Máté evangéliuma
1-4,11

Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek


Felépítéséről három fő elmélet van:


az események földrajzi helye alapján



a krisztológiai váz alapján



a beszédgyűjteményekre épülő váz:


Máté evangéliumában öt nagy beszédgyűjtemény van


ezek mindegyikéhez tartozik egy elbeszélés-gyűjtemény is, ami megelőzi a
beszédet



ezeket a blokkokat általában ugyanaz a formula vezeti be: „és történt, amikor
Jézus befejezte ezeket a dolgokat…” (Mt 4,12; 7,28-29; 11,1; 13,53; 19,1;
26,1-2)



ezek öt „könyvnek” felelnek meg a mózesi mintát követve



a Mt 28,20-ban erre az öt beszédgyűjteményre utal Jézus











1-4,11.: kicsoda Jézus és mi a küldetése
4,12-25 + 5-7.: a tanítványságról: elbeszélésanyag + a Hegyi beszéd
8-9. + 10.: az apostolságról: elb.anyag + az apostolokat kiküldő beszéd
11-13. + 13.: a kijelentés elrejtett voltáról: elb.anyag + az Isten országa
példázatai
14-17. + 18.: az egyházról: elb.anyag + egyházfegyelemről szóló beszéd
19-22. + 23-25.: az ítéletről: elb.anyag + jaj-mondások és az ítéletről szóló
péld.
26-28: Jézus passiója, halála és feltámadása

Szerzőség:


az egységes óegyházi hagyomány szerint Máté, a tizenkét apostol egyike; a
szerző tehát egy szemtanú



a héber Mattaj azt jelenti, „az Úr ajándéka”; Márknál és Lukácsnál Lévi a neve



vámszedő, innen hívja el Jézus (Mt 9,9)



maga a mű nem nevezi meg szerzőjét, a kódexekben található annyi: „Máté
szerint”
 ha ez a felirat nem nagyon korai, akkor megmagyarázhatatlan, hogy a
legkülönfélébb földrajzi helyeken, miért ugyanazt írták az evangélium fölé



Keletkezési hely:






Júdea vagy Palesztina; más kutatók Szíriára gyanakodnak

Keletkezési idő:


konzervatív kutatók: Kr. u. 60-as évek eleje



(akik megkérdőjelezik Máté szerzőségét: Kr. u. 80-100)

Címzettek: főleg zsidó származású olvasók lehettek eredetileg, mert:


sok ószövetségi idézet ill. az ószöv.-i igék beteljesedésére való gyakori utalás



fordítás nélküli arám kifejezések



a „mennyek országa” kifejezés kerüli az Isten szó kimondását



Ábrahámig visszavezetett nemzetségtábla; a Dávid Fia cím hangsúlyozása

Mt 1,1-17: Jézus nemzetségtáblázata


az identitás meghatározása miatt fontos a nemzetségtáblázat



Miért az apai vonal, ha nem József a vér szerinti apa?


jogilag József az apja, s a korban az apai vonalat tartották számon hivatalosan



József maga is a sajátjának ismerte el Jézust, annak ellenére, hogy nem tőle
származott



hangsúlyozza Jézus történetének az ószövetséggel való kontinuitását, folytonosságát



Jézus valóságos, hús-vér ember



Hogyan lehetségesek az ilyen nemzetségtáblázatok?


manapság is vannak olyan törzsek, akik visszamenőleg nagyon sokáig fejből el
tudják mondani az egyenes ági felmenőik nevét



idegen, rossz hírű nők szerepeltetése; korabeli szokás szerint kimaradhattak volna


paráznaságot elkövető, kánaánita Támár (1Móz 38)



a parázna, kánaánita Ráháb (Józs 2,8-21 és Józs 6,17-25)



a moábita Ruth (Ruth könyve)



a hettita Betsabé (2Sám 11), akivel Dávid paráználkodott, s megölette férjét,
Uriást



üzenete: a kegyelem hangsúlyozása és a pogányok befogadása



Ábrahámig vezeti vissza: zsidó származású és az „az utód” ígérete (1Móz 22,18)



a „Dávid Fia” meghatározással kezdi: Ő a várva várt messiás király





Lukács nemzetségtáblázatától (Lk 3,23-38) eltér, nemcsak abban, hogy az Ádámtól
kezdi


Máté nemzetségtáblázatát a király-koncepció vezeti; a királyokat veszi sorra
Dávidtól



a nemzetségtáblázatok bizonyos szabadsággal és céllal állították össze



a héber ben szó utódot is jelent, így lehet Jézus is Dávid „fia”



eltérő emlékezet (a pontos nevek számunkra teljesen lényegtelenek)

14-es szám: Dávidra utal; a Dávid név mássalhangzói héber számmegfelelőinek
összege 14

Mt 1,18-25: Jézus születése




Szentlélek általi fogantatás:


a biológiai apja nem József; a Szentlélek indította be a petesejt fejlődését



Barth úgy fogalmaz: Mária „a fülén keresztül” fogant meg



dogmatikai jelentősége: Isten kivette az eredendő bűn alól Jézust, de Máriára
szükség volt, hogy valóságos, húsvér ember lehessen a Messiás



ez Isten csodája; tudományosan bizonyítani, mint minden csodát, lehetetlen

nem akarta őt megszégyeníteni, hiszen mindenki azt hitte volna, hogy félrelépett


a mózesi törvény szerint halálra kellett volna kövezni (5Móz 22,20-21), de
Józsefben a kegyelem kerekedett felül, s élni akart a válólevél mózesi
lehetőségével (5Móz 24,1)



József úgy érzi ez a maximum, amit tehet Máriáért



Miért mondja az angyal, hogy „feleségedet”, ha még csak jegyesek?


a korban a jegyesek is férjnek, feleségnek szólították egymást



az Úr angyala Józsefet is meggyőzte, hogy a gyermek a Szentlélektől van, és Mária
nem vétkezett – így a „maximumnál” is többet tesz: elveszi Máriát feleségül



a Jézus héber név: Jehosua vagy magyarosan Józsué





gyakori név volt akkoriban



azt jelenti: Szabadító; már a neve is jelzi a küldetését; és Jézus hű lesz a
nevéhez



a bűntől szabadít meg;

Ézs 7,14: az Immánuel-jövendölés, a szó azt jelenti: „velünk az Isten”; Jézusban
Isten Fia testesült meg, ezért benne velünk van az Isten




s nem ellenünk – a bűneink miatt akár ellenünk is lehetne

József hallgatott az Úr szavára; ebből is látszik, hogy „igaz” ember volt; a névadással
az angyal utolsó parancsát is teljesítette

Mt 2,1-12: A keleti bölcsek története






ez a Heródes nem összekeverendő Heródes Antipas-szal, a negyedes fejedelemmel
(pl. Mt 14,1)
Nagy Heródes (Kr. e. 34 – Kr. e. 4); Róma vazallusa; hatalmas építkezések fűződnek
a nevéhez; mindenáron megtartani Róma barátságát; szörnyű betegségben halt
meg;
Júdeai Betlehem: Jeruzsálemtől kb. 9 km-re dél-nyugatra








volt egy galileai Betlehem is (Názárettől 11 km-re északkeletre)
a Betlehemről szóló első híradás a XIV. századi Tell-Amarnai táblákon látható; a
zsidó honfoglalás előtt kánaánita város volt; a kánaániták harci istene: Láhum;
Bét-Láhum: „Láhum háza”
a zsidók megváltoztattál Lehemre, így azt jelenti: a „kenyér háza”
Jn 7,42-24: csak a sokaság említi úgy, hogy galileai Betlehemből jön el a
Krisztus; a prófécia, Máté és Lukács (Lk 2,4) a júdeai Betlehemre teszik a
Messiás születését





a bölcsek keletről érkeznek


nem „három királyok” (Gáspár, Menyhért, Boldizsár): ez csak egy késői katolikus
hagyomány



a magoi görög szó szerepel itt, azaz „mágusok”; feltehetően Mezopotámiából
vagy Perzsiából jöttek

Milyen „csillagot” láthattak?


esetleg üstökös: a Halley-üstökös Kr.e. 12-ben volt látható





ez túl korai
az üstökösök már az antik világban is a vész, a háború, a halál közeledtét
jelentették az embereknek, s nem valami pozitívumot

Johannes Kepler - német matematikus, csillagász (1571-1630) - szerint:





a Jupiter és a Szaturnusz együttállása és egy szupernova megjelenése egy
helyen
Kepler szerint Kr. e. 7-ben volt egy ilyen hármas együttállás
a Jupitert a királyok, a Szaturnuszt a zsidók csillagának tartották
ékírásos táblák bizonyítják: 1925-ben Schnabel megfejtett egy babilóniai
kézírásos táblát, amely évszázadokkal előre jelezte ezt a hármas
együttállást



egyszerre csak egy főpap volt Izráelben, de a leköszönt főpapok egy tanácsadó testületet
alkottak


valószínűleg Heródes nem a teljes Nagytanácsot hívta össze, mert a véneket nem
említi a szöveg






Heródesnek rossz volt a kapcsolata a Szanhedrinnel, mert a trónra lépésekor a
Nagytanács tagjai között vérfürdőt rendezett

Mik 5,1.3-at vonja össze szabadon; egy különbséggel: a Mik 5,1-ben: „a legkisebb vagy”,
Mt 2,6-ban: „semmiképp sem vagy a legjelentéktelenebb”


a gondolat ugyanaz, csak az irodalmi eszköz más; Mikeásnál egy ellenpontozás van:
noha legkisebb, mégis onnan származik a király; a Mt 2,6-ban pedig azért mondják,
hogy semmiképp sem jelentéktelen, mert onnan jön a Messiás



az igeversek „szabad” idézése

a király „legeltet”; a pásztor klasszikus ószövetségi kép a királyra: mint egy jó pásztor, úgy
törődik népével





Heródes alattomos; lehet, hogy a csillag feltűnésének pontos idejét már itt azért
kérdezi, hogy mi legyen majd a felső határa a megölendő fiúgyermekek korának
a csillag mozgása arra utal, hogy a konstellációs magyarázat nem kielégítő vagy
valamilyen csodás kiegészítése volt








de lehet, hogy nem is a szó szigorú értelmében mozgott, csak „velük ment”, mint
a hold

„imádták őt”: a görög eredetiben hímnemű az „őt”, vagyis Jézust imádták, s nem
Máriát; az ajándékok jellege királyi tiszteletre utalnak
figyeljük meg, hogy a csillag először csak Jeruzsálembe juttatja el őket, onnan az
írott ige vezeti őket!
Palesztina korabeli úthálózatát figyelembe véve jelentős kerülőt kellett tenniük, hogy
elkerüljék Heródest

Mt 2,13-23:Menekülés Egyiptomba,
a betlehemi gyermekek megölése
és visszatérés Názáretbe


Egyiptom római provincia; nem volt messzebb Betlehemtől, mint Názáret, kb. 3 napi
út; Philo szerint akkortájt egy millió zsidó élt Egyiptomban



itt derül ki, mi a terve Heródesnek



Hós 11,1-et idézi Máté: „Egyiptomból hívtam el fiamat”


eredetileg Izráel népére vonatkozik Hóseásnál, de Máté Jézusra érti








Jézus Egyiptomi tartózkodása az egész nép egyiptomi fogságára
emlékezteti Mátét, a hóseási ige azért juthatott eszébe, mert abban a
„fiamat” kifejezés szerepel, s Jézus az Isten Fia, Ő a „két lábon járó Izráel”
Jézus az Egyiptomba menekülésével sorsközösséget vállal Izráel népének
régi fogságával

amit Heródesről Biblián kívüli, történelmi forrásokból tudunk, abba teljesen beleillik ez
a szörnyű tett
a város nagyságából következtetve: kb. 25-30 gyermek lehetett



Jer 31,15: Jeremiás a babiloni fogságba hurcolt zsidó foglyokat sirató Ráhelről beszél








ennek alapja, hogy a hagyomány szerint a Bételből Betlehembe vezető úton,
talán Rámához közel temették el Ráhelt, Jákób feleségét; és Kr. e. 587-ben a
Babilóniába deportálandó zsidó foglyokat Rámában gyűjtötték össze
Máté azért idézi, mert ennek a vidéknek most egy másik tragédiája zajlott le; a
fájdalmas sírás teremti meg a jeremiási ige ill. e történet között a kapcsolatot

Nagy Heródes - közvetlenül halála előtt - leggonoszabb fiát, Arkhelaoszt jelölte ki
Júdea, Samária és Idumea uralkodójául; teljesen jogos tehát József félelme
az ószövetségi próféták (Ézs 11,1; Jer 23,5; Ez 17,22; Zak 3,8) a Messiásról mint
virágzó vesszőről beszélnek; a Názáret név jelentése pedig éppen ez

Mt 3: Keresztelő János fellépése
és Jézus megkeresztelkedése


azért közelített el az Isten uralma, mert Isten országának a Királya, a Messiás, Jézus
Krisztus itt van; az Isten „országa” nem földrajzi hely, hanem lelki uralom




Ézs 40,3-at idézi Keresztelő János






testileg, látható módon akkor teljesedik be, amikor Isten megteremti az új eget és
az új földet

egy nagy király vonulását úgy készítették elő, hogy az utat egyenessé tették; az
ézsaiási igében az Úr maga jelenik meg, vagyis János szerint az Úr maga fog
nemsokára megjelenni

teveszőr ruha, derekán bőröv: a zsidóság által az Ószövetség legnagyobb
prófétájaként számon tartott Illés öltözködött így (2Kir 1,8)
a jánosi keresztséghez bűnvallás és életváltozás tartozott



meginti az önigazult farizeusokat, hogy teremjenek megtéréshez illő gyümölcsöket


„viperák fajzata”: ismert kép Palesztinában, hogy a tikkasztó szárazságban
lángra lobbanó tűzben a kígyók villámgyorsan menekülni kezdenek; de attól még
kígyók maradnak, vagyis a farizeusok valódi bűnbánat nélkül akarnak
megmenekülni Isten haragjától



nem számít a testi származás, hiába Ábrahám fiai, ha nem térnek meg



az ítélet képe is megjelenik: aki nem tér meg, tűzre vettetik



János nem magáról tesz bizonyságot, hanem arról, aki utána jön




aki erősebb nála; és nem méltó hozzá (a saru hordozása a rabszolga dolga) – ez
mind arra utal, hogy az Úr maga az eljövendő
az Eljövendő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd:


aki hisz abban, aki eljön, annak a Szentlélek ajándéka adatik



aki nem hisz abban, aki eljön, arra Isten haragja és ítélete vár (tűz)



a 12. vers magyarázza a 11.-et; héber paralelizmus; „gabonáját csűrébe
takarítja, a polyvát megégeti olthatatlan tűzzel”



Keresztelő János a „két lábon járó törvény”:






János a törvény minden funkcióját bemutatja és alkalmazza:
 elítél, kárhoztat rámutatva bűnösségünkre
 elmondja, mit kellene tennünk – irányt mutat
 Jézushoz mint Megváltóhoz hajt minket
Keresztelő János semmire nem képes, amire a törvény sem képes
 nem ő váltja meg az embereket, ahogy a törvény sem, hanem aki utána jön:
Jézus és az evangélium
 nem tud Szentlelket adni – a Jézusba és az evangéliumba vetett hit adja
Isten Lelkét

Miért keresztelkedik meg Jézus?






a probléma: Jézus bűntelen, ezért neki nincs szüksége megtérésre és
bűnbocsánatra, tehát keresztségre sem
ha képpel kellene kifejezni: az emberek bemennek a folyóba, hogy otthagyják a
vétkeiket, Jézus pedig bement, hogy kihozza onnan és magára vegye őket
Jézus azonosul a bűnösökkel, magára vesz a bűnt; a bűn hordozása a nyilvános
szolgálata elején elkezdődik (Jn 1,29)



a többi esetben az emberek vallották meg vétkeiket, most János vallja meg, hogy
neki lenne szüksége Jézus „keresztségére” (a Szentlélek ajándékában)



a Megváltás szolgálata miatt szakad ki az Atyából: „ez az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm”





Jézus eddig is a szeretett Fia volt; nem örökbe fogadta Jézust, hanem a
megváltói szolgálata kezdetén, amikor magára vette a bűnöket, akkor
nyilvánította ki, hogy Jézus kicsoda



aki hit által Jézus Krisztusban van, az szintén „szeretett Fiú”

a megváltói szolgálatához kapja meg Isten Szentlelkét




ez is jelzi, hogy Jézus az, aki Szentlelket tud adni, hiszen a Lélek rá száll, s nem
Jánosra; a Lélek Jézusnál van, ő tud részesíteni benne minket, a törvény mózesi
szövetsége nem

Mire utal, hogy „az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot”?



az „illik” prepon görög szó „illeszkedik”-et jelent, s nem valamiféle illemet
Jézus az Isten rá vonatkozó messiási tervéhez való illeszkedéséről beszél:
azonosulnia kell a bűnösökkel, hordoznia kell a vétkeiket, hogy elszenvedje
helyettük Isten haragját és ítéletét, és ezzel megváltsa őket

Mt 4,1-11: Jézus megkísértése





a Jordán vizéből a kísértés tüzébe kerül Jézus
a kísértés (görögül: peiraszmosz) olyan élethelyzetet jelent, amiből Isten
megerősödve szeretné viszontlátni Fiát, a sátán pedig elbuktatni akarja
Jézus annyira közösséget vállalt velünk, hogy a kísértéseinket is magára vette; a
Lélek viszi a kísértés helyére, hiszen Jézus megváltói küldetése feltételezi az
emberekkel való teljes azonosulást, így a kísértéseinkkel is


Zsid 4,15: „hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben”



a sátán azonnal megkísérti Jézust, amint elkezdi megváltói szolgálatát



a puszta: a gonosz lelkek lakóhelye a zsidó felfogás szerint



Jézus böjtöléssel készült a szolgálatára


a böjtölés elmélyült Isten kapcsolatot jelent: kizár az ember mindent
(körülményeket, fizikai dolgokat) azért, hogy Istennel legyen (nem öncélú)



40 nap: 2Móz 34,28 szerint Mózes 40 napig volt fenn a Sínai-hegyen, amikor a
Tízparancsolat kőtábláit kapta; amikkor lejött, Mózes arca sugárzott az Istennel való
közösségtől



nem derül ki, hogy spirituálisan vagy testi formában történt-e az ördög megjelenése



1. kísértés:




„Ha Isten Fia vagy”: a szokásos módon a sátán Isten bizonyságtételét
kérdőjelezi meg (lásd 1Móz 3,1b)



arra próbálj először rávenni, hogy Jézus öncélúan tegyen csodát



Jézus már igen éhes a böjt miatt



5Móz 8,3-at idézi Jézus: neki Isten igéje a tápláléka

2. kísértés:


a templomudvart szegélyező oszlopcsarnok párkányáról szédületes 140 méteres
mélység nyílott a Kedron völgyére



az ördög még a Bibliát is idézi, csak rossz lélekkel, hamis értelemmel



az ördög is tudja a Szentírást idézni, csak nem az isteni értelemmel és céllal







Jézus helyesen felel a második kísértésre is: Istent nem szabad szándékosan
megpróbálni; ez is csak egy öncélú, látványos csoda lenne, hogy az emberek a
templom körül lássák, mire képes
a Zsolt 91,11-12: az Úr útján veszélybe kerülő embernek tett ígéret, s nem egy
szándékos próba esetére ígéri Isten

a 3. kísértés


a sátán világuralmat kínál; olyasmit ígér, ami nem is az övé



Lk 4,5: „egy szempillantásban” mutatja meg a világhatalmat; nem fizikailag a
szemével látja Jézus, hanem spirituális értelemben „látja”



s sátán azt ajánlja fel, hogy Jézus a passió, a kereszthalál nélkül legyen a világ
ura; válassza a könnyebb utat; csakhogy így nem lenne megváltás!



5Móz 6,13-at idézi Jézus: csak Istent szabad Istenként imádni



Jézus mindháromszor az írott igével áll ellen az ördög kísértéseinek



miután Jézus kiállta a kísértést, Isten kárpótolja: angyalok „szolgálnak fel” neki


itt kicsiben látszik, hogy Jézus engedelmességét és alázatát felmagasztalás
követi



Jézus nagyobb az angyaloknál, hiszen azok neki szolgálnak

Mt 1-4,11 összefoglalása


az 1-2. fejezetben az dominál, hogy kicsoda Jézus











Dávid fia: a Messiás Király
Ábrahám fia: az „utód”, akiben a föld minden nemzetsége megáldatik
pogány, bűnös asszonyok: a kétszeresen is befogadó kegyelem kiemelése
valóságos, húsvér ember
a Szentlélektől fogantatott, nincs biológiai apja, mert Isten Fia
a napkeleti bölcsek története rámutat: a pogányok imádják Jézust, s nem a zsidók
Egyiptomba meneküléssel sorsközösséget vállal Izráel népével
Krisztusban teljesednek be az ószövetségi váradalmak

a 3-4,11 fejezetben az dominál, mi Jézus küldetése





magára veszi a bűneinket; a helyünkre áll, teljesen azonosul a bűnös emberrel, noha ő
maga bűntelen
a Szentlelket kapja és adja, vagyis az Istennel való kapcsolat új dimenzióját Ő hozza el
magára veszi a kísértéseinket is, tényleg teljesen azonosul velünk

