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„Én megsegítelek - így szól az Úr, a te megváltód.” 
 
Szentírási szövegünkben Máté evangélista Jézus szavait idézi, amint a sokaságnak beszél 
arról, hogy kicsoda János. A Keresztelő bemutatása a népnek közvetlenül kapcsolódik ahhoz 
a szituációhoz, amelyben Jézus ‒ válaszul János kérdéseire: „te vagy-é az, aki eljövendő, vagy 
mást várjunk?” ‒ önmagáról tett tanúságot néhány perce: „a vakok látnak, és a sánták 
járnak; a poklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a 
szegényeknek evangélium hirdettetik; és boldog az, aki énbennem meg nem botránkozik.” 
(Mt11, 4-6.). E válasszal Jézus megerősíti hitében a fogságban elbizonytalanodott prófétát, 
egyszersmind felhasználja az alkalmat, hogy saját isteni küldetését összekapcsolja a 
Jánoséval, azaz világossá tegye a nép előtt a hol rajongással, hol gyanakvással fogadott, de 
mindig csak felszínesen értett bűnbánati prédikátor üdvtörténeti szerepét. Jézus azt 
nyilatkoztatja ki hallgatóinak, hogy János Isten követe, a Messiás prófétai előfutára, aki az 
utat készíti neki, a Krisztusnak (Mt11, 10). De azt is hangsúlyozza, hogy „csak” készíti az utat, 
de nem maga az út, ‒ amit azzal fejez ki, hogy az emberek között a Keresztelő a legnagyobb, 
Isten előtt azonban a legkisebb keresztény is nagyobb nála (Mt11, 11), mert „a próféták és a 
törvény” korszaka lezárul Jánossal (Mt11, 13), és az evangélium ideje következik. „János 
olyan, mint valami határvonal a két szövetség, az Ó- és az Újszövetség között” ‒ írja róla 
később Szent Ágoston is ‒, „személyében az Ószövetséget ábrázolja, de már az újat hirdeti. 
Mivel az Ószövetség képviselője, azért öregtől születik. Mivel pedig az újat hirdeti, azért már 
anyja méhében prófétává lesz.”  
Figyelmet érdemelhet számunkra a textus utolsó sora ‒ „akinek van füle a hallásra, hallja.” 
‒, amely immár a kinyilatkoztatás természetéről és az ige megértésének feltételéről beszél. 
Arról a belső hallásról, amely képessé tesz minket az isteni igazság megsejtésére; amely 
hallásképesség azonban, bár maga is kegyelmi ajándék, nem mentesít minket Isten igéjének 
megértő-értelmező munkájától.    
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