Máté evangéliuma
4,12-7

Máté evangéliuma felosztása
(ismétlésképp)



1. rész: 1-4,11. – kicsoda Jézus és mi a küldetése



2. RÉSZ: 4,12-25 + 5-7. – A TANÍTVÁNYSÁGRÓL



elbeszélésanyag + a Hegyi beszéd
a két „határvers”: 4,12-13 és 7,28-8,1



3. rész: 8-9. + 10. – az apostolságról
 elbeszélésanyag + az apostolokat kiküldő beszéd



4. rész: 11-12. + 13.: a kijelentés elrejtett voltáról
 elbeszélésanyag + az Isten országáról szóló példázatok



5. rész: 14-17. + 18.: az egyházról
 elbeszélésanyag + az egyházfegyelemről szóló beszéd



6. rész: 19-22. + 23-25.: az ítéletről
 elbeszélésanyag + jaj-mondások és az ítéletről szóló beszédek és példázatok



7. rész: 26-28: Jézus passiója, halála és feltámadása

Mt 4,12-25: Jézus prédikálni kezd,
elhívja első tanítványait, tanít és gyógyít
4,12-17


Galilea területe eredetileg három törzsnek (Aser, Naftáli, Zebulon) adatott (Józs 9),
de sohasem sikerült innen a kánaánita őslakosságot kiűzni, ezért a zsidóság itt
keveredett velük; ezt a lakosságot és területet a júdeai zsidók lenézték; a kevert
lakosságú Samáriától is még északabbra feküdt; Jézus megaláztatásának újabb
momentumát emeli ki Máté



Názáret egy jelentéktelen, elszigetelt falucska volt ↔ Kapernaum nagy, fontos,
forgalmas város a Galileai-tenger északnyugati partján



Kapernaum Jézus „saját városa” (Mt 9,1), sokszor itt tartózkodott




ez magyarázza, hogy itt kellett megfizetnie a templomadót is (Mt 17,25)

Mt 4,15-16: az Ézs 9,1-2-ből való



„a nép, amely sötétségben lakott” arra utal, hogy az asszírok által Kr.e. 722-ben
elfoglalt terület (évszázadokig) teljesen reménytelen állapotban vesztegelt
magától Jézus személyétől (+tanításától és csodáitól) lát ez a terület most „nagy
világosságot”



miután magára vette a bűnt és a kísértést, s megkezdte megváltói szolgálatát,
onnantól kezdve hirdette: „térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa”; ez
Jézus alapüzenetének rövid összefoglalása




„térjetek meg”:


két görög szó van a „megtérésre”, a „bűnbánatra”: itt a metanoeó ige
szerepel, ami azt jelenti: a gondolkodásmód megváltozása (a másik az
episztrefó ige, ami azt jelenti: megfordul, visszafordul)



a gondolkodásmódunk, s ezen keresztül az egész életünk
megváltoztatására hív Jézus – ez a törvény lényege

„elközelített a mennyek országa” – fokozatosan, 3 „lépésben” jön el


a „mennyek” szót az Isten szó helyett használja



az ország szó a „királyság” a görögben



1. Jézus személyében jött közel, mert ő a mennyek országának királya –
amikor Jézus a földön járt az „Isten királysága” ott volt „közöttük”



nincsenek látható, fizikai országhatárai, hanem ahol a király személyének
uralma érvényesül, ott van





2. a mennyek országa ott van, ahol Isten uralma érvényesül úgy, hogy az
ember szívből enged neki – az Isten uralma „bennünk”



Krisztus uralma láthatatlanul eljött a Szentlélek által pünkösdkor a hívők
szívébe, Jézus pedig távozott látható módon közülünk



3. Krisztus visszajövetelekor teljesen és látható módon is kiteljesedik (kívülbelül) – az Isten országa „közöttünk és bennünk”, az egész világon



Isten uralma kegyelemből közelített el

a logikája: térjetek meg (igazodjatok a törvényhez), mert elközelített a mennyek
ország (mert/mivel kegyelemben részesültök – az eleve adott!)

4,18-22


a Galileai-tenger többféle néven szerepel a Bibliában: Genezáret-tó, Tibériás-tenger,
Kinneret-tenger
 a vízszint a tenger szint alatt van 212 méterrel; halban gazdag; gyakran vannak
rajta viharok



János evangéliumából tudjuk, hogy nem most találkozik először Péterrel, Andrással,
Jánossal és Jakabbal (Jn 1,35-42)
 innentől kezdve lesznek „főfoglalkozású” tanítványok, akik mindent otthagytak
érte



az ember elhívása után van is és nincs is kontinuitás az előző életével:




a négy tanítvány tulajdonképpen „halász” marad, csak innentől kezdve nem halakat,
hanem embereket halásznak

a külső és belső elhívás megkülönböztetése:


külső: amikor Isten igéje külsőképp hirdettetik – nem feltétlenül hatékony, ellen lehet
állni neki (Jézus korában is sokan voltak, akik hallották Krisztus hívő szavát, de
tanítványként mégsem követték)



belső: amikor Isten igéje ellenállhatatlanul hat az ember szívére (a négy tanítvány
Jézus hívására egyszerűen otthagytak mindent és követték őt)

4,23-25


a mennyek országának evangéliuma: azt jelenti, jó hír, örömhír – Isten kegyelme és
bűnbocsánata – Pál is erre használja



zsinagóga:









eredete bizonytalan
valószínűleg a hetven éves babilóniai fogság idején alakult ki, amikor a templomi
istentisztelet lehetetlenné vált, mivel a babilóniai seregek Kr. e. 587-ben
lerombolták egész Jeruzsálemet a salamoni templommal együtt
Jézus korában már az egész Római Birodalom területén voltak, ahol volt zsidó
diaszpóra
a hagyomány szerint csak Jeruzsálemben 480 volt
Jézus is rendszeresen tanított itt
a szent iratok olvasásának, a tanításnak és az imádságnak a helye volt
az áldozatokat egyedül az újjáépült jeruzsálemi templomba vitték



az ezt követő „Hegyi beszédben” derül ki, mit is tanított: az igazi tanítványság
parancsolataival ismertet meg minket



Jézus csodás módon gyógyított is:



a magyarban „betegség”: görögül noszosz – tartós, maradandó károsodást
okozó, hosszadalmas betegségek (vakság, süketség, bénaság)
„kíntól”: görögül baszanosz – heves tünetekkel járó betegségek (lázas, fertőzött
állapot)









„megszállottakat”: görögül „démonizáltakat” (az ördögi megszállottság létező
jelenség és megkülönböztetendő a betegségektől mint fizikai elváltozásoktól)
„holdkórosokat”: elmebetegek
„bénákat”: görögül „paralitikusak” (testi fogyatékossággal, bénultsággal élők)

Jézus gyógyításának üzenetei számunkra:


1. akkor is és ma is Jézus tud és akar gyógyítani – a betegség eredetileg nem
tartozik Isten akaratához



2. ezekkel a csodákkal demonstrálta, hogy a szóbeli tanítása igaz, Istentől való
és valóságos, életeket megváltoztató hatalma van



3. a gyógyítás (+ a feltámasztás) Messiási Jel: ezzel demonstrálta Jézus, hogy ki
Ő valójában és miért jött



4. a egész világra kiterjedően, látható módon is eljövendő Isten országának testi
tökéletességét előlegzi meg – az új égen és az új földön nem lesznek
betegségek és szenvedés
 Jézus személyében a teljes üdvösség erői törnek be a szenvedésekkel teli,
földi életbe

A hegyi beszéd




5,1: megkülönbözteti a sokaságot a tanítványoktól:


jelentős számú tömeg „követte” Jézust, mert szimpatizált vele hallva a nagyszerű
tanítását és látva a csodáit – DE: nem köteleződtek el Jézus iránt!



a tanítványok voltak azok, akik tényleg szív szerint követték Jézust



a Hegyi beszéd Jézus tanítványainak szól, s annyiban a sokasághoz is, hogy ők
is legyenek végre tanítványok

5,1: „felment a hegyre, odamentek hozzá tanítványai” – a hegy a Sinai-hegyre
emlékeztet minket – ez össze is köti Jézust Mózessel, de meg is különbözteti tőle:




1. ahová Mózes egyedül ment fel, mert
a nép nem lehetett a szent Isten
jelenlétében

↔ Jézus magával viszi tanítványait;
a kegyelmi szövetségben ez
lehetséges, mert szabad az
Istennel való közösség!

2. hogy kőtáblákon átvegye a Tízparancsolatot
↔ Jézus a lelkünkre alkalmazza Isten
parancsolatait, és a szívünkbe
akarja írni azokat



a Hegyi beszéd: törvény az evangéliumban – mit vár el Jézus a tanítványaitól



a Lk 6,20-49-ben van egy hasonló beszédgyűjtemény, ami kb. harmadannyi beszédet
tartalmaz, s vannak bennük különbségek is – ez mivel magyarázható?





Jézus a beszédeit többször, némi módosítással mondhatta el, éppúgy, ahogy pl.
egy lelkipásztornak is vannak olyan kialakított rövidebb példái, gondolatmenetei,
amelyeket többször hasonlóan, de kis módosításokkal mond el



nem az evangélisták emlékeztek „rosszul”, hanem az egyik evangélista ezt a
valós változatot őrizte meg, a másik azt



ezért nem is kell „összeegyeztetni” őket, hanem a maga helyén értelmezhető

amikor a Hegyi beszédet olvassuk, egyik szakaszánál se felejtsük el, hogy az a
Jézussal való közösségben lehetséges, Krisztus hívásának engedve, az Ő
tanítványaként!!



Jézus egy mindenre kiterjedő, radikális, rendkívüli életmódra és belső változásra
hívja minden tanítványát a „Hegyi beszédben”



5,3-12:

Krisztus tanítványainak jelleme



5,13-16:

Krisztus tanítványainak hatása a társadalomra



5,17-48:

Krisztus tanítványainak viszonya Isten törvényéhez



6,1-18:

Krisztus tanítványainak „kegyessége” (vallásgyakorlása)



6,19-34:

Krisztus tanítványainak viszonya az anyagi javakhoz



7,1-12:

Krisztus tanítványainak kapcsolata felebarátaikkal és Atyjukkal



7,13-27:

Krisztus tanítványainak viszonya a hamis prófétákhoz és az Igazihoz

5,3-12: A „Boldogmondások” avagy Krisztus tanítványainak jelleme


együtt olvassuk a 8 boldogmondást, s ne egyenként, kiragadva próbáljuk őket
megérteni, s alkalmazni – mind a 8 együtt Jézus tanítványiról és tanítványaihoz szól



vegyük észre: ezek kijelentések, nem felszólítások! – Jézus azt mondja el, tanítványai
milyenek



Jézus kijelenti, hogy az ő tanítványai boldogok



egyrészt: a boldogmondások struktúráját is vegyük figyelembe:


A) nem attól boldogok, hogy lelki szegények, sírnak…, hanem attól, hogy övék a
mennyek országa, megvigasztaltatnak…



B) a 3. és 10. versben jelen időben van az, hogy „övék a mennyek országa” – ez azt
hangsúlyozza, hogy már most az övék; DE: a 4-9. versben végig jövő idő szerepel a
„mert”-tel kezdődő tagmondatokban: meg fognak vigasztaltatni, ők fogják örökölni a
földet etc.


arra utal a jövő idő: miután Jézus visszajött és Isten lesz „minden
mindenekben”, akkor jön el a boldogság beteljesedése, addig „csak” ígéretként
a miénk



C) a „megvigasztaltatnak”, „megelégíttetnek”, „irgalmasságot nyernek”,
„neveztetnek” igék passzívak: ezt divinum passivumnak nevezzük, ami azt
jelenti: maga Isten a cselekvés alanya, mi csak a „tárgyai” vagyunk




Pl. „meg fognak vigasztaltatni” passzív szerkezet → értsd: Isten meg fogja
vigasztalni őket

másrészt: teljesen újradefiniálja a boldogságról alkotott képünket


a világ azt sulykolja, hogy az alábbi tulajdonságok, lehetőségek, sorsok kellenek
a boldogságunkhoz:





Jézus gyakorlatilag szinte minddel szembe megy, hiszen Isten az ilyen
embereket nevezi boldognak:




egészség, fiatalság, vidámság
siker, gazdagság, hatalom, győzelem

„lelki szegények”, sírók, szelídek, igazságra éhezők, irgalmasok,
tisztaszívűek, béketeremtők, üldöztetést elszenvedők
(érezzük: ez egészen más dimenzió)

hogy Jézus tanítványai boldogok, nem arra utal, hogy aktuálisan milyen a
közérzetük és a lelkiállapotuk, hanem arra, hogy „áldottak”





a boldogmondásokat nem úgy kell érteni, hogy van egy ember és az egyik épp
jellemző rá, akkor övé is az az ígéret


hanem: az, aki Jézus tanítványa lesz és elkötelezi magát mellette, abban az
emberben fog megjelenni ez a nyolc tulajdonság úgy, ahogyan Isten érti



mert: csak az, aki Jézushoz megtér (az az Ő tanítványa), az kapja a Szentlélek
ajándékát, aki kimunkálja az emberben ezeket



vagyis: pl. ha valaki épp flegmatikus vérmérséklettel született, ezért valamilyen
értelemben „szelíd”, ettől még nem fogja örökölni a földet

a lelki szegénység, a szelídség, az irgalmasság stb. nem előfeltétele a boldogságnak
és az ígéreteknek, hanem (fordítva) a következménye: az ígéretek biztos
reménysége tesz boldoggá és szent életűvé


azt mondja: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa”, vagyis
Krisztusban már eleve az övék az Isten országa – nem azt mondja: boldogok a
lelki szegények, hogy övék legyen a menyek országa



a boldogság egyetlen „előfeltétele”, hogy Jézus tanítványa legyünk, s Ő
kegyelemből bárkit elfogad!



vegyük észre: ezek (irgalmasság, tisztaszívűség, szelídség stb.) mind belső
tulajdonságok, s nem pusztán külső cselekedetek – Isten a szívünket akarja!



Mit jelentenek?


„a lelki szegények”:


nem a lelkileg „gazdagok”, akik jószívűek, kedvesek stb., boldogok?



görögben szó szerint: „koldusai a léleknek” – akik lelkileg Isten
munkájára rászorulnak, vagy egyenesen a Lelket, Isten Lelkét
nélkülözők, akik a Szentlélek munkáját várják napról napra a szívükben



viszont Isten és az Ő országa gazdag



Luther Márton legutolsó feljegyzése: „koldusok vagyunk, ez az igazság”



„akik sírnak”: nem a gyász vagy a fájdalom, hanem a bűnbánat sírásáról beszél



„akik éheznek és szomjaznak az igazságra”: az „igazság” szó itt a görög
dikaioszüné szó fordítása, ami azt jelenti: megigazulás; tehát itt nem valamiféle
bölcseleti igazságról van szó, hanem arról, hogy éheznek arra, hogy a szent
Isten igaznak nyilvánítsa őket annak ellenére, hogy bűnösek, és nincs saját
igazságuk az Ő színe előtt





„a tisztaszívűek”: 1. tiszta a szívük a rossz lelkiismerettől, mivel bűnbocsánatban
van részük; 2.tiszta szívűek, mert a bűnös természetük ellenére már határozottan
szív szerint engedelmeskedni akarnak az Úrnak; 3.egyenesek, őszinték,
nyíltszívűek a Szentlélek által



„akik békét teremtenek”: Jézus tanítványai lemondanak az erőszakról és a
lázadásról

a nyolc boldogmondás akként is összefügg, hogy egy láncolatot alkot:









1. aki Isten Lelkét koldulja (a lelki szegények);
↓
2. az, mivel megkapja, bűnbánatra jut (akik sírnak);
↓
3. a bűnbánattól oda lesz minden nagyzolás, agresszió, s szelíddé, alázatossá,
kedvessé válik (a szelídek);
↓
4. mivel bűnbánatra jutott, ezért éhezni fog arra, hogy Isten nyilvánítsa őt igaznak
bűneinek bocsánata által (akik éheznek és szomjaznak a megigazulásra);
↓
5-6-7. akik így megigazultak, azok irgalmasok, tiszta szívűek és békét teremtenek;
↓
8. aki mindezt megéli, azt üldözni fogják, mert felülről való szent életben van része;
az igazi keresztyénség botrány a világnak: nem elismerés, hanem elvettetés a
sorsunk; de örülhetünk és ujjonghatunk, mert tetteink „jutalma” bőséges a
mennyben

Mt 5,13-16: Krisztus tanítványainak hatása a társadalomra




a keresztyén ember nemcsak a menny, azaz Isten felé fordul, hanem a föld felé is


az Úr nem mond le a földről – erről beszél az is, hogy a test feltámadását és
mindenek újjáteremtését várjuk és nem a test és a világ végét



nem vonulhatunk el/ki a világból (szemben a cinizmussal, a „keresztény”
aszkétákkal, rosszul értelmezett szerzetességgel, buddhizmussal,
hinduizmussal)



nemcsak az Úrnak élünk, a világ számára is küldetésünk van – sőt az előbbit az
utóbbiban élhetjük meg

„Ti vagytok a föld sója”:


minden társadalom önmagában a romlás útján halad – az emberben lévő bűn
olyan, mint a havas hegycsúcsról elindított hógolyó, fokozatosan nagy lavina lesz
belőle



a só az, ami megőriz a romlástól



a só láthatatlanul fejti ki hatását – ha van, észrevehetetlen; ha nincs, akkor
nagyon hiányzik



abban a korban a Holt-tenger környékéről származó só egy fehér por lehetett,
aminek csak egy része volt Nátrium-klorid – ez volt benne a legoldhatóbb része;
igaz, hogy maga a só mint vegyület igen stabil, ezért sohasem „veszíti el ízét”,
de amit akkoriban sónak neveztek, az könnyen hatástalanná vált, pont a só
oldódott ki belőle; a visszamaradó por azonban változatlanul ugyanolyannak
tűnt, de az eredeti ízét elvesztette; amikor ezt észrevették, kiszórták az utcára



a bűnös társadalom legerősebb fékentartójának szerepét Isten az ő megváltott
népének szánta, akik láthatatlanul, mégis hatásosan féken tartják a romlást
(az emberi bűnt féken tartja még az állam és a család intézménye is)




pl. a házasság „szentsége”, a szexuális tisztaság; gyermeknevelés
szeretetben, erkölcsösen; az államhoz való viszony (adófizetés; közösségi
felelősségérzet); tisztességes, odaadó munkavégzés; környezetvédelem
stb.

„Ti vagytok”: teljes lényünkkel „sóvá” kell lennünk, ez nem csak egy funkció vagy
csak olykor-olykor – az egész személyiségünk legyen olyan, mint a húsban vagy
a levesben a só: tartósít és jó ízt ad neki (sőt a többi ízt is kihozza…)



„Ti vagytok a világ világossága.”


a világosság látható – a hívők gyülekezetének a társadalom által is látható jó
cselekedeteire kell gondolni



a világosság a Bibliában az igazság jelképe – Luther hangsúlyozta, hogy az
igazságról szóló, egyszerű bizonyságtételünk és tanításunk is a „jó cselekedetek”
közé tartozik



a világosság utat mutat, vezet a jó irányban – nemcsak passzívan megőriz, tartósít
és féken tart



ahogy a sónál is, a világosságnál is szól az intés vigyázásra, éberségre, kitartásra:
ahogy a só is elveszítheti az ízét, a világosságnak is ragyogni kell, s nem a véka
alá rejteni (így egyáltalán nincs világosság a házban…)



„nem rejthető el a hegyen épült város”: hegytetőn épült, fényárban úszó város
legyen a hívők gyülekezete, s ne a völgyben, a sötétségben rejtező – vállalni és
képviselni az isteni világosságát – hogyan? – épp erről szól a Hegyi beszéd




Jeruzsálem is előttük lehetett, mint „a hegyen épült város”, amelynek egész
Izráel és a pogányok számára is világossággá kellene lennie (pl. Ézs 2,2-5)

Jn 8,12: Jézus azt mondja: „Én vagyok a világ világossága.” – Krisztus igazságát
kell és lehet közvetítenünk



Krisztus mindkét rossz, „keresztyén” életgyakorlatra figyelmeztet:


vannak „hívők”, akik valamit magukra kennek a keresztyén kultúrából, de valójában
teljesen világiasak, esetleg konzervatív erkölcsűek, de nincs valódi különbség
köztük és a nem hívők között – feloldódnak a világban – itt nincs valódi hit




Jézus ellene van minden képmutatásnak, felszínességnek, félszívűségnek,
üres vallásosságnak

vannak „hívők”, akik egy keresztyén burokban élnek, s nem hajlandóak kimenni a
világba szolgálni azt, mert csak a keresztyén „különbségekre” és a
szentségtelenségtől való „elkülönülésre” koncentrálnak – elszeparálódnak a világtól
– itt nincs valódi szeretet


Jézus ellene van minden énközpontú vallásosságnak, farizeusi gőgnek és
önzésnek



egyáltalán nem válhatunk hasonlóvá a világhoz – teljesen Krisztus személyiségéhez
hasonlóvá kell lennünk – át kell formálódnunk, újjá kell születnünk



egyáltalán nem hagyhatjuk magára a világot – teljesen magunkévá kell tennünk
Krisztus küldetését, aki megváltani, gyógyítani, felemelni, megtisztítani jött a világot

Mt 5,17-48: Krisztus tanítványainak viszonya Isten törvényéhez
Mt 5,17-20: Jézus nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvény és a
próféták tanítását, hanem hogy betöltse azt


„törvény és a próféták”: abban a korban ezzel a kifejezéssel az egész ószövetségi
írásra utaltak



manapság is vannak irányzatok, amelyek az ószövetséget elhagyhatónak vagy
egyenesen gonosznak tartják


pl. Badiny Jós Ferenc pártus „Jézusa”; vagy egy gyakori álláspont, hogy az
Ószövetség Istene haragvó, gonosz, büntető, s ezért csak Jézus és a szeretet
Istene számít és az Ószövetség hamis



ebben a szakaszban Jézus tisztázza saját maga és a törvény viszonyát: betölteni jött,
s nem érvénytelenné tenni, vagyis az Ószövetségnek nagyon fontos szerepe van



felmerülhetett egyesekben, hogy eltörölni jött, pl. a szombat törvényéhez való
viszonya miatt – ez ellene határozottan tiltakozik


kalászt tépett, gyógyított stb., amit a korabeli törvényértelmezés szerint nem lett
volna szabad



mit jelent, hogy Jézus „betölteni jött a törvényt”?




a görög pléroó ige többértelmű:


1. kiteljesíteni: valami részlegest kiegészítve teljessé tenni



2. beteljesíteni: megtartani, elvégezni valamit



3. beteljesedni: valami eléri a célját



4. befejeződni: valami véget ér



5. feltölteni: teletölteni, betölteni valamit valahová

2.-5. mind igaz, de a jelen esetben:


1. Jézus az ószövetségi parancsolatokat kiegészítve teljessé tenné a törvényt


de: Jézus egyetlen olyan új, erkölcsi parancsolatot sem adott, ami ne
lenne már meg az Ószövetségben!; a Mt 5,21-48-ban sem ezt teszi



2. Jézus maga teljesen megtartotta, tökéletesen megélte Isten törvényét



3. Jézus személyében a Messiás megjelenésével a törvény, az Ószövetség
eléri célját


de ez: az ígéretek beteljesedése lenne, s nem parancsolatoké



4. Jézus megjelenésével az ószövetség véget ér, és megkezdődik egy új



5. Jézus az addig kőtáblákra írt törvényt a szívünkbe írja, „tölti bele”


A) nemcsak a cselekedet számít, hanem az is, ami a szívünkben van,
hogy a lelkünk is „megcselekedje” a törvényt



B) őszintén, szívből, önként és dalolva tartsuk meg Isten parancsolatait, s
ne külső kényszerből, kényszeredetten – a Szentlélek ajándéka által ez
lehetővé válik



C) önként, szabadon többet is tehetünk annál, mint amit feltétlenül „kell”



D) Jézus a törvény igazi értelmét adja meg a helytelen korabeli,
farizeusi értelmezéssel szemben!



érvek az 5. verzió mellett:


(I.) a betölteni ellentéte az érvénytelenné tenni: vagyis a parancsolatok
érvényességéről van szó, s nem arról, hogy Jézus (2.) megtartja-e
azokat, vagy (3.) az Ő személyében elérik-e a céljukat



(II.) itt épp arról van szó, hogy a parancsolatok valamilyen értelemben
soha nem „érnek véget”, ezért a 4. sem illik ide – ebben a szakaszban
nem arról beszél Jézus, hogy milyen értelemben ért véget és nem
érvényes a törvény ránk, hanem éppen arról, hogy milyen értelemben
maradnak érvényben



(III.) az írástudók és a farizeusok igazságának felülmúlása (Mt 5,20) is
arra utal, hogy a rájuk jellemző külsődleges és képmutató törvénytisztelet
helyett, szív szerint szeressük a törvényt (annak legmagasabb
előírásaival együtt!) és önként törekedjünk a lelkünk legmélyéről
megtartani azt



(IV.) a „megmondatott a régieknek…, én pedig azt mondom nektek…”
szakaszokban (Mt 5,21-48) arról van szó, hogy



1. egy adott parancsolatot a szívre alkalmaz, s nem csak a
cselekedetre
2. egy adott parancsolatnál hogyan lehet még többet cselekedni
(ezt akár „kiegészítésnek” (1.) is felfoghatnánk, csakhogy van rá
példa az ószövetségben is – ezek sem vadonatúj gondolatok



5,18: „egy ióta vagy egy vessző sem”: egyetlen részét sem törli el, hanem betölti



Mt 5,19: „aki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az
embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában”


figyeljük meg, hogy nem azt mondja, hogy nem megy be a mennyek országába –
ezzel arra utal, hogy az üdvösség hit által és nem a parancsolatok megtartása által
van



ugyanakkor nagyon nyomatékosan hangsúlyozza az isteni parancsolatok
fontosságát



hogyan egyeztethető ez össze, hogy az új szövetségben: nincsenek áldozatok,
kötelező tized, étkezési tilalmak stb.?







úgy hogy: 1. a szövegkörnyezetben látványosan csak morális jellegű
parancsolatokról van szó, tehát ezekre vonatkozik, hogy egyet se töröljünk el
de valamilyen értelemben a többi is tovább él: 2. az Újszövetségben is van
engesztelő áldozat, csak az maga Jézus; és hálaáldozat is van, csak az az
állatáldozatok helyett a jó cselekedeteket jelenti
3. a hálaadás minden ételt megszentel, nem csak egy része szent
4. a tized is megmarad: önkéntes adakozás formájában, ami akár több is lehet,
mint a tizedrésze valaminek



mit jelent „messze felülmúlni” az írástudók és farizeusok igazságát?


a „felülmúlni” a Hegyi beszéd kulcsszava: végigvonul az a gondolat, hogy többet,
jobbat tenni, mint ami elégséges vagy amit muszáj




ha az ember felszabadultan szeret többet tesz annál, mint amit kell – a
Krisztussal való közösség ezt teszi lehetővé!

ehhez tudni kell mit takar a farizeusok „igazsága” Máté evangéliuma szerint:


Mt 23,3: beszélnek a törvényről, de nem teszik



Mt 23,4: a törvényt értelmezve sok, új parancsolatot kitalálnak, amit másoktól
elvárnak, de maguk ezeket sem cselekszik



Mt 23,5: mindent azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek, vagyis a saját
dicsőségükért, s nem Istenéért



Mt 23,5b-7: szeretik a külsőségeket és a tiszteletadás (bojtok, imaszíjak,
asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken ülni)



Mt 23,13: bezárják az Isten országát az emberek előtt, de ők maguk sem
mennek be, vagyis az üdvösség útját nem ismerik, hisz az kegyelemből van, s
nem cselekedetekért





Mt 23,14: megkárosítják az özvegyeket, épp olyasvalakit, aki nagyon rászoruló



Mt 23,16-24: nem tudnak különbséget tenni a fontos és a még fontosabb
között (aprólékosan megfizetik a tizedet, de nincs bennük irgalmasság, hűség
és igazságos ítélet, melyek fontosabbak a tizednél Jézus szerint)



Mt 23,25-28: kívülről erkölcsösnek látszanak, de belül tele vannak bűnös
vággyal és törvényszegéssel



Mt 23,29-36: látszólag tisztelik a múlt nagy alakjait, prófétáit, de valójában, ha
azok velük egy korban élnének, megölnék őket, mert üldözik mindazt, ami
vagy aki igazán mennyei, szent és kegyelmes

felülmúlni a farizeusok „igazságát” tehát azt jelenti:







tenni is Isten akaratát, nem csak szónokolni róla
csak az Úr parancsolatait követni, s nem emberekét az Istennel való
kapcsolatban és morális téren
Isten dicsőségéért munkálkodni, s nem a sajátunkért
elsősorban a szívünket és az életünket óvni a bűntől, s nem pusztán a
külsőségekkel és a cselekedeteinkkel foglalkozni
irgalmasnak lenni a rászorulókkal
a Hegyi beszéd egésze erről tanít!

Mt 5,21-26: ne csak cselekedettel ne ölj, hanem a szíved indulatával se


azt hisszük, ha ténylegesen nem öltünk meg senki, akkor nem vagyunk gyilkosok; a
valóság az, hogy ha a szívünkben gyilkos indulat van (harag), akkor már a lelkünkben
gyilkosok vagyunk, s méltók vagyunk az ítéletre (Jak 1,20: „az ember haragja…”)



Isten a szívünket is látja és ugyanolyan fontos, hogy ott mi van, mint az, hogy mit
cselekszünk



az „ostoba” (ráka) szó volt az, ami abban a korban csak úgy kicsúszott az emberek
száján, ha valakit gyalázni akartak; a „bolond” szó a tudatos, szándékos
megszégyenítésre utal



a beszédünkkel is „megölhetünk” embereket!



Mt 5,23-26: Jézus egy konkrét esetet hoz fel példaként arra, hogy nem szabad haragot
táplálnunk:


ha valaki épp istentiszteletre megy, hogy áldozati ajándékot vigyen az Úrnak, de
vétkezett valaki ellen, akkor előbb kérjen bocsánatot, s csak utána menjen
istentiszteletre



5,25-26: arra utal, hogy ha ezt valaki nem teszi, ne csodálkozzon, ha Isten
megengedi, hogy úgymond „bírósági ügy” legyen a dologból, s a végén börtönbe
kerüljön, még akkor is, ha az elkövető „hívő”



a farizeusok nagyon kitűntek a vallásos szertartásokban, de az emberek ellen
vétkeztek (mert az úgyse olyan fontos…)

Mt 5,27-32: ne csak cselekedettel ne paráználkodj, hanem a gondolataidban se


mert a házasság intézményét Isten hozta létre (1Móz 2,18-25), ezért szentnek tekintsétek
és tartsátok tisztán



a paráznasággal kapcsolatban mondja Jézus azt az elképesztő tanácsot, hogy inkább
vájjuk ki a szemünket vagy vágjuk le a kezünket, csak ne legyünk paráznák




ezt ne puhítsuk és ne magyarázzuk ki: Jézus ezzel azt akarta kifejezni, hogy a
szexuális tisztaság borzasztóan fontos, még a testi épségünknél is!

a testi paráznaság kiemelt bűn a Szentírásban, mert a lelki paráznaság, az Isten elleni
hűtlenség földi leképeződése; sok igehely kiemelt bűnként kezeli:


a Példabeszédek könyve elsőként említi a hívő ember konkrét csapdáinak
felsorolásakor: Péld 5 és 6,20-35



a 3Móz 18 teljes fejezete a paráznaságról szól



Pál is az 1Kor 6,12-7,40-ben hosszasan foglalkozik vele: „Minden más bűn, amit
elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.
Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek
temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?” (1Kor 6,18-19)



az ún. „bűnlisták” élén is a paráznaság szerepel: pl. Gal 5,19-ben az első négy görög
kifejezés a paráznaságra vonatkozik



a válólevelet Mózes „a szívetek keménysége” (Mt 19,8) miatt rendelte el, de ezzel
nem könnyelműségre akart bátorítani


a korban piti dolgok miatt is válólevelet adtak a férfiak, ráadásul Mózesre
hivatkozva (akkoriban a nők még kiszolgáltatottabb helyzetben voltak, mint most)



csak házasságtörés esetén lehet elválni Jézus akarata szerint (de akkor se
kötelező! – a megbocsátás és az újrakezdés Istennel lehetséges)

Mt 5,33-37: ne esküdözzetek egyáltalán


az Ószövetség szerint lehet esküt tenni; de ez devalválódott, állandóan esküdöztek
„égre-földre” az emberek; a kimondott szó már semmit sem ért, ezért mondja Jézus,
hogy egyáltalán ne esküdjünk semmire



5,36: ne esküdjünk olyasmire, amit úgysem tudunk/fogunk megtartani (pl. „őszüljek
meg, ha…”) – érv: „egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni”:
nincs hatalmunk garantálni, hogy úgy lesz, ahogy ígérjük! (nem vagyunk Isten)



a lényeg: hogy a beszédünkben az igen legyen igen, a nem pedig nem; vagyis amit
kimondunk, az mindig legyen is úgy



nem jelenti, hogy nagyon fontos helyzetekben, amikor pl. az állam követeli
(házasság, katonaság, más hivatás), ne lehetne esküt tenni (Jézus és Pál is használt
időnként esküformulát) – de ahhoz is tartsuk magunkat, ez a lényege ennek az
igeszakasznak! – maximális szavahihetőség!

Mt 5,38-42: igazságos büntetés követelése helyett megbocsátás és jóság


a „szemet szemért, fogat fogért” elv:




három helyen van az Ószövetségben megírva: 2Móz 21,24; 3Móz 24,20; 5Móz
19,21


Mózesnél mindhárom igehelyen hivatalos, „állami” bírósági eljárásra
vonatkozik, nem a magánéletre! (épp a vérbosszú ellen volt ez a törvény!)



gyakorlatilag egy olyan büntetőjogi elvet mond ki, amellyel mindnyájan egyet
értünk és iránymutató mind a mai napig: a büntetés álljon arányban az
elkövetett bűnnel, ne legyen se nagyobb, se kisebb (ez abban a korban inkább
enyhítés volt!)



elgondolkodtató, hogy a jogos elégtétel vágya mennyire bennünk van…, de ha
mi vétkezünk, akkor büntetést szeretnénk vagy inkább kegyelmet?!

az Ószövetségben az állam és a vallásos közösség egybeesett; mind a mai napig
az állami bíróságoknak így kellene működniük a bűn megfékezése céljából, de az
Isten újszövetségi népének, az egyháznak nem! (a két intézmény szétvált)



az egyházban a megbocsátásnak kell uralkodnia, és annak a lelkületnek, hogy „messze
felülmúljuk” azt, amit tennünk kellene: adjuk oda felsőruhánkat is, plusz egy mérföld...


Jézus konkrét példákat hoz, de az elvet kell megérteni, s azt bármire
alkalmazhatjuk: igazi jószívűség, ami a megajándékozottságunkból fakad



„arcul üt jobb felöl”: nem a kocsmai verekedés szituációja, hanem visszakézből a
megalázás kifejezése
„egymérföldnyi útra kényszerít”: akkoriban a római katonák jártak el így a zsidókkal






de ki hajlandó erre?! → az Isten irántunk való szeretete ennyire megragadhat
minket! – hogy szabadok vagyunk még „túlteljesíteni” is…

a testvérek ne menjenek világi bíróság elé, hanem ítéljék meg maguk az ügyet, ill.
szenvedjék el inkább a kárt (1Kor 6,1-8)

Mt 5,43-48: szeressétek ellenségeiteket!


Jézus legmagasabb parancsa – ez a keresztyén etika kezdete, lényege



az Ószövetségben is már megjelent (Péld 25,21-22; 1Sám 24 stb.), csak senki nem
vette komolyan…



„a gyűlöld ellenségedet” felszólítás sehol nem szerepel az Ószövetségben, ezt a zsidók
tették hozzá – ebből is látszik a Biblia értelmezésük rossz lelkülete: az Írás betűje azt
írja, csak a „felebarátot” kell szeretnünk, akkor tehát az ellenséget gyűlölhetjük…



egy fantasztikus érv: a legnagyobb bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik, akkor
mennyivel vagyunk jobbak náluk?!






csak akkor „múljuk felül” a bűnösök „igazságát”, ha mi szeretjük az ellenségeinket is

a szeretet nem csak cselekedet! – az egész szakaszban Jézus pont a szívünkről beszél
(de nem is csak érzelem – de Jézus most itt nem ezt az oldalt domborítja ki!)


nem úszhatjuk meg ezt annyival, hogy fogcsikorgatva, gyűlölettel jót teszünk velük,
akarjunk is jót nekik



Jézus példákat is hoz: imádkozzunk azokért, akik üldöznek (Lk 6,28: „áldjátok
azokat, akik átkoznak”) – áldani = jót kívánni neki Istentől (nyilván szívből)



Isten Szentlelkének nem lehetetlen ezt bennünk kimunkálni!

azért tegyük ezt, mert: Isten is szereti az ellenségeit, az ellene fellázadó, vele ellenséges
emberiséget! (pl. gondoskodik az emberekről kivétel nélkül – „felhozza napját…”)


„legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes”:


a szövegkörnyezet alapján a „tökéletességet” nem úgy általában kell érteni…



hanem: a szeretetben legyünk tökéletesek; s az tökéletes a szeretetben, aki az
ellenségét is szereti, ahogy az Úr is így tesz a gyermekeivel (Róm 5,10!)

Mt 6,1-18: Krisztus tanítványainak „kegyessége” (vallásgyakorlása)


a hitünk megéléséhez tartozik: az adakozás (6,1-4), az ima (6,5-15) és a böjt (6,16-18)



mindhárom szakaszban az egyik fő gondolat, hogy ne képmutatóan, ne az emberek
dicséretéért tegyük ezeket, hanem Istenért őszintén, szívből – ez köti össze a három
szakaszt


mindhárom szakaszban van szó arról, hogy rejtve gyakoroljuk – de ez nem azt
jelenti, hogy a templomi imádság vagy a közös böjt bűn lenne! – Jézus ezzel csak
azt akarja kiemelni, hogy Istenért tegyük…



…s ne az emberekért – hiszen ha rejtve tesszük, akkor biztos, hogy Érte tesszük;
aki csak mások előtt kegyeskedik, az képmutató


az adakozás, az ima és a böjt is Istennek szól, s nem az embereknek




az adakozásnál is a szívünkben Istennek adjuk vissza egy részét, amit
tőle kaptunk (Dávid imája: 1Krón 29,14.16 ), csak mivel neki az
gyakorlatilag fölösleges, ezért az embertársainkhoz juttatjuk azt el

hogy az Atyánk „megfizet” nekünk – ez nem azt jelenti, hogy köteles ezt tenni, mert
megérdemeltük, sem azt, hogy az üdvösségünk fizetség lenne a jó tetteinkért


itt nem az üdvösségünkről van szó, csak a jutalomról (a kettőt meg kell
különböztetni!), amit tényleg a jó cselekedeteink után kapunk (lásd 6,20: „Gyűjtsetek
kincseket mennyben!”)





a „megfizet” csak azt jelenti: viszonozza, de a jó tett nem érdem, amit Istennek meg
kell jutalmaznia



ha valaki az emberek elismeréséért teszi, az megkapja az emberektől a viszonzást,
de akkor ne számítson az Istentől semmire



az Isten gyermeke az életének szent és jó részéért jutalomra számíthat az ítéletkor

„amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb”


egy újabb hiperbola (túlzás) annak érzékeltetésére, hogy még mi magunk se
törődjünk a jó tetteinkkel – még előlünk is legyenek rejtve! –, mert nekünk Istenre
kell nézni és neki szolgálni



ha magunkra nézünk: vagy felfuvalkodunk, mert túlértékeljük magunkat (az Isten és
felebarátaink iránti szeretetet illetően nem tudjuk eléggé megalázni magunkat…)
vagy kétségbeesünk, mert alulértékeljük magunkat (az adottságainkat illetően van,
hogy ez történik)
a megoldás: Istenre kell figyelni, hogy Ő mit hogyan értékel





„ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a bőbeszédűségükért hallgattatnak meg”:


kegyelemből hallgattatunk meg, s nem az ima hossza miatt (pogány ismételgetés),
de ettől még lehet hosszan, őszintén imádkozni



ne mormoljunk imákat; legyen benne az imádságban a szívünk és az értelmünk is!





„tudja a ti Atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle”


azonnal fölmerül bennünk a kérdés: de akkor minek imádkozni, ha úgyis tudja?!



maga a kérdés leplezi le bűnünk mélységét: ez a kérdés ugyanis azt feltételezi,
hogy csak akkor van értelme beszélni Istenhez, ha azzal valamit elérhetek nála,
amúgy értelmetlen…



de: ha szeretünk valakit, akkor szeretünk vele beszélgetni, szeretnénk elmondani
neki, mi van velünk, vagy meghallgatni, hogy ő mit gondol – ha szeretünk valakit,
akkor nem elérni akarunk nála valamit, hanem egyszerűen együtt akarunk lenni vele



ez egy biztatás, hogy Isten törődik velünk, ezért őszintén imádkozhatunk hozzá, s
bármit elmondhatunk neki



ha ez elveszi a kedvünket az imádságtól az annak a jele: csak akarunk valamit
Istentől, de Istent magát nem akarjuk

a Miatyánkban Jézus pont az őszinte, szeretetteljes imádságra ad példát


eleve az nem természetes, hogy „Atyánknak” szólíthatjuk a szent Istent!
az Ószöv.-ben is alig van rá példa: (2Sám 7,14); (Zsolt 89,27); Ézs 63,16; 64,7;
(Jer 3,19); Mal 2,10 (a zárójeles igékben Isten nevezi atyának magát)




6,9: legyen szent a neved és a személyed nekünk és minden embernek



6,10: terjedjen ki mindenre a te uralmad (láthatóan ez nincs így a sok bűn miatt)
 sokan azt hiszik, az ima az a lehetőség, hogy végre mi megmondhatjuk Istennek,
hogy mit tegyen, pedig éppen hogy az Ő akaratára való ráhangolódást jelenti; az
ima is a szeretetteljes engedelmességünk része



6,11: Istennek fontos a „mindennapi kenyerünk” (2Kor 9,8: minden szükségessel
rendelkezzünk a jó tettekhez!)




nem havi kenyerünk, meg kell tanulnunk egyre jobban Rá bízni a megélhetésünket is)



6,13: Isten mindennek Ura, így a kísértéseinknek, próbáinknak is (ezért használja a
„visz” szót), de nem Ő kísért minket bűnre, de a nehéz helyzetek Ő adja



mennyire Istenközpontú ez az imádság



„így” imádkozzunk: ez egy minta

a Mt 6,14-15: hogyan egyeztethető össze az ingyen kegyelemmel? vagy akkor mégis az
embereknek való megbocsátásunkkal szerezzük meg az Isten bocsánatát?!


Luthertől egy hermeneutikai alapelv: melyik igeszakasz törvény és melyik evangélium



a 6,14-15: ez kőkemény törvény a javából – és nem evangélium



tudnunk kell, mire jó a törvény, s mire nem: 1. tükröt tart, hogy meglássuk, mennyire
vétkesek vagyunk; 2. irányt mutat, 3. de nem üdvözít minket; odahajt a Megváltóhoz



a böjt: étel, ital, pihenés stb. megvonása – de lelki tevékenység is!


nem öncélú; az Istennel való kapcsolat ápolásáért tegyük: felszabadul időnk az
imádságra



ne irgalmatlanul kegyeskedve: Ézs 58,3-10



ne törvényeskedve: a böjtünkkel nem érdemlünk ki semmit, hanem megmutatjuk
vele, hogy őszinte a bűnbánatunk, s valódi az Isten kegyelmére szorultságunk



a böjt nem érdem, nem jár érte semmi, hanem az őszinte bűnbánat és
megalázkodás külső kifejezője: pl. Jón 3,5-10; 1Kir 21,25-29



Ravasz László prédikációja: böjt nem zúgolódva, nem dicsekedve, hanem
mosolyogva



a vidámságra az utal, hogy „kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat”; az
olajjal való megkenés az ünnepi, örömteli órák jellemzője volt



az igazi evangéliumi böjtöt Isten gyermeke:
 1. az Úr kegyelmében bízva végzi, s nem kiérdemelni akar valamit
 megint leleplez minket, ha úgy érezzük, akkor nincs is értelme


2. örömmel végzi, mert szereti azt az Istent, akinek böjtjét „hálaáldozatként”,
őszinte bűnbánatát fejezve ki felajánlja



3. az Úrnak végzi, s nem az emberek elismeréséért

6,19-34: Krisztus tanítványainak viszonya az anyagi javakhoz


az anyagi világ önmagában nem rossz, hiszen Isten teremtménye, de bármi bűnné
válhat a számunkra benne, ha az Istentől vonja el a szívünket, ezért kell ennyire őrizni a
szívünket



ne a földi javakat halmozzuk, hanem a mennyei kincseket (= mennyei jutalom), amiket
az Úristen és az emberek szolgálatáért, a jó tetteinkért „viszonzásul kapunk” majd az
üdvösségben


2Kor 4,18: „mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók
ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók”



hogy ne gyűjtsük és halmozzuk ezeket, nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne
legyenek; Isten pontosan tudja, hogy szükségünk van anyagi javakra is (lásd: 6,32)



egy újabb, zseniális érv (kár, hogy nem vesszük halálosan komolyan):





a földi javak megromlanak, elpusztulnak, elveszítjük őket, ellopják tőlünk stb.,
ezért nincs értelme azokat halmozni



de a mennyei jutalommal ez nem történhet meg! – az Isten számon tartja és az
örökkévalóságig a miénk lesz, ahol nem lesz már sem romlandóság, sem
tolvajlás

„ahol a kincsed, ott lesz a szíved is”: a mennyben vagy a földön van a kincsünk?!
Isten vagy a világ a mi kincsünk?



6,22-23: „a test lámpása a szem…”


ez az ige kiragadva a szövegkörnyezetből az egyik legérthetetlenebb a Hegyi
beszédben (számomra legalábbis…); ill. rendkívül magán viseli a kor fogalmazási
jellegzetességeit



fontos: itt is az anyagi javakkal kapcsolatban akarja egy fontos törvényszerűségre
felhívni a figyelmünket



a „szem” a tekintetet jelenti, hogy mi az, amire nézünk; a „test”: tulajdonképpen az
embert jelenti annak fizikai aspektusából; a lámpás az, ami valamilyen világosságot
vet valamire



a krisztusi mondás átfogalmazása/magyarázata:


ami a az emberbe ilyen vagy olyan világosságot hoz, az a tekintete



ha a tekinteted tiszta, azaz isteni, mennyei dolgokra (értsd: a mennyei
kincsekre) néz és figyel, akkor az egész valód tiszta lesz



ha tekinteted gonosz, azaz földi hívságokra figyel, akkor az egész lényed
gonosz lesz



ha tehát a benned lévő „világosság”, amit a tekinteted „lámpása” gyújt
benned, sötétség (mert sötét dolgokra nézel, s ezért sötétség is lesz
benned), akkor hatalmas benned a sötétség!



vagyis az ember tekintete meghatározza mi van a szívében: anyagiasság
vagy az isteni dolgok iránti egyre növekvő ragaszkodás és a világi
hívságokról való lemondás? Mire tekintünk? Mire figyelünk? – ezzel a
kérdéssel szembesít

6,24: itt is tovább folytatja az anyagi javak kontra mennyei „javak” kérdését





egy újabb fontos törvényszerűség: nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak



nincs olyan, hogy Isten és még valami/valaki az urunk; az emberi szív nem bírja
a megosztottságot (és Istennek sem kedves…)



a mammon arám szó: a vagyon megszemélyesítése



tökéletes illusztrációja: a gazdag ifjú története és a tanítványok kérdése
(Mt 19,16-29)



6,25-34: Isten gyermekeinek nincs miért aggódniuk!


keressük először az Isten országát (=uralmát) és igazságát – jusson eszünkbe: „ha
a mi „igazságunk” messze felül nem múlja farizeusok igazságát…”



ezt a szakaszt törvényként olvassuk vagy evangéliumként?


nem azt mondja Jézus: ha Isten országát keresitek, akkor mindez megadatik
nektek



hanem a fordítottját: mivel kegyelemből Isten gondoskodik gyermekeiről, ezért
aggódás nélkül kereshetjük először az Ő uralmának konkrét megvalósulását az
életünkben



ezt támasztja alá a kép, amit hoz: a mezei liliomok „nem fáradoznak”, mégis
Isten különb módon öltözteti őket, mint Salamont, a leggazdagabb izráeli királyt



a munka ettől még nem fölösleges: a madarak ugyan nem vetnek és aratnak,
de repkednek a magokért – az aggódás a fölösleges!



ha valaki ebből arra következtet, hogy akkor nem kell egyáltalán dolgozni, az
megint magát leplezi le: csak akkor van értelme dolgozni, ha azzal
kiérdemelhetem és megdolgozhatom a saját megélhetésemért?! Más értelme
nincs a munkánknak, a fáradozásunknak?!
a munkát is Istennek és a többi ember javára szabadon végezhetjük




nyugodtan, minden aggódás nélkül törekedhetünk a Hegyi beszéd szerinti életre,
mert Isten gondoskodik rólunk

7,1-12: Krisztus tanítványainak kapcsolata
felebarátaikkal és Atyjukkal







7,1-5: kapcsolat a testvérekkel („atyádfia szemében…”)
7,6: kapcsolat az „állatias” természetű emberekkel („a kutyáknak”, „a disznók elé”)
7,7-11: kapcsolat mennyei Atyjukkal
7,12: kapcsolat általában mindenkivel („az emberek”)

7,1-5: a testvéri kapcsolatban: ítélkezés helyett bűnbánat és szerető tanácsolás


7,1-2: az „ítéltessetek” itt most nem divinum pasivum, vagyis nem Isten ítéletéről
van szó; a „nektek is olyannal mérnek” sem Istenre vonatkozik


ezt onnan tudni, hogy 7,3-5-ben felhoz Jézus egy konkrét példát, amiben két
testvér kölcsönösen ítélkezik egymás felett, vagyis az ember-ember
kapcsolatról van szó!, s nem az Isten-ember kapcsolatról: ha ítélkezel a
másik felett, ő is ítélkezni fog feletted – ilyenek vagyunk



a 7,1-2-ben arra a megfigyelhető törvényszerűségre gondol Jézus, hogy az
emberek általában úgy bánnak velünk, ahogy mi bánunk velük



egy örök klasszikus hoz fel példának: amikor valakit megvádolunk, az szinte
mindig visszavádol minket: „hát épp te mondod, a múltkor te…” – egy csomó
emberi vitának ez a menete, és sehova nem vezet!



s ne ideologizáljuk meg az ítélkezést azzal, hogy „mi már rég kivettük a
szemünkből a gerendát”! – maga a szeretetlen ítélkezés ez a „gerenda”, ami újra
és újra a szemünkben van



aki állandóan a törvényre néz, az ítélkezik és moralizál folyton: elítél, megaláz és
magát felmagasztalja
aki az evangéliumra néz, és Isten kegyelmébe kapaszkodik, az maga is
kegyelmes a többi emberrel: megbocsát, ad, felemel





e szakasz tényleg azt tanítja nekünk, hogy sokkal kevesebbet kellene
foglalkoznunk másik ítélgetésével, s jóval többet a saját bűneink megbánásával
és az irgalmasság és a szeretet gyakorlásával


gondoljunk csak pl. a házasságtörő nő esetére; Jézus mondja: „én sem
ítéllek el téged” (Jn 8,11b), pedig neki aztán nem volt se gerenda, se szálka
a szemében

7,6: a szent dolgainkat ne adjuk oda annak, aki épp állatiasan viselkedik


Pl. egy matt részeg embernek fölösleges elmondani az evangéliumot, úgyis
kialussza; vagy pl. Jézus egy szót sem szólt Heródeshez…



honnan tudjuk, hogy a „kutya” és a „disznó” mire vonatkozik:





2Pt 2,22: feslett életű hamis tanítókat nevezi kutyának és disznónak
1Kor 5,11.13: „…az ilyennel még együtt se egyetek… távolítsátok el a gonoszt
magatok közül”, vagyis az egyház szent javaiból, „gyöngyeiből” az ilyen a kizárás
miatt nem részesedhet
ApCsel 8,9-23: Simon mágusnak Péter nem közvetíti pénzért a Szentlélek
ajándékát



van tehát a morális romlottságnak egy olyan foka, amikor nem szabad a
„gyöngyeinket” eléjük vetni: az evangéliumot, az igehirdetést, a bizonyságtételt, a
sákramentumokat, a diakóniánkat, adományainkat stb.



azért, mert Jézus együtt evett vámszedőkkel és paráznákkal, ebből nem következik,
hogy a tanítványai is bárkivel közösséget vállalhatnának; 1Kor 5,6-8: egy kis kovász
az egész tésztát megkeleszti

7,7-11: a mennyei Atyánkban teljes lehet a bizalmunk,
s így imádkozhatunk és fordulhatunk hozzá


Hogy jön ez most ide?




1. a „disznókra” nem bízhatjuk rá értékeinket, de a az Atyánkban mindig
megbízhatunk
2. a testvérrel és az állatias emberekkel kapcsolatban is az első dolgunk az
imádság (azért, mert az utóbbiak elé nem vetjük a gyöngyeinket, hiszen úgysem
élnének vele, csak eltaposnák – attól még imádkozhatunk értük!)



újabb biztatás: Isten megnyitja az ajtók, csak kopogjunk nála bizalommal!



a Lk 11,9-13: ez Magára a Szentlélekre vonatkozik, vagyis aki Isten Lelkét kéri, az
biztos hogy megkapja



7,11: „ha ti gonosz létetekre….”: itt Jézus az embereket egyszerűen „gonosznak”
nevezi, ez is alátámasztja, hogy tényleg minden ember bűnös, de arra használja,
hogy Isten jóságát kiemelje vele

7,12: „aranyszabály”


a „törvény” összefoglalását nyújtja itt Jézus – és nem az evangéliumét!



Konfuciusz: „amit nem szeretnél, hogy veled megtegyenek, azt te se tedd mással”





más kultúrkörökben, vallásokban is vannak helyes morális elvek – amitől a
keresztyénség igazán speciális és egyedi: az a megváltás, a valódi kegyelem



vegyük észre: ez egy negatív megfogalmazás – Krisztus aktív életvitelre, jó
cselekedetekre biztat, s nem csupán valamitől való tartózkodásra (amely
esetben még lehetünk teljesen önzők is)

elképesztő tanács, számtalan helyzetben kiválóan működik – fordítsuk meg a
perspektívát:


Pl. Te mit szeretnél, ha bűnt követnél el?
Ítélkezzenek feletted vagy bocsássanak meg és segítsenek megváltozni?
Ha az utóbbi, akkor te is ezt tedd másokkal!

7,13-27: Krisztus tanítványainak viszonya a hamis prófétákhoz és az Igazihoz


7,13-14: Jézus figyelmeztet minket, hogy az örök életre szoros a kapu és keskeny az út
- lásd pl. Jn 14,6 – csak a Jézust őszintén követők jutnak üdvösségre




az utolsó idők jelei közé tartozik a hamis próféták elszaporodása (Mt 24,23-26); a nehéz
az, hogy sokuk épp Jézusról papol reggeltől estig („a te nevedben”)




sokan járnak a széles úton, ezért az övéinek ébernek kell lenniük!

a gyümölcseikről ismerhetjük meg őket

De mi minősül jó gyümölcsnek? Pont erről szól a következő szakasz: 7,21-27


vagyis még azok sem feltétlenül Istentől valók, akik Jézus nevében prófétálnak,
ördögöket űznek, és sok csodát tesznek (pl. gyógyítanak) – óvatosan kell kezelni
tehát az ún. „karizmatikus” mozgalmat is, mert ezek a jelenségek lehetnek ugyan
Istentől is, de az ördögtől is!



„aki hallja tőlem ezeket a beszédeket…”, vagyis a Hegyi beszédet!, s cselekszi azt,
az épít kősziklára, s az biztos, hogy Jézustól van, s nem hamis próféta – Szentlélek
gyümölcse ez az igazi megszentelődés – a Lélek gyümölcse elsődleges a
karizmákkal előtt! (lásd pl. 1Kor 13,2)


csodát tenni, prófétálni, „ördögöt űzni” az ördög is tud, de az ellenségét
szeretni, képmutatás nélkül Istennel kapcsolatot ápolni, Isten akaratáért
imádkozni, azt nem – ez a hozzáállás és életmód van biztosan a Szentlélektől

A hegyi beszéd összefoglalása


7,28: „a sokaság álmélkodott tanításán”




tényleg elképesztő, amit Jézus tanít – de nemcsak álmélkodni kell, hanem meg
is élni!

7,29: „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudóik”



Jézusnak hatalma van kijelentést adni, mint pl. Mózesnek és a prófétáknak
sőt Jézus a teljhatalmú Úr:








hatalma van elvárni, hogy mindezt meg is tartsuk
hatalma van minket számon kérni
hatalma van megbocsátani, ha nem sikerült épp megvalósítani ezt
hatalma van ezt megcselekedni bennünk a Szentlélek által!

a Hegyi beszéd alapvetően törvény, vagyis a „térjetek meg!”, s nem az evangélium
összefoglalása (bár vannak benne evangéliumi ígéretek):




Luther: ne feledjük, a Hegyi beszéd tükör is, amiben megláthatjuk, mennyire
rászorulunk a megváltásra, mert mindezt nem tudjuk megélni – Jézushoz hajt!
ugyanakkor a kegyelem elfogadása és Szentlélek befogadása által lehetségessé
válik, ami lehetetlen, hogy így éljünk, vagyis iránytű is!



a Hegyi beszéd kifejezi Isten szentségét, s Ő a mércéjéből nem enged, mert saját
szentségét meg nem tagadhatja








a kegyelem nem az, hogy az Úristen lejjebb szállítja a „mércét”!
hanem az: hogy Krisztusban megvált, a Szentlelke által pedig a szívünkbe írja a
törvényt, hogy őszintén törekedjünk a megélésére, és elmenjünk „két mérföldre”
is…
Krisztusnak nem lehetetlen elhordozni bűneink büntetését
a Szentléleknek nem lehetetlen az életünket megtisztítani

a 7,28-29 zárja le a tanítványságról szóló részt, a következő három fejezet (8,110,42) az apostolságról szól

