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III ten országának alapitójáröl: Jézusról~ 

- ELSO FEJEZET. 

AZ ELÖKÉSZÜLcT. · . 

47. §. A pátriárkák. 

Vaja mint a ternlészeti, ugy az erkölcsi világban is· 
minden dolognak megv.;:u il maga előzménye s az okok
nak és okozatoknak folytonos. láncolata alkotja a tör
ténelmet. A Keresztény vallás megalapítását is oly ese
ményeknek kellett megelőzni, amelyekből ekorszakot , 
alkotó tény természetesen, ugyszólván szükségkép fejlő
dött ki és jött létre az idő teljességében. Eg-yebektől el
tekintve, leginkább a zsidó nép történetében találjuk fel 
azokat a láncszemeket, melyek között az utolsó Jézus 

. megjelenése. Midőn Ábrahám a bálványimádó népek 
közül kivált s környezete számára nemcsak külön la' 
kást keresett, hanem külön \Vallást is alkotott, melyben 
vezérfényül az egyisten ség eszméje szolgált: már le volt 
téve az alap egy tisztultabb valláshoz. Innen Ábrahám 
és az őt követő pátriárkák nem nUllden alap nélkül tar
tották Izrael népét" Isten . kiválasztott népének, mert a 
mint a következés is megmutatta, e nép vallása vezetett 
a maga természetes fejlődésében a keresztény vaJIásra . 
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Az Abrahám egyéniség.ér81 csak akkor tudunk magunk
nak helyes fogalmat alkotm, ha aZOn korba tesszül, vissza 
.magunk.at, amelyben 8 élt. Abrahám egy nép közepette szüle
tett, mely a bálványoknak h6dolt. Ezeknek a tiszteletén n8tt 
fel. Min8 önmegtagadásra volt tehát szüksége, hogy 8;einek s 
környezetének szokásait levetkezve, azok,nak sok istene helyett 
mintegy . önkebléb81 az egy isten eszméjét kifejtse? Igaz, hogy 
az Ábrahám Istene a Krisztus istenétől, az erős bosszuál1ó \Jr 
a szeretet Atyját61 még távol áll; de legalább már ki volt 
jelölve az irány, melyben a hit jöv8 épületét alkotni kell. 

És Abrahám nemcsak az Istenr81 alkotott magának ko· 
dnál tisztultabb fogalmat, hanem annak tiszteletét illet8leg 
is egy nagy lépést tett dőre. Abrahám riem szüntette meg tel
jesen a bálványimádást, mert az 8 családjában is akadunk a 
képtiszteletnek nyomaira. Igy például r. M6z. 3 I, I 9-b~n ezt 
olvassuk: "Lábán pedig elment vala a juhokat nyirni; azon
közben ellopá Rákhel az 8 atyjának bálványait." Mindamel· 
lett tény, hogy már Abraháin sejteni kezdi azt az igazságot, 
hogy Istennek igazi tisztelete nem az üres szertartásokban, 
hanem az Isten iránti engedelmességben áLl. Ezt mutatja l. 

M6z. '7, L, hol eme szavakban van kifejezve az Abrahárn 
isteni tisztelete: "Járj én előttem szüntelen és légy állhatatos." 

A zsid6 nép pá triárkái között nevezetes szerepe van még 
Izsáknak és Jákobnak. A szent irásban gyakran találunk ily 
kifejezést: Abrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Izsákot 
az' önmegtagadás és csendes türelem, Jákobot az erélyes cselek
vésm6d jellemzi. A zsid6 nép történetében azonban egyik sem 
foglal el kivál6bb helyet Abrahámnál. 

. 

48. §. Mózes és a· törvény. 

Mózessel egy új korszaka kezdődik a zsidó nép val
'lásos életének. Ő az Ábrahám által megtalált s a pát
riárkák által ápolt isteneszmét nemcsak tökéletesiiette, 

.. az Istent szellemibb, magasztosabb és szeDtebb lénynek 
állitván, mint ősei, hanem az Isten eszméjéhez a tör
vénynek, millt az isteni akaratnak eszméjét kötötte, 
vagyis az isteni akaratot irott törvényekké tette. Azon 
'ban Móies sem ' tudott kiemelkedni a szük látkörből. 
mely a zsidó yallásnak tisztán nemzeti jelleget adoH, a 
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.mulalldókat a maradandókkal, az érzékieket az érzék_ 
felettiekkel összevegyítette, általa a vallás mégis határo

.zott lend öletet nyert . 
. M6zest már nevelkedése alkalmassá tette arra, hogy a 

zsid6 népnek reformátora legyen. Ö Egyptomban született 
hová a zsid6 nép még Jákob idejében bevándorolt volt. It~ 
.alkalma lőn M6zesnek egy rendezett államot megismerni s 
,miután meggyőződött arr61, hogy az állami lét legelső kelléke 
a függetlenség, elhatározta magát, hogy 'a zsid6ságot .Egyp
.tomb61, hol idő folytán különben is mind alább sülyedt a nép 
erkölcse és tekintélye, eredeti hazájába visszavezeti. 

A zsid6 nép egyptomi tart6zkodását a 400-430 .éyre te
<szik. Kiköltözésök és megtelepedésök története regeszerü 
ugyan, de a M6zes nagysz,erü alakját kétségbevonni mégsem 
lehet. A kiköltözés idejétől fogva, melyet Bunsen Kr. előtti 
1312. évre teszi, a M6zes neve a világít6 torony s az általa 

:szerkesztett törvények azok a kapcsok, melyek a zsid6 nép 
nemzeti és vallási alkotmányának egykor legerősebb biztosí
:tékai voltak s e népet ma is bámulatosan összetartják. 

. Mint a pátriárkák vallásában, ugy a M6zesében is. a 
~ehova csak az Izrael istene, aki egyszersmind királya, .törvény
hoz6ja és uralkod6ja is a népnek. Innen a mosaismusban a 
,vallási és erkölcsi törvények egyszersmind állam törvények is 
,voltak és megfordítva. Ezt nevezik teokráciának, vagyis isten
;ursági alkotmány nak, amelyben a főszerep a papoknak, mint 
isten szolgáinak jutott. 

Azonban, hogy a papság ne válhassék veszél yessé a népre 
:nézve, mint más országokban, M6zes megengedte, hogy az 
Isten akaratának .mindazok hirdetői és tolmácsai legyenek, 
akik e vé(Cre magokban erőt és tehetséget éreznek. Ez oly in
tézkedés volt, amely lehetővé tette a prófétai hivatal kifejlő
dését. Hog)' a papsá~ ne tekinthesse a törvényeket a waga kt
zár61agos tulajdl'nának, megrendelte azoknak koronkénti nyil: 

, f l l '" I k " , 'd6' vanos 'e o "Jsasat gy a arta o az egesz ZSt nepet papt 
néppé nevelni. . 

Ha ezekhez hozzávesszük az ünnepek berendezésh me
lyek által a zsid6 nép történetének ~ontosabb esemén~eit o~r 
m6don kivánta emlékezetben ' tartam, hogy azoknak Jelento
sége az irás tudatlanok előtt is mintegy érzékítve legyen, amtt 
bizonyít a többek között a páscha ünnep, midőn minden csa
ládnak utkészen kellett lenni s emellett s6talan kenyeret és 
bárányt kellett ennie: el kell ismernünk, hogy a zsid6 nép 
nem ok nélkül ragaszkodik M6zeshez oly kivál6 tisztelettel. 
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• 49. §. A királyság . 
• 

Minthogy Mózes ugy tekintette az Istent, mint ural
kodót, igen természetes, hogy sem neki, semalL utánna. 
közvetlen következő birák nak nem jutott eszökbe, hogy 
királyságra vágy janak. A királys4g eszméje Sámuel 
alatt született meg, midőn az idegen népek által szoron
gatott zsidóság a ' birákban már nem talált magának 
elég biztositékot függetlensége megvédésére. Másfelől ez
által is emelni vélte azt a tekintélyt és elhivatást, me- , 
Iyet más népek felett magának tulajdonított. 

A királyság eszméjének kif.ejlődése a zsidó nép tör
ténetében vallásilag azért fontos, mert ennek alapján 
később a szabadí.tó vagy Messiási várásával is egy ha
talmas király megjelenése volt összekötve . 

..A király nemcsak a nép f{)hadvezére és ité18birája, ha
nem egyszersmind els{) nevel{)je is volt. Neki, mint a Jehova 
kiválasztott jának, mint a láthatatlan király földi képmásá
nak Isten akaratja szerint kellett uralkodnia, hogy a király 
akaratja mindig az Isten akaratjávál egy legyen. Neki ugy
szólván els{)nek kellett lenni a legjobbak között. Egy szép 
eszménykép ez, amelynek fájdalom a zsidó királyok is nagyon 
halvány árnyai voltak. A kés{)bbi irók legtöbb elismeréssel 
emlékeznek Dávidról. Kétséget nem szenved, hogy -Dávid' 
alatt Zsidóország addig nem ismert hirre és tekintélyre jutott. 
De azért bajos azt állítan!, hogy beime teljesedésbe ment volna 
a Sámuel látomása, mid{)n ezt mondá a királyságtól megfosz
tOtt Saulnak: "Találtam immár az Urnak egészen szive SZe
rint való embert." r. Sám. r 3, 14. Mert a Dávid élettörténeté
be~ is vannak sötét foltOk. Ilyen például az, mid{)n Hitteus' 
Unast megöleti, hogy annak feleségét feleségül vegye, 2. Sam. 
I2, 7. stb. De ami Dávidban, mint királyban elismerést érde
mel, az, ho!(y tévedéseit. vétkeit {)szintén mégbánja s ha el
e~ett, ismét Istenhez emelkedik. Az () Istenhez vágyó lelkén~ 
szép termékei a zsoltárok, melyek a . zsidó költészet remekei S' 
nem egy közülök ma is figyelmet érdemel. Az () zsoltáraiban 
már többször találkozunk a bünös embernek esengéseivel a 
sz~badító után. melyek kés(1)b nagy mértékben fokozták a 
ZSIdó nép kebelében a reményt egy Messiás eljövetele iránt. 

Salamon még kevésbbé felelt meg a zsidó királyság esz-
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ményképének. Az a ,bölcs sziv, ,~elyet ő ur~lkodása kezdetén 
kért magának Istentől, nem sokalg volt tulajdona. A templom 
épí tésével s a példabeszédek irásával szerzett érdemeire élete 
vége felé' nem kis homályt vetett a p~zar fény utáni vágy, 
melybe magát és királyi udvarát felöltöztetni igyekezett. Fia, 
Rehabeám alatt aztán az ország . két részre szakadt, JU'da és 
Izrael országa név alatt. A tíz törzsü Izrael 255 évig .küzdött 
még önállóságáért, ekkor az assziriaiaknak meghódolva" lelé
pett a világ színpadáróL A két törzs ü Judi országa Izrael 
után még 134 évig állott fenn, amikor Zedekiás gyenge ural
kodása alatt ez is meghódolt Nabukádnezárnak, ki a jeruzsá
lemi templomot leromboltatta és a zsidó népet a babilloni fog-
ságra hurcolta. ' 

A zsidó népnek a meghódítás és számüzetés következté
ben idegen népekkel történt érintkezése alkaimul szolgált egy
felől arra, hogya zsidó vallásba addig ismeretlen elemek 
csusszanak be, mint például az ördögökről szóló tan, melyet 
csak a babiloni fogság után irt könyvekben tal.álunk fel; más
felől a zsidó~ monotheizmusa ismeretessé kezdett lenni a po
gányság között is, ami később a keresztény vallás elterjedését 
megkönnyítette. -

• , 

50. §. A próféták. -, 
. , 

A próféták is kitünő helyet 'foglaltak el a zsidó nép 
kebelében. - . 

Prófétálni tulajdonképpen annyit tesz, mint jöven-
döt mondani. Azonban a zsidó prófétákat nem szabad 

• 
azon jövendőmondókkal ,összetéveszteni, akik a köny-
nyen hivő nép kiváncsiságának kielégítését tüzték ma
guk eleibe feladatul. Az ők elhivatásuk sokkal nagyobb 
és, nemesebb volt. ök a megismert igazságot rendíthetet-
len bátorsággal hirdették. Nevezetesen ők voltak: , 

l-ször a királyok ellenőrei, akik azoknak tettei fe
lett itéletet mondottak, őket ha kellett, megfeddettélc, 
kötelességeikre figyelmeztették és taoácsaikkal éltették. 

2·szor a próféták voltak, akik a népet bünbánail'a 
hivták, midőn a vétek és bün erőt vett rajtok, s II J e-
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l,ova tiszteletét elhomályósulni látták. ök nemcsak 'a 
viliigosság szerepét játszották, mely a sötétséget elosz-
latja, hanem a sóét is, mely Izraelt a rothadástól mcg- . 
óvni volt hivatva. .-

3-szor a próféták a nép vigasztalói voltak a nyomo-
ruság idején, ugy tüntetvén fel azt, mint az Isten láto
gatásait, amelyet azonban az Ur elfordít az ő népéről; 
mihelyt ez megismeri az ő Urát. 

4-szer a próféták egy boldogabb jövő hírnökei 
voltak. Ez a pont az, amelynél a próféták közelebbi 
viszonyba jönnek a keresztény vallással is azáltal, hogy 
gyakorta hivatkoú:lak ·arra a korra, melyben nem a kő
táblákra, hanem a szivekbe irt törvény fog uralkodni. 
8 az ó szövetséget egy uj szövetség váltja fel, melynek 
részesei lesznek a földnek minden népei. 

, 
A pr6fétálás, mint a költészet, az emberiség közkincse 

és semmiesetre sincs csak Palesztinához kötve. Ami a zsidó 
pr6fétáknak mégis kiváló helyet ád az ókor más hasonló je
lenségei felett, ez mindenek előtt az ők prófétálások tartalma 
és annak örök igazsága. Mint a legnagyobb költőket, őket ts a 
lélek, a szellem indftja, szólftja és ragadja magával. Nincs 
más céljok, minthogy kifejezést adjanak saját érzelmeiknek és 
gondolataiknak. Nyilvános helyeken, népgyülésekben, a' ta
nácstermekben és a királyok palotáiban ,hivatlanul fellépnek 
~s az Isten nevében hirdetik a Jehova ,akaratát, igéreteit és 
fenyegetéseit. Ezért nevezik őket az ótestamentumban nabi-k
nak is, ami annyit tesz, mint Isten tolmácsa, szószólója. 

Abrahám és Mózes is prófétáknak hivattak. A birák kor
szakában a próféták mellett próféta nőkkel is találkozunk, 
mind Hulda, (2. Kir. 22> 14.) Noadja (Neh. 6, 14), . Debora, 
(Bir.' 4, 4.). A tulajdonképpeni prófétai kor Sámuellel kezdő
dik, aki Ramában, Betheben, Gilgálban és Jerichoban pró
féta-iskolákat alapftott, hol a pr6féta fiak egy ideig együtt 
laktak. Életmódjuk általában egyszerü volt. Megkülönbözte
tésül, ügylátszik, bő köpenyt viseltek, mely bőrből vagy teve
szőrből volt készítve. Nem tartoztak egy külön törzshöz, mint 
a 'papok, s általában bármely családból, bármely vidéken fel
léphetett a próféta. Többnyiré élő szóval tanftotak, mint Sá
muel, Náthán és Ilyés is. Az iró próféták Kr. előtt a 9-dik 

\ 
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'században kezdődnek Joellel, ezt követik aztán Amos, Hoseas, 
Zakariás, Esaiás, Mikeás, Nahum, Habakuk, Jeremiás, A fog
:ság idejére esnek Ezekiel, Ezsaiás. A fogságból való visszatérés 
idejére Haggé, Zakariás és' Malakiás. 

51. §. A messiási jövendölések. 
, 

Akinek jelene borult és sötét: a jövőben keres vi
.gaszt ·és kárpótlást. Igy tettek a próféták is. Mentí51 
nyomasztó bb helyzetbe jutott a zsidó nép, annál ele
venebb szinekkel festették azt 'a kort, melyben a Jehova 
könyÖrülni fog az ő népén, ~időn egy si'abadító által 

.a zsidó nép ismét naggyá lesz. 
i\. messiási jövendöléseket illetőleg, különösen ket

iőt kell megjegyeznünk. Először, hogy a Messiá~ eljö
vefelét mindenik próféta a legközelebbi időre helyezte. 

, Ez emberismeretüket mutatja. Mert ol y bizta tás, ami 
századokra. vagy éppeu évezredekre teI~jed ki, a közön
,séges emberre nézve nem nagy erővel bir. Másodszor, 
nogy mindenik próféta a Messiás jellemzésére. a maga 
:korának gondolkozásmódját és fogalomkörét felhasz
nálta s igy a Messiás egy oly tágkörü fogalommá lett, 
me1yben a király, a próféta, az áldozó pap, az isten-fia 
és emberfia fogalma mind egyesült. Ezen jellemzéshő! 
tehát egyiket vagy inásikat könnyii volt aztán későhb 
Jézusra alkalmazL;i s ezáltal Jézust' az ó testamentum-

'ban megjövendölt Messiással azonosítani. 

Ha azt vizsgáljuk: hogy Jézusban csakugyan teljesedésbe 
mentek-e a messiási jövendölések, kénytelenek vagyunk azt 
mondani, hogy abban az értelemben, amint a próféták kiván
ták, nem mentek teljesedésbe. A számüzött zsidók legnagyobb , 
része többé vissza se térhetett hazájába; Dávidnak nem lett 
utódja, aki az ő királyi székét ismét visszafoglalja, hanem a 
nép még egy félezred évig hányatva, előbb az assziriaiak és 
babyloniaiak, majd a perzsák, macedoniaiak, szirok és végre 
oa ,ómaiak hatalma alá hajtva, szétszórodtak a világon. 

\ De ha külsőleg nem is teljesedett be a próféták jövondö- , 
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lése, beteljesedett bensőleg, ,szellemileg. A földi király helyett 
eljött a lelki király, aki nagyobb lőn Dávidnál s nagyobb 
minden királyoknál. Földi országot Jézus, igaz, nem alapított, . 
de az ő országa mégis létezik, s határai ott vannak, ahol a 
kegyes szivek megszünnek dobogni. Az a szövetség, melynek 
Jézus lett szerzőjévé, nem egy népé, hanem az eg~sz emberi-
ségé. . . 

, 
52. §. A zsidó vallás a Jézus korában. 

Minekutánna Malacbiással, mintegy 400 évvel Kr. 
előtt; a zsidó . próféták elhallgattak, egy uj korszaak .11-· 
lott bé a zsidó nép vallásos életében, melyet a ceremo
niás törvények betöltése iránti vágy jellemez. A szám-, 
iizetésből hazatért izraeliták ugyanis azt hitték, bogy az 
időt a Messiás eljövetelére ugy készitik elő, ha a törvé
nyeket az utolsó. betüig bétöltik. Ennek az lent a követ
kezése, hogy az életadó hit helyébe a törvények sziír
szál hasogató magyarázata lépett. Nem azt 1artották a 
legvallásosabb embernek, aki jámborul és kegyesen él, . 
hanem aki a törvényeket legjobban tudja. Ez irány 
okozta azt, hogya zsidó vallásban lassanként három fe
lekezet; vagy párt fejlett ki: a farizeusoké, a: sadduceu
soké és az esszenusoké. 

• • I • 

A farizeusok, akik ".$yébaránt a legtanulta\Jbak voltak és. 
legnagyobb befolyással 151nak, a néptől Iassapként elkülöní
tették magokat s csak magokat tartották igazhttüeknek. Külső 
kegyességökben, mert mindenben inkább csak látszottak, még a 
Mózes törveny ein is tulmentek s azokat külső szertartások
.kal toldották meg. Mint kegyességök, ugy reményök is az 
Isten országa és a Messiás eljövetele iránt a hiuság, türelmet
lenség s betüimádás bélyegét viseli magán. Legnagyobb ellen
ségei voltak Jézusnak és az ő követőinek. Keletkezésök ideje 
körülbelül 480 évre tehető Kr. e. 

A sadduceusok' szorOsan az ó ' testamentumhoz ragaszkod
tak s elvetettek minden tant, ami ahoz későbben toldatott. Igy 
a ,feltámadásról szóló tant is ujításnak tekintettél< a zsidó val
lásban s azért nem is fogadták el. Erkölcsi életük nem volt 
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példányszerü. Szerették az élvezeteket és a világi gyönyörü-
.ségeket, ezért a r6maiakkal · j6 barátságban éltek. Közöttük 
találjuk a Herodes fejedelmi házának tagjait, valamint a nagy 
tanács tagjai is jobbára sadduceusok voltak a Jézus korában. 
A farizeusokkal csak a Jézus iránti ellenszenvben -egyeztek 
meg. De a 'm6dra nézve, mellyel ezt az ellenszenvet kimutat-

. ták, különbö;otek. Mig a farizeusok a Jézus t~ításait ellenér
vekkei igyekeztek megcáfolni és vissza verni, a sadduceusok 
csak a gu ny ' fegyverét használták ellene. Keletkezésök ideje 

h " K J 'l l ' , . , 200-ra te eto r. e. eruzsa em e pusztlttatasa utan nyom-
talanul eltüntek. . 

Az esszenusok egy szerzetszerü társulatot alkottak S' amig 
a farizebIsok és saélduceusok Jeruzsálemben a hatalomért küz
.döttek, ezek visszavonultan éltek ,,-puszta magányában. Házas
ságra nem léptek, az esküt kerülték. Hittek a· halhatatlanság
ban és a téstet csak ugy tekintették, mint a lélek fogházát. 
Istentisztelők a szent irás olvasásában, mosodásokban és imád
kozásban állott. Ez ut6bbit különöse n napfeljöttekor gyako
rolták. Általában szigoru erköl.csi életet folytattak, melxből az 
·örömnek minden neme ki volt z~rva s másokkal sok j6t ·tettek. 
A Krisztus korában alig voltak többen 4000-riél, Aki közéjök 
felvétetett, egy bárdot, egy kötény t és egy fehér köntöst ka
·pott. Az első a munkát, a második a tisztas~got jelképezte; az' 

I utols6 pedig megkülönböztető ruhájuk volt. Sokan abban a 
véleményben vannak, hogy Jézus is ezeknek a társaságáb6l 
val6 lett volna, de ez nem Játszik val6szinünek. Ugy látszik, 
hogy az esszenusok sem ellenséges, sem barátságos állást nem 
foglaltak el jézussal szemben. Ellenben több mint val6szinü, 

l' hogy Keresztelő János esszenus volt s ha nem is tartozott 
egyenesen hozzájok, velök szellemi rokonságban állott. 

r 

• 

• , 
• 

53. §. Keresztelő János. , 

Közvetlen Jézust megelőzőleg egy próféta lép fel 
Zsidóországban, aki mintegy határkő áll az ó és uj szö
vetség között s megjelenésével Mózesre és Ilyésré emlé
keztet. Ez a próféta ~eresz<telő János. 

Keresztelő J állost közönség'esel~ a J ézns előhirnöké
nek nevezik. :És nem ok nélkül, mert valóbaú az ő utját 
-egyengette s a kebleket bünbánatra serkeniő beszédei 
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által a Jézus elfogadására k észítette elő. Midőn Keresz
telő Ján~s igy szólott: "Térjetek meg, mert elközelített 
a mennyeknek országa ," (Máté 3, 2.) mintegy sejteni lát
szott azt a nagy eseményt, mely Izraelben m ár készülő-

• 
ben volt. Ö volt, aki a hozzátolongó népnek , mely nyug-

. talan lelkének nála keresett enyhliletet, igy szólott: ,,}~n 
keresztellek titeket vízzel a megtél'ésl'e, de aki én után
nam jő, nálamnál erösebb, kinek saruját hordoznii nem 
vagyok méltó, ö lélekkel és tiizzeI keresztel majd tite
ket." .Máté 3, 11. Luk'. 3, 18. 

Igy füződnek az események egymáshoz, mint láncsze
,roek. Mert az erkölc-si világban nincs ugrás, miként nincs a ter
mészet országában. A szellem harcosai mindig egymásnak 
nyomába lépnek. Jézus ott kezdi, ahol !\eresztelő János végzi. 

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

A különbséget a kettő között könnyü átlátni. 
Keresztelő János ~égig megmarad a szigoru pusztai pré

dikátornak; Jézus ellenben a nép közé vegyül, részt vesz ezek
nek örömeiben s nem a büntető biró, hanem a barát szerepét 
veszi fel magára. 

Keresztelő János egy tükröt tart a bünös emberek elé, 
melyben iszonyodva szemlélik lelkök eltorzult vonásait. Jézus, 
ellenben az orvosságot tartja kezében, mellyel, aki él, vissza-
szerezheti azt, amit a bün által elvesztett. , 

Keresztelő János fenyeget és fedd, Jézus bátorít és tanít. 
Mindezek nyilván mutatják, hqgy igaza volt Keresztelő 

Jánosnak. midőn azt mondá: "Aki én utánanl jő, nálamnál' 
nagyobb lesz." 

• , 
54. §. A pogány vallás állapota. 

Nemcsak a zsidó vallásban, hanem a pog,íny vallás
ban is oly jelenségekk el' találkozunk a J ézus sziiletése 
idején, amelyek nyilván azt muiatják, llOgy az embeI"i
ség vallási tekintetben átalaknlásra várt. Az az ismeret
len Isten , melynek ll' pogányok álcloztak, már igen soka-
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kat nem hirt kielégíteni. Az erkölcsök is meg voltak la-
zulva. A 1'ohh és nemesehh ,szivek tehát a pogánys,íg 
kebelében is egy jobh kor után esengtek s a római köl
tők nem egyszer lelkesülve énekelték meg "kelet hősét", 
aki a világnak üdvöt hozandó' lesz. 

És amidőn igy az isteni gondviselés mintegy elő ké
szi.tette az emheriséget az átalakulásra, az időnek teljes
ségében jelent meg Jézus, Isten országának a megala

, pítója. 
, 

A pogány~ág még egy más ' oldalr61 is nagy szolgálatot 
tett a ker. vallásnak, amenriyiben annak elte(jedését eszkö
zölte. Miután ugyanis R6Jl)a hatalma alá hajtotta' a körü
lötte. lev5 kisebb birodalmakat s igy mintegy világuralomra 
jutott: ' ajt6t nyitott mindenfelé az uj eszmeáramlatnak. , 

• 

, 

MÁSODIK FEJEZET. ' 

AZ IDŐ TELJESSÉGE. , 

55. §. Jézus szUletése, .nevekedése S életének 
főbb. mozzanatai. . 

J éZtls, kiről irva van: "Minel;:utállna eljött a teljes 
ielő, kibocsátá Isten az ő fiát", Gal. 4. 4. az evangeliu
mok állitása szerint, Betlebemben született, Aug"ustus ró
mai császár uralkodásának 30-ik évében. Szülői vo1tak 
J ózsef és Mária, a Dávid családjából származott, "-de el-, 
szegényedett sorsu izraeliták, Názaretből. Itt nevekedett 
fel Jézus is, szülőinek ' gondozása a la It s már 12 éves 
korában különös je~ét adta magasabb . elbivatásának, 
mert a jeruzsálemi templomban magáról egészen meg
felejtkezve, belémerült abba a világba, melyet a hit, a 
szellem vihígának nevez b etüÍlk , s amint maga mondá: 
"foglalatos lett az atyának dolgaiban." ,Luk. 2. 49. ' 

Nyilvános fellépése harmincéves korában tö>:tént, 
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mikor először is Keresztelő 'J ánost felkeresvén, magát ál
tala a Jordán vizében megkereszteltette. Keresztelő J á- . 

, noshoz hasonlóan ő is a pusztába vonult. De csakhamar 
bélátta, hogy aki tenni akar, annak az életben .az em
berek között kell forgolódnia. Tanításaival, melyeknek 
alapeszméje az Isten országa volt, először saját lakhe
lyén Názárethben lépett fel. De itt neki is éreznie, kel
leH, "hogy egy ,próféta sem kedves az ő hazájában." 
Luk. 4, 24. Ennélfog~a Názaretet elhagyva, Kaper
neumba ment. Ez a városka.let! az ő müködésének köz-

, pontja, ahonnfln Genezáref tava körüli helyeketbe
járta. 

J ézus a maga ,tanítása\val , mindenütt a néphez 
, fordult. A népnek romlatlan szivében hitte feltalálható
nak azt a termő 'földet, melyhen elhintett eszméi megfo
gamzanak. A nép közül választott magának tanítványo
kat is, akiket gonddlatvilágába" terveibe egészen béava
tott. ' Számítása nem is volt alaptalan, mert a nép min
denüt! örömmel fogadta, örömmel hallga Ha , azon egy
szerü, mesterkéletlen beszédeket, intéseket és oktatáso
kat, melyeknek egyedüli célja volt meggyőzni az embe
reKet arról, hogy a vallás nem a törvény betüihez való 
ragaszkodásban, hanem a ' jó cselekedetek gyakorlásá
ban áll, s a legvallásosabb ember az, a,ki leginkább sze
reti Istent-és embertársait, amire ő saját 'életével igye-
kezett mindig és mindenütt. példát adni. . 
. Mindamellett azonban is, hogy Jézus tanÍtásainak 
megfelelőleg maga a ~eretet volt, nem kerülhette ki a 
világ gyülöletét. Különösen a farizeusok és sadduceusok 
csakhamar halál~s ellenségeivé lettek . s elhatározták, 
hogy ha másként nem lehet, élete áEán is elhallgattat ják. 

Ily viszonyok között Jézus nem kerülhette ki többé 
, ellenségeit. Szembe kellett velök állania s miután faggató 

kér<;léseikre többször ugy nyilatkozott, hogy ezek kény
. telenek voltak magokat legyőzetve érezni, végre elhal<í
rozta magát, hogy 'magában Jeruzsálemben, a farizeusok 
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és irástudók főfész,kében lép fel s ott szerez eh'einek 
érvényt, vag-y ott esik el azoknak védelmében. . 

Ez utolsó csakug-yan bé is következett. A farizeusok. 
miután Jézus a jeruzsálemi templomban szemökre 
hányta kétszinüségüket s háromszoros jajt kiáltott reá
jok, csak egy g-ondolat"ot táplálta k lelkökben: elvesz-
ieni Jézust. -

Miélőtt azonban a végcsapás bekövetkezett volna, 
J ézus a maga szeretetének még egy szép példáját adta. 
Meg-mnsta ta.LÍtványajnak lábait, s megette velük a hus
véti bárányt, mely alkalommal az ő közel halálának em
lékére kenyeret és bort adott. tanítványainak s ezzel le
tette ai apját a nnak a szent vendégségnek, mely ma is 
legszebb kapcsa a . hivek eg-yesség-ének a keresztény 
egyházhan. . , 

A Jézus ellen szőtt tervek J;:özött fig-yelmet érdemel 
az, hogy az ő elánj./ására éppen egyik tanítványa, Iska
riotes Judás vállalkozott. Hogy a Jézus elfogatásában 
lllÍnden zajt kikerüljenek, ő vállalta m\lgára , hogy őt ' 
az érette küldött fegyveresek . kezére adja. Ez megtör
ténvén, a tragédia gyorsan véget ért. Mert bfr a valla
tásoknál nem tudtak J éznsra semmi bUnt bizonyítaui, 
mégis aZ ő ellenségeinek sikerült Pou tius Pilátns által őt 
kereszthalálra itéltetni, melyet a Golgotha hegyén. rajta 
végre is hajtottak. Jézus kiszenvedett. De az igazs'lgot 
megölni nem lehet. A szellem a sirból is ég felé tör. Har
madnapra ' megzendült J ézns koporsójánál a lelkesítő 
szózat: "Nincsen itt, feltámadott." 

-
A Jézus születésének körülményeit az evangelisták költ8i 

színekkel adják el8. Azt mondják, hogy a Jézus születése éjje
lén a betlehemi pásztoroknak angyalok jelentek meg, hogy a 
keleti bölcseket egy csillag vezérelte a csecsem8 jászi ához s 
hogy szü18i a Herodes bosszujának kikerülssére vele együtr 
'Egyptomba mentek. 

Hogy Jézus a J 6zsef és Mária fia volt, kitetszik a Luk. 
4, 22-ből: "Avagy nem 1ez-e a József fia?" Nemkülönben 
'Mária igy sz6lítja 8t, mid8n a jeruzsálemi templomban t81ök , 

• 
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elmaradt: "Imé a te atyád és én nagy bánattal keresünk vala 
téged." Luk. 2, 4S. I '. 

Ugyancsak Luk. 2, 51-ből látszik az is, hogy Jézus Názá
rethben lakott s mint tovább irva van: "Gyarapodék vala a 
bölcseségben, testének állapotában és lsten s emberek elŐtt 
val6 kedvességben." Hogy mi m6don fejlődött, mit és hogyan 
tanult, arra nem találunk világos feleleteket. Annyi bizonyos, 
hogy gyermek és ifju éveiben neve nem hatott el messzire, 
mert Nathanael, . ki Kanában, Názarettől csak 3 6rára lakott, 
nem hallott r61a: semmit, s nem ismerte őt. J án. I, 45, 46. 
Hihetőleg a természet volt legnagyobb tanít6 mestere, ..!l1ely 
különösen Názáret környékén, a · maga festői hegy- és völgy
csoportozatával, buja növényzetével, termékeny szánt6földei
vel igen ' alkalmas volt arra, hogy egy fogékony kebelben a 

. vallásos érzést ·felébressze s Istenhez emelje. . , 
Az evangeliumok szerint midőn . Jézus Keresztelő . János

t61 elvált s a pusztába vonult, ott megkisértette őt az ördög. 
Máté 4, 1'1 r. Ez képletes leirása annak a küzdelemnek, amely
nek minden ember ki van téve a pályakezdés válságos pont
ján. A világi érdek, a hiuság és nagyravágyás ilyenkor mind 
felébrednek a tettre kész férfikebelben. Boldog, ki a küzdel
met a Jézus' eme szavaival .állhatja ki: "Eredj el Sátán, mert 
meg . vagyon irva: A te uradat, Istenedet imádjad és csak Őt 
szolgáljad." Máté 4, 10. . -

Jézus mint tanÍt6 lépett fel, de az ő tanításainak alapja 
nem a törvény betüinek magyarázatáb61 állott, mint a fari
zeusoké, hanem tettei által tanitott. Erre serkentette tanítvá
nyait is, kik I z-ten volak, névszerin : Péter és András, Jakab. 
és János testvérek, továbbá Filep, Bertalan, Tamás, Máté, 
Jakab a Zebediás-fia, Taddeus, Judás, Simon és Iskariotes 
Judás. 

A farizeusokkal legelőbb ' a szombat megünneplése kér
désében ütközött össze Jézus. Máté IZ, 2 ·S. Azután a mosa
kodásra nézve. Máté 15, I-20,' Végre hozzájárult ehhez az, 
bogy Jézus nem átallotta a bünösökkel és publikánusokkal is 
társalogni, akikkel a . farizeusok érintkezni is szégyennek tar-

'k M ' , . totta. ate 9, 10-19. 
Mindezek s más hasonl 6 kérdések azonban nem szolgál

tattak elégséges okot arra, hogya farizeusok nyiltan fellépje· 
nek Jézus ellen. EhheZ valan;>i olyan okot kellett keresniök, 
amely által Jézust a r6mai hatalom el8tt hozzák gyanuba. 
Erre számítottak a fareziusok, midőn Jézusnak egy pénzda
rabot felmutatva, kérdezték t81e, ha vajjon kell-e a császárnak 
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adót fizetni, de Jézus feleletével itt is kikerülte a tört és elle
neir megszégyenÍtecte. Máté 22, 16-22. Végre beléakadtak 
abba, hogy ő magát a zsidók királyának nevezte. Máté 27, l I. 
és azt mondotta, hogy elronthatja az Istennek templomát és 
harmadnapra ismét megépÍtheti azt. Máté 26, 6r. -" , 

Hogya Judás tette mily alávaló volt, nyilv4n mutatja 
az ho"'y mai napig mindenki iszonyodik a Judás névt/í!. Le" 

, " . h d' Ih" 'b \ het azonban, ogy Ju ast a maga e atarozasa an nemesebb-
indok vezette, mint az az összeg pénz, melyet árulásáért ka
·pott. Judás telve volt a messiási reményekkel. Hitte, hogy 
Jézus lesz a zsidó nép megszabadítására igért király és szaba
dító, a zsidó népet felhivja, hogy a római iga lerázására fog
janak fegyvert. Fellépésével tehát kényszeríteni akarta Jézust, 
hogy nyilatkozzék. Amidőn aztán reményében csalatkozott, s 
látta, hogy mily rosszul száníított, tette miatt kétségbe esett, 
a 30 pénzt a farizeusok lábaihoz dobta s magát felakasztotta. 

Általában a Jézus helyzetét nem kis mértékben nehezÍ
tette meg a zsidóságnak a Messiásról alkotott fogalma, akik 
abban egy Dávidhoz hasonló földi uralkodót s nem lelki ki
rályt kerestek. A főp'ap is, aki az ő vallatásánál elnökölt, 
cs~k akkor szakasztá meg ruháit $ akkor mondotta, hogy ká
romlást szól, midőn Jézus magát a Krisztusnak, az Isten fiá
nak állította. Máté 26, 65. Ekkor ' kiáltották az összegyült 
papi fejedelmek: "Méltó a halálra!" Máté 26, 66. 

A papi -fejedelmeknek az itélet v,égrehajtásához a római 
helytartó segítségét kellett igénybe venni. A helytartó Pontius 
Pilátus nem találván benne semmi hibát, szabadon akarta 
b ' 'D f l' l' f' " k" '" ocsatam. e a e Ingere t oep rqeg eszIteset lvanta es o 'meg-

. mosván kezeit, engeqett, ezt mondván: "Ártatlan vagyok én ez 
. b' '''I' . l' , k" M' , Igaz em er veretű; am tI assato. ate 27, 24. 

Jézusnak utolsó szavai a keresztfán ézek valának: 
"Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet." 1uk. 23, 46. 

A gonoszságn<\k sikerült tehát elejteni a legigazabb em
bert is. De a győzelem mégis a Jézusé lőn, mert az ő vérében 
megfogamzottak azok az eszmék, melyeknek ő életében és 
halálábap hirdetője volt. Ez.ek ma is élnek, bizonyságul an· 
nak az igazságnak, amelyet már a Zsoltárok irója kifejezett, 
midőn igy szólott: "Nem hagyod az én lelkemet a kopors6-
ban és nem engeded, hogya te szented rothadást lásson. Zsolt., 
, I6, 10. . 
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56, §, Jézus a legmagasabb erkölcsi példánykép. 

Ha Jézust összehasonIítjuk mi ndazon -nagyokkal és 
jelesekkel, akiknek nevét a történelem megörökítette, el 
kell ismernünk, hogy ő a maga nemében egyedül áll az 
emberiség előtt; mint legmagasabb erkölcsi példánykép, 
Benne tefjesedésbe ment mindaz, ami előtte csak sejte- ' , 
lemképpen élt az emberek keblében és amire a jobb 
lelkek megszlinés nélkül törekedtek mindig s töreksze
nek ma is: t. i, hogy megvalósítsák az emberben az I sten 
k épét. Ezért mondja ,róIa a szent irás, hogy ő a láthatat-' 
lan Istennek ábrázatja, Kol. 1, 1'5" kiben az istenségnek 
minden teljessége lakozik. KoL 2, 9, Jézus, ugyszólván, 
11 megtestesült erkölcsi jósag volt, telve az Isten és em
berek iránti szeI'etettel, aminek szavai és tettei : élete és , 
halála által kitünő jelét adta, annyira hogy ő n em min-

' den alap nélkül mondhatta magáról: "Én és az Atya egy 
vagyunk." J án, 10, 30, S ámbár ő is ki volt tétetve az 
élet mindennem ü kisértéseinek, amelyek az embert bün
re csábítják, azok között is , megőrizte szivének tiszta
ságát, példát adván ezáltal nekünk is, hogy ~z ő nyom
Jokaiba lépjünk, őt kövessük. Amint irva is van: "Pél-, 
dát adtam nektek, hogy amil}ént cselekedtem veletek, 
akképen cselekedjetek tí is,"A án,)3, 15, És ismét : "Aki 
'azt mondja, hogy ő benne lakozik, annak ugy kell j á rni , 
amiképpen ő járt." 1. J án, 2, 6, 

• 
E szerint tehát Tézus is csak ember volt, de ha lehet e 

kifejezéssel élni, tökéletes ember, aki szellemi, f8leg pedig 
erkölcsi tulajdonainál fogva ma?;asan áll minden ember felett, 
1:s hogy Jézust kortársa'i is csak embernek tartották" v ilágos 
magából a szent irásboi: "Avagy nem ez-e a József fia." Lnk. 
4, 22. Azonban halála után az ő példányszerü élete a tan"ít
ványok e1lStt mind nagyobb, fényben tündöklött, s elkezdlSdött ' 

, d' /I " I k I ". I l I t A az a termeszetes lCsoltes, me yne veg"e az o lstt::nltese e t. z 
a gondolat, hogy ember önmagától nem mivelhet oly nagy 
,dolgokat. mint Jézus miveIt annál, inkább erlSt vett a tan ft
ványok lelk6n, miné1-inkább' érezték saját gyarlóságukat s rni-
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nél inkább tapasztal ták, hogy mily /Hehéz a már megkezdett 
munkát tovább folytatni. Ennél fogva Jézusnak különös isteni 
erőt tulajdonítottak, amit közönségesen ugy fejeztek ki, hogy 
benne a szent lélek munkálkodott. "Jézus pedig szent lélekkel 
teljes lévén, megtére a Jordánt61." Máté 4, r. Majd ezzel se 
elégedtek meg, hanem száliIlazását is a szent léleknek tulajdo
nÍtották. Máté r, 20. Mig végre három század mulva kimon
dották a Jézus istenségét, őt. kiemel ték a közönséges emberek 
soráb61 és oly lénnyé alakították, amelynél éppen az hiányzott 
ami őt egyedül teheti az emberiség erkölcsi példányképeül: a~ 
emberiség. '. 

. Tagadhatatlan, hogy Jézusban az isteni erő, a SZent lélek 
munkálkodott és pedig j6val nagyobb mér.tékben, mint bárki
ben másban az emberek közül. Ez az isteni erő vagy szent lé
lek volt tlgys;z6lvári az ő alkotú eleme, mely őt erkölcsileg az 
Istenhez hasonl6vá, vele bizonyos tekintetben eggyé tette. De. 
azért ember, a mi testvérünk és barátunk marad Ő mindörökké, 
kinek példáját követni s "arra törekedni, hogy hozzá hasonl6k 
legyünk, 'életünk legnemesebb feladata . 

• 

I 

57. §. Jézus nevei . 
• 

• 

J ézusnak e nevén kivül, melyet sziiletésével szülői-
től nyert s Máté 1, 21. szerint annyit tesz, mint sza ba
dító, még más nevei is vannak a bibliában. Ilyenek: a) 
Krisztus, mely megfeJel a zsidó Messiás szónak, ami f el
kent királyt jelent. . 

. b) Emberfia. E névvel gyakran él maga Jézus is: , . 
,~Az ember fiának nincse:(l holott fejét lehajtsa." Máté 
8, 20. "Eljött az embernek fia." Máté 11, 19. sth., ami azt 
mutatja, hogy ő maga elakarta oszlatni azt a véleményt, 
mintha ő a messiási várakozásoknak abban .az értelem
ben kivánt "0Ina megfelelni, mitit a zsidók óhajtották 
volna. Ö nem akarta, hogy egyébnek tartsák, mint em
hernek, embernek a szó legnemesebb értelmében. 

cl Istenfia. E névvel szintén többször él J ézus. Hogy 
ahhoz igényt tartott, nyilván van abból, hogy a~nidőn 
Simon Péter azt mondja: "Te vagy ama Krisztus, az élő 

. 
• 

• 

• 
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htennek fia", Jézus őt boldognak mondja: Máté 16, 16. 
,éo 17. E nevet egyébiránt nem egyszer alkalmazták már 
az ó testamentumban 'az egész zsidó népre, különösen 
pedig annak királyaira s nem egyebet jelent, mint Isten 
különös kegyében álló embert. Jézus legméltóbben ne
vezheHe magát Istenfiának, med ő legelevenebben érez
ie, hogy az Isten neki Atyja s' hogy meg kell az ő aka
ratan nyugodnia. Azonban ezt a 'nevet nem tartotta ma- ' 
gára nézve kiváltságoltnak, sőt azon munkált, hogy az 
embereket általában Isten fiaivá tegye, vagyis, hogy ' 
'ezek mindnyájan, érezzék az Isten atyaságát. Jézus )lern 
mondja IStent csak Atyámnak, hanem a mi Atyánknak. 

A különbség közöttü.nk · és Jézus között csak az, 
hogy ő Istennek elsőszUlött fia, mert ő ismerte fel leg

,előbb az Istent, mint ,Atyát, ébből szükségképpen kij
vetkezik, hogy ő a .mi közbenjárónk I$teil. és ' emberek 

• 
között; vagyis ő ismertette meg velünk azt- a viszonyt. 
,amel y van az Isten és emberek , között. Ezért nevezik 
J ézust még közbenjárónak, utolsó Ádámnak, masoclik 
embernek, pásztornak" főpapnak, Urnak stb. 

• 
• 

Jézust 'közönségesen az ó testamentumban megigért Mes-
.siásnak tartjuk. -Igaz ugyan, hogy Jézus nem felelt meg azoknak a vára-
kozásokn,ak, amelyeket különösen a zsidó nép egy Messiáshoz 
kötött, ettől várván az idegen hatalom alóli felszabadítatását 
és Zsidóország helyreállÍ'tását; mindazáltal már közöttük is' 
találkoztak, akik az ő messiássá gát nem von ták kétségbe. Igy 
például Simon Péter ebben , az értelemben nyilatkozik, midőn 
mondja: "Te vagy ama Krisztus, az élő Istennek fia. H Máté, ' 
16, 16. Később pedig mindinkább kitünt, hogy ha nem is a 
'zsidók értelme szerint, de egy magasabb. erkölcsi értelemben 
Jézus valóságos Messiás volt; mert egy lelki országot alapított, 
melyen az irás szavai szerint: "A pokol kapui diadalmat n~m 
vehetnek." Máté, 16, 18. Ö az, akinek lelki szabadságunkat 
köszönhetjük s igy szólhatunk az apostollal: "Nem ·adta ne
künk az Isten a félelemnek lelkét, hanem erőnek és szeretet-
nek és józan elmél,ek lelkét." 2. Tim. I, 7. ' 

18 • 
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58. §. Jézus megváltói mGve. 
, 

• 
Jézus megváltói müvén értjük azt a munkás

ságot, melyet Jézus kifejtett, hogy az embereket Isten 
helyes ismeretére vezérelje ,s ezáltal őket a tudatlanság. 
tól és tévelygéstől ' megmentse, az emberekben felébressz\' 
.az erkölcsiség érzetét s ezáltal a bünt és annak szomoru 
következéseit eltörölje, végre a halál félelmei között is 
vigaszt nynjtson a léleknek az örökélet iránti hit meg
'szilárditásával. Ezen magasztos elveknek hirdetésében és 
terjesztésében fáradozott ő szüntelen. Ezeknek kimuta
iására és bebizonyitására voltak üányozva minden tettei. 
Ezekért szenvedett üldöztetést és gyalázatot, ezekért élt 

. ,és ezekért balt meg. Amidőn látta, hogy dicső elveinek 
igazságát csak éHe árán védheti meg, kész volt magát 

• 

feláldozni és a keresztfán meghalni. _ 

Jézus megvált6i tisztében különöse n három hi;vatalt szok
tak megkülönböztetni: pr6fétai, féípapi és királyi hivatalt. 

A pr6fétai hivatal egyértelmü a tanft6i hivatallal, ami 
J ézusnak, miként a zsid6 pr6f~táknak is, legféíbb foglalkozása 
volt. A szabad ég alatt és a :?sinag6gákban, magánházaknál ' és 

" I ~ a mezon egyarant tam tOtt. . 
A féípapi hivatal alatt közönségesen a keresztfán történt 

önfeláldozását értik, mellyel legnagyobb jelét adta Isten és 
'em berek ir~nti szeretetének. Innen igen sokan az éí halá Iának 
'különös érdemet tulajdonftanak, mintha az engeszteléí áldo
zatul szolgálna az emberek büneiért. Erre nézve jegyezzük' 
meg, hogy sem a j6za'n okossággal, sem Isten iga~ságosságával 
nem egye~nék meg, hogy az ártatlanul kiontott vér a bünösök 
bünei büntetésének váltságául szolgáljon. S igy a Jézus halá
lának, illetéíleg féípapi tisztének sem tulajdonfthatunk nagyobb 
befolyást, mint aminéível az erkölcsi példaadásnak birnia kell 
minden nemes kéblü emberre. ' 

A Jézus halála különben is csak életével összekötve nyeri . 
meg valódi je1entöségét. Nem egyéb az, mint megkoronázása 
a legnemesebb életnek s nem a ki4110tt szenvedések, nem az 
éí vérének hullása, ami minket megragad, hanem az a lelki 
~rő, az az önmagán való győzelem, melyet Jézus a keresztfán 
1$ tanusított. Az ö halála, áldozat: a szeretet és igazság áldo-
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zata; de ez áldozatnak mi csak akkor vesszük hasznát, ha az. 
ő szeretetét és igazságát is a magunkévá tesszük. 

A Jézus királyi hivatalát illetőleg végre abba a szellemi 
uralkodásba helyezhetjük, amelyet ő a keresztények felett ' a 
keresztény egyházban gyakorol, ő levén ennek feje, utm)lta
tója, példaadója, szóval sz,llemi vezére. 

Akik Jéztisnak nagyságát, isteni küldetését nem tudták 
másként bebizonyítani, azok nagy sulyt fektettek arra is, hogy 
ő csodákat tett. Az evangeliumokban csodás események van
nak. elbeszélve Jézusról, melyek között legszámosabbak a gyó
gyítások. Lehet, hogy a szent irók ez események leirásával. 
nem akartak egyebet kimutatni, mint azt, hogy jézus a se
gítségre mindig készen volt. Annyi bizonyos, hogy ő maga 
gyakran visszautasította azokat, akik tőle csudát kértek és 
vártak. "E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván, de nem 
adatik," Igy kiált fel Máté 12, 39-ben. A csoda, ha lehetséges 
volna is, csak azokra gyakorolhat befolyást, akik annak szem-

, mel Iát6 tanui és más0kra nem. Kétezer év története és saját 
. szivünk jobb természete hatalmasabb érvek jézus nagysága és 

isteni küldetése mellett, mint azok a tettek, melyeket kortársai 
csudáknak kereszteltek. 

• A legnagyobb csuda ' maga jézus, nagyszerü, egyedül Isten-
nek és Istenben éllí szeretetével. A legnagyobb csuda az /í. 
egyénisége azzal a nemes, jóindulatu emberbaráti szivvel" 
melyhez hasonlót nem ismerünk. ' -

, 

-
59. §. Jézus tanitásának alapelvei.-

, 

J ézus tanításainak alapelveit a következőkben fog
lalhatjuk össze: 

1-ször Isten a mi Atyánk s az emberek külömhség 
r:élkül az J sten gyermekei. Ezt fejezi ki az apostol is. 
midőn igy ir: "Mert nem vettétek a szolgálatnak lelkét 
ismét a félelemre, hanem a fiuságnak lelkét vettétek, ki 
által kiáltjuk: "Abba, azaz szerelmes 'Atya," Róm. 8, 15. 
Ebből következik . 

2-szor, bogy a vallás, mely az Isten és ember kö
zötti viszonynak nyilatkozata , a szeretetben éri el tetí"-
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pontj,ít. "Az Istell szeretet és aki a szeretetben In,ltad, 
az Istenben és az Isten abban." 1. J án. 4, J,6 .-, 

3-szor a szeretet D;linden _ember elé köteless~geket 
• 

szab, melyeket ő teljesiteni tartozik. Mivel azonban az , 
ember gyarlóbb, minthogy ·kötelességeinek miJldenkor 
megfelelhessen, szüksége van Isten kegyelmére, aki íít 

. nemcsak gyámolitja, nemes törekvéseibe n , banem bot
láf.ai és tévedései között is iránta.. könyörületet tanu sit. , 
"AIdot! az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja 

, és nlÍnden vig,)sztalásnak Istene." 2. Kor. 1, 3. 
, 

4-szer. BüneÍ'nknek megbocsátása azonban csak ez 
első lépés arra, hogya büntől teljesen megszabaduljnnk 
s az igazságot megismerve, uj életben járjunk. Ezért J é
zust ugy tekinthetjük, D;lint szabadítónkat. "És megis-

• 

merítek az igazságot és az igazság szabadokká teszen 
t '/ k t " J.- 8 ~2 l ~e e. an. ,:J ', 

• 
5-ször. Aki igazságban jár, \lz nemcsak ebben az 

éle tben érezheti magát megnyugtatva, hanem bizalom
mal tekinthet a jövő elé is. "Légy hiv mindhalálig és 
neked 'adom az életnek koronáját." J el. 2, 10 . 

• 

Jézus az Isten lételét soha sem igyekVik bebizonyítani, 
Ö azt magában érzi, következőleg felteszi másokr6l is, hogy 
azt ugy, mint ő, magukban érzik. Hanem az Istenről sokkal 
fel ségesebb fogalmat ad . minden előtte birt fogalmak,nál, mi-
dőn az' Is'tent Atyánknak mondja. " 

Hogy minő helyet foglal el a Jézus tanításában a szere
tet, nyilván ,abból a feleletből, mely.et a törvénytud6nak adott, 
aki t5le a legnagyobb törvény iránt tudakoz6dott, igy sz6-
lott: "Szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szivedből, teljes 
lelkedből es teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. 
A második pedig hasonlatos ehez: ,.Szeressed felebarátodat, 
mint te magadat. E két parancsolatt6l függ ,az egész törvény 
, ' f " kuM " , es a pro eta. ate 22, 37-41. 

Akiben a szeretet megvan, annál nem ·hiányozhatik a cse
lekedet sem, mert minden tettre a szeretet ösztönzi. 

Azonban a szeretet igen sokszor rossz irányt vesz, neve
zetesen pedig önszeretetté, jo.bban mondva, önzéssé fajul s ez 
az embert bünössé teszi. ' 

, 

I 
• 
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. Isten' még a bünös ember iránt is atyai indulattal visel-
.etik, annak megbocsát. 

De amid,őn Isten , megbocsát, egyszersmind az embertől 
is megvárja, hogy megjavuljon s méltó legyen arra a szabad
:sáara mellyel Jézus minket a törvé"y alól felszabad(tott. 

:, Ez a I Jézus tanításainak1 gondolatmenete, melyhez mint 
eay zárkő gyanánt járul a jövő élet és halhatatlanság hite. 
Amint ő maga is mondja: ,,,Én vagyok a feltámadás és az élet; 
aki én bennem hiszen, ha meghal is, él." J án. II, 25· 

• 

, 
60.,-§. Az Isten országa. 

, . 
Jézus tanításainak különös fontosságot köles,önöz, 

llOgy azok nem egyes s~elllélyekhez, nem is egy bizo-
, ny-os néphez, hanem az egész 'emberiséghez vannak , in
tézv~ s alkalmasak arra, hogy . az ellberek azoknak alap_o 
ján egy vallásos társadalmat alkossanak, egy közösséget 
formáljanak, melyet Jézus az lsten országának nevez .. 
'. Az Isten országa azonban, amint azt J ézus fel~ogia, 
lnerőben különbözik. attól az Isten országától, mely' . a 
'zsidó vallásban szerepelt. Ebben az Isten ors~ága egé-, , 

szen a földi országok mintájára volt alakítva: törvé· 
nyekkel, egyházi intézményekkel és szertartásokkal. 
J ézus az I I~ten országát az ember belsejébe helyezi s 
tulajdonképpen nem egyéb, mint az ' isteni , akaratnak 
malma az ember lelkében, amely 'isteni akarat ~thatja 
és eleveníti az egés.z közösséget. Ide vonatkoznak J é-. ' 
7.llsnak eme szavai: "Nem jő el ugy- az Istennek országa, 
hogy ember eszébe vehetné. És nem mondják ezt: "Imé 
ín, vagy imé amott vagyon. Mert imé az Istennek 0"
szága ti be~netek vagyon." Luk. 17, 10. és 21. 

Az Isten országát Jézus .más szókkal a mennyek 
uszágának is nevezi. ,Ennek it két elnevezésnek tehát 
-egy értehne van, s ez a Jézus tanításainak központja , 
mely leginkábh ki van fejtve pedig . az ugyneve7.ett 
hegyi p~édihleióban és a mennyországról való liason
latokban. 

\ , 
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Jézus életének f8célja az Isten országának megalapítása 
'Volt. Beszédei jobbára oda voltak irányozva, hogy értésökre 
... dja az embereknek, mit kell tenniöj< és mit kell kerülniök, 
'mint az Isten országa polgárainak. Ö ' életében példát adott 
arra, hogy miként éljünk mindnJ::ájan mint mennyei polgárok 
'már itt e földön. Ennélfogva az 8 megvált61 müve sem áll 
egyébb81, ",int azon akadályok megmutatásáb6l és eLhárításá
l>61, amelyek miatt az ember nem' közeledhetik Istenhez és nem 

- lehet Isten országának 'tagja" 
, 

• 

• 

• 

• 

-
• 

• -
61. §. A hegyi prédikáció . 

• 

A hegyi prédikáción értjük f ézusnak azt a be
':Ezédét, mely le van irva a Máté evaugeliuma 5, 6. és tik 
I'észeiben s magában foglalja a Jézus ' által hirdetett 
Isten országának alaptörvényeit. E ' beszédet némelyek , ' ' 

Herint J ézu~ egyszerre m~)Udotta egy begyen a körülte 
gyült sokaságnak s tulajdonképeu ezért nevezik hegyi 
prédikációnak. Mások szerint Jézus azt nem egyszerrt, 
hanén:t különböző ' alkalmakk,~ és különböző helyeken 

clllondoUa S egy egésszé Máté evangélista alkotta, De bár
'mik.ént legyen, annyi bizonyos, hogy e beszéd legszebb 
·tüköre Jézus nemes lelkének, tiszta, egyenes gondolko
:Z1Ísmódjanak s egészen ellentétet képez a Mózes törvé
·i1yeivel.. ·A Mózes törvényeiben az Isten erős, bosszuálló 
Ur, a J ézns hegyi beszédében' szerető atya: Abban az 

'ember J ehova szolgáj~, ebben az Isten gyermeke; Mózes 
a törvényt átokkal kiséri s ann,ak , tiszteletét félelemmel 
";s fenyegetéssel tartja fenn, Jézus száján ellenben' csak 
áldás ül, neki 'célja meggyőzni az eJ)lbert arról, hogy a 
jót tennie kell önként, szeretetből, különben a legneme

':sehb tettnek sincs erkölcsi becse. 
/!. hegyi beszédben ,a követke·ző főbb. részeket lehet 

megkülönböztetni: ' 

aj A boldogok megnevezése. (5, 3-13.) • 

.b J A tanítványok elhivatá sa. (5, 13-17.) 

, 
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, 
.c) A 'régi ,és az 'uj ·tÖvvény. (5, ' lZ "48.) 
a) 'Intés mindennemü -képmutatás ' cllen. (6, 1 Z'3.)' 
e) Az embér szeretetének tárgya' csák égy ' lehet. 16,. 

24-34.) . . 
lJ Mások iránt legyünk szelidek, magn nk irii,Lt 

S7.igoruak. (Z, 1 14.) 
g) Az iga:'z v~J1ás gyümölcse a tett. (Z, 15 29.) 

. Minth,o&y már a,z Isten országán~k eszméj~t s általában: 
Jézus vallasat legmkabb a hegy, beszedben taialjuk k,feJtve, 
szükséges azzal közelebbről megismerkedni. 

a) .Jézus a hegyi beszédet a boldogok ' megnevezé~vel' 
kezdi (5, 3-13). Boldogok ~ ugymond - a lelki szegények, 
.akik sirnak, az alázatosok, akik éhezik és szomjuhozzák az 
igazságot, a-l. irgalmasok, akiknek szivök tiszta, a békességre 
igyekezők, akik háboruságot szenvednek az igazságert, tehá i 
nem a kevélyek és felfuvalkodottak, nem azok, akik magokat 
tökéleteseknek, jóknak, igazaknak tartják, hanem igyekeZnek, .' 
hegy azok lehessenek. Ezt ·a boldogságot igéri ő tanítványainak 
s mindazoknak, akik Isten országának tagjai kivánnak lenni. 

b) Megnevezvén Jézus a boldogokat, tanítványihoz for
duL s azoknak elhivatását (5, 13-17) e két hasonlatban adja. 
értésökre: "Ti vagytok e föjdnek savai; ti vagytok e világnak 
világosságai." Só és világosság. Amaz izt ád minden ételnek s. 
a ·testeket megóvja a rothadástól, 'ez eloszlatja a sötétséget. Te

,hát a tanítványoknak is ezt a két tulajdonságot kell magokban 
.egyesíteni. Altalában, aki 'Istén országának tagja ·kivá", lenni, 
nem elél!;, hogy csak ma!(a legyen jó és igaz, hanem .másokat is. 
segítni kell, hogy azok 'is lássanak és javuljanak meg . 

• 
ej "Nem jöttem, hogya törvényt eltöröljem, hanem 

inkább, hogy azt betöltsem." E szavakkal fog Jézus a ' régi 
és az uj törvény magyarázatához, (5, 17 . 48.), melY a hegyi 

, beszéd magvát képezi. Szerinte az igaz vallás nem a törvény 
betüinek betöltéséből, hanem valódi jóságból áll. Jézus nem 

. elégszik meg azzal, ha valaki nem öl, nem paráználkodik és 
hamlsan nem esküszik, mint ahogy Mózes megirta. Ö ennél' 
többet kiván az Isten országának polgáraitól. Azt kivánja, 
ho?;y még csak ne is hara!;udjunk s készek legyünk ' ellensé
gemkkel is megbékélni. Ö azt kivánja, ho~y még a gonosz 
gondolatokat is eltávoztassuk s legyünk oly igazságosok, hogy 
,-zavamkban senki se kételkedhessék s hogy azt esküvel ne' 
kelljen erősÍtenünk. Ö azt kivánja,' hogy inkább engedjünk-

• 
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, -valamit a magunkéb61 is, minthogy másokat kegyetlenül meg
burcoljunk. S minthogy mindezeket. csak ugy tehetjük meg, 
ha igaz szeretet él bennünk, a szeretet legyen mmdenekben 
irányad6nk, még pedig az a szeretet, mely nem nézi csak a 
maga hasznát, hanem felöleli, magába foglal külqnbs~g nél1$:ül 
minden embert. 

d) Ezután (6, I-24) a képmutatást itéli el Jézus. Külö
nösen az alamizsnálkodásban, az imádkozásban és a böjtölés
ben veszi eles birálat alá. Itt tanítja meg Jézus tanítványait, 
boay miképpen' imádkozzanak. A mi Atyánk, vagyis az uri 
irri1dság minden tétele egy-egyeszmevilágot tár fel a gon
dolkoz6 lélek előtt. Már a megsz6lítás: "Mi Atyánk, ki vagy 
a mennyekben" egyszerre fejezi ki az , Isten j6ságát és fönsé
·gét. Az első három kérés az Isten országának el jövetelére· van 
irányozva, ,ami felemeli a lelket Istenhez. Ezt három más ké-' 
rés követi, a mindennapi keny~r~t, vétkeinket 'és a gonoszo
kat illetőleg. Ezekből az tühik ki, hogy Jézus az Isten orszá
gát is szükséggel s küzdelemmel kötötte össze, de akik Isten
ben bizna k és hozzá folyamodnak, azok a szükségek és kisér
'tések között is megállanak, mert' az Isten erős és mindenhat6, 
-övé az ország, a hatalom és a dicsőség. 

Általában e rész a hegyi beszédnek legszebb része s inté
sül szolgál mindennem ü képmut<\tás ellen . 

• 

ej Az ember szeretetének tárgya csak egy lehet. Nem le-
bet az Istennek is, a világnak is egys;1Cerre szolgá";i. E gon
,-dolatot fejti ki Jézus tovább a hegyi beszédben. (6, 24-34.) 
Aztán int a hiábar1 val6 aggodalmakt61, melyek miatt nem 
egyszer epeszt jük ' magunkat. Az embernek kev.és kell arra, 
hogy meg legyen elégedve. A boldogság ' nem áll a sok va

' gyonban, Isten minden teremtményéről gondot visel. A munka 
szükséges, de az embernek Istenben is biz nia kell, különben a 
verejték elveszti édességét s a mu"nka csakugyan átokká lesz. 

/) Mások iránt legyünk szelidek, magunk iránt pedig szi
goruak. Igy tanít tovább Jézus a hegyi beszédben. (7, 1-14.) 
Fontos elv, Inelynek az életben rendesen éppen az ellenkezőjét 

,gyak,?roljuk. Mi a mások hibáit többnyire megnagyobbitiuk, 
a magunkét pedig kisebbít jük. Az Isten országában ennek 
,nem szabad igy lennie. Itt a szeretetnek kell uralkodnia mi n

:denekben. A szeretet azonban nem zárja ki a mások tettei fe
l~tt val6 itéletet. De soha se felejtsük el, Irogy mi csak a tettet 
!at)!:'~, az mdokot pedig nem, mely nélkül pedi7, helyesen 
!télnl nem lehet. A tettek indokát csak magunknál láthatjuk, 
-éppen ezért magunk iránt szigorubbaknak kell lennünk. Ne 
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elégedjünk meg, ha nem vagyunk rosszabbak másoknál, hanem' 
igyekezzünk a legjobbak közé tartozni, Ne járjunk aZOn a: 
széles uton, melyen a nagy tömeg, a közönséges emberek jár
nak, hanem keressük a keskeny ösvényt, az igazak utját, 

gJ Az igaz vallás gyümölcse a tett, Ezzel a gondolattal 
zárja be Jézus a hegyi beszédet. (7, IS-Z7.) Az ures s:t6, a. 
puszta érzelem, ha még oly kegyes is, nem sokat ér, csak 
annyi, mint a fán a levél és virág. Aki az Isten országának, 
méltó tagja kiván lenni, annak tennie, cselekednie kell. "Nem 
min'den, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram! menyen bé· 
Mennyországba, hanem aki csel"kszi az én mennyei Atyám 
k 

., H a aratjat. _ " 
Ez a hegyi beszéd tart,alma, melyben találhatunk itt-ott, 

éles, kemény' szavakat, amelyek első ' pillanatra megdöbbent-, 
hetnek és visszatetszést is szülhetne k ' bennünk. Mélyebben 
vizsgálva azonban azt látjuk, a hegyi beszéd a legszentebb
igazságokat s a legnemesebb elveket foglalj a" l1}agába, melye
ken az ember a maga üdvét és boldogságát felépítheti, s ame
lyek legbiztosabb alapul szolgálhatnak az Ist:en országának,. 
annak a lelki országnak, amelynek Jézus a királya, 

, 
• 

• 

62. § .. Jézus hasonlatai vlIgy példabeszédei a menny
országról. 

Amit Jézus a hegyi beszédben, ugyszólván, elméle
tileg tárgyal" azt' a mennyországról szóló hasonlataiban 

, megvilágosítja s mintegy az életre alkalmazza. Ezek a 
1H1Eon.latok elszórva fordulnak elŐ a'z evangeliumokban; 
s a következő főbb csóportokra oszt1,atók: 

• 

a) A menyország beose. (Máté 13, 44, 45: és 46,) 
, 

b) A menyország Ura. (Luk. 15, 4 11. Máté 20" 
i-16. Luk. 13, 6-9.) 

c) A menyország polgárai. (Luk. 18, 9-1'4'; Luk. 15~ 
11-32. Luk. 10, 25 37:- Luk. 16, 1 9.) , 

d) A menyorszá,g' akadályai és ellenségei: (Luk. 14~ 
16 24. Luk. 16, 1.9 31. Máté' 25, 1 13; Maté' 21, 33 43. , 
Máté 18, 23 35,) , 

e) A menyország fejlődése. (Máté 13,:;: 8,; Máté 25. 
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!4- 30; Máté 13, 31. és 32. Máté 13, 33. Márk 4, 26- 30. 
Luk. 5, 36~39. Máté 13, 24-30, 47 50.) 

aj A menyország becsét Jézus két hasonlatban fejezi ki. 
Hasonlftja azt egyszer a mezc5ben elrejtett kincshez. Máté 
'3,' 44· Másodszor a szé'p drágakc5höz. (Máté '3, 45 és 46.} 
Mindkettc5ben az alapeszme ez: A menyország közönségeserr 
el van rejtve az emberek elc51; de aki azt egyszer megtaláita s' 
beesét megismerte, kész annak birhatásáért mindent áldozni. 

b j A menyország Urára vonatkozó hasonlatokban d Z: 

Isten most mint atya, majd mint házigazda, vagy a mezc5nek 
ura, majd ismét mint király fordul elc5. ' De mindenik alakban. 
az c5 lénye a szeretet. Ez a szeretet nyilatkozik meg az elveszett 
juhról és drakmáróJ, (Luk. '5, 4-r L), a szlílc5munkásokrÓJ. 
(Máté 20, l-r6.) és a terméketlen figefáról szólo hasonla
tokban. (Luk. r 3, 6-9·) 

ej A menyország polgára csak az lehet, aki elc5ször bü
neit megbánja, meg tér és megjavul. Az elslí feltételt Jé7us a" 
farizeus és publikanusról való példabeszédben (Luk. 18, 
9-r4), a másodikat a megtért fiuról szóló példabeszédben 
állítja elénk. (Luk. r5, rr-32. ) 

De a bünök megbánása és a megtérés csak az el~1í lépés 
arra, hogy valaki a menyország polgárává lehessen. Mert a 
menyország valódi polgárának igaz felebaráti szeretettel kell 
bírnia, s magát szüntelen jó cselekedetben kell gyakorolnia . . 
Ide vonatkoznak Jézusnak a könyörületes S'amaritánusrót , 
(Luk. 10, ZS-37) és a hamis Sáfárról (Luk. r6, r 9.) szóló 
példabeszédei. . 

dj A menyország akadályai és ellenségei. Ezek elsc5ben ' 
is a mindennapi foglalatosságok, amit Jézus a nagy vacsoráról 
szóló példabeszéd4el világosít meg, (Luk. 14, r6 24.), melyre 
nem kapott vendégI t a .gazda; mivel akiket meghivott, mind-
nyáJan el voltak foglalva saját dolgaikkal. . 

Másodszor a te(hetetlemég, amit a gazdag emberrlíl és a 
szegény Lázárról szóló példabeszédben látunk. (Luk. 16, 19-
3~.) A gazdagság !]1agában véve nem vétek, valamint a sze
genység nem erény. De amaz vétekkdesz a telhetetlenség által, 
~.z eré~nyé növi ki magát, ha türelemmel s megelégedéssel va,:, 
osszekotve. 

Harmadszor a !(ondatlamág. Példa rá a tiz szüzrc51 szóló' 
hasonlat. (Máté 25, I-r3.) 

k 
Negye4szer a gonoszság, amint ez a gonosz szőlőmunká

so ról szóló peldabeszédben le van irva. (Máté, 21, 33-43,} 
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Végre a könyörületlenség, el8ad'Va a király 
sz616 példabeszédben. (Máte, I?, 23-35,) 

ej A menyország fejl8dése. Ide tartoznak: 

szolgájár61 
• 

L A magve,t8r81 sz616 pél,?a~eszéd. (Máté, 13, 3-8.) 
Valammt az elhmtett mag fejiodese a földt81, ugy függ az 
evangélium hatása is a .sziv.t81. Vannak emberek, akik az igét 
fel sem veszik; :,annak, akik fel:veszik, de nem engedik, hogy 
az gyökeret verjen; vannak, akIknél az ige gyökeret ver 
ugyan, de gyümölcsöt nem terem; végre vannak, akiknél gyü-
mölcsöt is terem. I 

II. A tálentumr61 sz616 példabeszédek. (Máté 25, 14- 30.) 
, A tehetségek is 'különböz8k, de különböz8 azoknak a fel-

használása is. , 
[ IIL~ mustármagr61 sz61~ példabeszéd, (Máté 13, 31, 32.) 

mely az Isten országának fokonkénti növekedését irja le. 
IV: A kovászr61 sz6l6 példabeszéd. (Máté 13, 33.) Vala

mint a kovász az egész tésztát Qlegkeleti, igy hatja át az 
evangélium is az egész emberiséget. 

V, Az elhintett ' magr61 sz616 példabeszéd Márk. 4, 26-
30. ' Minden lassankint fejl8dik és lesz tökéletesebbé. 

VI. Az 6 és uj poszt6r61, 6 és uj töm18r81 sz616 példa
beszédek. (Luk. 5, 36-39.) Az uj eszme nem, fér meg a régi 
formában . 

Végre a j6 magr61 és a gyalomr61 sz6l6 példabesz.édek. 
(Máté 13, 24 30. és 47-50), amelyek a menyország tagjai

, nak az utols6 itéletkor leend8 elkülönítését foglalják ma- _ 
-gukban, ' 

Amitlt ezekb81 látni lehet, Jézus a maga példabeszédei
ben a legközönségesebb és mindenki , el8tt ismert tárgyakat 
lusználta fel,' hogy az általa hirdetett igazságokat mintegy 
kézzelfoghat6kká tegye és érzékÍtse. És mily egyszerü, mily 
mesterkéletlen az el8adá's! , Val6ban Jézust nem ok nélkül ne
,vezik mesternek, mert mester volt a tanításban s e tekintet
ben is p'éldányul szolgálhat mindnyájunknak. , 

63. §. Visszapillantás a harmadik • reszre. 
, 

Mindaz, amit az Isten országának alapítójáról, Jé-
7.usról láttunk, arra a meggvőződésre vezet, hogy ő fe
leHe áll minden ~lőtte élt prófétáknak s vallás-erkölcsi 
tekintetben ma is legbiztosabb kalauza az emberiség-
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nek. Ugy, hogy mi is elmondhatjuk a Cselekedetek iró-
jával: "Nem adatott az emberek között az ég alatt más 
név, me ly által kellene nekünk megtartatnunk." Csel. 4. 
J 2. Mint a hegyre épített Ü)rony, messze elláts?,ik, ugy 
tilndöklik Jézusnak tudománya késő századokon át, hi
tet, reményt öntve a keblekbe s szabaddá tevén a lelket 
annyira , llOgy az többé nem ismer más korlátot, mint az , 
iga zság'ot. , 

És Jézusnak nemcsak tudománya, vallás-erkölcsi 
.eh' ei bfunulásra méltók, hanem élete is példányszerü. Ö 
u;ry cselekedett, amint tanított s nem azt kivánta tanít
ványaitól, ' hogy hallgassák, hanem hogy kövessék őt, 
mert ő az ut, az élet és igazság. J án. 14, 6. Ö az, aki egy 
Messiás tisztét a szó legnemesebb értelmében bétöltötte 
s mint az apostol mondja: "Ur az Atyá Isten dicsősé
gére." Fil. 2, 11. 

Amidőn Jézus nagyságát és isteni küldetését elis- . 
Dlt'rjiik, önként lelki.ink elébe tolul az a kérdés, hogy 
mivel tartozunk mi Jézusnak? Kell-e nekünk J éz'ust 
imádni, vagy elég, ha őt mindenek felett tisztelji.i k, sze
n itji.ik és példáját köve~jUk? Minthogy az imádás tulaj
donképpen csa~ _ az örökkévaló, legszentebb, egye!Ien 
Jényt illetheti s maga Jézus is ezt tanította: "A te Ura
·dat, Istenedet imádjad és csak őtet szolgálja d," Máté 4, 
Ji , nyilván van, hogy ' Jézust, legalább pbban az ~rte
lemben, amint Istent szoktuk, imádni nem kell. Ezt ő 
sem kivánta soha. Sőt egy alkalommal, midőn valAki 
őt jó Mesternek szólítá, igy felelt neki: "Miért mondasz 
-engem jónak? Nincsen senki jó több az egy IstennéL" 
('VTáté 19, 1'1'.) Különben bármily nagy volt Jézus, ő is 
mindeneket az Istentől vett, a~it ő is imádott. Példa rá 
.az uri imádság: ' 

Azonban, ha ezeknek alapján Jézust nem is imt\d
ha/juk Isten gyanánt, annál nagyobb az a tisztelet, 
amellyel neki adózni szent kötelességiinknek tartjuk. , 
Az a tisztelet, melyet Jézus iránt keblünkben érezünk, 
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nC"m hasonlítható más emberek iránti tisztelethez. Más 
embereknek nevét nem elegyítjiik imádságunkba; de .T é
zust gyakran felemlítjük, mint aki által ismerjük I stent 
Atyánknak. E mellett Jézust tartjuk egyedüli példány
képünknek, akit niagunkban meg-valósítani óhajj:unk. 
'\f4s embereknek is b,ímtiljuk eg'yes tetteit; de aki egy , 
te.ljes, beV'égzett életet mutat nekünk, nem más, mint 
] ézus, az Istennek szeJlt Ma. Az ő nyomdokaiba lépni, iít 
szeretni és követni ebben áll J ézus tisztelete. S ba ezt 
megtesszük, ha ugy szeretjük az Istent, amint ő szerette,. 
ugy bizoll)\osa n a mi tiszteletünk Jézu s iránt nem fog , 
:ioha pironság' ul szolgálni. Ugy méltó tagja~ lesz ünk aZ 
Isteu országának, melyet ő hirdetett, s amely a szent lé
lek befolyása következtében a keresztény egybázban , 
1" tt megvalósítva s kell, bogy valamikor még inkább 
meg"alósuljon. 

• 
De ezzel már az egyházat illető részhez jutottunk • 

r 

{ \ 

• • 
• • 

• -
• 

• 

• 
• • • 

• 

• 

• 

90 • • 

• 

• 


	DSCF0015_resize
	DSCF0016_resize
	DSCF0017_resize
	DSCF0018_resize
	DSCF0019_resize
	DSCF0020_resize
	DSCF0021_resize
	DSCF0022_resize
	DSCF0023_resize
	DSCF0024_resize
	DSCF0025_resize
	DSCF0026_resize
	DSCF0027_resize
	DSCF0028_resize
	DSCF0029_resize
	DSCF0030_resize
	DSCF0031_resize
	DSCF0032_resize
	DSCF0033_resize
	DSCF0034_resize
	DSCF0035_resize
	DSCF0036_resize
	DSCF0037_resize
	DSCF0038_resize
	DSCF0039_resize
	DSCF0040_resize
	DSCF0041_resize
	DSCF0042_resize
	DSCF0043_resize
	DSCF0044_resize

