
Jézus beszéde lélek és élet. 
J:ln. \'1. 63 .A lw.~(\<lek, ",cl~ek"1 l'n "~"Iok n~'klck, lélek l'~ "ld. 

A beszédek, mr/j'cket én szolok néktck, frtek és élet~. Mercsz 
g()ml~ata, kihivó mondás.1 cz az idvczitönck. Folytatása ama gon· 
uulaloknak, eszmeknek és kifcjczéscknck. melyekre KApernAumhan 
cs,1k az elébb nyilalkozott meg a lanilv.1nyok itélete ckép: .keméfly 
hl.'szh! t'l .. kicsoda hi/Will/ja ölet?" Folytattása ama kifcjczcscknck, 
melyek miatt a zsidók Jézus ellen támadtak és öt glll1yollli kel
dettek. Merész állitás az alapige kifejezése, de erre szükség volt 
és cz illeti Jézushoz. A gordiusi csomót nem azok oldottAk meg, 
kik csendes tllrclemmcl, kisz.1mitotl gondolatokkal nyultak hozzá, 
hanem a király, ki HIrelem és számitgalás helyett, kardjáv.l1 azl 
kétlelé vágta. Az embert remegéssel nem a hold halvány fénye 
tülti el s megszokolt gondolatmcnetének nj fordulato l és érzéseinek 
egy teljesen uj világOl nem amaz asziali lámpa ad, melynek fényét 
és világát le- és ielhuzásunkkal szabályozhat juk, s nem is a csil
lagok bágyadi ragyogása; hanem ama villámsugár, mely a sölCt 
éJJben végighasiiván il levegöcget, hirleleni fényt lövel a tornyosuló. 
komor felhökre s 111ormogásszeril menydörgéssel állatot és embert 
egyaránt figyelmeztet, hOb'Y az idő l1legvaltozik, vihar közeledik. 
A gordiusi csomó megoldásához, a vihart jósló villám hirlelenl fény
szórásához hasonló Jézusnak minden oly kifejezése, mely röviddel 
fellépése után hangzott cl ajkain. Igen I mcrt ezektöl függött jövő 
l11Unkálkodása és az, hogy lehet-c ö egy népnek, sót az egész 
emheriségnck Idvclitöje? Ezeknek kellett igazolniok aZI, hogy ö 
Ill.ir széttépte a zsidótOrvényeknek és a megrögzöt! vallásos slel
JenInek testet és lelket lekötő bCkóit; s hogy uj gondolatúk, uj 
e~1.n.lé~ és szellem alapján egy uj villlgo1 van hivatva teremtcni. 
t k1ielez.ésákcl kelleti jCl,lIsnak !11(gváUol.tatnia az embereknek 
r(,la edJlg all(otol! néz..:tét. hitéI és Vl.tcllH!nyét, .lll t. i. hogy ne 
~s.lk az á~Sll1ester egyszerU fiának tekinIsék ől tobbc. h'lllem IIlcg-
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y;lltúnak; ne annak az egyszerU embernek, kl az érdekek és világi 
körUlrn~nyck S1.(:rll1l megalkuszik felcbllr;ltaival, hanem szal),1dilónak, 
ki nelll fél, I1cm remeg Slcrnbcszállani hármiféle ellenftIIci, ki cl 
VtU1 kcszulvc, Mfm! sors vár is reá, sujttl1li, ha kel!, mini vill;1m, 
rokolll s hariIlu! is, ha nem laMl/illik Cl 1IZ igilZs4g uljáhan. 

Es az erre irányuló kikjczcsck merészek, tömörck, szigoruak. 
kihivók, 501 suj lók valának. Ezérl jajdultak fcl még a tanítványaik 
is: .ken/elly /JN,Zál r.l: kÜ:SOl!1l Iil//fhu/jll ó/el?" Ilyen kifejezés az 
alaIlige is. Tagadhatatlan, hogy merész, ső t kihívó Jézusnak az 
alapigében használt szózata, dc neki czclja cléréséhcz ily kifejezé
sekel kellett hasw;llnia; hasonlóan amaz orvoshoz, ki 11 gyógyit
hatás "cgcH gyakran a I~lég akarata cllen~rc is vágók~sChez kénytelen 
fUrlll1ln i. Ismerve Jél.Us Udvös czélját és idvezilő nemes munkáját: 
ne O,küzz(lnk mi Illeg az ö kifejezéscinek merészség.!ll, mcgállapitoH 
gúntlúlatainknak és éncll1lcinknek kihivásán, mcrt mi jól tudjuk ma, 
huro' minő i11\lokok adták azokat ajkaira, hanem vizsgáljuk inkább 
~lavainak igazs.igál. .A ocszá/ek, mflJ'l'kff 1'11 szólok flck/c'k, lélek 
ó éld. M Jhlls brs.zédc lelI/ii mct es rlrl! Ez legyen a mi rövid 
clmélkcdésilnk tárgya. 

• • • 
Jblls IlCs:!I'I/e Icilek ; fI1Irk mely 1111'IrI IId. Szomoru, CSUggl'SZtő 

\'uh a népek életéhen amaz idöszak, llll'ly J~zus f<,Jléptét megelőzte, 
s iI)'enhen éltek az {\ koriárs.li is. BirOt.ialmak of11oltak össze, illeM 
I)'ekhcn egykor vir:\glOtt a tudomány lis erkölcs; és birodalmak 
emclkl·dtek. melyekhen cs.lk a hatalum és vagyon örvendett tdin
Iclynck, logoknak. A lümcg jÚg", szab:uls{tg ~s igazság 1l~lki!l élt; 
cSlk(lz volt a sor~ és q:yeSi.'k kezéhen, szolg.lj:! a zsarnoki IIn
kéllyn~k. Illet)' nem ismerve cmhcri hil'at{ts.it és emhcri rnélt611.'\I,(:I.I, 
hekdohta m:u.:át az crkllkstl'len I'II'czclek es hUnök krtti jéhe'. A 
vallás? 1\ "allás emher-, kép. és szohur-im.idás VOll; és még 
Itr~cthen is, h\ll magas,lhh .. ll1 .1111 a \'alMsos ;;:ondolat, mint nl.1S 
hct~':I~, a l(ir ... ~n)' beUhl1~k nyllgt'hel1 \'eTJ:ődl)j! a lelek. i!11 az cmh-cr, 
lk nllnl élMwhftl Ihle. 1I1c1y Slehh jih'{\1 iJ.:erl \"olu:I, hi,'\n)"lult, 
l~m~l1~e \.", ',_,,_, ,_" - - " _ , ' .. ~ '" \ .. ') e~ 'J:ala' I kor III{tu. mdyuek Sqtl' Ille' 
kd>kh"t ""~""-" '" -- k '" - - , .. ' . q: I nem \ teltek, nllJlrt,t - l1l1pr .. l gn'ng,hh t\'u; 
a Herek' t·,nh\·r....:·gl·s t's ál,láws I1ll1ukátko.t .. ba sd;,'J S,'UI \'uJI 
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tapasztalható. Olyan volllehát al emhl:: r, mml ki a vaksorsnak 
eszknze, mint il kiMI elkölt/ilöl! il l~lck; iguán örülni, vagy m~lycn 
aggódol nem tudott; elfásultan, közönyösen várla, mi t hOL a hOlnap, 
hiszen élctél scm becslllhcttc sokra, mert annak is nem CI, hanem 
más volt az ura. Vigasztalan volt a lét, mclyMI hiányzott az. CiCI/Cll _ 

• stgc!, vidámságot, a hitet és reménységet adó lélek. 
Jézus jól látta, jól tudta mindez t ; érezte, hogy lenni kell; ludta. 

hogy csak lelket kell adni az emberiségnek 5 azonnal megindul 
benne az egészséges vérforgás s valóságos éltel nyer. Rálépett 
azért a le llek ",ezejére . • A bálvány semmi, lélek az, mely meg
elevení t" - szóla és oly fcl világositásokat adott Is tenről, melyek által 
hitet, reményl, vágyódást öntött a kehelhc, s felemelte az utolsó 
elhagyottat is. Nemcsak lsten gyermekévé, hanem egymásnak tesl
vérévéis leve minden embert s mint ityennek megmutatá jogai t, ua
bad~gál, hivalaS<l t ~ kOlelesség"CI. A vallásI eszményivé Ic\'(\ ki
subaditván azt a törvény betüinek hékói alól; ledöntütle a bal· 
ványoszlopokal, de egyszersmind hajlékot emelt a mindeneket StC
rel,) Istennek a keblekben. "Uj parullcsolatol hagyok lIektek: egy
mást szeffSSélek, · igy szólt és csakugyan a szerelet törvénye ;lltal 
uj alapot rakOlI le az erkölcsiség szamára, melyre bátran lehetett 
épiteni ou ember lelki boldogságána k épületéi. Eltörölte ezzel azt 
a sok korlátot, mely születés, vagyon, rang, nemzet és vallás sze
rint éveuedeken keresztül elzárta az embert az embertöl. A bünOs
lIek bocsánatot hirdetett, a Slomorunak vigasztalást, a csüggedöllek 
bátori lá$l és a bttegllck gyógyulást. Ismeretlen eszmék valának 
ezek idáig, ismeretlenek, de egy uj vi lág felepi tésének alapkövcivé 
levének. 

ts mikor Jézus mindeleket hirdette: akkur ezek által való
sággal lelket 111IIi.Itt korlársaiba. Az éleuelen, elfásult, közOnyllS 
kehc:1 megmozdult; Jézus eszméiOöl, lanilásaihól lelket nyerI ~ e 
lélek éleld osztott milldenfelt'; megmuzd ul! uidóország, süt U1t"g 
a hata lmas római birodalom is. Uj lé lek ha tása alau uj egyén. , uj 
társatlalmi, uj vallási és erkölcsi élet kezdell keJctkezni. E lőre lálla, 
előre tudta ezt Jézus, jQ(.(gal vcht'lle htit ajkaira; ./1 lxsdddf, IIId)'rA-d 
Fil uólok IIrk/ek, INrk· . lélek, ml'ly élei'" ad. 

De JélUS tll's~édl' ránk "üvc is lélek, ma is lélek. Kc·tdk,·
dkei llkhen é~ hIIbo7.ásainkban, swmoruságunkban és csOggc-
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dcsllnktx:n. 'dc!1I10nkllcn &s clllyornatásunkh.,r1. hitcUcnségOnkhen 
é~ ,. rt!nll:nytdcnscghcn. tévc.Uscinkhcn és il hUnOk kÜll'ltt me!!
világit ja aJ. al igaz uta' chiUUuk. Illcgltlut<ltja 11 czél! és sl.:,ha,lul;'hit 
és mi Icikel Ilycrflnk; kiket, melynek hal<\811 alatl azt ércaUk, huJ.:y 
tulajdunképen l11os1 kezdődik a mi élc1tlnk, IIIHS! kezd /idik al ;Wlli 
vidámságával és II r/lmeivcl, IcikeseMsévei és reményeivel. Ekkur 
aztán tiszüln látjuk, hogy igaza volt Jézusnak, mikor igy Sl.óll : 
./1 bt:sztdek, me/)'ekel éli szólok /lék/ek, félck ... 

• • • 
JézllS b/'s,;Mc IIzol1lxlll rtd is; /lilIK pedig 01)'(/1/ (i/d, 11/('/)' flZ 

Ml'llbel1 l'él!zUllik. Létemi, munkálni, kUzdclli, clSlcn'lc .. llli 11 sOTbnak 
annyi jó és oaISZCfC11l':séjét s mégis IIl11a g'lludolaUal d/ilni vég:s~i 

pihenésre, hogy c fmd ', n ÖSSlCS czélunk a sir j hogy mikor mM 
elválik a lélek a testtől, reánk -<=S<lk megscmmisillés vár, legfcnl1ehh 
kedvcscink őrzik még cmlékilnkcl id eig-óráig s azután még az 
emlékezclnck is örllkre vége: szomoru gondolat, reménytelen állapol, 
mely csüggcszlövé teszi e földi létel is. Ama gondolatban sinc!> 
Silk vigasztalás, hogya hal,il után a jók lelke a magasba, a go
noszaké pedig az alvilágba száll, honn3n el-el!álogatnak figyclmez
Idlli , vagy rémitcni a földi lakókat. lIozzá jön még ehez az az 
aggasztó gondolal is, hogy mi volna hát az a jó vagy rosz, nll'ly 
at embert az alvilágra, vagy az égre teszi llléllóvá ? Reménytt:lcnek, 
C5üggeszlök e gondolatok és ilyenek közt éltek a régick. Il iába volt 
a léleknek ilZ á!t:llános hittől elté rő vágya, sejtelme, tamponlol ennck 
v:llósaga !elm sehonnan sem kapolt. 

Jézus e tekintethen is uj világrwk lelt ismertetöjévé. !3cszl"(lei 
által lelket önlOtt az emberiségbe, lelket, mely éle tcl ad j dc ez 
életet is ugy ismertette meg, mini amely egyedU1 az Islcnhcn 
végziidik. Igen ! Mert szerin1c a ha lál nem rnegserlllnisU1és, hanem 
csupán átváltozás l"s a léleknek a Icsltöl való elválása ncm ('nyéSle!. 
hanern egy t\!p!.:sö a lökéletesbülés lelé. A lélek Is tennek egy 1),3-
r:lllyi réSle 1I1i bcnnll ll k, mt!y nerm:s.1k füldi, hancm mennyei éldre 
is, al, Istennel való cgyesUlésre van hivatva. Szóval, hinte!!e Jél.US 
az nrökéletd, a h<llhatallanság hitét és eszméjét s elzel kielégítési 
adott a sejtő és vll!:"yó léleknek. rncly folytun kereste ch'l'slitett 
kedveseinek viszont1<1tá!\.1t, hepillanlani aka rl aruil sztllc11Ivil<lgl1,1, 
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, ,"!Ilia Imnl •• fll l,11 cruhcl'l .l'z 6 ól 11Iely 111111· 
mcly k,llcC'J, ~... " ", . "' ,., o,,' 'I vl,,·tckn cs (IrlIk halal0111111.11 v.ll,\ q .. 'Yl' . 
.tI' l'ni .. \','1l1em •. c. .. , 

" ' ,' ,'k" Jb:us ~l (Iri\kéldct hinlcth!, elZl.:1 oly delel 
~Oksn:. '.~ II I \' . , 

, ' "'"""" 111cl)' soha Whhé c f(lldl111 cs hármely vl la!-:o ll IS :I\ .m :11 CI .... ...., • • 
" ," """,,,n cs;.k l""'cdUl Istenhen \'~~z(ldlk. Ige II, l11e rl 

H'gC IICII ~, ' .. 1::01 • • • • 

ill ~ Ict lulajllollkcpcn maga II lekk, IIlclynck Illeg" c fül\I, (mlk
clIllékact scm dcg, !"lIlem csak II~. ha btcllllcl cgycs!l1 hcl. S nw 
már c 11ill'l, c vágY:I! cs remellyt IIZ cruhcriscglól elveIm i lIem 
lehet A mtlk. il veszteségek és h<\nklid.:'lsok felet! ilzl f<Jkowtlahh 
utiv..:1 ragadjuk magunkhoz. ig<lzolvil Jéllls szavait, hogy il heszc
.lek. IIlclyckd 1'\ szúlolt l1t!kUnk, lIlég lll;' is léh::k cs élct. 

Ragadjaltik lI1~g c [.ild, lauulmnnyolZ.1tuk Jézusnak eszmeil , 
/lr\\k igazs • .''1gait. llán.1tool1 l-S cs.1p:bhan, (Irüml}(!11 és jú[dhclI , csUg· 
~clkstll.'lI l'S rCl1lcllyllCll lontulJ'lI~lk II h01.lá s .. milli eszméi Iddt 
II1cly~n dmclkc~ttck, h~ r~lgj;'lt ok 1,lIni, hogy igaza volt JézuSIlak, 
mikor igy szólt: "II 1J!'1i1élkk, /IIdy'·/.:1'I éli uJ/ok lIéklek, hJ/t'k I I.~ 
dfl ", MindMJkké. Ámcn. 


