Hiszen ezek Jézus elítéltetésének elbeszélés 
sével sem akarnak történeti tudósítást adni, hanem a keresztyén gyülekezetnek 
a megváltás történetét mondják el. Amit elmondanak, feltárja a gyűlöletnek 
minden ellenállási legázoló erejét, mely a zsidó nép vezéreit Jézussal szemben 
eltöltötte. 

Az evangélisták Jézus elítéltetésének a történetét természetszerűleg ke-
resztyén nézőpontból mondják el. így elbeszélésük abból indul ki, hogy a 
szinedrium «hamis tanú»-kat keresett, azaz olyanokat , akik Jézusnak valamely, 
a törvénybe ütköző nyilatkozatát tanúsítják. Ilyeneket azonban nem talál-
tak, jóllehet «sok hamis tanú» állott elő. A szinedrium tehát a törvényes eljá-
rásnak legalább a látszatát igyekezik fenntartani. A zsidó törvénykezés majd-
n e m teljesen a tanúk vallomására voll felépítve s valamely vád igazolásához 
két tanúnak pontosan egybehangzó vallomását követelte meg. Úgy látszik, 
hogy a szinedrium a vallomásoknak éppen ezt az egybehangzását nem tudta 
elérni. Végezetül azután jelentkezett két tanú, akik szerint Jézus azt 
állította, hogy a templomot le tudja rombolni s három nap alatt újra épí-
teni. Jézus e szavát az első három evangélista egyáltalán nem, Ján 2, 19 pedig 
Jézus «testének templomá»-ra vonatkoztatva közli. De tud róla Lukács is, 
amennyiben Csel 6,14-ben István vértanú hivatkozik arra, hogy «a názáreti 
Jézus ezt a helyet (azaz a t emplomot ) lerombolja s megváltoztatja a szokásokat, 
melyeket Mózes hagyott ránk (t. i. Izráelre)». Nincs jogunk kétségbe vonni 
tehát, hogy volt Jézusnak egy szava, melyben a templom lerombolásáról szólt. 
Amint továbbá különösen Csel 6, 14 mutatja, annak messiási vonatkozása van. 
A templom megújhodása már Ez 40—18 s azután kivált a zs idó apokaliptika 
reménysége szerint a messiási korban következik be. A két «hamis» tanú 
vallomása tehál Jézus messiási igénye körül mozog. Amint azonban a templom 
megtisztítása kapcsán a szinedrium nem ludja rávenni Jézust messiási igényé-
nek nyilt kifejezésére (v. ö. 21 ,23—27; 1. 142. lap!), úgy most s em: Jézus hall-
gat. Erre a főpap veti fel a nyi l t kérdést. Eskü alatt kér feleletet Jézustól arra 
nézve, hogy ő-e «Krisztus, az Isten Fia». A kérdés fogalmazása azt mondja, 
hogy a messiási igény jogalapja az istenfiúi méltóságban van. Jézus nem 
felel ugyan nyi l t igennel, de eskünek számító válaszában: «Te mondtad!» 
megerősíti a f ő p a p kérdését s ehhez hozzáteszi messiási igényének pontosabb 
körvonalazását, melyet a 110. zsoltár és Dán 7, 13 szavaiba öltöztet. Az Ember-
fia (v. ö. a Függeléket!), akiről Dániel próféta szólt látomásaiban s akit az ég 
fe lhőin eljönni látott, az «mostantól fogva» majd a «Hatalomnak (azaz 
Istennek) a jobbján ül», vagyis isteni méltósága 'láthatóvá lesz. Jézus mes-
siási igényében minden hangsúly az Emberfia isteni méltóságáln van. Ez nyilt 
szakítás a késői zsidóság messiási váradalmaival. Mert a zs idóság a Messiás 
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isteni méltóságát, ill. hatalmát csak úgy tudta elgondolni, hogy az mindenek 
előtt a földi viszonyok átalakításában s kiváltképen a zsidó nép e lnyomott 
sorsának a megszüntetésében nyilatkozik meg. Jézus ellenben arra tart igényt, 
hogy mint alacsony sorsban élő, a szenvedés és halál útján járó «Ember», 
az Istennek jobbjára ültetett «Dávid ura» (Zsolt 110). Jézus azt mondja, hogy 
ez az igénye «mostantól fogva» valósul meg. Az evangélista Jézus szavát nem 
közölte volna ebben a formában, ha nem lelt volna azon a meggyőződésen, 
hogy az máris beteljesedett. Ebből következik, hogy Dániel próféciájának a 
megvalósulását nem kapcsolta össze Jézus diadalmas ítéletre jövetelével. Hogy 
hogyan értette az evangélista Jézus szavát, -nem egészen világos. Több érv 
szól a mellett, hogy az Emberfia isteni hatalmának megnyilatkozását a Szent-
lélek munkájában ismerte fel. 

A főpap Jézus szavainak a hallalára azonnal leszögezi az eredményt: 
Jézas istenkáromlást szólott, azért mé ly gyásza jeléül megszaggatja ruháját. 
Zsidó szokás szerinl annak, aki istenkáromlást hall, gyásza, szomorúsága jé-
léúl meg kell szaggatnia ruháját. «Istenkáromlás»-nak a zsidó írástudomány 
azt minősít i , ha «valaki kezével Istenhez nyúl», azaz a határt Isten és ember 
közt lerombolja, magát Istenné teszi. I lyen értelemben Jézus szavai nyilván 
istenkáromlásnak minősülnek mindenkinek a szemében, aki azokat hitetlenül 
fogadja. Maga az a tény, hogy Jézus magái Messiásnak mondotta, természe>-
tesen n e m mondható még istenkáromlásnak. Az istenkáromlást halállal bün-
tették. Így mondják ki Jézusról is, hogy méltó a halálra. Ez, .mint fente;bb 
láttuk, talán nem forma szerinti ítélethozatal, hanem csak a tárgyi tényálla-
dék megállapítása. A szinedrium tagjainak a gyűlölete s megvetése most durva 
bántalmazásban tör ki s nem ismer határt. Kegyetlen gúnnyal hívják fel 
Jézust prófétálásra, hogy így is meghazudtolják messiási igényét. 

A szinedrium előtti kihallgatás elbeszélésével elválaszthatatlan kapcso-
latban van a történet, mely arról szól. hogy Péter megtagadta Urát. Péter 
messziről követte a csapatot, mely a fogoly Jézust vitte, s a szolgákkal együtt 
bemegy a főpapi palota udvarába. Itt találkozik egy cselédlánnyal, aki valami 
módon ráismer. Végezetül a «beszédjén» is felismerik őt (talán a jeruzsá-
lemitől eltérő galileai nyelvjárásra kell gondolni). Pétert nem üldözik, tagadása 
ulán is bántatlanul távozik el: egy szó , egy tekintet elég ahhoz, h o g y megta-
gadja Urát Az első gyülekezet e Péterre rendkívül fájdalmas történet meg-
őrzésével rámutat arra, hogy milyen pontosan beteljesedett Jézus jövendölése. 
Az e lbeszélés külön is figyelmeztet arra, hogy Péter apostol akkor jutott a 
tudatára annak, mit cselekedett, mikor eszébe jutott Jézus szava. Jézus igé-
jéből i smer i meg a tanítvány saját b ű n ö s életét. 

2*7, 1—2: A szinedrium ülése; v. ö. Márk 15,1; Luk 22 ,66; 23,1. 

Virradatkor az összes papifejedelmek s a nép vénei azt a 
ha tároza to t hozták Jézus ellen, hogy őt megölik. Erre megkötözve 
elvezet ték őt s á tad ták Pilátusnak, a helytartónak. 

Valószínűleg a szinedrium e második, virradatkor tartott ülése volt, mint 
fentebb láttuk (v. ö. 26, 57; 181. lap!), a tulajdonképeni s végérvényes döntés Jézus 
sorsa felett. A döntés Jézus újabb kihallgatása nélkül történik meg s úgy szól, 
hogy Jézust «megölik», azaz Pilátus hatalmába adják, hogy ö mondja ki fe-
lette a halálos ítéletet és azután a saját hatáskörében hajtsa azt végre. 
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27, 3 - 1 0 : Júdás halála; v. ö. Csel 1 , 1 8 - 1 9 . 

Amikor Júdás , aki őt elárulta, látta, hogy (Jézust) elítélték, meg-
bánta tettét, elvitte a harminc ezüstpénzt a papifejedelmeknek s a 
véneknek és így szólt: Vétkeztem, mivel ártat lan vért árul tam el. Azok 
pedig azt fe le l ték: Mit tartozik ez r á n k ? Te lássad! Er re odahajította 
a pénzt a templomba s eltávozott, azután elment és felakasztot ta magát. 
A papifejedelmek pedig vévén a pénzt azt mond ták : Ezt a pénzt nem 
szabad a templom kincséhez tennünk, mert vérdij. Azu tán tanácsot 
tartva megvásárolták raj ta a fazekas mezejét temetőül az idegenek 
számára. (Ezért hívják azt a mezőt mind a mai napig Vérmezőnek.) 
Akkor tel jesedett be Jeremiás próféta szava, aki azt mondja : „S vették 
a harminc ezüstpénzt, a felbecsültnek az árát , akinek árá t megszabták 
Izráel fiai részéről s odaad ták a fazekas mezejéért, amint meghagyta 
nekem az Úr" . 

9 - 1 0 . vs. v. ö. Zak 11, 12—13; Jer 18,3; 3 2 , 6 - 9 . 

Az evangél ista itt iktatja be a Júdás halálára vonatkozó hagyományt. 
Júdás személye árulása miatt már korán felkeltette a keresztyén gyülekezet 
érdeklődését. Eredetileg azonban nem volt egységes hagyomány arról, hogy 
Júdás hogyan halt meg (Csel 1, 18—19 elbeszélése nem egyeztethető teljesen 
össze avval, amit Máté mond) s utóbb a legendaköltő képzelet ki is színezte 
Júdás tragikus végét. Máté elbeszélése arra helyezi a hangsúlyt, hogy Júdás 
megbánta cselekedetét, de nem találta meg a Jézushoz vezető megtérés útját, 
hanem kétsgébeesve, önmaga vetett véget életének. Ez a megállapítás Máté 
tudósításának egyik vezéreszméje, nem gondol azonban az evangélista arra, 
hogv mintegy lélektani elemzéssel keresse Júdás cselekedetének a titkát. Csak 
arra mutat rá, hogy Júdás, amint az zsidó gondolkodás számára természetes 
volt, a jogtalanul szerzett pénzt vissza akarja juttatni azokhoz, akiktől szár-
mazik. De a papi fejedelmek lelketlenül gúnyos visszautasítása azt mutatja, 
hogy nincs vigasztalásuk az elbukott ember számára. Mivel «lelkiismeretes-
ségük» tiltakozik ellene, hogy Júdás visszadobott pénzét a templom kincsé-
hez tegyék, egy mezőt vesznek, melyet temetkezési helyül szánnak a Jeru-
zsálemben váratlanul e lhúnyl idegenek számára. Az evangélista a «Vérmezői-
nek nevezett temetőt, melyről Csel 1, 19 is említést tesz, bizonyára ismerte. 
Júdás pénzének e felhasználásában Máté többet Iái, mint Jézus történetének 
egyik érdekes elágazását. így teljesedik be a Zak 11, 12—13-ban található mon-
dás, melyet Máté, — hibásan, — Jeremiásnak tulajdonít (a szöveg azonban 
Zak id. helyét nem közli pontosan s úgy látszik, hogy a versek formálására 
Jer 18,3 és 32 ,6—9 is hatással voltak). Isten akarata formálja Jézus törté-
netének legkisebb elágazását is. 

67, 11—26: Jézus Pilátus elölt; v. ö. Márk 15,2—15; Luk 2 3 , 2 - 4 , 1 7 — 2 5 ; 
Ján 1 8 , 2 8 - 4 0 . 

Jézust pedig odaállították a helytartó elé s a helytartó kérdezte 
tőle mondván : Te vagy a zsidók kirá lya? Jézus azt felel te: Te mondod. 

! De mikor a papi fejedelmek és vének vádolták, semmit sem felelt. Akkor 
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Pilátus így szólt : Nem hallod, mi mindennel vádo lnak? De nem felelt 
neki még csak egy szót sem, úgyhogy a helytartó nagyon csodálkozott . 

Ünnep alkalmával pedig a helytar tó egy foglyot szokott szabadon 
bocsátani, akit a nép akart. Akkor éppen volt egy Barabbás nevű 
hírhedt foglyuk. Ezér t , mikor összegyülekeztek, Pilátus azt mondta 
nekik : Melyiket akar já tok , hogy szabadon bocsássam, Barabbást-e vagy 
Jézus t , akit Krisztusnak mondanak ? Mert tudta, hogy csak irigységből 
szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székbe ült, felesége üzene te t 
küldött nek i : Ne legyen semmi dolgod azzal az igaz emberrel! Mert 
sokat szenvedtem miat ta ma á lomban! A papi fejedelmek s a vének 
pedig közben rávet ték a sokaságot, hogy kérjék ki Barabbást, Jézus t 
ellenben veszítsék el. Azután a helytar tó megszólalva azt mondotta 
nek ik : Melyiket akar já tok, hogy a kettő közül szabadon bocsássam 
nektek ? Azok fe le l ték: Barabbás t ! Pilátus erre azt felelte : Mit csele-
kedjek azonban Jézussa l , akit Krisztusnak neveznek? Erre mindnyájan 
azt m o n d t á k : A keresztre vele! ő pedig azt ké rdez te : Ugyan mi 
gonoszat cse lekede t t? De azok annál hangosabban kiáltották: Keresztre 
vele ! Mikor Pilátus látta, hogy semmit sem ér el, vizet hozatott, meg-
mosta kezé t a sokaság előtt s így szól t : Ártat lan vagyok ennek az 
embernek a vére ontásában. Ti l á s s á t o k ! Erre az egész nép felel te: 
Az ő vére mirajtunk s gyermekeinken ! Akkor szabadon bocsátotta nekik 
Barabbást , Jézust pedig megkorbácsoltatta s á t ad ta (a pribékeknek), 
hogy megfeszítsék. 

Mint az egész szenvedéstörténetben, úgy a Pilátus előtt lefolyt tárgyalás 
leírásában is azt emeli ki Máté, ami keresztyén olvasói számára fontos. N e m 
akar tehát a szó tulajdonképeni értelmében «történed» tudósítást adni. Elbe-
széléséből sok olyan mozzanat hiányzik, ami a történetíró számára fontos. 
Ebből érthető, hogy az elbeszélés mindjárt avval kezdődik, hogy Pilátus Jézus 
királyi igénye után érdeklődik, ő-e a «zsidók királya?» Jézus ugyanavval a 
• Te mondád»-dal felel, mint a főpap előtt (26,64). Feleletével nem tagadja 
ugyan igényét, de azt n e m is mondja ki nyiltan. É h n e k következtében a ki-
hallgatás tovább folyik. A szinedrium, — Pilátus csodálkozására, — még ezután 
emel különféle vádakat Jézus ellen, aki azokat feleletre sem méltatja. Pilátus 
magatartását Jézus ügyében az a törekvés jellemzi, hogy igyekszik elkerülni 
az összeütközést a jeruzsálemi zsidóság vezéreivel. Ez a megfontoltság jelle-
mezte Pilátus egész helytartói kormányzói tevékenységét, azért az evangé-
liumi tudósításnak Pilátusra vonatkozó része nyilván történetileg is teljesen hi-
telesnek tekinthető. Csak utóbb találkozunk keresztyén körökben avval a feL-
tevéssel, hogy Pilátus tulajdonképen Jézus pártjára állott s igyekezett őt oltaU 
mába venni. — 

Pilátus felismerte, hogy Jézust csak a jeruzsálemi vezetők «irigysége» 
juttatta kezére, s hogy Jézus minden messiási királyi igénye és minden vádas-
kodás e l lenére is a római hatóság szempontjából n a g y o n «ártatlan» ember. 
Azért szembeállítja vele Barabbást, «hírhedt» foglyát, akit Márk 15,6 szerint 
a lázadók sorában fogtak el s aki gyilkosságot követett el. A «Barabbás» 
név annyit jelent, mint «az atya tfia» s a zsidó hagyománybaíi ftöbbször elő-
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fordul. Máté evangéliumának egyes régi s valószínűleg szavahihető kéziratai 
szerint teljes neve Jézus Barabbás volt, amit azonban a későbbi keresztyén 
módosítás liarabbásra rövidített, hogy Jézusnak ne legyen azonos neve egy gyil-
koséval. Jellemzi Pilátus eljárását, hogy Jézust egy sorba állítja egy gyilkossal. 
Arról a szokásról, hogy a helytartó «az ünnep alkalmából», azaz nyilván 
mindig a húsvét ünnepe alkalmából a nép tetszése szerint egy-egy foglyot 
szokott szabadon bocsátani, e g y é b híradásokból nem tudunk. Talán inkább 
alkalmi, nem törvényben vagy jogszokásban gyökerező szokásról van szó. 

Amikor Pilátus már ott ül a bírói székben, mely valószínűleg nyilt téren, 
helytartói palotája előtt állott, akkor küld neki felesége üzenetet Jézus érdekében. 
A palesztinai viszonyok közt sok embernek mentette meg életét egy-egy asz-
szony közbeszólása a fejedelmeknél vagy a római helytartóknál. De Jézus 
esetében ez sem használ. A szinedrium megnyerte a maga számára a «soka-
ságot», a papi fejedelmek párthívei viszik a szót s Pilátus kérdésére Jézus 
halálát, Barabbás szabadon bocsátását követelik. Pilátus hangsúlyozza, hogy 
Jézus semmi rosszat nem cselekedett s nagyobb nyomaték kedvéért egy Palesz-
tinában közismert zsidó szokás szerint megmossa kezét azzal a kijelentéssel, 
hogy «ártatlan ennek az embernek a vére ontásában». Pilátusnak csak ked-
vére lehetett, ha a jeruzsálemi, vezetők s a sokaság olyan nyomatékosan foglal 
állást Jézus kivégzése mellett. Mert ha a zs idóság ilyen határozottan taszítja 
el magától az «ártatlan» messiási trónkövetelőt, akkor ezzel eljátszotta annak 
lehetőségét, hogy védelmébe vegye azokat a messiási igénnyel fellépő zen-
dülőket, akik karddal a kezükben indítottak támadást a római hatóság ellen. 
Az evangélista viszont hangsúlyozza, hogy Jézus haláláért a felelősség a zsi-
dóságot, nemcsak a vezetőket, h a n e m azt a népet is terheli, me ly saját szavával 
hívta ki magára az ítéletet a kiontott ártatlan vérért. 

Ilyen körülmények közt hozza meg Pilátus a halálos ítéletet. A keresztre-
feszítésnek rendes tartozéka volt, hogy az elítéltet előzetesen megkorbácsol-
ták a szíjakból készített, vasdarabokkal csomózott ostorral. 

2 7 , 27—31 Jézus megcsúfolása; v. ö. Márk 15, Ili—20; Ján 19,2—3. 

Akkor a helytartó ka toná i magukkal vitték Jézus t a palotába s 
összegyűjtötték ellene az egész csapatot. Azután levetkőztették s bíbor-
palástot adtak rá, tövisből koronát fontak s fejére te t ték, jobbkezébe 
pedig nádszálat adtak. Azután térdet haj tva előtte kicsúfolták s azt 
mondták : Üdvözlégy zsidók ki rá lya! Majd leköpdösték, elvették tőle a 
nádszálat s fejére vertek. Miután pedig csúfot űztek belőle, levetették 
róla a palástot, ismét felöltöztették saját ruháiba s elvezet ték, hogy 
megfeszítsék. 

Jézus megcsúfolása a szenvedéstörténet egyik legmegrázóbb jelenete, 
mely a keresztrefeszítés mellett talán legtöbbet foglalkoztatta költők és mű-
vészek képzeletét. A gyűlöletnek ezt a kegyetlen s durva kirobbanását a véd-
telen elítélttel szemben valószínűleg az ókorban rendkívül elterjedt antiszemita 
hangulatok teszik némileg érthetőbbé. Tudomásunk van pl. arról, hogy néhány 
évvel Jézus halála után Agrippa királyt Alexandriában zsidóel lenes zavar-
gások alkalmával hasonló módon csúfolták ki. 

Jézus megcsúfolásának a színhelye a kormányzói palotának, a «prae-
torium»-nak a belseje, ahova Jézust a kivégzésével megbízott katonai osztag 
az ítélet kihirdetése után vitte. Ide gyűjtik össze az egész jeruzsálemi heüjyőrsé-
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get, hog\ tanúja legyen a csúfos jelenetnek. Jézust a messiási trónkövetelő 
mezébe öltöztetik: bíborpalástot, vagyis a római katonatisztek öltözetét adják 
rá, jelezve, hogy mint messiási király harcba indul a római hatalom ellen. 
Ugyancsak a messiás i királyi méltóság kicsúfolására szolgál a tövisekből font 
korona s a királyi jogarként kezébe adott nádszál. Ezután kezdetét veszi a 
zsidók messiási reményének a kíméletlen, durva kigúnyolása, hogy azután, 
mikor a játékot megelégelték s a kivégzéshez szükséges előkészületeket befejezl-
ték, Jézust újra felöltöztessék saját ruháiba s elvezessék a kivégzés színhelyére. 

Az e lbeszélés a keresztyén olvasók számára megdöbbentő világossággal 
tárja fel, hogy a római ál lamhatalom kíméletlen erőszakkal tör le minden, 
még o ly «ártatlan» messiási reménységet is. 

2 7 , 32—56: Jézus keresztrefeszítése; v. ö. Márk 15,21—41; Luk 23,26.33—40. 
Ján 1 9 , 1 6 - 3 0 . 

Kifelé menet egy cyrene-i embert találtak, név szerint Simont, 
akit kényszerí tet tek, hogy vigye (Jézus) keresztjét . Amikor megérkeztek 
a Golgota nevű helyre — azaz az úgynevezett „koponya-hely"-re, — 
„epével" kevert bor t „adtak neki inni". S amikor megízlelte, nem akart 

i inni. Miután megfeszítették őt, „sorsot vetve megosztoztak ruháin" és 
ott ülve őrizték őt. Feje fölé pedig írást függesztettek bűnének meg-
jelölésével: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. 

Ugyanakkor két gonosztevőt is feszítettek meg vele, egyiket jobb-
keze felől, másikat balkeze felől. A járókelők káromolták őt „fejüket 
csóválva" s azt mondták : Te, aki lerombolod a templomot s három 
nap alatt megépíted, mentsd meg magadatj! Ha Isten Fia vagy, szállj 
le a keresztről! Hasonlóan a papi fejedelmek is gúnyolódva mondták 
az írástudókkal és a vénekkel együ t t : Másokat megmentett, de magát 
nem tudja megmenteni! Hiszen Izráel királya, szálljon le most a keresztről 
s hiszünk benne. „Istenben bízott, szabadítsa most meg, ha kedveli ő t !" 
Mert azt mondotta : Isten Fia vagyok! Hasonlóan gyalázták őt azok a 
gonosztevők is, akiket vele együtt feszítettek meg. 

A hatodik órától fogva pedig a kilencedik óráig sötétség borult 
az egész földre. A kilencedik óra táján pedig J ézus felkiáltott hangos 
szóval s azt m o n d t a : „Éli, Éli, lemá szabachtháni?" azaz „Én Istenem, 
Én Istenem, miért hagytál el engemet!" Mikor némelyek az ott állók 
közül ezt hallották, így szóltak: Illést hívja. E r re az egyik közülük 
azonnal szaladt, szivacsot vett, megtöltötte ecettel, azután egy nád-
szálra fűzte s inni adot t neki. A többiek azonban azt mondták : Hagyd, 

i hadd lássuk, vájjon eljön-e Illés, hogy megmentse ! Azután J é z u s még 
egyszer hangosan felkiáltott s kilehelte lelkét. 

S íme, a templom kárpitja felülről le az aljáig ketté szakadt . 
! A föld megremegett, a sziklák meghasadtak, a sírok megnyíltak és az 
l elhunyt szentek közül soknak teste feltámadott. S feltámadása után ki-

menve a sírokból, bementek a szent városba és sokaknak megjelentek. 
1 A százados pedig és akik vele együtt őrizték Jézus t , látva a földren-
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gést és amik történtek, nagyon megfélemledtek s mond ták : Valóban, 
Isten Fia volt e z ! 

Volt ott sok asszony is, kik távolról szemlélték mindezt. Ezek 
még Galileából követték Jézust s szolgáltak neki. Köztük volt a Mag-
dalából való Mária, továbbá Mária, a Jakab és József anyja, s végül a 
Zebedeus-f iak anyja. 

34. vs. v. ö. Zsolt 69, 22. — 35. vs. v. ö. Zsolt 22, 19. — 39. vs. v. ö. ZsoJjt 
22, 8. — 43. vs. v. ö. Zsolt 22. 9. — 46. vs. ;v. ö Zsolt 22, 2. — 48. vs. v. ö. Zsolt 
69, 22. 

A keresztrefeszítés történetét, mint a fentebbi fordítás is tanúsítja, átjár-
ják és színezik a ötestámentomi jövendölésre, különösen a 22. zsoltárra hivafi-
kozó utalások. Az evangélista s vele együtt az egész kersztyén gyülekezet 
Jézus keresztrefeszítésének a történetére nem mint a történeti események egyi-
kére emlékezik vissza, nem is a val lásos hősnek azt a szenvedését mutatjal, 
amely számunkra példaképül szolgálhat, hanem az Isten üdvösséget szerző 
cselekvésének kiteljesedését írja le. Hogy Jézus halálának körülményeiről szó ló 
tudósítás mégis «történet» s hü történeti visszaemlékezésen alapul, az jogosan 
n e m vonható kétségbe. Helytelen azt gondolni, hogy az első gyülekezetek elbe-
szélői ezt a tudósítást nem a történeti visszaemlékezés alapján, hanem az 
idézett zsoltárok színeiből állították volna össze. Az elbeszélésnek azok a moz-
zanatai, amelyek a 22., ill. 69. zsoltárra emlékeztetnek vagy utalnak, annyira 
beleillenek a helyzetbe, hogy már ezérl is számot tarthatnak «hitelességre». 
Az elbeszélésben felcsillanó zsoltárhelyek is azt tanúsítják, hogy Jézus szen-
vedésében és halálában teljesedett be az ótestámentomi messiási prófécia. 
Ez viszont azt igazolja, hogy Jézus szenvedése és halála nem a kiszámíthatatlan 
sors tragikus fordulata, hanem Isten akarata. Jézus Istennek engedelmeskedett , 
amikor a kereszthalál szenvedését vállalta. A keresztfán csüngő Jézus éppen 
engedelmessége alapján — minden látszat ellenére is, — az Isten kiválasztott 
Messiása. De ezt csak a hit szemeivel lehet meglátni. Amikor az evangélista 
a 22. és 69. zsoltárra való utalásokkal szövi át a golgotai történetet, ezzel 
sem bizonyítja be «észszerű módon», hogy Jézus szenvedése által, i l letve ennek 
ellenére a Messiás. Hiszen a törvény értelmében «átkozott Isten előtt, aki a 
fán függ» ( V. Móz 21,23). Csak a hit szemei nyiinak meg Isten kinyilatkozta1-
tásának látására s ismerik fel, hogy a golgotai Kereszt ahhoz tartozik, «ami-
ket szem nem lálott, fül nem haLlott és embernek szíve meg se gondolt , amiket 
Isten készített meg az őt szeretőknek» (I. Kor 2 ,9) . Aki hitetlenül tekint a ke-
resztre; az mindig megbotránkozik rajta, vagy legfeljebb azok közé az érthe-
tetlen igazságtalanságok közé sorolja, amelyekben olyan gazdag az emberi-
ség története. 

Amikor a zsidó nép vezetői Jézust a keresztre juttatják, akkor nyilváno-
san is szemléltetni akarják, hogy nem lehet a Krisztus. Metsző gúnnyal adnak 
kifejezést ennek a meggyőződésnek a szinedrium tagjai. Az a Jézus, aki másokon 
segített, most nem tudja megmenteni önmagát, holott ha istenfiúi igénye jogos 
volna, ha valóban «Izráel királya» volna, akkor Istennek kellene őt megmen-
teni ebből a helyzetből. A zsidó hatalmasoknak a gúnyolódása még egyszer 
összefoglalja Jézus egész történetét s az evangélista ennek a mozzanatnak az 
elbeszélésével arra irányítja figyelmünket, hogy Jézus tudatosan és szándéko-
san mondott le messiási királyi hatalmának külső érvényesítéséről. Az egész 
evangéliumi történet elejétől végig bizonyságot tesz erről. Azért nem ellenségei 
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győznek fölötte, amikor kivégeztetik, hanem ő engedelmeskedik Is tennek, »mind 
a keresztfának haláláig». (Fi i 2 , 8 ; v. ö. Ján 10,18). 

Mivel az evangé l i s ta a szenvedéstörténetben Jézus engedelmességét emeli 
ki, azért hiányzik az e lbeszélésből szenvedésének m i n d e n kiszínezése. N e m az 
e m b e r i szenvedés ir tózatos kínjainak a rajzával akar olvasóiban részvétet kelr 
teni. Pedig tudjuk, h o g y a keresztrefeszítésnek az ókorban oly e l terjedt ki-
végzési módja, melyet a rómaiak leg inkább a rabszolgákkal s z e m b e n alkal-
maztak, egyike a legirtózatosabb és l egborzalmasabb kivégzési módoknak . Az 
e l í lé l tnek legelőször a kezeit szegezték rá a keresztgerendára, m e l y e t rend-
szerint az elítéltnek magának kellett a kivégzés h e l y é r e vinni, azután erősí-
tették fel a keresztgerendát a fö ldbe vert cölöpre, s kötözték oda vagy szegez-
ték h o z z á az elítélt lábai t is. A test többnyire egy ülőkére támaszkodhatott . 
A halált n e m a vérveszteség, hanem a vérkeringésben s ennek fo ly tán a szív-
m ű k ö d é s b e n beállott zavarok idézték elő. Az elítélt legtöbbször h o s s z ú órákon 
keresztül szenvedhetett a kereszten, gyötrődése akárhányszor 36 órá ig is tar-
tott, míg testi erőinek teljes k imerülése következtében . a halál bekövetkezett . 
Azért i s rendkívüli je lenség , hogy J é z u s hangos kiáltással fejezi be életét. — 

Máté e lbeszé lésének a középpontjában az a h a g y o m á n y áll, h o g y Jézus 
a 22. z so l tár kezdő szavaival az a jakán halt meg. S o k s z o r próbáltak ennek a 
a szónak olyan értelmet adni, mintha Jézus halálos vergődésében kétségbe-
esett, meghasonlot t vo lna Istennel. N y i l v á n v a l ó azonban, hogy az evangél is ták 
n e m i lyen értelmet tulajdonítottak e n n e k a zsoltáridézetnek, mert különben 
n e m vették volna azt fel evangél iumukba. Hiszen e lbeszé lésük egyéb vonásai , 
mint a fö ldre boruló sötétség, a t e m p l o m kárpitjának a kettéhasadása, to-
vábbá Jézus hangos kiáltása mind Krisztusnak a halálban kivívott diadalát szem-
léltetik. Mások Jézus panaszszavának az éléi azzal igyekeztek el tüntetni , hogy 
utaltak a 22. zsoltár végére, inely a h í v ő lélek Istenbe vetett b i zoda lmának a 
d i a d a l m a s kifejezése. Joggal lehel u g y a n hivatkozni arra, hogy Jézus , mint 
korában mindenki , aki az írást o lvasta és idézte, egy i lyen igéved a zsol tár 
egész tartalmát felidézi. De itt m é g i s , a zsoltár e lső szavairól , nem pedig a 
d i a d a l m a s reménység hangjával lelt befejezésről van szó. Az idézet n e m diai-
d a l m a s kiál lás, hanem panaszos ige. Jézus a zsoltár s zavába foglalja szenvedé-
sének k imondhatat lan és mélységeiben kifürkészhetet len titkát, azt t. ¡., hogy 
e lhagyato t tá lett a kereszten. Ebben vál l valóra rajta is a törvény szava , hogy 
«átkozott Isten előtt, aki a fán függ» (v. ö. Gal 3 ,13 ; II. Kor 5,21). Az Isten-
től e lhagyatot t ság az «átok». De hogy Jézus ennek az e lhagyatot l ságnak a zsol-
tár szavaival ad kifejezést , mutatja, h o g y ebben is Is ten akarata va ló su l meg 
s hogy Jézus ezt az átkot is engede lmesen veszi magára. Fontos megf igye ln i , 
h o g y ez az e lhagyatottság n e m Isten büntetése , mellyel Jézust bűnéért sújtja: 
Jézus h a l á l o s óráiban s e m fordul bűnbánat i zsoltár könyörgésével Is tenhez . 
S z e n v e d é s é b e n is e lkülöní tve marad a bűnösöktő l (v. ö. Zsid 7 ,26) , j ó l l ehe t 
m i n d e n b e n hasonlatos a testvérekhez (v. ö. Zsid 2 ,17—18) . 

Jézus szenvedésének az értelmét az evangéliumi e lbeszélésnek ezek a 
központ i vonásai fejezik ki. E melleit az evangéliumi hagyomány m é g sok 
e g y e s részletvonást tartalmaz. így m i n d e n e k előtt megőr iz te annak emlékét , 
h o g y a kivégzést végrehajtó különítmény kényszerítésére egy az északafr ikai 
Kyrénéből származó, de m á r Jeruzsálemben letelepedett S i m o n nevű z s i d ó em-
ber segíti Jézusnak vinni a keresztgerendát. Simon Márk 15,21 szerint atyja 
volt az e l s ő keresztyének előtt i smeretes Alexandrosnak és Rufusnak (v. ö. 
R ó m 16 ,13) . Megőrizte azután a h a g y o m á n y annak a valószínűleg a város 
fa la in kívül f ekvő he lynek a nevél, ahol Jézust megfeszítették. A Golgota n e v é t 
az evangé l i s ta úgy magyarázza, hogy az «koponya helye». A név eredete -ma 
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már nem tisztázható. Lehet, hogy a ¡sziklás emelkedésnek volt koponyára emlé-
keztető alakja, lehet, hogy a név annyi, mint «kivégzési hely», ahol a halálos 
ítéleteket végre szokták hajtani. 

Az elítélteknek kábító italt szoktak adni, így nyújtanak Jézusnak is «epé-
vel kevert» (v. ö. Zsolt 69,22) bort. Jézus ezt elutasítja: világos tudattal akar 
meghalni. A kivégzettek ruhái a hóhérokat illették meg, így Jézus ruháin is 
megosztoznak és pedig sorsvetés útján (v. ö. Zsolt 22,19). Ugyancsak szokás-
ban volt, hogy az elítélt nevét s vétkét közzétegyék. így tesznek Jézus kereszti-
jére is egy «titulus»-t, melyben a pogány hatóság gúnyosan nevezi őt «a zsidók 
királyá»-nak. A felirat Jézus messiási igényét teljesen a politikai zendülés 
síkjába viszi, de a keresztyén olvasónak tanúsítja Jézus igazi méltóságát. A 
római katonák kegyetlen gúnnyal állítják Jézus keresztjét két másik, vele 
együtt megfeszített gonosztevőé közé. A zsidók királya az ő szemükben rablóvezér 
s Jézus kivégzése a zsidó messiási reményeket egy szintre helyezi a politikai 
kalandorok és a rablócsapatok garázdálkodásaival. 

Ahogyan a szinedrium tagjai Jézust csúfolják, úgy gúny szólal meg 
Jézus panaszszavának a félreértésében is és abban a feltevésben, hogy Jéizus-
l l lést hívja. Egy katona erre Jézusnak ecetet nyújt, hogy kialvó életerőit 
erősítse, szenvedését meghosszabbítsa és a halál bekövetkeztét késleltesse: 
vájjon nem jön-e Illés mégis segítségére? 

Mindezek a részletvonások szemléltető m ó d o n rajzolják meg a golgotai 
szenvedés sötét elhagyatottságát. Ebből a leírásból hiányzik minden kísérlet 
Jézus megvetett halálának a szépítgetésére. De viszont .minden evangélista 
kiemeli és hangsúlyozza a szenvedéstörténetben azokat a mozzanatokat is. 
amelyek Jézus diadalát hirdetik. I lyen mindenek előtt, hogy «a hatodik órától 
a kilencedikig», azaz tehát kb. déli 12 órától d. u. 3-ig sötétség borul az egész 
földre. A tavaszi holdtölte körül napfogyatkozásra nem lehet gondolni. Az 
evangélista ennek a mozzanatnak a kiemelésével azt akarja mondani, hogy 
Jézus halálakor gyászol a föld, mert az Isten ítéletének az órája. Szimbolikus 
jelentőségű a templom kárpitjának a kettéhasadása is: Jézus halála megnyitja 
az utat Istenhez. A zsidó írástudomány is tud arról, hogy kb. 40 évvel a temp-
lom pusztulása előtt, — ami nagyjából egybeesik Jézus halálának évével, — 
megdöbbentő jelek történtek. A jelek közé tartozik a sziklák meghasadása, a 
sírok megnyílása és a halottak megjelenése Jeruzsálemben. Jézus halálával és 
feltámadásával megkezdődik a messiási üdvkor s ez nyer látható kifejezést 
a hagyomány e vonásaiban. Jézus halálában váltság (v. ö. 20, 28) éppen azért 
van, mivel a meghalt szenteket előhívja sírjukból s egész Jeruzsálemet feltá-
madásának a tanújává teszi. 

Végezetül a kivégzéshez kirendelt százados és az őrség is kénytelen tanú-
sítani Jézus is tenf iúi méltóságát. Az evangéliumi elbeszélés legfontosabb cso" 
mópontjain: a keresztelés történetében (3 ,17) , Péter vallástételében (16,16), a 
szenvedés útjának a kezdetekor (17 ,5) és a f ő p a p előtt (26 ,63) az «Isten Fia» 
név jelölte meg Jézus méltóságát. Most is ebben a névben csomósodik össze 
az elbeszélés, h o g y még egyszer az olvasó szeme elé állítsa a megváltás mű>-
vének a mélységes titkát: Isten Fia meghalt a kitaszítottak gyalázatos halálán 
val (az «Isten Fia» név jelentésére nézve v. ö. a Fúggeljéket!). 

Málé elbeszélésének végén hivatkozik az asszonyokra, akik Jézus halál-
tusájának a szemtanúi voltak. Elhagyatottságának a súlyát növelte, h o g y 
tanítványai i s elszéledtek, v. ö. 26,31, csak az asszonyok, akik már GaU-
leában is szolgáltak neki, nézik távolról, mi történik a Golgotán. — Az asszonyok 
közül a Magdalából (v. ö. 15 ,39 ; 1. 109. lap!) származó Mária, aki Luk 8 , 2 
szerint egykor ördöngösségben szenvedett, és a «másik» Mária. Jakabnak é s 
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Józse fnek anyja je len voltak Jézus eltemetésénél is, v. ö. 27, 61. U g y a n ő k tanúi 
a húsvéti történetnek, v. ö. 28. 1. A Zebedeus-fiak, azaz Jakab és János 
apos to lok anyja, akit va lósz ínűleg Saloménak hívtak, testvére vo l t Máriának, 
Jézus anyjának; v. ö. Márk 15 ,40; Ján 19,25. 

27, 57—66: Jézus e l temetése és a sírőrség; v. ö. Márk 15 ,42—47; 
Luk 2 3 , 5 0 - 5 5 ; Ján 19,38—42. 

Mikor már beesteledett , egy Arimatiából származó gazdag ember, 
név szerint József jött oda, aki maga is tanítványa volt Jézusnak . Ez 
bement Pilátushoz és elkérte J ézus testét. Erre Pilátus meghagyta, hogy 
adják ki neki. S József vette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte és el-
helyezte saját új sírjába, melyet a sziklába vágatott. S miután a sír 
szájához egy nagy követ hengerített, eltávozott. Ott volt pedig a Mag-
dalából való Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. 

A következő napon, mely a péntek után következik, összegyűltek 
a papi fejedelmek és a farizeusok Pilátusnál s így szóltak: Uram, gon-
dolunk arra, hogy ez a csaló még életében azt mondot ta : „Három nap 
múlva fel támadok!" Azért intézkedj, hogy a sírt a harmadik napig 
őrizzék, nehogy tanítványai eljővén ellopják őt s azt mondják a nép-
n e k : „Feltámadott a halálból!" S az utolsó csalás rosszabb lesz az 
e lsőnél! Pilátus azt felelte nek ik : Az őrséget megadom, menjetek, őriz-
zétek, amennyire tud já tok! Erre azok eltávozva, őrséggel őriztették a 
sírt és lepecsételték a követ. 

Zsidó szokás szerint a halottakat még haláluk napján e l temették, a ki-
végzettekre nézve pedig V. Móz 2 1 , 2 3 kimondottan így rendelkezett. Az utób-
biakat nem szokták «atyáik sírjába» temetni, hanem a törvényszék rendelket-
zésére álló s írkamrák egyikébe. Itt hagyták a tetemeket, míg a lágy részek el 
nem porladtak, azután a csontokat összegyűjtötték és a családi s í rokba temet-
ték. Római jogszokás szerint viszont a hozzátartozók elkérhették a kivégzettek 

1 holttestét . Hnnek alapján fordult Arimaüai József kérésével Pilátushoz. Arimatiai 
József valószínűleg a Lydda köze lében fekvő Ramalha imból származott , de 
gazdag jeruzsálemi lakos volt, Márk 15, 43 szerint a sz inedrium tagja s Jézus tanít-

' vánva. József a holttestet , mint az akkoriban szokásban volt, tiszta gyo lc sba 
takarta s úgy he lyez te saját, új sírjába. A sír Ján 19,41 szerint egy közeli 
kertben volt. A sziklába vájt s írokban a tetemeket kőpadokra he lyezték és 
a s írüregei nagy lapos kővel zárták le, melyet az e cé lra készült j ára tban ltehe-
tett mozgatni . József a temetés után eltávozott , de két asszony, a Magdalából szár-
m a z ó Mária és a «másik» Mária (v. ö. 27 ,56) , zs idó szokásnak m e g f e l e l ő e n a 
sírnál maradt. 

> Az evangél ista e h h e z hozzáfűzi , hogy a nép vezetői , p o n t o s a b b a n írás-
tudók és farizeusok n e m elégedtek m e g azzal, hogy Jézust kivégezték, hanem 

l P i lá tushoz fordultak a sír őriztetése végett. Feltételezik, hogy a Jézus f ö l l é p é s e 
által e lő idézett mozga lom halálával n e m szűnik meg, h a n e m hogy a tan í tványok 
a megho l t fe l támadásának hazúg híresztelésével tovább /szítják a mess iás i 
várakozások tüzét. í gy azután az «utolsó csalás», t. i. a Jézus ( fe l támadásáról 
s zó ló híresztelés még rosszabb lesz, mint az «első», t. i. Jézusnak az az igénye, 

5 hogy ő a Messiás. Pi látus ugyan Jézus halálával e l intézettnek tekinti a moz-
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galmat, de — mivel neki is érdekében áll minden zavargás elfojtása, — a 
kívánt őrséget megadja. Erre azután a sírt, — talán a zárókő fölé feszített 
és a végein lepecsételt zsinórral, — még külön le is zárják és így őriztetik. 1 

Ez az elbeszélés szoros kapcsolatban van a 28, 11—15 alatt elbeszélttel. 
Sok magyarázó ezt a két elbeszélést késői legendának minősíti, melyben a 
keresztyén gyülekezet védekezik a zsidók híresztelése él len, hogy Jézus holt-
testéi a tanítványok rabolták volna eL Természetes, hogy az evangélista ezeket 
az elbeszéléseket úgy vette fel iratába, ahogyan ^ z o k keresztyének köréhen 
közkézen forogtak, s ezért valóban n e m lehetetlen, hogy nyomot hagyott raj-
tuk a keresztyén gondolkodás színezése és a zsidó rágalmak el len való véde-
kezés. De még ez esetben is hangsúlyozni kell, hogy a holttest ^ellopásának a 
híresztelése feltételezi, hogy húsvét reggelén a "Sír üres volt s hogy ezt a zsidók' 
sem tagadhatták. Éppen ezért igen sok valószínűség szól Máténak a tudósítása 
mellett, hogy t. i. a zsidó vezetők nem elégedtek meg Jézus megölésével , ha-
nem folytatták el lene a küzdelmet halála után is. 

Jézus fel támadása. 2 8 , 1—20. 

Az evangélista egész eddigi elbeszélése fo lyamán ismételten hangsú-
lyoznunk kellett, hogy az nem «történeti» tudósítás, vagyis nem a rnult ¡ese-
ményeit kutató érdeklődést akarja kielégíteni, hanem a szó legmélyebb értel-
mében bizonyságtétel Krisztusról, Istennek Jézusban adott Megváltójáról, (v. 
ö. pl. 2. és 188. lap!). Ugyanez áll a húsvéti történetről is. Amit Máté u to l só 
fejezete evangéliumának lezárásaként mond, bizonyságtétel o lyan események 
valóságáról, melyek teljesen szétrobbantják az emberi történelem kereteit. 
A húsvéti történetben nem emberi «szereplők» viszik a cselekvés fonalát, hanem 
isten. Ez teljes összhangban van Jézus működésével , mert Máté elbeszélése 
szerint annak, ami Jézus születésétől fogva egészen a Golgotán bekövetkezett 
haláláig történt, a cselekvő alanya mindvégig Isten. De amit a húsvéti tör-
történet elmond, az minden megelőzőnél világosabban mutatja, hogy Isten 
Krisztus elküldésével és Jézusnak a halálból feltámasztásával új, a meglevő-
től gyökeresen eltérő, más rend alapján élő világot, a bűn világával szemben 
az isteni világot alapítja meg. Erre az új világkorszakra várt Izráel égő re-
ménységgel s az most egészen másként, sokkal átfogóbb és mélységesebb 
értelemben valósul meg, mint ahogyan azt a zs idó apokaliptika legszélsősége-
sebb fantáziája is gondolta volna. Ezért csoda az egész evangéliumi történet 
és ennek a csodának a végső paradoxiája a húsvéti történet. 

Amit Máté a húsvéti történetre nézve e lmond, tulajdonképpen néhány 
szóban foglalható össze. A Nagypénteket követő hét első hajnalán a sírhoz 
siető asszonyok isteni üzenetből értesülnek arról, hogy Jézus él, nincs többé 
a halottak közt. Amit a zs idóság eszchatologikus 'reménysége a messiási 
üdvkor legkiemelkedőbb jel lemvonásának mondott, t. i. a halottak feltámadása, 
az most beteljesedett (1—10 vs.-k). Ezen az alapvelő, de közelebbről nem 
részletezett isteni üzeneten túl az evangélista még csak két vonást emel ki. 
Egyfelől , hogy a zsidóság Jézus feltámadásának hírére tovább is megmarad hitet-
lensége mellett s hogy folytatja küzdelmét Jézus el len (11—15. vs.-ek). Másfelől 
pedig, hogy a feltámadott és megdicsőült Krisztus tanítványait mint apos-
tolokat teljesen az új, isteni világnak a szolgálatába állítja. Ez is mutatja, 
hogy a megdicsőült Krisztus teljes hatalommal ura ennek az új, isteni 
világnak (16—20. vs.-ek). 

66 



28, 1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

10 

8 

193 

2 8 , 1 - 1 0 A húsvéti történet; v. ö. Márk 1 6 , 1 - 8 ; I.uk 24, 1—12; Ján 20,1—10. 

Szombat elmultával, a hét első napjának [hajnalán a Magdalából 
való Mária és a másik Mária elmentek megnézni a sírt. S íme, nagy 
földrengés lett. Mert az Úr angyala alászállt a mennyből, odament, 
elhengerítette a követ és ráült. Külső megjelenése olyan volt mint a 
villám s ruhája fehér, mint a hó. Tőle való féltükben döbbenet fogta 
el az őröket s szinte holtra váltak. Az angyal pedig megszólalva azt 
mondotta az asszonyoknak ; Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a meg-
feszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadott, miként megmon-
dotta ! Jöjjetek, lássátok a helyet, ahol feküdt! Azért gyorsan menjetek 
el, mondjátok meg a tanítványoknak, hogy feltámadott a halálból s íme, 
előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok őtj íme, megmondottam 
nektek! Erre gyorsan eltávoztak a sírtól,' félelemmel és nagy örömmel 
elfutottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. 

S íme, Jézus szembe jött velük s mondotta: Köszöntlek benne-
teket! Azok pedig odajárulva hozzá átfogták térdeit s leborultak előtte. 
Akkor Jézus így szólt: Ne féljetek! Menjetek el, vigyétek meg a hírt 
testvéreimnek, hogy menjenek Galileába s ott majd meglátnak engemet. 

A hét e l ső napjának hajnalán a két Mária, aki szemtanúja volt Jézus 
halálának és ott volt Jézus temetésénél, e lmegy, hogy megnézze a sírt. Máté 
elbeszélésének az összefüggésében ez valószínűleg azt jelenti, hogy a két 
asszony utána akart nézni, nem történt-e valami a sír körül, melyet a katona-
ság őrzött. Mórk és Luk elbeszélése szerint a Rét asszony ekkor akarta 
a holttestei drága kenetekkel megkenni, amihez a temetéskor nem volt idejük. 
Ján 19,39—40 szerint azonban a megkenés megtörtént már a temeté> alkal-
mával. Talán Máté is így tudta s evvel van összhangban a jelen elbeszélés is. 

Jézus feltámadását az evangélisták nem írják le. Amit Máté az angyalnak, 
azaz Isten követének az alászállásáról, valamint a kő elhengerítéséről leír, azt 
talán nem annyira az asszonyok személyes tapasztalásának gondolta, mint 
inkábi) következtetésnek az adott helyzetből. Az isteni követ leírásában Máté 
kiemeli, hogy Isten dicsősége tükröződött rajta. Erre mutat «megjelenése», 
mely a villámra emlékeztet (az evangélista itt nyilván arcának isteni fény-
ben, világosságban ragyogására gondolt), hasonlóan ruhájának vakító fehér-
sége. Az őrökről Máté csak annyit mond, hogy holtra rémült döbbenet fogta 
el őket Az angyal az asszonyokhoz intézi üzenetét s mindenek előtt' a féle-
lemtől akarja megszabadítani őket, mely mint minden embert, úgy őket is 
elfogta, amikor Isten dicsősége megnyilatkozott szemeik előtt. Annak igazo-
zolására, hogy Jézus feltámadott s nincs a halottak közt, az angyal megmutatja,-
nekik a sírban az üres padot vagy kamarát, ahol holtteste feküdt. 'E mellett 
az angyali üzenet nem mond mást, mint csak a tényt hangsúlyozza: Jézus 
feltámadt és ezzel beteljesedett Jézus szava, v ö. 26, 32. Ugyanezt erősíti meg 
Jézus is az asszonyoknak. Az evangélistának az a tudósítása, hogy Jézus az 
asszonyoknak megjelent, hangsúlyozza, hogy Jézus valóban feltámadott. Egyéb-
ként az evangélista a húsvéti történetben é p p e n 'csak azt a kimondhatatlan 
döbbenetet és nagy örömet emel i ki, amely az isteni üzenet e lső részeseit 
elfogta. Majdnem minden, a húsvéti történettel kapcsolatos elbeszélés kiemelj 
azt a mélységes lelki megrázkódtatást és megdöbbenést, mely az első szem-
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tanúkat elfogta (v. ö. Márk 16,8; Luk 24,5—22). Szinte teljesen megfoghatatlan 
az isteni üzenet, hogy t. i. bekövetkezett, valósággá lett a halottak fe l támadása 
s ezzel együtt az új, isteni világkorszak. A húsvéti történet asszonyai két 
világ határmesgyéjén álljafnak s ennek kifejezése, hogy a velük szembe j ö v ő 
Jézus előtt térdre borulnak, mint ahogy a kegyesek Isten előtt szoktak. 

2 8 , 11—15: Az őrök megvesztegetése. 

Mialatt azok eltávoztak, íme, néhányan az őrségből bementek a 
városba és hírül vitték a papi fejedelmeknek mindazt, ami történt. 
Ezek pedig összegyülekeztek a vénekkel együtt, tanácsot tartottak és 
sok pénzt adtak a katonáknak mondván : Mondjátok, hogy tanítványai 
éjjel odajöttek s ellopták őt, mialatt mi aludtunk. S ha ez a helytartónak 
fülébe jutna, mi majd megnyugtatjuk s gondoskodunk arról, hogy gond-
talanok lehessetek. Erre elfogadták a pénzt és úgy cselekedtek, ahogy 
kitanították őket. S mind a mai napig híresztelik ezt a beszédet a 
zsidók közt. 

Ez az elbeszélés szoros kapcsolatban van a 27, 62—66 alatt elbeszélttel s 
amit ott elmondottunk, reá is vonatkozik (I. 191. lap!). A jeruzsálemi zsidór 
ság vezetői meglepő és megdöbbentő módon értesülnek az őrségtől Jézus fel-
támadásáról. Ez a hír azonban csak fokozza konokságukat és hitetlenségüket, 
úgyhogy az őrség megvesztegetésével azt híresztelik, ,bogv Jézus holttestét a 
tanítványok lopták el. Ez a híresztelés, 'melyről az evangélista még a sa já t 
napjaiban, vagyis az evangél ium keletkezésének az idején is hallott, s a m e l y r ő l 
más forrásból is tudunk, tanúsítja, hogy a sír valóban üres volt. Zsidó gondol -
kodás számára egyik igen fontos kérdés, hogy mi történt Jézus holttestével. A 
holtlest ellopásának a hírét a zsidóság n e m terjesztette volna, ha az e l ső 
húsvét napján a sír n e m lett volna valóban üres. A húsvéti csoda mint az 
üres sírról szóló tudósítás lesz kézzel fogható valósággá a m i világunk számára. 

2 8 , 16—20. A feltámadott Krisztus parancsa és ígérete. 

A tizenegy tanítvány azután elment Galileába, arra a hegyre, 
ahova Jézus őket rendelte. S amikor {meglátták őt, leborultak előtte. 
Némelyek azonban kételkedtek. Ekkor Jézus odalépett hozzájuk, beszélt 
velük s így szólt hozzájuk: Nekem adatott minden ¡hatalom mennyen 
és földön. Azért menjetek, tegyetek tanítványokká minden népet s 
kereszteljétek meg őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek a 
nevére s tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam 
nektek. S íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 

19. vs. v. ö. Dán 7, 14; — 20. vs. v. ö. Józs 22, 2; Bírák 13, 14; I Móz 28, 15. 

Amit Jézus tanítványainak 26 ,32 szerint ígért s amit a húsvéti történet 
első tanúi által az isteni üzenet és a feltámadott Jézus szavával hirdetett, az 
valósággá lett. Jézus a tanítványok előtt ment Galileába, hogy ott összegyűjtse 
őket, mint első gyülekezetét. Galileában, távol Jeruzsálemtől a kis sereg füg-
getlenné lesa a hitetlen zsidó vezetőktől. Az új igazi Izráel nem Jeruzsálemben 
születik meg. 
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Máté szerint Jézus a tizenegy tanítványnak egy hegyen jelent meg. Az 
e lbeszélés semmi súlyt sem helyez a feltámadott Jézus megjelenésének külső 
körülményeire, azért az elbeszélés kerete csak a bevezetésben van meg, de 
a befejezésnél hiányzik. Máté egyéb elbeszélésmódjához híven szándékosan 
hagyja bizonytalanságban az esemény kereteit s így sötétben tapogatódzanak, 
akik a szóbanforgó galileai hegyet pontosabban meg akarják határozni. — 
Azt, hogy Jézus feltámadása után a .«tizenkettőnek» megjelent, Pál apostol 
is említi, I. Kor 15,7. 

Máté elbeszélésének a hangsúlya azon van, amit a feltámadott Krisz-
tus mond. Mert ezek az «utolsó« szavai .döntő fontosságúak a keresztyén 
gyülekezet számára. Közlésükkel az evangélista nem «történeti» tudósítást ad, 
hanem a gyülekezet létalapját tárja fel. Innét érthető, hogy ezeknek az IgékJ-
nek a fogalmazásába beleszövődik az e lső keresztyénség hite, Krisztus-átélése. 
De ha csak ezt vennénk észre s ennek a megfigyelésnek a hangsúlyozásával két-
ségbe vonnánk ezeknek az igéknek a «hitelesség»-ét, akkor még távolról sem tudnók 
a jelentőségüket helyesen megragadni. Mert ahogyan az evangélista tudósítása 
szerint a tizenegy tanítvány leborult a feltámadott Jézus láttára, úgy tekintett 
az egész gyülekezet imádságos alázattal, hittel a . megdicsőült Krisztusra s 
tudakolta akaratát, parancsát, hogy annak engedelmeskedjék és egész életét 
a szerint alakítsa. Ez a körülmény e leven valósággá teszi a Feltámadott 
igéit, úgyhogy azok egyúttal minden idők keresztyénei számára megszólal-
tatják az U r a t 

Jézus mindenek előtt hangsúlyozza, hogy Isten az ő kezébe adott minden 
hatalmat mennyen és földön. Ezzel beteljesedett, amit Dán 7,14 m o n d o t t 
Krisztus a mennyben, Istennél van, de a földön is minden hatalom az ő kezé-
ben van. ő annak az új világkorszaknak, annak az új isteni világnak az Ura, 
amely feltámadásával valósággá lett. Isten mindent ő általa cselekszik, ö nyi-
latkoztatja ki az Atyát s Ő ;az egyetlen út az Istenhez (v. ö. Ján 14,6). Isten 
cselekszik a Krisztus által. Ezért a Fiú nem egy második istenség az Atya 
mellett. Az Atya adta át neki a hatalmat — minden korlátozás nélkül — a föl-

dön, az Atya akaratát hajtja tehát ivégre s az apostol szavai szerint a^ 
Atyának adja majd vissza hatalmát, hogy «Isten legyen minden mindenekben» 
(I. Kor 15,24—28). Ennek az isteni királyi hatalomnak a szolgálatába állítja 
a Feltámadott Jézus a tanítványokat az iú. n. «hiissziói parancs»-csal. Mivel 
a megdicsőült Krisztus hatalma nem ismer határokat, azért tanítványainak 
is hirdetnie kell hatalmát minden nép iközt, hogy azok mind « tan í tványa i -
vá legyenek, vagyis az ő szolgálatába álljanak. Az első keresztyén gyülekezetek 
történetéből tudjuk, hogy az apostolok csak küzdelmek árán jutottak el a 
minden néppel szemben elkötelező missziói parancs megértésére (v. ö. Gal 2 , 8 ; 
Csel 10—11), holott a bűnbocsánat ajándéka és az élet, melyet Jézus hozott, nem 
korlátozódhatott egy népre. A missziói parancs ugyanazt mondja, mint 24, 14 s 
azért nem lehet kétséges, hogy a gyülekezet annak teljesítésében valóban 
Urának és Krisztusának engedelmeskedett és engedelmeskedik még ma is. 

Tanítványokká a népek a keresztség által lesznek, s azok maradnak, 
ha Jézus parancsolatának engedelmeskednek. Ezt az igét úgy szokták 
idézni, mint a keresztség «szerzésének» az igéjét. Azonban nyilvánvaló, 
hogy Jézus itt nem alapít egy új s addig ismeretién va,llásos cselekményt. 
Hiszen Máté evangéliumát a keresztelésről szóló tudósítással kezdette s hang-
súlyozta, hogy János keresztségének isteni eredetét és jogát Jézus megerősítette, 
(v. ö. 21 ,25; 1.142—143. lap!). Jézus tehát azt rendeli el, hogy tanítványai folytas-
sák, amit János megkezdett De a kegyelmet, amelyet János Izráel népének 
kínált fel, Jézus »minden nép»-nek hozza. Az új, igaz Izráel, Isten népe , 

13' 
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melyet Krisztus a keresztség által gyűjt egybe, nemcsak a «választott nép»-ből, 
hanem a pogány népek sokaságából is sereglik össze. Így Krisztusban a kereszt-
ség új tartalmat nyer. Ezentúl az keresztség «az Atya és a Fiú és a.Szentllélek 
nevére». Ezt a «szép nevet» «hívták segítségül» a megkereszteltek fölött 
(Jak 2, 7), hogy annak tulajdonává legyenek, akinek nevére megkereszteltettek. 
Az Üjtestámentom egyébként Krisztus nevére v a l ó keresztségről szokott beszélni 
(v. ö. pl. Csel 2 , 3 8 ; 8 ,16; 10 ,48 ; 1. Kor 1 , 1 3 . 1 5 ) . Nem véL-etlen, hogy itt 
az Atya, Fiú és Szentlélek nevére való keresztségről van szó, mert csak így 
ismerhetjük meg a kegyelemnek teljes gazdagságát, melyet Isten Krisztusban 
a keresztség által ad. Istent itt 'azért nevezi Jézus Atyának, mivel ebben a 
névben tárul fel irgalmasságának a kimondhatatlan bősége. Az Atya fogad 
bennünket fiaivá és atyai kegyelmével árasztja e l Egyházát. Isten kegyelme 
a Fiúban teljesedik be rajtunk. Atya és Fiú elválaszthatatlanul egy (v. ö. Ján 
10, 30). Akiket a Fiú megváltott és a keresztség által népébe befogadott, azok 
nyernek Istentől bűnbocsánatot. A Fiú megváltói munkáját pedig a Szentlélek 
viszi véghez e b b e n a világban. Ahol valaki a keresztséget e lnyerte s igv az Atya 
és Fiú tulajdonává lett, ott megnyíl ik az út a Lélek munkája számára. Mert 
a tanítvány apostol i munkája n e m ér .véget azzal, hogy a népeket a bűnbánat 
útján elvezeti a keresztséghez. Tanítványok azok maradnak, akik megtartják 
mindazt,, amit a Krisztus parancsolt (v. a. Jozsue 22 .2: Birák 13. 14). Amit Jézus 
kegyelmes ajándékként ad övéinek, az engedelmességük által lesz sajátukká. 
A hit engedelmességére kell az Egyháznak tanítania Krisztus népét és pedig 
Jézus igéjének segítségével. Mert ez a feladat Jézus tanítványainak szolgálata 
által valósul meg. 

Jézus azonban nemcsak feladatot állít gyülekezete elé, hanem ígéretet 
is ad neki: vele lesz tanítványaival mind e világ, pontosabban: ennek a világ-
korszaknak végezetéig. Jézus isteni hatalommal ígéri megsegítő jelenlétét övé-
inek, v. ö. 1. Móz 28, 15; Birák 6.12; Csel 18,10. Jóltehet e világban élnek, 
a bűnnek és halálnak ösvényein járnak, de Uruk és Krisztusuk mellettük van. 
hogy megsegítse és megszabadítsa őket a Gonosznak hatalmából. Az evangélium 
utolsó szava így záródik össze szoros gyűrűvé azzal, amit a könyv elején olvas-
tunk: Jézus a Krisztus, az '.-Immánuel», azaz «Velünk az Isten» (v. ö. 1,23). 

Máté n e m beszél Jézus mennybemeneteléről . Amint >az evangélium utolsó 
szavaiból kitűnik, ő is tudja, hogy a -felámadott és megdicsőült Jézus -a 
mennyben, Istennél van. Azonban ennél a megállapításnál sokkal fontosabb, 
hogy Krisztus a gyülekezetével van. Ez ad a gyülekezetnek életet, hitének erőt, 
ez segíti diadalra elnyomatás és üldöztetés közepette, úgvhogv «a pokol 
kapui sem vesznek rajta diadalt». 



Függelék. 
I. A gyermekségi történet. 

A Jézus születéséről, a mágusokról és a bethlehemi gyermekgyilkosságról 
szóló történetek, mini kifejtettük, oly hagyományt foglalnak írásba, amely a 
palesztinai keresztyén gyülekezet körében élt. A Jézus születésére vonatkozó 
elbeszélésnél ez következik már az 1,21-ben található szójátékból, amely vilá-
gossá csak akkor lesz, ha a Jézus-név jelentésére gondolunk. A 2. fejezetben 
található elbeszéléseknél a palesztinai ősgyülekezetből való származást nemcsak 
az a körülmény tanúsítja, hogy azok tájékozottak olyan viszonyokról, amelyek 
Palesztinán kívül hamarosan feledésbe merültek. Áll ez különösen az 
Archelausra vonatkozó megjegyzésről. Még inkább palesztinai eredetre mutat 
az a körülmény, hogy az evangélista által idézett ótestámentomi helyek általá-
ban eltérést mutatnak a Septuagintától és részben kifejezetten az eredeti héber 
szövegre utalnak (így pl. 2, 6, v. ö. Mik 5, 2; továbbá 2, 15és Hós 11,1) . Nyi lvánvaló 
azonban az is, hogy az 1—2. fejezet elbeszélésanyagát maga az evangélista 
illesztette bele munkájába. Az evangélium soha sem létezett a gyermekségi törté-
net nélkül. 

Ezek a megállapítások máris kritikai állásfoglalási jelentenek o lyan 
kísérletekkel szemben, amelyek a leologiai és történeti kutatás folyamán a 
Máté által közölt hagyományt a minden történeti alapot nélkülöző legendák 
sorába igyekeznek utalni. E kísérleteket itt nem tárgyalhatjuk részletesen; 
tájékozódás céljából v. ö. Klostermann kommentárját és Clemen: Religions-
geschichtl iche Erklärung des Neuen Testaments, 2. kiad., 1924, 115 kk. és 192 
k. lpk. A Jézus Szentlélektől való fogantatásra nézve elmondandók tekintetében 
Luk 1—2 tárgyalására kell utalnunk. 

Sok kutató a napkeleti bölcsek történetének, valamint 'a vele kap-
csolatos elbeszéléseknek a történeti hitelességét teljesen tagadja . s úgy véli, 
hogy ezekben az elbészélésekben a keresztyén gyülekezel 'legendaköltő kép-
zelete közkeletű mesemotívumok színes ruháiba öltöztette a gyermek Jézust. 
(V. ö. a fentebb felsoroltakon kívül még Bultmann: Die Geschichte der synop-
tischen Tradition, 2. kiad., 1931. 317 k. lpk.) Különösen két ilyen mesemotívumot 
vélnek felfedezhetni. Egyik a mágusok hódolata az újszülött király előtt kap-
csolatban a születését jelző csillaggal. Azonban éppen itt a <>mese»-motívumot fel-
fedezni még nem sikerült és azok a mozzanatok, amelyeket e történet kelet-
kezése érdekében felsorakoztattak, nem meggyőzők, — amit a kutatók egymás-
nak e l lentmondó feltevéseinek sora is tanúsít. A másik motívum1 a hatalmára 
féltékeny uralkodónak a megszületett új király elleni eredménytelen dühön-
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gésében nyi latkoznék meg. Erre nézve va lóban több példa is h o z h a t ó fel az 
ókor i népek hagyományaibó l . Ennél még fontosabb, hogy Josephus Mózes 
születésének történetét úgy adja elő, hogy az emlékeztet Máté e lbeszélésére . 
Elbeszé lése (Ant. 11,9 ,2) szerint t. i. az egyik egyiptomi írástudó a fáraónak 
hírül adja, h o g y egy zsidó g y e r m e k fog születni , aki az egy ip tomiak uralmát 
megalázza és a zsidókét gyarapít ja . Erre adja ki a fáraó rendeletét , a m e l y 
szerint minden újszülött zs idó f iúgyermeket a Nílusba kell ölni. Hason lóró l 
tud a zsidó írástudomány is ( E x R 1,66 d, Bil lerbeck 1,88. lap) . Mivel Mát 
2, 20-at az evangél is ta n y i l v á n II. Móz 4, 19 hatása alatt formálja , n e m 
lehetetlen, h o g y az említett rabbiniszt ikus legenda befo lyáso l ta Máté elbeszéf-
lését. Azonban ez még nem teszi érthetővé a bethlehemi gyermekgy i lkosságró l 
s z ó l ó e lbeszé lés és a vele kapcso la tos történetek keletkezését. Arra sem l ehe t 
gondolni , hogy az evangélista által idézett ó tes támentomi h e l y e k adtak vo lna 
alkalmat ez e lbeszélések keletkezésére . Éppen úgy nem lehet s ú l y o s a b b nyomaté -
kot tulajdonítani az e lbeszélés történet isége tekintetében annak, hogy J o s e p h u s 
hal lgat a bethlehenuj, gyermekgyi lkosságról . Lehetségesnek kell tartani azt, 
h o g y egy i l y e n esetnek a híre n e m jutott el Josephus ig és m é g ha eljutott is, 
Josephusnak lehettek okai, h o g y azt ne vegye fel munkájába. I lyen és h a s o n l ó 
megfonto lásokkal azonban «bebizonyítani» sem lehet Máté e lbeszé lésének a hite-
lességét: m i n d e n azon fordul meg, hogy valaki mennyire haj landó hitelt 
adni és hűséget tulajdonítani az evangél ium elbeszélése mögöt t rej lő gyülekezet i 
hagyománynak . A történeti h i te lességnél minden esetre f o n t o s a b b az, amit 
Máté mondani akar, hogy t. i. Krisztus története kezdettől fogva mutatja egy-
felől a világ gyűlöletét és h a l á l r a kereső üldözését , más fe lő l Is ten o,l,tamazó 
szeretetéi , amel lye l még az ü ldözés t is üdvtervének szolgálatába tudja ál l í tani 
é s ebben is megmutatja akaratának örök 'érvényét. 

II. Jézus csodáiról. 

Az evangél iumi történettől e lválaszthatat lanok azok az e lbeszé lések , ame-
lyekben arról van szó, hogy Jézus csodát vitt véghez. Jézus c sodá i azok a cselef-
kedetei, ame lyek a szokásos tapasztalást meghaladó rendkívül i ségükkel 
Istenre utalnak és tanúsítják I s ten kegyelmét az ember iránt. Ezért Jézus c s o d á i 
— ahogy az Ojtestámentom nevez i őket, — «csodálatos cselekedetek» (Mát 
2 1 , 1 5 ; 24 ,24) , «hatalmas cse lekedetek», isteni «erőmegnyi latkozások» (Mát 11, 
20 kk.), «jelek», t. i. Isten kinyi latkoztatásának a jelei (Mát 12, 38 k), vagy csak 
egyszerűen «cselekedetek», azaz Jézus messiási cselekedetei (Mát 11,2) . 

Már ezek a nevek is mutatják, hogy a csodák az evangé l ium szerves 
tartozékát alkotják. A Jézus által hirdetett evangél ium nem pusztára Ige, taní-
tás, amely megvalósul annak az e l fogadásával és az é le tbe átültetésével . A 
Keresztelőnek a kétkedő kérdésére , hogy vájjon Jézus-e az e l jövendő , Jézus cse-
lekedeteire utal és Ezsajás pró fé ta szavára hivatkozva felel i , hogy v a k o k 
látnak, sánták járnak, b é l p o k l o s o k megtisztulnak, siketek hal lanak, halot-
tak fe l támadnak és szegényeknek az evangél ium prédikáltatik. CM át 11 ,2—6) . 
Hasonlóan hivatkozik Jézus a «jelek»-re, amelyeket véghezvitt , a Korázin és Bét-
saida ellen m o n d o t t igékben (Mát 11,21). Ha Jézus nem gyógyí tot t volna m e g 
ördöngösöket , érthetetlen volna a Belzebullal va ló szövetkezésnek a vádja és 
Jézus felelete (Mát 12,24—28). Ha Jézus nem vitt vo lna véghez csodálatod 
gyógyításokat — és pedig éppen szombatnapon , — ugyancsak érthetet len vo lna a 
farizeusokká', támadt összeütközés egyik legfontosabb vi tapontja , t. i. a s zom-
batnap megszente lésének a kérdése (v. ö. Márk 1,21—28; 3 , 1 — 6 stb.). Mindlez 
mutatja, hogy a Jézusról s zó ló h a g y o m á n y h o z a csoda kezdettől fogva hozzá-
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tartozotL Éppen ezért nem számol az evangéliumi hagyomány természetével 
az a feltevés, amely szerint a Jézusról szóló legelső elbeszélésből hiányzott a 
csoda, s az csak később került abba bele. Lehetetlen a ránk maradt evangéliumi 
hagyományt megérteni, ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy csak a gyüle-
kezet legendaköltő fantáziája szőtte Jézus feje köré a csodatettek glóriás fé-
nyét. Valóban nem is lehet kielégítő módon megmagyarázni, hogyan rakódott 
volna le Jézus alakja körül a csodákról tudó elbeszélések halmazata, ha az 
első keresztyének visszaemlékezése e tekintetben teljesen hamis lett volna. Pa r 

lesztinában, abban a környezetben, amelyben Jézus élt. a közfelfogás nem 
kívánta meg a neves tanítóktól a csodát. A zsidó írástudomány visszaemlé-
kezései a legnagyobb hatású és legünnepeltebb írástudókról, a rabbikról nem; 
őriztek meg o lyan elbeszéléseket, amelyek szerint azok csodát tettek volna. 
Ez mutatja, hogy lehetett valaki ünnepelt tanító, a nélkül hogy csodákat vár-
tak volna tőle. Általában azok a csodás 'jellegű elbeszélések, amelyekkel a 
zsidó hagyományban erre a korszakra vonatkozólag találkozunk, inkább imák 
meghallgatása, vagy Isten által adott jelek. Az i lyenektől Jézus csodái tel-
jesen elütnek. 

De ha a környezet nem adott okot az első keresztyéneknek arra, hogy 
Jézus személyét csodák legendáival ékesítsék, úgy nem magyarázható a csodás 
elbeszélések keletkezése az Ötestámentom befolyásából sem. Különösen Strausz 
Dávid hivatkozott arra, hogy az első keresztyénség Jézus messiásvoltába vetett 
hitéből kifolyólag aggatta rá a különféle csodás > elbeszéléseket. Szerinte a a 
őskeresztyénség abban a meggyőződésben élt, hogy Jézus életében beteljese-
dett minden ótestámentomi ígéret és hogy e meggyőződés alapján fonta körül 
az első gyülekezet Jézus személyéi o lyan csodákkal, amelyekről az Ötestá-
mentom beszélt és amelyekhez hasonlókat a közhiedelem várakozása a Mes-
siástól reméli. Nem lehet ugyan tagadni annak a lehetőségét, hogy az Otestá1-
mentom elbeszéléseinek a segítségével itt-ott feltöltötték a gyülekezeti hagyo-
mányt. De a csodás elbeszélések keletkezését ez a szempont már csak azért sem 
érteti meg, mivel a Jézus messiás-voltába ,vetett hit feltétele annak, hogy 
Jézusra az Ötestámentom ígéreteit vonatkoztassák. Ez a hit pedig máris elvá-
laszthatatlan a csodától. Ehhez járul, hogy az evangéliumi hagyományon az 
ótestámentomi csodás elbeszélések formáló hatását nem lehet kimutatni. 

Más irányvonalban, de tulajdonképen rokon szempont segítségül vétele mel-
lett igyekszik az evangéliumi csoda-elbeszélések keletkezését megmagyarázni az a 
feltevés, hogy az őskeresztyénség a vándorló csodatörténetek motívumait vette 
át és fűzte hozzá, — megfelelőképen átalakítva. — Jézus személyéhez. Magában 
véve természetesen nem mondható lehetetlennek, hogy i lyesmi megtörtént. 
Az is nyilvánvaló, hogy az evangéliumi csoda-elbeszélések felépítésmódja, elbe-
szélői formája rokonságot mutat olyan csodás jellegű elbeszélésekkel, amelyek 
részben a rabbinisztikus hagyományban, részben pedig hellenisztikus csoda-
elbeszelésekben találhatók. Ennek ellenére a vallástörténeti összehasonlítás és 
a formatörténeti kritika eszközeivel legfeljebb egyik vagy másik elbeszélés 
«hitelességét» lehet kétségbe vonni. Viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy 
már vándorló csodatörténeteknek kapcsolatba hozatala Jézus személyével fel-
tételezi az őskeresztyén gyülekezet hitét abban, hogy Jézus vitt véghez csodákat. 
Az a körülmény, hogy valamely evangéliumi csoda-elbeszélés formai vagy 
tartalmi szempontból rokonságot mutat más ránk maradt nem-evangéliumi 
csoda-elbeszéléssel , még nem jogosíl fel arra. hogy . az illető elbeszélés tör-
ténetiségéi tagadjuk. A döntő szempont az, hogy az illető csodás elbeszélésnek 
van-e szerves kapcsolata Jézus messiási munkájával, s hogy tükrözi-e Jézus 
megváltói akaratát. Azért a történeti hitelesség kérdése is attól függ, hogy meg-
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állapítsuk, mi az értelme és jelentősége a csodatetteknek Jézus messiási mun-
kájának az összefüggésében. 

Ha már most számolni igyekszünk azzal a ténnyel, hogy csodás történetek 
a Jézusról szóló elbeszéléshez kezdettől fogva hozzátartoztak, úgy azoknak, akik 
a csodákat Jézus életében elismerni mégsem akarják, nem marad hátra más ma-
gyarázat, mint vagy az, hogy az események szemtanúi tévedtek, vagy pedig az, 
hogy Jézus, akár szándékosan, akár pedig szándéktalanul megtévesztette hallga-
tóit. I lyenforma elgondolások ál landóan kísértenek az evangélium elbeszélé-
seivel kapcsolatban. Hogy pl. a bé lpoklos nem Jézus szavára gyógyult meg, 
hanem Jézus csak megállapította, hogy a beteg tiszta és elküldötte a paphoz e 
megállapítás hivatalos igazolása végett. Vagy hogy Jézus hitének naiv nemtö-
rődömségével mondotta a bélpoklosnak: «Akarom, gyógyulj meg!», de hogy sem 
Jézus maga, sem pedig a tömeg nem figyelte lovább a beteget, meggyógyult- e való-
ban. Nem nehéz megállapítani, hogy ezek a feltevések szöges ellentétben álla-
nak azzal, amit az evangélium mond. Az Újtestámentom bizonysága szerint az 
e lső keresztyének hite sokkal realisztikusabb volt, semhogy naiv és hazug 
ígéreteket csodának vett volna. 

De nem mondható kielégítőnek az a magyarázat sem, amely Jézus gyógyí-
tásait személyének a szuggesztív erejéből vagy pedig abból a fe l ismerésből 
igyekezik megmagyarázni, hogy igen sok testi betegségnek a végső gyökere 
a lelki életben van és hogy ha a lelki életben gyógyulás következik be, akkor a 
testi élet egészsége is helyreáll. A szuggesztív behatások gyógyító erejét az 
orvostudomány is ismeri és elismeri, a nélkül hogy azoknak magyarázatot 
tudna adni. Űjabban pedig a pszichoterápia különféle irányzatai mutatták ki, 
hogy nagyon sok betegségnek, és pedig nemcsak lelki természetűeknek, hanem 
kimondottan testi elváltozásokkal járó betegségeknek (pl. némely bénulások-
nak, esetleg bőrbajoknak) is lelki természetű, «pszichogén» oka van. Ennek 
alapján közelfekvő az a feltevés, hogy a Jézus által meggyógyított betegek pszi-
chogén természetű bajokban szenvedtek és hogy Jézus azok közé a «karizma-
tíkusok», vagyis Isten különös kegyelmi ajándékaival felruházott választottak 
közé tartozott, akikkel a vallástörténet egész területén, azután az Ótestámentom-
ban, d e kivált a keresztyénség történetének a folyamán mint «szentek»-kel is-
mételten találkozunk. Jézus gyógyításai közt különösen nagy számban voltak 
a démonikusok, tehát tipikusan «pszichogén» természetű betegek. De m á s beteg-
ségeknél, mint pl. bénáknál, gutaütötteknél, vakoknál és süketeknél sem lehe-
letlen, hogy betegségük lelki természetű okokból származik. Ez még azoknál 
sem mondható kizártnak, akiket az evangél iumok leprásoknak mondanak. Mert 
igaz ugyan, hogy a lepra nem vezethető vissza pszichogén okokra, azonban az 
ókorban hiányzott a leprásoknál a pontos diagnózis és sok beteg számíthatott 
leprásnak, akinek másnemű, a lelki életben gyökerező betegsége volt, mely 
bőrbetegségben jelentkezett s amelyet az akkori orvostudomány fejletlen dia-
gnosztikája következtében egyszerűen leprának mondottak. Utalni lehet azután 
végül arra, hogy az evangéliumi elbeszélések tudósítanak olyan jelenségekről, 
amelyek mint távolbalátás, telepátia s hasonlók egyébként is ismeretesek és a 
karizmatikus szentek típusával kapcsolatban ismételten előfordulnak. 

Jézus, csodáit i lyen és hasonló feltevésekkel legutóbb Ottó Rudolf próbálta 
«Reich Gottes und Menschensohn» c. munkájában megmagyarázni. Értékesnek 
kell ebben a kísérletben mondani azt az igyekezetet, amellyel Ottó igazságot 
szolgáltat az evangéliumi csodák oly sokszor megkínzott és alaptalan hipotéi-
zísek ködébe burkolt történeteinek. Az evangéliumi csodák «történetisége» nem 
s z e m e d h e t kétséget, ha abba a történeti összefüggésbe állítjuk őket bele, amelyre 
Otlo rámutat. De más kérdés, hogy i l yen módon kielégítő «magyarázatot» nye-



201 

rünk-c ez elbeszélések számára s még inkább, hogy Ottó vázlatosan megadott 
szempontjai alkalmasak-e a helyes nézőpont megtalálására. 

Természetesen nem szabad annak a lehetőségét kétségbevonni, hogy a 
Jézus által meggyógyított betegek betegségének pszichogén természetű oka 
volt. Azonban egyenesen csodálatos «véletlennek» kellene mondani, ha Jézus 
mindig ilyen betegekkel találkozott volna s ha pl. a leprások sohasem lettek' 
volna valóban leprások. Mert abban a tekintetben nem lehet kétség, hogy az 
evangéliumi tudósítás szerint Jézus nemcsak egyes szerencsés esetekben gyó-
gyított meg betegeket, hanem általában isteni hatalommal adta vissza a sze-
rencsétleneknek egészségüket. De még ha feltételezzük ,is, hogy a Jézus által 
meggyógyítottaknak a betegsége legalább egyes esetekben .pszichogén termé-
szetű volt, ez esetben sem lehet félreismerni az óriási különbséget, amely Jézus' 
gyógyításai és a modern pszichoterápiás eljárások közt van. Amíg a modern 
pszichoterápia sokszor megállapítja ugyan valamely betegség pszichogén ter-
mészetét, a gyógyulást sokkal ritkábban tudja elérni és ha igen, úgy rendesen 
hosszú időre kiterjedő gyógyulási folyamattal kell számolnia. Jézus betegei 
«azonnal» meggyógyulnak. Hogy ez mit jelent, azt talán legjobban a gutaütött 
történetével (Mát 9,1—8) lehet szemlélteni. A gutaütöttnél a betegség gyökerét 
talán valóban lelki természetű okokban kell keresni. Amikor Jézus meggyó-
gyítja őt, e lőször a bűnbocsánat ajándékát adja neki. Ez más szóval azt jelenti, 
hogy a beteg új viszonyba kerül Istennel. Az Istenhez való viszony pedig 
létünk alapvető, a szó legszorosabb értelmében vett ekszisztenciális viszonya. 
Az életnek minden más alapvető viszonylatát is az Istenhez való viszonyunk ha-
tározza meg. Nem lehet viszonyunk embertársainkhoz, a vi lághoz stb. egészséges, 
ha Istenhez való viszonyunk n e m az. Innét érthető, hogy ennek a viszonynak a 
megromlása nemcsak pl. szeretetlenségben, önzésben, vagv kirívó aszociális 
magatartásban jelentkezik, hanem a testi életet gyötrő organikus betegségek-
ben is. Amikor Jézus a gutaütöttnek visszaadja a helyes, egészséges viszonytj 
Istenhez, akkor a végső, ekszisztenciális viszonyát teszi ismét egészségessé 
s ezzel elhárította a testi élet ,meggyógyulásának a legnagyobb akadályát is. 
Ezek a megállapítások talán némileg «érthetőbbé» teszik az evangélista által 
elbeszélt gyógyulást, de mutatják azt is, hogy ez a «magyarázat» még nem so-
kat jelent. Mert minden azon fordul meg, hogy Jézus betegeinél emberi ekszisz»-
tenciájuk végső alapjait, Istenhez való viszonyukat gyógyítja meg és mindenek 
előtt i lyen értelemben teszi őket «egészségesekké». 

Aki csak egy kicsit is járatos az emberi élet dolgaiban, az tudja, hogy 
a végső életfeltételeket megváltoztatni egyszerű orvosi behatásokkal csak 
nagyon nehezen és nagyon ritkán lehet. Kiváltképen meghaladja az emberi 
erőt Istenhez való alapviszonyunk «meggyógyítása». A jnanapság olyan gya-
kori neurózisokból könnyen meg lehet állapítani, ,hogy e betegségek végső 
gyökere a beteg Istenhez va ló viszonyának megromlásában, megbetegedésében, 
a bűnnek az egész életet megrontó hatalmában van. Viszont ebből a megállapí-
tásból következik, hogy az orvosi tudomány a gyógyulást elérni azért nem 
tudja, mert a betegnek ezt az alapviszonyát nem tudja «meggyógyítani». Igen 
tanulságos e tekintetben i lyen szerencsétlen betegek betegségtörténetét tanul-
mányozni (pl. Künket: Eine Angstneurose und ihre Behandlung, 1931; az itt 
leírt eset valósággal kiált az orvosi eljárás kimélyítése után, — a keresztyén 
igazságfölismerés érvényesítése érdekében). A gyógyítási eredmények azonban 
sokszor nem kizárólag azért kérdésesek, mert a hitetlen orvosok az emberi 
lét és egészség végső adottságait nem ismerik, ill. félreismerik. Sok esetben 
hívő keresztyén orvosok munkájától sem lehetne tökéletes eredményt re-
mélni még abban az esetben sem, ha a beteg állapotának he lyes fel ismerése 



202 

alapján igyekeznének a betegség végső gyökeréig hatolni és a gyógyítást ott 
eszközölni. Nem javulna a helyzet lényegileg azért, -mert az Istenhez va ló 
viszonynak a megváltoztatása, ill. a meggyógyítása messze meghaladja az em-
ber erőit és egyenesen isteni beavatkozást kíván. 

Az elmondottak némi világosságot deríthetnek Jézus csodás gyógyításaira 
is. Amikor Jézus pl. a gutaütöttnek bűnbocsánatot ad s evvel a testi betegség 
számára is megnyitja a gyógyulás útját, akkor, — ha a gyógyítás az e világi 
élet immanens keretei közt folyik is le, >— isteni hatalommal cselekszik és 
nyúl bele a beteg életébe. Azért mondja Jézus ebben az összefüggésben, hogy 
az «Ember Fiának» (a név értelmére nézve I. a Függeléket az Emberfiáról I) 
van joga bűnöket megbocsátani. Az a körülmény tehát, hogy Jézus pszichogén 
természetű betegséget gyógyít meg, semmit sem kisebbíti a gyógyítás «csodás» 
jel legét A tények helyes feltárása csak annál jobban mutatja, hogy Jézus 
gyógyításaiban isteni hatalom nyilatkozik meg. 

Ez a megállapítás azonban már átvezet bennünket ahhoz a kérdéshez, 
hogy mit jelent a csoda Jézus 'messiási életmunkájának az összefüggésében 
Csak ha erre a kérdésre feleletet adtunk, tudjuk Jézus csodáit helyes néző-
pontból tekinteni. 

Hogy ezt a helyes nézőpontot megtalálhassuk, mindenek előtt egy év-
századok óta begyökerezett és még ma 'is állandóan kísértő szemléleti módot 
kell elutasítani. Igen hamar, már az ókori egyház teológusai Jézus csodáiban 
istenfiúi méltóságának az igazolását és a bizonyítékait látták és keresték. Mivel 
Jézus Isten fia, — így szól ennek a fe l fogásnak a gondolatmenete, — azért módja 
van istenfiúi hatalmának kinyilvánítására s istenfiúi hatalmának kinyilatkoz-
tatásai viszont bizonyítják istenfiúi méltóságát. Azonban e gondolatmenet kép-
viselői megfeledkeznek arról, hogy a Jézus által véghezvittekhez hasonló csodá-
kat nemcsak az Ótestámentomban találunk (még halottak feltámasztását is, 
pl. Illés és Elizeus történetében, v. ö. I Kir 17,17—24; II. Kir 13,21), hanem 
a Biblia területén kívül is, pl hellenisztikus vándorpróféták (Tyanai Apollo-
nius) történetével kapcsolatban. Ha Jézust csodái alapján ebbe az összefüg-
gésbe állítjuk bele, akkor legfeljebb egyike a «karizmatikus vándortanítók»>-
nak (Ottó). De maga Jézus ennél több akar lenni. Jézus sohasem hivatkozik 
csodáira o lyan értelemben, mintha azok istenfiúi méltóságának az igazolására 
szolgálnának, hanem a kísértés történetében egyenesen elutasítja a Kísértőnek 
azt a kívánságát, hogy csodával igazolja magát a sokaság előtt (v. ö. Mát 4,5—7). 
Hasonlóan utasítja el a farizeusok ismételt jelkívánását is (Mát 12,38 kk., 
16,1—4). Nyilvánvaló tehát, hogy a csodáknak Jézus messiási munkájának 
az összefüggésében más értelmük van Ezt az értelmet legkönnyebben akkor 
találjuk meg, ha figyelünk arra. hogy milyen .értelemben hivatkozik maga 
Jézus rájuk. 

A Keresztelőnek adott felelete szerint «a Krisztus cselekedetei» tanúsítják, 
hogy Jézus az «Eljövendő», akire Izráel várt Vagyis Jézus csodatettei mutatják 
Isten királyságának megvalósulását, a messiási üdvkor elérkeztéL Ahogyan Jé-
zus hirdeti igéjével Isten királysága közeledtét, úgy mutatják cselekedetei a bűn, 
a Sátán hatalmának megtöréséi és Isten királyi uralmának megvalósulását. A be-
tegség, nyomorúság és halál a bűn világának tartozéka, mert «a bűnnek zsoldja a 
halál» (Róm 6,23). Viszont ott, ahol az Isten királysága valósággá lesz, ott nemcsak 
a bűnnek kell eltűnnie, hanem minden következményének is, tehát el kell 
tűnnie betegségnek, bajnak, halálnak is. Az Üjtestámentom elbeszélése éppen azt 
tanúsítja, hogy Jézus elől menekül a nyomorúság, a betegség, halál és ahol 
megjelenik, ott élet árad szét, ott eleven isteni erők teremtik újjá a v i l ágo t 
Amikor Jézus ördöngösöket gyógyít meg, ezzel megjelent az Isten királysága 
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(Mát 12,281. Isten közeledik kegyelmével az emberhez Jézus cselekedeteiberf. 
Mivel pedig élet árad szét ott, ahol Jézus megjelenik, és megtörik a bűn ha-
talma, azért Jézus cselekedetei nemcsak Isten királyságának megvalósulását 
mutatják, hanem hívják is az embert Isten kegyelmének elfogadására s ezzel 
együtt megtérésre. így tartoznak hozzá a csodatettek elválaszthatatlanul Jézus 
megtérést követelő igehirdetéséhez, (v. ö. Mát 11,21). Ennyiben azután termék 
szetszerűleg a csodák «igazolják» Jézus isteni küldetését. — 

Ilyen értelemben a csodák valóban nélkülözhetetlen tartozékai Jézus 
messiási, megváltói életmunkájának. Jelei annak az új, isteni világnak, ame-
lyet Isten teremt Jézus által s amely mindenütt csodálatos gazdagsággal árad 
szét, ahol Jézus életet adó, új 'életet teremtő erejével megjelenik. A fentebb el-
mondottak szerint nincs jogunk kételkedni Jézus 'csodáinak a «történetiségéi-
ben. Ez a megállapítás azonban igazán értékes csak akkor lesz, ha meglátjuk, 
hogy Jézus csodái egy új, isteni világnak a teremtését jelentik. Ez a felismerés 
adja meg azután a helyes nézőpont egyéb, nevezetesen a keresztyén Egyház 
történetének a folyamán fel lépő csodás jellegű eseményekre nézve is. Már az 
evangélium is tud arról, hogy Jézus hatalmat ad tanítványainak «tisztátalan 
lelkek fölött, úgyhogy ki tudták űzni azokat és tudtak gyógyítani minden beteg-
séget» (Mát 10, 1). Jézus tanítványai messiási munkájának osztályosai. Az ige, 
melyet Jézus rájuk bíz, nem üres szó, hanem isteni erő. S ugyanez nyilatkozik 
meg a keresztyén Egyház történetében is. Amikor Jézus tanítványai igaz hittel 
engedelmeskednek Uruknak, hitük mindig «hegyeket megmozgató», csodás erejű 
hit (v. ö. Mát 17 ,20; 21,21). Ahol pedig a megdicsőült Krisztus munkálkodik 
Lelkének ereje által, ott mindig láthatóvá lesz valami Isten új világot teremtő 
csodálatos hatalmából, Királyságának dicsőségéből. — Természetes, hogy ezek 
a megállapítások nem igazolnak minden csodás legendát, mely az évszázadok 
fo lyamán keletkezett. Csak figyelmeztetnek arra, hogy a csodával történt 
sok visszaélés el lenére is ne legyünk 'hitetlenek ott, ahol Isten munkálkodik 
a Lélek erejével. 

Ezek a vázlatos megállapítások némi világosságot vetnek azokra a nehéz 
kérdésekre is, amelyeket a csoda a jelenlegi világrend érvényéhez való vi-
szonyban tesz fel. Csodának általában az /olyan eseményeket szoktuk mon-
dani, amelyek ellentétben vannak a jelen vi lágrendjével , a «természeti törvény»-
nyel. Ez a fogalmazás nem helyes. Már Augustinus azt hangoztatta, hogy 
«csodának ugyan azt szoktuk mondani, ami .a természet ellen van; de a valór 
ságban nincs a természet ellen. Mert'hiszen nem lehet a természet ellen az, ami 
Isten akaratából történik. Hiszen e magasztos Teremtőnek az akarata minden 
teremteti dolognak a természete. Azért a csoda nem a természettel van ellen-
tétben, hanem csak az ismert természettel». ( D e civitate Dei XXI, 8). A «ter-
mészeti törvény»-nek azt a fogalmát, amely a modern fizikában kialakult, az 
újabb természettudományi vizsgálatok sok tekintetben módosították. De ha 
ezek az újabb kutatások a mellett tanúskodnak is, hogy a világ rendje nem 
o lyan megmásíthatatlanul merev, mint ahogyan azt gondoltuk, ez a csoda 
kérdését még n e m oldja meg. Mert a csodánál minden körülmények közt arról 
ról van szó, hogy Isten belenyúl az önmaga által teremtett világ rendjébe és 
abban valami o lyasmit létesít, ami annak megszokott és magától Istentől szár-
m a z ó rendjétől eltér. Azonban ez a világ, bár Isten teremtette és Isten tartja 
fenn, mégis a bűn hatalma alá került. Az apostol ezt úgy fejezi ki, hogy a 
Sátán «e világ istene» (II. Kor 4, 4), vagyis e világban a Sátán uralkodik s ie 
világ neki engedelmeskedik. Amikor Isten nyúl bele e világ rendjébe és érvé-
nyesít i benne királyi hatalmát, akkor megtörik a Sátán hatalma és meglátunk 
valamit Isten teremtő, életet adó hatalmából. A csoda éppen Istennek ez a 
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belenyúlása a világ rendjébe, történjék az akár e világ megszokott keretei közt, 
akár pedig úgy, hogy számunkra a csodás esemény összefüggése e világ rend-
jével érthetetlenné válik. Ez egyformán áll a Bibliában tanúsított csodákra és 
azokra, amelyekről a keresztyén Egyház története 'tud vagy pedig, amelyek a 
keresztyén élettapasztaláshoz tartoznak hozzá. Valami módon mindig meg-
ismétlődik benne az, amit az idősebbik Blumhardt életének sorsdöntő órájában 
így fejezeti ki. «Most elég sokáig'láttuk, hogy mit tud az ördög; lássuk most 
már az Úr Krisztus erejét!». 

Az elmondottak némileg «érthetőbbé» teszik az evangéliumokban elbe-
szélt csodák közt azokat, amelyeket a mai ember a legtöbb idegenkedéssel fogad, 
t. i. a démonosok meggyógyításáról, az «ördögök kiűzéséről» szóló történe-
teket is. Az őskeresztyénség Jézussal együtt elfogadta azt az egész ókorban elter-
jedt meggyőződést, hogy vannak betegségek, amelyeknél démonok szállják meg 
és veszik mintegy birtokba az embert, úgyhogy a beteg nem saját tudatából 
beszél, nem saját akaratával cselekszik, hanem a d é m o n beszél be lő le és 
cselekszik általa. Az Űjtestámentomból könnyen megállapítható, hogy főként 
elmebajosok (pl. Márk 5 ,1—17; Mát 8, 2 8 - 3 4 ) . epileptikusok (pl. Márk 9, 14—21; 
Mát 17,14—20) betegségét vezették vissza démonikus megszállottságra, d e azért 
hasonlóan ítéltek meg némely némát (pl. Mái 9,32), sőt némely izombénulásban 
szenvedőt (pl. Luk 13, 10—17; is. Az Üjtestámenlom azonban nem minden 
betegséget minősít démonikusnak, bár a betegség pusztításában általában a 
Sátán hatalmának az erejét ismeri fel (v. ö. Luk 13,16) . Az ördöngösöknél 
léhát arról van szó, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert 
«démon», «tisztátalan lélek» kerítette hatalmába, úgyhogy kivetkőztette őket 
eredeti emberformájukból és az ember tudatában, akaratában és cselekvésében 
ez a tőle idegen hatalom uralkodik. 

A modern orvostudomány általában elutasítja annak a lehetőségét, hogy 
valakit a jelzett értelemben «gonosz lélek» szállhasson meg. Viszont a mo-
dern pszichoterápiái kutatás mind jobban feltárja az ,emberi léleknek sok-
szor végzetes megkötöttségét a bűn sátáni hatalma által. Lényegileg ugyanezt 
fejezi ki az az antik meggyőződés is, hogy valamely betegség démonikus jel-
legű. De óvakodnunk kell attól, hogy ,az említett modern felismerés alapján 
az ödöngösséget csak mintegy az ókori korszellemnek megfelelő kifejezésnek 
tartsuk a bűn sátáni hatalmának a 'megjelölésére. Nincsen eleven istenhit, 
amely ne tudná, hogy a bűn nemcsak eszmei valóság, hanem a Sátánban 
testet is öltött. Bár óvakodnunk kell attól, hogy a bűn hatalmát fölöttünk a 
Sátán reánk gyakorolt befolyásának minősítsük és ily módon a felelősséget éle-
tünkért és gonosz cselekedeteinkért magunkról elhárítsuk, mégis fel kell 
ismernünk a bűn életrontó hatalma mögött a Sátán munkáját. Azért mondhatja 
Jézus messiási munkáját küzdelemnek a Sátán hatalmával, melynek folya-
mán behatolt «az Erősnek a házába >. Jézust eltölti a diadalmas tudat, hogy 
a Sátánt megkötözte és zsákmányát tőle elrabolta, az embert kiszabadította 
a gonosz végzetes hatalmából (Mát 12,29). A Sátán hatalmának megtörése 
mutatja a Jézus messiási cselekvéséhez fűződő csodák igazi és teljes értel-
mét: «Ha Isten Lelkének a segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor 
valóban elközelített hozzátok az Isten királysága» (Mát 12,28). 

A csodára vonatkozó gazdag irodalomból itt csak néhány, az e lmondot -
tak szempontjából is fontosabb művet sorolunk fel. V. ö. Jelke: Die Wunder 
Jesu, 1922. — Schlaller: Die Geschichte des Christus, 1921, 224—249. lpk. — 
Sulzer: Die Besessenheitsheilungen Jesu, 1921. — Serig: Die Heilungen Jesu 
in medizinischer Beleuchtung, 2. kiad., 1926 — Micklem: Miracles and the 
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New Psychology , 1922. — Bultmann: Die Geschichte der synoptischen Tradi-
tion, 2. kiadás, 1931. 223—260. lpk — Dibelius: Die Formgeschichte des Evan-
geliums, 2. kiadás. 1933, 7 6 - 9 4 . , 142—149., 164-172 . lpk. - Ottó Rudolf: 
Reich Gottes und Menschensohn, 1934. 285—327. lpk. — Heim: Zur Frage der 
Wunderheilungen. Zeitwende, 1927. 1.410—123. lpk. — Foerster .«Daimon» 
címszó alatt a Kittel által szerkeszteti . «Theologisches Wörterbuch zum NT» 
II. kötetében 1—20. l p k , 1934. — «Wunder» címszó alatt a «Religion in Ge-
schichte und Gegenwart» 2. kiadásának V. kötetében, 2037—2050. lpk. A felsorolt 
helyeken megtalálhatók további irodalmi útbaigazítások is. 

III. A példázatok. 

A magyar «példázat» szónak görögben «parabolé» felel meg, (latinosított 
formában «parabola»), s a Septuagintában a héber «másáb szó fordítására 
szolgál. Az t'ijjteslámentomban a «parabolé» megjelölés Zsid 9 , 9 ; 11, 19-től 
eltekintve csak az e lső három evangéliumban fordul elő és pedig Máténál 
17-szer, Márknál 13-szor. I.uk-nál 18-szor. Ha azl akarjuk tudni, hogy az evan-
géliumok mit jelölnek meg evvel a kifejezéssel, úgy elsősorban azt kell meg-
állapítani, hogy mit nevez az f)testámentom «másál»-nak. A héberben a «másál» 
szónak igen gazdag jelentése van: megjelölheti ,a rövid szentenciát, «példa-
beszéd»-et (a «Példabeszédek kőnyvé»-nek héber címe is «Másáb-ok!), köz-
mondást, gúnydalt, de kiváltképen a képies igét. Az utóbbi, t. i. valamely igazság-
nak képpel vagy hasonlattal történő ábrázolása megint nagyon különféle 
lehet: rövid hasonlat (metafora), vagy kifejtett «példázat». Ennek az ótestá^ 
mentomi szóhasználatnak megfelelőleg az evangélisták a «parabolé» kifeje-
zéssel is többféle dolgot jelölnek meg, úgy mint, rövid, képies igét (pl. Mát 
15,15; Márk 7,17; Luk 4 ,23 ; 14.7—11), de azután s legfőként azt, amit mi is 
«példázat»-nak szoktunk nevezni. A példázatok azonban ismét több csoportra 
oszthatók. Már az Ötestámentomban meg lehel különböztetni köztük tulaj-
donképeni példázatokat, pl. Ezs 5 ,1—7; I. Sám 12.1—4, továbbá tanító-meséket, 
pl. Rírák 9 , 8 - 1 5 ; II. Kir 14,9,, végül pedig allegóriákat, pl. Ez 17,3—10. Ha-
sonlóan találunk az evangéliumokban is tulajdonképeni példázatokai, ame-
lyek valamely tényálladékot mint rendesen ismétlődő történést rajzolnak meg, 
pl. Mát 13,31—33, továbbá azon parabolákai. amelyekben mint «egy vallá-
sos e szme szolgálatában álló tanítómesékben» egy képzelt • eset szolgál akár 
tipikus (pl. Mát 13,3—9), akár pedig egyszerű történés (pl. Mát 20,1—16; 
Luk 15, 11—32; Mát 25, 14—30) kapcsán szemléltetésül; végül a parabolák 
neve alá foglalják az evangéliumok a már szinte novellává szélesedő «pétdázat-
elbeszéléseket» is, amilyeneket különösen Lukács őrzött meg, pl. Luk 10, 29—37; 
16,19—31: 18,9—14), s az allegóriát is, amely a «fogalmaknak egy összefüggő 
sorát a «metaforák»nak, azaz egy más területről származó fogalmaknak az 
összefüggő sorával ábrázolja». Az allegóriában minden fogalom mintegy titkos 
jel valamely eszme vagy fogalom számára, úgyhogy az egészet szinte úgy kell 
tekintem, mint a titkos írást. Ilyennek mondható az evangéliumban Mát 21, 33— 
46; Márk 12,1—12; Luk 20,9—19, de közel jár hozzá Mát 13,24—30 és 25, 
1 - 1 3 is. 

Már a felhozott példák is mutatják, hogy a parabolát Jézus mint tanítási 
formát szívesen s hozzátehetjük: felülmúlhatatlan művészettel használta és 
alkalmazta. A «másál» mint kedvelt tanítási alak még az Ötestámentom örök-
ségeképen származott át Jézushoz. De nemcsaK ő, hanem az írástudók is szí-
vesen alkalmazták, amint számos, még ránk maradt példázat mutatja és 
amint pl. Hieronymus is tanúsítja (.«Familiare est Syris et maximé Palaestinis 
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ad omnera sermonem suum parabolas iungene, vut quod per simplex prae-
ceptum teneri ab auditoribus non potest, p e r similitudinem exemplaque te-
neatur»). A zsidó írástudók közt különösen Rabbi Meir (megh. 150 körül) volt 
híres példázatairól. Hogy milyen nagyra értékelték, ha valaki parabolákkal 
tanított, azt mutatja a következő nyilatkozat: '«A rabbik mondották: Ne let 
gyen alacsonyrendű dolog szemedben a példázat, mert a példázat által az 
ember eljuthat a Tóra igéinek a megértéséhez. Mint egy király, aki palotár 
jában egy aranyat, vagy egy drágagyöngyöt veszített el; nemde megtalálhatja 
azt egy as-t érő lámpabél segítségével » így a példázat ne legyen alacsonyrendű 
dolog a szemedben, mert a példázat segítségével az ember e l juthat a Tóra 
igéinek a megértéséhez. Tudd meg, hogy ez így van: mert íme, Salamon a 
példázat segítségével jutott el a Tóra legf inomabb (részleteihez» ,(v. ö. Bilr 
lerbeck, I, 654. lp.). 

Jézus hasonlataiban és példázataiban szokatlanul éles megf igyelő képes-
séggel használja fel szemléltetésül környezetének természeti világát és az emberi 
életet. A mellett alkalmaz közmondásokat s felhasznál évszázados múltra visz-
szatekintő motívumokat, mint amilyen a vőlegény és menyasszony, a menyegző, 
vagy a szőlőkert képe. Éppen az i lyen motívumok alkalmazása révén jár-
nak Jézus egyes példázatai nagyon közel az allegóriához. Egy esetben, t. i. 
a gazdagról és Lázárról szóló történetben pedig Jézus valószínűleg egy 
elterjedt és végső e lemzésben Egyiptomba visszanyúló keleti mesét formált 
át példázatelbeszéléssé. 

Jézus példázatai általában «pé ldáza tok» , azaz olyan szóképek, amelyek 
egy tételt az élet valamely más területéről vett elbeszéléssel szemlélgetnek. A 
példázatokat e jellegük világosan elválasztja az allegóriától, amelyben minden 
egyes mozzanatnak megvan a maga külön vonatkozása az allegória képe 
által példázott világra. Ez az Újtestámentomban legjobban a negyedik evan-
géliumban közölt allegóriákon figyelhető meg. Ott pl. az akol, ill. jó pásztor 
az allegória összefüggésében Jézust jelenti. Viszont a példázatok általában 
nem allegóriák s azért helytelen őket 'úgy magyarázni, mintha allegóriák 
volnának ós minden egyes vonásukat valamely vallás-erkölcsi vonatkozással 
azonosítani. Augustinus pl. az irgalmas samaritánus 'történetében ,a kifosztott 
embert Ádámmal, Jeruzsálemet a béke mennyei városával, Jerikót pedig 
a holddal azonosítja és pedig az utóbbi szerinte halandó létünket jelenti, 
mivel az is születik, növekszik, megöregszik és meghal. Az irgalmas samaritánus 
maga Jézus, aki a kirabolt, azaz halhatatlanságától megfosztott és a bűn-
től megsebesített embert (Ádámot) megmenti: sebeit bekötözi, azaz a bűn hatal-
mát megzabolázza s neki a j ó reménység olaját és a jócselekedeteket mun-
káló lélek borát adja. A vendégfogadó az Egyház, a két pénz vagy a szere-
tet kettős parancsa vagy a jelen és e l jövendő élet ígérete. A vendégfogadói 
gazdája az apostol (Pál) stb. Hasonló módon szokták pl. a tékozló fiú történeté-
ben a nagyobbik fiút a zsidósággal azonosítani, a kisebbiket pedig a pogány-
sággal stb. Az idők fo lyamán általában elterjedt és a szószéki gyakorlatban még 
ma is divatos a példázatokat így magyarázni. De az ilyen allegórizájás hellyel-
közzel egyenesen ízléstelenné lesz, pl. amikor egyes katolikus írásmagyarázók 
a tékozló fiú történetében a «hízott tulkot» Krisztusra és az oltári szentségre 
vonatkoztatják, stb. Ennél fontosabb, hogy ez az eljárás a példázatokat kifor-
gatja eredeti értelmükből és a bennúk foglall kinyilatkoztatás helyébe emberi 
bölcseséget tesz, — akármilyen «épületes» valláserkölcsi gondolatokat tar-
talmazzon is. Ennek a helytelenségét már Luther is felismerte és tiltakozott 
ellene, bár a gyakorlatban maga sem tudott mindig szabadulni tőle. Viszont 
az a körülmény, hogy helytelen a ' parabolákat úgy értelmezni, mintha azok 
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allegóriák volnának, nem zárja ki, hogy azokban vannak allegorisztikus 
vonások. Ez nemcsak az o lyan példázatokra áll, amelyek már magukban is közel 
járnak az allegóriához, mint pl. a tíz szűzről vagy a konkolyról szólók, hanem 
a többiekre is. A példázatok eredeti példázat-jellegét azonban ez a körülmény 
nem érinti . 

A példázatokról azt tartjuk, hogy szemléletességükkel megvilágosítják 
az egyszerű ember előtt Isten királyságának titkait. Hieronymus idézett szavai 
is ebbe az irányba mutatnak: a példázat célja, hogy «amit a hallgatók a z 
egyszerű parancsolat által megtartani n e m tudnak, azt a hasonlat és példák 
által megtartsák». Jézus paraboláinak a célja is nyi lván az volt, hogy Isten; 
királyságának nehezen hozzáférhető és a korabeli felfogásnak erősen ellent-
mondó igazságait a hallgatók előtt megvilágosítsák. Ezt a célt szolgálják azok 
a rövid útbaigazítások, amelyek egyes parabolákkal szorosan összetartoznak, pl. 
a farizeus é s vámszedő történetében (Luk 18,9—14) a 14. vs. Ennek ellenére 
némely példázat értelme nehezen található meg. Ennek az oka részben az, 
hogy a parabolák eredeti összefüggésükből kiszakítva, ; hellyel-közzel esetleg 
helytelen összefüggésbe állítva (ahol t. i. m á r ' a z evangélisták sem értették 
azokat) maradtak ránk. Ennél fontosabb, hogy a parabolák kezdettől fogva 
egyúttal arra is szolgálnak, hogy Isten királyságának titkát avatatlan szemek 
előtt eltakarják. Ezt vi lágosan kifejezik Mát 13,10—17 szavai. A tanítványok-
nak «adat ik ismerni a menny királyságának titkaibi. A nagy tömeg ellenben 
«látván n e m lát és hal lván nem hall, sem meg nem érti» azokat. Mindezzel 
pedig beteljesedik Ezsajás mondása (Ezs 6,9—10), amely szerint Isten igéje 
csak még jobban megkeményíti a hitetlenek szívéi. Márk 4, 11—12 éppen ezt 
az utóbbi mozzanatot hangsúlyozza. A parabola, mint az igehirdetés egyik for-
mája tanúsítja, hogy Jézus isteni felhatalmazással tanít, ő a Messiás, de messiás-
volta titokká lesz, amelyet csak a hit szeme ismer fel. í gy a parabolák rokonság-
ba kerülnek az Ótestámentom talányaival, amelyek ugyancsak a «másáh-hoz 
tartoznak hozzá, v. ö. IV. Móz 12,8; Péld 1,6; Sir 39 ,3 . Egyúttal pedig; 
mint Isten királysága titkának a takarói az ítélet egyik eszközévé lesznek, amely 
a hitetlen Izráelt Jézussal szemben tanúsított hitetlensége miatt éri. 

V. ö. Jülicher: Die Gleichnisreden Jesu, I., 2. kiad., 1910. — Fiebig: Die 
Gleichnisreden Jesu, 1912. — Billerbeck I, 653. k. lpk. — Bultmann: Geschichte 
der synopt ischen Tradition, 2. kiad., 1931, 179—222 ; lpk , és «Gleichnis und 
Parabel» c ímszó alatt «Religion in Geschichte und Gegenwart», 2. kiad., II, 
1239 k. — Dibelius: Die Formgeschichte des Evangeliums, 2. kiad, 1933, 247— 
258. lpk. — Taylor: The Formation o f the Gospel Tradition, 1933, 100—112 
lpk., — Dodd: The Gospel Parables (Bul le t in of the John Rylands Library, XVI, 
3 9 6 - 4 1 2 . lpk, 1932). 

IV. Jézus, az Isten Fia. 

Az Otestámentomban Izráel népe «Isten elsőszülött £ia» (II. Móz 4,22—23), 
«Isten fiai» (Hós 1 ,10; Zsolt 73,15). Késői zsidó iratokban, mint Sal. Bölcs. 
2, 16 kk; Sirák 4, 10 kivételesen egyes izraelitákat 'is mondanak Isten fiai-
nak. Sajátos értelemben Isten fia Izráel királya, mint népének megszemélyesí-
tője. E h h e z a királyhoz szól Isten szava, amikor trónját elfoglalja: «Fiam vagy 
te; én ma nemzettelek téged» (Zsolt 2 ,7 ) . Ezt a zsoltárt Jézus korában a zsidó 
írástudók a Messiásra vonatkoztatták (v. ö. Sal. Zsolt. 17 ,23 kk; b. Szukk. 52a) s 
hasonlóan értelmezte azt az őskeresztvénség is (v. ö. Csel 4,25—26; 13 ,33; Zsid> 
1,5). «Isten fia» a Messiás a 2. Zsolt értelmében azért, mivel Jahvenak a szerer 
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tete különösképen irányul rá s mivel Isten éppen őt választotta ki ie lkentjéüh 
A névnek ez az értelmezése megcsi l lan még a keresztelés történetében is. Annak, 
akire szeretete sajátos értelemben irányul, Jahve 'fiúi méltóságot ad. Sem a 
zsoltárköltő, sem' a későbbi zsidóság nem gondolt arra, hogy a Fiú a nemzés 
viszonyában volna Istennel. Bár mindennek alapján nyi lvánvaló , hogy az 
«Isten fia» megjelölés a késői zsidóságban a Messiás nevéül szolgált v. ö. Mát 
26 ,63; Mk 14,61-et isi) , a ránk maradi apokrifus és pszeudepigrafikus iratok 
azt mutatják, hogy a zsidók ezt a nevet ritkán használták, — talán mert tud-
ták, hogy a pogányok is beszélnek különféle «istenfiak»-ról (L alább.) s hogy 
könnyen félreérthető. A rabbinátus pedig egyenesen kerülte az Istenfia nevet, 
nyi lván azért is, mivel a keresztyének vele Jézust jelölték meg. (V. ö. Dalman\ 
Worte Jesu, 2. kiad., 1930, 219—237; Billerbeck id. h. III, 1 5 - 2 2 . ) . 

Ugyanezt lehet még megállapítani az evangél iumokból is , kül. a szinop-
tikusoknál, amennyiben az «Isten fia» név icsak ritkán fordul elő s ahol 
előfordul (v. ö. Mát 3 ,17 ; 16 ,17: 17,5; 26 ,63 ) , első alkalmazása szerint 
messiási értelme van. Meg kell különböztetni azonban ettől azt a tényt, hogy 
Jézus magát különös értelemben tudta Isten Fiának. Jézus e szerint sajátos 
értelemben Islen választott kedveltje, — ami megfele l a fentebb idézett ótestá-
mentomi helyeknek, — s azért neki Isten minden más embertől eltérő módon 
Atyja (v. ö. Mát 11,25—27; 24,36). E sajátos viszonyát az Atyához 
különösen gazdagon fejti ki János evangéliuma (v. ö. pl. Ján 5 , 1 9 kk.; 10 ,30 
stb.). De kifejezésre jut a szinoptikusoknál is pl. abban, hogy Jézus mindig: 
vagy az «én» Atyámról (pl. Mát 10,32—33; 11 ,27; 12,50 stb.) vagy a «ti», 
ill. a «te» mennyei Atyádról (pl. Mát 5 , 1 6 . 4 5 ; 6 , 4 stb.) beszél , de sohasem 
foglalja össze magát tanítványaival, ill. az emberekkel az Isten, mint a «mi» 
mennyei Atyánk előtt. 

Az Isten fia név nagyon alkalmas volt arra, hogy az e lső keresztyénekkel 
megértesse, ki és mi Jézus. Hiszen pogány területen e név n a g y o n gyakori vo l t 
és már igen hosszú múltra tekinthetett vissza. Már a régi egyiptomi királyokat 
úgy tekintették, hogy őket az Isten (Ré) nemzette. Hasonlóan állították legendás 
elbeszélések, hogy nemcsak egyes mythikus hősök, hanem pl. Pythagoras é s 
Platón is, azután Nagy Sándor, Augustus ,stb. oly módon születtek, hogy 
valamely istenség közeledett anyjukhoz. A római császárkultuszban a császár 
«Isten fia» («divi filius»), mivel az istenség megtestesítője. Ezek a pogány 
gondolkodás számára közkeletű legendák és képzetek azt "akarják kifejezni, 
hogy az, aki i ly módon Isten fia, az istenség ajándéka az embervilág számára. 

A Jézus korabeli zsidóságnak ezek a képzetek azonban ép oly idegenek 
voltak, mint az e l ső keresztyéneknek Ezért n e m is állítják Jézust sehol pár-
huzamba a pogány istenfiakkal. Ennek el lenére természetes, hogy a pogány-
keresztyének számára az Isten Fia név asszociálódott azokkal a képzetekkel, 
melyek a pogány gondolkodásban közkeletűek voltak. A keresztyénségnek 
volt ugyan annyi eneje, hogy az ilyen képzeteknek ne engedjen teret, de vi-
szont elhalványult az «Isten fia» név első je lentése is, mely szerint az annyi, 
mint «messiási király». Ezt a folyamatot különösen az a körülmény segítette 
elő, hogy a messiás-képzet nem volt e legendő annak a megjelölésére, ami 
Jézus volt. Hiszen a keresztyénség Jézust, az «Isten Fiát», o l y a n sajátos közel-
ségi viszonyban látta az Atyával, amilyen teljesen túl esett minden tapasztaláson 
és amelyet csak úgy tudott kifejezni, hogy Jézusban Islen nyilatkoztatta ki 
magát. Ebben a kinyilatkoztatásban, melyben Isten ítélete és kegyelme vált 
valóra, Isten f ia ivá fogadja azokat, akik ezt az ítéletet és kegyelmet a hit enge-
delmességével e l fogadják (v. ö. pl. Róm 8 ,10—15; Gal 4,6—7). 

Ebben az át fogó értelemben Jézus istenfiúsága Jézusnak az Atyával 



209 

való teljes egységét jelöli meg, őt kiveszi a próféták sorából s az «Atya Istennek 
jobbján; tudja. Közelebbről Jézusnak az Atyával való egysége az Űjtestámentom 
szerint a szeretetnek és az engedelmességnek a viszonya: a Fiú teljesen az 
Atyától függ és mindent az Atya kezéből nyer, teljes engedelmességgel szolgál 
•az Atyának, ezért van Istentől nyert felhatalmazása, hogy kinyilatkoztassa az 
Atyát és véghez vigye akaratát, megvalósítsa «Isten királyságát». Ily értelemben 
nemcsak János evangéliuma beszél Jézus istenfiúságáról, hanem ugyanígy állítja 
elénk már Márk is Jézus Krisztust, «az Isten Fiát» (Mk 1,1). Hasonlóan állítja 
szembe Máté is Jézust, az Isten Fiát Jézussal, az Ember Fiával (16,13—16). Az 

Isten Fia» név az Újtestámentomban tehát általában Jézust isteni méltóságának 
a megjelölésére szolgál. 

V. Jézus, az Emberfia, 

Jézus az evangéliumok tanúsága szerint ismételten nevezi magát «az 
Emberfiá»-nak. Ez a név az Újtestámentomban összesen 85-ször fordul elő és 
pedig o ly módon, hogy négy eset kivételével a többi mind az evangéliumokra 
esik. Három esetben ótestámentorni idézettel van dolgunk, t. i. Zsid 2 , 6 = 
Zsolt 8 , 5 ; Jel 1,13; és 14, 14 azonos Dán 7.13-mal. Csel 7.56-ban a haldokló 
István vértanú a [nevet az Isten jobbján ülő, megdicsőült Krisztusról használja. 
Az evangéliumok közül Máténál 30, Márknál 14, Lukácsnál 21 és Jánosnál 12 
esetben fordul elő. A szinoptikusoknál a felsorolt helyek közt összesen kilenc 
o lyan mondása van Jézusnak, amelyekben mind a három evangélista sze-
rint Emberfiának mondja magát. A többi helyeken, vagy csak két evangélista 
vagy pedig csak az egyik evangélista szövegében o lvasható a név. Hellyel-
közzel vannak Jézusnak olyan mondásai, melyekben az egyik evangélista sze-
rint Jézus első személyben beszél önmagáról, a másik evangélista szerint pedig 
az Emberfiának mondja önmagát, pl. v. ö. Mát 16,13 és Márk 8,27. Ez a meg-
figyelé.; arra enged következtetni, hogy némelyik evangélista egyes olyan 
igékbe is belevitte az Emberfia nevet, amelyekben eredetileg Jézus e lső személy-
ben beszélt. De ez a lehetőség nem sokat jelent, mert a név értelme és haszná-
lata független egyes, kétesnek mondható esetektől. , 

Ha összegezni próbáljuk azokat a helyekel, amelyekben Jézus az Ember-
fiáról beszél, akkor hamar észrevehetjük, hogy tulajdonkép két gondolat-
körbe csoportosíthatók, melyek egymással ellentétes hangulatot fejeznek ki. 
Az egyik gondolatkörbe az Emberfia név a legmagasabb elképzelhető méltó-
ság megjolölésére, pontosabban Jézus transzcendens messiási királyi méltóságá-
nak a kifejezésére szolgál. Ez nyi lvánvaló mindenek előtt azon a két helyen, 
ahol Jézus idézi Dán 7, 13-at és azzal az igénnyel lép fel, hogy benne teljesedett 
be ez a prófécia, ő Krisztus, a Messiás, aki mint a Dánieltől megjövendölt 
Emberf ia ül a «Hatalom»-nak (t. i. Istennek) a jobbján és eljön az ég fel-
h ő m (Mát 26,64; Márk 14,62; Luk 22 ,69; v. ö. Mát 24 ,30; Márk 13 ,26; Luk 
21,27) . Beszél Jézus azután arról, hogy az Emberfia «el fog jönni» (Mát 
10,23) «angyalaival Atyjának dicsőségében, (Mát 16 ,27; Márk 8,38; Luk 9,26) 
és dicsőségének trónjára ül (Mát 25 ,31; 19,38), hogy ítéletei tartson (Luk 21, 
36; 12,8) , miközben angyalai szolgálnak majd neki (Mát 13,41). Az Emberfia 
eljövetele, megjelenése váratlanul következik majd be (Mát 24,37 kk.), mint 
ahogyan a villám szalad végig az égboltozaton (Mát 24, 27; Luk 17,24). Ugyanebbe 
az összefüggésbe tartozik, hogy Jézus mint az Emberfia isteni hatalommal bocsát 
meg bűnöket (Mát 9 , 6 ; Márk 2 ,10; Luk 5,24), «ura» a szombatnak (Mát 12, 
8; Márk 2 ,28; Luk 6 ,5 ) , isteni küldetéssel keresi és megmenti az elveszet-
teket (Luk 19,10). 

K a r a c r : Máté c v m f é l i u m t . 14 
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A másik gondolatkörbe azok az igék tartoznak, amelyekben Jézus az 
Emberf ia alacsonyságáról, szenvedéséről és haláláról beszél. Az Emberfiának 
n incs hova lehajtania fejét (Mát 8 , 2 0 ; Luk 9 ,58) , isteni rendelésből, az ótestá-
mentomi prófécia beteljesedéseképen szenvednie skell» és meghalnia Jeruzsá-
lemben (Márk 8 , 3 1 ; Mát 17,12; 17,22; 20,18 stb). Az Emberfia szenvedése és 
halála «szolgálat», melyben életét «váltságul adja sokakért» (Mát 20 ,28; Márk 
10, 45). 

János evangéliumában az Emberfiáról szó ló mondásoknál ez a kettős 
gondolatkör ugyancsak megállapítható. Az Emberf ia egyfelől a mennyből 
alászállt Megváltó (3 ,13 ; 16,28), akit Isten megdicsőít (12.23), másfe lől pedig 
a szenvedés útját járó Krisztus, akinek fel kell emeltetnie a keresztre, mint 
ahogy Mózes fe lemelte a pusztában a kígyót (3 ,14) . 

Ha az elmondottakat áttekintjük, mindenek előtt meg kell állapítanunk, 
hogy az evangéliumokban az Emberf ia név mindig csak Jézus ajkán fordul 
elő. Sohasem beszél róla az evangél ista úgy mint az Emberfiáról , sohasem 
szólítják meg mások Jézust ezen a néven. Összefügg evvel az a másik megfigveí-
lés, hogy az Üjtestámentom egyéb iratai sem beszélnek Jézusról úgv, mint 
az Emberfiáról. Csel 7 ,56 kivételes eset és külön elbírálás alá tartozik. Pedig 
legalább is nagyfokú valószínűséggel megállapítható, hogy pl. Pál apostol ismerte 
Jézusnak ezt a nevét. Hogy az Emberfia név az evangéliumokon túl az Üj-
testámentomban o lyan feltűnően háttérbe szorul, majdnem hogy teljesen 
eltűnik, annak az oka valószínűleg abban van, hogy azt igen erősen félre-
érthetőnek tekintették és alkalmatlannak találták Jézus méltóságának a meg-
jelölésére. 

Ez már átvezet arra a kérdésre, hogy mit is jelent az Emberf ia név. 
Már egy mátsodik századbeli keresztyén író megállapítja, hogy «Jézus nem 
emberf ia , hanem Isten fia» (Barnabas 12. 10;. Ez a szembeállítás mutatja, hogy 
az Emberfia név a szerzőnek csak annyil mond, hogy Jézus «ember az embe-
rek közül». Ettől fogva egyházi atyák és teológusok általában véve Jézus igaz 
embervoltának a kifejezését keresték és találták meg benne. Herder és Schleier-
macher óta terjedt el az a vélemény, hogy Jézust ez a név az «eszményi emberi-
nek mondja. Erre emlékeztet Hamar István meghatározása is, mely szerint Jézus-
ban, «mint az utolsó Ádámban, testet öltött az embernek az isteni teremtő 
gondolatban élt fogalma, aminek fo ly tán a Jézus Krisztus, bár halandó embert 
a lakban jelent meg, de hordozta az igazi, az Isten szerint való ember méltóságát» 
(Czeglédy: Bibliai Lexikon, 287. lap). Amit ez és az összes hasonló megha-
tározások Jézusról mondanak, az magában véve helyes ugyan, de teljesen elhibá-
zott, mint az új testámen tomi -'Emberfia> név értelmezése. Közelebb jutottak 
a név értelméhez azok a magyarázók, akik benne Jézus messiási méltóságának 
a kifejezéséi látták, de kielégítőnek ezt az értelmezést sem lehet mondani. 

Az utolsó évtizedekben az Emberf ia név sok és nehéz vita tárgyává lett. 
A vita abból az egyszerre több irányból is elhangzott és többféle formában 
kockáztatott állításból indult ki, hogy Jézus maga ezt a nevet egyáltalán nem 
használhatta, hanem azt csak az e lső görögül beszélő keresztyének gyülekezete 
tulajdonította volna neki. Ez az áll ítás azon a nyelvi megfigyelésen alapszik, 
h o g y a megfelelő arám szó, amelye i a mi «emberfia» fordításunk eredetijeként 
Jézus használt, — «bar nas», í 11. bar násá>, — tulajdonképen annyit jelent, 
mint «ember» és pontosabban az emberi nemnek valamely egyedét jelöli meg. 
Ebből a megfigyelésből joggal véltek következtethetni arra, hogy csak Jézus 
mondásainak görög fordítói keltették ügyetlen és hibás fordítással azt a hamis 
látszatot, mintha egy sajátságos névvel volna dolgunk, holott Jézus egysze-
rűen «az ember»-ről beszélt, mint ahogyan mi is beszélünk «az e m b e r - r ő l 
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a »valaki» értelmében. Hogy azonban a névnek ez az értelmezése teljesen el-
hibázott, azt könnyen meg lehet állapítani. Jézus nem azt mondotta, hogy az 
«ember», «valaki» eljön az ég felhőin, bocsáthat meg bűnöket, stb. Éppen így 
helytelen az a feltevés is, mintha az első keresztyének tulajdonították volna, 
— első sorban Dán 7 ,13 nyomán. — Jézusnak ezt a névét s így ők tették volna 
meg Jézust Messiássá, holott ő maga nem tartott igényt a messiási méltóságra. 
Ennek a feltevésnek nemcsak az összes evangéliumok egyértelmű hagyománya 
mond elleni, hanem az Emberfia névvel kapcsolatban az a megfigyelés is, 
hogy az csak az evangéliumokban fordul elő és pedig csak 'Jézus ajakán, de a 
gyülekezet szóhasználatában a név teljesen háttérbe szorul. Ha az első gyü-
lekezetek öltöztették volna Jézust a Dán 7-ben található prófécia csillogó ru-
háiba, akkor éppen fordítva azt kellene várni, hogy a név a gyülekezet szói-
használatában játsszon jelentősebb szerepet. 

De hogyan kell érteni azt, hogy Jézus önmagát ismételten s mint láttuk, 
két határozott, egymástól élesen elváló gondolatkörben «az Emberfiá»-nak, 
ill. pontosabban «az Ember»-nek nevezte? Ha ezt meg akarjuk állapítani, akkor 
semmi esetre sem szabad az «ember» fogalmából kiindulni, mert különben 
egészen helytelen feltevésekre jutunk, mint amilyenek a fentebb említett, az 
«eszményi ember» irányvonalába eső értelmezések. Hanem keresni kell min-
denek előtt, hogy Jézus honnét vehette ezt a megjelölést. 

Már fentebb láttuk, hogy Jézus kétszer is kimondottan idézi Dán 7, 13-at. 
Dániel próféta ezen a he lyen egv látomást ír le. Ebben arról van szó, hogy 
«az égnek négy szele háborút támaszt a tengeren». A tengerből négy állat száll 
fel, közülök az első oroszlánhoz, a második medvéhez, a harmadik párduchoz 
hasonlít, a negyedik pedig egy 'rettenetes és iszonyú és rendkívül erős», de 
közelebbről meg nem határozott állal, melynek tíz szarva van. Közben királyi 
székeket hoznak s «az Öreg Korú», kinek ruhája hófehér és fejének haja, mint 
a tiszta gyapjú, leül tüzes lángú, égő lűzből való kerekeken futó trónusára. 
Az állatok elveszítik ideig-óráig tartó hatalmukat, majd pedig «az ég felhőivel 
egy emberfiához, (pontosabban: emberhez^ hasonló jön», aki az «öreg Korú» 
elé lép s «hatalmat, dicsőséget és birodalmat» kap. «Minden nép, nemzet és 
nyelv neki szolgála, az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik és 
az ő. országa meg nem rontatik». — A látomást a próféta úgy magyarázza, 
hogy a négy állat négy király, ill. négy birodalom. Ezek a földi birodalm'ak 
azonban elpusztulnak 6 végezetül «a birodalom és a hatalom és az egész ég 
alatt levő birodalmak nagysága átadatik a Magasságos (Istenei szentjei népének. 
Az ő országa örökkévaló ország és minden hatalmasság neki szolgál és enge-
delmeskedik» (Dán 7,1—28). — Az «Emberfiához hasonló» tehát a próféta 
értelmezése szerint tulajdonképen a «magasságos Isten szentjeinek», azaz a 
választott népnek a messiási birodalmál jelenti. De a látomás képanyagát a 
próféta valószínűleg régebbi hagyományból vette át s eredetileg az állatok is 
királyokat jelképeznek, mint birodalmak megszemélyesítői s mellettük az 
Emberfia mint a messiási birodalom megszemélyesítője a Messiás. így értel-
mezték a látomást a zsidó írástudók is. 

Az Emberfia, ill. pontosabban az 'Ember», azután újra megjelenik az 
Énók nevét viselő, etiópiai nyelven ránk maradt apokalipszisban, neveze-
tesen annak ú. n. példázataiban, továbbá az Esdrás nevét viselő apokalipszis-
ban és kimutatható a késői zsidó irodalomban még néhány kevésbbé je lentős 
helyen is. Énók apokalipszisában Dán 7 víziójának keretei közt tűnik fel az 
»Emberfia», ill. «Ember», ö a «választott igaz», aki kinyilatkoztatja Istent és 
ítéletet tart a bűnös világ fölött (Énók 46 ,1 kk.; 47 ,3 kk.) s ítélete n y o m á n 
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«a szentek és választottak számára» megújhodik a világ Í50, 1 kk.). A vi lág 
teremtése előtt teremtetett ( 48 ,3 ) s dicsősége örökkévaló (48. fi\ 

Az Énók-apokalipszis szerzője számára tehát az általa leírt «Emberi a 
Messiás, akit a már Dán 7-ben t megtalálható vonásokkal ír le. De a szerző 
a Dánieltől kölcsönzött képbe belerajzolja, — ha egészen halványan is, — 
Deuteroezsajás szenvedő «Jahve szolgájá»-nak vonásait is ; erre mutat az 
«igaz» (v. ö. Ezs 53,11) és a «választott* <'v. ö. Ezs 42,1) kifejezés. Hasonló a 
helyzet IV. Esdrásnál (7 ,28—29; 13.32), ahol az «Ember» egyenesen ezt a 
nevet viseli: «az én szolgám». 

Újabb kutatások valószínűvé telték, hogy a Dán 7-1Ő1 fogva kimutatható 
és az «Emberfia» néven szereplő apokaliptikus képanyag kölcsönzésképen ke-
rült Izráelbe s végső fokon az iráni val lásból származik. Úgy látszik, hogy 
Keleten, nevezetesen Iránban. Szíriában. Mezopotámiában. Kisázsiában szél-
lében vártak egy az Ember -nek nevezeti megváltót, akiről úgy gondolták, 
hogy szenvedésen keresztül váltja meg az emberiséget. Ahogy a jelenlegi ember-
riségnek az élén Adáin áll (Ádám is annyit jelent, mint «ember»), úgy áll ez a 
várt «Ember» egv új, megváltott emberiség élén. Pál apostol is így állítja szembe 
egymással Ádámot, aki által a bűn behatolt a világba, és Krisztust, aki Is ten 
kegyelmét hozza (Róm 5,12—21), vagy az e lső és utolsó Ádámot (I. Kor 15, 
45—46), vagy az első és második embert T. Kor 15. 17). Éppen ezek a szembe-
állítások engednek arra következtetni, hogy Pál apostol ismerte Jézusnak azt az 
igényét, hogy ő az Emberfia». 

Ha Pál apostol említett helyeinek a világításába helyezzük az eddig 
elmondottakat, akkor nyilvánvaló, hogy az Emberfia« név tulajdonképeni 
jelentése, ill. tartalma annyi, inint «az új ember» Jézus ennek a névnek az ön-
magára alkalmazásával Dán 7, 13-ra ulall. de benne állott abban az áram-
latban is, amely kapcsolatba hozta a Dániel-féle * Embert» a Deuteroezsajás 
által leírt Jahve szo lgájáéval (nincs azonban közvetlenül adatunk arra, hogvi 
Jézus ismerte volna a Kr. e. 2. század végén keletkezett Énók-apokalipszistV 
Amikor tehát Jézus magát az Emberfiának mondja, akkor avval az igénnyel lép 
fel, hogy a Dániel által megígért Messiás-Megváltó, aki a megváltás m ű v é t 
életének váltságként odaáldozásával, szenvedésen és halálon keresztül viszi 
véghez és így hozza meg egy új világkorszak kezdetét, megváltottai számára 
pedig az örök élet üdvösségét. Az Emberfia név tehát nemcsak hogy nem Jézus 
rmberi természetét akarja megjelölni, hanem még a messiás-névnél is jóval 
több, mert Jézus isteni megváltói méltóságát fejezi ki. 

Az evangéliumokban az Emberfia név érteiméi legjobban a megdicsőülés 
története (Mát 17,1—8) szemlélteti. Előzőleg Jézus azt mondotta tanítványai-
nak, hogy vannak egyesek közöttük, «akik nem ízlelik meg a halált, mígnem 
látják majd eljönni az Embernek Fiát királyi hatalmában» (Mát 16,28). Amikor 
azután Jézus három meghitt tanítványát felviszi magával a megdicsőülés 
hegyére, lehull róla földi alacsonyságának leple és tanítványai láthatják isteni 
dicsőségét. Arca ragyog, mint a nap, ruhája pedig fehér, mint a napfény: ez 
Isten •dicsősége» rajta. Jézus egy új isteni világ létformájában jelenik meg 
tanítványainak. Az «Isten szeretett Fia» elnyerte az Emberfia méltóságot, Krisz-
tus a halottak feltámadása által megkezdődött és megvalósult új világkorszak 
zsengéje (I. Kor 15,20). 

Az elmondottakból megérthetjük azt is, hogyan egyesül az Emberf ia 
névben a fentebb megadott két gondolatkör: a szenvedés útját járó Jahve 
szolgája és az Isten jobbján isteni méltóságban trónoló Megváltó. A két gondo-
latkör nem áll egymással ellenlétben, hanem szorosan összetartozik. Mert 
Jézus a mennyből alászállott Megváltó, aki váltságul adott életével szerez 
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üdvösséget, örök életet azoknak, akik hisznek őbenne (v. ö. Mát 20,28; 26, 
26—28; Ján 3,13—14). A két gondolatkör tehát nem jelent tisztára idői egy-
másutánt, o lyan formán, mintha földi életében Jézus csak megvetett ember 
lett volna, akinek még nyugodt pihenő helye sem volt (v. ö. Mát 8,20), aki 
azonban várta, remélte, hogy Isten majd megdicsőíti őt és az Emberfia tró-
nusára ülteti. Pál apostol mondja Jézusról, aki megüresítette önmagát szol-
gai formát vévén fel és engedelmes lett mind a keresztfa haláláig, hogy Isten 
felmagasztalta őt és minden név fölött való nevet (azaz méltóságot), aján-
dékozott neki (Fi i 2,5—11). Ezek a szavak ugyan könnyen azt a benyomást 
kelthetnék, mintha tisztára idői egymásutánról volna szó. De az említett he-
lyen Pál apostol Jézus létformáját az «Isten létformájá»-nak mondja s ezzel 
f igyelmeztet arra, hogy Krisztus minden önmagát megüresítés ellenére is az 
«Üj Ember» szolgai formájában a Fiú, akinek «mindenek átadattak» (Mát 
11,27). Pál apostol idézett szavai így lesznek Jézus emberfiúi méltóságának 
a rövid, de minden mozzanatot magukban foglaló kifejtésévé és fogalmakban 
mondják el, amit a megdicsőülés története elbeszél. 

Az Emberfia névben összpontosul tehát Jézus messiási személyének a 
titka. Sürgetőbben és elevenebben szólal meg benne Jézusnak tőlünk hitet és 
engedelmességet követelő igénye, mint bárhol másutt. Ez elől az igény e lő l 
nem lehet o lyan lélektani vizsgálódásokkal kitérni, amelyek kutatják, hogy 
Jézus «messiási tudata» milyen elemeket tartalmazott s az egyes elemek honnét 
származtak. De hiábavaló a hivatkozás arra is, hogy a név és vele együtt a 
hozzátartozó képzetek részben vagy egészben az Ötestámentomból, sőt az 
ótestámentomi és esetleg még más közvetítéssel idegenből származtak. Mert igaz 
ugyan, hogy ez a név úgy fejezi ki Jézus igényét, ahogyan kora gondolkodásának 
hiegfelel és érthető. Ez a név is hozzátartozik, — eredetével együtt. — a 
«szolgai formá»-hoz, melyet Jézus felvett. De amit Jézus vele mond, az messze 
túlhaladja a próféták vágyakozásait és reménységét, messze túlmegy azon 
is, amit a zs idó apokaliptika, túlfűtött, sokszor beteges fantáziájával elkép-
zelni és magának kiszínezni tudott. Jézus, az Emberfia megközelíthetetlen mél-
tósággal trónol minden lélektani vagy történeti kutatás fölött s ma is, mint 
egykor a nagyvilág eseményeihez képest eldugott Palesztinában és mint azóta 
is közel kétezer esztendőn keresztül, hívja a «kisdedeket» annak meglátására, 
amit e világ «bölcsei és okosai» elől Isten elrejtett, hívja őket, hogy «jóságos 
igáját» felvegyék s ígéri nekik bűneik bocsánatát, megfáradott, elgyötört éle-
tük számára a nyugodalmat, Isten királyságában az örök élet üdvösségét. 

Jézusnak, az Emberfiának erre a hívására csak hittel vagy elutasítással 
lehet felelni. 

Az «Emberfia»-problémát már évtizedekkel ezelőtt Holtzmann, a nagy-
tekintélyű strassburgi professzor az újtestámentomi teológia «legbonyolulr 
tabb és leginkább összekúszált» problémájának mondotta («Neutestl. Theo-
logie», 2. kiad., 1911, 1,313. lap). A helyzet ma sem nagyon változott. Akik 
a fentebb röviden érintett kérdésekbe jobban be akarnak hatolni, azoknak 
a kommentárok idevonatkozó fejtegetésein, továbbá Holtzmann, Weinel é s 
Feine újtestámentomi teológiai kézikönyvein kívül a következő legfontosabb 
munkákat lehet ajánlani: Lietzmann: Der Menschensohn, 1896. — Wellhausen: 
Einleitung in die drei ersten Evangelien, 2. kiad., 1911, 123—130. lpk. — 
Bousset: Kvrios Christos, 2. kiad., 1921, 1—22. lpk. — Dalman: Worte Jesu, 
2. kiad., 1930, 191—219., 383—397. lpk. — Clemen: Religionsgeschichtliche Er-
klärung des NT-s, 2. kiad., 1924, 68—80. lpk. — Kraeling: Anthropos and S o n 
of Man, 1927. — Gressmann: Der Messias, 1929, 341—414. lpk. — Jeremias 
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Joachim Jesus als Weltvollender, 1930, 53—58. lpk. — Staerk: Soter, 1933. 
— Otto Rudolf: Reich Gottes und Menschensohn, 1934, 125—220. lpk. — 
Ezek a művek egyúttal tájékoztatnak a további részletes irodalomról is, 
melynek felsorolására itt nem vállalkozhatunk. 

VI. Irodalmi tájékoztató. 

A Máté evangéliumára vonatkozó gazdag irodalomból a következő leg-
fontosabb írásmagyarázati munkákat (kommentárokat) kell kiemelni: Weiss 
Bernát: Das Matthäus-Evangelium, 13. kiadás, 1910 (Meyer: Kritisch-exege-
tischer Kommentar über das NT). — Holtzmann H. J.: Die Synoptiker, 3. 
kiadás, 1901 (Hand-Cominentar zum NT) . — Zahn Tivadar: Das Evangel ium 
des Matthäus, 4. kiadás, 1922, (Kommentar zum NT). — Klostermann Erich: 
Das Matthausévangelium, 2. kiadás, 1927 (Handbuch zum NT). — Weiss János 
—Bousset Vilmos: Die Schrif ten des NT's neu übersetzt und für die Gegen-
wart erklärt. I. kötet: Die drei älteren Evangelien, 3 kiad., 1917. — Strack-
Billerbeck: Das Evangelium nach Matthäus, 1922 (Kommentar zum N T aus 
Talmud und Midrasch). — Schlatter Adolf: Der Evangelist Matthäus, 1929. — 
Allen W. C.: A critical and 'exegetical commentarv o n the gospel according 
to St. Matthew, 2. kiad., 1907 - Montefiore C. G.: The Synoptic GoSpets, 
II. kötet, 2. kiadás, 1927. — '/íousc/i Péter: Die drei älteren Evangelien, 4. 
kiadás, 1932 (Die Heilige Schrift des NT's) . — Kecskeméthy István: Máté 
evangyél iomának magyarázata, 1905. — Lencz Géza: Magyarázatos Újszövet-
ség. I. Máté evangéliumának fordítása és magyarázata, 1927. — Pongrácz József: 
Máté evangél iuma magyarázata, 1933. — 

Ezeken kívül fontosak még a Kittel szerkesztésében megjelenő -Theolo-
gisches Wörterbuchs különféle cikkei és tanulmányai, hasonlóan Cremer-
Kögel: Biblisches-theologisches Wörterbuch der neutestl. Gräzität, 10. kiad., 1915. 
cikkei, továbbá Schlatter: Geschichte des Christus, 1921. — Schlatter: Die Kirche 
des Matthäus, 1929. — Dalman: Worte Jesu, 2. kiad., 1930. — Dalman: Orte und We-
ge Jesu, 3. kiad., 1924. — Wcndland: Die Eschatologie des Reiches Gottes bei Jesus, 
1931. — Staeik: Soter, 1933. — Otto: Reich Gottes und Menschensohn, 1934. — 
tßultmann: Die Geschichte der synopt i schen Tradition, 2. kiadás, 1931. — 
Dibelius: Die Formgeschichte des Evangeliums, 2. kiadás, 1933. — Taylor: The 
Formation of the Gospel Tradition, 1933. 

Ez a felsorolás természetesen nem teljes, de azoknak, akik behatóbban 
akarnak foglalkozni az evangéliummal, útbaigazítást ad a további tanulmá-
nyozásra. 



Tájékoztató. 
Néhány fontosabb név és fogalom. (A számok lapszámokat jelentenek!) 

Apokalipszis a. m. »kinyilatkoztatás*, 
azután olyan irat, amely prófétikus 
formában tárja fel a világ folyá-
sát és jövendöl a világ végéről. Az 
.(apokaliptikus» iratokban foglalt, 
isteni titkoktól átszőtt kinyilatkoz-
tatások «apokal ip t ikus» , azaz a vi-
lág végéről szóló kinyilatkoztatá-
sok . . 161 

Archelaus 1. Heródes és családja! 
Belzebub vagy Belzebul . 65 ,85 
Bér 1. Jutalom 
Beteljesedés 6 
Botránkozás 73,99, 122 
Dávid Fia 153 
Egyház 112—113 
Élet 1. ö r ö k élet! 
Emberfia 209 
Eszchatologia az «utolsó dolgokról», 

vagyis ítéletről és örök életről szóló 
tanítás; mindaz, ami ezekre vonat-
kozik: «eszchatologikus» . 23,86 

Farizeusok 14 
Feltámadás 150,192 
Fülöp, negyedes fejedelem, 1. 

Heródes és családja! 
Gyülekezet 1. Egyház; 'gyülekezeti ká-

lé» 122 
Heródes és családja (Archelaus, Heró-

des Agrippa, Fülöpi . . . 7, 10,99 
Hittel 1 Írástudók 
írástudók az Írással hivatásszerűen 

foglalkozó tudósok, «rabbik» rendje, 

a rabbinátus»;. Az írástudók egy 
személyben voltak «teológusok», az-
az a hit kérdéseivel foglalkozó tu-
dósok és «törvénytudók» (Luk 10, 
25), «jogászok», akik a társas együtt-
élés jogi kérdéseiben az Írás alap-
ján ítéltek. Az írástudók túlnyomóan 
a farizeusok pártjához tartoztak, 
azért szerepelnek sokszor együtt az 
«írástudók és farizeusok» (pl. Márk 
2 ,16; Mát 5 ,20 ; Luk 5,30). A fari-
zeusi írástudók két főirányzata Sam-
mai és Hillél iskolája . . . 9 ,35 

Isten «Atya» 43—44 
Isten királysága («Isten 

országa») 21—23 
Jahve 1 
János 1. Keresztelő János 
Jézus neve 6 
Jutalom 72, 133 
Keresztelés, keresztség . 13, 195—196 
Keresztelő János 12 
Kereszthordozás 71 ,116 
Krisztus a. m. «Messiás», «felkent» 1 
Krisztus követése 71 
Mártírium 1. Vértanúság! 
Megtérés 12 
Menny királysága («Mennyek 

országa») 21—23 
Messiás . . . . 1 
Misna 1. Talmud! 
Názáreti. nazóreus 11 
Negyedes fejedelem 99 
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örök élet 132 
Papifejedelmek, a szinedrium i'őpapi 

származású tagjai, tehát a hivatal-
ban levő és a letett főpapok, továb-
bá a legelőkelőbb főpapi családok 
nagykorú férfitagjai . . . . 9 

Praeexistens a. m. »a földi létforma 
előtti», Krisztus perexistentiája: 
Krisztus létformája a világra eljö-
vetele előtt 74 

Prozelita 157 
Pseudepigraphikus iratok azok a több-

nyire apokaliptikus iratok, melyek 
egy-egy rég elhunyt kiváló kegyes 
ember neve alatt kerültek forga-
lomba. 

Rabbinátus a. m. az írástudók rend-
je; I. írástudók! 

Sátán 1 8 - 1 9 , 8 6 
Sammai 1. Írástudók! 
Septuaginta az Ötestámentom görög 

fordítása, me ly még Kr. sz. e. ke-
letkezett. 

Szadduceusok 14, 150 
Szeretet 39 
Szinedrium a római korban a 71 tag-

ból álló legfőbb jeruzsálemi zsidó 
hatóság, me ly a főpap elnöklete alatt 
a papifejedelmekből, a nép vénei-
ből és írástudókból állolt. Hatáskö-
rébe nemcsak vallási, hanem jogi és 
közigazgatási ügyek is tartoztak, ki-
véve, ha a római prokurátor azokat 
magának tartotta fenn. — A jeruzsá-
lemi szinedrium mellett voltak az 
egyes városokban helyi törvényszé-
kek is, melyeket ugyancsak szined-
riumoknak neveztek . . . . 9. 114 

Szinoptikusoknak Máté, Márk és Lu-
kács evangéliumát nevezzük: mind 
a három nagyrészben ugyanazt a 
Jézusra vonatkozó hagyományanya-
got öleli fel, azért a párhuzamos 
(parallel) elbeszéléseket egymás 
mel lé lehel állítani. A párhuzamos 
elbeszéléseket magyarázatunkban az 
egyes szakaszok élén tüntetjük 
fel 12 

Szombatnap megszentelése . . . 81 

Talmud a zsidó írástudomány legfon-
tosabb gyűjteménye, mely két válto-
zatban, egy ú. n. babiloni és pa-
lesztinai (jeruzsálemi; Talmud for-
májában maradi ránk. A zsidó írás-
tudomány hagyományanyagál kb. Kr. 
u. 200 körül kezdték összegyűjteni: 
ez a Misna, mely a hitélel és erköl-
csiség, valamint a jogszokás külön-
féle kérdéseit tárgyaló traklátusok 
gyűjteménye. Kiegészílésére szolgál a 
Gemara, vagyis a Misnában megál-
lapított télelek megvilágítására szol-
gáló esetek gyűjteménye. Misna és 
Gemara együtt alkotja a Talmudot. 

Tanítvány . 28—29, 66—72, l l ü 

Templom, jeruzsálemi . . . . 1-10 

Vének, a nép v énei: a jeruzsálemi szi-
nedrium tagjai, akik sein a főpapi 
családok tagjai nem voltak, sem az 
írástudók rendjéhez nem tartoztak. 

Vértanúság: a próféták sorsa, mely 
Krisztus követésében a tanítványok-
ra is vár; 1. Kereszthordozás 28,71. 

1 5 8 - 1 5 9 
Zelóták 14 
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