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Bevezetés

Az ókori rabbik szerint amilyen az első megváltó volt, olyan lesz a későbbi 
is.1 Ehhez hasonlóan jegyezte meg Barnabas Lindars: „ha Jézus műve a meg-
váltás, akkor az új exodust jelent, és ha ő az új kivonulás vezetője, akkor (leg-
alább implicit módon) az új Mózes szerepében kell megjelennie.”2 Kevesen 
vonnák kétségbe, hogy Jézus megváltani jött az ő népét, mégis nagyon vitatott, 
hogy a szinoptikus evangéliumok mennyire jellemzik Jézust új Mózesként. 
E tárgykör jelentősége az újszövetségi bibliatudomány számára nemcsak az, 
hogy feltárja az őskereszténység zsidó jellegét – ami sok egyházi és tudomá-
nyos körben mellőzött vagy kevésbé hangsúlyos –,3 de rendkívül jelentős Máté 
krisztológiájára vonatkozóan is. E dolgozat célja, hogy a Máté-evangélium 
mózesi képanyagát kutassa. A tanulmány először kritikusan elemzi az evan-
gélium azon sorait, ahol a mózesi képanyag a legnyilvánvalóbbnak tűnik.4 
Néhány következtetés pedig összefoglalja a tanulmány állításait és tárgyalja a 
mózesi képanyag Máté krisztológiájára gyakorolt hatásait.

* A fordítás alapjául szolgáló tanulmány: Wayne S. Baxter, „Mosaic Imagery in the Gospel of 
Matthew”, Trinity Journal 20/1 (1999): 69–83. Fordította: Mile András.

1 Vö. Eccl. Rab. (Midrás a Prédikátor könyvéhez) 1,18.
2 „The Image of Moses in the Synoptic Gospels”, Theology 58 (1955) 129.
3 donald Verseput azt írja: „az a következtetés, hogy Máté teljesen kitörölte a hagyományos zsi-

dó várakozások politikai arculatát és azt a személyes, lelki üdvösséggel helyettesítette, széles körben 
elfogadott alaptétele lett a Máté-evangéliummal foglalkozó kutatásoknak” („The davidic Mes siah 
and Matthews Jewish christianity”, SBLSP [1995] 102).

4 A „mózesi” szövegek átfogóbb (de túlságosan részletekbe menő) értékelését lásd: dale Allison Jr., 
The New Moses: A Matthean Typology (Minneapolis: Fortress, 1993). Tanulmányom párbeszédet foly-
tat e fontos művel.
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1. A születés- és a gyermekségtörténet

Több elemző érvelt a mózesi tipológia mellett a Máté evangélium nyitó el-
beszélésében.5 Az események a Máté közölte születéstörténetben bizonyá-
ra fölidézik a kivonulás elbeszélésének nyitó sorait.6 Miután heródes meg-
tudja, hogy megszületett egy gyermek, aki a zsidók királya, titokban terve-
zi a gyermek elpusztítását (Mt 2,13b). de Isten angyala szól Józsefnek és arra 
utasítja, hogy fiával meneküljön Egyiptomba (Mt 2,13a). Amikor heródes rá-
jön, hogy a bölcsek becsapták, megparancsolja, hogy valamennyi két évnél 
fiatalabb fiúgyermeket öljenek meg a környéken. Máté története nagyon is-
merősen cseng: amikor a fáraó gyanakszik, hogy a szapora héberek ellensé-
geihez csatlakoznának egy háború alkalmával, majd elhagynák az országot 
(nagy fölzúdulást okozva ezzel saját birodalmában), megparancsolja, hogy 
minden újszülött héber fiúgyermeket öljenek meg (Kiv 1,10.16). Az újszülött 
Mózes szülei miatt megmenekül ettől a sorstól (Kiv 2,1–10).

A Kiv 1–2 áthallásai ismerősek lehettek az első századi olvasóknak, külö-
nösen akkor, ha a mózesi hagyományok Josephus Flavius és más, a második 
templom idején élt íróknak a műveik révén beágyazódottak az ősi palesztin 
kultúrába.7 Josephus írja:

Az egyik szent írástudó […] jelentette a királynak, hogy az izraeliták idejében születik 
valaki, aki megalázza az egyiptomiak uralmát és megnöveli Izraelét […] és mindenkit 
felülmúl dicsőségben. […] A király megijedt, és a tanácsokra hallgatva megparancsol-
ta, hogy minden izraelitánál születő fiúgyermeket vessenek a folyóba.8

Josephus arról is beszámol, hogyan jelent meg Isten Mózes apjának álmá-
ban, és a fáraó rendelete miatti elkeseredésében buzdította őt (kinyilatkoz-
tatva neki, hogy minden rendben lesz), és megjövendölte, hogy fia nagy lesz 
és megszabadítja népét az egyiptomi szolgaságból.9 Bizonyára, ha az ilyen 

5 Például: howard Teeple, The Mosaic Eschatological Prophet (JBL Monograph Series 10; Philadelphia: 
SBL, 1957) 74–75; raymond Brown, The Birth of the Messiah (Garden city: doubleday 1977) 107–
119; Allison, The New Moses, 14065; és A. d. A. Moses, Matthews Transfiguration Story and Jewish-
Christian Controversy (JSNTSup 122; ed. Stanley E. Porter: Sheffield Academic, 1996) 164–166.

6 J. crossan fölsorolja a történet alapvető párhuzamait: a gyermek elleni összeesküvés, az édesapa tettei 
és a gyermek megszabadítása („From Moses to Jesus: Parallel Themes,” Bible Review 2 [1986] 18–27).

7 Nagy valószínűséggel figyelembe lehet venni sok Mózessel foglalkozó művet, például: Mózes tes-
tamentuma, Mózes kulcsa, De Vita Mosis, Mózes-apocryphon, Misztikus szavak könyve, Mózes króniká-
ja, Mózes nyolc könyve, Mózes apokalipszise, 2QapMoses (2Q21), Mózes halálának midrása és más további 
munka, amihez még jön az a sok irodalom, ami Mózesről ír, vagy egyértelműen mózesi képanyagot 
használ: pl. Pszeudo-Philón zsidó régiségek c. munkája, Ábrahám apokalipszise, Jubileumok könyve, kü-
lönböző targumok és midrások.

8 Ant. 2.205–6, vö. Tg Ps.–J. Kiv 1,15 és Pseudo–Philo 9.
9 Ant. 2.101–6.
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hagyományok részei voltak az ősi palesztin kultúrának (márpedig úgy tű-
nik), akkor a Mózes-történet körvonalai könnyen felismerhetőek voltak 
Máté születés-elbeszélésében.10

Ez a körvonal tisztábban látható Máté elbeszélése végén, ahol kifejezet-
ten idéz a Kivonulás könyvéből. Máté azt írja, hogy heródes halála után egy 
angyal szól Józsefnek, hogy vigye vissza a gyermeket és az anyát Izraelbe, 
„meghaltak ugyanis, akik a gyermek életére törtek (Mt 2,20: τεθνήκασιν 
γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου). Ez szinte teljesen egyezik a Kiv 
4,19 versével, ahol Isten szól Mózeshez: „meghaltak ugyanis, akik az életed-
re törtek” (τεθνήκασιν γὰρ πάντες οἱ ζητοῦντές σου τὴν ψυχήν).11 Ahogy 
a Kivonulás könyve nyitó elbeszélésének végén, úgy Máté olvasói is, mire a 
gyermekségtörténet leírásának végére érnek, új kivonulást várnak, azaz egy 
új szabadító fölemelkedését, aki kivezeti Izraelt a száműzetésből.

2. Kivonulás és száműzetés

A kivonulás motívuma fontos Máténak. Az Izrael királyi vonalát követő csa-
ládfa12 fordulópontja a babiloni fogság idejére esik (Mt 1,11–12), ahol meg-
szakad a dávidi dinasztia. Az evangélista harmadik „tizennégy”nemzedéke 
– utalva a Babilonba való elhurcolás és a Krisztus közötti időre – valójá-
ban tizenhárom generáció. Ezek alapján Máté számításai szerint Izrael még 
száműzetésben van.13 A babilóniai fogságban hullatott könnyek a betlehe-

10 Akár Márk és János, Máté is megírhatta volna evangéliumát e párhuzam nélkül, vagy mint Lukács, 
teljesen más hagyományból választhatott volna motívumot. de nem ezt tette. 

11 Brown írja: „A rejtélyes többes számú ige Máté evangéliumában (amikor csak heródes halt meg) 
lehet, hogy kifejezett idézet a LXX Kiv 4,19-ből.” (The Birth of the Messiah, 113. 38. lábjegyzet; vö. 
Krister Stendahl, „Quis et unde? An Analysis of Matthew 12,”, The Interpretation of Matthew [ed. 
Graham Stanton; Philadephia: Fortress, 1983] 64, 22. lábjegyzet).

12 Vö. d. A. carson, „Matthew,” The Expositer’s Bible Commentary, vol. 8 (ed. Frank E. Gaebelain; 
Grand rapids: Zondervan, 1984) 64–69; W. Barnes Tatum, „’the Origins of Jesus Messiah’ (Matt 
1:1, 18a): Matthew’s use of the Infancy Traditions,” JBL 96 (1977) 527; Versput, „The davidic 
Messiah,” 1078.

13 Ebbe a száműzetésbe született Krisztus (Mt 1,17b 18a), és ebből hívja ki Isten Izraelt (Mt 2,15; vö. 
Óz 11,1). Ahogy Máté látja Izrael tartós fogságát, az erős párhuzamot mutat a próféták szemléleté-
vel, akik gyakran használnak fogság/kivonulás hasonlatokat: pl. Iz 10,24–26; Jer 2,4–7; Ez 20,33–38; 
Óz 2,14–15; 13,4–6. richard France megjegyzi: „A próféták gyakran várják ’Isten cselekedeteinek 
megismétlését’. A kivonulás különösképpen modellül szolgál a prófétai jövendöléseknek, mind az 
Izrael nemzeti történelmében történő szabadításában, mind Isten dicsőségesebb eszkatologiai mű-
vében” (Jesus and the Old Testament [downers Grove: InterVarsity, 1971] 39). Az, hogy maga dávid ki-
rály könyöröghetett az Úr szabadításáért és a népe helyreállításáért (Zsolt 14,7) azt sugallja, hogy a 
fogság leginkább spirituális kérdés volt, amely lelki megoldást igényelt, azaz új szövetséget (vö. Jer 
31,31–34 és Ez 36,25–27). Izrael mély nemzeti bűnbánatának és az Isten felé irányuló, szívből jövő 
engedelmességnek szükségességét a második templom korában élő írók is észlelték; vö. cd 1,1–21, 
Jubileumok könyve 23,23–31; SalZsolt 5,6–7.
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mi édesanyák könnyeiben a legkifejezőbbek, akiknek fiait heródes lemészá-
roltatta (2,17–18, vö. Jer 31,15). de ahogyan ráhelt megvigasztalta a szabadí-
tás ígérete (Jer 31,16–25, különösen a 31–34. versek, ahol Isten megígéri a vég-
ső szabadítást: az új szövetséget, amely megszabadítja népét a bűnöktől), 
ugyanúgy Jézus, dávid király jogos örökösének megmenekülése is nagy re-
ményt és várakozást ébresztett Izrael új kivonulására, amelynek vezetője egy 
új Szabadító, a Krisztus (vö. Mt 1, 21).14

Az új kivonulásra való várakozás csak fokozódik a Keresztelő Jánosról 
szóló elbeszélésben. János „azokban a napokban” (3,1) bűnbánatot hirdet.15 
Bár lehet, hogy ez a mondat egyszerűen kronológiai,16 mégis annyira kötő-
dik a próféták eszkatologiájához,17 hogy itt nehéz nem meghallani az erre 
tett utalásokat, különösképpen, ami ez után következik a szövegben. Máté 
azt írja, hogy Keresztelő János működését Izajás megjövendölte (Mt 3,3), és 
habár az evangélista csak egy verset idéz Izajástól, az első századi olvasóban 
visszhangozhatott az egész izajási szöveg:

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja a ti Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem 
szívéhez, és kiáltsátok neki, hogy letelt szolgálata, letörlesztette bűnét, hiszen kétszere-
sen meglakolt az Úr kezétől minden vétkéért! Egy hang kiált: Készítsétek a pusztában 
az Úr útját, egyengessetek ösvényt a sivatagban Istenünknek… Akkor kinyilvánul az Úr 
dicsősége és látni fogja minden ember egyaránt. Bizony, az Úr szája szólt. (Iz 40,1–5)

Izajás számára ez a szózat a babiloni fogságra vonatkozott, Máté szerint 
azonban Izrael még száműzetésben élt és várta a végső kivonulást. Az evan-
gélista számára már most megérkezett a végső kivonulás: „elközelgett a 
mennyek országa” (3,2; vö. 4,17; 10,7; 12,28).18 Ennek a nagy kivonulásnak a 
végső Szabadítója maga az igazi Isten Fia lesz, a par excellence Fiú, Jézus (Mt 
3,17; vö. 2,15 és 1,23).

14 Bizonyára Óz 11,1 Krisztusra vonatkoztatása a Mt 2,15-ben erre az olvasatra ösztökéli az olvasót, azaz 
amikor Krisztus, az igazi Isten Fia Egyiptomból érkezik, a népét hozza magával. 

15 Nemzeti bűnbánatra vágyott a második templom idején a szent maradék (vö. a 12. lábjegyzetet fentebb).
16 Lásd: John Broadus, Commentary on Matthew (Grand rapids: Kregel, 1990) 31.
17 Például: Iz 4,2; Jer 30,8; Ez 38,10; Óz 2,16; Joel 3,1; Ám 9,11; Abd 8; Mik 4,6 stb.
18 Érdekes megjegyezni, hogy amíg Izajás gyakran az „azon a napon” kifejezést használja (több mint 

negyvenszer) a 40. rész után csak egyszer fordul elő. Nyilvánvaló, hogy Máté számára a 40. résznél 
„az a nap” most van.
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3. A megkísértés

A par excellence Fiú próbája a pusztában, amelyet azonnal követ Jézus fiúsá-
gának mennyei tanúsága, erre az új kivonulás motívumra támaszkodik.19 Az 
Egyiptomból való kivonulás után nem sokkal Izrael, Isten „elsőszülöttje” (Kiv 
4,22) negyvenévnyi megpróbáltatáson esett át. „Megkísértette” őket az éhség 
(Kiv 16,2–8) és a bálványimádás (Kiv 32,1–9), végül arra is „kísértést éreztek”, 
hogy Istent próbára tegyék (Kiv 17,1–7). Végül Izrael nyomorúságos kudarcot 
vallott, és egy egész nemzedék elpusztult a pusztában (Szám 25,1–9).

de amint Isten első fia kudarcot vallott a pusztában, Jézus, a Fiú győ-
zedelmes engedelmességgel tartózkodik a pusztában. Az evangélista ügyel 
arra, hogy párhuzamot vonjon Jézus és Izrael pusztai tapasztalatai között.20 
Elsősorban akár Izrael, Jézus is a negyvenes számegységgel jelölt ideig tar-
tózkodik a sivatagban („negyven nap és negyven éjjel”).21 Jézust megkísérti 
az éhség, de Izraeltől eltérően eltökélten ragaszkodik Isten Szavának táplálé-
kához. Ő is megkísérttetett, hogy Istent próbára tegye, de az első fiútól elté-
rően ő a bizalmat és az engedelmességet választja. Megkísérti a bálványimá-
dás, de helyette Isten szolgálatát és imádását választja. Így Jézus bizonyítja, 
hogy az Atyának való tökéletes engedelmessége által ő Isten valódi Fia. Földi 
tevékenysége vége felé újra próba elé kerül (vö. Mt 27,40).

A megkísértés perikópája bemutatja, hogy Jézus fiúsága nem csak onto-
lógiai, hanem funkcionális is.22 Jézus valóban Isten Fia, hiszen tökéletesen 
engedelmeskedik Istennek.23 Pontosan itt kapcsolódnak össze az Isten Fia és 
a szolga képei. Ezek a témák először a Mt 3,17-ben találkoztak, ahol a meny-
nyei hang egyaránt hivatkozott a Zsolt 2,7-re és az Iz 42,1-re.24 A Zsolt 2,7 
Jézus fiúságára vonatkozik, míg az Iz 42,1 a szolga szerepéről szól. Jézus fi-
úsága felülmúlja Izraelét mind ontológiai (Izrael Isten fogadott fia volt, míg 
Jézus Isten természet szerinti fia), mind funkcionális szempontból (Izrael 

19 Máté a τότε [„akkor”] szóval kezdi a perikópát, amely szövegbeli kapcsolatra utal az előző 
perikópával, különösen az utolsó mondattal a 17. versben, amely Jézus fiúságára vonatkozik.

20 Az, hogy Jézus a MTörv 6–8-ból vett idézettekkel válaszolt a kísértésekre mutatja, hogy tudatában 
volt az Izraellel való tipológiai kapcsolatnak.

21 Allison amellett érvel, hogy a „negyven nap és negyven éjjel böjtölni” kifejezés határozottan móze-
si utalás, állítva, hogy „negyven éjjel” egy különleges mózesi kifejezés: csak Mózes böjtölt a pusztá-
ban, Izrael nem. Következésképpen itt határozottan mózesi tipológiát lát (The New Moses, 165–72). 
A böjtölés önmagunk megalázásával jár (vö. Lev 16,29, 31; Szám 29,7; Zsolt 35,13; Iz 58,3,5), és éppen 
ez volt Isten szándéka Izraellel a pusztában (MTörv 8,23,16).

22 A két fogalom szervesen összefügg a negyedik evangéliumban (vö. Jn 5,18–22,30; 10,18; 14,31; passim).
23 david hill írja, „[Jézus] éppen azért ’Isten Fia’, mert alázatos, engedelmes és szolgálatkész” („In 

Quest of Matthean christology,” Irish Biblical Studies 9 [1986] 140).
24 Ez a kétszeres hivatkozás jól ismert (robert Gundry, The Use of the Old Testament in St Matthew’s 

Gospel [NovTSup 18; Leiden: Brill, 1967] 29–32; carson, Matthew, 109).
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engedetlen volt, míg Jézus tökéletesen engedelmes). Máté számára egyértel-
mű, hogy az első fiú csak rámutatott az utolsó Fiúra. Az első, Mózes által ve-
zetett kivonulás kudarccal végződött, és elővételezte az utolsó, a soha kudar-
cot nem valló Jézus által bevégzett kivonulást.

4. A hegyi beszéd

Jézus első nyilvános tanításának helyszíne Máté evangéliumában több szem-
pontból is felidézi Mózes alakját a Sínai hegyen.25 Először is, az evangélista 
azzal kezdi a perikópát, hogy Jézus felment egy hegyre (5,1: ἀνέβη εἰς τὸ 
ὄρος). ulrich Luz szerint ez a mondatrész valószínűleg „Mózes Sínai hegy-
re való felmeneteléhez társítható.”26 Allison megjegyzi, hogy a mondatrész 
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος („felment a hegyre”) huszonnégyszer fordul elő a LXX-
ban, ezek közül tizennyolc a Pentateuchoszban.27 Tizennégy említés a Sínai 
hegyre vonatkozik, közülük tizenegy kimondottan Mózesre.28 Így a kifeje-
zés, bár nem kizárólagosan mózesi, úgy tűnik, mégiscsak sínai-motívum.29 

A következőkben Máté úgy fogalmaz, hogy Jézus „szólásra nyitva ajkát” 
tanított. Ennek a sémi szófordulatnak (vö. Jób 3,1; 33,2; Zsolt 78,2; dán 10,16; 
Apcsel 8,35; 10,34; 18,14)30 itt most különleges szerepe van: Jézus tanításának 
kinyilatkoztató természetét jelöli.31 Jézus nem egyszerűen egy írástudó, aki 
magyarázza az Írásokat: ő az Írás meghatározó értelmezője (lásd a néptö-
meg válaszát beszédére: Mt 7,29). Jézus tanításának a kinyilatkoztató termé-
szete hangsúlyos, ahogy saját szavaiból is kihallatszik (Mt 4,4): „Megíratott: 

25 robert Banks másként gondolja: „Egy ’névtelen’ hegy társítása Jézus szolgálatának fő mozzanata-
ihoz Máté evangéliumában – megkísértés, tanítványok elhívása, színeváltozás, nagy küldetés – in-
kább a ’kinyilatkoztatás’ szerepét jelöli, és nem helyét. (Jesus and the Law in the Synoptic Tradition 
[SMTSMS 28; ed. Matthew Black; cambridge: cambridge university Press, 1975] 231). Még ha 
Banks-nek igaza is van, a kinyilatkoztatás képe akkor is teljesen párhuzamos a sínai eseménnyel, 
ahol Isten először nyilatkoztatta ki magát népének Mózes közbenjárása által (vö. 2Kor 3,7–18). 

26 ulrich Luz, Matthew 17: A Commentary (Minneapolis: Fortress, 1980) 224.
27 Allison, The New Moses, 174–175.
28 Pl. Kiv 19,3: καὶ Μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τοῦ θεοῦ („Mózes pedig felment az Isten hegyére”).
29 Jack Kingsbury amellett érvel, hogy a hegy motívuma arra utal, hogy Jézus Isten Fia („The Title 

’Son of God’ in Matthew’s Gospel,” CBQ 37 [1975] 193–202). Kingsbury kizár minden mózesi ha-
sonlatot, „figyelembe véve, hogy Máté összességében nem dolgozza ki evangéliumában az új Mózes 
tipológiáját” (16. oldalon a 48. lábjegyzet). de ha közelről megvizsgáljuk Kingsbury érveit, akkor 
nem meggyőzőek. Mi több, szükségesnek vélünk (akárcsak Kingsbury) egy teljesen kidolgozott új 
Mózes-tipológiát annak érdekében, hogy lássuk a Sínai-hegy Mózesének jellemzőit, ami Máté evan-
géliumában nem alaptalan.

30 Vö. carson, „Matthew,” 129 és Broadus, Matthew, 87.
31 Vö. carson, „Matthew,” 129.
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nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájá-
ból származik.”(vö. MTörv 8,3).32 

harmadszor: Krisztus tanításának lényege a Tóra.33 Kijelentésével, mi-
szerint nem eltörölni jött a törvényt, hanem beteljesíteni, azt állítja, hogy 
Mózes tulajdonképpen várta őt, más szóval: Mózes profetikus előképe volt 
Jézusnak (vö. Jn 5,46–47).34 Az utalás egyértelmű: Jézus olyan, mint Mózes, 
bár sokkal nagyobb, ezért Krisztus a Tóra egyedüli hiteles értelmezője, mert 
őáltala van a Tórának végső értelme és beteljesedése.

Negyedszer: lehetséges, hogy Máté azáltal, hogy a hegyi Beszédet közvet-
lenül az 1–4. fejezetek kimagasló kivonulási képei után helyezte, a második 
templom korának irodalmi szándékát tükrözi, amely összekötötte a kivonu-
lást a Sínai-hegyi eseményekkel.35 ha ez igaz, akkor az első négy fejezet meg-
kívánna valamiféle Sínai csúcspontot.

5. Az Úr Szolgája

A Mt 12,15–21-ben Izajás próféta hosszú idézésével (Iz 42,1–4) Máté egyér-
telművé teszi, hogy Jézus Jahve szenvedő szolgája (παῖς θεοῦ).36 Találunk-e 
mózesi képanyagot ehhez a meghatározáshoz? Maga „az Úr szolgája” cím 
szorosan kapcsolódik Mózeshez az Ószövetségben.37 Egyesek, mint például 
Aage Bentzen, amellett érvelnek, hogy az Úr szolgája (vagyis a próféta) való-
jában „az ’új Mózes’ – ’Mózes redivivus’”.38 

32 Máté képe Krisztusról mint Kinyilatkoztatóról egybecsengett a korai messiási várokozásokkal. A 
szamariai asszony például azt mondta Jézusnak: „Tudom, hogy eljön a Messiás, és amikor ő eljön 
kijelent majd nekünk mindent.”(Jn 4,25, vö. cd 7,18; 4Q175; 1hén 51,3).

33 Egyesek Jézus kijelentéséről azt gondolják, hogy „messiási Tóra”. Allison, másokkal együtt egyet-
ért ezzel a gondolattal: „Jézus, a Mózeshez hasonló Messiás, aki meghirdeti Isten eszkatologikus 
akaratát egy hegyen, amely tipológiailag azonosítható a Sínai-heggyel.” (The New Moses, 185).

34 carson, „Matthew,” 1414
35 Pl. 4Ezdr 14,4: „És elküldtem őt, és kivezettem népemet Egyiptomból, és elvezettem a Sinai hegy-

hez, és napon át magamnál tartottam.” (Jelentis István fordítása), vö. 9,29–30; Mózes mennybevé-
tele 3,11sköv.; passim.

36 Korábban a mennyei hang a Mt 3,17-ben utalt az Iz 42,1-re, de ez most kifejezett lesz a 12,18-ban (vö. 
a Mt 17,5-tel, ahol újra megismétlődik). Jézus gyógyító szolgálatának beteljesedése a szenvedő Szolga 
éneke, az Iz 53,4, amit az evangélista idéz a 8,17-ben. Valószínűleg ugyanerre az énekre utal a Mt 
26,28 (Iz 53,12); ezt erősítik meg Jézus küldetéséről szóló saját szavai, melyek a „Szolga” kifejezésbe 
ágyazódtak: „hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon” 
(20,28).

37 Pl. Kiv 14,13; Szám 12,7,8; MTörv 34,5; Józs 1,1,2,7,13,15; 8,31,33; passim; 1Kir 8,56; 2Kir 18,12; 1Krón 6,49; 
2Krón 1,3; Neh 1,8; Zsolt 105,26; dán 9,11; Mal 4,4. habár a héber Biblia más személyeket is nevez 
Isten szolgáinak (pl. Ábrahám, Józsué és dávid), mégis főképp Mózes az, akit így neveznek az egész 
kánonon keresztül. A „Szolga” elnevezés különlegesen kitüntetett szerepre utal.

38 Aage Bentzen, King and Messiah (London: Lutterworth, 1955) 66. Ez az álláspont viszont túlhang-
súlyozza az új kivonulás motívumát a Szolga énekeiben. Azok a szakaszok, amelyek Bentzen sze-
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habár Bentzen túloz, biztosan állítható a domináns kivonulás-motí-
vumról a szolga énekeiben, hogy a szolga nagy szabadulást hoz el:

Így szól az Úr, aki utat készített a tengerben, és a hatalmas vizekben ösvényt; aki ki-
hozott kocsit és lovat, hadsereget és hőst, akik együtt fekszenek, nem kelnek fel töb-
bé, kialudtak, mint a mécsbél, és elhamvadtak: „Ne gondoljatok a régi dolgokra, és 
az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjá-
tok? Igen, utat készítek a pusztában és a pusztában folyókat.” (Iz 43,16–19, vö. 45,13; 
49,8–12; passim)

Ahogy már érveltünk, Máté (akárcsak a próféták, akik a szent maradék-
ról beszéltek) úgy értelmezte, hogy Izrael még mindig száműzetésben van, 
szüksége van a „nagy” kivonulásra. Isten elküldte Keresztelő Jánost, hogy 
hirdesse népének: eljött az idő erre a végső kivonulásra (Mt 3,1–13, vö. Iz 
40,1–5), majd elküldte Fiát, Jézust, hogy bevégezze azt (Mt 3,17, vö. Iz 42,1)39 
Így, ahogy a Szolga téma találkozik a kivonulás motívummal, úgy tűnik, va-
lóban mózesi képanyaggal van dolgunk.

6. A népsokaság megvendégelése

Jézus kenyérszaporítása felidézi azt, hogy Mózes mannát adott Izraelnek 
(Kiv 16). A mózesi képanyag itt nem annyira bizonyos nyelvi párhuzamokra 
támaszkodik,40 csupán a csoda természetére, azaz a kenyér természetfeletti 
megjelenésére. A manna csodája (amit Isten „mennyei kenyérnek” nevezett 
[Kiv 16,4]) mindörökre a zsidók szívébe vésődött (vö. Zsolt 78,23–25; 105,40; 
Neh 9,15; Jn 6,14, 31). János beszámolójából egyértelmű, hogy a csodálatos 
kenyérszaporítás és a népsokaság jóllakatását látván a tömeg azonnal össze-
kapcsolta ezt Mózes manna-csodájával. „Az emberek pedig, látva a csodaje-
let, amelyet művelt, azt mondták: Bizonyára ez az a próféta, aki eljön a vi-
lágra!” (Jn 6,14).41 Bár Máté elbeszélése nem utal konkrétan Mózesre, maga a 
csoda elég ahhoz, hogy fölidézze „az előbbi megváltót”.42

rint összehasonlítják a szolgát Mózessel (49,56; 812), inkább annak képei, hogy mit tesz majd a 
Szolga, azaz egy új kivonuláséi. Amint Izrael megszabadult a múltban, úgy fog a jövőben is. 

39 Ahogy J. Jeremias megjegyzi: a fiúság és a szolgaság fogalma találkozik a „Isten Szolgája” fogalom-
ban a LXX utáni judaizmusban (παῖς θεοῦ, TdNT 5. 678).

40 contra Allison, The New Moses, 240–242.
41 Vö. Eccles Rab 1,28: „Ahogy az előbbi megváltónak köszönhetjük a manna hullását […], úgy a későb-

bi megváltónak is köszönhetünk majd mannahullást.”
42 ha Jézus csodálatosan fürjet adott volna kenyér helyett, akkor is Mózesre gondoltak volna.
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7. A színeváltozás

A mózesi képanyag a színeváltozás hegyén a legerőteljesebb. Máté részletei-
nek jelentős része felidézi Mózes alakját a Kiv 24. és 34. fejezetének elbeszé-
léseiben. Maga a színeváltozásra egy „magas hegyen” kerül sor (Mt 17,1 vö. 
Kiv 24,15–16), és habár a hegy említése nem feltétlenül jelent új mózesi té-
mát,43 amikor mégis megfelelő kontextusba kerül (vö. „A hegyi beszéd”), ak-
kor a mózesi-sínai képanyagot gazdagítja. A „hat nap” említése felidézi a 
Kiv 24,16-ot, ahol „az Úr dicsősége leszállt a Sínai-hegyre, miután azt hat na-
pig eltakarta”. Jézus magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost, ami arra hason-
lít, ahogyan Mózes magával vitte Áront, Nádábot és Abiut a Sínai-hegyre 
(vö. Kiv 24,1.9). 

Máté azt írja Jézusról, hogy „ragyogott az arca, mint a nap” (17,2). Ez a le-
írás eltér a párhuzamos beszámolóktól: Márk semmit nem említ Jézus arcá-
val kapcsolatban, Lukács pedig csak annyit mond, hogy az arca elváltozott 
(vö. Mk 9,3; Lk 9,29), így Máté beszámolója leginkább Mózest idézi, akiről 
az van megírva, hogy az arca ragyogott.44 

A beárnyékoló felhő (Mt 17,5) azt a felhőt idézi, ami beborította a Sínai-
hegyet (Kiv 24,15–18).45 A felhőből megszólaló hang felidézi az Úr hangját, 
amint Mózest szólította a felhőből (Kiv 24,16). Az Úr szavai a felhőből – „Ez 
az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok” – két korábbi 
perikópiát juttatnak eszünkbe. Az első a Mt 12,15–21 hasonló mondanivalójá-
val a 18. versben: „a választottam, a kedvencem, akiben lelkem tetszését talál-
ta”; a második pedig a Mt 3,13–17, ahol először halljuk: „Ez az én szeretett fiam, 
akiben kedvem telik.” Amint már említettük, ezek a perikópák az új kivonulás 
motívumhoz kapcsolódnak, és így a mózesi képanyaghoz tartoznak.

Végül az ἀκούετε αὐτοῦ [„rá hallgassatok”] szavakról úgy tűnik,46 hogy 
a MTörv 18,15-re hivatkoznak: „hallgassatok őrá” (αὐτοῦ ἀκούσεσθε).47 Az 
Atya hangja kijelenti, hogy Jézus nem csupán egy próféta Izrael prófétáinak 

43 contra Allison, The New Moses, 170.
44 A Kiv 34,30-ban olvashatjuk: „Áron és Izrael fiai azonban meglátták, hogy sugárzik Mózes arca”. 

Philón összehasonlítja Mózes arcát és a napot, amikor azt írja, hogy miután Mózes lejött a hegyről, 
az emberek, „akik látták, elképedtek és ámulatba estek, és nem bírták szemük tekintetét ráemelni, 
mivel a napsugáréhoz hasonló fényesség áradt róluk” (Bollók János fordítása, Mózes élete 2,70; vö. 
2Kor 3,7–13). 

45 csak Máté jellemzi fényesnek a felhőt, megerősítve a kapcsolatot a Sekiná dicsőségével (vö. carson, 
Matthew, 386).

46 Lehet, hogy ez Jézus saját buzdításának idézése a Mt 7,24-ben: πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους 
τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς („mindenki ugyanis, aki hallgatja szavaimat és tettekre váltja”).

47 Amennyiben az αὐτοῦ ἀκούετε szövegváltozata helyes, ahogy azt az alexandriai, ephraemi, washing-
toni és néhány későbbi kézirat őrzi, akkor a hivatkozás még nagyobb erővel bír. 
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sorából, hanem ő a Mózeshez hasonló próféta (Apcsel 3,22; 7,37),48 akire 
Mózesnél és Illésnél is jobban oda kell figyelni.49 Mégis Mózes és Illés sze-
repét nem lehet leszűkíteni valamiféle ellentétpárra.50 A szövegkörnyezet-
ből kiindulva Illés szenvedő alakként tűnik fel, aki előre jelzi Jézus passió-
ját,51 Mózes pedig tipológiai szerepet tölt be. Mózes az utolsó próféta, azaz 
a Messiás prototípusa (MTörv 18,15.18), és amint Mózes engedelmességet 
parancsolt ennek a jövőbeli prófétának, ugyanúgy maga Isten is hasonló, 
Jézushoz való hűséget parancsol (5. vers). Mózes és Illés sajátos szolgálata 
előre jelzi és megtalálja végső beteljesedését Jézus szolgálatában.

8. A diadalmas bevonulás Jeruzsálembe

A mózesi képanyagnak csak halvány árnyalatával találkozunk ebben a 
perikópában. Amikor a városlakók megkérdezik: „Kicsoda ez?”, a tömeg így fe-
lel: „Ez Jézus, a próféta a galileai Názáretből.” (11. vers). Kingsbury lebecsüli ezt 
a „megvallást”,52 de komoly mulasztást követ el, mivel nem veszi figyelembe a 
kontextust. A néptömeg buzgón élteti Jézust mint „dávid Fiát”. Ez kimondot-
tan messiási megszólítás.53 Amennyiben a „hozsanna” megtartotta eredeti jelen-

48 János evangéliuma továbbra is a legegyértelműbb tanúja a második templom judaizmusának pró-
fétai várakozásra (a próféta, aki olyan lesz, mint Mózes). Leírja, hogy miként faggatta a tömeg 
Keresztelő Jánost: „Ki vagy te? […] és megvallotta: Nem én vagyok a Krisztus. Erre megkérdezték 
tőle: Mi vagy tehát? Illés vagy? Ő azt válaszolta: Nem vagyok. A Próféta vagy? Azt felelte: Nem va-
gyok.” (1,19–21, vö. 6,14) Annak ellenére, hogy a tömegnek nem teljesen állt össze a kép (bár érdekes, 
hogy Jézust és a Prófétát összekapcsolják a Jn 7,40–42. 52-ben), elvárta Mózes szavainak a MTörv 
18,15–18 szerinti személyes és nem csak kollektív beteljesedését (ahogy a qumráni közösség, vö. cd 
6,10–11; 7,18–20; 1QS 9,11).

49 Ez a részlet nagyobb kidolgozásra kerül a szövegben miután a tanítványok Isten hangjától megret-
tentve, felnéznek, és nem látnak senkit, csak αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον [„csak Jézust egymagát”]. Ezt el 
lehetett volna mondani extra névmás nélkül is (vö. Lukács 9,36), ennek használata azonban növe-
li a különbséget Jézus, Mózes és Illés között. A hang nemcsak int, hanem korrigál is. Péter tudat-
lanságában visszautasítja Krisztus passió-jövendölését (Mt 16,21–23). Ahogyan Jézus helyreigazítot-
ta ezt az evilági hozzáállást, ugyanúgy az Atya ismét helyreigazítja (más szóval: „hallgass arra, amit 
az én fiam mond neked!”) Vö. Walter L. Liefeld, „Luke”, The Expositor’s Bible Commentary, vol. 8 
(szerk.: Frank E. Gaebelein; Grand rapids: Zondervan, 1984) 928.

50 Amint azt david hay megjegyzi: „Mózesnél és Illésnél nem voltak nagyobb alakok a zsidó szentírási 
hagyományban” (Moses Through New Testament Specatcles,” Int 44 (1990) 241). rövid, de hasznos le-
írás található lehetséges szerepeikről az elbeszélésben: Moses, Matthew’s Transfiguration Story, 36–42. 

51 Vö. Jézus szenvedéseinek jövendölése (Mt 16,21–23), rövid közlése a tanítványság áráról (16,24–27), 
különösen tanításáról, amely Illés visszajöveteléhez kapcsolódik (vö. 17,9–13): „de mondom nektek, 
hogy Illés már eljött, s nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Épp így az 
Emberfia is szenvedni fog miattuk. (17,12).”

52 Kingsbury írja: „Látható, hogy ez a ’megvallás’ a Mt 16,13–20 és a 11,9 részekben mennyit számít 
Máté szemszögéből.” („The Title Son of david in Matthew’s Gospel,” JBL 95 [1976] 600).

53 Összhangban Máté Zak 9,9 idézésével, ez a cím hangsúlyozza a Messiás királyi mivoltát („Verseput, 
The davidic Messiah and Matthew’s Jewish christianity,” 113.4).
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tését,54 akkor nem csupán dicsérő kijelentés, hanem felkiáltás a szabadulásért 
(gyakran intézték királyokhoz, vö. 2Sám 14,4; 2Kir 6,26). Az ilyen szabadítási át-
hallások felidézik az angyal Józsefnek szóló üzentét, hogy nevezze fiát Jézusnak 
([vwhy) mert ő menti meg ([vy) népét bűneitől (Mt 1,21). Ez a szabadítási nyelve-
zet természetesen magában hordozza az új kivonulás motívumát, és így a móze-
si képanyagot is (vö. fentebb „Kivonulás és száműzetés”).55

A „galileai Názáretből” tulajdonítás utal a Mt 2,23-ra, ahol az evangélista 
kijelenti: „[Jézus] egy Názáret nevezetű városban élt, hogy így beteljesedjék, 
amit a próféták mondtak: ’Názáretinek’ fogják hívni.” Bár a Mt 2,23 jelenté-
sét vitatják, legjobb értelmezésnek az tűnik, hogy Máté az ószövetségi prófé-
ták tanítására hivatkozik, és a messiás alacsonyrendűségéről beszél.56 Ezért a 
Mt 2,23 rejtetten utalhat a Messiás szolgai mivoltára. Ez téma, ahogy már ko-
rábban megállapítottuk, egy új kivonulásra mutat, és így a mózesi képanyag-
ra (vö. „Az Úr szolgája” fentebb).

9. Az utolsó vacsora

A zsidó húsvét ünnepe a kivonulásról való megemlékezés volt, Mózes idejé-
ben Izrael drámai, Isten által történő megváltásának fölelevenítése (vö. Kiv 
12,24–27). Az evangéliumokban nem annyira a húsvét emlékezete jelentős, 
hanem inkább Jézussal való kapcsolata. Jézus újít az ősi rítuson, hisz saját 
teste töretik meg tanítványaiért (26,26). Máté nem csak a cselekedetet jegyzi 
fel, de a parancsot is, hogy igyanak a kehelyből (27. vers, vö. Mk 14,23), ami 
az utasítás fontosságára utal. carson megjegyzi:

Amint a kenyeret megtörték, úgy töretik meg Jézus teste is. Ahogy pedig Izrael népe 
összekapcsolta egyiptomi szabadulását a húsvéti vacsora fogyasztásával (isteni rendel-
tetés szerint), ugyanígy a Messiás népe megemlékezik Jézus megváltó haláláról a ke-
nyér fogyasztásával, Jézus parancsa szerint.57

54 A hozsanna szó mögött álló héber gyök ([vy) a megszabadítást jelenti, és az üdvösségre vonatkozhat. 
Ld: BdB 446–448. Broadus a hozsannát a szabadítás utáni kiáltásként értelmezi, nem pedig ma-
gasztaló kifejezésként (Commentary on Matthew, 427).

55 Kingsbury-nek igaza van, amikor azt állítja, hogy ha valaki „úgy tekint Jézusra, mint egy ’pró-
fétára’, az arról árulkodik, hogy egyáltalán nem értette meg személyét” („The Title Son of david 
in Matthew’s Gospel,” 600). Bár ez a „megvallás” hiányos, azért még helyes, és lehet, hogy helyén-
való a királyi háttér szemszögéből. A tömeg cselekedetei valamelyest párhuzamosak a Jn 6,14–15-
ben olvashatókkal, ahol a nép, miután látta Jézus csodáját, a csodálatos kenyérszaporítást, megvall-
ja: „Bizonyára ez az a próféta, aki eljön a világra!” Ebből adódóan királlyá akarták tenni. Itt Máté 
evangéliumában Jézust a tömeg csak azután ismeri el „prófétának”, miután királyként vonult be 
Jeruzsálembe. A próféta-király téma részletes kidolgozását lásd: Wayne A. Meeks, The Prophet-
King: Moses Traditions and the Johanine Christology (NovTSup 14; Leiden: Brill, 1967).

56 Ld: carson, „Matthew,” 97.
57 Ibid., 536.
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A Mt 26,28 tele van ószövetségi utalásokkal. Gundry hármat vesz észre: Kiv 
24,8; Iz 53,11–12; és Jer 31,31–34.58 Allison helyesen rámutat, hogy amíg az 
utóbbi kettő megjelenik a 26,28-ban, csak a Kiv 24,8 az, amelynek egyértel-
mű fogalmi és nyelvi kapcsolatai vannak.59 A tipológiai megfelelés egyértel-
műnek látszik.60 Ahogyan Mózes megkötötte az első szövetséget, és vérrel 
szentesítette, ugyanúgy Jézus megalapította az új szövetséget, amely helyet-
tesítette a régi szövetséget, és saját vére hullatásával érvényesítette.

Befejezés

Máté evangéliumában gyakoriak a mózesi képek. Az evangélista születéstör-
ténetében a gyermek élete elleni kísérlet emlékeztetett a Mózes születése kö-
rüli körülményekre. Nagyon valószínű, hogy a második templom zsidósága 
körében gazdag mózesi hagyomány miatt Máté első olvasói számára Mózes 
képe könnyen felismerhető volt, különösen azért, mert Máté elbeszélése ha-
sonlított a hagyomány egy részére. Ezt a képet tovább árnyalja az, hogy az el-
beszélés végén az evangélista kifejezetten idézi a Kiv 4,19-et. A gyermekség-
történet, akár Mózes története a Kivonulás könyvében, várakozással zárul: 
egy új szabadító eljövetelével, aki Izraelt kivezeti a fogságból.

Máté fogság-motívuma, amelyre a családfában utal (a harmadik „tizen-
negyedik” nemzedék), és amelyet később kidolgoz evangéliumában, móze-
si képanyagot tartalmaz (vagy származtatott mózesi képanyagot) a kivonu-
lás témájából adódóan, hiszen a fogság utal egy kivonulásra, a kivonulásnak 
pedig előfeltétele a fogság. Mivel az ószövetségi próféták a Mózes által veze-
tett exodust tekintették prototípusnak (Isten népe minden jövőbeli kivonu-
lásának), Izrael további fogsága (Máté szerint) új kivonulást vár, amelyet egy 
Mózeshez hasonló szabadító fog vezetni: Jézus.

Elénk tárul Mózes képe Jézus hegyi beszédében: ahogyan Isten Mózesnek 
adta a Tórát a Sínai-hegyen, majd Mózes ezt Izraelnek adta, ugyanúgy Jézus 
a hegyen ülve adja a hiteles Tóra-magyarázatot tanítványainak, kijelentve, 
hogy a Tóra csakis benne találja végső jelentését és beteljesedését.

Ahogy a fogság motívuma származtatott képanyagot tükröz, így van 
ez az evangélista szolga-témájával is. Izajás, felhasználva az első kivonulás 
nyelvezetét, megjövendölte, hogy az Úr Szolgája Isten népének nagy kivo-

58 Gundry, The Use of the Old Testament in St. Matthew’s Gospel, 579.
59 Kiv 24,8: „Mózes pedig fogta a vért, és meghintette vele a népet, és így szólt: Ez annak a szövetségnek 

a vére [τὸ αἷμα τῆς διαθήκης]”. Jézus pedig azt mondja, „ez az én vérem, az új szövetségé [τὸ αἷμά 
μου τῆς διαθήκης].” Vö. Allison, The New Moses, 257–258.

60 Nyilván ugyanezt alkalmazta a Zsidókhoz írt levél szerzője (9,18–25).
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nulását idézi majd elő. Máté kifejezetten állítja, hogy Jézus az izajási szol-
ga-ének beteljesedése, és ezért az utolsó kivonulás vezetője.

Mózes tükörképe (személyével együtt) világosan megjelenik a színevál-
tozás történetében: a hegy, Jézus arcának ragyogása, a fényesen lebegő felhő, 
mind-mind Mózes sínai tapasztalatát idézik fel. Továbbá Isten intő szavai 
(„Őt hallgassátok!”) szinte bizonyosan Mózes saját szavaira utalnak, aki egy 
hozzá hasonló eszkatologikus prófétáról beszél (MTörv 18,15). Úgy tűnik, ez 
a végső próféta képe jelenik meg a jeruzsálemi diadalmas bevonulásnál is.

Végül az utolsó vacsorán is emlékezünk Mózesre. Korábban Izrael ösz-
szekapcsolta az Egyiptomból való szabadulást a húsvéti vacsorával. Ezek 
után a Messiás népe összekapcsolja a bűntől való szabadulást a kenyér el-
fogyasztásával és a kehely kiürítésével. Ahogy Mózes megalapította az első 
szövetséget, és vérrel pecsételte meg, úgy alapította meg Jézus az új szövetsé-
get, amelyet tulajdon vérével pecsételt meg.

Az első evangélium mózesi képanyagai nyilvánvalóak. Mózes Krisztus 
típusa (tüposz).61 A kulcskérdés az, hogy Máté szándékosan építette-e fel úgy 
az evangéliumát, hogy pontosan tükröződjön benne a mózesi tipológia. Azt 
bizonyítani, hogy Máté úgy szerkesztette művét, hogy kitűnjön a mózesi ti-
pológia, többet követel a mózesi hasonlóságok jelenléténél. A tipológia el-
sősorban a természetében rejlik, azaz a szerző szándékosan teszi azt szö-
vegének fő mondanivalójává. Olyan állítás ez, amit elbeszélésében kiemel, 
és talán az utalásokkal még fokoz is. A hasonlóságok másodlagosak a ter-
mészetében, ugyanakkor nem feltétlenül szándékosak a szerző részéről, de 
oda társíthatóak. Nem alkotják a szerző legfőbb mondanivalóját, csupán 
másodlagos eszközök, amelyek gazdagítják és színesebbé teszik munkáját. 
Ezért a mózesi tipológia – elsődleges természetéből adódóan – megkövetel-
né a kifejezett idézeteket az elfogadottabb krisztológiai témákhoz hasonló-
an.62 Máté sehol sem idézi kimondottan az Ószövetséget, hogy kifejtse az „új 
Mózes” krisztológiáját.63 Amennyiben Máténak szándékában állt volna egy 
új Mózes-krisztológia alkotása, akkor evangéliuma többi krisztológiáival 
együtt kimondottan kifejezte volna az új Mózes-témát (ahogyan ezt János te-

61 János evangéliuma például kifejezetten megerősíti ezt.
62 Jézust például kifejezetten „dávid Fiának” (1,1), „Isten Fiának” (3,17), „Emberfiának” (9,6) nevezi, va-

lamint „az Úr Szolgájának” (12,18).
63 Elég lett volna egy egyértelmű idézet, mint például a MTörv 18,15, vagy 18,18.
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szi evangéliumában), ezáltal kiemelve utalásait.64 Legalább annyit biztosan 
tett volna az evangélista, hogy megerősíti a Mózesre vonatkozó utalásait.65

Egyszerű áthallásokra építeni egy egész krisztológiát kétszeresen is prob-
lémás. Először az utalások felismerése kockázatos művelet. Allison az in ter-
tex tua li tás hét típusát említi: kifejezett idézet, nem kifejezett idézet, hason-
ló körülmények, kulcsszavak vagy kifejezések, hasonló elbeszélési szerkezet, 
szórend és költői visszhang.66 de felismeri a lehetséges problémát: „A szó-
kincsbeli hasonlóság nem mindig árulkodik irodalmi függőségről, vagy utal 
szándékos hivatkozásra. Így van ez a hasonló körülményekkel, elbeszélési 
szerkezetekkel, és a szótagoló sorrenddel is.”67 Allison megoldása erre a prob-
lémára – a „kifinomult és érett megítélés”68 használata – bár hasznos eszköz 
az intertextualitás megkülönböztetésére, túlságosan szubjektív ahhoz, hogy 
megengedjen bármilyen krisztológiai következtetést.

Ezt követi a második dilemma: hogyan lehet valamit határozottan állí-
tani abból, amit nem mondanak ki nyilvánvalóan? Ezt kísérli meg a szóban 
forgó szerző. Itt kiemelkedően fontos követelmény lenne a kifejezett idézet. 
Egy utalásokra épített krisztológia inkább csak illúzió.

Az első evangélista nem szándékosan alkotott mózesi tipológiát, viszont 
szándékosan tarkította evangéliumát mózesi képekkel. Ez nem meglepő: 
Mózes jelentősége adott a zsidóságban. Neve többször fordul elő a héber ká-
nonban, mint bárki másé (vö. 35. lábjegyzet fentebb). Az intertestamentális 
időkben az életéről és haláláról szóló hagyományok megszaporodtak (vö. 6. 
lábjegyzet fentebb). Az Újszövetség is mintegy nyolcvanszor említi Mózest. 
Allison megjegyzi:

Az első evangélium írója a zsidó-keresztény világhoz tartozott, nem a későbbi pogány-
keresztény világhoz. Máté zsidó volt, akiben élt a Biblia és a zsidó hagyomány, és egy-
háza, bár részt vett a pogányok térítésében, alapvetően zsidó maradt.69

Mózesi utalások természetesen várhatóak lennének evangéliumában, ahogy 
korábbi hagyományok Márk és Lukács evangéliumában is közölnek hivat-
kozásokat Mózesre.

64 Minden utalás a Szentírásban a „Szentháromság” tanára a hitelességét és megerősítését a más helye-
ken kimondott idézése által nyeri el.

65 Fölösleges vitatni, ahogy Allsion teszi, hogy bármelyik utalás megerősíthető, ez semmit sem bizo-
nyít. ha így érvelünk, akkor minden utalás túl gyenge ahhoz, hogy azt a szerző valódi szándékának 
tekintsük (ahogy egyébként egyeseket tekint Allison pl. Mt 24,3).

66 The New Moses, 1920.
67 Ibid., 21.
68 Ibid., 21.
69 Ibid., 133.
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Ez a mózesi képanyag valóban színesíti Máté evangéliumát és gazdagít-
ja krisztológiáját.70 Máté evangéliumának egyik visszatérő, krisztológiai súllyal 
bíró témája a tekintély.71 Az első evangélium pontos Sitz im Lebenje bizonytalan, 
de legalább két dolog világlik ki Máté elmondásából: a farizeusoknak masszív 
vallási tekintélyük volt,72 és Jézus megkérdőjelezte ezt a tekintélyt.73 A tekintély a 
második templom zsidóságának egyik fő eleme, különösen, ahogy ezt megjele-
níti a Tóra és Mózes személye.74

Amikor Jézus megkérdőjelezte a vallási hatalmakat, azt úgy értelmezik, 
mintha aláásná Mózes és a Törvény tekintélyét. Jézus azonban kimondottan 
visszautasítja ezeket a vádakat a hegyi beszédben (5,17–19). Nem azért jött, hogy 
eltörölje Mózest, hanem hogy beteljesítse mindazt, amit az Ószövetség taní-
tott. Így Jézus küldetését Mózes prófétikusan előrevetítette, és Mózes küldeté-
se beteljesedett Jézusban. hasonló módon Mózes tekintélye és a törvény Jézusra 
mutat, és Jézus hatalmában összpontosul.75 Ezért nem úgy szemléljük Jézust, 
mint aki szemben áll Mózessel, hanem mint olyan valakit, aki azért győztes, 
mert nagyobb tekintélye van. Úgy szemléljük, mint aki szorosan kapcsolódik 
Mózeshez, és így tökéletesen kiegészíti az idős próféta tekintélyét. Ez olyan te-
kintély, amit maga Mózes soha nem tudott volna teljessé tenni. Máté azáltal, 
hogy Mózes színeivel fest képet Jézusról, aláhúzza ennek a tekintélynek a köz-
ponti jellegét.

70 O. cullman megvizsgálja ezt a próféta fogalmat mint az újszövetségi krisztológiai probléma 
(„christological Problem in the New Testament”) megoldását: The Christology of the New Testament 
(rev. ed.; Philadelphia: Westminster, 1963) 43–50. helyesen állapítja meg, hogy a hátrányok túlsúly-
ban vannak az előnyökhöz képest.

71 Az ἐξουσία fogalom tízszer fordul elő az evangéliumban. Először a 7,29-ben, ahol Máté megjegy-
zi, hogy csodálkozott a tömeg Jézus tanításán, mert úgy tanított mint akinek hatalma van, nem úgy 
mint az írástudók (olyan hatalom, amit a vallási vezetők meg is támadtak, vö. 21,23–27). 

72 Ez a hatalom megnövekszik a Templom elpusztítása után (Kr. u. 70), mert a zsidóság két pilléré-
ből az egyik megsemmisül (a másik a Tóra). Ezt követően a Tóra szerepe és a Tóra-magyarázat ke-
rül középpontba a zsidóságban. Vö. Jacob Neusner, „religious Authority in Judaism,” Int 39 (1985) 
373-87, és J. A. Overman, Matthew’s Gospel and Formative Judaism: The Social World of the Matthean 
Community (Minneapolis: Fortress, 1990) 23–30.

73 Vö. Mt 5,21–23; 12,18; 15,11; 16,11–12; 21,12–17; 23,27; 33–46; 23,1–36. Az evangéliumok persze Jézus tu-
lajdon hatalmát mutatják be.

74 Ennek a kornak az írásai nem említik szó szerint az ἐξουσία-t, de a kizárólagos igényük a Tórára és 
a Tóra magyarázatra igényt feltételez egy isteni felhatalmazásra; vö. 1hén 104,10–13; SalZsolt 14,12. 
Maga a qumráni közösség is azt hitte, hogy az ószövetségi próféciák róluk szóltak, ebből kifolyólag 
„modernizált” bizonyos bibliai textusokat, pl. 1Qhab 7,1–5.

75 M. hengel helyesen állítja: „Jézus nem állt a Sínai-hegynél Mózesnek adott Tóra hatalma alatt 
– ahogy a kortársai –, hanem fölötte állt” (The Charismatic Leader and His Followers [New York: 
crossroads, 1981] 70). A Tóra hatalma mindig egy magasabb hatalomra mutatott: Krisztusra.
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