
Jézus az evangéliumban 
ténelemben. 

• es a tör-

(J. Estlin Carpenter, oxfordi tanártó!.) 

Jézusi az egymásután következő korszakok más meg 
má s alakka! ruházzák föl. Az egyház fej lődését és viszon
tagságait az evangelium fenkölt lelkü Jézusa irányította 
ugyan, de azért az emberek minden korban másként ma. 
gyarázták szavait és egyéniségét, másként fogták föl jellemét 
és hivatását. 

A syriai halmokon ápolt szent hagyomány magába 
olvasztotta a néplélek reményteljes várakozásait, hit- és 
gondolatvilágát. 

Pál apostol átültette idegen talajba. De ekkor már 
meglátszik raj ta saját lelkének lényege, a mini a görögöke! 
legszigorúbb zsidó eszméivel és okoskodásaival óhajtja 
megnyerni az evangéliumnak. 

A görögök e szent örökséget szintén a maguk böl· 
cSt'lmi eszméivel gazdagitják, tág tért nyitnak a képzeletnek, 
összeköttetésbe hozzák Jézust a világgal, Istennel és az 
emberiséggel, s benne vélik föltalá lni az ezek között ural· 
kodó összhangot. 

tgy jut el Rómába. Behálózza a birodalom góczpontjait, 
s egy olyan óriási szervezetnek lesz alapja, mely Kelet és 
Nyu gat népeit egy közös hitben egyesíti. 

Magától értetődik, hogy e közben a szeIIt hagyomány 
maga is megváltozik. Ujabb elemeket vesz föl magába. 
Ezek szerint módosul az értelmi felfogás, (jZ egyházkor. , 

• 
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máll}'z:tl és II szertarlás IS. Igy lelt az evangélium Jhusából 
12 egyházi dogmák Krisztusa. 

l. 

Látjuk cgyfe161 a l1ázárcthi Jézust, II maga igazi em· 
berségében. Másfelő l pedig a kereszténység Jí'zusál, me!y 
anyny! fejlődési fokozaton ment keresztül, hogy alig lehet 
rajta eHg:lzodni, s még kevésbbé a kettő közl tátongó ürt 
áthidal ni. 

A dogmák Krisztusa annyira cszrnényitett alkotás, 
hogy az ellen maga Jézus is, saját szavaival tiltakozik. De 
hiába. Az apostoli hitvaltas szerint, Krisztus eg)'sziilölt 
Fia a mindenható Atya Istennek : hololt Jézus a hegyi be
szédben "az én Atyám" és "a li Atyátok" kifejezést szélté
ben használja. A békességre igyekezőket is "is/el/fiaillak" 
tartja. 

A nicacai hitvallás szerint, Krisztus . az igaz Istentől 

való igaz lsten, egy lényegü az Atyával « : holott Jézus a 
keresztfán is igy kiált : "Éli Is/ellem, ell Istef/em, miért IIag)'fú( 
el engeme/ !" 

Az ugynevezett athallasiusi hitvallás szerint, Krisztus 
egyben • Tökéletes lsten és Tökéletes Embere : hololI Jézus 
még a jóc nevezetet se fogadta el s azt mondta, hogy 
.,nincsen mús j6, 11Gnem csak egY. az lstell," 

És igy tovább. 
Az egyházi Atyák szerint~ Krisztus az ő istenségét 

azért takarta emberi formába, hogy testét csalétek gyanánt 
dobhassa oda az Ördögnek, S miután nem maradhatott 
a halál birodalmában, a pokol kapuin diadalt vett. - A 
középkorban már nem a Sátánrwk, hanem az Istennek 
fizeti Krisztus azt a váltságot. Csupán azért születik, 
hogy meghaljon. Az élei itt alig számit: a fődolog a 
kereszthalál. A modern evangéliz:ltók, Krisztus szavaival 
és életével, megtévesztik magukat, midlSn a saját igazsá
gosságukra hüszkén hivatkoznak. Az ujabb slleklllativ böt-
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csésze! előtt II Kris:dus nem egyéh, Inint az ismeretlen 
lsten kinyilatkoztllh1sa, egyedüli biztosítéka az 6 személyi_ 
ségének, az egyediili védőbástya a kélelkedés és a hitetlenség 
ellen. Nélkiile az Isteni jóformán meg sc ismerhetn6k. 

Jéws 11 keresztény történelemben ismét más alakol 
ölt magára. Kijelenti, hogy az Embernek Fia eljö az ulolsó 
itélelre, mielőtt hallgatói megk6stolnák a halált. S mégis 
állandó Egyházat tervez és alapit, örök időkre annak őri

zetére bizza az igazságot és az erkölcsi rendszabályokat. 
Ebbe az egyházba csakis keresztség útján lehel belépni. 
Pedig az evangélium szerint, Jézus maga köré gylijtötte 
a kis gyermekeket. Ölébe vette őket, megáldotta, mert 
ilyeneké a mennyeknek országa. És a mikor tanítványai cziva
kodtak az elsőség felett, azt mondta nekik, hogy ha meg nem 
térnek és olyanok nem lesznek, mint a kis gyermekek, semmi-

• • 
képpen nem Jutnak be a mennyeknek országába. Amde az 
egyházi fölfogás szerint Krisztus ilyen föltételekkel nem 
hajlandó a kicsinyeket befogadni. Mig kereszlviz nem éri 
őket, addig alá van nak vetve az Atya haragjának. Ezt csak 
a keresztség szentsége távozlafhatja el. Addig tehát nem 
is bocsátja őket magához, a mig keresztségben nem 
részesülnek. 

Jézust mélyen meghatotta bíinös embertársának vallo
mása, kit a példázat szerint arra oktat, hogy egyenesen 
Istenéhez fohászkodjék és a kegyelem székénél bűnbánó 
lélekkel maga kérjen bocsánatot. Ámde a 12. században 
az anglikán piispököt még mindig Krisztus hatalmazza fől 
arra, hogy kezét a papok fejére téve, átruházza reájuk is 
az isteni jogot: Vegyetek szent lelket: Akinek bCínei! 
megbocsátjátok, az bocsánatot nyer._ 

A pásku illlf/epéf/ JÜI/S egyUIt vacsorál Jeruzsálemben 
tanitványaival. Ez az utolsÓ vacsora. Előre látja, hogy 
nlÍndennek vége. Az áruló törbe cs'llja és c1lenségehlck 
kezébe adja 6\. Vegyétek és egyétek," mondja II 
milli megtör! .. kovásztalan kenyeret, ez az én testem •. ,. 
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Es ime, manapság ezer meg ezer oltáron ugyanaz a test, 
mely egykor szülelett, növekedett, meghalt és feltámadott, 
ismét megjelenik és maga a Krisztus, emberi lélekkel, 
s6t emberi testtel, jelen van benne és ismét föláldozza 
magát. 

~ Egy a ti Uratok «, mondá a Mester az ő tanitvá· 
nyainak, ~ és ti mindnyájan testvérek vagytok .• De ma már 
a Krisztus nem ezt tanit ja az ő egyedül idvezitő egyházá. 
nak. Egyenl05 jogokról, testvériségr61, ne is beszéljünk. 
Mindez csak ott lehet. a hol azé az érdem, aki legtöbb 
munkát végez. Hatalmi hierarchia az egész. Feje a római 
pápa, a ki, mini Krisztusnak földi helytartója, az ö nevében 
intéz mindent, megóvja a hiveket a lévelygéstől, s ter
mészetfeletti títon-m6don vezérli őket a csalhatatlan igazság 
ösvényein. 

De nemcsak a dogma és az egyházi rend teremté 
meg az ő külön Krisztusát, hanem hősi küzdők lelkiisme
rete és rajongó szeretete is. Jézus kárhoztatta kortársainak 
önző vágyait és szenvedélyeit, a világiak és a fizikai er6k 
bálványozásál. Ehhez képest, az emberiség jobbjainak 
szivében a Krisztus időről-időre nemesebb törekvéseket 
gerjeszt, s előmozditja a jónak és igaznak újabb meg újabb 
diadalát. Meglehet, hogy ezek kiHizött czéljaikat minden 
egyes esetben el nem érhetik, de a következő nemzedék 
újból egész hévvel csatlakozik a szent mozgalomhoz, s 
majdnem minden század magán hordja az emberiség nagy
szeríi Ujszövetségénck egy·egy újabb fejezetét. 

Szegény szUh5knck gyermeke volt a Krisztus, ki az 
édes anya dajkáló gondjait úgy hálálta meg, hogya meny
nyei Atya oltalma alatt az egész emberiséget egy nagy 
családba gy[ijtötle össze. 

Ezáltal nagyobb felelősséget rótt vállainkra s az egyes 
ember munkásságának hatáskörét kiterjesztette. Önferáldo· 
zásával a vértanIlk egész légióját rettenthetlen h6sökké 
avatta, lelkesítette a hittüít6t nehéz kilzdehneiben. Szánal· 
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maj keltett il betegek és bélpoklosok iránt. Szabadulást 
hozott il rabszolgáknak is. 

A folytonos harcz é!; háboni zajában, önz6 érdekek 
hajhászása helyett, a szent-keresztre irányitotta milliók 
figycJrnét, hogy annak diadaláérI kíizdjenck. Igy teremtetle 
meg az igazi lovag eszményét, a keresztes hadjáratok 
idején. 

És a nőt is, a ki az elött megalázott helyzetben volt, 6 
emelte fel és vette kőrü! a női eszmény g lóriájával. 

Azt mondta, hogy lélekben és igazságban imádjuk az 
Istent. És ez a szellem tervezé a székesegyházak hatalmas 
boltivcil és égbe nyuló tornyait. 

A miivészetet is a maga részére hóditotta, midőn 

örök dicsöség sugarával vette körül az egyszerCí ácsmester 
családjál, s a jóságos Anya és kis fia képében örökre 
rnegszentelt minden édes anyát, minden kis gyermeket. 

Az örök szeretet olthatlan szenvedélyével ih lette 
Dante szivét. Milton az ő buzditása mellett igazolta a 
Gondviselés útait, Az ö gondolatai nyomán vidám kedély
Iyel tekintett végig emberi tennészeIülIk mesteri lolma
csol6ja a lét nagy drámájának jelenetein ; s a mit ezekben 
Shakespeare tanit nekünk, azt maga Goethe is megerősíti. 

Minden egyes korszak 6szinte hódolattal viseltelett a 
Krisztus iránt, S a szent hagyornányból egyik mint a má
sik annyit meritett, amennyiből megteremthelle a saját 
eszméllyi Krisztusát. Voltak egyes kiváló emberek, kik az 
ő elveire újabb világol vetettek. Voltak, akik ezeket az 
elveket kfiJönböz6 irányban óhajtották rnegvalósitani. Egyik 
111int a másik nemzedék hálás szivvel ismeri el, hogy 
gyümölcstelen törekvéseiben is a Krisztus eszméje volt 
az (5 vezérelve, éltető-eleme. 

II. 

Ebben a tekintetben a jelenkor sem kivétel. A jelen
kort mozf.:al6 eszmék nagyohb részint az cmberlestvériség-
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nek azokból a magasztos elveiből táplálkoznak, a melyeket 
Jézus szóval és tettel egyaránt hirdetett. Nem az ő hibája. 
hogy olyan soká megbénította alapelveinek erejét a sok 
idegenszerű theologiai formula. 

A demokráczia világraszóló tana egyszerüen átvisz; a 
politikába azt a vallásos felfogást, melyböl kiindulva ma· 
gyarázta Jézus az emberi életet és az embereknek egymás
hoz való viszonyát. 

A francz;a forradalom jelszava;: ~ Szabadság, Egyen< 
lőség és Testvériség". a kereszténység (ő·fö ezéljai! kép
viselik, s annak fonlos társadalmi erejét, jelentőségét 

kiemelik. 
Hasonló mozgalom észlelhető magukban az egyhá

zakban is. Mert bárminő helyet foglaljon is el Krisztus a 
régi Iheologiában. a modern theologia mindenek elöli a 
Jézushoz kiván visszaterni. Ez a mozgalom, éppen úgy, 
mint az emberi elmének minden áramlata, kil1önböző erő
forrá sokból táplálkozik. A mikor a dogmákat kárhoztat juk, 
cgyuttal tiltakozllnk minden olyan kisérlet ellen, mc1y a 
végtelent határok közé szoritja. Érezzük, hogya puszta 
értelmi erőnél mennyivel töhbet ér az erkölcsi bátorság, 
mety lelkünket magával ragadja. Tapasztaljuk, hogy a 
helyesen megalkotolt véleménynyel nem mindig jár együt! 
a nemes életmód. És ha minden titkot tudnánk is, szeretet 
pedig nincs bennünk, a mi tudományunk mit sem ér. . Ezek 
szerint tehát az erkölcsi elem értéke Ligy a Krisztusban, 
mint a történelemben és az emberi szivben, folyton emelkedik. 

Az lij filozófia ellene mond annak az elméletnek, mely 
szerint emberi természetünk teljesen megromlott s a jóra 
képtelen volna. Az új filozófia azt <'lilit ja, hogy az lsten 
kijelenti magát a lelkiism eretben ; hivatkozik magára a 
Mesterre, aki még a képnwtatókhoz is igy sz6101t; ~ Mi 
dolog, hogy ti magatoktól is me/.! nem itélitek azt, a Illi 
igaz ?' 

• Lukács ev. XII . 57. 
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Nem zárkózhalunk el a tudomány követelményeit61 
scm. Akár a nagy szellemi mozgalmakat, akár a föld réte
geit, a nap. hold és csillagok credetét és alkatrészei! vizs
gáljuk, mindcnUIt érvényre kell jutnia a tudományos kuta
tás módszerének. A világtörténelemben pedig az összes 
szellem i mozgalmak közölt alig akad fon tosabb jelenség, 
mini maga a kereszténység, melynek szemléletével és jellem
zésével a mi korun k még mindig behatóan foglalkozik. 

Tudósaink gondos figyelemmel tanulmányozták és 
helyreállitollák az evangéliumok szövegét. Az egykoni esc
ményeket meghányták-velették, mig azokból is valami fényt 
deritheUek a bibliai okmányokra. Az 6-kor eltemetett rom
jait napvilágra hozta a kutató k csákánya, a tudós pedig a 
porladó emlékek között keresgélve, a holtnak vélt jelekből 

egybeállitotla az egykor nagy nemzeti jelentőséggel biró 
szokásokat, bevi]ágitott addig ismeretlen nemzedékek 
reményteljes gondolatvilágba : egymás után kezdte elmon
dani, a rendelkezésére álló gazdag gyűjtemények nyomán, 
azoknak csodás történetét. 

S mi az eredmény? Hát az, hogy egy mas jézus 
jelenik meg előttünk a történelem világánál. Az a jézus, a 
ki nem fokozatosan fejlik ki az események folyamán az 
evangeliumból. Az a j ézus, a kinek személye körül cso
portosulnak maguk az evangeliumi történetek. 

A dogmák Jézusa, az egyházi rend és a keresztény
ség erkölcsi öntudatának Jézusa kés{)bb született, mint az 
lijszövetség: a történelm i Jézus pedig annak a kornak a 
sz(i]ütte, a melyb61 az újszövetség irói adalaikat meritették. 
Az a korszak elég hosszú és elég mozgalmas volt. Ezért 
van azoknak II hagyományoknak, melyeket a megőrzésre 
érdemeseknek tartott , olyan sajátos szine és jellege. Aki tudni 
szeretné, hogya nazarethi Jézus adott körülmények között 
valÓjában mit tett, mit mondott, az lépten-nyomon legyőz
hetetlen akadályokkal találkozik, miután az ös keresllé lly 
egyház homályos 1a.llubizonyságaih61 a valóságot feJttte 
nehéz kihámozni. 
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Jogosult-c hát ebben az irányban tovább kutatnunk? 
És ha jogosult, vajjon lehetséges-e? 

Dr, Martineau a Renan .. Jézus életéről c szólva, azt a 
szellemes megjegyzést tette, hogy aki újból megakarja irni 
a Jézus életrajzát, az felteszi, hogy a négy evangélista 
munkája nem üti meg a kellő mértéket. Négy evangélium 
maradt reánk az ős keresztény egyház hagyatékában. Ezek 
is csak a második század közepe táján jelennek meg tisz
tább világitásban. Magukból az evangéliumokból közve!
lenill nem tudhat juk meg, hogy mikor és minő körülmé
nyek között iraltak. Egybe kell vetnnnk tehát a különböző 
evangélillmok tartaimát és az egykorú irodalom fogyatékos 
maradványaiból kell külső támpontot nyernunk, hogy bibliai 
okmányaink korát és értékét meghatározhassuk. 

Vizsgálódjunk csak s azonnal meggyőződűnk arról, 
hogy az evangélium adatai egyik a mással szemben se 
teljesen megbizhatók. Mikor kapta, például, Simon a Péter 
melléknevet? Mdrk lÍgy adja elő (Ill. 16.), hogy ez mindjárt 
a tanitványok választása alkalmával történt. Máté (XVI. 18.) 
szerint, Caesarea Philippiben, a mikor Jézus kérdezőskö· 
déseire Simon igy felelt: ~ Te vagy ama Krisztus, az é lő 
Istennek Fia .... jal/os (l. 43.) szerint az első találkozásuk 
alkalmával, midőn András az ő atyjafiát, Simont, Jézushoz 
vezette, a Jordán közelében. Miután mind a három leirás 
egyaránt hiteles nem lehet, melyik hát az igazi? 

Jézus megtisztitja a templomot. Még pedig Márk 
(Xl. 15.) és Máté (XXL 12.) szerint akkor, a mikor diadallal 
bevonul a fővárosba, a végzetes hét valamelyik napján. 
Tehát különböző napokon. János szerint (ll. 13., 14.) ez 
az első páska·[innepen, Jézus föllépése alkalmával megy 
végbe. No, már most föltehetjük·e, hogy ez a templom
~isztitás kétszer egymásután fordult volna elő? Jézus másod
Izben ezérl a vakmerő tettéért életével lakol!. Hogy lehet 
az, hogy az elséí alkalommal nem lett semmi bántódása? 
l1ycnszeríí eltérésekkel minduntalan találkozunk a bibliában. 
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Ezek miatt a történetíró csak annyiba veheti ezeket az 
elbeszéléseket, mini az él többi közőnséges adatai! és kul
forrásai!. A történetirónak kötelessége azokal Iéiről· hegyre 
megvizsgálni. Kötelessége kutatni azoka! akörülményeket, 
a melyek között az ok~állyok létrejöttek. Kötelessége 
utánajárni annak, hogy mi módon és miért jelentek meg 
okmányaink jelen alakjukban. Kötelessége végül, legjobb 
tehetsége szerini mindezekből kifejteni az igazat. 

Csakhogy ez nem megy olyan könnyen. Els6 sorban is, 
nagy meglepetéssel vesszük észre hogy anagy Mester tanitói 
pályájáról két, egymástól igen különböző, képet nyujtanakaz 
evangéliumnak. Az első három evangélium alapjában véve, 
egyik a másikkal majdnem teljesen megegyezik. Közös ha· 
gyományból meritve Jézus beszédeit és tetteit majdnem 
szórol-szóra egyformán adják elő. De a negyedik evangé. 
lium meglepő eltéréseket muta!. Az események sorrendje 
is más. A mester életpályája is hosszabb. Beszédeit is más 
szellem lengi ál. Szóval ez az evangélium a Jézus tisztét 
és egyéniségét magasabb jelentőségget ruházza föl. 

A Synoptikusok (a három első evangélium) szerint, 
Jézus messiási hivatása a keresztelés alkalmával nyer meg
erŐsitést. Mielőtt munkához fogna, megkisérti őt az ördög 
a pusztában. A negyedik evangélista erről mit se tud. 
Kihagyja a Jordán felett megnyilatkozott egeket, s a 
pusztai magányban lefolyt küzdelmei is. 

A közkeleHi hagyomány szerint, Jézus az ő elődjének , 
Keresztelő Jánosnak, jelmondalát magáévá teszi: ~ Térjetek 
meg, mert elközelitelt a mennyeknek országa l. János 
evangéliuma erről mélyen hallga!. Mintha mitse tudna az 
evangéliumi üzenet mélyebb értelmértíl, a megléres, a ml'c.
bánás elő se fordul az ö szövegében. A hármas életrajZ 
más jellemző vonásait is Jánosnál hiába keressük. Egyetlen 
cgy ördöngtíssel se találkozik Jézus, a kit tekintetével vagy 
szavával meggy6gyitni kész volna. A gyűJöl~ és megvel~lt 
publikánust se látjuk, a mint önbizalmát vIsszanyervc, J~ 
utra tér. Az anyák és kis gyermekek csoportja se veszI 
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körűl Jézust, hogy élkcl megáldja. Az egyszerű falusi élet, 
apró gondjaival, örömeivel és szenvedéseivel háttérbe 
szorul. A galileai tenger mellet! felhangzott példázatok, a 
zsinagógában emelt súlyos vádak, János előtt ismeretlenek. 
Az utolsó vacsoránál se töri meg ,Jézus a kenyeret, az új. 
szövetség poharát se nyujtja rendre tanítványainak. A 
gethsemane kertben nem kéri a mennyei segedelme!. 
Szembenéz a halállal, mini egy király, a kinek országa 
csakugyan nem e világból való. A kereszten se fáj neki, 
hogy mindenki elhagyta. A diadal megnyugtató érzetével 
múlik ki: Elvégezletett. « 

Ámde a negyedik evangél ium a többi háromlól egye· 
bek ben is kli lÖnbÖzik. Az egész élettörténete! új alapra 
épiti. A hagyományt lij rormákba önti. Az adatokat más
ként csoportosítja. Az cseményeek rendjét és jelentőségét 
máskén! domboritja ki. Sőt még Jézusnak magának a sza· 
vait is gyakran megmásítja. Már megszoktuk a názárethi 
prófétától, hogy az ellenvetéseket röviden és határozotta n 
megczáfolja, az álnok kémkedőket lefegyverezi s ug)'anily 
módon bepillantást enged a7. Isten bölcseségének titkaiba: 
itt pedig hosszadalmas érveléssel és mesterkélt allegóriával 
találkozunk. 

Ki az én felebarátom? ' Hányszor bocsássak meg az 
én felebarátomnak, a ki ellenem vétkezik ? ·Mit cseleked· 
jem, hogy örök életet nyerjek? A szombat. Az önmeg
tagadás. Az elveszeItek megmentése. Mindezek a gyakor
lati kérdések, melyeket az ő gazdagon megáldott lelke oly 
könnyen megoldott, itt vagy teljesen eltünnek vagy eltör
pülnek. 

A Mester tanitása ezek helYdt egypár nagyobb tárgy 
körm forog. Elmerül lsten és a világ szemléletében; de a 
világot nem ugy tekinti, mini az Islen ieremtö erejének 
szinterét, hanem mint az ö igazságos akaratának esküdt 
ellenségét. Egymással szembe állit ja a világoss1ig és sötét
ség országát, a szellemi életet és a lelki halált. Mindezek 
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fö rött áll az Atyának a Fiúval való mysliku5 egysége. Ugy 
látszik, hogy az egész evangélium csak azt akarja kimutatni, 
hogya Fiú a mennyországból miként száll alá emberi alak
ball az emberek közé, mintegy az Atyát ábrázolva; mígnem 
az ö ideje betelik, s neki újból el kell foglalnia mennyei 
méltóságát. 

Az iró tehát azonosítja a galileai Jézust az eleve Ute
zet/ Igevel : ez a nyitja az egész dolognak. De a mikor ezt 
teszi, az iró a maga állítását nem támogathat ja magának 
Jézusnak a nyilatkozatáva1. A titokba beavat minket, mielőtt 
az elbeszélésbe belekezd ene. Igy tehát már az életrajz 
elején megismerkedtiink azzal a mélységes fogalommal, 
melyet ő a görög bölcsészet ből kölcsön vett. A héber 
látomás és a hellén gondolat finom szálai itt önként 
találkoznak és egybeolvadnak. Ennek a keresztény öntu
dat ba átültetetI fogalomnak ősrégi története van. Erre 
azonban most ki nem terjeszkedhetünk. Csak azt kérdezzük, 
hogy miért fontos a Logos- vagy Ige-tan a történelmi 
Jézusra nézve. Azért, mert itt nem a Mesternek saját sza· 
vaival, hanem a lelkes tanitvány magyarázaiaival van dol
gunk. Lehet ebben az evangéliumban történeti hagyomány 
is, lehetn.ek benne egyes történelmi adatok; de az evan· 
gélium maga, mely ilyen képet nyujt Jézusról, már nem 
történet. 

Nagy eszmék világán ál, meglehetős szabadon adja 
vissza Jézus szavait és tetteit. Jézus életét és munkásságát 
az idegen szellemre nézve is hozzáférhetővé óhajtja 1enni, 
s ezért mutatja be öt azoknak gondolatvilágához alkalmazva. 
Hosszas volna annak fejtegetésébe bocsátkozni, hogy 
Jézus hagyományos képe miként öltötle magára. a negyedik 
evangélium formáját. Annyit azonban itt is meg kell. jegye~. 
nünk , hogy nem csupán a Jézu s \·alóságos szavalt fordI
tották le az ő arámi anyanyelvér61 szep tiszta görög nyelvre. 
hanem még a gondolatait is. Igy lehát a történelmi JéZUSI 
másuit kell keresnünk . 
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III. 

Keressük .IÜl/st II luirom c/sö eval1gélillmbafl. Itt 
bizton mcg1aláljuk. Meri a három első evangéliumban igen 
sok közös vonás vall. Ha egyben-másban itt is van elté· 
rés, azért a három életrajz összhangban van egymással és 
az egykorú zsidó élelviszonyokkal. Ezekből óhajtunk tehát 
igaz képel nyerni a Jézusról: habár itt is nagy nehézségek
kel találkozunk. Azok a szálak, rnelyekból szőve vannak, 
nem egyöntetilek. A hagyományok kll1önböző rétegeit 
egés7. könnyen fölismerhetjük. Ha egybevet jük egyik evan
géliumot a másikkal. akár ugyanazon evangélium különböz(:í 
részei! hasonlitjuk össze, látni fogjuk, hogy az őskeresz
tény egyházban az emberek különb·különb nézetet vallat· 
lak a Mesler szavainak értelméről és horderejér6t. 

A kritikát iU se mellözhetjük. Semmi értelme se 
volna annak, ha az egyes epizódokat egyszerüen egymás 
mellé helyeznök s természetellenes összhangba igyekeznénk 
hozni azokal. 

Vizsgálódjunk tehát. Rövid időn kitünik, hogy vala
menynyinek ugyanaz az alapeszméje ! A Jézus tanitói hiva
talát egy és ugyanazon módon ismertetik. Személyének és 
működésének általában véve ugyanazt a súlyt és fontos
ságot tulajdonitják. Egy szóval, slerintök: jézus - a Krisz
tus. A Jézus Krisztus evangéliumának kezde!e ~, ez a 
cz!mc a ·Mark szerinti id6rendben rls6 evungelillllllmk.« A 
!~mt a logos viszonya Istenhez, a világhoz és az embe
r.!séghez át- meg áthatja a János szerinti evangéliumot. 
ugy a közönséges hagyomány abban a hitben gyökerezik, 
hogy a Jézus a Messids. 

Ez a hi! a zsidóság reményeinek éltető eleme. A sok 
csapás és bálványozás közepette, a mikor az országot 
belvisz.ály . emésztette, vagy kűlső ellenség támadta meg. 
Izrael Jósa! az eszményi királyról álmadoztak, a ki a Dávid 
uralmának dicsl)ségH vissza fogja állitani, s állandóvá teszi 
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népe között az igazság és béke áldásait. Első sorban is 
az a55yT hódítót kell kikergetnie. 

Mikor Ninive a bahiloniaké lett, s a várva-várt feje. 
delem még se jelent meg, ök továbbra is reménykedtek. 
A megjelenés idejét egyszerüen kés{jbbre halasztották. lia 
mindjár! maga Jerusalem huknék is el, ujb61 helyre fogják 
állitani a szent várost, s vele egyiiti a királyságot is. 

A fogságból is visszatértek, s az aranykor mégse 
köszöntött be. De a sanyargatott nép századokon ke
resztül hiven ragaszkodott ehhez a nagy nemzeti eszmény
hez. Csalódás és szenvedés ki nem olthatta szivök szent 
vágyá!. Az üldöztetés pedig csak annál inkább táplálta és 
magasabb irányba terelte. Midőn az All liochus Epiphanes 
kegyetlenkedései vallásukért és szabadságukért az utolsó 
hősi küzdelemre tüzelték a Makkabeus testvéreket, a Daniel 
könyvének irója (165 Kr. e.) látta, mini pusztul el a 
syriai zsarnokság symbol uma, a szarv és a száj (VU. 
20- 22.) és az ország a szent népé lészen. 

Antioch us meg halt, ha nem is ligy, a mini azt 
a jós megjövendölte; az itélet elmaradt, az élet könyvét 
nem nyitották fel. A világ csak tovább haladt a maga utján. 
De azért a nép lelkébe oltolt várai<ozások újabb lendületet 
vettek s ennek nyomán, gazdag apokalyptikus irodalom ke
letkezett. Az új hit felölelte az elhalt kegyesek sorsát is. 
Feltámadnak, hogy részt vegyenek il jövő dicsőségben. A 
jelenkor bevégződik és helyet ad a jövendőnek. Feltáma
dunk. Új élet kezdödik a földön. A föld maga is átváltozik. 
Átalakul. Méltó helye leend a ,. mennyek országának. c 

Ilyen várakozások között csendíilt fel Keresztelő János 
kiáltó szava a pusztában: ,. Terjelek meg, mert elkliZeli
tett a mellnyekllek Qrszága. c Ez a szó átnyilallotI az egész 
országon, s örömében és lelkesedésében nagy sokas:ig 
vette köriil a prólétát a Jonlán mellett. A hallgatók közl 
oH volt egy n:iz:ireth i fiata! ember is. A szózal az ö szli· 
I6fö!djére is elhatott. És ö engedelmeskedett a felhivásnak 
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A mikor a Kcrcsl.tcl6 börtönbe kerU,I, fi veszi át a jelszót, 
s Oalilcába visszal!!rvc, hirdeti: TérJe/ek IllCg, IIIcrt c1kóu_ 
li!ell (/ 1//{'IIII)'l'kl/ck orszlÍl!fl .• (Málé lll. 2. IV. 17. v. Ö. 

MlIrk I. 4. 15.) Belölt az idő. Közel vall lehát az a világ
raszóló csernéJlY. 61"cá van bilVil, hogy czt honfitársai_ 
nak 111cg"jclentsc, ig':l7i képét bemutassa, alkalmaz':il :lZ1 a 
kőzönst'!ges mindennapi élethez és korának vallásos intéz
ményeihez. Bclép 11 zsinagógába. Tanit. Hallgatói cso
dálkozva kérdezik: _micsoda lij tudomány cz? (Márk I. 
27.) A publikáuusokkal és a bűnösökkel barátkozik, s il 

mikor ezérl kérdőre vonják, csak ennyit mond: _Nem azért 
jöttem, hogy az igazak,!1 hívjam 11 1llcgtérésre, hanem 
il b(ínösökcl. ~ (Márk II . 17.) Tanítványai megsértik il szom· 
batot, a mikor a vetésck között haladva, gabonafcjeket 
szaggalnak. 6 neTll jő zavarba. Ellcnescivel röviden végez, 
a midőn kimondja: A szombat az cmberért teremtetett , 
ncm az ember a szombalért. c (Márk 11 . 27.) A tan itványok 
elhanyagolják a hagyományos kézmosást, mosdatlan kézzel 
esznck kenyeret; a vádaskodóknak Jézus ezt mo ndja: . Nin
csen senuni ilZ emberen kivL;1, a I11c1y hemcnvén az emberbc 
mcgfertőztethctné 6t, ha nem a mclyek az emberből szár
maznak, azok fertőztetik meg az ember" (Márk VII. 15.) 
A knlsö czerernóniák egy csapásra elavulnak. Helyet ad
nak a valódi, benső erkölcsi törvénynck. 

A merre csak a Mcstcr mcgfordul, mindeniitI vigasztal 
és lanit. Tanitásaiból egy tercmtő lélek ereje sugárzik ki a 
legendák ködén és a komak hit- és kedélyvilágán kcresztil l. 

Igenis. A legendák ködén kercsdül. Vagy talá n akad 
még ma is valaki, aki az cvangelium összcs csodás jelene
t~it magáévá tcszi? Jézus mcgátkoz cgy rngcfát, mcly idején 
kiVül nem termctt gyilrnö!csöt, s a rOgefa II tanitványok 
szellle láttára aZOllnal megszárad (Mrité XXI. 18 20.) Ugyan, 
hány cmbcr hb:d ezt ma már szó szcrint? Mózes és Jlyés 
II Tábor hcgyén 1I1cllélte állanak, 11 mint ő IllcgdicsűiU. 
t lal:llakor a sirok megnyilnak. A s~cl1tck feltámadnak. Két 
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nap mulva pedig egyenesen bemennek Jerusalembe és sok 
ember előtt megjelennek (Máté XXVII. 52- 53.) Ezek csak 
T1em valóban megtörtént dolgok ? Napjainkban mindinkább 
tért hódi! az a nézet, hogy. még a Synoptikusokban is 
sok minden eszményilve van. Dr. Bruce ilyen eszményi 
képnek tartja M áté evangéliumának utolsó jelenetét, hol a 
föltámadott Jézus a hegyen a következlS szavakkal vesz 
hlics u! tanitványaitól: ' Elmenvén, tanitsatok minden né
peket, megkeresztelvén őket Atyának, Fiunak és Szentlélek
nek nevéhen (Máté XXVIII. 19- 20.) Ebben a mondásban 
inkább a katholikus egyház öntudata nyilatkozik meg. Nem 
vaiószinG, hogy Jézus maga mondotta ezt, mielőtt végképpen 
búcsut vett volna a világtól. Dr. Bruce szerint, ~ ez a föl· 
hivás nem a. feltámadott jézus szavait adja vissza, melyeket 
bizonyos meghatározott helyen és idc5ben tanitványaihoz 
intézhetet! volna. Az apostoli egyház egyszerüen ebben 
foglalta ös~ze a megdicsőül! Urnak végrendeletét. .. Ezt a 
kulcsot másutt is sikeresen alkalmazhatjuk. 

Ha az evangélium útolsó fejezete eszményiti a jézust, 
mért ne tehetné ugyanezt az első ? Máté és Lukács szerinti 
evangéliumaink hirt a,dnak arr6l, hogy Jézus szüztc51 szü
letett. Ezeknek a tudósitásoknak még az irálya is teljesen 
elüt azoktól az ismert hagyományoktól, rne1yekből a jézus 
életpályája össze van állitva. Világos, hogy ezek kés6bbi 
keleHiek. És ezt nyiltan beismerik még azok is, a kik kü
lönben hisznek a Jézus isten ségében. Ezek a históriák egy
mástól függetlenek, össze nem egyeztethet6k. Más meg 
más alakban előadva, csak nem leh et mifld a keltö igaz 
történet? A kettő közül melyiket fogadjuk el, mint igazolt 
tényt, mint valóságot ? Dr. Bruce szerint, :tezek a törté
netkék nem vezeth etők vissza az ős keresztény hit hamisi
tatlan forrásaira. Később keletkeztek, a mikor a bürrnélkül 
val6 Krisztus hivei aZOIl tiln6dtek és csodálkoztak, hogy 
egy ilyen lény hogy is öltIretett emberi alakot magára, 
tVagyi~. azért ke llett Jél.usnak szent lélek ereje által fogan-
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lalnia, hogy világra jöttével ne legyen alája vettetve az 
eredendő bűn hatalmának.) Ni ncs is tehát semmi komoly 

alapja. Az egész a spekuláczió szüleménye. 
És ha ezek után valaki mégis azt állitaná, hogy a 

Jézus büntelen volta maga is csoda és hogy ennek támo
gatása végett fizikai csodára van szükség, csak annyit mond· 
hatok, hogy tessék bebizonyítani. Mert hiszen itten törté
neti jelenséggel van dolgunk s annak igazságát csakis 
történelmi bizonyilékokkal erösilhetjűk meg. 

Több száz évvel Krisztus előtt Buddhát is bünte
lennek tartották az ő követői. Róla is azl hitték, hogy cso
dálatos úton-módon fogantatott. És mi volt ennek a hitnek 
az alapja a buddhistáknál ? Az egész, csakúgy minI később 
Mahommednél, a vallfisalapitóról táplált eszményi fel fogás
ban gyökerezett. Tehát itt egyszerüen a buddhista papi 
rend dogmájával van dolgunk. Mi természetesebb, mint 
hogy kereken visszautasítjuk. 

Ugyanilyen alapon kimondhatjuk, hogy a Jézus biln
telenségéről szóló tan is inkább az cszményitett hit bi
rodalmába tartozik. Adatokra nincs miért hivatkowunk, 
hiszen a rendelkczésünkre álló adatok az evangéliumban 
uf"ryis hiányosak. Egy pár óra alatt átolvashatjuk az egé
szet. Már most, eltekintve a majdnem nyomtalanul lezaj
lolt 30 éviől, kísérhetjük-e azokból a Jézus gondolatvilágát 
egyik napról a másikra, csupán az ő tanitói pályája alatt? 
Igenis, megismerjiik őt élete kiemelkedőbb mozzanatai ban, 
a mikor magasztos szelleme világosabban megnyilatkozott, 
s ezekből következtetési vonhatu nk le másnemíi élet vi
szonyaira is. De cz még nem minden. Nem vett-e erői 
rajta is olykor a csüggedés, a türelmetlenség és a két
ségbeesesés ? . .. Nem kutatom én a foltokat ebben a 
rövid élettörténetben. Elég, ha benne a legnemesebb és 
l~gigazabb ember szavainak és gondolatainak nyomára 
bukkanok Eszem ágában sincs, hogy erkölcsi gyöngeség
I{cl v.1do\)am. Csak egy jóhiszemíí tévedést akarok kimu-
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Ini ni :IZ Ö kOwtóinck okoskodás.1hzl1I. Al t állitják. \l~y:m;s, 
hogy :l bethlehemi j:'iszoltól a kí'rculiR' emberi gyöngcs~g. 
nek még CSIl" árnyéka scm férkőzött hozzája. Azt l11omlj.1k. 
hogy ebben az erkölcsi cso(tnb:l11 való hitnek lizik,li a1111lr:1 
vnn sziiksége, s eléri II történelem logikájn (!S II Icrmészet 
törvt"nyt'i ellenére. higy jem cl lIzl, hogy a Jézus csodálatos 
módon fogantatott. t lát ez II lchctB legnagyobb tévedés. 
A dolgok törvényes rcndjH fcnckestO:l fölforgatja. A lényt 
épiti II hitre, ahelyett, hogy II hitel megbizható lényekre 
alapitaná. 

Jézus nagysága tehát II . Iegendák ködén álc tekintve, 
idl'gcnszeni és mesterkélt. Ehhez jámlnak még saját korá
nak hiedclmci és fogyatkozásai, melyek még jobban ho
mályba borilják az ő valódi szellemi és erkölcsi nagys:tgát. 
Az a kérdés, mennyiben osztozott 6 is korának balhicdel
meiben, a mint ezek az evangdiumból ismeretesek ? A nép 
nyelvén szólva, (J is beszél olyan emberekr61, kiket az ördög 
(gonosz lélek) szállott meg. Vajjon ityen esetekben csupán 
alkalmazkodni kiv:tn hallgatóihoz, vag)' pedig igaz lIleg
gyöz6désének ad kifejezést? Annak legalább sehol semmi 
nyoma, hogy ti oly nézetet fogadna el, melyhez semmi 
köze. Elismeri, hogy rajta kivül mások is meggyógyithatják 
a gonosz lélekt61 megszállott embereket: ~ Ha éli a Belze
bub által uzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által üzik 
ki azokat ? Azért ök itélnek meg titeket .• (Máté XII. 27.) 

Prof. Sanday bátran kimondja, hogy amennyiben Jézus 
magáévá telte ezt a hiedelmet, ö is kész azt magáévá lenni. 
Prof. Huxley közelebb vezet nlÍnket a helyzet gyakortati 
megoldásához, mikor a Oadareai esoJát veszi minta gya
nánt. Ha a Jézus idejében a nyavatyalörésllek az voll az 
oka, hogy az illetőket gonosz lélek szállotta meg, mi az 
oka annak napjainkban ? Mire va16, elszigetel ni egyes tOne
ményeket bizonyos meghatározott helyen és időben, Ilzt 
mondván, hogy ezeket az ördögi mesterség rendkivilli fel· 
lobbanása idézte elő, mialatt ugyanazoknak a tUnemények-

2 



18 

nek ti magyarázat:!!, más korszakokban és más országokban 
tisztán ,természeti okokban keressük. A zsidó démon-hit 
eredete nem is olyall homályos. Az ősi Babyloni bllvé. 
szetre vezethető vissza. Josephus és a Talmud is többször 
megemlékeznek ;'lZ Qrdögüzés lI1ódjair61: a föld kerekségén 
IÍgyis mindenütt cl volt terjedve. 

Ez a hit a modern gondolkozásból teljesen kiveszett. 
A gonosz lelkeket a Sátánnal együtt számüztük a világ
egyetemből, miután abban nekik semmi szerepet nem nyujt
halunk. Lehetetlen feltclllli azt, hogy a Mindenható bármi
milyen földi korlátok között is, egy jly alsóbb rendű gon
dolatvilágnak, helyet adott volna. Az eleve létező Bölcseség 
nem tagadhatja meg magát annyira, hogy ily nagy tévedésbe 
essék. Az Istenség második szemelye nem tehette voIlIo mo· 
gdévd ezt a hiedelmet, ha igaznak nem tartotta \'ollla. Jézus 
ily óriási igényt maga felő! soha nem is támasztott; minek 
alapján kijelenthetem, hogy ö is csak ember volt, korának 
és hazájának szülöttje, fajának ha fia. 

És ismét láttuk, hogy az evangeliulIlok megegyeznek 
abban, hogy Jézust úgy mutassuk be, mint a Messiást. A 
legrégibb hagyomány szerint, Jézus mindjárt a tanitói pálya 
kezdetén, nyiltan nem jelenti ki, hogy ö a Messiás. De a 
történet olvasása közben, nem tudom azt teljesen elválasz
tani az Ö rendes gondolatmenetétől. Caesarea Philippiben 
ér a fordulóponthoz, a mikor Pétertől elfogadja a Messiási 
czimet, a miért késC5bb életével lakol. 

E közben JéZlls elhatározza, hogy okvetlenül fölmegy 
Jerusalembe. Ekkor nyilatkozik az ember fiának eljövetele 
felöl. Én ezt a nyilatkozatot, melyet néki tulajdonítanak, 
igen fontosnak és jellernzőnek tartom. _Az embernek fia 
eljövendő az ő Atyjának dicsőségével, az ő angyatival és 
akkor megfizet mindennek az ő cselekedetei szerint. Bizony 
mondom nl:ktek, vannak némelyek ezek köziB, kik itt álla
nak, kik a halált meg nem kóstolják addig, mig nem látalld
ják az embernek fiát menni az () országába ... (Máté XVI. 
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27., 28.) Ugyanezt a jövendölést halljuk az Olajfák hegyén 
két nap~a~_ a páska ünnepe előlt. Részletesen meg van irva: 
hogy mmo nagy nyomoruság el(5zi meg azl a nagy napot· 
annak végső jele az lesz, hogy a nap elhomályosul, a hold 
elborul és az égnek csillagai lehullanak. A földnek minden 
nemzetségei sirnak. És meglátják az embernek fiát eljöni 
az égnek felhőiben, nagy hatalommal és difsőséggeL És 
ezt a jövendölést még ünnepélyesen megerősíti, mikor igy 
sz61:. Bizony mondom néktek, hogy el nem mulik e mos
tani nemzedék, mígnem mindezek meglesznek Az ég és 
föld elmulnak, de az én beszédim semmiképpen el ncm 
mulnak.« (Márk XIII. 30., 31.; Máté XXIV. 34., 35.) 

Ennél szorosabban alig lehelne meghatározni az idöt, 
a melyben a nagy eseményre várakoztak. Tudjuk, hogy 
mennyire éltelte ez a reménység az ős keresztény egyházat. 
Elég, ha csupán Pál apostolra hivatkozunk. Az Urnak 
szavával, mondja a thessalonikabeli atyafiaknak, hogy re
ménytelenül ne bánkódjanak azok felöl, a kik elaludtak, 
mielőtt az Úr megjelennék. Ök is részesednek a közelgő 
diadalban : »Mert az Úr ébreszlővel,. árkangyal szavával és 
Istennek trombitájával leszáll az égből és a kik megholtak 
volt a Krisztusban, feltámadnak el6ször. Azután mi élők, 
kik megmaradtunk volt, elragadtatunk azokkal egyetembe 
a ködökbe, az Úr eleibe az éltető égbe és eképpen min
denkor az Úrral leszünk , (1. Tess. IV. 15-17.) Jézus kö
vetői tehát ügy értelmezték az ő beszédét, hogy ő még a 
hivek életében visszatér e földre, hogy igazán megitélje a 
világoL c (Apost. Csel. XVII. 31.) 

A hagyomány megemlékezik arról, hogy Jézus tanit
ványai köréb61, a földről fölemelkedett, mjgnem szemeik 
elől az (j alakját felhő takarta el. Majd két fehér ruhá!> 
férfi megmondta nekik, hogy ez a Jézus, a ki tőlOk fölvite· 
tik mennyországba, akél)pen jő el, a miképp~n látták ől 
fölmenni a mennyekbe. (Apost. Csel. I. 11.) Amde Jérusa
leln eseti el. És az Úr mégse jött meg. Bármily buzgón 

2· 
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Imádkoztak az ö eljöveteléért. 6 nem tén vissza. jöttek 
é,-ek. Hintek én'k. ElO'ik nemzedék a másikat \'<iltotta fel. 
Századokr61.századokra mind hiába drlak, mig \"I~gre a 
kathOlikus egyhAz jónak látta alkalmazkodni a fennálló vi· 
láwendhez. .~ mi után ,eddig olY,an édes ~emén}'séggel 
áhitoztak. most inkább feleimet geqesztett a luvm. lelkébE'n. 
Könyörögtek az Úrhoz. De nem azért, hogy siettesse, ha
nem inkább azért, hog)' halussza el a nagy leszámolást.· 

Mit szólunk mi mindezekhez a jövendölésekhez? A 
kérdés! csak h.hom oldalról lehei megközelíteni. \'agy azt 
mondjuk az egyházzal. hogy Jézus csakugyan megjósoita 
visszajöveteiét. de a kitúzött idö eltelt. s a jövendölés 
betöltetlen maradt. Vag)' azt mondjuk a modern kritiku
sokkal. hogy ezeket a sza\'akat (a mint most \'annak) téve
sen adták az ő ajkaira. \"agy pedig nt. hogya Dániel kön),-ébtil 
l'ftt krprs bes::rdben egy világraszóló nagy válság \'an jelezve. 
melyben Jezusnak egyáltalán semmi szerepe nincs. Jézus 
sohasem mondja: En visszatérek Sehol se jelenti ki: 
,\\eglátjátok, hogy eljövök .• Vagy: Megilélem az embe

reket. Hogyha az utóbbi nézet helyes. úgy a J(izust meg
mentjCik az önhittség és vakbuzgóság vádja alól, melyet 
eddig arra a feltevésre alapítottak, hogy ő azonositatta 
magát amaz utolsó napra vonatkozó jövendölés~kkel. Ö 
csak annyiban tévedhetett, hog)' ehhez a hithez való 
ragaszkodásában is lsten czéljait óhajtotta előmozditani. 
Osztotta tehát ő is ama nemes lelkek i!1uziójál. I-;ik az 
igazság közeli diadalában hisznek. 

Jézus tanítói pályája kezdetén azt hirdette, hog)' 
e1közelitett a mennyeknek országa. Erre hivatkozott ti 

pál~·a. végén, mikor a főpapnak és a zsidó nagytan;ics 
tagJamak azt mondotta, hogy ök maguk is meg lat ják al 
embernek fiát, a mint eJjő az ég felhőivel (Mark. XI\'. b2 .. 
Máté XXV I. 6.q. Hatalmas, merész állitás voll ez: de az 

• T~nulllan. Apologdirus, 32, Kr. u. 200 ~gynehán} tnel. -



21 

események nem igazolták. Tehát, annak az eszmekörnek 
. ' melyhez az Ilyen kijelentés is tartozik, nincs helye a 

kereszténységben, miután a kereszténységnek nem valamely 
elmulandó, hanem maradandó élettel és világgal vall dolga. 
Az isteni Gondviselés nagy müvét nem oszthatjuk kétfelé 
- a jeJenre és eljövendőre a feltámadás és utolsó itélet 
nagyszerű jelenetei által. Mi nem várjuk azl, hogya sirok 
megnyiljanak és <I tenger is kiadja áldozatait. Tromhita 
harsonájára, nem gyűlnek egybe az összes nemzetek a 
végitélet re. 

Mindez csupán ideig-óráig tartó elem a Jézus gondo
latában. Minden az ö korának népszcrfí hi tvilágába tartozott. 
Nem képezheti tehát alkotó részét az ö maradandó tudo· 
mányának. Mindez hidegen hagyja a modern embert. Ami 
tehát helyiérdekű és különleges, azt mind el lehet és el 
kell hagynunk beröle. Nem ezek állal ismerteti meg velünk 
az Istent és nem ily jövendölések által mutatja meg nekünk 
az Atyát. c Mindezek mögött ott vannak az ö tanitásának 
állandó és maradandó elemei: az életigazságok. 

IV. 

Mi is az az élet· igazság? Nehéz volna meghatározni. 
Inkább csak érezzük a saját bensö életünkben. Tétetékbe 
és iormulákba öntve, szépségéből veszit s többé már nem 
oly kivánatos. Sok olyan kifejezés van az evangeliurnban, 
melyet mi nagyra becsülünk. Azonban, meglehet, hogy 
maga a Jézus e16tt ezeknek nem volt oly nagy jelentősége. 
6 csak elő akarta késziteni népét arra a nagy változásra, 
mely szerinte egl.!Sl. közel volt. 

Jézus egysl.erű tanitása útOlHitfc::lcn felhan~ott. Ui· 
rálóival I.!S ellensl.!geivel folytatott bes;o:édl.!ből gylijtó szikm 
gyanánt lobbant fel az igazság ereje. S ezek azok a jézusi 
rnondások, a melyek bizalmas hepill:lIIlást nyujtanak nekünk 
az a lelkületébe. Ezek tárják fcl el6lWnk, hogy mennyire 
hizot! a mindenlltl jelenvaló Istenben. /7ck próhálJák rllel( 
leginkább a mi tclkiismercWnkél. 
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Próféta a Jézus. költő és látnok egy személyben. 
Gyakran megförtél1ik, hogy inkább csak érezzük, hogy 
mit is akart mondani. Szavakban oly nehéz kifejezni. Csak 
a rokonszenveS lélek foghatja fel azoknak valódi értdmét. 

Hiába mondja a prédikátor, hogy Jézus azt tanította , 
hogy lsten a mi Atyánk, és mi egymásnak testvérei va
gyunk. Annyiszor hallottuk már ugyanezt, hogy végre is 
egyhangu"á és unalmassá válik az egész. Nem érdekel. 
Ekkor elővessziik magát az evangeliumot, és a holtbetűk 
rnegelevenednck a mi szemeink elött. Látjuk, hogy Jézus. 
a mi cmbertársunk, a lehető legnagyobb feladatra vállal
kozik. Eszméit akarja átültetni a mindennapi életbe. Igy 
születik a történelem, igy emelkedik az emberi nem. Mert 
a nemes törekvésben egyesült gondolat és jellem mozgatja 
ma is a világot. 

lIyenformán, a hagyományos legendák ködén s a 
kor fogyatkozásain és hiedelmein keresz!m « is megérezzük 
a Jézus hatalmas egyéniségének erejét. Látjuk, hogy jó 
nekünk az ő szelid erkölcsi befolyása alatt állanunk. Tud
j\lk, hogya vele: való érintkezésből mindig lelkesedést és 
kitartást merithetünk. 

Nem egyszer kérdik tőlünk; mi van hát a keresztény
!;égben, a mi ne leU volna meg a judaismusban, a mely
ből a kereszténység kivált. Hát a zsidóság nem fejtette ki 
azokat a főbb valláserkölcsi igazságokat, a melyekre Jézus 
oly nagy sulyt fektetett. Be kell ismemün k, hogy Izrael
ben, föként a második templom zsoltár-irói, az evangelium 
alaphangját már etőre megpendilik. Jézus tulajdonképpen 
csak azon fáradozott. hogy saját népének szellemi őrök· 
ségét az emberiség közkincsévé tegye. Egyetemes igazság 
gyanánt óhajtotta kijelenteni azt, a mit eladdig csak egy 
nlip körében sikerilIt megvalósitanl. S éppen erre a nagy 
feladatra kellett egy üj teremtő lélek. 

A ki khát mégis azt mondaná, hogy semmi egyéh 
nincs a kereszténységben, mint a mi már meg volt a 
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judaizmusban, annak csak azt vála,;zolhatjuk, hogy, igeni'!.. 
011 \"3" Jézus mal{2. 

Honfitársai előn nem úgy lépett fel, mint egy új val
lás alapítója. Nem is tudott arról, hogy rí valami új Idje
tentest hirdet. Az ö életében nem fordult elő olyan válság, 
mint a Pál apostoléban, a kinfl az egyik isteni világrend 
helyét, a másik \'ilá~end foglalja el, s a tö..,,"ény az ö 
nemzeti korlátaival eltöröltetik, hogy szabad folyást enged
j!!" annak a magasabb lelki életnek, melyhe" a zsidó és 
gijrög egyek a KriJoztushan. 'jézus nem állitott lel ~mm;· 
nemű szervezetet, nem alapitott Eg}'házat.· Nem láthatta be 
az egymásután következő nemzedékek hatalmas táborát, 
a mint tizenkJlencz száz.adéven át előre törnek, meghódí
tani a íöldnek még akkor ismeretlen birodalmait. Még ke
vésbbé tudhatta előre, hogy majdnem kétezer éven kereu
túl az emberel< öt fogják tekinteni fletiik vezérének. Mind· 
azáltal ő lett a mi életiink vezére. 

M.ély vallásos mggyőződése éleszti és táplálja a miein
ket. Megnyitja szemeinkt:t, hogy lássuk azt, mit ő maga 
látott. Azt scm tudjuk, hogyan, de a mint lelkiink vele 
benső viszonyba jut, mindjobban belátunk a dolgok mé
lyére Ugyanabból az örök forrásból meritjiik a mi hitün
ket, a mdybő1 lj maga merített. Mert a mi maradandó a 
Jézus tanításaiban, az nem érinti az ő személyét. 6 nem 
magamagáról tanitott. O az ls/enn ji is az emberről laní· 
10ft. Arról a két lényről, a kik, a mig a világ világ lesz, 
:-nindig szemben fognak állani egymással. Az lsten és az 
ember között leviS viszonyt, elöne mások is, többen kimu
tatták; de az d személyes tapasztalata révén ez a szent 
\'iszony nagyobb tért és lendiileltt nyert. Az lsten, a )ze
r"'tő Atya képében, közdedett mihozzánk. Az embt-ri élet 
czél)a magasabb és reménytelj",sebb lett . 

• El a "Ó eu.k kE'! hely tn ,,,,,Iul tili f.\\~li XVI. \~ XVIII. 
11·1 he. il .it<lbb\ be1Qld:Úo., a mit Wfndl • tli.:f1tr .TM Tea· 
dJlIIIt Df J~. (!t, »1.; ez .• 6nH~bt'n. 
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l'iss::alert1nk Irhdt fl történclmi .fézl/shoz. Nem azért 
rncgyiillk hozzá. hogy mindenekben elismerjiik az ö döntéS 
szadi és tekintélyét. 6 maga kötelez bennünket arra, hogy 
lIIagunk itéljük meg, mi igaz, mi jó. De e mellett elismer
jük, hogy ö :\lbndó:1I1 és tisztán láHa , hogy mily közel van 
mindnyájunkhoz az Istcn; mig mi akárhányszor csak ho
mályosan és el\'ét\'c vesszük észre, hogy Ö hanánk is 
.!ppen olyan közel van. Saját élettapasztalatunk is rávezet 
nlillkei arra, hogy binunk az Ö magasztos látpmásaiban. 

A mi felfogásunk I stenről, Istennek a világhoz való 
viSZOllyáról. azóla sok oly e!emet velt föl magába, mely 
Jézus előtt iSmeretlen volt. 6 nem tudhatta, hogy hány 
mértföldnyire van a nap földünkiöl. Az álló csillagok fényét 
se tudta volna elemeire bontani. Ugyanazt a vílágminden
séget látjuk mi is, de mennyire megváltolOtt a módszer, 
a melylyel azt magyarázzuk. Es mégis van egy dolog, a 
melyről ma is bővebb felvilágosítást nyujtha! nekünk a 
Jézus, mint mi magunk. Es ez nem más, mint annak az 
Erőnek a lényege, mely a vi!ágmíndenséget álhatja. Jézus 
tanítja ezt. Jézus tanit ja, hogy az ember rokon a világ 
lelkével. figyelmeztet kötelességeinkre az örök szellem 
iránt. Azt is megmondja, hogy mit várhatunk töle. 

Ezek nem változtak meg. Priestly föltaláita az oxygénl. 
Murchison kiolvasta a sziklák történetét, Darwin fölkutatta 
a fajok eredetét. De ezek ma is úgy vannak. 

A mai tudomány színvonala emelkedett, de Jézusnál 
keressük azt, a mi a vallásban maradandó. 

Jézus megmutatta, hogy mind a Törvény, mind a 
Szeretei ugyanannak a világot betöltéS Egységnek a nyil
vánulási módjai. Az ember oszt.ilyrészese annak az egye
temes Rendnek és Oszhangnak, a melyben a napkelte, az 
égi madarak és a mező liliomai, a tenger és a harmal
csepp egy örök törvénynek engedelmeskednek. 

Jézus vezérelvét ma is követendőnek isrnerjilk ct: 
~ Keressétek elsO' sorban Istennek országát és annak ígaz-
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S:tJ.[;1I . lűnény~1 clfoJ!llllJuk: Lc)!y~tck tlikélo!tcsck, lIliIII 
It ti !Ill'IlIIYÓ Atyátok lök~ldcs , Egyulta! :tzt is tudjuk, 
lio!,!)' :12 <"!1Ibcrisél-t igazi h:ll:utás:l, :íld:ísos és sikeres dG. 
mendeIc. Iq6nk:íbb ez ir:illyhnll folytatott szent IÖrckvtls. 
túl fű)!)!. lia életünkd nCll1csbitclli, n gonosz S1.cllvcdé· 
Iyckd Icgy6zni. s a vil:ig-i:ts!'iág nyiigélöl I11cgsl.:tbadull1i 
óh:ljhmk, fejtsük ki és vigyük át :J gyakorlati éldbe al. 
c"llngélium eszméit. A mi mai élctviszonynink sokkal IIchc
lchhek (Is bon)'ollllbhbak U!;!y:l1I. dc al erkölcsi problc1l11l 

a jellem pmhkl11ája lll;! is II gy:l.I1nz. 1\ történelmi, 
l'mhcr JéllLs Kr;Sl!us, 1\7. egész emberi nemnek n1:l is leg 
u:lj.!yobb jóltevőjl!. Az €J igaz tudománya testi és Iclki jó
létre, ürök boldo).!s:!gT" vc!.et. 


