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HARMADIK RESZ. 
Isten ol'szágának alapítójáról : a Krisztusró". 

ELSŐ FEJEZET. 

A Z e l ö k é s z ü l e t. 

54. §. A pátriárkák . 
• 

Val!!:mint a természeti, ugy az erkölcsi világban 
is megvan ..minden dQjogllak a ~aga elözménye, me
lyelinekc. _ánczolata alkotja a történetet. Isten orszá-- . . 
gariak vagy a keresztény vallásnak megalapítását is 
oly eseményeknek kellett megelözni, a melyekböl e 
korszakot alkotó tény természetesen., ugyszólván szük
ségkép- f~jlö~ött ki _és jött 'létre !!:z idö teljességében~ 
Egyebektöl eltekintve, leginkább a zsidó nép történe
tében találjuk fel azokat a lánczszemeket, melyek 
között az . utolsó Krisztus megjelenése. lllidön Ábrahámo 

...§} a bálványimádó néQek közül kivált s környezete szá-
mára nemcsa ülön lakást keresett, hanem külön - - ~ 
vallást is alkotott, melyben vezérfé.!ly}.il az egyistenség 

-eszméje szolgált: má,r le vol,t téve az alap egy tisz
tultabb valláshoz. Innen Ábrahám és az öt követö 
pátriárkák nem minden alap nélkül tartották IzraeL 
népét Isten kiválasztott nép ne , mert a mint a kö-
vetkezés is megmutatta, e nép vallása vezetett a maga 
természetes fejlödésében a keresztény vallásra . 

• 
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Az Abrahám egyéniségéről csak akkor tudun1!: magunk" 
nak helyes fogalmat alkotni , ha azon korba teszszük vissza 
magunkat, a ő élt. Abrahám nép. közepette 
született, mely a hódolt; tiszteletével 
nőtt fel ; 

,=s 

eszméjét 
istenétől , az Ur a 

mé"o · r ::"':vol- áll; de kj volt jelolve 

~--

melyben a hit jövő etét _ "kell. --
És Abrahám nemcsak az Istenről alkotott magának ko

ranál tisztultabb fogalmat, hanem annak J iszteletét illetőleg 
lépést tett előre. em állíthatni hogy 

az il;azságot, hogy isteni tiszt elet 
, nem az üres szertartásokban, hanem .iránti enge del: 

mes ség en áll. zt mu a Ja ~ Móz. 17, hol eme szavakban 
van kifejezve az Ábrahám isteni" tisztelete: "Járj én előttem 
szüntelen, és .légy . állhatatos. " -:-

A zsidó nép pátriárJiaiToz ött nevezetes szerepe van még 
Izsáknak és -Jákobnak, a honnan a szent irásban gyakran ta
lálunk ily kifejezést: Abrahámnak, Izsáknak és Jákobnak 
Istene. Izsákot az önmegadás és csende~ türelem, Jákobot 
az ~~ies - cs eleKvésmód j!lIr r z(; a " zsi"iió" nép történetében 
azonban egyik" sein- fog al e iv'álóbb helyet Ábrahámnál. - - .... - -

5p. §. Mózes és a törvény. • 

Mózessel egy uj korszaka kezdődik a zsidó nép 
vallásos életének_ Ö az Á15rahám által megtaláIt s a 
p~triárkák által ápolt istene~mét nemcsa.k tökélyes- . 
bÜette, az Istent szellemibb, ma.gasztosahh és szentllbb 
lény~~k állítván, mjnt ősei, hanem az Isten eszméjé-
h~z .. a ~ mint az isten.i akarl!-tnak e~~m~jét_---l 
kototte, az isteni ' akaratot irott törvén ekbe 

- • 
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foglalta. S jóllehet Mózes sem tudott kiemelkedni ll; 
szük látkörböl, mely a zsidó vallásnak tisztán nemzetI 

(!:! { ,.., Xei' ie!!~get adott, a mulandókat a marana oKKai, az 
" (17(., érz~kieket az. érz~ .relettie~kel .. összevegyitette : által~ 
~ ( a vallás mégis hatarozott lenduletet nyert. . 

• 

- -Mózest már nevelkedése alkalmassá tette arra, hogy a 
zsidó népnek reformátora legyen. Ö Egyptomban született, 
bová a zsidó nép m,ég Jákob idejében bevándorolt volt. Itt 
alkalma lön Mózesnek egy rendezett államot megismerni s 

arról, hogy az áflami lét legelso kelléke 
e~határozta magát, hogy a zsidóságot Egyp

. folytán különben is mind ~ábli. sülyedt ~ nép 
és tekintélye, eredeti hazájába visszav~zeti. 

zSlaóÍlép Egyptombanilakását közönsegesen "400-430 
évre teszik. Kiköltözésök és megtelep,edésök története rege-o 

de a Mózes nagyszerü alakjáJ kétségbevonni 
, A i<iKöltözés idejétől fogva, melyet Bunsen 

JI: t '11ft . 1312. évre teszen, a Mózes neve a vilá-
f/!l • IL gitó torony s az általa szerkesztett törvények azok a kapcsok, 

melyek a zsidó nép nemzeti és vallási alkotmányának egykor 
legerősebb biztosítékai voltak s e népet ma is bámulatosan 
összetartják. -

1/ Mint a pátriárkái!: vallásában, ugy a Mózesében is a 
{.l ~'I- , Jehova csak_az I~eUstene, a ki egyszersmind,.királya, törvény

;f7.;' ::.>i! nozója és uralkodója is a népnek. Innen a mosaismusban a 
I"t(Jl~ v~llás~és erkö1Csl törvények egyszersmind áTlamJi).!:VéiiJekj s 

volta es megfordítva. Ezt nevezik máI' theokracziai vagy 
lst@ursá:gi a;lkotmánynak, a melyben a főszerep a papoknak, . ,- - . . . .... 
mlD~ lsten szolgámak Jutott. 

Azonban, hogy á P!!psi!g _ne válhassék veszélyessé a 
mint má~ o!:szágokban, Mózes megengedte, nogy 

(
az mindazok hirdetői és tolmácsai legyenek, 

()i a ki~_e végre magokbanefö és tebetséget éreznek ..... Ez egy 

I 
, ~ oly mtézkedés volt, mell' egyedül tette lebetövé a prófétai 

1} p ,~_bivatal kifej'lődését":" E ",rneflétt, hogy a papság ne tekinthesse 
a törvényeket a maga kizárólagos tulajdonának, megrendelte 
azoknak koronkénti nyilvános felolvasásáf. Igy akarta ö az 
egész zsidó népet, ugy§í:ó1van,; papi "éppé nevelni. 

Ha ezekhez hozzáveszszük 8Z ünnepek berendezését, 
melyek által a zsidó nép történetének fontosabb eseményeit 
oly módon kivánta emlékezetben tartani, bogy azoknak jelen-
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, 

tösége az irástudatJanok előtt is mintegy érzékitve legyen, 
a mit bizonyit a többek között a páscha ünnep, midőn 
minden családnak utkészen ke)lett lenni"-s-,. e mellett _só- • 

kenyeret és b~á,pyt kellett ennie; el ~ell ismernGnk, 
a zsidó nép nem..,ok nélkül, ragasZkOdik \MÓzeShez ol 
tisztelettel. - ~- --

56, §. A királyság. 
, 

Minth~gy Mózes ugy , tekintette aJ" lstent, mint 
uralkodót, Igen természetes, hogy sem neki, sem az 
utánna közvetlen következö bi!.á~na! nelIl jutot~ 
es~ökbe, hogyanép Me t valameIf nagyobb _méllii-

, 

S'ágra, nevezetesen ~edig _ki!:ályságra vágyjaMk. A 
'kiralyság eszméje Sámuel alat! ~~ületett meg, midőn 
az idegen népek álta szorong;!.tott zsidóság abirákban . . , - -- . "-

már. nem talált magának elég biztosítékot független- @ 
sége 'megvédésében ;. másfelől ~z által is emelni vélte I ..., 

azt a tekintélyt és elliiva!ást, melyet m~s népek felet~ <JZ) 
magánák tulajdonított. 

- A krrály:ság eszÍl).éll\nek kifejlődése a zsidó nép 
, történetében vallásilag azért fOlllos, mert ennek alap· 

ján később a szabadító vagy mesS'iási várakozásokkal 
is egy hatalmas királ,V rnegfefeii'ése volt összekötve. -

Egyébiránt a zsidók királya nemcsak a nép föhadveZére 
és itélőbirája, hanem egyszersmind elsö nevelője is volt. 
Neki, mint a Jehova kivál asztottj ának, mint a láthatatlan 
király földi képmásának Isten akaratja szerint kellett ural-
kodnia, ugy anny,ira, hogy a kI rály akaratja mindig az Iste~ 

+ akarat jával egy legyen, Neki ugyszólván elsőnek kellett lenm 
a legjobbak között. Egy szép eszmélLykép, a: melynek fájdelo~ 
a zsi1ló királyok is , nagyon halvánl'. árnyai voltak. A késöbbl 
irók legtöbb 'elismeréssel emlékeznek Kétséget nem 

, 

s~env~d, hogy Dávid alatt nem is.me~t . 
hme_ és tekintélyre jutott, de, azért azt álhtam, I . 

midőn ezt mondá a királyságtól megfosztott Saulnak: • Találtam ) 
Immár az Urnak egészen szive szerint való embert.' 1. Sám. 
13, 14. A Dávid élettörténetében is vanl\llk sötét, foJtok, Ilyen 

- , , 
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például az, a midőn Hitteus Uri ast megöleti. hogi annak 
feleségét feleségül vegye. 2. Sam. 12, 7. stb. De a mi Dávid· 
ban, főleg mint királyban elismerést érdemel, az, hogy ,téte· 

. déseit, vétkeit őszintén megbánja s ha elesell, j§mét JsjgJlhez 
emel1í:edik. Az ő Isteiíhez vágyó lelkének szép termékei a 

.-- --'ZsQItjj.~ok melyek a zsidó költ\1szet Femekei s nem egy közülök 
ma js figyelll!.llt érdemel. Az ő zsoltáraiban már többször 
találkozunk a büriös embernek a szabadító utáni esengéseivel, 
melyek később nagy mértékben fokozták a zsidó nép kebelé· , .o ben egy messiás eljövetele iránt táplált remét!yt. 

-,>::' 'Saláifion' mégKevesbe felelt 'meg a ' zsidó királyság 

. 

" . 

eszménykép ének. Az a melyet ő uralkodása kezdetén 
kért magának templom 

,..;a - élete 
fény utáni vágy, 

igyekezett. Fia, 
alatt aztán az ország két részre szakadt, Juda és 

Izrael országa név alatt. A tiz tör~sü I~rael 255 évig küzdött 
még ön~llásáért, ekkor az assyrlaiaknak meghódolva, l.elépett 

. .' a világ s~inruia7irol, a"Két törzsü Juda Izrael után 
- . 134 évig állott fenn, il 

t.~ ... - ... alátl: ez is 

-
~;;.: 

babilloni (og:!!gra h: cz!ilia. 

a 
v!, et a 

. A zsidó népnek a megh'ódítás és szá'müzetés következ· 
tében idegen népekkél történt érintkezése aikaimul szolgált 
egyfelől hogy a z.sjq.ó v!lJlásba elemek 

min. t peldául ~z tan, melyet 
találunk fEli; 

kezdett lenni 
a keresztény ' va lás el· - . 

, 

57. §. A próféták. 
, -

A prófétai hivatal s igya próféták is kitünő 
. helyet foglaltak el a zsidó nép kebelében. 

prQfé.tálui tulajdonképpen annyit tesz, mint 
-P' övendöt ill ndani; azonban a zsidó prófétákat nem 

;-- szabad azon jövendömondókkal összetéveszteni, a 
kik li kÖ,.\lnyen hivő nép kiváncsiságának kielégítését 

, 

• 

, 
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1üzték maguk eleibe feladatul. Az .. ök elhivatásuk 
;sokkal nagyobb és nemesebb volt. Ok a megismert 
igazságot rendtthetetlen bátorsággal hirdették. Neve-
zetesen ök voltak: . . 

l~zö~ a királyqk ellenqr,ei" a kik azoknak tettei 
felet! M.1..et~t..rll,ondoJt,ak, _öket , ha ~~\ett, m,\lgfeddet-
ték, kötelességeikre figyelmeztették- _ és _tanácsaik ka __ _ 
éltették, - ,,-
- - 2-szor . a próféták voltak, a kik a népet .. hün

bánatra hivták, midőn a vétek és bün erőt vett raj
-tok S"'l:1 "Je1lova ,tiszteletét e!pmnály;of\ulni lá,tták, Ök - . 
nemcsak a világosság szerep ét já~zott!Í~, mely a 
sötétséget eloszlatja, ' an em a sóét ) s, niely Izraelt a 
rothadástól megóvni.. volt hivatva,' , . 
, ,- ' 3: szor a próféták a nép vi asztalói voltak a 

az Isten látqga.~ásait, a melyeket azonban az Ur 
-:elforgIt az_ ö.. népérŐl, . mihelyt ez .egismeri az ő ; 

Urát. 
4-szer a próféták egy boldogabb jövö hirnökei 

vol.tak, S e pont az, a · melyen a prÓféták !.q~eleQbi 
viszonyba jőnek a keresztény vallással is az által, 

. - ...- .. 
hogy gyakorta hivatkoznak arra a korra, melyben 
nem a kőtáblákra, hanem a szivekbe irt törvény 

... fog uralkodnL s az ó szövetséget egy új szövetség 
. vá1tja fel, melynek részesei lesz~!l~. a földpek l!linden 
népei. ,. . .. 

-
A prófétálás, mint a költészet, az emberiség közkincse 

és semmiesetre sincs csak kötve. A mi a 
zsidó prófétáknaK :mégis az ókor más 
hasonló jelenségei felett, ez elött az ök prófétálá-
sok tartalma és annak örök igazsága. Mint a legnagyobb 
koltöket, oker is a lélek a szenem indítja, szólltja és ragadja 
m~gával. Nincs más ()~éljok, minthogy kifejezést adjanak 
saját érzelmeiknek, saját gondolatailmak, Nyilvános helye
ken, népgyü\ésekben, a tanácstermekben és a királyok palo-

., 

• 

• 
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táiban hivatlanul fellépnek és az Isten 
Jehova akaratát, igéreteit és 
öket az óíestamentumban 

;" mint Isten tolmácsa, 

nevében hirdetik a 
Ezért nevezik 

a mi annyit tesz, 

Ábrahám és Mózes is prófétáknak hivattak. A birIik 
. korszakában a próféták mellett próféta nőkkel is találkozunk, 

mind Hulda, (2. Kir. 22, 14.) Noadja (NeR. 6, 14), D,eborá, 
(Bir. ~, ~.) A tulajdonképpeni prófétai kor Sámuellel ' liezao

l J '1/ dik, a ki Ramában, Bethelben, Gilgalban és Jerichoban pró,,1 . (l ~ fll>- féta,iskolákl1t alapított, hol a próféta ~a~ egy ideig ..llgyiü.\ 
laktak, később ez az együttlakás m_egszünt. Életmódjuk 
általában egyszerü volt. Megkülönböztetésül, ugylátszik, bő b: fl;" . ..., köpenyt viseltek, melr ..l~őr~.ől vR%Y t~veszőrből volt .készítve . 

. ,, 'f!; r Nem tartoztak egy kulon torzshoz, mmt a papok s altalában 
bárm~ családból, bármely vidéken felléphetett a próféta. 
Tb'bhnyire élő ~ szóval tanItottak, mint Sámuel, Náthán és ' 
Ily Js is. Az iró próféták -Kr. előtt a 9·<!Q< században-kezdőd
nek Joellel, ezt követik aztán Amos. Hoseas, Zakariás~ 
E'saiás, "Mikeás, Nanum, Habakuk,' Jeremiás. ' A fogság ide-

• jére esnek Ezekiel, Ezsaiás. A fogs á"gból való visszatérés 
idejére Haggé, Zakariás' és Malakiás. - ---• 

• 

58. §. A messiási jövendölések. 

f - • A kinek jelene borult és ' sötét: a jövöben keres 
tN jÚt vig::szt ~ kárjJ@ ást:1gy .tettek a próféták is. Men-

. - töl nyomasztó bb helyzetbe jutott a zsidó nép, annál 
elevenebb szinekkel festették azt a kort, melyben a 
Jehova könyörülni fog az ö népén. Igy szárm!;l:ztak 
a messiási jövendölések, midön e y. s2i,abadító által-

ti· , .~ a zsidó. nép ismét nagygyá Jesz. 
A mi már ezeket a messiási jövendöléseket 

illeti, különösen kettöt kell megjegyeznünk. Elöször· ,- 7 azt, hogy a MessÍlis ~ljövetelét mindenik próféta a: 
('Ul"~ legkö~elebbi idÖre h'eiyéz!e.- Es ez emberlsmeretöket 

hrl'fe.,iT,l!fo ll).utatja ; mert oly bizta~s, a 'mi . századokra vagy 
~ &I é éppen évei rekre terjed ki, a közönséges emberre 

nézve nem nagy erövel bir. Másodszor mindenik 
próféta -á -Messiás jellem~ésére a maga koránák gon-

-
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dolkozásmódját ésfogalomkörét felhasználta s igy a 
Messiás egy ' oly tágkörü fogalommá lett, melyben 
a király, a róféta, az _ á[c{QZó pap, az isten-fia és 
emberfia fogalma mind egye§..ült Ezen jellemzésből 
tebát~gyiket va.gy másjkat könny ü volt áztán később 
a Jézusra alkalmazni s ez által Jézust az ó testamen
tumban megjÖvendölt Meflsiás.sal i;lzonositani. 

Ha már azt vizsgáljuk: hogy Jézusban csakugyan telje-\ 
sedésbe mentek-e a messiási jövendölések? kénytelenek va
gyunk azt mondani, hogy abban az értelemben, a mint a 
prjféták kivánták, nem, mentek telj~~ed.ésbe _ A sz{Ímüzött 

'zsidók legnagyobb része töblfé , isSZa .~e-té1'líetett bazájába ' 
Dávidnak n ~~ lőn utóda a ki az ő-Klráfyi" sze ét ismét 
visszafoglalja, hanem a nép-még egy félezred évig hányatva, I 

előbb ' az assiriaiak és babylonjaiak, majd a perzsáK, mace- r 
doniaiak, syrok és végre a rómaiak hatalma alá hajtya, szét r 
lőnek szórva a világon_ . • -

De ha eszerint külsőleg nem is teljesedett bé ,a prófé
ták jövendölése, beteljesedett bensöleg, szellemileg. A földi 
király helyett eljött a lelki király, a ki lön Dávidnál 
s ,nagyobb minden királyoknál. Földi 

-

hogy nem . de az ö - . _ ott vannaK 

• 

a-szövetség, lön népé, 
hanem az egész emberiségé. - , , . 

, 

59. §. A zsidó vallás állása a .Jézus korában. 

Minekutánna Maiachiással, mintegy 400 , évvel 
Kr. előtt, az utolsó próféta is elhallgatott, egy uj 
korszak állott bé a zsidó nép vallásos életében, meo' 
Iyet a ceremoniás törvények hetüinek betöltése iránti 
vágy jellemez. szamüziitésoől hazatért izraelitá:k 
ugyanis az által hitték az időr a Messiás eJjQY.!Ülllére,_,. __ -< 

előkésziteni, ha a törvénveket az -utolsó betüig bétöl- . 
tik~ a minek aztán az' "'"rett - a- köVetIi:éZése, högy az 
életadó hit helyébe ' a törvények szörszálhasog:ató ma
gyarázata" lépett s nem az artottaJ{ a egva lásosabn 

• 
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embernek, a ki jámborul és k~gyesen él. hanem a 
ki a tö!:yény~ket ~s 2zoknak ,értelmét legjobban ,tudja. 
Ez irány okozta azt, hogya zsídó vallásban lassanként 
három felekezet, vagy párt fejlett ki: a farieeusoké, 

~ 

a sadduceusoké és az essenusoké . 
. . - A farizeusok, a kik egyébar~nt a legtanultabbak voltak 
és legnagyobb béfolyással birtak, a néptől lassanként elkülö
nítették magokat s csak magokat tartották igazhitüeknek. 
Külső kegyességökben, mert mindenben inkább csak látszot
tak, még a Mózes törvényein is tulmentek 's azokat egy rakás 
ceremoniával toldották meg, Valamint kegyességök, ugy az 
isten országa és az eljövendő Messiás iran I reményb"k is a 

J_'-- , hiuság, turé metleiíseg s }letüimMás nélyegét viseli mag~n. 
Legnagyobb elleriségeivoltak Jézusnak és az ő követőinek. 

'-_ Keletkezégi_10deje Kr. előtt köriilbelöl 480 évr~ tehető , 
A sadduceusok, ezek szorosan az testamentumhoz 

J-1 ragaszkodtak s el vetettek níinden tant, a , 
'fold:::./' t21datott; igya feltámadásról szóló tant is . 

"""', . tetté,k a zsidó vallásban s azért nem is fogadták el. Erkölcsi 
életök ezeknek ~~m volt néldányszezji; szerették az élveliet, 
a világi gyönyörüségeket s ezért a rómaiakkal jó barátságban 
éltek. Közöttük találjuk a Herodes fejedelmi házának tagjait, 
valamint a nagy tánács tagjai is jobbára sadduceusok voltak 
a Jézus korában.' A farizeusokkal csak a Jézus iránti ellen-

• szenvben egyeztek meg; de a módra nézve, melylyel ezt az 
ellenszenvet kimutatták, különböztek, mert a mig a farizeusok 
Jézus tanait ellenérvekkel igyekeztek megczáfolni és yissza
verni, ezek, J:-i a sadduceusok csak a gu ny fegyverét hasz
nálták elle",e. Keletkezésök. ideje Kr. elött 200-ra tehető. 
Jerüzsálern élpusztíttatása után nyomtalanul eltünnek. 

Az e8senusok egy szerzetszerü társulatot képeztek, a 
'J,.,<" kik azon idő alatt, a mig a farizeusok és sadduceusok 

Jert!zsalemben az yrasá ért küzdöttek, vis.szayonultan éltek 
a puszta magányába·n. " Házl\§ságta em_léptek, az esküt ke
'rülték; .I!\ttek a halhata'íhi"nságban és a test~t .csa ugy akin-
tették, mID! ' á- lélek a ,- -rsteni tiszteletök a seent Iras 
olvasásában, imádkozásban állott; ez utób-

~~-"';bi:ii7-t 'i'1i:'i1ü:;';lönösen .!'affellöttekor gyakorol ták. Általában szigor'!, 
, életet fo y ta llill', 'inelyböt az örömnek minden neme 

zárva s m~sokkal a I~gtöbb jót teltek, A Krisztus 
korában alig volta, töbllen 4000-n él. A ki közéjök felvétetett, -

J 
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egy bárdot, egy kötény t és egy fehér köntöst kapott ; az elsö 
- a munkát, a második a -tiszta~ágot-:jetképezte; az utolsó pe

dig a formaruna volt. SOKan aDban a véleményben vannak 
hogy J~zus is ezeknek társaságából való lett volna; de a 001 
nem való. Ugy lá tszik, hogy az essenusok sem ellenséges, 
sem barátságos állást nem foglaltak el Jézussal szemben. 
Ellenben K~reszl e lQ } ál1os több '!l i}lt valószinü hog essenus 
volt s ha nem is tattozg!t ~yenll.seH. hQzj:ájok, vel§k szeII::::em;:' 1:'- - '
rokonságban állott. ' , _ - _ .. 

~, 

• • 60. §. Keresztelö János. 
-

Közvetlen a· Jézust megelözöleg egy próféta lép 
fel Zsidóországban, a ki mintegy határkö áll az ó 
é1? uj szövetség között s megjelenésével Mózesre és 
I1yésre emlékeztet. E próféta Keresztelö János .. 

Keresztelő JánosI közönségesen Krisztus előhírnök é
nek nevezik. És nem ok nélkül; mert valóban ennek utát 
egyengette s a keblek et bünbáI)atra serkentö beszédei 
által a Jézus elfogadás~ra készítette. Midőn Keresztelő 
János így szólott: "Térjetek meg, mert elközelített a 
menyeknek országa," Máté 3, 2. mintegy sejteni lát
szott azt a nagy eseményt; mely Izraelben már .. . 

készülőben volt. O volt, a ki a hozzátolongó nép · 
sokaságnak, mely nyugtalan lelkének nála keresett 
enyhületet, igy szólott: "Én keresztellek titeket vízzel 
a megtérésre, de a ki én utánnam jő, nálamnál erő-
sebb, kinek nem vagyok méltó, h csak zsolyáját 
viseljem, az titeket keresztel " 
Máté 3, ll. Luk. 3, 18. 

Igy füzödnek az események egymásnoz, mint láncz
szemek, mert az erkölcsi világban sincs ugrás, mil!ént, nincs _;::;-.:~ 
a természet -'Űr~za:gá an. sze rem harczosai mindig egyik 
a másiknak nyomába lép. Jezus ött kezdi, a hol Keresztelő 
János végzi. 

Do éppen mivel Jézus az utat már maga előtt részben · 
megtörve, vagyis kiegyengetve találja, önként következik, hogy 
Ker. Jánoson messze tul emelkedik. 



• 
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A különbséget a kettő I,özött könny ü átlátni. 
Ker. János végig megmarad a szigoru pusztai prédiká

tornak; Jézus ellenben a nép közé vegyiil, részt vesz ezek
nek örömeiben s nem a büntető biró, hanem a barát szere-
pét veszi fel magára. . ,,--,-

Ker. János egy tükröt tart " bünös embeill.ég elé, 
melyben iszonyodva szemlélik lelkök eltorzult vonásait. Jézus 
ellenben az '?f,\Qsságüt tartja kezében, melylyel, a ki él vissza-

\..§.ze(ezheti azi, fi mit a bűn áltaJ elvesztett. -
Ker. Jano"s fenyeget és fedd, Jézus bátorit és tanít. 
Mindezek nyIlván mutatjá!" hogy igaza volí"Ke. János, 

nak, midőn azt mondá: .A ki én utánam jő , nálamnál Mgyobb 
lesz. " , 
-

61. §. A pogány vallás állapota. 

v Nem csak a zsidó vallásban, hanem a pogány 
vallásban oly jelenségekkel találkozunk azon idö tájt, 
midön Jézus született, a melyek nyilván arra mutat-

rn _t fh átalakulásra vár. A~~az e,llmeretlen Isten, melynek a 
ri :r -~ I pogányok áldoztak, már ~ igen' sokakat nem birt kielé

, giteni. Az erkölcsök is meg voltak lazúlva. A Jobb 
? rt , l és ~emesehb szivek tehát a pogányság kebeléb-en' is .. 

y1 J",' egy jobb kor utin esengtek s il római költök nem 
.f."' egyszer lelkesülve énekelték meg "kelet hösét", a ki 
'f:" a világnak üdvöt hozandó lesz. "'" ~ 

-----És a nilo.őn igy az isteni gondviselés mintegy 
F r ~ J:~őké~tette az emberisége arra il nag.\' átalakulá.sra, 

mely a ker. vallásnak !Ön dicső eredménye, az idő. 
nek teljességében jelent meg a Jézus Krisztus, Isten 
országának megalapitója. . 

A pogányság még egy más oldalról is nagy szülgál~
tüt tett a ker. vallásnak, a !Ilennyiben annak elterjedeset 
eszközölte. Mintán ugyanis Róma hatalma alá , hajtotta a 
körülte levő kisebb birüdalmakat s igy mintegy világura
lomra jutott: ajtót nyitott mindenfelé az új eszl1leáramlatnak. 

'- . . ~.:. __ . _._,---

• 
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MÁSODIK FEJEZET . 
• 

Az idő telj essége. 

62. §. Jézus születése, nevekedése s általában életének 
főbb mozzanatai. 

Jézus, a kiről irva van : "Minekutánna eljött a ' 
teljes idő, kibocsátá Isten az ő fiát ," Gal. 4. 4. 
született Betlehemben, Augustus római császár ural
kodásának -30-dik évében. Szülői voltak József és 
Mária, a: Dávid családjából származott, de elszegénye
dett sorsú izraeliták, Názarethböl. Itt nevekedett fel 
Jézus is, szü!öinek gondozása alatt s már 12 éves 
korában . különös jeiét adta magasabb elhivatásának, - . -

mert a jeruzsálemi templomban magáról egészen meg-
felejtkezve, belémerült abba . a vUágfia, melyet -a hit, --a szellem világának nevezhetünk, s amint maga mondá : 
"foglalatos lett az afyának dolgaiban. " Luk. 2. 49. 

Nyilván.os fellépése 30 éves korában történt, 
mikor elöször is Ker. Jánost felkeresvén, magát általa 
a Jordán vizében megkereszteltette. Ker. Jánoshoz 
hasonlóan ö is a pusztába vonult eleinte, de csak
hamar bélátta, hogy a ki tenni akar, annak az élet
ben az emberek között kell forgolódnia. Tanításaival, 
melyeknek alapeszméje az Isten országa volt, elö
ször saját lakhely.én Náiárethben lépett fel ; de itt 
neki is éreznie kellett ama régi igazságot, "hogy egy 

. próféta is nem kedves az ö hazájában. " Luk. 4, 24. 
Ennélfogva Názarethet elhagyva, Kaperneumba ment; 
e városka lelt az ö müködésének központja, a hon
nan Qenezáreth tava..J;:örülL helyeket bejárta. 

Jézus a maga tanításaival mindenütt a , nép_~ez 
fordult, ennek még romlatlan szivében hitte feJtalállllT' -----' 

azt a !e!.möföldet, melyben ~hinte~ eszméi meg-
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fogamzanak. A nép közül választott magának tanít
ványokat is, a kjlfet gondolatvilágába, terveibe egé
szen béavatoU. Es számítása nem is volt alaptalan, 
mert a nép mindenütt örömmel fogadta, örömmel 
hallgatta azon egyszerü; mesterkéletlen beszédeket, 
intéseket 'és oktatásokat, melyeknek egyedüli czélj a 
volt meggyözni az embereket arról, hogy a vallás 
nem a törvény betüihez való ragaszkodásban, hanem 
a jó cselekedetek gyakorlásában áll, s a legvalláso
sabb emner az,' a- kr Iegi!!Kább szere! i;ólstent és 

" embertársait, a mire ö saját életével igyekezett min-
, -

dig és mindenütt példát adni. 
Mind a mellett azonban, hogy Jézus tanításainak 

megfelelőleg mJlga a szeretet volt, nem kerülhette ki a 
világ gyülöletét. Különösen a farizeusok és ~s!!:dduceu-. -- . sok csakhamar halálos elleneivé lettek s elhatároz-
ták, hogy ha másként nem lehet, élete árán is el
hallgattat ják. 

Ily viszonyok között Jézus nem kerülhette ki többé 
elleneit ; szembe kellett velök állania . s miután fag
gató kérdéseikre többször 'ugy' nyilatkozott, hogy ezek 
kénytelenek voltak magokat legyőzetve érezni, végre 

. eI!Jatározta magát, hogy magában Jéruzsálemben, a 
farizeusok '}s irástudók főfészkében lép fel s ott sze-, 

.;;. rez elveinek érvényt, vagy ott esik el azoknak 
. /,-] védelmében. 
. I " . Ez utolsó csakugyan bé is 'következett. A fari
I, ' zeusok, miután Jézus a jéruzsálemi templomban sze-

mökre hányta kétszinüségöket s háromszoros jajt 
kiáltott -reájok, csak egy gondolatot tá láltak lelkök-- --'- ' 

ben: elveszteni, megsemmisítem zust. 
Mielőtt azonban a V!'igcsapás- beK:Övetkezett volna, 

Jézus a maga szeretetének még egy szép ' példáját 
adta ; ~egmosta _ tanít~nyainak_)~bait ._ s megette 
velök a husvéti bárányt, mely alkalommál az ő közel 

, 
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halálának ' emlékére kenyeret és bort adott tanítvá-
nyainak s ezzel letette alapját annaK a szent ven · () "r'" y 
d sé nek, mely ma is legszebb kapcsa a hivek 
eg ésségének a keresztény egyházban. 

A mi a ' Jézus ellen szött tervek között még kü
lönös figyelmet érdemel, az, hogy az ö elárulására 
éppen egyik tanítványa, Iskariotes Judás vállalkozott. 
Hogy a Jézus elfogatásában minden zajt kikerüljenek, 
ö vállalta magára, hogy öt az érette küldött fegyveres 
nép kezébe adja, a mi megtörténvén , a tragoedia 
gyorsan véget ért; mert bár a vallatásoknál nem tud-
tak Jézusra semmi bünt bébizonyitani, mindazáltal 
az ö elleneinek sikerült Pontius Pilátus által ötet 
kereszthalálra itéltetni, mely a Golgotha hegyén aztán 
rajta végre is hajtatott. Jézus kiszenvedett, de az 
igazságot Illegölni nem leh~, a szellem a .§irból is 

• 

-... g Teré tör s már lfarmadnapra /megzendült Jézus 
koporsójánál a lelkesitö szózat: "Nincsen itt, feltá
madott. " 

~ 

• 

'. 

A Jézus születésének körülményeit az evangelisták 
költői szinekkel adják elő; nevezetesen azt mondják. hogy 
a Jézus születése éjjelén a betlebemi pásztoroknak angyalok 
jelentek meg, hogy a keleti bölcseket egy csillag vezérelte 
a csecsemő jászlához, s végre, hogy szülői a Herodes bosz- ,;.., 
szúját kikerülendő , a csecsemővel Eg.vptomba mentek. Ezek 
a legszebb bizonyságai annak, hogy a nagyokat és , nem ese-
ket már a csecsemő kórban megtiszteli az emberiség, vala
mint a valódi költőt már bölcsőjében megcsókolja a muzsa. 

Hogy Jézus a József és Mária fia volt, kitetszik Luk. 
4, 22· ből : .Avagy nem ez·e a Józsei fija?" Nem különben 1 (l'""~ ~ 
Mária igy szólítja meg őt, midőn' a ' jeruzsálemi templomban d" 

tölök elmaradt: . Imé !l te atyád és én Da"y bánattal kere-
sünk vala tégedet.' Luk. 2, 48~ - o - ~ 

Ugyancsak Luk. 2, 51-ből láts7.ik az is, bogy Jézus 
Názarelbl:ien ,lakott s , mint tovább ü'va v.n: .Gyarapodék 
vala a i?,ölcseségben, testének álJapotában és Isten s embe
rek előlt való kedvességben." Hogy mi módon fejlődött ki 
annyIra? Mit és hogyan tanult? E kérdésekre nem tal:>lunk 

Ferencz : Hittan . , 6 
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világos feleleteket. Annyi bizonyos, hogy gyermek és ifjú 
éveiben neve nem hatott... el messzire, mel't~Nat1ianael, kl 
KanáDan Názaréthtöl csak 3 órára lakntt, nem hallotf róla 
semmit, 's nem ismerte öt. Ján. 1, 45; 46. lIiIletöleg a ter-_: _ 
mészet volt l~gllagyobb tanító mestere, mely különösen Ná
zaret környékén, a maga festöi hegy- ég völgycsoportoza-

tával, buja , növényzetével, termékeny szántóföldeivel igen 
alkalmas volt árra, nagy egy 'fogéKony k~belben a vallásos 
é~~t fel~breszsze s/Jstenhez emelje. . - . "-

:;; ,~., Midön Jézus Keresztelö Jánostól elvált s a Qusztába 
vonult, emlékezet van az ö megkisértetéséröl. Máté 4, [-IT. 
Szép leirása ez annak a küzdelemnek, a melynek minden 

----~em~ er Kivan tétetve a pályakezdés válságos pontján. A 

- , 

világTé rdek, a hiúság és nagyravágyás ilyenkor mind feléb · 
rednek a tettre kész férfikebelben. Boldog, ki a küzdelmet 
a J ézus eme szavaival állhatja ki: .Eredj el Sátán, mert 
meg vagyon irva: A te uradat, Istenedet imadjad és csak 
ötit szolgáljad .• Máté 4, 10. 

~_. - - Jézus mint tanító lépett fel, de az ö tanításainak alapja 
nem a törvény betűi nek magyarázatából állott, mint a fari 
zeuso -é, hanem úgyszólván, tettei által tanított. Erre ser
kentette tanítványait is, kik 12·[en voltak; névszerint: Pét~r 
és András, Jakab és János testvérek, továbbá Fi lep, Bertalan, 
Tamás. Máté, Jakab a Zebediás·fia, Taddeus, Judás, Simon 
és Iskariotes Judás. 

dJ A farizeusokkallegelöbb a szombat megűnneplése kér
.. ) désében ütKözött össze. l-!,lj.té 12, 2 -8. Azután a mosako 
./ dásra nézve. M!t~ 15, 1-20. Végre hozzájárul t ehez az, 
~ J hogy Jézus nem átallotta a bűnösökkel és publikánusokkal is 

ob t.ársalognj, a kikkel a farizeusok érintkezni is szégyennek 
. tartották. Máté 9, 10-19. 

. Mindezek s más hasonló kérdések azonban nem szol, 
gáltattak elégséges okot arra, ho~y a farizeusok nyiltan fel: 

/' lépjenek Jézus eTlen. Ehez valami olyan okot kellett keres-
r,'1Y' / . .... niök, mely által Jézust a római hatalom elött hozzák gyanuba. ':;: 

Erre volt számítva a farizeusoknak az a ké l'dése, midön 
Jézusnak egy pén7.darabot felmutatva, azt kérdezték tőle : 
ha vajjon kell-e a csaszárnak adót fizetni? de Jézus fele
letével lU -is kikerülte a tört és elleneit megszégyenítette. 
Máté 22,. 16-22. M~ y~gre, beléakadtak abba, hogy ö ma

I gát a .esIdők klrályanaf< ne zte. Máté 27, ll. és azt mon-

1i; 'r· ~ ~Il·toJ vi:- I/tYI" 
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<lo tta, bogy: , Elr.onthatja az« Istennek. templomát és ~r~ad- _ 
napra ismét megepIlhetl azt. Máté 26, 61. . 

Hogy a Judás tett~ mily. alávaló volt, nyIlván m~t!,-~~a 
az hogy mai napig mmdenkl IszonyodIk a Judás névtol. • 
Lehet azonban, bogy Judást a maga elbatározásában neme
sebb indok vezette, mint az az összeg pénz, melyet ' árulá
'sáért kapott. Judás telve volt a messiási reményekkeJ; ő 
bitte. hO") a Jézus lesz a zsidó nép megszabadítására igért 
királv és

e 
szabaditó. csak még nem bitte eljőttn.ek az időt, 

mel';ben a zsidó népet felhívja, hogy a római iga lerázására 
.J ,." 

fogjanak fegyvert. E fellépésével tehát kényszeriteni !lkarta _ 
Jézuzt, hogy nyilatkozzék. A midőn aztán reményében meg:
csalatkozott s látta, hogy mily rosszul számított, tette miatt 
kétségbe esett, a 30 pénzt a farizeusok lábaihoz dobta s 
ma"át felakasztotta. 

e Altalában a Jézus hel zet t nem kis mértékben nehe~ 
zitette a zsidósáO-öa a Messiásról alkotott QgaLma, a kik 
abban egy , VI hoz hasonló fől di uralkodót s nem lelki 
kerestek, mert a főpap a- Iíi" az ~ 

akkor 

~ 

, az !fO :;r'~~ 

fejedelmek : . Méltó a halálra l " Máté 26; 66. . f'. '" 

papi fejedelmeknek az itélet végrehajtásához a római 
helytartó segítségét kell ett igénybe venni. A helytartó Pontius 

, 
• 

Pilátus nem találván benne semmi hibát, szabadon akarta 
~ocsátani, de a felingerelt nép megfeszíttetését kivánta, és 
o megmosván kezeit, engedett, ezt mondván: . Artatlan va
gyok én ez igaz ember véré lől ; ám ti lássátok.' Máté 27, 24. 

Jézusnak utolsó szavai a keresztfán ezek valának: . .;: ( 
"', ,At á~, .,:..J.e kezeidE~~~Et.m l~~z_ép l~lke{p~" _L.!I.l< . _2~,j6 . • ~ r: I '; .//, 

.gonoszs gnak sikerüIi tehát" elejteni a legigazabI;> 
embert IS, de a győzelem mégis a Krisztusé l őn, az ő véré
ben megfogamzottak azok az eszmék, melyeknek Ő életében 
es halálában hirde tője volt. Ezek ma is élnek ; él a Krisz-. 
tus IS, blzonyságáoul annak az igazság"nak, a melyet már a 
.zsoltárok IrÓJa kll eJezett, midőn igy ' szólott : , Nem hagyod 
az én lelkemet a koporsóban és nem enO"eded ho,,"y a te 
.szented rothadást lásson. Zsolt. 16, 10. e , e 

6' 
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63. §. Jézus a legmagasabb erkölcsi példánykép. 

Ha Jézust összehasonlitjuk mindazon nagyokkat 
és jelesekkel, a kiknek nev~t a történelem megörökí
tette, el kell ismernünk, hogy ö a maga nemében 
egyedül áll az emheriség. elött, mint legmagasabb 
erkölcsi példánykép. Benne teljesedéshe ment mind
az, a mi elötte csak sejtelemképpen élt az emberek 
keblében és a mire a jobb lelkek megszünés nélkül 
törekedtek mindig s törekesznek ma is: t. i. meg
valósítni az emberben ~'lsten képét. Ezért mondja:' 

/ róla a szent irás, hogy ö a láthatatlan Istennek ábrá-
fre zatja, Kol. 1, 15., kiben az lstenségne minden tel-

----'--j'ess"ége lakozÍk. Kol. . 2, 9. Jézus, ugyszólván, a 

• 

--

. megtestesült erköJcsi_ jós"ij; volt, telve az Isten .-ts 
embereIrirápti .§zeretettel, melynek szavai és tettei, 
élete és halála által kitünö jeiét adta, annyira, hogy 
ö nem minden ala nélkül mondhatá magáról: "Én 
és az Atya egy vagyunk." Jan. To, 30. S f illoár o· 

- is. ki vólt tétetve ' az élet mindennemü kisértéseinek, 
a melyek az embert bünre .s:sábítjP-t azok közön is 
me örizt~ szivének tisztaságát, ' példát adván ez által 
ne ünk is, hogy az ö nyomdokaiba lépjünk, öt. 
kövessük, a mint irva is van: "Példát adtam nek
tek, hogya miként cselekedtem veletek, akképen. 
cselekedjetek ti is." Ján. 13, 15. És ismét: "A ki 
azt mondja, . hogy ö benne lakozik, annak ugy kell 
járni, a miképpen ö . árt. " 1. Ján. 2, . - . --

E szerint tehát Jézus is csak ember volt de ha lehet 
e kifejezéssel élni, t~kéletes 'em'ber, " ki s;ellemi, főleg 
pedig erkolcsl tulaJdonaiillH fogva magasan áll-minaen ember 
IMetOs hogy Jézils!Kortarsai- IS csak embernek tartották 
világos magából a szent ,rásból : " vagy nem ez· e a József 
fia." Luk. 4, 22. Csakbamar azonbRh, ' nogy Jézus a kereszt

- fán elvérzett, s az ő példányszerü élete és halála a tanít
ványok el!)tt mind nagyobp féiiY..l?.!ln lündökI,ö tt, elkezdődött 
az a dics~tés, meiJPek ; vége az ő istenitése-
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lett. Az a gondolat, hogy ember önmagától nem mivelhet 
oly nagy dolgokat, mint Jéz.us mivelt, annál inkáhb eröt 
vett a tanítványok lelkén, mmél mkább érezték saját gyar· 
lóságukat s minél inkább tapasztalták, hogy mily nehéz a 
már megkezdett munk~ továbbJ olytatni. Ennélfogva Jézus· 
nak különös isteni eröt tulajdonítottak, a mit közönségesen 
ugy fejez ek- ki, hogy benne a szent lélek munkálkodott. 
. Jézus pedig szent lélekkel teljes lévén, megtére a Jordán
tól." Máté. 4, 1. ~ajd ezzel S~ elégedtek meg, hanem szár, 
mazását is a szent léleknek tulajaonHOffák. Máté. 1, 20. Mig 
vegre líárom század IliliIva 'killi0riaátott a 'Jezris isfensége, 3 .... c 
mi által liilön emelve a közönséges emberek sorábórésoly~ - Z 
lénynyé al1ikíttatotf, a melynél éppen az hiányzott, a mi öt 
egyedül teheti az emberiség erkölcsi példányképeül: az 
emberiség. _ , 

Tagadhatatlan, hogy Jézusban az isteni erö, a szent 
~ lék k '!!..unkálkod~tt és pedig jóval nagyobo mertékhen, mint 

bárkiben másban az emberek közül. Ez az isteni erö vagy 
'Szent lélek volt ugyszólván az ö alkotó eleme, mely öt 
erkölcsileg ar lstenhez hasonlóvá, vele !lizonyos tekintetben 
-egygyé tette; de azért c.sak . ember, a mi testvérünk és bará
tüliK marad ö mindörökké, kinek J2éldáJát követni s arra 
törekedni, h.ogy hozzá hasonlók legyünk, életünk legneme· 
sebb feladata. . 

64. §. J ézus nevei. 

Jézusnak e nevezetén kivül, melyet szül~tésével 

, 

, szülöitöl nyert s Máté 1, 21. szerint annyit tesz, f. 
min! . !,zA!>~WtÓ., még más nevei is vannak. Ilyenek "7, r 
a) Krisstus, 'mely az ö hivatalát jelenti s megfelel I .k-,.. 

a ZSi~) ~!~a~ZóKa~e:e!eiefe~~;~ir~~ál~\ .. '~~g~'-'f'6.. .... 

Jézus is: .Az ember fiának nincsen holott fejét le
hajtsa. « Máté. 8, 20, "Eljött az embemek fia.« Máté. 
11, 19. stb., a mi azt mutatja, ö 
oszlatni a 
soknak abban 
mint a zsidók ó ajtoffák vOlna. nem akart 

• 

• 



• 
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(I t VI ne tatni, mint embernek, embernek a !!!zó leg-:-
nemesebb értelmében. -

-"'"",-,-v-=~c Istenfia: ~E- nevez eltel szintén többször él 
Jézus s hogy ahoz igényt tartott, nyilván van abból, 
hogy amidőn Simon Péter azt mondja. »Te vagy 
ama Krisztus, az élő Istennek fia," Jézus öt boldog
nak mondja. Máté. 16, 16. és 17. E nevezetet egyéb
aránt nem egyszer alkalmazták már az ó testamen
tumban az egész zsidó népre, különösen pedig annak 
királyaira s nem egyebet jelent, mint Isten különös 

~ e oen álló ember. Jézus legmé tó an nevez ette 
magát stenfiána, - mert ő legelevenebben érezte, 
bogy ~/Isten neki Atyja s az ő akaratán meg kelt 
nyugodnia. Azonban ezt a nevezetet nem tartotta 
magára nézve kivll-ltságoltnak, sőt azon munkált, hogy 

. az embereket általában Istenfiaivá tegye, vagyis, hogy 
ezek mindnyájan érezzék az Isten atyaságát. Jézus 
nem mondja Istent csak Atyámnak, hanem .,:M:,:i:.--_ 

. ' Atyánknak. ' 
A különbség csak az, hogy ő Istennek egyszülött, 

jobban mondva elsőszülött fia, a mi azt teszi, hogy 
,_"., ___ ~_)§m~~ feL leg~lő~~~~ Istent ~int ~tyáj" a _ miből 

szukSégképpen kovetKezlk, hogy ő a ml közbenJárónk 
Isten és emberek között; azaz: Ő . i!!.ll.le!:i\l~te __ !!leg 

r--,,",-v~elünk is ' azt a viszonyt, a mely van ;lstéll és~ m~te_
r-.........!r~e ffiött. Ezért nevezlKáztan ézust még közben

járónak, utolsó Ádámnak, második embernek, pász-

-

tornak, főpapnak, Urnak stb. 
Jézust közönségesen az ó testamentumban megigért 

Messiásnak tartjuk. 
Igaz ugyan, ~y. ' 

kozásoknlíli:, a me lyeket 
nem felelt azoknak -a vára-

hoz kötött; ettöl- vá'rván- az- tdegen-JITi:fiilom 
tatását és Zsidóország_ helyrl!áll~tását ;-miiiCIazáltal között ük 
is találkoztak. a kik az ö messiassagát nem vonták kétségbe ; 
igy például Simon Péter ez értelemben nyilatkozik, midön 
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azt mondja: • Te vagy ama Krisztus, az élő Istenp.ek fia .« 
Málé, 16, 16. Később pedig mindinkább kitűnt, hogy ha nem 
is a zsidók érleime szerint, de egy magasabb, erkölcsi érle,-
lemben Jézus valóságos Messiás volt, mert egy lelk'i onszágot 
al apított, melyen az irás szavai szerint .: .• A pokol kapui 
diadalmat nem vehetnek. • Máté 16, 18. O az, a kinek lelki 
szabadságunkat köszönhetjük s igy szólhatunk az apostflllal: 
. Nem adott nekünk a?brsten félelemn ek lelkét, hanem er§nel<, 
és szeretetnek ' és Jozitn- eTrilének- Jelkét.· 2. Tim. 1, 7. f -r . . - - I 

65. §. Jézus megváltói müve. 

Jézus megváltói müve alatt értjük azt a munkás
ságot, melyet Jézus kifej tett, hogy az embereketpIsten, __ 

_ helyes ismeretére vezérelje s ez által öket a tudatlan
ságtó éi? tévelygéstöl megmentse, az emberekben fel-

, 

ébresz sze az erkölcsJi:lég érzetét s ez által a bünt és e 
_ annak szomoru követKezés eit eltörölje, végre a halál 

". félelmei között ls vigaszt nyüjtson a léleknek ,az örök- ~,,+, 
élet ffántC hit megszilárdításávaf Ezen magasztos , 
elve ne-k Ir e ésé eri ' éS terjesztésében fáradozott ö J 

szüntelen. Ezeknek kimutatására és bébizonyítására ' 
voltak irányozva minden tettei. Ezekért szenvedett 
üldöztetést és gyalázatot, ezekért élt és halt; ,~ 

, 
Jézus megváltói tisztében különösen három hivatalt 

szoktak megkülönböztetni: prófétai, főpapi és királyi hivatalt. 
A prófétai hivatal egyértelmü a tanítói hivatallal, a mi 

. Jézusnak, miként a zsidó prófétáknak i., legfőbb foglalkozása 
volt. A ~zabad ég al,att és a zsin~gákban, magány házaknál 
és a mezőn egyaránt tanított. -

A- föpapi hivatal alatt közönségesen il keresztfán történt ___ ---' 
ön,felhldozását érti, melylyel legnagy,obb jelet adta Is en és 

l emberek Iránti szeretetének. Innen igen sokan az ö halálának 
különös eredményt tulajdonítanak, mintha az engesztelő ál
dozatul szol álna az emberek büneiér :- mire nézve jegyez-
zük meg, hJ!.gy s~m a Jozan o "ossl1ggal, sem Isten igazsá-

-" <~- ....... ---- ---- -- - -
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r 
, 

gosságával nem egyeznék meg, hogy az ártatlanul kiontott 
vér a hünösök bünei büntetésének vált.ágául szolgáljon. S 
igy a Jézus halálának, illetöleg főpapi tisztének sem tulajdo-

~ IÚthatunk nagyobb befolyást, mint a minövei az erkölcsi 
,Példaadá3nak birnia kell minden nemes keblü emberre. 

A Jézus. halála különben is csak életével összekötve 
nyeri meg valódi jelentöségét; nem egyéb az, mint megkoro
názása a legnemesebb életnek s nem a kiállott szenvedések, 
nem az ö vérének hullása, a mi minket meg kell, hogy 
ragadjon, hanem az a lelki erő az az qnmag:án való győze
lem, melyen zus a er'éSzifáif- is tanusított. AZ5 !larála, 

"'""'---~";J;g~a:;;i; hogy áldozat: a szeretet és igazság áldozata; de ez 
·áldozatnak mi csak .akkor veszszlik hasznát, ha az ő szere· 

_ te\~, éS).gl!~.§...ágát is a magunkévá teszszük. 
A Jézus kir yl hivata át illelö eg végre abba a szellemi 

uralkodásba helyezhetjük, a melyet ő a keresztények felett 
a keresztény egyházban gyakorol, ő levén ennek feje, ut
mutatója, példaadója, szóval szellemi vezére. 

kik Jézusnak nagyságát, istenITúTGefését nem tudták 
, másként héhizonyítani, azok nagy sulyt fektettek arra is, hogy 

CS/).R -z. Ir ő csudákat tett. Való, hogy az evangeliumban csudás esemé· 
nyek vannak elbeszélve Jézusról, melyek kőzött legszámosab
bak a betegek gyógyítása. Lehet, hogy a szent irók ez ese
mények leirásával nem akartak egyebet kimutatni, mint azt, 

~ hogy. Jézl!s_ a...Jl eg~l:r.r~ _ JPjJ!.dig _ lr.észeu_v9lt. Annyi bizonyos, 
hogy ö maga gyakran visszautasította azokat, a kik tőlé 
csudát kértek és v~rtak. • E gonosz és parázna nemzettség 
jelt kiván, de nem adatik."· kiált fel Máté 12, 39-ben . 
.Aztán a 
gyakorolnat ---- termeszele - '" ~=..=.::.; 
küldetése kortársai 

Q.!'l'" _~ 1("' csudáknak 
, I. , A- tegnagyO"b']j 'csuda maga Jézus, nagyszerü, egyedül 

Istennek és Islenbeu élö szeretetével; a legnagyobb csuda 
az ö egyénisége azzal a nemes, jóindulatu emberbaráti sziv-
vel, melyhez hasonlót még nem i~merünk. -

• 
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66. §. J ézns tanításának alapelvei. . 

alapelveit a következőkben 
össze: 

s az emberek 
~ 

~--_. 

~ nem 
lelkét ismét a félel,emre, hanem a lelkét 
vettétek, ki által kiáltjuk: Abba, azaz szerelmes Atya." 

. Róm, 8, 15. Ebből következik , 
2-szor, hogy a vallás, mely Isten és ember 

,közötti nyilatkozata, éri el · 

--marad, 
3-szor a 

4, 6. 
ember eleibe köteles-

• 
. ségeket szab, melyeket ő teljesíteni tartozik, de mivel 
az ember gyarlóbb, minthogy kötelességeinek minden-

h k I k l __ ('C) kor megfelel essen, szü sé e van sten egye mére, _ . y 
ll. ki őt nemcsak gyámolítja nemes töre -véseiDen, 
hanem botlásai és tévedései között is iránta könyörü-
letet tanusít. "Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak Atyja, és minden vigasztalásnak Istene." 
2 K 3C'- -. ~ ~ -~ . or. 1, . 

4-szer büneinknek megbocsátása azonban csak 
az els ö lépés arra, hogy a büntől teljesen meg
szabaduljunk s az igazságot megismerve, új él'etben 
járjunk, I!Inen Jézust ugy tekinthetjük, mint szabadí
tÓnkat. "Es ~egismeritek aZ igazságQ!_ és az igaz.ság 

\ sZ!lbadokk'a teszen titeket: 'f... án.B... 13~. . .. ,-
5-ször a ki már igazságban jár, az n!.mc~ak ez ' > 

€letben érezheti magát megnyugtatva, hanem bizalom-
ma] tekinthet a_ jövő, eléb~ is, "Légy hív mind hal@ig_ I '\ '" 

€s neked adom az életnek koronáját." Jel. 2, 10. _ 
" J ézus az Isten J éteIét soha s~m igYJlkszik bébizonyltani. _ 

---'0" , azt ml!g~ba~. érzi, követ ező eg felteszi' másokról is, hogy 
azt ugy, mmt o, magukban érzik. Hanem az Istenről sokkal 

• 
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felségesebb fogalmat ád, minden előtte birt fogalmak nál , 
midőn az Istent Atyánknak mondja. . 

Hogy minő belyet foglal el .. Jézus tanltáS~lban a szere
tet nyilván van abból a feleletboi, melyet a torvénytudónak 
ad~tt ki töle a legnagyobb tőrvény iránt tudakozódván, igy 
szóloit: Szeressed a te Uradat, Istenedet, teljes szivedből, 
teljes lelkedből .és teljes elmédből. Ez az első és nagy 
parancsolat. A második pedig hasonlatos ehez: Szeressed 
felebarátodat, mint te magadat. E két parancsolattól függ az 
egész törvény és a próféták irások. " Máté 22, 37 - 41.. 

A kiben már a s~E)te! . Ipegyan" annál nem hlanyoz
G hatik a cselekedet is, meiC mínoep. · tettre a sz (etet ~ztőnöz . 

--.. - -A"Z'Oíi1íiln- a szere tm !geri" - solíszor rosz irányt vesz, 
nevezetesen pedig önszeretetté, jobban mondva, önzéssé fajul 
s ez . az embert bünössé teszi. 

Isten még a bünös ember iránt is atyai indulattal visel
tetik, annak megbocsát. 

• De a midőn Isten megbocsát, egyszersmind az ember-
töl is megvárja, hogy rq,egjavuljon s méltó legyen arra II 

szabadságra, melylyel Jézus minket a törvény alól fel-
szabaditott: . 

Ez a Jézus tanitásainak gondolatmenete, melyhez mint 
e:r; _ egy zárkő gyanánt járul a . övő élet és alhg tlanság :hit~ 
v ~~ A mint ő II\aga is mondja: " n . vagyok a feltámai ás. és liz._ 

17 "r _~:: ; a ki én benne~ hiszen, ha meg a is, él. ' Ján. 11, 25. 
, -

67. §. Az lsten országa. 

Jézus tanításainak különös fontosságot kölcsönöz 
az, hogy azok nem egyes személyekhez, nem is egy 
bizonyos néphez, hanem az összes emberiséghez 
vannak intézve s alkalmasak arra, hogy az emberek 
azoknak alapján iil vallásos társulatot alkossanak, 
z?1 közönséget formáljanak, melyet Jézus az lste'l'lr 
0'r8Elágának nevez. 

Az Isten országa azonban, a mint azt Jézus fel
fogla, m rőben különbözik attól az Isten országától, 
mely már a zsidó vallásban szerepel. Ebben az Isten 
országa egészen a földi országok mintájára van 
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alakítva: törvényekkel, e /Jázi intézményekkel és y>< , I' 
szertartásokk~C]jlr; el enben Jézus az sten országát' :H "4/'1 ",4,.. 

egészen az e!l1be~lsej~~e helyezi . s tulajdonképpen )t·~1c '" 
nem egyéb, IJÍi~t az Isrew.~k~~ naJ{ .Uf,alma az ember , , v 

lelkében, mely isteni akarat egyszersmind áthatja és ~'h ... -t. 
~Ieveníti az egész közönséget. Ide vonatkoznak Jézus

nak eme szavai: "Nem jő el ulP' az Istennek országa, 
hogy ember eszébe vehetné. Es nem mondják ezt: 
Imé itt, vagy imé amott vagyon, mert imé az Isten
nek országa ti bennetek. va yon." Luk. 17, 10 és 21. 

Az IstenneKországátJézus ás szókkal a meny
nyek országán,ak is nevezi. Ennek a két elnev~zésnek 

-~_ t~enat ugyanazon egy (jrtelm.e v$n; s Inondhatni, - tarli
tásainak közP2I!1iát képezik. Leginkább ki vannak 
fejtve pedig az ugynevezett hegyi prédikáczióban és a . 
menyországról való basonlatokban. 

Jézus életének föczélja az Isten országának megalapitás~ 
volt. Beszédei jobbára oda voltak irányozva, hogy értésökr I 

adja az embereknek, ~!ikk~IU~!Iniök és mit kell.i!!l!'ülnj.Qk, 
mint az Isten országa polgárainak. gyszersmlM életében 
példát adott arra, hogy miként éljünk mindnyájan mint ~ , 
mennyei polgárok már itt e földön. Ennélfogva az ö meg- T 
vállói müve . sem áll egyébből, mint azon akadályok meg
mutatásából s a maga részéröl történt elháritásából, a melyek 
miatt az ember nem közeledhetik Istenhez és nem lehet Isten I 

országának tagja. 
• 

68. §. A hegyi prédikáczió. 

A hegyi prédikáczió alatt értjük Jézusnak azt a 
beszédét, mely le van irva Máté evangeliuma 5, 6. és 
7-ik részeiben s magában foglalja a Jézus által hirdetett 
Isten országának alaptörvényei!. E beszédet némelyek 
szerint Jézus egyszerre mondotta egy hegyen a 
körülte gyült sokaságnak s tulajdonképen ezért neve
zik hegyi prédikácziónak; mások szerint ellenben 
Jézus azt nem egyszerre, hanem különbözö alkalmakkal 

L'11' -r;k., "". 2--t;' ..... <h"'1 "" il , -hi. zJ,' 
.fJl., zi () "2/,"("l>t "1 ).. 1/r>"> . 

, 
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és különböző heÍyeken mondotta s egy egészszé ~áté 
évangelista alkotta. De bármiként legyen, annyi 
bizonyos, hogy e beszéd legszebb tüköre Jézus nemes 
lelkének, tiszta, egyenes gondolkozásmódjának s egé
szen ellentétet képez Mózes törvényeivel, mert a 
Mózes törvényeiben az Isten erös, boszuálló Ur, a 
Jézus hegyi beszédében szeretö atya; abban az ember 
Jehova szolgája, ~_ az)~~en~ /fYerm.eke. ; Mózes a 
tö['vényt átokkal kiséri ' s - annáK' tiszteletét félelemmel 
és fenyegetéssel tartja fenn, Jézus száján ellenben 
csak áldás ül, neki czélja meggyőzni az embert arról, 
hogy a jót tennie kell önként, szeretetqől, különben a 
legnemesebb tettnek sincs erkölcsi bec~e. 
. A hegyi beszédben a következő főbb része);;et 
lehet megkülönböztetni: 

a) A bol<jogok megnevezése. (5, 3 13.) 
b) A tanítványok elhivatása. (5, 13 17.) 
e) A régi és uj törvény vagy Mózes és Krisztus. 

(5, 17 48.) 
d) Intés mindennemü képmutatás ellen. (6, 1 23.) 
e) Az ember szeretetének tárgya csak egy lehet. 

(6, 24 34,) 
fJ Mások iránt legyünk szelidek, magunk iránt 

szigoruak. (7, 1 11.) 
g) Az igaz vallás gyümölcse: a tett: (7, 15 29.) 

Minthogy már az Isten országának eszméjét s általában 
Jézus vallását leginkább a hegyi beszédben találjuk kifejtve, 

. szükséges azzal közelebbről megismerkedni. 
a) Jézus a hegyi beszédet a boldogok megnevezésével 

kezdi (5, 3-13). Boldogok - ugymond - a lelki szegények, 
a kik sirnak, az alázatosok, a kik éhezik ' és szomjuhozzák 
az igazságot, az irgalmasok, a kiknek szívök tisz fa , a békes
ségre igyekezők, a kik háboruságot szenvednek az igazságért, 
tehát nem a kevélyek, a felfuvalkodottak, nem azok, a kik 
magokat tökéleteseknek, jóknak, igazoknak tartják, hanem 
igyekeznek, hogy azok . lehessenek. E boldogságot igéri ő 

• 
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tanítványainak s mindazoknak, a kik Isten országának tagjai 
kivánnak lenni. 

b) Megnevezvén Jézns a boldogokat, egyenesen tanít
ványihoz fordul s awknak elhlvatását (5, 13-17) e két 
hasonlatban adja értésökre : • TI vagytok , e földnek savai; ti 
vaO"ytok e világnak világosságai." Só és világosság; amaz izt 
ád" minden ételnek s a testeket megóvja 11 rothadástól, ez 
elo,zlatja a setétséget, tehát a tanítványoknak is a két tulaj
donságot kell magokhan egyesitni. Altalában, a ki Isten 
országának tagja kiván lenni, nem elég, hogy csak maga 
legyen jó és igaz, hanem másokat is segitni kell, hogy lássanak 
és megjavuljanak. . 

e) .Nem jöttem, hogy . a törvényt 'eltöröljem, hanem 
inkább, hogy azt bétöltsem. " . E szavakkal fog Jézus a régi 
és uj törvény magyarázatához, (5, 17-48.), mely a hegy~ 
beszéd magvát képezi s kifejezést ád annak az igazságnaK, 
hogy az igaz vallás nem a törvény betüinek bétöltéséböl, 
hanem valódi erkölcsösségből á ll. jézus nem elégszik meg 
azzal, ha va laki nem öl, nem paráználk~dik, és hamisap nem 
esküszik, mint a 'hogy Mózes megÜ:ta, Ö ennél többet K iván -
az lsten országának polgáraitól. O azt kivánja, hogy még 
csak ne is hara udjunk s készek legyünk ellens.égeinkkel is 

__ megbéké ni.- O azt ivánja, hogy még a gonosz gonaolato -at 
is eltávoztassjlk s legyünk oly igazságosok;-Irogy szavainkban 
senki se kételkedhessék ; következőleg, hogy azt esküvel ne 
kelljen erösítenünk. O azt kivánja, hogy inkább en~edjünk 
valamit a magunkébólj s,minthogy másokafkegyetlenül meg· 

'-...... urezo Jun . S minthogy mindezeket csak ugy tehetjük meg,', 
ha igaz szeretet éi bennünk: a szeretet legyen mindenekben 
irányadónk, még pedig az a szeretet, me ly nem nézi csak a 
maga hasznát, hanem felölel, magába foglal különbség nélkül 
minden em bert. 

dl Ezután (6, 1-l!4) a képmutatásra tér át Jézus s 
azt különösen az ~Iamizsnálkodásnál, az imá~~zásn~1 és 
a .bÖjlö!ésnél veszi éles Dlrá at alá intve annak eltávoztata-

~- , 

J 

sára. E részben különös fiO"yelmet érdemel a Miatyánk, vagyis 
az uri imádság, melynek ~inden tétele egy-egy eszme világot 
tár fel a gondolkozó lélek elött. Már a megszólitáil : .MJ ~tyánk,~_~ 
k, v~gy amenyekben " egyszerre fejezi ki a , I~e~ Jó~i!g'á 
es fon.égét; azután az elsö három kérés az Isten országa-

. - nak eljövetelére van irányozva, a mi felemeli a: lelket Istenhez; 
ezt három más kérés Követi, mindennapi kenyerünket, vét-
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keinket . és a 
~ hogy Jézus rl7 d I • -' kötött, de a 

~ ~ a szük~égek 

gonoszokat illetőleg, melyböl nyilv~n van, 
országához is szükséget s kuzdelmet 

és hozzá folyamodnak, azok 
, is megállanak . mert az 

c>- , a atalom és a -J2 I~teJ(úöses 
dlCsoseg. 

Általában e rész a hegyi beszédnek legszebb része s 
intésül szolgál mindennemü képmutatás ellen. 

e) Az emher szeretetének tárgya c~.J'gy J~I\~t, ~~m 
lehet az e:Istennek is, a világnak is egyszerre szolgáim. E 

~~ gondol.ttot ki Jézus tovább a beszedben, (6, 24-34), 
.-' ..J- J aztán int a melyek miatt nem egy-ro y 11 ( szer embernek keyélL_kell ar a, 

_ hogy elégedve, különben is a !:9ldogság. ~em 

-
_ áll _ a Sok vagyonban Isten minden teremtményéről gondot 

visel. A munka szükséges, de az embernek IstenbeJl-. is 
biz nia kell, különben a verejték elveszti édességet s a munka 
csakUgyan átokká lesz. -

~-- 1) Mások . li·ant legyünk szelidek, magunk iránt pedig 
~.. s~igqruak. Igy tanít tova bb Jézus a hegyi beszédben. (7, 1-14). 

Fontos elv, melynek az életben rendesen éppen az ellen
kezőjét gyakoroljuk, mert mi a mások hibáit töhbnyire meg-

, _~ natryobbitjuk, a magunkét pedi[..kisebbitjük. Az Isten orszá
"g"ában enneK nem sza a Igy lenni. Itt a szeretet k II hggy 
uralkodjék mindenekben. A sz'erete.t _azonban nem zárja ki 
a mások ~tetter'fe1e\t .aIQ...itéletet, csakhogy soha se felejt
~ÜKer, nogy mi csak a látjuk, az indokot 

..... 
./ 

._-

-

-iie1yesen-ITelni ne m 
lathatjuk, - eppen 

ezert magunk iránt szigoruab kell lennünk. Ne elé-
gedjünk meg, ba nem vagyunk roszabbak másoknál, hanem 
igyekezzünk a Legjobbak közé tartozni. Ne járjunk azon a 
szeles uton, melyen a- nagy tömeg;- a közönséges emberek 
járnak, hanem ~eressük a kesken.v ~ényt, az igay:ak 
utját. 

- . gl Az igaz vallás g:yümölcse: a tett. E gondolattal 
-if zárja bé Jézus a hegyi beszédet. (7, 15 -27), Az üres szó, 

fj--rq", II a puszta érzelem, ha még oly kegyes 
csak annyi, - az 
országának méltó tennie, cseleked-
nie kell, az kell, hogy -min(ŐIIÚiga ~ 
mondja: mIndlln, a ki ezt 'W,I a nekem: Uram, 
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Uram! menyen bé Mennyországba, hanem a ki ,eselllkszi az 
én mennyei A'!;yárn ~karatjat." 

-EZ a he gyi eszéd tart~lma, melyben a kifejezéseket 
tekintve találbatunk itt·ott éles, kemény szavakat, melyek 
első pillanatra megdőbbenthetnek és visszatetszést is szül
hetnek de semmi olyat, a mi k§zelebbről vizsgálva, ne 

, " .)0 

hordaná magában a legszentebb igazságokat s 3: legneme· 
sebb elveke,t, melyeke'n az ernl5er a nil1ga'4idvét és Jlo1dog,

-.:cs gát felépit,hgli, a melyek egyszersminálegbiztosa:bb ala
pul szolgálhatnak az Isten országának, annak a lelki 
{Jrszágnak, melynek Jézus a királya. ' 

69. §. Jézus hasonlatai vagy példabeszédei a menny· 
országról. 

A mit Jézus a hegyi beszédben, ugy.szólván, 
elméletileg tárgyal, azt a mennyországról szóló 
hasonlataiban megvilágosítja s mintegy az életre 
alkalmazza. Ezek a hasonlatok elszórva - fordu1Iiak --
elő az evangeliumban b a következő főbb csopor-
tokra oszthatók: 

'- .. a) A menyország becse. (Máté 13, 44, 45. és 46.) 
P) A menyország Ura. (Luk. 15,4 11. Máté 20, 

1- 16. Luk. 13, 6 9.) 
eL A menyország polgárai. (Luk. 18, 9 14; 

Luk. 15, 11 32. Luk. 10~ 25 37. Luk. 16, 1 9.) 
_ d A menyország akadályai és (Luk. 

14, 16 24. Luk. f6, 1 13; 
Máté 21 , 33 43. Máté 18, 23 35.) 
, e) A menyország fejlődése. (Máté 13, 3 8; 

MAté- 2D;-14 30; Máté 13, 31. és 32. Máté 13, 33. 
Márk 4, 26 30. Luk. 5, 36 , 39. Máté 13; 24 30, 
47 50.) 

. a) A menyország beesé t Jézus két hasonlatban fejezi 
kl. Hasonlítja azt egyszer a mezőben elrejtett kincshez. Máté 
13, 44. r.~ásodszor (Máté 13, 45 és 46.) 
Mmdkettoben az alapeszme ez: kőzőnségesen 
el az emberek_ elől; d~ a egy~er _m~g- -4) _ 

• 
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mindent találta s beesét megismerte, kész annak 

áldozni. 
bl A menyország Urára vonatkozÓ basonlatokban az 

J~ Isten most mint mint házigazda, vagy a mezőnek 
ura, majd ismét fordul' elO. e mindenik alakban 

Ji< r ' . ' az ő lénye szeretet nyilatkozik az elveszett 
juhról és 15, 4 -11.), a sz~.ömunk,ásokról, 
(Máté 20, és a' terméketlen figefáról szóló hasonlatok-
ban. (Luk. 13, ö- 9.) 

. . cl A menyország polgárává csak az lehet, a ki először 
'Dot,. , büneit m~is ne::!.; másodszor pedig elj esen m~g\.ér ,és !J),eg~ 

javli. z első feltételt Jézus a farizeus es publikl!:nu,sról való 
J;erdabeszédben (Luk. 18, 9 -14 l, a másoaJkaf a m..fg,!W't 
fiurol szóló ~éldabeszédben állítja elinkbe. (Lnk. 15,Tl-32.) 

• 

• 

e á' b~nQk .I!!e ismerése és li lI)egt.é~~s .. cS,ak _ a~ .első 
léQés arra, h'ogy ' -v8Jak) a . meny"óisiág-_ pol~rává leliessen, 
ugyszó ván ' ez csak a f~lvétel; mert a menyor3zág .valódi 
polgárának io-az felebaráti- -sz eretettel k~l~ birJ!i s, magát 
szüntelen jó cseleke e en kell gyakorolnia. Ide vonatkoznak _ -Ji!; , Jézusnak a l<önYfuü [eteL.S-~maritánró1~(Luk. 10, 25-37) és 

~ r II ha,mis Sáf.ár~ól !1Ek .. lJb __ l~9,) szóló péld~beszédei. 
J al A m'imyország akadályai és ellenségei.-Ezek elsőben 

Fc t1, CJ is a mindenn i foglalalosságok, a mit Jézus a nagy 
, vacs o áror-SzóTó p a eszéaaef ' világosit meg, (Luk. 14, 

'. ",,-'" 

'[ II , ,. " 

íV 

16- 24.). melyre nem liapott vendéget a gazda; mivel a 
kiket meghivott, mindnyájIin el voltak foglalva saját dol aikkal . ' 

Másodszor:"'a"'tel1íelell'é!iseii;- il mit a gazdag emnili'rö( 
és a szegény Lázárról sz ló' péJaabeszédben látunk. (Luk. 
16, 19-31.) A gaidagsag magában véve nem vétek vala, 
mint a szegénység' n'e'ín ' erény; de amaz vétekké 'lesz a 
SeJhete.,tlenség által; el;,1íi:~Y!lyé növe)si magiÜ;' ha lür.elel!).-

Harmadszor:1i rá a tiz szűzről 
szóló hasonlat. 

l
/ Negyedszer: a gonoszság, 8 ' mint ez a gonosz szőlő

munkásokról szóló példabeszédben van leirva. (Máté 21 
. " 33-43.) . , 'v ( V égre: a könyörüleUen ég. Előadva a király szolO'ájál'ól 
- \ szóló példabeszédben. é 18, 23 -35.) b 

ryv\ o.... e) A menyország fejlődése. Ide tartoznak: 
... ( t, al fo magvetöről szóló példabeszéd. (Máté 13 3-8.) 1 Valamint az é1ffifiteft mag ellö ése a földtől, ugy 'függ az 

, 

• 
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evangélium hatása is a szivtől. Vannak emberek, a kik az igét 
fel sem veszili ; vannak, a kik felveszik, de nem engedik, hogy 
az o-yökeret verjen.; vannak, a kiknél az ige gyökeret ver 
ugyan, d'é gyümölcsöt nem terem; végre vannaK, akiknér 
"'yümölcsöi JS terem. 
0 _ ~) a tálentum okról szóló példabeszéd. (Máté 25, 14- 30.) 
~At'c .teh~tségek is különbözők, de különböző azoknak a fel

használása is. 
- r) a mustármagrOl szóló példabeszéd, (Máté 13, 31, 32.), 
mely az lsten országának Jokonkénti n~vekedését irja le. 

ö) A kovás"ról szóló példabeszéd. (Máté 13, 33.) Vala
mint a kovász az egész tésztát JlJegkeleti, igy hatja át az 
~vangelium az egész ~J!wjs~ge!._ .. 

- éJ Az Velhintett magról s7óló példabeszéd. (Márk. 4, 
26-30). Minden lass.an,!tént fejlődik_és ~ri el tökélyét. -. if3 

.~) Az C-és uj posztóróT;o e s uj tömlőröl szóló példa- _. 
beszédek. (Luk. 5, 36 - 39.) 4-z uj eszm.e nem fé,r meg a r_ég.i_ Fo ",i' o l 
formában. 

V égre a jó magról és a gyalomról szóló példabeszédek. 
(Máté 13, 24-30. és 47 - 50), a melyek a lj1enyország tagjai
nak az utoJsó itéletkor Jeen~elkülÖnííéSét foglalják ma-
gukban. 7:t Vl-t IÍ v"fi 

A mint ezekből látni lehet, Jézus a maga példabeszédei
ben a legközönségesebb és mindenki előtt ismert tárgyakat 
felhasználta, hogy az általa hirdetett igazságokat mintegy 
kézzelfoghatóvá tegye és érzékitse. És mily egyszerü, mily 
mesterkéletlen az elöadás. Valóban Jézust nem ok nélkül 
nevezik mesternek, mert mester volt a tanításban s e tekin· -
tetben is példányul szolgálhat mindnyájunknak. 

70. §. Visszapillantás a harmadik részre. 

Mindaz, a mit az Isten országának alapítójáról, 
a Jézus Krisztusról láttunk, azon meggyőződésre kell, 
hogy vezessenek, hogy ő felette áll minden eWtte 
élt pr6fétáknak s vallás-erkölcsi tekintetben ma is 
legbiztosabb kalauza az emberiségnek, ugy, hogy mi 
is ' elmondhatjuk a Cselekedetek irójával: "Nem ada
tott emberek között ég alat! más név meI ál 
kellene nekünk megtartatnunk." ··Csel. 4, 12. Mint a - -

Ferenc~; Hittan. 7 
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hegyre épített torony messze-távol csillámlik, ugy 
tündöklik Jézusnak tudománya kéRÖ századokon át, 
hitet, reményt öntve a kehlekhe s a mi legföbb, szabaddá 
tevén a lelket annyira, hogy az többé nem ismer más 
korlátot, mint az igazságot. 

És Jézusnak nemcsak tudománya, vallás-erkölcsi 
elvei bámulásra méltók, hanem élete is példányszerü. 
Ö ugy cselekedett, a mint tanított s nem azt kivánta 
tanítványaitól, hogy hallgassák, hanem hogy kövessék 
öt, mert ö ai ut, az élet és igazság. Ján. 14, 6. Ö 
az, aki egy- Messiás tisztét a szó legnemesebb értel
mében bétöltötte s mint az apostol mondja: "Ur az 
Atya Isten dicsöségére. " Fil. 2, 11. 

A midön már Jézus nagyságát és isteni külde
tését elismerjük, önként lell\ünk elébe tolul az a 

_ kérdés, llOgy mivel tartozunk mi Jézusnak? Kell-e 
rt! ~.I J nekünk Jézust imádni, vagy elég, ha öt mindenek 
r 11 ir- (.. . felett tiszteljük, szeretjük és példáját követjük? Mint
~1 tf . hogy -az imádás tulajdonképpen csak az örö kktva.!ó , 

, legszentebb, ~gxetlen lényt illetheti s maga Jé'zus is 

\ 

ezt tanította: Atetfra at, Istene!!!)t . \ll<!djad_és csal, 
ötet szol árad." Máté 4, 1., nyilván van, hogy Jé 
-'.----zust, legalább a an az értelemben, a mint Isten t 
szoktuk, imádni nem. kell. Ezt ö sem kivánta soha, 

C' -e-k. söt egy alkalommal, mid ön egy ember öt jó Mester-

, jónak? Nincsen _ senki jó több az egy Istennél?" Máté 
19, 1'7. ImIönben is, bármily nagy volt is a Jézus, ö 
is mindene a kit ö is imádott. Példa 
rá az uri -

~zon an, ha ezeknek alápján 'a Jézust; mint 
Istent, nem is imádhat juk, annál nagyobb az a tisz
telet, melylyel neki adózni szent kötelességünknek 
tartjuk. Az a tisztelet, melyet Jézus iránt keblünkben 
érezünk, nem hasonlítható más emberek iránti tiszte-

• 
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lethez. Más embereknek nevét nem elegyit jük imád
ságunkba ; de a Jézust gyakran felhozzuk, mint a ki 
által ismerj~k ),Istent .. A~.ánkn.~k s többnyire az ö 
nevével zárJuK be konY9rgéSunlret. E mellett Jézust 
tartjuk egyedüli példányképünknek, a kit magunkban 
megvalósitani óhajtunk. Más embereknek is bámuljuk 
egyes tetteit; de a ki egy teljes, bevégzett életet mutat 
nekünk, nem más, mint ~ Jézus, az Istennek szent 
fia. Az ö nyomdokiba lépni, öt szeretni és követni -
ebben áll a Jézus igaz tisztelete. S ha ezt megteszszük, 
ha ugy szeretjük aMIstent, mint ö szerette, ha ugy 

' " .-- '... ....,.-. -- -.... . -- - . gzeretJuk embert~rsamk!lt, mmt ö szerette, ugy bIzo-
nyosan a mi tiszteletünk~Jéími"ifáÍÍt nem fog soha 
pironságul szolgálni, ugy méltó tagjai leszünk aZtAsten 
Nszágának, melyet ö hirdetett, s mely a s~nt lélek _ 

~ __ ~bé~f.olyása következtében a keresztény egyházban lett 
megva ósitva s el , ogy egykor még inkább meg-
valósuljon. . -- --

De ezzel már az egyházat il1etö részhez jutottunk . 

• 
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