v.
Jézus, a Mester.

;é"" otthona, Názáreth, egy kicsiny és jelentéktelen
volt. Az Ó·Testame ntumban nem fordul eloS, s
az evangeliu moknak köszönheti, hogy neve fenmaradL A Tiberiás.ta vá tól nyugotra s a Földközitengertől keletre csaknem a középen feküdt. 4-500
láb magas do mbok '~öritették. Ezek egyi kérő l el iehetett látni a Földközi-tengerre és a Karmel-hegyre
(n)'ugatonh a galileai síkságra és a sámariai hegyekre
(délen), s a hó-borította Hermonra (északon). Jeruzsá.
lern, Sámarián át, (dél felé), mintegy háro m napi, T rrns és Sidon partjai a Lebáno n árnyékában (észak
felé) kevesebb mint három napi járóra feküdtek. Az
e mli tett pontok S a T iberiás keleti partja között el·
lerü US helynél t öbbet J ézus aligha látott e világbóL Názáreth kapuján bemenve, láthattun k volna szű k
utczákat alacsony házakkal s ezek melle tt udvarokkal.
A legfeltünőbb épület a zsinagóga lehetett. A lakók
fóldmiveléssel, kis.iparral s kereskedéssel foglal koztak.
A kissé nyers és darabos gaHleai tájnyelvet beszélték,
miről a jeruzsálembeliek könnyen reájok ismertek.
!\á.záreth népének sokkal gyengébb hir neve volt, mintsem közülök bárki is rabbit vag y profétát remélhetett
\'olna. Ho zzá még _ ugy látszik _ nagyon is szű k
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látkörtiek és "akbuzgók volrak ; nenlcsak megbotrán_
koztak a Jézus beszédein, hanem ki is ii;;llJ; ól a vd.-osMI, egt's= a IUD'NeJ: s=t"hi, lf()gyoNnan lefaszilslil. _

Ebben a>: ismere tlen I.sidó faluban nőtt fel Jézus, millt
"alószinüleg legidősebb fia egy több taghól álló s
ács-mesterséggel foglalkozó családnak.
De lássuk, miket olvashatott s mily nevelésben
részesiilhetett ? - Az Ó-Testamelltum könyvein kivül
olvashatta az , Énoch könyvét,« a ,Salamon zsoltárait,'
s neMny más kéz·iratot, melyek a népies messiási
remé n)"kedéseket tartalmazták. Görög és latin köny vekből aligha tudott valamit; a természet·tud ományból
annyit, a mennyit egy éber megfigyelő megszerezhet.
A nagy "ilági politikáról, Róma roppant hatalmáról és
tö r vényeiről ke"cset tudhatott.
Jézus, ugy látszik, 30 éves koráig Nátárethben
é lt. A nép csak ugy ismerte őt, min t az ácsmester fiát
vagy ácsot. Nathanael, a kánai, sem haJlott eddig
felőle, pedig csak pár órányira lakott Názárethtől. ;\lit tett e 30 év alatt r l Miről gondolkOZOl! magában
és hallgatago n! ! Minő titkos indok öSlIönözte. hogy
egyszer-csak megjelenjék a Keresztelőné l, - s k ésőb b
ennek a helyébe lépjen, ugyanazon bátorsággal, de új
s eredeti tekintélrlrel, mél tósággalll Nyilvános
él'!te csak egy vagy legfölebb három évre terjedett ;
meggyalázó halá llal záródott, - de pályafutása mégis
új korszakot jelöl a világ történelmében. Miben áll
Jézusnak e poiratlansoiga és egyedül.oillósoiga ? ~I it adott
05 a viloignak, mire ennek szüksége volt s mIVel lIlis
emberek nem birtak ?
Tán oillit6lagos term~Slet.fölötti hatalmában s
csodatételeiben, melyekre a világ olyan sokat szokott
adni, volt poiratlan és egyedUI-áUó ? _ Csodatételeket
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másokról is olvashalUnk. Jézus csodáit Mnyegükb
az l1 yés és Elizeus tönéneteiben is meg'tahiljuk mé en,
hal0tdeltámas:uást is ; de azért a világ ncrn 'nag:';
érdekléSdík e proféták iránt. - Vagy Un azért áll
páratlanul, mert egészen új igazságokat hirdetett ; _
Tanításai naf,'Y részének hasonmássát a korábbi tanitóknál is megtaláljuk. Az ő legszebb törvénye: szeressed felebarátodat, mint ö nmagadat ~ - csak ilézel.
A halhatatlanság hite is a zsidók közt akkor csaknem
általános volt.

Más bün-nélküli ember is éh, pl. Énoch. Voltak
még feddhetetlen emberek s proféták, kikben ez a
\'Hág bUnt nem talált. Jézus maga NathanaeIt igaz

embernek nevezi, stb. De mindezek daczára is
érezzük, hogy Jézus páratlanul kimagaslik II egyedül
áll. :\Iikor Keresztelő János szigorúan erkölcsös jellemét megdicsértük : éreztük fogyatkozását azonnal,
mihel yt Jézus feltünt. Nikodémusz eltörpül előlle,
mihelyt ösS1:e-találkoznak ; s a tt:rmészetileg tiS1:ta
jóságú Nathanaelld S1:cmben is magasan kiemelkt:dik.
EI kell ismernünk, hogy vannak dolgok, melyeket
kimagyarázni nem tudunk. Isten világa telve van meglepő tényekkel. A valódi müvésu:;k mUvei, a1- osszha ngok és arányok, a szép arcz, a kellemes hang, a
szeretet milködése, a hi t magasabb vágyai, a halhatatlanság re ménye, _ mindezek bizonyos titokzatosság·
gal vannak vt:gyiilve, melyet a tudomány ki nem
magyarázhat. _ Igy van a Jézus élelével is.
Jézus jellemző eszméi és tanításai teljesen ismer~
lesek. Tanitotta, hogy lsten a legvalódibb lén)' vagps
)/.tero tény a világegyetemben. Senki sincs közelebb,
mint Ó. Jelenléte körül·Övez minket.. Lelkünk csak az
lsten mindenli u jele nle vő lelke állal nyert és nyer

~.-,

életet. A~ t:rBnek, igazságnak, gondolatnak csatornái,
eszközei vaJ;yunk. Isten léte magyaráz mt:g é~ t:gyesit
mindent. Az ember semmivel sem bir kizárólag. Valódi
élete abban áll, hogy tegye, mit Isten akarat.'1 rendel.
A mindent egybe·kapcsoló törvé ny: a szeretet; ez a
legmagasabb és legszentebb dolog. A mindent:k At)'já.
nak 5 kö vetkczésképen az Ő gyermekcinek is élett: a
szerelCt. Bizzatok a Slen:lct utasitásaiban, akárho,·á
vezessen is; kövessétek azt, még ha áldozatot és
vértanuságot követel is. Hogyha feláldoztok mindent,
esetleg az életet is, a szeretetért, Je a szeretetet megtartjátok: az istenie!> életet tartjátok meg.
Vannak nevezetes helyek, melyek ez es.1!méket
magukban hordozzák: ~b(>ld(>gok, II kikneJ,.· szt"viJk
tiszta, mert dk az Istml meglá/jdk .. c l Suresstlek
el/eH.Stgdlekd ,.c l Az 4 napjái jdldmaszlja mind a
gonoszokra, mind a jókra;C , Jobb adni, mini eljo.
gadni,C ~Az Is/elf. 'túk, ls ti kik (Jt imddjdk, seNkstg,
hogy lélekben ts igazsdpn imádjdk. c - Jézus ug)'
találta, hogy az emberek mindenfelé önzők, vag)'is első
sorban a saját életüket igyekeznek megmenteni. Lána,
hogy az é let titka ép az ellenkező ben áll ; mert e
min(]r>.nségben lsten uralkodik. A ki tehát életÚ az
lsten szolgálatára adja - vagyis az lsten igazságait
beszéli s cseleked eteit cselekszi, - az lllegtaláJja ,·a·
lódi életét. Szolgáljátok az e(IsUuk életét, s az eg-ész.
nek gOlldja lesz reátok, résucskékre. 1 Az (n eledelem
az, hoty annak akaratjdl tegyem, 4 Jii engemd ellNHsdloll. '
Ez es:r. mék az egész Új_Test..amcn(Umon át\·.onul.
nak, dc _ más iratoktÓl eltekintve - al Ó·l est.l ·
lIIt:nlUmban is megtalálhatók. S habár J~zus nem
tis.1!litlmtt3 meg ezeket Idjescn az akkori idlí k habo-
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n:ij:hól. - dc lIl!.':g;s mcgt<;:tt e au, a m;t m:\!IOk cs."lk
~S%Uen tcuek \:l)!}' csup..in emlegettek. Euméit nemc".,\;: )!ondolta. m;nt a faritelIsok, hanem a gyakorlatba
;iI :hvitte. Ugy c h. mint ki ls ten jelenlétcl fol) 10Ilos.,"
eni. Nel11 mondta, hog)' az anra~ rosz, mini al E.s.nénusok: hanem szimlden é k ellc ldkile)! lsten sZ'~p
",Iágát l~lcl é t nem tartotta sajálj:in:lk. EmUertárs:lit.
mini testvéreit. SlcrClle, s teljese n r.lszcnldte ma).:":!.! a
nag)' cmber-tcslI'ériség smlg:llás:$.ra. Mir61 érezle.
hogy ig:1l és jó: azt ontran mondotta és cselekedte.
i\1e).:"kisérlé IéIre howi a bé ke orsx:\~I, mclyr61 nHlsok
is álmodottak I'olt. Mintegy igy uólt a~ emberekhez:
) Fogj unk kezel, csatl:J.kouullk il Icgyllk \':116\,:\ II jó
id6kcL ~
;\Iindcz. \~ I'olt. .-\ profeták s ti Kcresztdö ép 01),
fé lelmetlcllck \,oltak. mint Jézus. 5 tán oly t!l'j.::o:dd.
mcsek is; dc ök lsten orsJ;;Ig:áról mint djfi:,..",ldrtil
bcsu:ltek. J ~zus :lIt hirdt!ue. hOl!)' :U lstcn orsr.:i),~
már itt \'an, Ez. egészen lij. érthe tóbh s urI'endetesebb
fdfoj"r:\.s ~S :il1áspont I'olt. l\Iimlt:n i.t8ben voltak békeuerető, nyu)!odt, igaz lelkek, !Ilint N:\th:u,id; .le nem
jutott esr.llkbe eg:)'eUet tenni, mim :\ sajá t tiS!la életli·
kct élni. Am azok a biinösökct kikerllh ék. dc J~llIS
\Icm. Czélja volt a társadalmi rcmkt nH:i-dal'itani, hOg"Y
l.lii nlisö k ne Uteuene k. Nem "olt semmi beteg't!s. on·
S:1L\)':lrg:\tÓ, kom or elem e nag)' férlilH.lan. ki l ~ten
jelenlétét mindig éreztc, a hal:11 féldmén fellilemc\kcdcll s :LZ aran )'. kor eljövcteléért diesón klizdtott és
stcnl'cdelt. _ A profélák ~s ons:lII)'lIf1..'":Itók knn :1
ködhomályb:m két ..'S harcl01 ,,/\'Iak :1 rou cllen ennek
h:tr<:tmcxején; de JeJ.us ol}' d8n)'ös nmj.!;I ~I;lI r:t e mel·
k..-dell, ho nnan al \I tk otel me ne tét Illeg' "ltot!l.th1lWI
Et..:n 11 magasl:lloll cg)' emUcr tübb, minI lenn $I:b
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harczoló; mert a testvéri szeretp.t megszemelt lobogóJának már a látása is mcgszalasztja a gonoszság harczosait I
Jézus rendszerét vag}' titkát tehát megtalálhatjuk.
Nem elég, hog)' egy családban, gyülekezetben vagy
képviseléS-házban jóindulatú és jóakaró köze pes emberek van nak, mint Péter és János. Leszavazzák, lebeszé ·
lik \'agy megvásárolják <Sket. - Nem elég, hogy itt
és amott nyugodt, türelmes emberek akadnak, min t
Nathanael, ki ket nem lehet félrevezetni vagy megveszlegelni. Az sem elég, ha van egy profétánk, ki hatalma~

beszédével a bünt ostorozza. - Hanem adjatok
cg)' embert, a ki teljesen önzetlen; ki szanja a biinösI,
mialatt szereti az elnyomottat; ki egész valóját, szivét
s lelkét a család vag)' nemzet szolgálatára szenteli, S
minden dolgot a szeretet szempontjából tekint: ... és
egy ilyen ember legyőzhetetlen vezér lesz I
Az emberek megszokják a külső törvények és
szabályok szerint járni. E törvények korlátai n belől,
megkövetclhetjiik magán -jogainkat; embertársaink
iránt lehetünk bizalmaLlanok, kemények, szigoruak,
szi\,telenek, boszú.állók, dölyfósök, követelők és en·
gesuelhetlenek, _ s mindezekre mentségeket ~alál:
hatunk. De Jézus azt kérdi : ~hogy vagytok lelkileg I
Cselekedetetek s beszédetek jó és igaz szellem~en
tö rtént-e Ha ekkor megállunk és az eszmény Világába bepillantu nk : rögtön észreveszsz\ik, .hog?, az
egész meutegetözésünk, midőn a törvén yr~ s Jogalll k ~a
hi\'atkouunk, önzésen alapult; rögtön látjuk s átérezzilk, hogy mily bámulatos magas a szinvonal, melyet
elémi tartozunk s melyre biztat II Krisztus szelleme.
Az aczél-tO, mint ilyen, még nem mUlat egyenest
északra, _ de ha megdelejeuük azt: biztosan északra
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,mutat. Ép igy némely emberek, csak azüt mert jó
anyagból vallJlak, még nem szükségképen élnek istenes élelet. De Jézus élete delejezve s áthatva volt.
Isteni er6!.: müködtek benne, s lS teljesen átadta magát

ezek mozgatásainak. A merre a szellem irányitotta,
arra ment. Ez a világ nemcsak kitünő anyagból való

jóságot, hanem életesitett jóságot igényel; embereket,
mint Jézus, kik elevenek és éberek minden városban,
faluban és házban.
Itt a titka az emberek közti egyességnek. Elevenitsd fel, életcsitsa meg az embereket Krisztus szellemével, _ s az ilyenek aztán egylitt.gondolkoznak li
cselekesznek. _ Mit parancsol Isten szózata, hogy tegyl.ink az ember-szeretet érdekében? E ké rdésre a
Krisztus élete s példája ád igazi feleletet. Mihelyt ezt
a kér:d ést ősúnté n rólteszem : rögtön kezet fogok a
minden országok és korszakok nagyjail'al. Mihelyt eu
a kérdést együttesen teYszük fel: azonnal egyek leszünk a rokonszenvben és az Isten·tiszteletben.
Bámulatos, hogy Jézus _ aránylag oly csekély
neveltetés és tanulás mellett - hogyan örökitheue
meg nevét a legmüveltebb nennetek életében. Egyik
mondása némileg megfejti e titkot, ~ Ha a te szemed
tiszta leend: a te egész tested világos leszen ' - igy
szól, A tanulás milyensége, a magas szinvonalról való
messzi.látás teszi az embert bölcscsé. A szeretet tiszta
szeme előtt a titkok s rejtélyek föltárulnak, az emberi
\'iszály ok kiegyenlitödnek, a jó és rosz viszonyai tisz·
tázódnak. _ Valjon mi igyekezünk-e a bonyolult kér·
M sekre a látás milyensége szerint felelni 1 Valjon e
kérdések helyett: mi leMe hasznos : mi lem.e okos és
észszerti ; _ kérdetzük-e olykor azt is, hogy ~mit par:mcsol a testvé'; szeretet,' vag)' hogy ,miként ohaj-
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ta n&k, hog)' mások hasonló csethcn vcI lI nk s1.cinben
csele kedjenek r IC
VégUl, ' mi :Id ihletet és vigaszl,alásl közönséges
életiinknck l A Jézus élő jós.1ga, 1l1elc~ségc és \'Hágos!>ága, mint t űz a Sl;áraz a nyagban, fokró\.fokr;f, század okró l századok ra te rjed, lá ng ol és gyújt, mignem kitöt
,és égni fog millió otthonban. A Jézus ]>éldáuyképe az
igaz en)bcr példán yképe mi ndenütt s minden'kor, az élő és elevenitett emberé, az igaz, a baráts.\.gos éS'
tcst\'érics emberé, a melegcn éréző, lángolva hivő,
bizó és re m élő emberé. -;-- Atyánk, ihlesd éleWhket a
IC lel ked általi l\lutasd Illeg, Illi a krisztusi, - és mi
igyekezni ' fogunk meglenni azt I Engedj bepillantást '

lsten országába, - és mi törekedni fogunk 111c g"aI6sitni azt r Te-reád bizzuk magunkat, hog)' taniu ass unk
és cngeJclmeskedjiink.
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