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Forrás: Kálvin János MAGYARÁZATA Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához (Rábold Gusztáv fordítása. 1940. Székelyudvarhely)

94. A hetven tanítvány kiküldetése.

(94.) Luk. 10:1. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orcája előtt, minden városba, és helyre, ahová ő menendő vala. 2. Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. 3. Menjetek el: Íme, én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 4. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut; és az úton senkit ne köszöntsetek. 5. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! 6. Es ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad; ha nem, ti reátok tér visza. 7. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit ők adnak: mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról-házra. 8. Es valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, a mit előtökbe adnak. 9. És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa. 10. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén, ezt mondjátok: 11. Még a port is, a mely reánk ragadt a ti városotokból itt közöttetek letöröljük; mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. 12. Mondom pedig néktek, hogy a sodomabeliek állapota tűrhetőbb lesz ama napon, hogy nem azé a városé.


Luk. I. Ezek rután pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet.   
Sok körülményből következtethetünk arra, hogy az apostolok már visszatértek Krisztushoz, mikor ő ezt a hetven tanítványt választotta a helyükbe. A tizenkét apostolt tehát azért küldötte eI, hogy a közeli üdvösség reménységére keltsék a zsidókat, az ő visszatérésük után pedig, mivel nagyobb figyelemre volt szükség, többen küldettek szét mintegy másodrendű hirnökökként, hogy ezek szerteszét minden egyes helyen elterjesszék Krisztus megérkezésének hírét. 
Egyébként nem volt ezeknek semmi különleges megbízatásuk, hanem csak híradókként küldte őket előre Krisztus, hogy készítsék eI a nép lelkét az ő tanításának befogadására. 
A hetvenes számban, úgy látszik, a néptől már régen megszokott rendet követte Krisztus. Nem szabad elfelednünk a tizenkét apostolra vonatkozó ama mondásomat, hogy ahány törzsből állott a nép, mikor még virágában volt, ugyanannyi apostolt választott ki Krisztus mintegy pátriárkákként, hogy ezek gyűjtsék egybe a megtépett test tagjait s tőlük induljon ki az egyház teljes helyreállítása. Éppen ilyen alapja volt a hetvenes számnak is. Tudjuk, hogy Mózes, mikor a tehernek már nem tudott megfelelni, hetven bírót választott maga mellé, hogy ezek vele együtt igazgassák a népet (II. Móz. 18, 22 és 24, 1). Azután a zsidóknak a babiloni fogságból való visszatértük után hetvenkét bíróból álló synedriumjuk volt, meIyet helytelenül hívtak sanedrin-nek. De mint ilyen számoknál történni szokott, mikor a synedríumról beszéltek, csak hetven bírót emlegettek, s ezeket Phílo tanúsága szerint Dávid utódai közül választották, hogy legyen még némi hatalma a királyi törzsnek. Különböző csapások után tehát a romlás utolsó fordulata akkor mutatkozott, mikor Heródes e gyülekezet feloszlatásával a törvényes kormányától is megfosztotta a népet. 
Mivel továbbá a Babilonból való visszatérés előjátéka volt az igazi és valódi megváltásnak, úgy látszik, azért választ az Úr hetven embert az ő eljövetelének hirnökéül, hogy megígérje a megromlott állapot megújhodását. 
Mivel azonban az egyedüli főhöz kellett a népet visszahívni, nem hatalmi körrel felruházott bírákként állította be, hanem csak előre meneszti őket, hogy egyedül Ő tünjék ki. 
Hogy kettőnként küldi eI őket, ebben mintha gyengeségükre lett volna tekintettel. Attól kellett ugyanis tartani, hogy egyenként nem lesz meg a munkájuk pontos elvégzésére szükséges bátorságuk, tehát kettőnként engedi őket útnak, hogy egymást kölcsönösen bátorítsák.

2. Az aratní való sok. 
Ezt a mondást kifejtettem már Máté evangéliumának nyolcadik részénél, Itt azonban Ismét elő kellett vennünk, mert más alkalomból van említve. 
Krisztus ugyanis, hogy tanitványait mentől jobban neki buzdítsa munkájuk serény végzésének, kijelenti, hogy sok az aratnivaló: következésképpen az ő fáradozásuk nem lesz eredménytelen. hanem a sikernek bőséges anyagára találnak, s ebben foglalatoskodjanak. 
Majd a veszedelmekre, küzdelmekre és terhekre figyelmezteti őket, s megparancsolja, hogy felövezve keljenek útra, hogy gyorsan bejárhassák az egész Júdeát: végezetre ismétli ugyanazt a parancsot, melyet az apostoloknak adott volt. Fölösleges volna tehát sok szóval terhelni itt az olvasókat, hiszen átvehetik az említett helyről mindennek teljes magyarázatát. 
Legföljebb arra kell csak figyelmeztetni őket, mi az értelme ennek a kifejezésnek: az úton senkit ne köszöntsetek. A legnagyobb sietségnek a jele, ha útközben, mikor valakivel találkozunk, tovább haladunk, s meg sem szólítjuk azt, aki csak egy pillanatra Is késleltethet bennünket. Így Elizeus (II. Kir. 4, 29), mikor szolgáját a Sunamitához küldte, megparancsolta neki, hogy ne köszönjön senkinek sem, akivel találkozik. 
Nem azt akarja tehát Krisztus, hogy tanítványai annyira műveletlenek legyenek, hogy a velük szembejövőket köszönésre se érdemesítsék, hanem azt parancsolja nekik, annyira siessenek, hogy kerüljenek mindent, ami késleltetné őket. 

Csak Lukácsnál olvasható az is, hogy azt egyék és igyák a tanítványok, amit ők adnak. 
E szavakkal nemcsak azt parancsolja Krisztus, hogy elégedjenek meg az övéi a közönséges és egyszerű eledellel, hanem megengedi nekik azt is, hogy a máséból egyenek. 
Sőt az egyszerű és valódi jelentése e mondásnak ez: mások költségén is szabad nektek élnetek addig, míg e küldetésben jártok: illő ugyanis, hogy azok adjanak nektek eledelt, kiknek érdekében fáradoztok. 
Egyesek szerint az aggodalmasságukat szünteti meg Krisztus, hogy ne irtózzanak semmiféle ételfélétől sem a tanítványai. Krisztus azonban nem akart semmi ilyesmit, s még csak az sem volt szándékában, hogy a józan életmódra vonatkozólag adjon parancsot, hanem csak azt engedi meg nekik jutalomként, hogy vendéglátó gazdáik lássák el őket küldetésük idején.


