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Bevezetés 
A Máté 17, 24 – 20, 28 helye az evangéliumban 
 
Máté evangélista evangéliumának anyagát főként a Márk evangéliumából merítette, amelyet 
csaknem teljesen felhasznált. Másik forrása – bár ez vitatott – Jézus beszédeinek gyűjtemé-
nye, az ún. Logia-forrás. Önálló anyaga feltehetően palesztinai szóbeli hagyományból szár-
mazik. Ezt az anyagot sajátosan formálta és nagyon komolyan rendezte, mégpedig tartalmi 
szempontból. Így álltak elő az evangéliumban nagy összefüggő fejeztek, mint a Hegyi Beszéd 
(5,1-7,29), az utolsó időkről szóló tanítás (24,4-25,46). Ilyen szerkesztés eredménye a gyüle-
kezet életének a rendjét bemutató útmutatás is (17,24-20,28). 
 
Az anyag összeállításakor az evangélista tekintettel van olvasóira, akik zsidókból lett keresz-
tyének. Ezért bizonyos részleteket elhagy, vagy átformál (19,16-17), máskor viszont többet 
mond mint Márk vagy Lukács (17,24kk). 
 
Tartalmi szempontból élesen szembehelyezkedik az álkegyes, ítélgető farizeusi magatartással. 
Formális vallásosság helyett hiteles kegyességet követel: szolgálatot, szeretetet, engedelmes-
séget, megbocsátást vár tanítványaitól az Úr. Így rajzolja meg a gyülekezet helyes belső éle-
tét, amelyből igazi misszió fakadhat. 
 
A 17,24 arról számol be, hogy Jézus Krisztus galileai vándorútja során Kapernaumba érkezik. 
Ez az esemény Adar 15-25 között zajlik le, tehát kb. egy hónappal a páska ünnep előtt (bő-
vebben a magyarázatban). Itt és ekkor kezdi meg a gyülekezet életének rendjéről szóló taní-
tást. Ennek egy része még Galileában hangzik el, közelebbről Kapernaumban (17,24-18,35). 
Másik része pedig a zarándokúton Pereán át Jeruzsálembe (19,1-20,28). 
 
Jézus a „kereszt árnyékában” oktatja tanítványait arra az új viszonyulásra Isten és az ember 
iránt egyaránt, amely megkívántatik Jézus Krisztus gyülekezetétől, és amely éppen azért lehet 
valóság a gyülekezet életében, mert Ő, az Úr vállalta a keresztet a gyülekezetért. 
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A templomadó / Máté 17,24-27 
 
24. Mikor pedig Kapernaumba értek, odamentek Péterhez a kétdrachma-szedők, és megkér-

dezték: „A ti Mesteretek nem fizeti a két drachmát?” 
25. Dehogynem – felelte. És mikor hazaért, Jézus megelőzte őt kérdésével: „Mit gondolsz 

Simon, a föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót: fiaiktól vagy az idegenektől?” 
26. Az idegenektől – felelte. Jézus ezt mondta neki: „Akkor tehát a fiak mentesek. 
27. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd ki a horgot és az első feljö-

vő halat emeld ki, és felnyitva a száját egy statért találsz. Fogd azt, és add nekik érted és 
értem.” 

 
A templomadó megfizetéséről szóló történetet csak Máté evangéliumában olvashatjuk. A 
színhely Kapernaum. Ezzel le is zárul a galileai időszak. Kapernaumi tartózkodása után Jézus 
elindul Jeruzsálembe. 
 Hogy Lukács és Márk nem közli ezt az elbeszélést, az nyilván abból adódik, hogy ol-
vasóik számára nem volt fontos a templomadó kérdése (ahogy a Máté 5,17-20 sem). Csak 
Palesztina zsidó keresztényei számára volt jelentősége.1 Grieve2 J. Weiss alapján azt mondja, 
hogy a történet hátterében a Rómának való adófizetés van valójában: „A keresztyének termé-
szetes bizonytalanságban voltak afelől, hogy fizessék-e Isten fél-shekelét a császárnak…” A 
Templom lerombolása után ugyanis a templomadót a Jupiter Capitolium javára kellett befi-
zetni.3 Ezt az álláspontot képviseli Allen is a 25. vers alapján, de elismeri, hogy az elbeszélés 
a Kr. u. 70 előtti palesztinai állapotokat tükrözi.4 A templomadó kérdése azonban már a temp-
lom lerombolása előtt felvetődött, az első pünkösd után.5 Ennek alapján kerül bele ez a törté-
net a Máté szerinti evangéliumba. Hiszen a keresztyén gyülekezetek viszonyát tisztázta a zsi-
dósággal, illetve a templommal szemben.6 Hasonlóan vélekedik Grundmann is,7 valamint 
Varga Zsigmond.8 
 A történet befejezése néhány magyarázó számára kérdéses. Grieve9 szerint egy félig 
kész csodaelbeszéléssel van dolgunk. Nem olvasunk arról, hogy Péter megtalálta a hal szájá-
ban az érmét. Ezért csak arról lehet szó, hogy eladta a halat és az árát adta az adószedőknek. 
Nem az a kérdés – mondja –, hogy tudott-e ilyen csodát tenni Jézus, hanem, hogy akart-e. 
Azonban a történetnek nem ez a része a hangsúlyos, ezért nem is szól külön az evangélista a 
parancs végrehajtásáról, hanem Jézus önkijelentése a döntő. Ezért ezt a kérdést nem is kell 
eldöntenünk. Tény, hogy Jézus megfizette a templomadót. 
 Az elbeszélést palesztinai keresztyén közösségek őrizték meg.10 Máté egyébként Márk 
koncepcióját követi, mígnem itt betoldja a templomadóval kapcsolatos történetet. Allen sze-
rint ez bevezetésül szolgál a következő perikópához: „Ki nagyobb? Miért éppen Péterhez for-
dulnak az adószedők? Talán őt tartják a főnökünknek?”11 Péter kiemelkedő szerepét hangsú-

                                                 
1 Lencz Géza: Máté evangéliumának fordítása és magyarázata. ORLE, Debrecen, 1927. 211. 
2 Grieve, A. J.: Matthew – A commentary on the Bible. Ed. Arthur S. Peake. London, 1929. 715. 
3 Josephus, F.: A zsidó háború. VII. 6,6. Ford. Révay József. Gondolat, Budapest, 1957. 
4 Allen, W. C.: A critical and exegetical commentary ont the Gospel according to S. Matthew. T and T Clark, 

Edinburgh, 1977. 191. 
5 Vanderwaal, C.: Searches the scriptures Mt Mk Lk. Paideia Press, St. Catharines, Ontario, Canada, 1978. 43. 
6 Karner Károly: Máté evangéliuma. Keresztyén igazság, Sopron, 1935. 120. 
7 Grundmann, W.: Das Evangelium nach Matttheus. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 1968. 410. 
8 Varga Zsigmond Máté evangéliumának magyarázata. Jubileumi Kommentár. Református Sajtóosztály, Buda-

pest, 1968. 24. 
9 Grieve, i.m. 715. 
10 Allen, i.m. 191. 
11 Allen, i.m. 191. 
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lyozza Kosztolányi István is.12 Helyesebb az a látás, miszerint azért van helye itt ennek a tör-
ténetnek, mert Máté ezzel kezdi meg Jézus gyülekezete életének és rendjének bemutatását.13 
 
24. Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ 
A Kapernaumba érkezés időpontja közelebbről  nincs meghatározva, csak következtethetnünk 
lehet. A templomadó esedékességének a kihirdetése Adar hónap (február-március) elsején 
történt. Adar 15-én, egy hónappal a Páska előtt (Nisan 14-21) megkezdték az adó begyűjtését. 
Adar 25-ig a vidéken felállított pavilonokban is be lehetett fizetni a templomadót, azontúl 
csak a Templomban. (Misna – Sequalim 1,3).14 Adar 14-15-re esik a Purim ünnepe,15 talán ezt 
az ünnepet töltötte Jézus Kapernaumban. Mindenesetre Adar 15-25 között zajlott le ez az ese-
mény. 
 Καφαρναοὺμ héber ֽכַפר נחום = Náhum faluja. Nagyobb helység, amely a Jordán 
folyó Genezáret-tóba ömlő torkolatához közel, 3-4 km-re fekszik. 5 km-re van északkeleti 
irányában a Genezáret síkságtól. A környék legjelentősebb városa: határállomás Heródes 
Antipás területén Philippos területe felé, érinti a Damaszkuszba vivő út, római helyőrség ál-
lomáshelye, és vámhivatala is van.16 Ma romjai helyén Tell Hum (Tanchhum?) fekszik. Nagy 
nevezetessége egy zsinagóga épület a 2. századból – valószínűleg annak a helyén, melyet a 
római százados építtetett (Lukács 7,5).17 A város sokáig ügyelt arra, hogy tiszta zsidó lakos-
sága legyen.18  

προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες. A tanítványok nem tartózkodnak ál-
landóan Jézussal. Most is csak Péter van vele, ezért fordulnak hozzá az adószedők. Esetleg 
Pétert mint házigazdát kérdezik meg. τὰ δίδραχμα a LXX-ban a shekel fordítása.19 A LXX 
az Exodus 30,13-at így adja vissza τό ήμιον του δίδραχμου. De Josephus azt mondja (Ant. 
III. 194), hogy a shekel egyenértékű volt 4 attikai drachmával, s a templomnak fizetendő ösz-
szeget így nevezi: δίδραχμον (Ant. XVIII. 312).20 Itt tehát a görögül beszélő zsidók kifeje-
zése a templomadóra. A többes szám az egy évenként ismétlődő fizetési kötelezettségre utal. 
A templomadó fizetésének a gyakorlata Izrael életében visszanyúlik a pusztai vándorlás korá-
ra (Exodus 30,11-16). Eszerint minden felnőtt (20 évet betöltött) szabad zsidó férfinak – aki 
nem volt pap – meg kellett fizetnie a fél-shekelt évente a templom javára (kezdetben a Szent-
sátor javára). Jézus idejében a régi ezüstpénz már nem volt forgalomban, hanem számtalan 
más – görög, szír, tíruszi, római – érmék, ezért a templomadó mértékét az éppen használt 
ezüstpénz értékében szabták meg. A „szent mértékű shekel” súlya kezdetben 16,8 gramm 
volt, a babiloni fogság után azonban 14,5 grammra csökkent. Ennyi volt a föníciai (tíruszi) 
tetradrachma (sztatér) súlya is. Ezért kellett a templomadót tíruszi mérték szerint fizetni. 
Ahogy a Misna is mondja: „Minden pénz, amiről a törvény beszél, tíruszi pénz.”21 A temp-
lomadó tehát Jézus korában δίδραχμον = fél-shekel. Ez Jézus idejében két juhnak az ára 

                                                 
12 Kosztolányi István: Máté evangéliuma fordítása és magyarázata. Magyarázatos Biblia. Szent István Társulat, 

Budapest, 1973. 1155. 
13 Grundmann, i.m. 410. 
14 Kroll, Gerhard: Jézus nyomában. Ford.: Diós István. Szent István Társulat, Budapest, 1982. 245. ; Barclay, W. 

Crucified and crowned.  SCM Press, London, 1961. 15. 
15 Lenkeyné Semsey Klára: Újszövetségi kortörténet. Bibliai Atlasz. Református Sajtóosztály, Budapest, 1973. 

68. 
16 Kroll, i.m. 281. 
17 Kroll, i.m. 281. 
18 Epiphanius, Adv. Haereses 30,11 – idézi Kroll, i.m. 109. 
19 Lencz, i.m. 210. 
20 Allen, i.m. 191. 
21 Kroll, i.m. 244. 
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volt.22 Ezt az érmét egyébként még be kellett váltani a megfelelő érmére, szent mértékű fél-
shekelesre, vagy galileai shekelre – ezeken ui. nem volt uralkodói képmás.23 

Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα. A Péternek feltett, Jézus gyakorlatára 
utaló kérdés nem puszta érdeklődés az adószedők részéről. A többes szám arra enged követ-
keztetni, hogy Jézust e törvény rendszeres áthágójaként tekintették: „a ti mesteretek nem 
szokta fizetni a templomadót?!24 Így a kérdés meglehetősen provokáló jellegű. Könnyen lehet, 
hogy ez az esemény a Máté 12,1kk-ben elmondott történetek utáni időszakban zajlott le, ami-
kor is Jézus már túl volt a farizeusokkal és írástudókkal a kibékíthetetlen szembenálláshoz 
vezető összetűzésen. A kérdés hátterében az is meghúzódhat, hogy Jézus mennyire tartható 
„hazafinak”, lévén a templomadó megfizetése – szemben a rómaiaknak fizetendő adóval – a 
„hazafias büszkeség ügye”.25 (V.ö. Mt 22,15-22.) 
 Az adószedői tisztet gyakran pap vagy lévita töltötte be, lehettek a helyi zsinagóga 
tisztviselői is. 
25. λέγει Ναί. Péter válasza egyszerű és világos. Természetesnek tartja, hogy Jézus mint jó 
izraelita, megfizeti a templomadót. Ő megfelel a törvény követelményeinek. 
καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν szószerint: „és amikor bement a házba…” A Máté 8,14 (Márk 
1,29-31) szerint Péternek volt háza Kapernaumban. A Máté 4,13 pedig Jézus Kapernaumba 
költözését adja hírül. Nagyon valószívű, hogy Péter háza volt Jézus állandó lakóhelye 
Kapernaumban. A határozott névelő is utal erre. Ezért fordíthatjuk így: „hazaért”. 
προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Jézus tudomással bírt Péter és az adószedők beszélgetéséről. 
Mielőtt Péter erről beszámolna, Jézus tanítást ad a kérdésről προφθανω az isteni előretudás-
ra utal. Τί  σοι  δοκεῖ  a kifejezés közös az evangélium későbbi részleteivel (Máté 18,12; 
21,28; 22,17,42; 26,66) οἱ  βασιλεῖς  τῆς  γῆς  szemben Istennel, mint mennyei Királlyal 
(Zsolt 2,2; Jer 10,7-10). τα τέλη vám, árúkkal történő adózás. Ό κηνσος fejadó, eredetileg 
becslés, latin census. τῶν υἱῶν αὐτῶν a keleti nyelvhasználatban nem feltétlenül vérrokont 
jelent, hanem inkább az egyazon faj tagjait. A keleti királyok nem szedtek adót saját népüktől, 
hanem a leigázott idegenektől.26 Ténylegesen a római polgárok sem fizettek adót. Más értel-
mezés szerint27 a keleti despoták az adókat személyes bevételüknek tekintették, és csak a vér-
rokonaikat mentették fel a fizetési kötelezettség alól. Eszerint az άλλότριος  jelentése itt: 
„nem királyi vérből való”. 
26. εἰπόντος δέ Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων… A példázatos kép, amely a kérdés-feleletben elénk 
tárul arról beszél, hogy Jézus mentes a templomadó fizetése alól. Ő annak az Atyának a Fia, 
akié a templom. Istenhez való egyedülálló viszonyára mutat rá. „Ami a vérségi kötelék a földi 
király és fiai között, az jelenti Jézus számára az egyedülálló kapcsolatot Istennel” – mondja 
Gaechter, s hozzáfűzi, kijelentés ez Jézus Istenfiúságáról.28 Ezt a mentességet Jézus kiterjeszti 
tanítványaira is (οί ύίοί többes szám). Jézus, mint Isten Fia, Péter és a többiek, mint Isten 
Fiának a testvérei (Mt 12,49-50) a Messiási Királyság tagjai, mentesek a templomadó megfi-
zetése alól. 
27. σκανδαλίζω Ebben az összefüggésben ez a kifejezés megsért, megbánt jelentés-
tartalommal bír.29 Στατήρ = 4 drachma, azaz két didrachma: két személy templomadója. Jé-

                                                 
22 Rienecher, F.: Das Evangelium des Mattheus. R.Brockhaus, Wuppertal, 1953. (Wuppertaler Studienbibel) 
23 Barclay, i.m. 16. 
24 Lencz, i.m. 210. 
25 France, R. T. : Matthew. Tyndale New Testament Commentaries. Grand Rapids, Mitchigan, 1985. 267.  
26 Grieve, i.m. 715. 
27 Allen, i.m. 192. 
28 Gaechter, P.: Das Mattheus Evangelium. Tyrolis Verlag, Wien-München, 1963. 582. 
29 Richardson, Alan: A theological word book of the Bible. Macmillan, New York, 1962. 248. 
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zus arról tanít, hogy a Messiási Királyság fiainak hogyan kell élniük szabadságukkal. Ő le-
mond szabadságáról, és ezt helyezi követendő példaként tanítványai elé is. Amit itt Jézus 
ajánl, nem elvtelenség, hanem céltudatos magatartás, hogy másokat ne elriasszunk, hanem 
megnyerjünk. Ebben a szellemben mondja Pál: 1Kor 9,20kk. Nem él jogával, mert nem akar 
botrányt, nem akarja megsérteni a törvényhez hű izraelitákat. Cselekvésének mozgató rugója 
a felebaráti szeretet – mutat rá Lencz Géza.30 Ezt az álláspontot képviseli Gaechter is.31 Az a 
mód, ahogyan Jézus fizet, mutatja, hogy szabadon, önként vetette alá magát e törvénynek. 
Pénz ugyan nincs nála (v.ö. Mt 22,15-22), de utasítja Pétert. 
 Gaechter két példával is illusztrálja, hogy Jézus parancsa nem groteszk.32 A görög és a 
zsidó irodalom egyaránt ismert olyan történetet, mely szerint egy kifogott halban kincset talál-
tak.33  Jézus abban a biztos tudatban ad parancsot Péternek, hogy a mennyei Atya, aki Őt tör-
vény alá helyezte (Gal 4,4) megadja neki azt, amire szüksége van. Karner Károly szerint ez az 
elbeszélés – ebből a szempontból – egy csoportba tartozik a betfagei szamárról és a jeruzsá-
lemi felső helyiségről szóló tudósításokkal Mt 21,2; 26,18.34 Ez a csoda messiási jel: Jézus 
nem csak utal a mennyei Atyával való egyedülálló kapcsolatára, hanem bizonyítja is annak 
valóságát. Szó és tett nála így is egységben van. Péter számára beszédes lehetett ez az ese-
mény, emlékeztethette őt a mennyei hangra: „Ez az én szeretett Fiam”. (Mt 17,5) 
 

Ki a legnagyobb? / Máté 18,1-5 (Mk9,33-37; Lk 9,46-48) 
 
 
A 17,24-27 elbeszélése után Máté újra visszatér a Márki koncepcióhoz (Mk 9,33,37), de el-
hagyja az elmarasztaló megjegyzést, hogy „vitatkoztak”. Manson szerint azért, hogy megőriz-
ze a tanítványok tekintélyét.35 Máté szerint a helyszín továbbra is Kapernaum és a ház is 
ugyanaz, mint a 17,24-27-ben. Az elbeszélést Márk is Kapernaumhoz és Péter házához kap-
csolja (Mk 9,33). Most már több tanítvány van Jézussal. A tanítványok felelőssége közös a 
gyülekezetért – állapítja meg Grundmann.36 A beszéd egy kérdésre ad feleletet. Anyaga a Mk 
9,33-50 és részben a Q (Lk 17,1-4; 15,4-7). Ezt az anyagot Máté kiegészíti a saját maga által 
gyűjtött és átdolgozott hagyománnyal.37 Bultmann38 arra gondol, hogy a Márki 19,33-50 sza-
kasz mögött van a hagyománynak egy oktató részlege, összefüggésben a gyülekezet tagjainak 
egymás iránti kötelességeivel és a szeretettel. Ez tartalmazta a Mk 9,35., 37.,41., 50. verseket 
és Márk szerkesztette egybe Jézus életének egy szakaszával, betoldva az elbeszélő 33. kk ver-
seket. Ez a nézete Dibeliusnak is, bár ő nyitva hagyja a kérdést, hogy az elbeszélő keret Márk 
betoldása-e vagy a hagyományozás folyamán alakult ki.39 Allen40 úgy véli, hogy Márk anya-
gából a legkevésbé összehangzó versek kihagyásával Máté formál egy egységet. Hasonlóan 
vélekedik Manson is.41 Máté szerkesztői munkájának szempontja az, hogy a gyülekezet rend-
jét adja elő – állapítja meg Grundmann42 és hozzáfűzi, hogy a beszédek kialakítása egyaránt 

                                                 
30 Lencz, i.m. 210. 
31 Gaechter, i.m. 583. 
32 Gaechter, i.m. 583. 
33 Babiloniai Talmud, Shabbath 119a; Herodotos III. 41-42. Vö. France, i.m. 268. 
34 Karner, i.m. 121. 
35 Manson, T. W.: The saying of Jesus. Grand Rapids, 1979. 207. 
36 Grundmann, i.m. 411.  
37 Manson, i.m. 206. 
38 Idézi Allen, i.m. 192. 
39 Manson, i.m. 206. 
40 Allen, i.m. 192. 
41 Manson, i.m. 138. 
42 Grundmann, i.m. 411. 
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mutatja Máté ekléziológiai érdeklődését és eschatológiai kitekintését. Ugyancsak 
Grundmann43 idézi J. Schniewindet, aki szerint Máté ugyanazt a hagyományt jobban tudja 
hasznosítani, mint Márk. E. Lohmeyer44 úgy vélekedik, hogy a két evangélista különböző 
szóbeli hagyományokat használt, melyek ugyanazon témával kezdődnek és különböző módon 
folytatódnak. Úgy látja, hogy mindkettő mögött egy hasonló más forrás van. A μικροι kifeje-
zés miatt a magyarázók különbségeket tesznek a beszéd egyes elemei között. Vannak, akik a 
gyermekekre, mások a tanítványokra vonatkoztatják. Érdekes Manson véleménye: „A zavar 
gyökere az, hogy Jézus mondott bizonyos dolgokat a gyermekekről és bizonyos dolgokat a 
tanítványokról térítő munkája során; és hogy szokta volt nevezni tanítványait gyermekeknek. 
(Mk 10,24; Mt 11,25, par.) A korai egyház jobban érdeklődött a tanítványok iránt, mint a 
gyermekek iránt; és valószínű, hogy a hagyományozás folyamán a gyermekek vagy kicsinyek 
kifejezés a tanítványokra ment át.”45 W. Trilling azt a kérdést veti fel, hogy az itt látott élet-
helyzet nem egy nagyváros szociális rétegződését mutatja-e?46 
 Grundmann a 18. részt egy egységnek fogja fel, amely a gyülekezet egészének szól, és 
csak az egyes részletek értelme szerint tagolódik fel.47 
 A 18. rész a messiási gyülekezet tagjainak a helyes magatartását tárja elénk. Utat mu-
tat és óv mindattól, ami a gyülekezet belső rendjét veszélybe sodorhatja. 
 
 
1. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és kérdezték: „Ki hát a legnagyobb a 

mennyek országában?” 
2. És odahívott egy gyermeket, közéjük állította 
3. és szólt: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanokká nem váltok mint a 

gyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” 
4. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. 
5. És ha valaki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemért, engem fogad be”. 
 
Jézus Krisztus utoljára járja be azokat a helyeket, ahol tanítványait elhívta, és ahol hatalmas 
csodáit tette. A közelmúlt eseményei, kijelentései nyugtalanságot okoztak a tanítványok kö-
zött: Jézus közelgő szenvedése, halála és feltámadása. Mindez a tanítványok figyelmét az 
eljövendő mennyek országa felé fordította. Ehhez kapcsolódik kérdésük, a földi viszonyok 
alá- és fölérendeltsége folyton felszínre kerülő problémája szempontjából. 
 Vajon mi a nagyság mértéke? Márk és Lukács beszámolója elmondja, hogy ez a kér-
dés vita formájában jelentkezett a tanítványok között. Máté ezt a megjegyzést elhagyja – 
ahogy a 18. rész bevezetésében már utaltunk rá. 
 Vanderwaal szerint Máté hangsúlyozza, hogy az újszövetségi egyház és a zsinagóga 
között szembetűnő különbségnek kell lenni.48 A 2-4. versek Manson szerint a Mk 10,15 sza-
bad átdolgozása.49 Máté tudósításában, ellentétben Márkkal, Jézus nem karolja át a gyerme-
ket. 
 
1. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ. Ez a kifejezés az előzőz perikópához kapcsolja az alábbiakat (v.ö. Mt 
12,1). Jézus és a tanítványok beszélgetése közvetlenül a templomadó kérdésének a megbeszé-
lése után zajlik. προσῆλθον Máté kedvelt kifejezése, 52-szer fordul elő. Ellentétben Márk és 

                                                 
43 Grundmann, i.m. 411. 
44 Grundmann, i.m. 411. 
45 Manson, i.m. 138. 
46 Manson, i.m. 207. 
47 Grundmann, i.m. 411. Lencz, i.m. 213. 
48 Vanderwaal, i.m. 44. Allen, i.m. 192. 
49 Manson, i.m. 207. 
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Lukács beszámolójával, itt a tanítványok folyamodnak Jézushoz és nyíltan vetik fel előtte a 
kérdést. μαθηταὶ csak az evangéliumokban és az Apostolok Cselekedeteiben fordul elő, de 
több mint 250-szer. Itt szorosan véve a tizenkettőt jelöli (v.ö. Mk 9,35). Τίς ἄρα μείζων 
ἐστὶν. A kérdés az előző eseményekből fakad (ἄρα összekötő láncszem). A három legbizal-
masabbnak az előnyben részesítése (Mt 17,1), Péter előtérbe kerülése (Mt 16,16; 17,24), Isten 
közelgő országára való gondolás (16,28; 44,45). μείζων  középfok, felsőfok jelentésével. 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν héber mintára többes szám ַהָשַמִים    ַמלכּות 
 A közelmúlt eseményeinek a hatására a tanítványok között előtérbe került az eljöven-
dő mennyek országa kérdése. Kérdésük, mellyel Jézushoz folyamodnak, azt mutatja, hogy az 
eljövendő ország rendjébe szeretnének belepillantani. Izrael kegyesei várták azt az időt, ami-
kor JHWH uralma korlátlanul megvalósul és kiterjed az egész Földre. A próféták jövendöltek 
erről (Ézs 2,2k; 49,6; 51,5; Hós 2,17,20). A tanítványok kérdése formailag helyes, ahogy Jé-
zus felelete mutatja (4.v.). Megerősíti ezt kijelentése Keresztelő Jánossal kapcsolatban (Mt 
11,11). Zsidó vallásos körökben rendkívül erős volt a vágy a nagyság, a rangelsőség után (Mt 
23,5-8). Ezért a vallásos gondolkodásban is szerepet játszott az a kérdés, hogy az új világ-
rendben, a megvalósuló Isten királyságában kik állnak majd az első helyen.50 Az izraeli teoló-
gia Isten országában a saját hatalmi vágyainak a megvalósulását várta. Ezért „kívánták” az Úr 
napját (Ámós 5,18). Ez az illúzió még a mennybemenetel napján is kísértette a tanítványokat 
(ApCsel 1,6). 
2. καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν… A tanítványok kérdésére Jézus a válaszát 
egy „élő masal”-lal kezdi.51Jézus itt az ószövetségi próféták szimbolikus cselekedeteihez kap-
csolódik – állapítja meg Gaechter.52 A gyermek személyét illetőleg a hagyomány során több 
elképzelés alakult ki.53 Leginkább Antiochiai Ignácra gondolnak – persze ennek nincs különö-
sebb jelentősége. 
3. καὶ εἶπεν Ἀμὴν λέγω Jézus példázatszerű cselekedetét szóbeli tanítás követi. A monda-
nivaló komolyságát aláhúzza az ἀμὴν megerősítő formula. Az ἀμὴν a héber ָאֵמן átírása, 
melynek jelentése: bizonyos, úgy van, úgy legyen, igaz. A kijelentések, főként az átkok meg-
erősítésére szolgált (Deut 27,14-26; Num 5,22), vagy a gyülekezet hozzájárulásának kifejezé-
sére az áldásmondásban, közös imádságban (Neh 8,6; Zsolt 106,48), és az egyéni imádság 
megerősítésére (Zsolt 41,14; 72,19; 89,53). Bevezető szóként az elmondandók komolyságá-
nak és igazságának a megerősítésére, hangsúlyozására csak Jézus Krisztus használta (János 
szerint ismételte). E szóval bevezetett beszéde különösen fontos isteni kijelentés. Esküszerű 
megerősítés ez, amely rámutat az utána következő szavak érvényességére. 
 Jézus válasza többet mond, mint amit a tanítványok kérdése magában foglal. Mert nem 
csupán a mennyek országa rendjéről szól, hanem kijelenti az odajutás elengedhetetlen felté-
telét is. A sine qua non a megtérés. Gaechter54 hangsúlyozza, hogy Máté egyébként a 
μετανοέω igét használja. A στραφητε itt sémi fordulat, mely megfordulást, visszafordulást 
jelent. Gyengének érezzük itt a „ha meg nem változtok” fordítást, amit néhány fordító javasol. 
A héber párhuzam a megtérés szónak a שּוב gyök (fordít, fordul) származéka. Éppen ezért 
lehet a μετανοέω szinonimája a στραφηναι. A tanítványok gondolkodásának, gyakorlatá-
nak, egész életének a visszájára kell fordulnia. Ez az alapvető igény mindazokkal szemben, 
akik Isten országába akarnak bejutni. οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

                                                 
50 Karner, i.m. 122. Lencz, i.m. 213. 
51 Varga Zs., i.m. 24. 
52 Gaechter, i.m. 589. 
53 Lencz, i.m. 213. 
54 Gaechter, i.m. 589. 
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Ez a kitétel azt is felveti - jegyzi meg Gaechter -, hogy még a tanítványok nem tartoznak Isten 
országához.55 A megtért ember állapotának illusztrálására áll a tanítványok között a gyermek. 
 
4. Manson megjegyzi, hogy a rabbinikus irodalomban nincs paralelje annak a gondolatnak, 
hogy a gyermek az alázatosság jelképe. Ami nem meglepő – mondja – hiszen a gyermek nem 
is alázatos. Úgy oldja meg a kérdést, hogy egyenlőség jelet tesz alázat és erkölcsi tisztaság 
között. S ez az, ami megkívántatik a tanítványoktól – mondja.56 
 Grieve57 a tanítványoktól a szerény jellemet kéri számon, s idézi Loisy-t: „Mint a 
gyermekek a valóságban és helyzetükben kicsinyek, úgy a tanítványoknak lélekben és érzel-
mekben kell kicsinnyé válniuk”. Allen, Grievehez hasonlóan a szerénységre teszi a hang-
súlyt.58 Vanderwaal a szerénységet és a tiszta erkölcsöt együtt említi.59 
 France hangsúlyozza, hogy a korabeli Izrael társadalmában a gyermek alá volt vetve a 
felnőttek hatalmának, olyan volt, akiről gondoskodni kellett, nem pedig akire fel kellett nézni. 
Helyzete radikális irányváltásra hívja fel a tanítványok figyelmét. A „taposás és könyöklés” 
helyett a jelentéktelenség elfogadásának készségét hangsúlyozza.60 
 A szöveg Loisy és France látását erősíti meg. A ταπεινόω ige jelentése ebben az ösz-
szefüggésben: alacsonnyá, kicsinnyé tenni. Ebben kell a tanítványoknak a gyermekekhez ha-
sonlóvá válni. A gyermek rá van szorulva szüleire, tőlük remél és kér mindent. Ugyanakkor a 
maga területén végzi feladatát. A tanítványok számára az életprogram ez: félretenni a nagyra-
vágyást, egészen Istenre bízni magukat és neki gyermeki örömmel szolgálni, végezni a jelen 
feladatát. Ami a gyermeknél helyzetéből adódó, az a tanítványoknál tudatos magatartás, élet-
vitel kell, hogy legyen. A valóságos nagyságot nem e világi mértékkel mérik, éppen ellenke-
zőleg (Mt 23,12). A nagyság útja, az alázat útja – a gyülekezet életében ez a mérce (Fil 2,3). 
 Ami itt követendő példa a tanítványok számára, az krisztusi sajátosság (Mt 11,29). Aki 
ezt az utat járja, az lesz a legnagyobb a mennyek országában – mert ez az út a megváltó Krisz-
tus útja (Fil 2,6-11). Az igazi tanítvány „semmi mást nem óhajt, csak azt, hogy egyedül a Fő 
tűnjék ki” – mondja Kálvin.61 
 Az Ószövetség is tud arról, hogy Isten előtt az alázatos ember kedves, hozzá kegyel-
mesen lehajol, és a reászoruló, reátekintő gyöngékkel különösen törődik (Ézs 57,15; 61,1; 
66,2; Zsolt 51,19; 76,10; 138,6; Péld 3,34; v.ö. Jakab 4,6; 1Pt 5,5). Pál is ezt a magatartást 
állítja követendő példaként a gyülekezet tagjai elé (Róm 12,16). 
 
5. Gaechter szerint62 az ötödik vers nem vezeti tovább a negyedik vers témáját, hanem új gon-
dolatot vet fel, új magatartási modellt ad. „Jézus azt az igényt hirdeti meg – mondja -, hogy a 
gyermeket ne úgy értékeljék, mint korának környezetében tették.” (V.ö. Mt 19,13) Allen63 
úgy érti, hogy a negyedik versben megjelölt „gyermeki jellegzetesség” felismeréséről és be-
fogadásáról van szó. Aki ezt teszi, annak közössége van Krisztussal. Nem tulajdonképpeni 
gyermekről van szó – mondja Lencz Géza – hanem Jézus olyan tanítványáról, aki megfelel a 
3-4-ik vers követelményeinek.64 

                                                 
55 Gaechter, i.m. 589. 
56 Manson, i.m. 207.  
57 Grieve, i.m. 715.  
58 Allen, i.m. 194. 
59 Vanderwaal, i.m. 44. 
60 France, i.m. 270. 
61 Kálvin János Magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához. III. Ford. Rábold Gusz-

táv. Sylvester, Budapest, 1941. 94. 
62 Gaechter, i.m. 590. 
63 Allen, i.m. 194. 
64 Lencz, i.m. 213. 
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 Nem szükséges a παιδίον szót csupán átvitt értelemben vennünk. Az üzenet így is 
világos és egyértelmű. A gyermekekben maga Jézus jelentkezik előttünk úgy, hogy „igényli 
számukra segítő szeretetünket”.65 Irántuk egyrészt felelősséggel tartozunk (a δέχομαι „magá-
ra vállal” jelentésben is állhat), másrészt, ha vállaljuk velük a közösséget, magával Krisztussal 
lépünk közösségre. E befogadás indító oka ez: ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου - kicsinysége ellenére is 
Krisztus tulajdonának tekintjük, és reá való tekintettel fogadjuk be őket. Gaechter rámutat, 
hogy itt jogi viszonyulásról van szó.66 
 Maga Jézus áll előttünk a gyermekben, aki gyámolításra, támogatásra, féltő, gondos-
kodó szeretetre szorul. Amikor nekik szolgálunk, Krisztust szolgáljuk. Ha így élünk, Krisztus 
iránti szeretetünket gyakoroljuk, mely a gyermekek iránti szolgálatban különösen is megnyil-
vánulhat. Nagyon figyelemre méltó Manson megjegyzése: „A (felnőtt) tanítványok gondos-
kodhatnak magukról, de a gyermekek gyöngék és kiszolgáltatottak; fordítsunk több energiát a 
gyermekekkel való törődésre!”67 
 

Botránkozás és botránkoztatás / Máté 18,6-9 (Mk 9,42-48; Lk 17,1-2) 
 
 
6. Aki azonban megbotránkoztat egyet ezek közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, 

ajánlatos annak, hogy malomkövet akasszanak a nyakába és a tenger mélyébe süllyesszék. 
7. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások jöjjenek, de jaj 

annak az embernek, aki által a botránkozás jön. 
8. Ha pedig a kezed vagy a lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt, és dobd el magadtól! 

Jobb neked csonkán vagy sántán bemenni az (örök) életre, mint két kézzel vagy két lábbal 
vettetni az örök tűzre. 

9. És ha szemed botránkoztat meg téged, vedd ki azt, és dobd el magadtól! Jobb neked fél 
szemmel bemenni az (örök) életre, mint két szemmel vettetni a tüzes gyehennára. 

 
E perikópának a témáját a 17,24 előkészítette. Az üzenet Jézus magatartására alapozódik, mi-
ként a 18,4 és a 11,29 – állapítja meg Grundmann. Máté nem közli az ismeretlen ördögűzőről 
szóló történetet (Mk 9,38-47; Lk 9,49-50), jóllehet a gyülekezet szigorú rendjében ez nagy 
szerepet játszik (Mt 7,22).68  Máté átformálja a Márknál található történetet: a Mk 
9,44.,46.,48. versek kiesnek, viszont a 18,7-ben bővül az anyag (Lk 17,1). Gondolhatunk E. 
Lohmeyer véleménye alapján arra is, hogy Máté más forrásból merített, ahol így kapta készen 
az anyagot (Lásd fentebb). 
 
6. A Mátéban ez az intelem közvetlenül a gyermekek „befogadásáról” szóló mondást követi, 
ellentétben Márkkal. Amint a 18. rész bevezetésében már utaltunk rá, a magyarázók ellentéte-
sen vélekednek a μικροί értelméről. Varga Zsigmond kizárólag gyermekeket ért alatta, hason-
lóan Kosztolányi István.69 Lencz Géza ellenben a tanítványokat jelölő kifejezésnek tartja, s 
vélekedését megerősítendő a participiumi bővítményre utal: τῶν πιστευόντων. Így Karner 
Károly is.70 Gaechter71 szerint Jézus itt azokra az emberekre utal, akiket a farizeusok lenéztek 

                                                 
65 Varga Zs., i.m. 24. 
66 Gaechter, i.m. 590. 
67 Manson, i.m. 139. 
68 Grundmann, i.m. 415. 
69 Varga Zs, i.m. 24. Kosztolányi, i.m. 1155. 
70 Lencz, i.m. 213. Karner, i.m. 123. 
71 Gaechter, i.m. 591. 
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és ַעם ָהָאֶרץ-nek neveztek. De nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy a kifejezés a gyerme-
kekre is vonatkozik. A kifejezést – összevetve a μείζων-nal – sémita fordulatnak tartja. Grieve 
a 10,42 alapján gondol a tanítványokra. Olyan megoldás is van, amely szerint a μικροί a „hit-
ben kezdőkre” utal.72 Grundmann73 véleménye az, hogy Máté tovább szélesíti a mondanivalót 
a τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ kifejezéssel: ez a gyülekezet tagjainak az ismertetőjele. Így a 
gyermekekhez csatlakoznak a „gyülekezet kicsinyei”, a megvetett, lenézett hívők. Jézus vé-
delmébe veszi a gyermekeket, akikkel nem törődtek, és a lenézett tanítványokat, ugyanakkor 
szól a farizeusok „nagyokkal kapcsolatos felértékelése” ellen. 
 Az összefüggés azt mutatja, hogy Jézusnak ezeket a szavait nem lehet sem a gyerme-
kekre, sem a tanítványokra korlátozni. Jézus a gyermekekről beszél, szavai azonban példáza-
tosak. Így a gyermekek 4. versben említett vonását alkalmazza azokra a hívőkre, akik a gyer-
mekekhez hasonlóan lenézettek, megvetettek. A gyermekek és a hitükért megvetett keresz-
tyének egyaránt Krisztus kicsinyei. Aki visszaél a kicsinyek ráutaltságával, magatartásával 
eltéríti őket a helyes iránytól, azaz bűnbe sodorja őket, annak kedvezőbb sors a súlyos kivég-
zés, mint ami az ítéletben rá vár.74 
 A σκανδαλίζω  a σκανδαλον eredetileg a σκανδάληθρον  főnévből: csapdanyelv, 
csapóvas – vadfogásra használt tőrben (Soltész - Szinyei görög-magyar szótár Sárospatak, 
1875) alapjelentése: csapdát állít, tőrt vet. Átvitt értelemben: valakinek olyan megütközést 
okozni, ami miatt elbukik. Ebből következendően: bűnre csábítani, Istentől eltántorítani. Jézus 
olyan magatartásra utal, amely a „kicsinyeket” megzavarja a hit útján (a τούτῶν 
πιστευόντων  εἰς  ἐμέ, hangsúlyos), és ezért eltántorodnak Tőle, eltévelyednek, elvesztik 
belé vetett hitüket. Megbomlik az Istennel való közösségük, így az üdvösség tekintetében 
vesznek el. Grundmann75 rámutat, hogy a hitben való eltévelyítés és elbukás itt eschatológiai 
történést jelent: „megkezdődött a nagy kísértés”. Mivel súlyos következménye van a botrán-
koztató magatartásnak, ezért az érte járó büntetés is súlyos, amit Jézus egy ijesztő képpel 
szemléltet. Συμφέρει helyett Márkban καλόν  ἐστιν …  μαλλον. Lukács λυσιτεῖ-t ad. 
μύλος ὀνικὸς Lukács λίθος μυλικός nem kisebb kézzel hajtott malomkő (χειρόμυλαι), 
hanem olyan, amit egy szamár vontatott. Mások arra gondolnak, hogy a malomkő egy állvá-
nyon volt, és az állványt hívták népiesen így: ὀνὸς.76 Izraelben a kifejezés közmondásban is 
élt: „Malomkő a nyakában és a Tórával akar foglalkozni?” 77 καταποντισθῇ  ἐν  τῷ 
πελάγει τῆς θαλάσσης ez a büntetés a zsidóknál nem volt szokásos, de ismerték görög, 
római, szír és föníciai gyakorlatból. „…Caius fia ceremónia mesterének és írnokainak nehéz 
súlyokat akasztott a nyakába, a vízbe fojtotta őket…” – így ír Suetonius a római gyakorlat-
ról.78 Márknál egyszerűen τήν θάλασσαν áll. A τό πέλaγος utalhat a Holt-tengerre, mely-
nek legmélyebb pontja eléri a 400 méteres vízmélységet. Nagy fajsúlya miatt az emberi test 
nem süllyed el benne, csak súlyos teherrel. Van olyan vélemény, miszerint a Holt-tengerbe 
vettetés a kiközösítés, elátkozás szimbóluma.79 
 Jézus úgy int mindenféle megbotránkoztatástól, hogy következményére nyomatékosan 
felhívja a figyelmet. Izraelben a halálbüntetés e formája nem volt gyakorolt, éppen ezért külö-
nösen kifejező és megdöbbentő a kép, amit Jézus használ. Ezzel a figyelmeztetéssel a „kicsi-
nyeket” különösen is a gyülekezet szívére helyezi az Úr. Ugyan a „kicsinyek” eltévelyítéséért 
                                                 
72 Rienecher, i.m. 
73 Grundmann, i.m. 415. 
74 Richardson, i.m. 248. 
75 Grundmann, i.m. 415. 
76 Lencz, i.m. 213. ; Kosztolányi, i.m. 1155. 
77 Qiddusin, 29 b. Idézi Varga Zsigmond: Márk evangéliuma. II. 9,42 magyarázatban. Debrecen, 1978. 294. 
78 Suetonius: Caesarok élete. Ford. Kiss Ferencné. Európa, Budapest, 1968. Augustus 67. 87. 
79 Kiss Sándor: Máté 18,1-11 – jegyzetek a szöveghez. Református Egyház, 1955/10. 220. 
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nem alkalmaznak földi büntetést. De ez ne tévesszen meg senkit, mert a borzalmas földi bün-
tetésnél is súlyosabb a botránkoztatókra váró isteni ítélet. 
 
7. A mondanivaló súlya a következőkben fokozódik. (A vers nincs meg Márkban, Máté a Q-
ból veszi – Lk 17,1). Jézus „kettős jajban tör ki”80; az egyik szánakozó, fájdalmas, a másik 
fenyegető. Fájdalmas, mert e világban jelen van a bűn hatalma és mindig lesz másokat 
eltévelyítő, bűnre csábító magatartás. Az embervilágot veszélyezteti a botránkoztatás úgy, 
hogy „a hitet veszélyezteti”. 81 Ez a szükségszerűség nem ment fel a felelősség alól, és az íté-
let alól sem. Grieve szerint a vers hangulata rávilágít Jézus korai tapasztalására a hitehagyott 
követőivel szemben. 82 
 
8-9. Jézusnak ez a mondása már szerepel a Mt 5,29-30-ban, mint a parázna kívánság elleni 
harcra való felhívás. Máté egyszerűsít Márk szövegéhez képest. 

Eddig arról a botránkozásról volt szó, amit egymásnak okozhat az ember, a gyülekezet 
tagja. Most Jézus arra mutat rá, hogy a tanítványt saját teste is bűnbe sodorhatja. (Ugyanakkor 
ezáltal mások megbotránkozását is okozhatja. Ezért helyes Karner Károly véleménye, misze-
rint Jézus itt továbbra is a kicsinyek védelmében szól.83 A kéz a megtiltottat ragadja meg, a 
láb a meg nem engedett után siet, a szem a kívánatos dolgokra tekint. 84) A három tag az egész 
testet képviseli. Korabeli zsidó felfogás szerint a bűnös ösztön jelen van az ember testrészei-
ben (v.ö. Róm 7,5; Kol 3,5). A kísértés aztán előhozza ezeket. 

Jézus, amit itt mond, annak a szószerinti értelmes öncsonkítás ἔκκοψον αὐτὸν … 
ἔξελε αὐτὸν. Izraelben az öncsonkítás azonban súlyos bűn. Éppen ebből az ellentétből fakad 
Jézus tanításának kifejező ereje, melynek lényege a radikális önmegtagadás. Az embernek ki 
kell vetnie magából a bűnös ösztönt. Ami az öncsonkítás testi értelemben, az az önmegtaga-
dás lelki szempontból. 

A parancs komolyságát fokozza  a τὸ  πῦρ  τὸ  αἰώνιον  és a τὴν  γέενναν  τοῦ 
πυρός említése. Az örök tűz az ítélet, pontosabban az elvettetés képe. γέενναν a szó eredeti 
formája a héber ֵגיִהֹנם vagy  .Hinnóm völgye illetve Hinnóm fiainak a völgye =   ֵגיֶבןִֿהֹנם
Jeruzsálemtől délnyugatra húzódik (Jós 15,8; 18,16). Akház és Manassé királyok idejében a 
völgy, különösen annak Tófet nevű része a Moloch-imádás helye volt, ahol emberáldozatot is 
bemutattak (2Kir 16,3; 21,6; 23,10). Ezért a próféták Isten ítéletét hirdették ellene (Jer 7,31k; 
19,5k; 32,35). Így vált a hely később a nép szemében átkozottá és alakult ki az a nézet, hogy 
ez lesz Isten végső ítéletének a helye. „… ez az átkozott szakadék az örökre elkárhozottak 
számára van kijelölve…” (Énókh 27,2)85. Az ítélet ígéretes ellentéte a ζωή. Azt az életet jelöli 
a kifejezés, amely Isten sajátja és az emberek között Krisztusban jelent meg (1Jn 1,2). Ezért 
szükségtelen az αἰώνιος jelző. Itt a fogalom szorosan kapcsolódik az Isten országához 
(βασιλεία τοῦ θεοῦ Mk 9,47). Bemenni az életre = bejutni Isten országába. Istennel zavarta-
lan szeretetközösségben élni: ez a jutalom az önmegtagadásnak. A kívülállók szemében úgy 
tűnhet, hogy az önmegtagadásban élő tanítvány élete hiányos, valójában azonban azon az úton 
jár, amely a teljes életre vezet. 

A gyülekezet az örök elvettetés és az örök élet feszültségével él a világban. Komollyá 
Krisztus követését a menny és pokol valósága teszi (Kierkegaard). 

 

                                                 
80 Lencz, i.m. 213.  
81 Grundmann, i.m. 416. 
82 Grieve, i.m. 717. 
83 Karner, i.m. 123. 
84 Grundmann, i.m. 416. 
85 Apokrifek. II. Szerk. Vanyó László. Szent István Társulat, Budapest, 1980. 57. 
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A megmentő szeretet / Máté 18,10-14 (Lk 15,3-7) 
 

 
10. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül; mert mondom nektek, hogy 

az ő angyalaik a mennyben mindig látják az én mennyei Atyám arcát. 
11. Mert az Ember Fia azért jött el, hogy megmentse az elveszettet. 
12. Mit gondoltok? Ha egy embernek van száz juha és egy közülük eltéved, nemde a kilenc-

venkilencet ott hagyja a hegyeken, és elmegy megkeresni az eltévedtet? 
13. És ha majd megtalálja azt, bizony mondom nektek, inkább örül annak, mint a kilencvenki-

lencnek, amelyik nem tévedt el. 
14. Így a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. 
 
A botránkoztatással kapcsolatos intés után az odaadó segítésre való felhívás következik. Jézus 
saját példájával illusztrálja a tanítványoknak a kicsinyek iránti kötelességét. A példázatot a 
10. és a 14. vers foglalja egy egységbe. A 14. vers visszautal a 10. versre.86 A példázat para-
lelje a Lk 15,4-7, de egészen más összefüggésben adja, mint Máté. Lukácsnál mindhárom 
példázat (elveszett juh, elveszett drachma, elveszett fiú) a zúgolódó farizeusoknak szól, akik 
bírálták Jézust, amiért „bűnösöket” fogad magához. Máté átalakítva adja a példázatot: πλανάω 
απόλλυμι helyett. Ezzel helyezi a példázatot a kontextusba. Itt a példázat a tanítványok egy-
más közötti helyes viszonyulást illusztrálja. 

A kijelentés figyelmeztetés lett az egyház számára – mondja Manson – hogy ne tegye 
magáévá a lenézően bírálgató magatartást, amit Jézus elítélt az írástudókban és a farizeusok-
ban.87 Grundmann, Mansonhoz hasonlóan arra gondol, hogy Máté és Lukács közös forrásból 
merítettek. Máté úgy mutatja be Jézust, mint pásztort (9,36; 15,24), aki a botránkozások miatt 
nyomorúságba jutott ember iránt szeretetet érez és hirdeti Isten örömét a hazatérők fölött.88 
 A 11. verset a legrégibb kéziratok nem közlik. Valószínűleg a Lk 19,10-ből van átvé-
ve. Grieve szerint89 az összefüggés javítására, valójában azonban nem erősíti az összefüggést. 
Valószínűleg egy későbbi olvasó marginális megjegyzése volt, mely a másolások során beke-
rült a szövegbe. 
 
10. Jézus mintegy az eddigiek összefoglalásaként óva int a magukat megalázó, minden külső 
hivalkodástól mentes tanítványok megvetésétől (Lk 18,9). A μικροι itt már egészen általános 
értelemben szerepel. Varga Zsigmond szerint Jézus azokat érti alatta, akik kívül maradtak 
Izrael társadalmi és kegyességi keretein.90 Manson a példázat alapján bűnbánó, megtérő bűnö-
sökre gondol.91 λέγω γὰρ ὑμῖν  jelzi, hogy fontos mondanivaló következik. Nyomatékossá 
teszi a kijelentést. 
 Jézus rámutat arra, hogy azért is fontos a kicsinyekkel szembeni helyes viszonyulás, 
mert ügyüket Isten mennyei seregei is hordozzák. A zsidóság számára ismerős képet használ 
Jézus. A gondviselő, őrző angyalokról tud a zsidó kegyesség (Zsolt 91,11; Tób 5,4kk, 22 
Billerbeck I. 781, III. 437).92 A qumráni közösség is vallotta az angyalok liturgikus szolgála-
tát.93 Izrael angyalok közvetítésével kapta a törvényt (ApCsel 7,53; Gal 3,19; Zsid 2,2). A 

                                                 
86 Manson, i.m. 207. 
87 Manson, i.m. 208. 
88 Grundmann, i.m. 417. 
89 Grieve, i.m. 716. 
90 Varga Zs., i.m. 24. 
91 Manson, i.m. 208. 
92 Manson, i.m. 208. 
93 Gaechter, i.m. 595. 
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zsidó tudósok azt tanították, hogy az angyalok nem láthatják Isten orcáját, kivéve a 
magasabbrendű angyalokat. Tehát ezek az angyalok viszik Isten elé a kicsinyek ügyeit.94 
βλέπουσι  τὸ πρόσωπον  τοῦ πατρός  μου  nem szószerint értendő. A kifejezés a keleti 
királyok udvartartásában gyökerezik. Felhatalmazott főembereknek állandó bejárásuk volt az 
uralkodóhoz és a trón körül álltak egyes alkalmakkor (v.ö. 2Kir 25,19  ְפֵכי־ַהֶמֶלך ֶמֹרֵאי  Eszter 
1,14; Lk 1,19).95 
 Istennek különös gondja van azokra a tanítványokra, akiket mások jelentékteleneknek 
tartanak, és könnyen lenéznek. A gondviselő angyalokra való utalással Jézus a kicsinyek je-
lentőségét kifejezetten hangsúlyozza. 
 
12-13. Jézus úgy int, hogy egy példázatban a helyes viszonyulást is megmutatja. A képet a 
pásztoréletből veszi, s az olyan szemléletes, hogy szinte magunk előtt látjuk Palesztina he-
gyes, szakadékos vidékeit. Ha itt eltévedt egy juh, az egyenlő volt számára a pusztulással, 
hiszen ki volt téve a vadállatok ragadozásának (v.ö. 1Sám 17,34). Máténál όρος Lukácsnál 
έρημος  szerepel. Lukács beszámolója a pásztor tevékenységéről teljesebb. Elképzelhető, 
hogy Máté tudatosan egyszerűsít, de az is, hogy a hagyományozás során a részletek elvesz-
tek.96 Az itt előforduló számokat a rabbik is gyakran használták.97A kilencvenkilenc otthagyá-
sa nem felelőtlenség, nyilvánvalóan biztonságban vannak. Erre azért nem tér ki a példázat, 
mert a hangsúly a pásztornak az egy eltévedt iránti szeretetén van. 
 Az öröm nem az objektív anyagi érték megőrzésén, hanem a bárány életének a meg-
mentése miatt van – mutat rá Gaechter.98 (Az άμήν magyarázatát lásd a 3. versnél.) 
 A gyülekezet életében előfordul, hogy egy-egy tanítvány eltévelyedik, elbukik, bűnbe 
sodródik. Ebben a helyzetben a gyülekezet feladata nem az álkegyes, önigaz ítélkezés, hanem 
az utána járás. Nem méginkább eltaszítani, kiközösíteni, hanem megtenni mindent a megmen-
téséért. Karner Károly szerint99 a példázat nem szemlélteti Jézus pásztori keresését, hanem 
csak a tanítvány feladatát jelöli ki az eltévelyedett „kicsinnyel” szemben. Ezzel ellentétben 
Grundmann arra mutat rá, miként a pásztor fáradozik az eltévelyedettért, úgy megy Jézus Iz-
rael elveszett bárányai után.100 Istennek az eltévelyedettet kereső, az egyet is értékelő szerete-
te Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá. A gyülekezet tagjai előtt ebben a mentő keresésben is 
Ő a mérték. 
 
14. Amit Jézus maga is tesz és amit a gyülekezet szívére helyez, az Isten akaratán alapszik. 
Jézus úgy cselekszi az Atya akaratát, hogy az eltévelyedett „kicsinyekkel”, megmentésük ér-
dekében vállalja a közösséget. A gyülekezetnek is így kell Isten akarata cselekvőjévé válnia. 
 A vers hagyományozása nem egyértelmű. A szövegek egy része πατρός    ύμων  -t 
olvas (Codex Sinaiticus és mások), némelyekben πατρός  μου  található (Codex Vaticanus, 
stb). Néhány kéziratban a birtokos névmás ήμών. S van olyan szöveg is, amely elhagyja a 
birtokos névmást (Syr Pál, Diatessaron). Lukács a záró versben (15,7) egyszerűen ἐν  τω 
οὐρανῶ formát ad. A zsidó beszédben gyakran használatos ez a forma Isten megnevezésére 
– állapítja meg Manson.101 Ebből arra következtet, hogy a lukácsi forma az eredeti és ez egé-
szült ki Máté forrásában. A birtokos névmás elhagyását mindenképpen javasolja, mert ha az 

                                                 
94 Grundmann, i.m. 417. 
95 Karner, i.m. 123. 
96 Manson, i.m. 208. 
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eredeti formában szerepelt is a πατήρ, akkor is csupán így hangzott el: άββα. Úgy látjuk, 
hogy a Máté összefüggésében a πατρος ὑμῶν a helyénvaló, de Manson megjegyzését figye-
lemre méltónak találjuk. Megjegyezhetjük még, hogy a ήμῶν mindenképpen elesik, mert 
sehol sem találunk olyan helyet, ahol Jézus a tanítványokkal egybefoglalná magát, és így ne-
vezné Istent: „A mi Atyánk”.102 
 A gyülekezet életében, ha Isten akarata szerint él, a feltétlen követelmény a határtalan 
irgalmasság (Mt 9,13).103 
 

A vétkező testvér és a gyülekezet Máté / 18,15-20 (Lk 17,3) 
 
 
15. Ha vétkezik a te testvéred, menj el, fedd meg őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyer-

ted a te testvéredet. 
16. De ha nem hallgat, végy magad mellé még egy vagy két (testvért), hogy két vagy három 

tanú szava erősítsen meg minden vallomást. 
17. Ha pedig nem hallgat rájuk, mond meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, 

olyan legyen neked, mint a pogány és a vámszedő. 
18. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit csak 

feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. 
19. Újra mondom nektek, ha ketten közületek egyet értenek a földön minden dologban, amit 

kérnek, elnyerik az én mennyei Atyámtól. 
20. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. 
 
A perikópa az előzőekhez képest fokozást jelent. Ezt megelőzően az eltévelyedettek megkere-
sésére adott utasítást Jézus, itt viszont a vétkezők fegyelmezésének a kérdését tisztázza. Foko-
zás olyan szempontból is, hogy amíg a templomadó kérdésében a gyülekezet és a kívülállók 
viszonyáról volt szó, itt sajátosan a gyülekezet belső életéről tanít Jézus. Másként Gaechter, 
aki szerint Jézus „magántermészetű ügyekben” ad utasítást, de hozzáfűzi, hogy az 
ἐκέρδησας  τὸν  ἀδελφόν  σου  kifejezés „gyülekezeti színezetet is ad az ügynek”.104 
Manson elképzelhetőnek tartja, hogy a Máté megírásakor már kialakult szabály élt a gyüleke-
zetben a közösségen belül elkövetett bűnökkel kapcsolatban. A korai egyházfegyelem szabá-
lyaira gondol.105 Vannak, akik úgy vélik, hogy ezek a szabályok nem Jézustól származnak, 
hanem az ősgyülekezet életének a visszavetítései.106 Ez azonban erőltetett magyarázat, ami 
ellene mond az evangélium természetének. Az ősegyház nem utólagosan keresett megerősítést 
a kialakult szabályoknak, hanem Jézus utasítása alapján alakította ki életét. 
 A magyarázók nagy része megegyezik abban, hogy a 15kk egy régi mondásgyűjte-
ményre vezethető vissza: az alap a Lev 19,17: „Békességben éljetek egymással” (Mk 9,50/b). 
Grieve arra gondol, hogy Máté a Lukács 17,3-at bővítette ki itt, ahogy a Lk 17,4-et a 21-35 
versekben.107 Manson úgy véli, hogy Máté más forrásból merített.108 Grundmann109 felhívja a 
figyelmet, hogy az itt adott utasítások egyezéseket mutatnak a Qumrán-i szabályok gyűjtemé-

                                                 
102 Bornkamm, G.: A Názáreti Jézus.  Ford.: Varga Zsigmond J. Debrecen, 1978. 100. 
103 Grundmann, i.m. 418. 
104 Gaechter, i.m. 598. 
105 Manson, i.m. 209. 
106 Lencz, i.m. 214. 
107 Grieve, i.m. 716. 
108 Manson, i.m. 209. 
109 Grundmann, i.m.418. 
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nyével. Ott is megtalálhatjuk a három lépcsőfokot: személyes beszélgetés, tanú jelenléte, gyü-
lekezet előtti beszélgetés. Grundmann egyébként a 19-20 verseket külön tárgyalja „A gyüle-
kezet közössége Urával” címmel. Nem szükséges azonban elszakítanunk e verseket az előző-
ektől. Éppen Grundmann állapítja meg, hogy „a gyülekezet földi döntésének érvényessége 
azon alapszik, hogy Jézus összeköttetésben van az Atyával és rajta keresztül az Atya a gyüle-
kezettel”.110 Így a fegyelmezési eljárás érvényességének is ez az alapja. Jézus tanításában a 
fegyelmezés célja az, hogy a vétkezőt „visszanyerje” a gyülekezet.111  
 15. A bűn következménye kettős: megrontja az ember kapcsolatát Istennel, és ugyan-
akkor egymástól is elszakít. A helyes magatartás a vétkezővel szemben ezért nem az ítélkezés, 
amely meghagyja őt ebben az állapotban, nem a belenyugvás a történtekbe, hanem a megmen-
tésére irányuló cselekvés. Jézus aktivizálja ezen a téren a tanítványokat. 
 A bűn konkrétan nincs megnevezve. Néhány kézirat (D,K, L,X és mások) άμαρτήση 
είς σέ kifejezést ad. Ez személyes sérelemre utal. Talán a Lk 17,4-el való egyeztetés célja a 
betoldás, esetleg a 21. versre van tekintettel. Az összefüggést tekintve mindenképpen általá-
nos értelemre kell gondolnunk. Gaechter112 magántermészetű ügyekre gondol, de a μεταξὺ 
σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου alapján. A négyszemközti beszélgetés módjában Grundmann a vét-
kező tisztességének a megóvását látja. „Vele és nem róla kell beszélni.”113 Ha a vétkező hall-
gat az intésre, az ügy nem is kerül a nyilvánosság elé. ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου a régi 
zsinagógában fennálló jog a Lev 19,17 alapján, ami később elhomályosult, különösen a fari-
zeusi önigazság hatására.114 A kifejezés a bűn által megromlott kapcsolat helyreállítását jelöli 
Istennel és a testvérrel a gyülekezetben. Ό αδελφός olyan közösségnek a tagja, akik Jézus 
Krisztusban hisznek, Vele élő, személyes kapcsolatuk van. E közösség erősítését, óvását 
gyakran hangsúlyozza az Írás (2Pt 1,7; 1Jn 4,21). 
 A rabbik beszélnek a feddés kötelességéről, úgy mint adás és elfogadás. Rabbi 
Tarphon azt mondja, hogy Krisztus után 70-ben a zsidókon a romlás azért következett be, 
mert nem tudtak igazán megfeddeni és azt elfogadni.115 
 Az intés, a feddés a gyülekezetben nem szankció, nem a testvér megbélyegzése, ha-
nem az atyafi elvesztése és elveszése ellen irányul. Mert aki a bűnben marad, elveszett a gyü-
lekezetre nézve, és az üdvösség szempontjából is. Jézus nem jogi jellegű (jurisztikus) elinté-
zési formát ad, hanem testvéri lelkületet, megbocsátást ajánl, amellyel adott esetben kölcsönö-
sen élni kell.116 
 16. Ha a vétkező testvér nem hallgat a feddésre, meg kell ismételni azt tanúk jelenlét-
ében. Az ügy tehát még nem kerül a nyilvánosság elé. A tanúk nyilvánvalóan ugyancsak a 
gyülekezet tagjai közül kerülnek ki. Jézus itt a Deut 19,15-re hivatkozik, amit Máté a LXX 
fordításában ad. A két vagy három tanú nem a jogosság biztosításához kell – jegyzi meg 
Gaechter – hanem a felelősség megosztásához. Jobb az az értelmezés, miszerint a tanúk a 
gyülekezet előtt tesznek bizonyságot, ha a vétkező hajthatatlan és az ügy a közösség elé ke-
rül.117 A tanúk feladata nem a vád, hanem arról tesznek bizonyságot, hogy a feddés megtör-
tént, de a vétkező hajthatatlan maradt, tehát jogosan került ügyével a nyilvánosság elé. 
 17. Ha a vétkező ezután sem veszi figyelembe az intést (παρακούση = nem figyel rá, 
semmibe vesz, elengedi a füle mellett), ügyével a gyülekezet elé kerül. ή εκκλησία héberül 
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 az Ószövetségben Isten népét jelenti az összegyülekezés állapotában. A leszármazás ֵעָדה 
határozta meg, hogy ki tartozhatott a gyülekezetbe. Az Újszövetségben a gyülekezet a Krisz-
tusban hívők (πιστοί) közössége, ahol a tagok testvérek (ἀδελφοί). A gyülekezet tagjai 
meghatározott helyeken, házaknál gyülekeztek egybe. 
 Kosztolányi István jellemzően egyházat mond, és egyházi vezetőségi eljárásról be-
szél.118 A magyarázók nagy része helyi értelemben veszi a kifejezést – ellentétben a Mt 16,18-
al. Némelyek a jeruzsálemi anya gyülekezetre gondolnak.119 Gaechter tovább szűkíti a kört, és 
a közelállókra, az ügyben érdekeltekre gondol.120 Jobb, ha a gyülekezet egészét tekintjük az 
εκκλησία kifejezés mögött. 
 A vétkezőnek még itt is van módja útjának megjavítására. Ha azonban hajthatatlan 
marad, nem lehet tovább tagja a gyülekezetnek. ἔστω  σοι  ὥσπερ  ὁ  ἐθνικὸς  καὶ  ὁ 
τελώνης. A kifejezésnek nincs paralelje az evangéliumokban. A szigorú zsidókeresztyén 
gyülekezetekre utal. A pogány és a vámszedő nem tartozott Isten népéhez. A kifejezés tehát 
megkülönböztetés (Mt 5,46). Gaechter121 túloz, amikor azt mondja, hogy itt a farizeusi közvé-
lemény és kiközösítés képe jelenik meg. Nem tudja ezt egyeztetni Jézus lelkületével, ezért 
elvitatja Tőle ezt a mondást. 
 A bűnből meg nem tért testvérrel nem vállalható tovább a közösség. De ez nem meg-
bélyegzés vagy végleges elvetés, hanem irányában a missziói felelősségnek kell megnyilvá-
nulnia a gyülekezet részéről.122 
 18.Az ünnepélyes bevezető formula (magyarázata a 3. versnél) jelzi, hogy Jézus hite-
lesen szól arról, ami a mennyben történik. Megismétli az oldás és kötés igéit (Mt 16,19) kiter-
jesztve azt a gyülekezetre. Nem csak az apostolokra vagy az „egyház vezetőire” ahogy Kosz-
tolányi István mondja.123 A beszéd ugyan az apostolok felé hangzik el, de úgy, mint tanítvá-
nyokhoz, akik a gyülekezet első kezdetének az alkotói.124 
 Amikor a gyülekezet figyelmezni kénytelen, nem marad magára, hanem Isten segítsé-
gére támaszkodhat. Amit tehát a gyülekezet úgy köt meg vagy oldoz fel, hogy közben Istenre 
figyel, érvényes a mennyben is.125 A gyülekezet itt nem hatalmat kap, hanem felelősséget. 
Úgy kell élnie, hogy minden tagja előtt nyilvánvaló legyen: élet és halál kérdése dől el a gyü-
lekezetben. 
 Nem áll meg Mansonnak az a véleménye, hogy a dolgok kötéséről és oldásáról van 
szó és nem személyekről, ezért a kijelentés eredetileg csak a jó és a rossz értelmezését adta. 
Figyelemre méltó viszont utalása az 1Kor 5,1-5-re, ahol az oldás és kötés alkalmazása a gya-
korlatban jelentkezik.126  

19.Formailag a πάλιν kapcsolja a következőket az eddig elmondottakhoz. A gyüleke-
zet földi döntéseinek akkor van mennyei érvényessége, ha az egyet értő testvéri közösség. Az 
ilyen közösségből fakadó imádság hallgattatik meg Istentől (v.ö. Zsolt 133). Grundmann lehe-
tőnek találja, hogy az a meggyőződés is benne van e kijelentésben, miszerint a közös imádko-
zásban az igazi imádság lelkületét kapjuk, amikor saját kéréseinket kikapcsoljuk, és éppen 
ezért meghallgattatást nyerünk.127 
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 20. οὗ γάρ εἰσιν az előző kijelentés megokolását vezeti be. A gyülekezet nagysága itt 
nem számít. Már kettő, aki Jézus nevében jön össze, megtapasztalhatja az úr jelenlétét, a 
megdicsőült Krisztusét. εἰς  τὸ  ἐμὸν  ὄνομα  közösségük alapja Krisztus és összejövetelük 
célja a Neki való szolgálat. Ez a feltétele az ígéret megvalósulásának. 
 A kijelentésnek megtaláljuk a paraleljeit a zsidó irodalomban. Rabbi Hananiah ben 
Teradion (Mh 135k) írta: „Ha ketten együtt ülnek és a Törvény igéi vannak közöttük (beszéd-
ben) az istenség tartózkodik ott, amint meg van írva” (Mal 3,6).128 Fontosabb azonban az, 
hogy az ószövetségi ígéretek megerősítése csendül fel Jézus ajkáról: „Én, az Úr, veletek va-
gyok, köztetek lakom…” (Gen 26,3,24; Lev 26,12; Zsolt 91,15; Jóél 2,27; Hagg 1,13; 2,5). 
Dinamikus megvalósulása ennek a feltámadás utáni együttlét az eucharistiában.129 
 A Krisztus nevében összegyülekezők Krisztus által magával Istennel vannak közös-
ségben, ahogy ez az ígéret már születésénél elhangzott (Mt 1,23).130 A gyülekezet életében ez 
lehet a valóságos alap. (Jn 17,21kk) 
 Megjegyezhetjük még azt, hogy ha Jézus fentebb említett rabbinusi felfogásra utal, 
akkor a kijelentés értelmében Ő a Törvény helyébe lép, és így lesz jelen Isten általa. 
 Alexandriai Kelemen bájos gondolata szerint a „ketten vagy hárman” a férjet, a felesé-
get és a gyermeket jelenti, a család gyülekezetét.131 
 

A megbocsátás kérdése / Máté 18,21-35 
 
21. Akkor odament Péter s mondta neki: „Uram, hányszor vétkezhetik ellenem testvérem úgy, 

hogy megbocsátok neki? Még hétszer is?” 
22. Felelte neki Jézus: „Mondom neked, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer is.” 
23. Azért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. 
24. Mikor elkezdte az elszámolást, hozzávittek valakit, aki tízezer talentummal volt adósa. 
25. Mivel nem tudta visszafizetni, ura megparancsolta, ahogy adják el őt és feleségét, gyer-

mekeit és mindent, amije van, és fizessenek. 
26. Térdre borult erre a szolga könyörögve neki: Légy türelmes hozzám, és mindent megfize-

tek neked.  
27. Megkönyörült a szolgán ura, elbocsátotta, és az adósságát elengedte. 
28. Kimenve pedig a szolga összetalálkozott egy szolgatársával, aki száz dénárral tartozott 

neki. Megragadta őt, fojtogatni kezdte és mondta: Fizesd meg, amivel tartozol! 
29. Térdre borult erre szolgatársa, kérlelve őt: légy türelmes hozzám és megfizetek neked. 
30. De az nem volt hajlandó, hanem elmenve börtönbe vetette őt, mígnem megfizeti tartozá-

sát. 
31. Szolgatársai pedig látva a történteket, nagyon felháborodtak és elmenve jelentették uruk-

nak mindazt, ami történt. 
32. Akkor odahívatta őt az ura, és azt mondta neki: Gonosz szolga, minden adósságodat elen-

gedtem neked, mivel kérleltél engem. 
33. Nem kellett volna-e neked is könyörülni szolgatársadon, amint én is megkönyörültem 

rajtad? 
34. És ura haragra lobbanva átadta őt a hóhéroknak, míg meg nem fizeti az egész tartozást. 
35. ”Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha mindegyikőtök meg nem bocsát test-

vérének szívből”. 
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A perikópa kapcsolódása az előzőekhez természetes: Péter kérdése Jézusnak abból a tanításá-
ból fakad, hogy a tanítvány arra törekedjék, hogy a vétkező testvért visszanyerje a gyülekezet. 
Abban újat ad ez a fejezet, hogy míg a 15-20-ban a bűn elkövetése általános értelemben sze-
repelt, itt a kérdéskör leszűkül az egymással szembeni vétkezésre: ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ.  Így 
vetődik fel az egymás közötti megbocsátás kérdése. 
 A párhuzamos hely a Lk 17,4, azzal a különbséggel, hogy ott a megbánás feltételeként 
szerepel. A magyarázók utalnak a Nazarénus evangéliumra, ahol a párbeszéd így hangzik: 
„Ha a te testvéred egy szóval vétkezett és megkövet téged hétszer egy napon, el kell hogy 
fogadd. Simon, a tanítvány így szólt hozzá: hétszer naponta? Az Úr válaszolt neki: Igen, 
mondom neked, hogy hetvenszer hétszer is. Mert még a prófétákban is volt némi bűn, miután 
a Szentlélek felkente őket.”132 Zahn ezt a szöveget tartja a tradíció ősalakjának.133 De az is 
lehetséges, hogy a tradíció Máté és a Q anyagából ötvöződött – állapítja meg Grundmann, 
hasonlóan vélekedik Manson is.134   

A perikópa egysége néhány magyarázó számára kérdéses. Manson szerint a σία τουτο 
Máté szerkesztői betoldása. Feltételezését azzal indokolja, hogy míg a párbeszédből az tűnik 
ki, hogy a megbocsátás újra és újra ismétlődő feladat, addig a példázatban semmi sem utal 
arra, hogy a megbocsátást ismételni kell. A példázat üzenete csupán az, hogy készen kell lenni 
a megbocsátásra. Hasonlóan vélekedik Grundmann is.135 Ez az érvelés azonban nem meggyő-
ző, mert a megbocsátásra való készség feltételezi a folyamatosságot. A párbeszédből és a pél-
dázatból egyaránt világosan kitűnik: a megbocsátásnak nincs határa. Mindkét esetben a szá-
mok aránya fejezi ezt ki: 7 a 77-hez, 10 ezer a 100-hoz. Karner Károly is szerves egységnek 
tartja a perikópát.136 

A példázat, mivel részletekbe menő, többet is mond, mint amiből kiindult. Megmutatja 
az emberi irgalmasság alapját, Isten végtelen nagyságú irgalmasságát, és rámutat arra is, hogy 
aki nem cselekszi ezt a határtalan irgalmasságot, ahhoz az ítélet irgalmatlan (Jakab 2,13.) 

Kozma Zsolt arra hívja fel a figyelmet, hogy a válaszadás módja Jézus pedagógiájához 
tartozik. Ő többet ad feleletében, mint amire eredetileg az emberi kérdés irányult. Az emberi 
összefüggésekből a mennyei viszonyok közé helyezi az ügyet: „Isten a bűnt már megbocsátot-
ta, s ez kötelezés, tőke, amelyből nemcsak meg kell, de meg is lehet a testvérnek bocsáta-
ni.”137  

21. Τότε προσελθὼν Máté kedvelt kifejezése. Jelzi, hogy Péter kérdése Jézus előző 
szavai alapján vetődött fel. A párbeszéd és a példázat elmondása időben közvetlenül követi a 
„vétkező testvér és a gyülekezet”-ről szóló tanítást. Valószínű, hogy Péter a tizenkettő szóvi-
vője itt, a többiek nevében kérdezi Jézust.138 Κύριε máskor is szólítják így Jézust a tanítvá-
nyok (Mt 8,25; 14,28-30). A LXX-ban a JHWH fordítása. Itt Jézus isteni méltóságát jelöli. 
(Nem szimpla tiszteletadás, hiszen Péter ajkáról már elhangzott a hitvallás Mt 16,16.) 
ποσάκις ἁμαρτήσει  εἰς  ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ. A mondatszerkesztés 
sémita hatást mutat, mellérendelés, alárendelés helyett. A καὶ a héber waw consecutivumot 
pótolja.139  

Péter azt a kérdést teszi fel Jézusnak, amely az írástudók között is gyakori: mi a meg-
bocsátás határa? A Babilóniai Talmudban a háromszori megbocsátás gondolatával találko-
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zunk: „Ha valaki vétkezik, meg kell neki bocsátani először, másodszor, harmadszor. Negyed-
szer nem kell megbocsátani, mert Jób 33,29, Ámós 2,6.”140 Létezik olyan tanítás, amely a 
megbocsátást kötelezővé teszi, ha a vétkes bűnbánatot tart (Gad 6,3).141 Péter nem beszél fel-
tételről és a számot hétre emeli. Talán nagylelkűségét akarja bizonyítani. Grundmann142 utal 
arra a zsidó felfogásra, mely szerint Isten megbocsátja az embernek ugyanazt a bűnét kétszer 
vagy háromszor, és az embernek Isten tetteit kell követnie. Azaz háromszor meg kell bocsáta-
nia. Majd hozzáfűzi: (Péter) „Jézus iskolájában azt tanulta, hogy az isteni megbocsátás sokkal 
nagyobb ennél, azért kérdez annak a határa után”. Eszerint a kérdés értelme ez: Jézus még 
hétszer is megbocsát, és én is így tegyek? (Megengedi ezt a példázat értelme is: Isten irgal-
massága végtelen és az ebből élő tanítvány is ezt kell, hogy gyakorolja.) Gaechter meghatá-
rozhatónak véli azt, hogy miért éppen a hetes számot mondja Péter. Szerinte bizonyos rabbi-
nusi előírások irányultak erre; hivatkozik a Billerbeck 1,795-re és a Lk 17,4 tanítását is erre 
való utalásnak véli.143 

Bizonyosat nem mondhatunk. Mindenesetre a szövegből az tűnik ki, hogy Péter szá-
mára a hétszeri megbocsátás a tetőpont. 

22. Jézus válasza felülmúlja a tanítványok és Péter elképzelését. Világosan a Gen 
4,24-re céloz – állapítja meg Grundmann.144 Lámek dalából kitűnik, hogy az embervilágban a 
vérbosszú irgalmatlan és határtalan. De ebbe a világba belépett Jézus Krisztus és „a régiek 
elmúltak, újjá lett minden” (2Kor 5,17). Miként a régi időktől kezdve nem volt határa annak, 
hogy az emberek nem tudtak megbocsátani, úgy a tanítványok között az idők teljességében ne 
legyen határa a megbocsátásnak. A megbocsátás kérdésében nincsenek számhatárok. 
ἑβδομηκοντάκις ἑπτά = hetvenhétszer, vagy hetvenszer hétszer – nyitott kérdés. A magya-
rázók többsége az utóbbi felé hajlik. 

Valójában azonban nem is kell eldöntenünk a kérdést. Jézus nem konkrét számjegyet 
mond, hanem kifejezése hiperbolikus.145 Nem hetvenhétszer, nem is négyszázkilencvenszer, 
hanem szüntelenül, határok nélkül készen kell lenni a megbocsátásra. 

23. Válaszát megvilágítandó Jézus egy példázatot mond el. Διὰ  τοῦτο  kapcsolja a 
példázatot az előzőekhez. Gaechter ebben rabbinusi formát lát.146 ὡμοιώθη  ἡ  βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ Jézus Isten országát egy földi királyhoz hasonlítja, mint 
máskor is (22,2), és ahogy az írástudók is szokták. A hasonlóság nem a király személyében 
van, hanem magatartásában – állapítja meg Karner Károly.147 συνᾶραι λόγον hellenisztikus 
kifejezés (Mt 25,19). A király készült elszámolni a szolgáival, a rájuk bízott értékek felől. 

δοῦλος  rabszolga, itt nem feltétlenül szószerinti jelentésben áll, hanem inkább a ki-
rályhoz való viszonyát jelenti a tisztviselőknek. Valószínűleg magas rangú tartományi tisztvi-
selőről van szó, illetve alacsonyabb rangú társáról.148 Grundmann provinciai kormányzóra, 
Grieve fő-adóhivatalnokra gondol.149  

A környezet, ahol ez az elbeszélésből kiderül, nem palesztinai. Jézus a keleti despota 
királyok rendszerét veszi alapul. 
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24kk. Már a számadás elején kiderül, hogy az egyik tisztviselőnek óriási összegű 
adóssága van a királlyal szemben. Grundmann rámutat, hogy a προσηνέχθη jelzi, miszerint 
ezt az embert már a fogságból vezették elő, nyilván kiderült már korábban az adóssága.150 

Az adósság összege tízezer talentum, amely hatalmas összeg. A talentum eredetileg 
súlymérték. Az attikai talentum = 60 mina, 6000 dénár, tehát a tízezer talentum 60 millió dé-
nárral egyenlő, ahogy ezt Lencz Géza részletesen kiszámolja.151 Egyébként Dárius ezt az ösz-
szeget ajánlotta fel Nagy Sándornak Tyrus ostromakor, ha abbahagyja a háborút Perzsia ellen. 

Tehát az adósság a másiknak 600 ezerszerese. Josephus adata szerint, egy talentum 
tízezer dénár, a különbség még nagyobb.152 Az összeg fantasztikus nagyságát jól szemlélteti 
az, hogy Archelaos negyedes fejedelem évi jövedelme 600 talentum volt, Antipásé csupán 
200.153 Heródesé pedig, aki egész Palesztínát bírta, 900 talentum.154 

Manson155 feltételezi, hogy eredetileg csak tíz talentum volt az összeg. Később azon-
ban a számjegyek összetévesztődtek. Abból indul ki, hogy az adós családjának eladása nem 
fedezi a tízezer talentum értékét. Grundmann megkérdezi, hogy tízezernek fordítsuk-e a 
μυρίων kifejezést, vagy csak egyszerűen így: nagyon sok.156 

Ugyanő idézi J. Jeremiast: „A tízezer a legnagyobb szám, amellyel számolhatunk, és a 
talentum a legnagyobb pénzegység, amely az egész Elő-Ázsia térségében található”.  

A nagy összeg azt jelenti tehát, hogy az eladósodott képtelen rendezni az adósságát. 
Grundmann szerint ezt jelzi gyermekeinek az eladása is. Annyira összeomlott már, hogy a 
legutolsó, amije van, a gyermekei.157 Egy gyermek ára a rabszolgapiacon legfeljebb tízezer 
dénár lehetett. Grundmann szerint 500-2000 dénár között változtak az árak. Az adósság ösz-
szege tehát nem térült volna meg. A gyermekek eladása viszont a család megsemmisítését 
jelentette.158 

Az eladósodott ember eladása rabszolgának Izraelben nem ismeretlen (Ex 22,2; 2Kir 
4,1; Ézs 50,1; Ámós 2,6; 8,6; Neh 5,5), bár ez a mozzanat is mutatja, hogy a példázatban nem 
izraeli viszonyokról van szó.159 A szolga haladékot kér urától. πάντα ἀποδώσω σοι  féle-
lemben született, alaptalan ígéret. 

Reménytelen helyzetében ura megkönyörült a szolgán. (A 9,36-ban így tudósít Máté 
Jézusról.) Kegyelme messze felülmúlja a szolga kérését: elengedte teljes adósságát. Δάνειον 
valójában kölcsön. Ez arra enged következtetni, hogy a király az ő tulajdonának egy részét 
bízta rá a szolgára. A bűn éppen abban van – állapítja meg Grundmann –, hogy a szolga visz-
szaélt a rábízott javakkal.160 Ma talán sikkasztást vagy hűtlen kezelést mondanánk. 

28. A király magatartásával éles ellentétben áll a bocsánatot nyert szolga viselkedése. 
Különösen kiélezi ezt a két összeg közötti különbség – amelyre már utaltunk. Amíg neki el-
engedtek egy hatalmas összeget, addig ő durván követeli annak parányi részét szolgatársától. 
Συνδούλος valószínűleg hivatalnoktárs a királyi udvarban illetve apparátusban (Ezsdrás 
4,9,17,23). κρατήσας  αὐτὸν  ἔπνιγεν  durva, erőszakos magatartás. Lencz Géza a római 
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jogra utal,161 de a Mishnaban is olvashatunk ilyet: „ha egy férfi megragadott egy adóst a tor-
kánál fogva az utcán…”162 

29k.A korábbi jelenet ismétlődik meg, csak ellenkező következménnyel. A könyörgő 
szolgatárs fogadkozása sokkal reálisabb, mint az iménti jelenetben, hiszen az összeg nem oly 
nagy: 100 napi munkabér (v.ö. Mt 20,2). Máté tökéletes párhuzamaként adja elénk a történte-
ket a 26. versbeli jelenetnek – riasztó következménnyel.163 A király megkönyörült az eléje 
boruló szolgán, őt viszont nem indítja irgalomra társának hasonló magatartása. Eljárása törvé-
nyesnek számít Izraelben is (v.ö. mt 5,25). El nem adhatta, mert értéke a rabszolgapiacon több 
volt, mint amennyivel tartozott.164 

31.A jelenetnek szemtanúi vannak, akik bizonyára tudnak a szolga fölött gyakorolt ki-
rályi kegyelemről. Szolgatársuk irgalmatlansága felháborítja őket. ἐλυπήθησαν  σφόδρα 
előfordul a Mt 17,23-ban is, ahol egyértelműen a tanítványok megszomorodását jelenti. Van-
nak magyarázók, akik itt is a „nagyon megszomorodtak” fordítást javasolják (Lencz Géza, 
Karner Károly, Kosztolányi István). Manson165 felhívja a figyelmet arra, hogy a Neh 5,6 és a 
Jónás 4,4,9 חרה igéje, melynek jelentése „haragra gerjedni” a LXX-ban ugyanezzel a kifeje-
zéssel van fordítva. Az összefüggés is ezt a fordítást támogatja: nagyon felháborodtak, harag-
ra gerjedtek. Ennek következményeként elmondtak mindent a királynak. 

32k.A király osztozott a szemtanúk felháborodásában, és azonnal akcióba lépett a kö-
nyörtelen szolga ellen. Alattvalói számára az ő magatartása a mérték. Ő példát adott az irgal-
masságra. E példa nélkül a szolga viselkedése érthető lehetne, ezzel megbocsáthatatlan – álla-
pítja meg Manson.166 Δοῦλε πονηρέ az irgalmasság számonkérése. Az έλεάω szerepel itt, 
hogy érzékeltesse a σπλαγχνίζομαι-jal a különbséget (27.v.)167 

34. A király megbocsátott a hatalmas adósság miatt, de most haragra lobbant a szolga 
irgalmatlansága láttán. Az adósok börtönébe vetette a szolgát, amíg meg nem történik adóssá-
gának teljes megfizetése. 

βασανισταῖς  hóhérlegény, a kínzóeszközöket kezelő szolga. Az izraelita jog nem 
ismerte a hóhérokat, ámbár a környező társadalmakban megtalálható volt. Izraelben a kínzást 
Heródest vezette be.168 Az eladósodás mértéke azt mutatja, hogy ebből a helyzetből nincs sza-
badulás. 

35. Jézus rövid összefoglalást ad. Alkalmazásra külön nincs is szükség, olyan egyér-
telmű az üzenet. 

Az ember a már megnyert isteni irgalmat eljátszhatja irgalmatlanságával. Isten olyan 
adósságunkat engedte el, amelynek mértékét sohasem közelítheti meg embertársaink velünk 
szembeni adóssága. Jézus olyan testvéri viszonyt követel a tanítványoktól, amely a megbocsá-
tás készségében gyökerezik. A tanítvány számára a megbocsátás, az irgalmasság gyakorlása 
nem jog, amivel szabadon rendelkezik – adja, vagy megtagadja – hanem kötelesség, Isten 
megtapasztalt irgalmasságának a kisugárzása – állapítja meg Karner Károly (v.ö. Lk 6,36).169 
Ez a megbocsátás – mondja Gaechter – a „hála jegyében történhet”.170 Jézus arról tanít, hogy 
Isten szeretete áttörte azokat a korlátokat, amelyek elválasztották tőle az embert. Ennek kö-
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vetkezményeként részesülhet az ember Isten irgalmában. A megbocsátó szeretetnek tanítvány 
és tanítvány, ember és ember között is át kell törni a határokat.171 

Jézus igénye így hangzik: bocsássatok meg egymásnak ἀπὸ  τῶν  καρδιῶν  ὑμῶν 
(v.ö. Gad 6,3). A szív indulata a döntő fontosságú az emberek egymáshoz való viszonyában 
(Mt 5,8,28; 9,4; 11,29; 12,34). Meg lehet bocsátani „politikából”, de az nem felel meg Jézus 
elvárásának. A szívből való megbocsátás az irgalmas álláspontnak a természetes önkifejező-
dése.172 

 

A házasság és a házasságon kívüliség titka / Máté 19,1-12 (Mk 10,1-12) 
 
1. Történt, hogy mikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, eltávozott Galileából, és elment 

Júdeának a Jordánon túli vidékeire. 
2. És nagy sokaság követte Őt, és ott meggyógyította őket. 
3. És farizeusok mentek oda hozzá kísértve Őt, és kérdezték: „Szabad-e az embernek bármi-

lyen okból elbocsátania a feleségét?” 
4. Ő azonban így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől férfiúvá és nővé 

alkotta őket?” 
5. És mondta: „Azért elhagyja az ember apját és anyját és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő 

egy testté lesz, 
6. úgy, hogy már többé nem kettő, hanem egy test. Amit tehát Isten egybeszerkesztett, ember 

el ne válassza”. 
7. Azt mondták neki: „Akkor miért rendelte el Mózes, hogy: adjon váló levelet, és úgy bo-

csássa el (feleségét)?” 
8. Azt felelte nekik: „Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbo-

csássátok feleségeteket. Kezdettől fogva azonban ez nem így volt. 
9. Mondom pedig nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – paráznaság okát kivéve – és mást 

vesz el, házasságtörést követ el.” 
10. Tanítványai azt mondták neki: „Ha így áll az ember ügye az asszonnyal, akkor nem elő-

nyös megházasodni”. 
11. De Ő így szólt hozzájuk: „Nem mindenki érti meg ezt a beszédet, hanem csak az, akinek 

megadatott. 
12. Vannak ugyanis születésüktől fogva házasságra alkalmatlanok, és vannak, akiket az embe-

rek tettek házasságra alkalmatlanná, és vannak olyanok, akik önmagukat tették házasságra 
alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg!”. 

 
Máté újra Márk ösvényein halad tovább, de továbbra is szem előtt tartva az alapgondo-

latot: a változó körülmények között, hogyan viselkedjék a gyülekezet, és milyen rend szerint 
éljen. A vita bevezetésében Máté Márk mellett Jn 10,40-42-höz is csatlakozik – állapítja meg 
Grundmann.173 

Máté gyógyításról beszél, Márk ellenben tanításról. Máté egyébként is átformálja a 
történetet: Márk szerint Jézus visszakérdez, itt azonnal elmondja véleményét és a farizeusok 
azután hivatkoznak Mózesre. Így Máténál a vita élesebben kirajzolódik. Márknál nem szere-
pel a paráznaság említése, mint válóok, mely felment a házasságtörés bűne alól újraházasodás 
esetén. Máté hozzáfűzi a történethez a tanítványok reagálását is az elhangzottakra, és Jézus 
masal szerű válaszát. 
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Bultmann szerint a történet nem hiteles. A márki formát az ősegyház konstruálta, amit 
Máté aztán korrigált.174 Lohmeyer viszont azt mondja, a szöveg elemzése alapján, hogy a tra-
dícióban meglévő anyagot használta fel Márk változtatás nélkül. Így minden valószínűség 
szerint a történet eredeti formáját Márk rögzítette.175 Ezt formálta át Máté sajátos módon. 

Jézus úgy tanít a házasságról, hogy rámutat a teremtés rendjére, az Írás fényében. 
Megmutatja, hogy a korabeli szemlélet és gyakorlat eltorzítja a kijelentés igazi értelmét. 
Manson rámutat a házasságtörésről szóló zsidó törvények fonákságaira. A leglényegesebb az, 
hogy a házasságtörés mindig szexuális kapcsolat egy házas nő és egy (idegen) férfi között. 
Ennélfogva, míg egy nő házasságtörést követhetett el férjével szemben, addig egy férfi paráz-
nasága nem számított házasságtörésnek az ő felesége ellen. (Ő csak egy másik házas férfi el-
len követhetett el házasságtörést.)176 A kazuisztikus törvényértelmezés tehát teljesen kiszol-
gáltatta az asszonyt. Nem beszélve arról, hogy váló levelet adni csak a férjnek volt joga és 
hogy mikor él ezzel a jogával, szinte teljesen az ő akaratától függött. Jézus ismerve kora tör-
vénymagyarázatának fonákságát, rámutat, hogy a teremtés rendjét a férfi sem sértheti meg, ő 
is éppoly felelős ebben, mint a nő. A házasság Istentől adatott életforma, benne férfi és nő 
egy, és az ember ezt nem bonthatja meg „Isten jó rendjének a megsértése nélkül”.177 
 A házasságon kívüliségről Jézus úgy tanít, amely Isten ajándéka, és amely csak teljes 
nemi önmegtartóztatással élhető meg. 
 

1. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους Máté kedvelt kifejező for-
mulája, amely egyben az újabb események bevezetésére is szolgál (Mt 7,28; 11,1; 13,53; 
26,1). A színhely változik. Jézus elhagyja Galileát, és Júdeának a Jordánon túli vidékére 
megy. ἐγένετο a héber ַוֽיִחי megfelelője. Amit ez a kifejezés vezet be, az Isten akaratából 
történik. Jézus zarándok útra indul, engedelmeskedve az Atya akaratának, hogy Jeruzsálem-
ben „életét adja váltságul sokakért”. A hosszabb utat választja. ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν 
τοῦ Ἰορδάνου azaz Perea, Heródes Antipás felségterülete.178 Tehát Márk fogalmazása precí-
zebb, mert Perea politikailag nem tartozott Júdeához. Ha megáll Grundmann véleménye, hogy 
Máté itt a Jn 10,40-42-höz is csatlakozik, akkor Jézus eltölthetett egy bizonyos időt ott, ahol 
János korábban megkeresztelte Őt. Vagyis a Wadi El kelt közelében, Jerikótól 10 km-re kelet-
re Bethánia mellett (Jn 1,28).179 Talán ott zajlott le a gyógyítás, amit a második vers 
summárium szerűen közöl, és ott hangzottak el a további tanítások. E helyről való elindulást 
közli ezek szerint a 20,17. A nagy sokaság a környékről jöhetett össze, akikben még élt János 
prófétai igehirdetése: „Íme az Isten Báránya” (Jn 1,29). Grundmann arra gondol, hogy Jézus 
útközben gyógyított, az úton Őt követő sokaság között.180 Mindenesetre Máté beszámol arról, 
hogy az Úr Pereában is munkálkodott. ἐθεράπευσεν αὐτοὺς arról beszél, hogy a kereszt-
hez vezető úton sem magával törődik Jézus, hanem irgalmas a rászorulókhoz. 
 3. Καὶ  προσῆλθαν  αὐτῷ Φαρισαῖοι. Ide kívánkozik a „farizeusok” meghatározá-
sa. A chasidim (kegyesek) csoportja Kr.e. a 2. században alakul ki. Céljuk: politikai függet-
lenség és tiszta kegyességi élet. Nézetkülönbségek miatt pártokra szakadtak, s az egyik pártot 
ellenfeleik, a „perusim” (görögül pharisaios) „elkülönülők”-nek nevezték. (Johannes 
Hyrcanus idejében. Kr. E. 135-104.) Ez a párt papi és laikus rétegből tevődött össze, az írás-
tudók nagy része is közéjük tartozott. A Nagytanácsban nagy befolyásuk volt. Arról nem szól 
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az evangélista, hogy a farizeusok honnan érkeztek. Lehet, hogy Jeruzsálemből jöttek a 
Szanhedrin küldötteiként. Ez emeli jelentőségüket.181 Gaechter a pereai zsinagógák tanítóira 
gondol.182 Máté jelzi, hogy a farizeusok kérdése nem becsületes szándékból fakad 
πειράζοντες αὐτὸν. Ez megerősíti a feltételezést, hogy Jeruzsálemből jöttek, a Nagytanács-
tól, mely nem nézte jó szemmel Jézus tevékenységét, és elnémításra tört (Mt 12,14). Εἰ 
ἔξεστιν ἄνθρωπω szabad-e az embernek… mint gyakran a magyarban a férfi szinonimája: 
ἄνθρωπος. Egyes kéziratok így: ἔξεστιν άνδρί. Izraelben a „válás kimondása” vagyis a 
feleség elküldése a férfi joga volt. A farizeusok kérdéséből világos, hogy számukra ez a ter-
mészetes, magától értetődő álláspont, ami nem vita kérdés. Míg Márknál a válás szerepel kér-
désként, Máté a palesztinai vitahelyzetet ismerteti – állapítja meg Grundmann.183 Erre utal a 
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν kifejezés. A kérdés az, hogy milyen okból történhet meg a váló levél 
kiállítása. A magyarázók ismertetik a két híres rabbi tanításából fakadó nézetkülönbséget e 
kérdésben.184 Shammaj és iskolája a Deut 24,1 ֶעֽרַות ָדָבר kifejezést szigorúan értelmezve a 
paráznaságot, züllöttséget jelölte illetlen dolognak, ami ok a válásra. Ezzel szemben Hillél és 
követői rendkívül szabadon gondolkodtak e kérdésben. Elegendő ok a válásra szerintük, ha pl. 
a feleség elrontotta az ételt. Óriási lazaságig megy el később Rabbi Akiba, aki szerint a válás 
már akkor is legitim, ha a férfi szebb nőt talál. Ebben a helyzetben a farizeusok kérdése jól 
kitervelt csapda. Ha Jézus Shammaj nézete mellé áll, könnyen népszerűtlenné válhat szigorú-
sága miatt. Ha Hillél mellett szavaz, megvádolható erkölcsi lazasággal,185 amire a farizeusok 
mindig is készen állnak (v.ö. Mt 9,11). 
 4kk. Jézus válaszában az Írás jelentőségére utal, amely bizonyságot tesz Isten akaratá-
ból, aki kezdettől fogva úgy határozott, hogy az ember, férfi és nő, férj és feleség egy test le-
gyen (ami sémi vagy bibliai kifejezés az 1-re). Jézus a Gen 1,27-et és a Gen 2,24-et idézi. Az 
idézet bevezetésében a κτίσας Isten akaratára utal – állapítja meg Grundmann.186 Ugyanő utal 
a Qumráni – damaszkuszi iratokra, melyek a monogám házasságot hirdették meg. 
 Jézus világosan elmondja, hogy a házasság nem egyszerűen jogi intézmény, hanem 
teremtési rend. Férfi és nő egysége ebben a rendben erősebb a vérségi kapcsolatoknál.187 Isten 
a házastársakat egy igába terelte συνέζευξεν  és azt akarja, hogy így is maradjanak (1Kor 
7,10).188 Amikor az ember másként jár el ebben, isten teremtői rendjét veszi semmibe és az 
ellen tör. Ami isten akaratán alapszik, ott nincs helye emberi ellenakaratnak. 

7. A farizeusok maguk igazolására Mózesre hivatkoznak (Deut 24,1). Számukra a há-
zasság csupán jogi intézmény, ezért a mózesi rendelkezésben álláspontjukat igazoló paragra-
fust látnak. Ellenvetésük mindenesetre azt mutatja, hogy megértik azt, hogy Jézus Isten akara-
ta alapján a házasságot felbonthatatlannak tartja.189 

8. Jézus válaszában a mózesi váló levelet az emberi keményszívűségnek tett enged-
ménynek minősíti: ἐπέτρεψεν ἐνετείλατο-val szemben. Mózes intézkedése nem parancs, 
amely érvényteleníti Isten rendjét, hanem a bűn miatt létrejött másodlagos helyzetben keres 
olyan megoldást, amely segít abban, hogy az elromlott házasság miatt a családok élete ne vál-
jék pokollá.190 Jézus nem Mózes törvényét kritizálja, miként Bornkamm látja a szituációt,191 
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hanem arra mutat rá, hogy mi indította Mózest erre a rendelkezésre. A bűn Isten Tiszta terem-
tői rendjét a házasság területén is megrontotta, ennek következménye a váló levél. A 
σκληροκαρδίαν azt jelenti, hogy a bűn által megromlott szeretet miatt a „kemény szív” al-
kalmatlanná vált a házasságra – ahogy azt Grundmann találóan megjegyzi.192 

De ez eredetileg nem így volt ἀπ᾽ ἀρχῆς – ֽברֵאשִית A bűn megrontotta, de meg nem 
változtatta az Isten akaratán nyugvó teremtési rendet. 

9. λέγω δὲ ὑμῖν hasonlóan a Hegyi Beszédben is. Jézus nagy fontosságú és rendkívü-
li komolyságú kijelentését jelzi. Máté verziója három lényeges pontban tér el a Mk 10,11-től: 
a)Márknál Jézus ezt csak a tanítványoknak mondja; b) Máté kihagyja az ἐπ’ ἀυτην kifeje-
zést.; c) Máté betoldja a μὴ ἐπὶ πορνείᾳ kifejezést. 

Gaechter nem tartja történetinek ezt a verset, hanem csak formai szerkesztésnek, mert 
ellene mond a 4-8-nak.193 Manson az ἐπ’ ἀυτην kihagyásával kapcsolatban úgy vélekedik, 
hogy ez tompítja, de nem szünteti meg Jézus véleménye és a zsidó törvénymagyarázat közötti 
ellentmondást194(v.ö. a perikópa bevezetésében mondottakkal). Eszerint Jézus megszünteti a 
férfi váláskimondó jogát és ugyanúgy felelőssé teszi a házasságban miként a nőt (Mk10,42). 
Ugyancsak Manson a μὴ ἐπὶ πορνείᾳ-t úgy tekinti, mint amely egységbe hozza Jézus szava-
it Shammaj rabi törvénymagyarázatával. Grundmann szerint Jézus itt a 3. versbeli kérdést 
válaszolja meg.195 

Jézus számol a válás lehetőségével és rámutat annak alapjára. (Itt és az 5,32-ben). Ez 
azonban nem erőtleníti meg a házasságról tett kijelentését. Van amikor a válás elkerülhetetlen, 
a bűn következményeként, de azután nem engedi meg az újraházasodást. A paráznaság házas-
ságon kívüli szexuális kapcsolat, tehát házasságtörés, amely megbontja a házasságot. Az emi-
att elvált férfi újraházasodhat. 

Gondolhatunk tehát arra, hogy a μὴ ἐπὶ πορνείᾳ Máté szerkesztői munkája során ke-
rült a szövegbe, tompítandó mózesi engedménnyel való szembehelyezkedés élét – mivel zsi-
dókeresztyéneknek írt. Ezt látszik megerősíteni, hogy Jézus megbocsátott a házasságtörő nő-
nek (Jn 8,1kk) és hangsúlyozta az egymás közötti megbocsátást (Mt 18,15kk). Tehát a vál-
ságba jutott házasságban is a megbocsátás a járható út, mint ahogy a gyülekezetben is. Erre 
azonban a szöveg nem ad felhatalmazást. Viszont mint már utaltunk rá, világos az, hogy Jézus 
nem helyezkedik szembe a törvénnyel, hanem korának a házassággal kapcsolatos laza felfo-
gásával. Ezért nincs szükség a mondanivaló élének a „tompítására”. Ő úgy beszél a Törvény-
ről, hogy „igazabb megvilágításban tárja fel Isten akaratát”.196 Miközben azonban Isten akara-
tát megváltoztathatatlannak jelentik ki, számol a bűnnel az ember életében. 

A gyülekezet életében Isten akarata kell, hogy legyen a döntő. Tehát az arról tett jézusi 
kijelentéshez igazodjék, ne pedig a szív keménysége által motivált engedményhez. Ebben a 
megvilágításban aztán már beszélhetünk a megbánás és a megbocsátás fontosságáról a házas-
ságban. 

10. A tanítványok megértik Jézus kijelentésének a komolyságát: a házasság nincs ki-
szolgáltatva kényre-kedvre a férfi akaratának. De mert számukra is a korabeli általános állapot 
volt az elfogadható, nehezményezték a férj megfosztását az egyoldalú kiváltságoktól. Manson 
azt mondja, hogy a tanítványok nemcsak lelkileg vakok, hanem arcátlanok is: „ha neked ez a 
véleményed a házasságról, akkor jobb meg sem házasodni”.197 
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11. Grieve szerint Jézus egyetért a tanítványokkal, hogy ti. jobb meg nem házasod-
ni.198 A szöveg azonban ellentétes értelmű: ὁ δὲ εἶπεν. Jézus válasza azt mondja el, hogy a 
nemek és a házasság kérdése titok.199 S ez a titok annak világosodik meg és válik sajátjává 
(χωροῦσιν edényekkel kapcsolatban, melyek bizonyos mennyiséget befogadnak; átvitt érte-
lemben: belsőleg elsajátítani, befogadni, felfogni200), akiknek isten kijelenti, ajándékba adja: 
οἷς δέδοται a passzív szerkesztésmód Istent rejti cselekvő alanyként. 

12. Jézus példázatos magyarázatot mond a házasságnélküliség titkáról. Vannak, akik 
nem élnek házasságban, mert erre képtelenek. Műkifejezéssel élve: szexuálisan impotensek 
születésük óta. A rabbik így nevezték őket: „Isten keze által kimetszettek”.201 Vannak, akik 
azért alkalmatlanok, mert az emberek tették ilyenné őket. Izraelben a kasztráció tiltott volt 
(Lev 22,24), de nyilván ismert, hiszen keleten széles körben elterjedt volt, különösen a királyi 
udvarokban szolgáltak ilyen emberek. A kétféle állapot megkülönböztetése felismerhető a 
rabbinusi állampolgári bánásmódban.202 Jézus olyanokról is beszél, akik magukat tették al-
kalmatlanná házasságra Isten országáért. Sokan értelmezték Jézus ezen szavait betű szerint, és 
alkalmazták is. Többeket említ Eusebius, így Origenest is. Manson szerint az εὐνοῦχος kife-
jezés a korai keresztyén irodalomban átvitt értelemben – nőtlent jelölve – ismeretlen a klasz-
szikus és hellenisztikus görögben.203 E. Schweizer szerint Jézus kiáll az eunuchok mellett, 
akiket a törvény (Deut 23,2) és a társadalom egyaránt kirekesztett. Lehetségesnek tartja, hogy 
sokan Jézust és tanítványait is eunuchnak tartották.204 Jézus azokról beszél – állapítja meg 
Grundmann -, akik annyira odaszánták magukat Isten országa feladataira, hogy elvesztették 
alkalmasságukat a házasságra, mert a nemi szenvedély bennük nem kap többé helyet (1Kor 
7,1kk). Így állítja önmagát a tanítványok elé.205 Izraelben volt hasonló felfogás. Amikor rabbi 
ben Azzait a nőtlenségről kérdezték, így szólt: „Mit tehetek én, az én lelkem a Tórán függ”.206 

Jézus tanít a házasság titka után a házasságnélküliség titkáról is. Erről úgy szól, mint 
Istentől elnyerhető lehetőségről, amit nem lehet emberi eszközökkel kikényszeríteni. Ezért 
nem is teszi kötelezővé tanítványai között, mint ellenben egy időre a qumrániak.207 Jézus nem 
mond ellent e tanításban a teremtés rendjének, hanem rámutat Isten országa struktúrájára, 
amelynek teljességében nem lesz házasság (v.ö. Mt 22,30). Ez most Isten országa megvalósu-
lásának kezdetén, még csak egyesek különleges kiváltsága. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω 
jelzi, hogy nem általános parancsot ad Jézus.208 
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Gyermekek a gyülekezetben / Máté 19,13-15 (Mk 10,13-16; Lk 18,15-17) 
 

13. Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk kezét és imádkozzék. A tanítványok 
azonban megdorgálták őket. 

14. Jézus azonban azt mondta: „Engedjétek a gyermekeket, és ne akadályozzátok, hogy hoz-
zám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa”. 

15. És miután kezeit rájuk tette, eltávozott onnan. 
 
Máté tovább halad a Márk-hagyomány szerint és a házasság, illetve a házasságon kívüliség 
titkáról szóló tanítás után a gyermekek megáldásáról szóló történetet adja. A Márk 10,15 (Lk 
18,17) itt kimarad, mert már a 18,3-ban szerepelt. Márk elbeszélése élénkebb: szól Jézus ha-
ragjáról, és hogy átkarolta a gyermekeket. Az ἀγανακτέω  elhagyása lehet mátéi sajátság, 
amely a tanítványok tekintélyét őrzi (v.ö. διαλογίζομαι elhagyása a 18,1-ben). 
 Máté elbeszélése jelzi, hogy Jézus gyülekezetéből nem lehet kirekeszteni a gyermeke-
ket, s a gyülekezet szívébe akarja vésni, hogy a várva várt Messiás király nem restellt lehajol-
ni hozzájuk.209 
 

13. Máté az általa kedvelt τότε kifejezéssel kapcsolja ezt az eseményt az előzőekhez. 
παιδία (Lk τα βρέφη) kisgyermekekről van szó, akik tudnak már járni, nem csecsemőkről: 
ἐλθεῖν πρός με.  ἵνα τὰς χεῖρας  ἐπιθῇ αὐτοῖς. Izraelben a rabbi áldásának különleges 
jelentőséget tulajdonítottak. Hogy Jézust is erre kérik, mutatja, hogy ismerték sokan és nagy 
tekintélye volt az emberek között. προσεύξηται jelzi, hogy Máté mit ért áldás alatt.210 οἱ δὲ 
μαθηταὶ… a tanítványok viselkedése legfeljebb annyiban szokatlan, hogy úgy látszik elfe-
ledkeztek Jézus korábbi tanításáról. Nem tudják magukat függetleníteni koruk és környezetük 
felfogásától a gyermekekkel kapcsolatban. Izraelben a gyermek Isten ajándékának számított, 
de a szó teljes értelmében nem tekintették őket embernek. „A reggeli alvás, a déli borivás, a 
gyermekekkel való társalgás és a közönséges nép embereinek az összejövetelein való részvé-
tel teszi tönkre az embert”, – mondja rabbi Dosa ben Archinos.211 A tanítványok hasonlóan 
gondolkodnak: Jézus nem ér rá ilyen jelentéktelen dolgokkal foglalkozni, mint a gyermekek 
megáldása. 

14-15. Jézus helyteleníti a tanítványok magatartását. Meg kell tanulniuk, hogy a gyer-
mekeknek is éppúgy szükségük van a megváltó Úrra, mint a felnőtteknek. Ők is részesei a 
mennyek országának. Kicsinységük, gyöngeségük, rászorultságuk nem akadályozó tényező, 
éppen ellenkezőleg (v.ö. Mt 18,1-5). Ezzel Jézus új viszonyulást ad a gyermekek felé, és 
meghatározza helyüket a gyülekezetben. Teljesíti a kérést: megáldja a gyermekeket, egyér-
telműen jelezve az új viszonyulást feléjük, mely a tanítványoktól is megkívántatik. 

A perikópa üzenete fontos szerepet játszott a gyermekkeresztség kérdésében az 1. szá-
zadtól kezdve. Tertulliánus már ilyen értelemben hivatkozik rá.212 J. Jeremias213 feltételezi, 
hogy az itt szereplő κωλύω  ige az őskeresztyén keresztelési szertartás terminus technicusa 
volt: τι κωλύει = mi akadálya van… (v.ö. ApCsel 8,36; 10,47; 11,17).214 
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Ha a szövegben erre nincs is kifejezett utalás, Jézus magatartása meggyőző erő volt a 
helyes gyermekszemlélet kialakulásához a gyülekezetben. 
 

A vagyon kérdése a gyülekezetben és a lemondás jutalma / Máté 19,16-30 
(Mk 10,17-31; Lk 18,18-30) 
 
16. És íme, valaki odalépett hozzá és megkérdezte: „Mester, mi jó tegyek, hogy birtokoljam 

az örök életet?” 
17. De Ő így válaszolt neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Egy valaki jó. Ha pedig be akarsz 

menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat”. 
18. ”Melyeket?” – kérdezte. Jézus pedig ezt felelte: „Ezeket: ne ölj, ne légy házasságtörő, ne 

lopj, ne tanúskodj hamisan, 
19. tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint magadat.” 
20. Az ifjú ezt mondta neki: „Mindezeket megtartottam, mi még a fogyatkozásom?” 
21. Jézus ezt mondta neki: „Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat és ajándékozd 

a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jöjj kövess engem”. 
22. Mikor azonban meghallotta az ifjú ezt a beszédet, elment szomorúan, mert nagy vagyona 

volt. 
23. Jézus pedig így szólt tanítványaihoz: „Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen 

megy be a mennyek országába. 
24. Továbbá pedig mondom néktek: „könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdag-

nak bemenni az Isten országába.” 
25. Meghallva pedig ezeket a tanítványok, nagyon megdöbbentek és ezt mondták: „Akkor ki 

üdvözülhet?” 
26. Jézus pedig rájuk tekintve így szólt: „Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehet-

séges.” 
27. Akkor megszólalt Péter és ezt mondta neki: „Íme, mi mindent elhagytunk és követtünk 

téged: mi lesz hát velünk?” 
28. Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, 

az újjászületéskor, mikor az Emberfia dicsőségének trónusára ül, ti is tizenkét trónuson 
fogtok ülni, ítélni Izrael tizenkét törzsét. 

29. És mindenki, aki elhagyja házát, vagy fivéreit, vagy nővéreit, vagy atyját, vagy anyját, 
vagy gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, sokszorosát kapja, és az örök életet örökli. 

30. Sok első lesz azonban utolsó, és sok utolsó elsővé”. 
 

A tanítás az ismeretlen gazdag fiatalember kérdéséből indul ki, és a tanítványoknak 
adott ígéretben csúcsosodik. A perikópa három részre tagolható: a fiatalember kérdése és Jé-
zus válasza 16-22, a gazdagság veszélye 23-26, Péter kérdése és a tanítványoknak adott ígéret 
27-30. Máté Márk szerkezetét követi. 
 Grundmann azt a kérdést veti fel, hogy talán Máté egy kettős etikát vezet be ebben az 
elbeszélésben: törvény és evangélium. Erre vonatkozhat a házasságról való lemondás is a há-
zassággal szemben a 19,12-ben, itt pedig a szegénység és Jézus követése a parancsolatok 
megtartásával szemben (19,21). De el is veti ennek a lehetőségét, mivel a házasságnélküliség 
nem ad magasabb erkölcsiséget. Így itt sem ez a célja Máté elbeszélésének.215 
 Jézus arról tanít, hogy aki az Ő tanítványa akar lenni, hogyan használja javait, vagyo-
nát. S szól arról, hogy az Ő követése az út az örök életre, és ez a követés lemondással jár. A 
lemondásnak azonban jutalma van. 
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 Az elbeszélés súlypontja az örök élet megszerzésének a kérdése, s ezzel kapcsolatban 
Jézus követése. Ennek a feszültségében érvényesül a perikópa intő jellege: a gyülekezet életé-
ben milyen problémákat jelenthet a vagyon, illetve az ahhoz való feltétlen ragaszkodás. 
 

16. Máté a καὶ ἰδοὺ kifejezéssel vezeti be az elbeszélést. Igen gyakori az evangélium-
ban, 62-szer fordul elő. Az élénkítés, a figyelemfelkeltés eszköze. 

Lencz Géza véleménye szerint Jézus egy házban áldotta meg a gyermekeket és innen 
távozóban csatlakozik hozzá egy fiatalember (22.v.) és teszi fel kérdését.216 Talán a tanítvá-
nyokkal folytatandó magánbeszélgetés miatt ment be egy házba (Mt 19,10 v.ö. Mk 10,10). 
Máté nem részletezi ezt, nyilván nem tartja fontosnak. 

Máté Márk bevezető sorait Lukácshoz hasonlóan megrövidíti. A 15. versben már je-
lezte Jézus eltávozását, de nem szól az ifjú ember Jézus előtti hódolatáról sem. A kérdező 
személye nincs meghatározva konkrétan (εἷς: valaki – Lukács άρχων) a későbbiek során 
derül ki, hogy fiatal és gazdag (20 illetve 22. v.). Jézust διδάσκαλε-nak szólítja, emiatt 
Grundmann arra gondol, hogy nem tartozott a tanítványi körhöz.217 

Máté átformálja a Jézusnak feltett kérdést: ἀγαθὸς. Márknál Jézus jelzője (néhány 
kézirat Máténál is így, de nyilván a Márk szövegével való egyeztetés miatt) Máténál a cselek-
vés tárgyaként szerepel. Varga Zsigmond egy arám eredetit említ, hasonlóan Lohmeyer,218 
amely mindkét változatot lehetővé teszi: Rabbi Tob Mah… így is szerkeszthető: Rabbi Tob, 
Mah… διδάσκαλε ἀγαθέ, τί… (Mk), valamint így is: Rabbi, Tob Mah… διδάσκαλε, τί 
ἀγαθόν (Mt). Miért választotta Máté az utóbbi megoldást, illetve miért formálta így át Márk 
szövegét? Máté zsidókeresztyén olvasóit botránkoztatta volna a hellenista udvariassági formu-
la, mert az ἀγαθὸς jelző csak Istent illetheti zsidó gondolkodás szerint.219 Ehhez hozzá kell 
még tenni azt, hogy Máté ezzel a szerkesztésével elkerüli, hogy Jézus válaszából az legyen 
kiolvasható, hogy Ő nem jó.220 

Mátéban κληρονομήσω helyett σχῶ: ez a jánosi felfogással egyezik: birtokolni az 
örök életet (Jn 3,16).221 

A kérdés azt mutatja, hogy feltevője a farizeusi kegyességen nőtt fel. Gyakran hangzik 
el ez a kérdés más rabbik felé is. Jelzi a törvényvallás uralmát, de egyben annak bizonytalan-
ságát is az üdvösség kérdésével kapcsolatban. Sosem lehet tudni, hogy mi az elegendő telje-
sítmény az örök élet birtoklásához. A kérdező úgy érzi, hogy vallásos képességeinek a határá-
ig jutott, de mégis bizonytalan. Ezért Jézustól vár „jó receptet” a kérdés megoldásához. Min-
denesetre ez a kérdés komoly, nem úgy, mint a farizeusoké a 19,3-ban. 

17. Máté a megváltoztatott szerkezetű kérdéshez formálja a választ. Λέγεις helyett ér-
telemszerűen ἐρωτᾷς körülírással él.222 A szövegek egy része a 16. vershez hasonlóan Márk 
alapján korrigál. 

Jézus válasza nem elutasító, hanem helyes megvilágításba helyezi a „jó” fogalmát. A 
jó nem személytelen dolog, hanem valaki.223 Istent ugyan nem nevezi meg, de a farizeusi ke-
gyességen felnőtt fiatalember előtt nyilvánvaló lehetett. Néhány kézirat él is az értelemszerű 
betoldással: ὁ θεός  illetve ὁ πατήρ. Az ἀγαθὸς és τό αγαθόν váltakozása zsidó fülnek 

                                                 
216 Lencz, i.m. 224. 
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219 Varga Zs. RE, i.m. 63. 
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természetes – állapítja meg Varga Zsigmond.224 Mert az Ószövetség igehirdetésében Isten és a 
jó egyértelmű (v.ö. Ámós 5,4,6 ִדֽרשּוִני és 5,14 טֹוב ִדֽרשּו ,225 v.ö. Zsolt 106,1; 107,1; 25,8; 
34,9). Isten a jó, akitől a Törvény származik (Mik 6,8). Ezért a jó kérdésében Jézus a törvény-
hez utasítja a kérdezőt. Egyúttal Jézus válasza elhárítja azt a látszólagos ellentmondást is, 
hogy „Ő elutasítja az Istennek járó megszólítást, azután viszont isteni tejhatalommal avatko-
zik bele az ember életébe”.226 

18k. A fiatalember kérdése (ποίας) némi bizonytalanságot árul el. Ez abból fakad, 
mutat rá Grundmann, hogy a rabbik megkülönböztették a parancsolatokat: a szeretetmunkát 
például az örök élet elnyerése feltételeként tartották számon.227 

Jézus a dekalógus második táblájára utal, vagyis az emberbaráti, felebaráti parancsola-
tokra. Nyilván feltételezte a kérdező Isten iránti tiszteletét, ezért nem szól az első négy paran-
csolatról.228 Máté kiegészíti a felsorolást a Lev 19,18 parancsával, mely a parancsolatok ösz-
szefoglalása (v.ö. Róm 13,9; Gal 5,14). Itt a hangsúly főként erre esik, amint ez a későbbiek-
ben kiderül (21.v.). 

20. Itt hangzik el közelebbi meghatározás a kérdező személyéről: εανίσκος. Philo 
meghatározását követve a πρωτογένειος és τελείως άνηρ között áll, vagyis 24-40 év kö-
zötti: fiatalember.229 

Válasza csalódást árul el. Nyilván nem ezt a megoldást várta Jézustól, hiszen ezt a 
rabbiktól már hallhatta. 

21. Máté nem közli Márk személyes megállapítását, miszerint Jézus megszerette az if-
jút. Kimarad a válasz bevezetése is: ἔν σε ὑστερεί, mert ez már szerepelt a fiatalember kér-
désében. 

Grundmann meghatározása szerint a τελείως άνηρ Istennel való kapcsolatában és az 
Ő akaratában is teljes egész, érett: Ef 4,13.230 Hozzáfűzi, hogy az evangélisták közül egyedül 
Máté használja ezt kifejezést, és ezzel a tanítványoknak a célját határozza meg (v.ö. Mt 5,48). 
Vannak kutatók, akik szerint a „kettős erkölcsiség” bevezetéséről van szó Jézusnak e szavai-
ban: „az aszketikus élet magasabb tökélyéről”.231 Ahogy a bevezetésben szó volt róla, 
Grundmann is felveti a kérdést, de indokoltan nemet is mond rá. 

Jézus a szeretetparancs megtartásának a tartalmáról beszél. Az üdvösség titka az Ő kö-
vetésében rejlik, de ez a követés a szeretet kézzelfogható gyakorlásában realizálódik. Ez az 
ifjú esetében a neki adatott vagyonnal való sáfárkodás, az anyagiakkal való szolgálat. Ahogy 
az apokrifus Héber evangélium magyarázza is: „(Jézus) erre azt mondta neki: hogyan mond-
hatod, hogy megtartottam a Törvényt és a prófétákat? A Törvényben ui. meg van írva: Sze-
resd felebarátodat, mint magadat, s íme sok testvéred, Ábrahám fiai, rongyokba öltöznek és 
éheznek, míg a te házad sok jóval van teli, és nem jut abból semmi nekik”.232 A tökéletesség 
tehát nem a szegénységben rejlik, hanem az önmegtagadással, lemondással járó Krisztus-
követésben. Ha ennek a feltétele a vagyonról való lemondás, akkor az nyilván azért van, mert 
az akadályozza őt Krisztus követésében. Tehát nem a vagyon önmagában az akadály, hanem 
az ahhoz való mindenek feletti ragaszkodás. 
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22. Hogy ez mennyire így van, jelzi a gazdag ifjú magatartása: inkább ragaszkodik a 
vagyonához, mint Krisztushoz. Szomorúsága annak a jele, hogy nem tud lemondani javairól, 
bármennyire is óhajtja az üdvösséget. 

23k. Máté szövege Márk és Lukács ellenében nyomatékosabb. Ott Jézus mondata in-
kább csak megállapítás. Itt az άμὴν hangsúlyt ad Jézus szavainak és mint kijelentés hangzik 
el. Jézus már nem csupán az előbbi emberről szól, hanem általában azokról, akik gazdagságuk 
foglyai. βασιλεία τοῦ θεοῦ ”az örök élet” jelentésben. 

A példázatos tanításról eltérően vélekednek az exegéták. Gaechter szerint kétféle ér-
telmezés lehetséges: egyrészt lehet, hogy egy jeruzsálemi kapuról van szó (Tűfok kapu), me-
lyen nehezen fért át egy teve, másrészt a κάμηλος a κάμιλος = hajókötél elírása és így a tű 
fokán átdugandó hajókötélről van szó. 

Többnyire azonban az a vélemény, hogy ezek a kerülőutak céltalanok a magyarázat-
ban. Jézus egyszerűen egy közmondásos képet használ, mely a lehetetlent fejezi ki. E masal 
szerű mondatnak van párhuzama a rabbinusi irodalomban, csak ott teve helyett elefánt szere-
pel: „Te talán Pambedithából való vagy, ahol azt képzelik, hogy az elefánt is átmegy a tű fo-
kán?”233 Ezenkívül, Jézus a Máté 23-24-ben is használ hasonló paradox képet: ott a teve ellen-
téte a szúnyog. Jézus beszéde eszerint így értendő: aki inkább ragaszkodik vagyonához, mint 
hozzám, annak képtelenség bejutnia Isten országába. 

25k. A tanítványok megdöbbennek Jézus kijelentésén. Kérdésük ebből fakad: Τίς ἄρα 
δύναται  σωθῆναι  - ki képes üdvözülni? Nem kíváncsiskodás az egyéni üdvösség felől. 
Egyszerűen a tanítványok rádöbbennek arra, hogy az ember önerejéből (δύναμαι) nem képes 
a megkötöző erőket elszakítani, nem képes üdvösségre jutni. Így szónoki kérdésnek is felfog-
hatnánk, melyben a válasz is benne van, aminek Jézus hangot is ad: Παρὰ  ἀνθρώποις 
τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν. Amikor a tanítványok felismerik az emberi teljesítőképesség korlá-
tolt voltát, Jézus figyelmüket Istenre irányítja. Az ember üdvössége az Ő kegyelmes tette, 
mely hatalmánál fogva megvalósulhat. 

27. Péter a tanítványok nevében szól arról, hogy ők betöltötték azt, amit a gazdag fia-
talember visszautasított. Ugyanakkor kérdez ennek következményei felől is: τί  ἄρα  ἔσται 
ἡμῖν, Grundmann a kérdés népies formájára utal.234 A kérdés csak Mátéban található meg. 

28. Jézus ünnepélyes formában válaszol a tanítványoknak. Ez az ígéret megtalálható a 
Lk 22,30-ban és átformálva a Jel 3,21-ben. Ebben a formában csak Máté közli. W. Bousset 
ezt tartja eredetinek.235 Gondolhatunk arra, hogy Márk nem tartotta fontosnak közölni ezt a 
kijelentést, mivel nem zsidókeresztyéneknek írt. 

Jézus kijelenti, hogy milyen következményei vannak az Ő követésének. Kijelentésé-
ben előre mutat, eschatologikus távlatot nyit tanítványai előtt. ἐν  τῇ  παλινγενεσίᾳ: 
Josephusnál a nemzet megújulását jelenti a babiloni fogság után. Philo az özönvíz utáni és az 
eljövendő, tűz általi pusztulás utáni világra használja ezt a kifejezést.236 Ez utóbbi már az 
apokaliptikával van szoros kapcsolatban. A zsidó várakozás alapján az új teremtésre kell gon-
dolnunk. Ennek kialakulásáról eltérőek voltak a vélemények (Billerbeck, III. 840kk), de a 
lényegben megegyeztek: Isten új világot teremt, amely absolute de novo.237 Pál a keresztségi 
terminológiában használja ezt a szót (Titus 3,5). J. Schniewind szerint elsősorban „az új em-
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bernek az új életformáját jelenti, mellyel Isten uralkodásában részt vesz”. Ez össze van kötve 
az Emberfia uralkodásának a kiteljesedésével.238 

ἐπὶ θρόνου δόξης = Isten trónja. A rabbinusi felfogásban ez olyan dolgok egyike, 
amely a világ előtt volt teremtve, és a helye a hetedik égben van.239 Az elgondolás, hogy Iste-
nen kívül más is ülhet rajta megtalálható az apokrifus Énók könyvében: 45,3.240 καθήσεσθε 
καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους Bultmann szerint az ősgyülekezet adta ezt a mondatot az 
Úr szájába. Azonban nehéz elhinni, hogy az ősgyülekezet kitalált volna egy olyan kijelentést, 
amely „trónt ígér többek között Júdás Iskáriótesnek”.241 

A tizenkettő, aki követte Jézust, részt vállalt megaláztatásában, részt kap az ő uralmá-
ban is. Melybe beletartozik az ítélettétel is (v.ö. 1Kor 6,2-3). Ez a parúzia idején teljesedik be 
(Mt 25,31). A rabbinusi irodalomban megtaláljuk ezt a gondolatot, hogy az igaz izraeliták 
„segédkeznek” az utolsó ítéletben (Billerbeck, IV. 1103k. v.ö. Dán 7,9-10).242 Ezt a hatalmat 
a tizenkettő, Izrael törzsei felett gyakorolja majd. Természetesen Izrael megújult törzseiről 
van szó, ahogy az a zsidó reménységben is él, és amelybe az ősatyák is beletartoznak – amint 
erre Grundmann rámutat.243 Ezért gondolhatunk arra, hogy a κρίνω itt tágabb értelemben 
szerepel. Nem a bűnös Izrael megítélését, hanem a megújult nép kormányzását, vezetését je-
lenti. Ez jutalom, míg az ítélettartás „kínos dolog”.244 Az ószövetségi szóhasználat is támogat-
ja ezt a látást (1Sám 8,5), és a zsidó gondolkodás is: egy Biblián kívüli iratban ezt olvashat-
juk: „És Ő (a Messiás) össze fog gyűjteni egy szent népet, akiket igazságban fog vezetni, és 
fogja ítélni (azaz kormányozni) a nép törzseit, akik megszenteltettek az Úr, az Ő Istenük által 
(Salamon Zsolt 17,28). Manson is így érti ezt az ígéretet itt, de szerinte a Lk 22,30-ban szó 
szerint veendő. Ezért arra gondol, hogy már az ősegyház is bizonytalan volt ebben a kérdés-
ben.245 

29. A szövegek többsége έκατουταπλασίονα-t olvas πολλαπλασίονα  helyett, 
ahogy Márk is. Azok felé hajlunk, akik a számszerű meghatározást nem érzik itt helyénvaló-
nak. A tizenkettőnek szóló ígéret után a többi követőnek is szól Jézus ígérete. Szavai egy fo-
lyamatot láttatnak, amely már akkor elkezdődik, ha valaki követni kezdi Őt, és a végső betel-
jesedés az örök élet. A jutalom a lemondásért már maga az, amiért ez a lemondás megszüle-
tett: Krisztus követése. Ez új közösséget teremt, melyben a tanítvány „bőséges kárpótlást”,246 
kap a családi kapcsolatok elszakadásáért és a feladott egzisztenciáért.  

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος μοῦ  - figyelmeztetés arra, hogy a döntés Krisztus követése 
mellett akkor helyes, ha az nem az ígért jutalomért, hanem magáért Krisztusért történik. ζωὴν 
αἰώνιον κληρονομήσει: aki régi életét feladta Krisztusért, az Isten életében részesedik.247 
Amit a régi életünkből elhagytunk, az elenyészően csekély érték ahhoz képest, amit az Úrban 
kapunk.248 

30. Máté ezeket a szavakat a következő példázat végén, fordított sorrendben megis-
métli. Így ez a kifejezés a szőlőmunkások példázatát foglalja egy keretbe. Grieve szerint nincs 
vonatkozásban a példázattal, hanem ez Péter megfeddése.249 Ha nem is tudunk teljesen egyet-
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érteni ezzel, annyi bizonyosnak látszik, hogy Jézus figyelmezteti a tanítványokat e kijelentés-
sel. Isten országában ui. az értékek felcserélődnek, szemben a földi viszonyokkal. A végső 
jutalmazás idején előbbre kerülhetnek azok, akik később csatlakoztak Jézushoz. A tizenkettő 
figyelmét hívta fel ezzel Jézus, hogy helyesen értékeljék az imént hallottakat. A tágabb tanít-
ványi körhöz tartozók, és a később csatlakozók nem alacsonyabb rendűek. A gyülekezetben 
nem lehet helye az efféle rivalizálásnak, mert ott Isten országa rendjének kell megvalósulnia 
már e földön.250 
 

A szőlőmunkások / Máté 20,1-16 
 
1. Hasonló ugyanis a mennyek országa ahhoz a házigazdához, aki korán reggel kiment, hogy 

munkásokat fogadjon fel szőlőjébe. 
2. Miután megegyezett a munkásokkal napi 1 dénárban, kiküldte őket szőlőjébe. 
3. És mikor kiment három óra tájban, látott másokat i tétlenül állni a piacon. 
4. És azoknak ezt mondta: „Menjetek ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom majd nek-

tek”. 
5. Azok pedig elmentek. Újra kiment hat és kilenc óra körül, és ugyanígy tett. 
6. Mikor tizenegy óra körül kiment, rátalált másokra, akik ott álltak, és mondta nekik: „Miért 

álltok itt egész nap tétlenül?” 
7. Felelték neki: „Mert senki sem fogadott fel minket”. Azt mondta nekik: „Menjetek ti is a 

szőlőbe”. 
8. Mikor pedig beesteledett, szólt a szőlő ura a vincellérjének: „Hívd elő a munkásokat és 

fizesd ki nekik a bért, elkezdve az utolsóktól az elsőkig”. 
9. És odajöttek a tizenegy óra körüliek és megkaptak egy dénárt. 
10. És odajőve az elsők, arra gondoltak, hogy többet kapnak – és egy dénárt kaptak meg ők is. 
11. Mikor pedig megkapták, zúgolódtak a házigazda ellen. 
12. Ezt mondták: „Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és őket egyenlőkké tetted velünk, 

akik a napnak terhét és forróságát hordoztuk”. 
13. Ő pedig így válaszolt egynek közülük: „Barátom, nem cselekszem hamisan veled; nem 

egy dénárban egyeztél-e meg velem? 
14. Vedd a magadét és menj. Ennek az utolsónak, annyit akarok adni, mint neked is. 
15. Vagy nem szabad azt tenni a magaméval, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, 

mert én jó vagyok?” 
16. ”Így lesznek az utolsók elsőkké, és az elsők utolsókká.” 
 
Ez a példázat Máté saját anyaga, miként a 18,21-35. Az előző tanítás utolsó mondatát magya-
rázza. Grundmann egy másik hasonló pontot is említ. Amely az előzőekhez köti a példázatot. 
Ez a példázat a jóról szól (Mt 20,15), Jézus pedig ezt mondta a gazdag ifjúnak: „Egy valaki 
jó” (Mt 19,17).251 Grieve a farizeusok elleni kritikát is látja e példázatban, az ő teljesítmény-
vallásuk ellen.252 Grundmann is gondol erre, és rámutat, hogy ezen a ponton közel áll a példá-
zat a „két fiúról” szóló parabolához (Lk 15,11-32).253 Manson felveti, hogy a példázat lehet 
további bíztatás is a tanítványok számára, hogy ugyanazt a jutalmat fogják kapni, mint a pat-
riarchák és a próféták. De elismeri, hogy ez a kontextus figyelmen kívül hagyásával érthető 
így.254 
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 C. H. Dodd szerint a példázat Isten nagylelkűségéről ad képet, E. Linnemann Isten 
jóságának a kijelentését látja e parabolában, E. Fuchs pedig azt tartja, hogy Máté evangéliuma 
ezzel jut a csúcspontra; E. Hirsch pedig úgy véli, hogy Máté a példázat ősformáját adja.255 
 Jézus figyelmezteti a tanítványokat, hogy Isten kezéből fogadják el az Ő országának a 
rendjét és „zúgolódásukkal ne vessék meg az üdvösséget, miként azt Izrael a pusztában tet-
te”.256 
 
 1. A bevezetése a példázatnak Mátéban gyakori: Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία (v.ö. 
Mt 13,31, 34, 44). A γάρ a példázatot a 19,30-al köti össze. A gazda alakja más parabolában 
is feltűnik (Mt 13,52; 21,33). A gazda napfelkeltekor ἅμα πρωὶ kimegy, hogy munkásokat 
fogadjon a szőlőskertjébe. A munkanap Izraelben napkeltétől a csillagok esti megjelenéséig 
tartott. A szőlőskert Izrael képe (Ézs 5,1kk), a házigazda Istent jelképezi.257 
 2. A bér megállapítása szóbeli megegyezés útján történik συμφωνήσας, nem a gazda 
szabja meg önkényesen. Manson felteszi, hogy a megegyezés Isten és Izrael szövetségére utal, 
amennyiben a példázat kapcsolódik Izrael történetéhez.258 
A napszám egy dénár = római dénárius, görög megfelelője a drachma (kb. 3.5-4 gramm 
ezüst). Méltányos bér Keleten. Egy ökröt 100 dénárért lehetett venni, egy fiatal tulkot 20-ért, 
egy kost 8-ért és egy bárányt 4-ért (Misnah, menachot 13,8). A nagy Hillél kétkezi munkát 
végzett fél dénárért és Rabbi Meir, aki művelt írástudó volt, két dénárt keresett egy nap ok-
mányok megírásával.259 
 3-7. περὶ τρίτην ὥραν = kb. 9 óra. ἀγορᾷ a piac úgy jelenik meg, mint a munka-
nélküliek tartózkodási helye. Az ott lévőket a gazda a szőlőbe küldi. Megegyezés nem törté-
nik, de ígéretet kapnak a méltányos fizetségre. Máté vázlatos előadásban közli, hogy az eljá-
rás még háromszor megismétlődik: dél körül, három óra tájban, és öt óra körül, egy órával a 
munkaidő letelte előtt. 
 Az egymásután ismétlődő eseményekben mintha Izraelnek a prófétákon keresztül idő-
ről-időre adott felszólítást látná az ember – jegyzi meg Manson. Tizenegyedik óra Keresztelő 
János és Jézus ideje.260 
 A szőlőben sokszor előfordul, hogy egyszerre több munkafolyamatot végeztek.261 Ta-
lán a gazda nem akarta más napra halasztani a munkát, azért szerzett mindig újabb munkaerőt. 
Ezek a versek betekintést engednek Jézus korába, amikor Palesztinában nagy volt a munka-
nélküliség. Josephus tudósít a templom befejezésének munkálatairól, ahol munkanélkülieket 
foglalkoztattak.262 
 A korabeli munkaviszonyok szempontjából a gazda magatartása képtelennek tűnik, de 
éppen ez az, amely a példázat tartalmára utal: Isten országába az utolsó óráig van lehetőség a 
belépésre. 
 8. A bér kifizetése a törvény előírta időben történik (Lev 19,13; Deut 24,15). Azt, 
hogy az utolsók kapják meg először a bérüket, Allen irodalmi fogásnak tartja, amely az elsők 
elégedetlenségének a kiemelésére szolgál.263 A kép utal a végső nagy ítéletre, de itt a vincellér 
alakjának nincs önálló jelentősége.264 
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 9-12. A bér kifizetése azzal kezdődik, hogy akik csak egy órát dolgoztak, azt a bért 
kapják, amiben a kora reggeltől dolgozók megegyeztek a gazdával, tehát egy dénárt. Rögtön 
ezután azok vannak említve, akik az egész napot át dolgoztak. (Nyilván értelemszerű az, hogy 
a többiek is egy dénárt kaptak.) Abban reménykednek, hogy ők többet kapnak, mert ha egy 
órai munkáért egy dénár jár, akkor 12 óraiért 12. Így arányos és igazságos az ő szempontjuk-
ból. A gazda azonban nem így látja, ezért csalódnak és zúgolódni kezdenek a gazda ellen (Lk 
15,2). Összehasonlítva fáradozásukat (ὸ καύσων = déli forróság, perzselő sirokkó) a csupán 
egy órát dolgozókkal, szemére vetik a gazdának, hogy nem tett különbséget az ő javukra. 
 13-15. A házigazda nyilván elérhető közelségben van a fizetés alatt. Válaszol egynek 
közülük, aki valószínűleg az elégedetlenkedők szószólója. Ἑταῖρε nem lekicsinylő, ellenke-
zőleg: jóindulatú megszólítás,265 bajban levő embertárs felé (bajtárs). Csak Máténál található 
meg (22,12; 26,50). 
 A gazda a megállapodásra utal, melynek ő eleget tett. Akik egész nap dolgoztak, meg-
kapták a teljes napi munkabért. Hogy akik csak egy órát dolgoztak megkapják szintén a teljes 
bért, az már a gazda akaratán, belátásán alapszik és nem a teljesítményen. Így nincs is helye 
összehasonlításnak. A zúgolódókból valójában az irigység beszél. ὁ  ὀφθαλμός  σου 
πονηρός  ἐστιν: rabbinusi kifejezés a fukar és irigy álláspontra, ahogy a „tiszta vagy jó 
szem” nagylelkű és önzetlen jellemet jelöl.266 A gazda cselekvése nem önkényből fakad, ha-
nem a „jóság szabadságából” és ebben az ajándékozó jóságban a jog már nem érvényesül.267 
Ebből a jóságból következik, hogy Isten az egyenlőtlen lehetőségekből nem kér egyenlő ered-
ményt, de az egyenlőtlen eredményekért adhat egyenlő jutalmat.268 
 16. Isten országában az Atya jóságából fakadóan lesznek az utolsók elsők, és szeretet-
len magatartásuk miatt az elsők utolsók. De ez a kifejezés arra is enged következtetni, hogy 
Isten országa rendjében az ilyen meghatározások, mint első és utolsó, megszűnnek jelentő-
séggel bírni.269 
 Jézus a példázatban jutalomról beszél, de merően másként, mint az ezzel kapcsolatos 
farizeusi felfogás.270 Az örök élet nem egyszerűen egy szerződésnek a jutalma, nem az elvál-
lalt és teljesített szolgálatnak a viszonzása.271 A teljesítmény helyébe Isten kegyelme lép, 
egyedül ez a meghatározó tényező.  

A szerződés-bérezés viszonyban a fizetés arányos a teljesítménnyel, ezt követeli a 
szokásjog és a méltányosság is. A gazda látszólagos igazságtalansága arra világít rá élesen, 
hogy a mennyek országában új, a földi viszonyokhoz képest egészen más rend érvényesül.272 
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Jézus szenvedésének és halálának titkáról tanít / Máté 20,17-19  

(Mk 10,32-34; Lk 18,31-34) 
 
17. És Jézus felmenőben Jeruzsálembe, magához vette a tizenkét tanítványt külön, és útköz-

ben ezt mondta nekik: 
18. ”Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát kiszolgáltatják a főpapoknak és írástu-

dóknak, és halálra ítéltetik. 
19. És kiszolgáltatják Őt a pogányoknak, hogy kigúnyolják és megkorbácsolják, és keresztre 

feszítsék, de harmadnap fel fog támasztatni.” 
 
A másik két szinoptikushoz hasonlóan Máté is háromszor közli Jézus jövendölését szenvedé-
séről és haláláról. Márk részletezőbb, a bevezetésben a tanítványok hangulatát is közli. Lu-
kács annyival bővebb, hogy utalást tartalmaz a prófétákra, és szól a tanítványok értetlenségé-
ről is. 
 Az első két jövendöléssel szemben a harmadik többet mond annyival, hogy pontosan 
megadja Jézus szenvedésének a menetét. Karner Károly ebből arra következtet, hogy Jézus 
maga is egyre világosabban látta szenvedésének egyes szakaszait.273 Másrészt a tanítványokat 
is mindinkább fel akarta készíteni Jézus a jeruzsálemi eseményekre. 
 

17. Jézus zarándok útja Pereán át vezet (Mt 19,1), majd átkelve a Jordánon, Jerikón 
keresztül (20,29) visz Jeruzsálembe, az elkövetkezendő szenvedések színhelyére. 
ἀναβαίνω… εἰς Ἰεροσόλυμα kifejezés utal Jeruzsálem fekvésére is. A tengerszint feletti 
magassága a városnak 790 méter, Jerikóhoz képest 280 méter.274 

Jézus a tizenkettővel magánbeszélgetést folytat. Felkészíti őket az előttük álló esemé-
nyekre. Kijelenti nekik küldetésének célját és az eseménysorozatot, melyeken át oda eljut: 
szenvedésének és halálának titkáról tanítja őket. Már harmadszor szól erről, hogy megerősöd-
jenek a tanítás értelme felől (v.ö. Fil 3,1). Most részletesebben, mert amiről szól, már küszö-
bön álló esemény. 

18‐19. παραδοθήσεται A Jézussal történő jeruzsálemi események mögött nem a vak 
sors keze van, nem is a korrupt főpapi hatalom, hanem Isten akarata. A passzív szerkesztés-
mód sémitizmus, mely Isten nevének az elkerülésére szolgál (passivum divinum). Jézus Isten 
akaratából megy a szenvedés útján, Isten tervének a beteljesítőjeként. Ez azonban az embert 
nem menti fel: a Nagytanács vezette zsidó nép és a népek világa egyaránt felelős Jézus szen-
vedéséért és kivégzéséért.275 A kivégzés módja irtózatos:  σταυρῶσαι  egyrészt rendkívüli 
szenvedéseket okoz ez az általános római kivégzési mód, másrészt a zsidók szemében átko-
zott az, aki így hal meg, mert Isten átka van rajta (Deut 21,23 v.ö. Gal 3,13). 

Isten kiszolgáltatta Fiát, aki engedelmeskedett az Atya akaratának. Ez vált forrásává az 
Ő halál fölötti győzelmének, a feltámadásnak. τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ Jézus Krisztus harmadnapra 
ígéri feltámadását (v.ö. Hós 6,2; Jónás 2,1). Ez a páska ünnep második napján teljesedett be, 
amely az első zsengék napja, mert ekkor mutatják be az aratás zsengéit a templomban. A fel-
támasztott Jézus zsengéje azoknak, akik elaludtak (1Kor 15,20).276 

Jézus Krisztus az Isten Fia határtalan engedelmességgel járta az Atya akarata szerinti 
utat. Így hívta életre Isten új népét. A gyülekezet életét jellemeznie kell az Ura iránti enge-
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delmességnek, meglátva közben azt, hogy élete nincs kiszolgáltatva a fátumnak, hanem Isten 
kezében van. 
 

Ki ül majd jobb felől és bal felől / Máté 20,20-28 (Mk 10,35-45) 
 
20. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak az anyja fiaival együtt, leborult, hogy kérjen tőle 

valamit. 
21. Ő pedig így szólt hozzá: „Mit akarsz?” Erre azt felelte: „Mondd, hogy a két fiam közül az 

egyik a jobb, a másik a bal kezed felől üljön majd országodban”. 
22 .Jézus azonban így válaszolt: „Nem tudjátok mit kértek! Ki tudjátok-e inni azt a poharat, 

amit én ki fogok inni?” Ezt mondták neki: „Ki tudjuk”. 
23. Erre azt mondta nekik: „Az én poharamat ugyan ki isszátok majd, de hogy ki üljön az én 

jobb és bal kezem felől, nem az én dolgom megadni, azoké az, akiknek az én Atyán elké-
szítette”. 

24. És meghallva a tíz, megharagudott a két testvérre. 
25. Jézus azonban magához hívatva őket, így szólt: „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei ural-

kodnak fölöttük, és akik nagyok leigázták őket. 
26. Köztetek nem így lesz, hanem ha valaki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. 
27. És ha valaki közöttetek első akar lenni, legyen rabszolga. 
28. Minthogy az Emberfia sem azért jött, hogy kiszolgálják, hanem hogy szolgáljon, és életét 

adja váltságul sokakért.” 
 
Zebedeus fiai anyjának kéréséről és az erre adott tanításról szóló történet csak Márk evangéli-
umában és itt szerepel. Mindkét helyen Jézus szenvedéséről és haláláról szóló prófécia után 
következik. Márkkal Máté szövege csaknem teljesen megegyezik. Eltérés az, hogy Márk nem 
szól az anyáról, ott Zebedeus fiai maguk mennek Jézushoz. Márk szövege viszont említi a 
keresztség motívumát, ami Máténál nincs meg. 
 A gyülekezet életéről és rendjéről szóló útmutatás utolsó fejezete ez a történet.277 
Gaechter szerint a perikópa eredetileg két önálló részletből tevődik össze.278 20-24.Jézus A 
Messiás király és a tanítványok, 25-28 a tanítványok egymás közötti viszonya. 
 Jézus tanítása szerint a gyülekezet életétől idegen kell, hogy legyen mindenféle hierar-
chiára való törekvés.279 Ő az alázatra, az engedelmességre és az önfeláldozó magatartásra 
adott példát, „fel is magasztalta Őt az Isten mindenek fölé” (Fil 2,9). Ezért a tanítványok tö-
rekvésének is krisztusi indulatból kell fakadnia (Fil 2,5). 
 20-21. Zebedeus fiainak az anyja a Mk 15,40 és a Mt 27,56 szerint Salomé, aki Jézust 
Galileából kísérte Jeruzsálembe fiaival, Jakabbal és Jánossal, együtt. A Jn 19,25 alapján Jézus 
anyjának testvére (Zahn,280 Lenkeyné Semsey Klára281). Gaechter feltételezése szerint éppen 
ezek a rokoni szálak bátorítják, hogy Jézushoz forduljon (hasonlóan Karner Károly).282A 
gesztus, hogy Jézushoz közeledik, arról beszél, hogy meg van győződve Jézus Messiás voltá-
ról: προσκυνοῦσα az Úrnak kijáró imádat kifejezése. Fiai beszélhettek neki Jézus jövendö-
léséről, amelyet ők küszöbönálló eseménynek ismertek fel. Talán úgy vélték, hogy a feltáma-
dás után közvetlenül Izrael királyságának a helyreállítása következik (v.ö. ApCsel 1,6). Köze-
linek gondolták tehát az időt, amikor elkezdődik majd Jézus dicsőséges királysága, ezért ide-
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jében biztosítani akarták maguknak az első helyet. Talán a fiúk nem mertek maguk kérni, 
ezért kérték anyjuk segítségét. Annak az asszonynak lehetett joga a közbenjáró szóra Izrael-
ben, akinek az elsőszülöttje fiú volt.283  
 Pozitív az anya kérése abból a szempontból, hogy gondol fiai jövőjére, és ennek a jö-
vőnek biztosítását Jézustól várja. Negatív azért, mert Isten országának a rendjéről a földi vi-
szonyok alapján gondolkodik, és mások rovására szeretné előnyben részesíttetni fiait.284 
 22-23. Jézus válasza azt kifogásolja, hogy ők dicsőségre vágynak, amikor Ő szenve-
désről beszél. A közeli jövő a szenvedések megnövekedésének az idejét hozza el. A kehely 
említése képes kifejezés, a szenvedésre utal. Gyakori Keleten ez a kifejezési mód az elrendelt 
sorsról.285 Jézus ezzel újra utal közelgő szenvedésére és halálára. 
 A két tanítvány kész osztozni Jézus sorsában. Valószínűleg nem értették meg teljesen 
és talán arra gondoltak, hogy harcolni kell Jézus királyságáért (Lk 22,28; Jn 18,10).286 Lehet, 
hogy a végsőkig kitartó hűségükről akarják biztosítani Jézust (Jn 11,16), esetleg a Péterrel 
való rivalizálás hangja szól belőlük (Lk 22,23) – ahogy erről Schweizer is említést tesz.287 
 Jézus jelzi sorsukat, ami Jakab esetében a mártírium (Kr. U. 43. v.ö. ApCsel 12,2) Já-
nossal kapcsolatban a száműzetés (Kr.u. 95.).288 Jézus helyreigazítja elképzelésüket: a tanít-
vány szenvedése, osztozása a Mester sorsában nem biztosíték Isten országa kiemelt pozíciójá-
nak a megszerzésére. Szavai nem elutasítóak, de nem is ígér semmit, mert nem akar beleavat-
kozni az Atya hatáskörébe. A mennyek országának a rendjét ugyanis az Atya határozza 
meg.289 
 24-28. A két testvér kérése a többi tanítványban haragot vált ki. Nyilván önérzetük 
sugallta ezt az indulatot, hiszen az elsőség kérdése mindannyiukat foglalkoztatta (Mt 18,1). 
 Jézus észreveszi a tanítványok között támadt feszültséget, és az alkalmat megragadva 
tanítja őket Isten országa alapvető rendjéről. Így ad útmutatást a gyülekezet belső életének 
szabályozására. A tanítványi körben nem érvényesülhet a népek világának a rendje. Újra fi-
gyelmeztet Jézus, hogy a nagyság útja az önmagunkról való lemondás útja (18,1-5). A világ-
ban mindenütt a fülé- és alárendelés játszik szerepet, a tanítványok között azonban nem ez a 
rend. Krisztus útmutatása szerint a cél nem egymás fölé kerülni, hanem egymás mellé állni. 
Az Ő egyházában az igazi érvényesülés a másokért és a másoknak való szolgálat. Keleten az 
számított igazán embernek, akinek szolgája, vagy szolgái voltak. Önként való szolgálatra sen-
ki sem szánta oda életét.290 Jézus azonban éppen ezt adja követendő példaként a tanítványok 
elé: önként és önzetlenül szolgálni. A διακονος az Úr Jézus szolgája (Jn 12,26), de rendelte-
téséhez hozzátartozik, hogy felebarátját is szolgálja (Mk 9,35; Mt 23,11). Éppen ebben való-
sul meg Krisztus iránti szolgálata, hogy önzetlenül mások javára él.291 A δουλος valaki más-
nak a tulajdona, önmagával nem rendelkezik: rabszolga. A διακονος hivatása szerint szolga, 
a δουλος helyzete szerint.292 
 Jézus nemcsak tanította erre az új rendre az övéit, hanem élete engedelmes odaszáná-
sával ennek az új rendnek a jegyében is járt. Ő, akit a tanítványok Úrnak neveznek, és aki 
számtalanszor megbizonyította, hogy méltó e névre úgy Ebed JHWH, hogy közben az embe-
reket szolgálja életének ή  ψυχή odaszánásával. Διδόναι: terminus technicus az áldozati 
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nyelvben: „Istennek odaadni magát”.293 Λύτρον váltságdíj, a szabadulás eszköze. Az Ószö-
vetségben is gyakori a λύτρα többesnek megfelelő fogalom, mely oly értéktárgyat jelöl, me-
lyért valakit vagy valamit másnak hatalmából kiváltanak ( ֽגֻא ָלה Lev 25,24; 27,28; Ex 6,6).294 
Az igaz halálának bűntörlő ereje ismerős gondolat a zsidó kegyességben (Ézs 53,6-12). 
 Jézus Krisztus az emberek között engedelmes szolgáló Isten Fia maga volt a váltság-
díj, a bűn rabságában élő ember szabadulásáért (Róm 3,24; Ef 1,7; Kol 1,14; Tit 2,14; Zsid 
9,12, 15). Ezzel szemben példát, de lehetőséget is adott az új viszonyulásra egymás iránt. Az a 
tanítvány él Isten országának a rendje szerint, aki önzetlenül járja a szolgálat útját, így enge-
delmeskedve az új törvénynek, a szeretet parancsának. 
 
 Az ember sajátsága, hogy önmagát a másik fölé igyekszik emelni. Az elsőségért, az 
előnyért való küzdelemben nincs tekintettel a másikra, sőt tudatosan tör a másik ellen. Nem 
tud és nem is akar egymás mellett élni, csak egymás fölött, mert nem ismer más rendet. A 
kiharcolt előnyét érvényesíti a másik rovásár: világpolitikában, társadalmi életben, házasság-
ban, az élet minden területén egyaránt. Így a bűn következményeként „homo homini lupus”. 
 De Jézus Krisztus az Isten Fia eljött ebbe a világba: itt élt, szenvedett, meghalt, feltá-
madt: azaz szolgált az Atya akaratából engedelmesen. Eközben egy új népet hívott el, mely-
nek új törvényt adott. Azt a törvényt, amelyet Ő teljes életével reprezentált: az önzetlen, egy-
más iránti szolgálatban megvalósuló szeretetet. Az Ő tanítványa ezért szakadhat el a világ 
rendjétől és élheti meg ezt az új életet Isten rendjében, a gyülekezetben. Abban a közösség-
ben, ahol a tagok Jézus Krisztust vallják Főnek, csak ez lehet az Alap. 
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