
Jézus Krisztus a nevelésnek elve. 
(2-dik közlemény.) 

B) POSITIV, KIFEJTŐ RÉSZ : 

A k e r e s z t y é n v a l l á s l é n y e g e . 

A keresztyén vallás lényegének előterjesztésével kívánunk 
felelni azon kérdésre, hogy váljon a keresztyén vallás megfelel-e 
nevelési elméletünk központjaként oda állított tiszta éniség állás-
pontjának, a vallás-erkölcsi jellem eszményének s továbbá, hogy 
váljon felismerjük-e a keresztyén vallás lényegének kifejtésénél 
azon erőket, a melyek a jelent állandóan áldólag a haladás 
irányában meghatározzák. 

Ugy látszik azonban, hogy igen bajos a keresztyén vallás 
lényegének meghatározása, minthogy az, a mit ma keresztyén 
vallás neve alatt ismerünk, egymással nem egy pontban lénye-
gesen ellenkezik, s az őskeresztyénség forrásai sem oly tiszták, 
hogy azokban a keresztyén vallást teljességében híven felismer-
hetnők. 

Ezért habár csak futólag is néhány szót 

I. a k e r e s z t y é n v a l l á s t ö r t é n e t i f o r r á s a i r ó l . 

Minden dolog lényege keletkezésében mutatkozik legtisztáb-
ban. A felekezeti eltérő felfogás mögött: ott van az evangéliom, 
a mely nevezetesen synoptikusi alakjában megbízható forrása a 
keresztyénség keletkezése korának. Lukács evangelista. a ki 
Domitian (81—96) idejében irta evangéliomát, mint történész 
fogott tárgyához. Tőle tudjuk (1, ,—4), hogy akkoriban már 
sokan {ηολλη)) kisérlették meg a megbizonyosodott (των πεηληρο-
(poorμένων εν νμΊν πραγματών) történeti tényeknek rendszeres 
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összeállítását; tudjuk azt, hogy ezek Jézus kortársainak kezdet-
től fogva szem és fültanúinak hagyományára támaszkodnak, 
tudjuk azt, hogy Lukács maga is mind erre támaszkodva, s 
mindennek kritikailag (ί'σ.ριβωc) utána járva vállalkozott egy 
teljesen megbízható rendszeres (/.α^εξής) történet megírására (ha 
έαιγνως τιερί ibv -λατηχήτης λό)ων τίρ dacfάλειαν). 

Tény az, hogy igen "lelkiismeretesen járt el a megbízható 
hagyomány összeállításában, mivel még stylusát is önmegtaga-
dőlag megváltoztatja: a megbízható anyagot szószerint adva, oly 
annyira, hogy az ő evangéliomában egészen határozottan két 
forrást külömböztethetünk meg: t. i. egyiket, a melyet Máté 
evangelista a λόγια •/< ρίακά-ban (λεχθέντα -ml nραχΟέντα) is 
használt, s a másikat, a mely a mi Márk evangéliumunkban 
van meg.1) 

Megbízható forrással rendelkezünk tehát a keresztyén vallás 
keletkezése korára nézve synopt. evangéliomainkban.2) 

Nem tagadjuk azonban, hogy a forrás nem valami bőséges: 
lényegileg csak is Jézus három éves galileai működését tár-
gyalja, s hogy ezen történeti törzset is mondaszerű, mythikus 
repkénynyel fonja körül; s végre, hogy a történeti anyagot is oly 
csudás vonással látja el, a mely mi bennünk nem kelt nagy 
bizalmat történeti megbízhatósága iránt. 

Közelebb azonban tekintve ezen aggodalmaskodó ellen-
vetéseket: azokat elejthetjük, sőt részben éppen ezek tanúskod-
nak az anyag történeti megbízhatósága mellett. 

Nem volna Jézus a történetnek, az emberiségnek providen-
tiális alakja, ha életének homályba burkolt szakát mythosok, 
mondák nem ionnak körül. Vallási herosokkal szemben szük-
ségszerüleg érvényesül annak tudata, hogy őket létükben a 

') Ugyancsak ily lelkiismeretességgel jár t el evangéliomát folytató 
„Apostoli cselekedetek·1 művében, a hol is az egyes forrásműveket szintén 
szorosan megkülömböztethetjük. 

2) János evangélioma a megdicsőült Urat, mint λόγος-1 emeli minden 
emberi fölé, megfosztva Jézust emberi vonásaitól , s a közvetlenségében meg-
ható jóságos és emberi tényt is kiszámított isteninek tüntetve fel. (A csudák 
epideuktikus jellege, nevezetesen Lázárus feltámasztása stb.) 
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közönséges történeti pragmatika meg nem magyarázza, s hogy a 
mulandóság természeti törvénye fölöttük haláluk után nem 
gyó'zedelmeskedhetik. Ezen minden eredeti elmére egyaránt álló 
igazság szüli a nagy férfiak születését megeló'ző és kiséró', vala-
mint a halálát kisérő mythikus elbeszéléseket, egy feltétlenül 
igaz eszmének materializálását. Nem lett volna Jézus clZ, cl lei 
volt, ha ily elbeszélések nem keletkeztek volna híveiben. Jézus 
vallási jelentőségét, hatásának híveiben való visszhangját látjuk 
a mythosokban. 

Értjük továbbá — különösen Jézus korában az evangéliomi 
történetnek más különben is csudás vonásokkal való ellátását. 
Az akkori kor más szemmel nézte a csudákat, mint a mienk. 
A csuda fogalma még nem különült el a csudástól; s a csuda 
nem jutott, úgy a mint ma, a természetivel, az észszerűvel 
ellenkezésbe. A próféták csudatevéssel legitimálták küldetésü-
ket; a kor az istenes embertől emberfelettit, csudát követelt. 
Kiemelkedő nagy személyiségek, a kik nem annyira elméletük, 
mint személyiségük ereje alapján hatnak •— még ma is csuda 
szerű, suggeráló, szellemi uton testet is gyógyító hatást létesí-
tenek. Nincs tehát mit csudálkozni a fölött, hogy az evangéliumok 
is bizonyos előszeretettel mutatják be Krisztus csudatetteit. 

Ilyen viszonyok közt relátiójuk hitelességét nagyon is emeli 
az a körülmény, hogy a csudák ily felfogása daczára mégis közlik 
azt, hogy Jézus maga a csudát nem becsülte sokra, sőt egye-
nesen kicsinyelte s a csuda-kivánást rosszalta Mt. 12, 39. 16, 4; 
sőt még azt is közlik, hogy Jézus, mivel hogy nem talált hitet, 
nem is volt képes csudát is végezni. Mt. 13, 57. 58. A szerző ön-
maga ellen szól, de mégis közli a hitelességében éppen e miatt 
emelkedő tényt. 

Vannak különben a csudákon kivül a synoptikus evan-
géliomokban is még oly tények a melyeknek keletkezését a kor-
viszonyok magyarázzák s melyeknek hiteles voltát magok az 

') Nagyon megfigyelendő azonban a synoptikusoknál és János evan-
géliománál a csudának a jelentősége. 

Mig amazoknál a csuda a hitnek egyrészt s másrészt a könyörülő 
szeretetnek gyermeke: addig Jánosnál az istennek inkább önző kijelentése. 
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evangéliomok is megczáfolják. Ezek közé tartoznak az eschato-
logiai jövendölések. A korviszonyok magyarázzák meg, hogy az 
eschatologia az evangéliomokban, nevezetesen Máté evangéliomá-
ban nagy tért foglal el. Minél kétségbe ejtőbb a jelen: annál 
élénkebben tűnik fel egy jobb kornak a képe. A zsidó a múltba 
e jobb kort nem helyezheté; nem engedé ezt meg vallásának 
igéreti jellege, jövőre való irányulása. Á létező' állapot azonban 
oly végtelen rossz volt, hogy természetes alapon kifejlődő uto-
pistikus képek nem keletkezhettek. Egy természet és történet 
fölötti hatalom: Isten létesít egy oly országot, a mely e földivel 
szemben a túlnanban nyeri valóságát s mely országba az egyesek 
csak is nagy katasztrófa utján, a végitélet utján juthatnak be. A 
bűnösök lakolnak, az isteni küldött hivei pedig eme túlnanban 
laknak boldogan. 

Igen természetes, hogy a nyomor, az üldöztetés a túlnan-
nak eme képét csak még inkább kiszínezte úgy, hogy e képnél 
igen bajos megállapítani, hogy mennyiben osztozkodott Jézus az 
ő korának e felfogásában s nevezetesen, hogy a képnek mely 
színei az elnyomottak fantáziájának vetítései.') Igen természetes 

') Feltéve, hogy Jézus ezen túlnani képzeteket hirdette volna: ezen kép-
zetek határozottan nem voltak az ő sajátos képzetei, hanem korának képzetei. 
Külömben én teljesen kizártnak tartom, hogy Jézus ezen eschatologikus kép-
zeteket hirdette, avagy azok elhivésében osztozkodott volna kortársaival, 
nevezetesen nem azokban, a melyeket Máté evangélioma szerint Jézus egye-
nesen hirdetett. 

Egyenes képtelenség az, hogy ugyanaz, a ki mint orvos jő, ki hivatását 
abban látja, hogy a bűnösökön és bajosokon könyörüljön, lehetőleg mindenkin 
segítsen: hogy ugyanaz mint kérlelhetlen itélő, elkárhoztató biró jelenjék 
meg. Mt. 14, 58. s köv. 

Lehetetlen, hogy ugyanaz, a ki az alázatosságot, a szerénységet, a 
gyermeki lelkület egyszerűségét prédikálja, hogy ugyanaz a legnagyobb pom-
pával, dicsőséges széken ülve jelenjék meg. Mt. 25, 31 s köv. 19, 28. 29. 

Lehetetlen, hogy ugyanaz, a ki tanítványainak a kölcsönös szolgálás 
elvét hirdeti: hogy ugyanaz Zebedeus fiainak anyját egy Isten által elkészített 
rangfokozattal (t. i. hogy ki ül majd Krisztusnak jobbja és balja felül) vi-
gasztalja. Mt. 20, 20 2S. Lehetetlen, hogy ugyanaz, a ki az üdvözülhetést 
tisztán csakis Istentől teszi függővé — s így az ember részéről a teljes sze-
rénységet és aphasiát követeli: hogy ugyanaz — a tanítványok nevében 
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végre, hogy az üldöztetés korában, akkor midőn immár a helyzet 
erkölcsileg, de physikailag is elviselhetetlennek, gonoszságában és 
szorongatott voltában immár magasabbra nem fokozhatónak 
mutatkozott, hogy ily időben a szabadulásnak, az új rend felállí-
tásának, a végitélet alapján Isten országa megalapításának kora 
a leg közelebb időpontban bekövetkezőnek tünt fel. Igen bajos e 
tekintetben is a Krisztusnak tulajdonított szavakat igazán neki 
betudni.1) 

Végre ezen nem hitelesek közé tartoznak még nevezetesen 
Máté evangéliomában azon részletek, a melyek már az egyházi 
fegyelemnek, rendnek megalakulását s magának az egyház func-
tioinak mágikus hatásában való hitet feltételezik. Ε részletek 
éppen azért későbbi korból kerültek be az evangéliomba, Krisztus 
szájába.2) 

kérkedő Péter számára a tanítványokat a palingenesia idejében 12 székre 
ültesse, a végett, hogy ők ítéljenek Izráel 12 törzse fölött. Mt. 19, 28. 29. 

4) Ezen felfogást megczáfolják magának, Jézusnak egyes kijelentései, a 
melyek evangélioma szellemével teljesen egyeznek. Kovászhoz hasonlít ja a 
mennyek országát, a mely lassan, fokozatosan hat ja át e világot (Mt. 13, 3S); 
más helyütt mustármaghoz, a moly lassanként legnagyobb zöldséggé, sőt fává 
növekszik (13, 32). Nem látják előbb, míg nem mondják a prófétákat üldöző, 
megölő és kövező jeruzsalemiták: Áldott ki jő az Úr nevében Mt. 23, 39. Ezen 
lehetőleg távol eső korig együtt érik a konkoly a gabonával (13, 29) az 
ítéletre. 

Ezzel szemben ugyancsak Mt.-nál vannak oly helyek, a melyek a vég-
itélet napját rögtön, hirtelen bekövetkezőnek mondják (24. fej.) s leghatáro-
zottabban felveszik, hogy a létező nemzedék e napot megéli (24, 33 . 34 ), hogy 
némelyek az itt állók közül a halált meg nem ízlelik, míg nem látandják 
jönni az ember fiát királyságában (16, 28.), sőt a térítő útra kiküldött tanít-
ványait Jézus Mt. ev. szerint biztosítja, hogy be sem jár ják Izráel városait, 
— s már is elérkezik az ember fia (10, 23). 

Ezek ki nem egyenlíthető ellenmondások. 
2) Mt. 18. 1 5 _ „ - b e n fokozatos egyházi fegyelem gyakorlásról van szó. 

Ε szavak itt is az összefüggés szerint magyarázandók és itélendők meg. Jézus 
az előzőkben elmondja gyönyörű példázatát az elveszett juhról"; a pásztor a 
99-et ott hagyja s keresi azt az egy elveszettet s nem nyugszik, míg azt 
meg nem találja. Éppen így nem akarja Isten azt, hogy a kicsinyek közül 
csak egy is elveszszen. 

Ezen kereső, mentő, minden mást otthagyó, az eltévedt után fáradozó 
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Az evang. történet hitelességét végre emeli, hogy a synop-
-tikusok majdnem kizárólag Jézusnak galileai szereplését adják, 
holott — ha irányzatos lenne elbeszélésük — bizonyára judaeai 
szereplését emelték volna leginkább. 

Megbízható történeti forrással rendelkezünk tehát bár 
végre azt sem tagadjuk, hogy nevezetesen Máté evangéliomában 
a szerző' azon igyekezete, mely szerint Jézust úgy tünteti fel 
mint az Ö-Testamentum messiási jövendőlésének betöltését — 
némi tendentiát hoz be a történetbe, a melyet azonban fel-
ismerve — kritikailag ellensúlyozhatunk. (Strauss volt e vonat-
kozások feltalálásában mester.) 

De nem csak megbízható, hanem elégséges bö forrással is 
rendelkezünk a keresztyén vallás felismeréshetésére nézve. Igaz 
ugyan, hogy Jézust illetőleg lényegileg csak is három óv mű-
ködése van előttünk: de igaz az is, 

1. hogy ezen három év éppen azt mutatja be, a mire 
készült ez időszak előtt; azt. a mi az ő hivatása, isteni 
czélgondolata, tehát lényege; hogy ezt nem csak szóval terjesztő 

szerelet után, mely semmiféle kalauzra utasításra sem szorul: következik a 
gyülekezeti rendezett életet feltételező fegyelmezésnek következő receptje: 

1. „Ha vétend ellened atyád fia (quo jure), eredj, dorgáld meg őt 
egyedül 4 szem között: ha szódat fogadja, megnyerted atyád fiát. 

2. Ha pedig szódat nem fogadja, végy melléd még egy-két embert, hogy 
két tanúnak vagy háromnak vallomására bírjon érvénynyel minden ügy. 

3. Ha pedig nem hajt reájuk, mondd el a gyülekezetnek (!); 
4. hogy ha a gyülekezetnek sem fogadja a szavát, olyannak tekintsd 

mint valamely pogányt vagy vámszedőt." 
Ezt Krisztus mondta volna ! ! ? ugyanaz, a ki a törvényszerűségtől, a 

külső pressiótól, a tanuknak, a gyülekezetnek pressiójától megakarta menteni 
— sürgetve az érzületet — a belső függetlenséget?! 

s az a Krisztus, kit a gyülekezet, a synagoga kiűzött és nem tudott 
méltányolni, s ki még maga külön gyülekezetet nem szervezett: ő citáltatja 
az atyafiút a gyülekezet elé? ! 

és továbbá szervezett, rendezett gyülekezet nélkül kinek jutna eszébe 
yalakit a gyülekezetnek feladni, illetőleg arra gondolni, hogy a feladatra ezen 
gyülekezet hasson, amaz a gyülekezetnek engedelmeskedjék: de végre — és 
pedig éppen ezt tartom legfontosabbnak — az a Krisztus, ki a pharisaeusok 
és képmutatók megbotránkozására a bűnösök és a vámszedők társaságában 
időzött, ki azt mondta, hogy ő éppen a betegekhez jött orvosként: ugyan az 
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elé, hanem szavait tettekkel, szenvedésével, halálával is meg-
pecsételte; 

2. igaz az is, hogy Jézus életét — elvi, történeti jelentő-
ségénél fogva — nem csak ez a három év zárja le, hanem vissza-
tükrözi az ő szellemét azon hatás is, a melyet ő környezetére, 
nevezetesen az őskeresztyónségre gyakorolt. Kisszerű annak élete, 
s alantas annak tanítása, a kit és a mit 3 év lezár. Történeti 
nagyszabású személyiségnek élni kell halála után is a történet-
ben s a tannak, a mely nem befejezett rendszer, hanem életelv 
— hatni kell az utókorban mint éltető, folyton növekedő, érvé-
nyesülő erőnek. Krisztus maga is vigasztalja tanítványait a szent 
szellemmel, a mely őket majdan megtanítja arra, a mi ma még 
az ő hirdetésében homályos. 

Ε szerint éppenséggel sem áll az, hogy a keresztyén vallás 
lényegének megismeréséhez teljesen elégséges az evangéliom, 
a szentírás. Krisztus szellemét a történetben való hatásában is 
ismerni kell, hogy annak jelentőségét felismerjük: de más részt 
nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy Krisztus szellemé-

a Jézus absolute nem mondhatta, hogy azt, ki a gyülekezet előtt meg nem 
hajol, tekintsük pogánynak vagy vámszedőnek, illetőleg vele éppenséggel se 
közlekedjünk. Az egyházias fegyelem közben ez a jézusi szellem és tan el-
torzulása. Külömben a többi evangéliomokban erről nincs is szó. 

Az egyházi fegyelem és üldözés közben a vezetők befolyása emelkedésé-
vel érthető, hogy az egyházat vezető egyének működésének mágikus befolyás 
tulajdoníttatik. Krisztus alázattal meghajol Isten akarata előtt. Önzőén imád-
kozik a halál közelében életéért, s fájdalommal sóhajt fel a keresztfán, hogy 
Isten őt elhagyta; s ime az a Krisztus, ki ezen alárendelésben kivánata s 
imája daczára mégis kénytelen érezni az ima tárgya nem teljesíthetésének, 
sőt az elhagyatottságnak keserűségét: ugyanez a Krisztus azt mondhatja, hogy 
azok a gyarló emberek, mint Péter és társai — bármiért is imádkozzanak, 
hogy mind az megadatik nekik ? ! (Mt. 18, 19 20). Sőt ugyanaz a Krisztus, 
ki éppen Péternek állhatatlan, sanguinikus szellemi irányzatát ismerte, ki őt 
szivének Isten ellenes kivánatai miatt, mint Sátánt megdorgálja (Mt. 16, 22. 
23.). s ugyanaz a Krisztus, ki az ember iidvözithetését kizárólag Istennek 
tart ja fenn (Mt. 19, 26.): ugyanaz a Krisztus egy Péternek adja meg a meny·; 
nyeknek kulcsát, s tanítványaira bizza azt, hogy ők döntsenek az üdvözül-
hetés fölött itt a földön és a mennyországban ? ! (Mt. 16, 18. és 18, 1 8 _ 2 0 . ) 
Ezek képtelenségek, a korán mutatkozó hierarchikus irány ízléstelenségei. 
(Külömben ez is csak Mt.-nál van meg így és Ján. 20, 23.). 
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nek a történetben való érvényesülése csak annyiban megbízható, 
a mennyiben egyezik az evangéliomban feltünó'vel. Ez lévén 
a kritérium, lényegileg csakis a synoptikus evangéliomokra 
támaszkodva igyekszünk a keresztyén vallás lényegét felmu-
tatni. 

II. J é z u s K r i s z t u s e v a n g é l i o m á n a k a l a p g o n d o l a t a . 

Jézus központi jelentó'sége abban áll, hogy az ő személyi-
ségében és személyi jellegű tanában elvileg győzedelmeskedett a 
tiszta éniség álláspontja az érzéki, valamint a történeti éniség 
ellentétei fölött. Sem az egyik, sem a másik álláspont magában 
véve nem felel meg az igazi emberinek; még csak Istenben 
érvényesülhet mindkét álláspontnak igaz mozzanata; még csak 
Istenben és az ő országában nyugodhatik meg éppúgy az egyes, 
valamint a közösség; benne szűnnek meg az embert gyötrő ellen-
tétek a függés és szabadság, a determinismus és Indeterminismus, 
a vallási és erkölcsi, az altruismus és egoismus ellentétei; s 
benne létesül végre a mást is boldogító boldogság. 

Krisztus álláspontján magában véve semmiféle ember, 
semmiféle intézmény sem lehet jó. Ő maga sem jó; visszautasítja 
e jelzőt, mint egyetlenegy emberre sem illőt, mint csak is Isten-
nek praerogativumát. Isten a magában véve jő (Mt. 19, 17). Jézus 
maga is törekszik a jó felé, ő maga is csak küzdő. Küzdött, míg hiva-
tását megtalálta, míg felküzdötte magát ezen theocentrikus állás-
pontra s még ezen állásponton is mily gyakran érezte a vissza-
vonulás, az imában való concentratio és megerősítés szük-
ségességét; s mily küzdelmébe került, míg megnyugodhatott 
végre is az övével ellenkező isteni akaratban s mily keserűen 
tapasztalta a keresztfán — végső fájdalmai közben Istentől való 
elhagyottságának érzelmeit. 

Hogy ezen küzdelem, nevezetesen a felküzdés valóban 
komoly volt: ezt a keresztelés és a kísértésnek története mutatja-
amint e két esemény mind a 3 evangéliomban egyformán (Márk-
nál a kísértés közelebb nem részletezve) megvan. 

Egyhangúlag vallanak az evangéliomok a mellett, hogy a 
9 
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ker. Jánosféle keresztelés a bűn bevallásával járt, s hogy annak 
czélja a megtérés volt, illetőleg a bűnök bocsánata.1) 

Ha már most igaz ez: úgy tagadhatlan, hogy Jézus is 
midőn ezen keresztelésnek alávetette magát bűneit bevallotta a 
(ίίΐαΐ'θ/ß-nak, illetőleg a bűnök bocsánatának czélzatával. 

Márk és Lukács ezt egészen természetesnek találja: ellenben 
Máté evangéliomában a szerző kiérzi e tény erkölcsi élét s így 
ezen relatio szerint Ker. János vonakodik Jézust megkeresztelni 
és pedig azért, mivel inkább Ker. János szorul arra, hogy ő 
kereszteltesse meg magát Jézustól (ki különben akkor még nem 
keresztelt). Az apokriph evangéliomok még inkább igyekeznek e 
tényt szépíteni. 

Ezen keresztelésnek a Jézus személyiségére, életére kiható 
nagy jelentősége van. 

Ker. János igazi prófétai alak volt; az Ó. T.-i ethnikus 
alapból kinőtt etliikns, hatalmas iránynak utolsó képviselője. 0 a 
ker. vallásnak Kantja, ki az erkölcsi törvénynek feltétlen voltát 
kérlelhetlenül — kímélet nélkül bárkivel szemben is hirdeti: — 
de új szellemet új melegséget, mely e törvényt örömmel követné, 
nem ad. 

Az ő működése lényegében negatív. Nincs senkinek sem 
joga ethikai szempontból Istennel szemben arra hivatkozni, hogy 
ő zsidó,' hogy Ábrahámnak ivadéka: Isten a kőből is teremthet 
magának fiakat. Nincs senkinek sem joga társadalmi állására 
hivatkozva — embertársait károsítani. Az ethikai törvény egy — 
Herodesre és a pharizeusokra nézve épp úgy, mint a katonákra, 
a kereskedőkre, a közemberre nézve. A nemzetiségi és társadalmi 
kiváltságnak nincs immár értelme. Az önzést az érzéki termé-
szetet eme történeti hatalmakkal hiába leplezik. A takaró épp 

*) Mt. 3, β. Ιβαπτίζοντο . . . (ξ ο μολογον με νοι τύς αμαρτίας αντών 
11. vers. Ιγώ ν μας βαπτίζω Ιμ νδατι είς μετάνοιαν. — 

Mc. 1, j. János keresztel κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας είς ΰψεσιν 
αμαρτιών. 

5. vers. Jánosnál megkeresztelkedének . . ί'ξο μ ολογον μ ε νοι τ ας 
αμαρτίας α ν τ οΊ ν. — 

Lukács 3, 3. κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας είς ίίφεσιν αμαρτιών. — 
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úgy, mint a mit az eltakar, Isten előtt semmis, illetőleg rossz. 
Az igazságosság hideg vizével hűti le az ethnikus, az érzéki és 
a történeti én törekvéseit: de a törvény teljesítésének szellemét 
és melegét (πνεύμα és ηνρ) a jónak lelkes szeretetét nem adja; 
csak is előkészíti azt. 

Jézus midőn magát ezen jánosi keresztelésnek aláveti — 
elismeri a jánosi ténykedésnek üdvoeconomiai — üdvtörténeti 
fontosságát, elismeri azt, hogy ezen ténykedés a vallási és er-
kölcsi életnek egy szükségszerű fejlődési fokozata, a melyen 
mindenkinek át kell mennie.1) 

Hogy pedig magára Jézusra nézve is eme keresztelés nem 
volt csakis formalitás: erről bizonyságot tesznek egyrészt a 
keresztelést kisérő és követő események. A keresztelés előtt is 
kereste ő az Istent, benne élt. Felismerte szivének jóságával, 
«lméjének az írásba való elmélyedésével ős a természet szemlé-
lésekor Istenben az atyát, úgy hogy vallási nagykorusításakor 
Jeruzsálemben mindenről megfeledkezve: itt Istennek templomá-
tól, annak tanítóitól alig tudott elválni. Oly természetesnek tar-
totta, hogy atyja házában hallgassa és kérdezze az írástudókat. 
{Lk. 2,4G_49). Az otthoni csendes foglalkozás ezen revelatiot 
mélyítette. Otthon érezte magát Isten házában, Isten világában: 
megtalálta Istenben atyját. 

S most íme a keresztelés kíséretében, a miután egész népé-
vel együtt saját végessége s bűnössége tudatában Isten előtt le-
borult, s elmerült a bűnt megbocsátó keresztelés hullámaiba s 
imában felemelkedett Istenhez (Lk. 3,2i): megnyílik előtte az ég 
s ő hallja fiúi szivének visszhangját az atya kijelentő szavában: 
Te vagy az én kedves fiam, a kiben gyönyörködöm.'2) 

Eddig tudta, hogy Isten az ő atyja; most megtudja s tapasz-
talja azt, hogy ő meg Istennek kedvelt fia, a kinek életében, 

4) Ezen gondolatot fejezi ki Mt. evang. midőn Jézus a vonakodó János 
aggodalmait e szavakkal szünteti meg: ΰψΐς Κρτι ovi ω; γαρ πρίηον ίστί rjutr 
ηληοώσαι πασάν διχαιοαννην. τ ότι άψίηηιν αυτόν. (Mt. 3., 15.) 

2) így Mk. és Lk.-nál, míg ellenben Mt. evang. a kijelentésnek subj. 
értékét már is általánosítja és e kijelentésnek objectiv jelentőséget tulajdonit: 
„Ez az én kedves fiam" stb. 

11* 
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lelkében Isten gyönyörködik; s kinek éppen ezért különös sajátos 
hivatása, hogy ezen atyát, ezen szerető atyát hirdesse. Igy lett 
az Isten előtt való megalázásnak percze az Isten által való fel-
magasztaltatás szülő órája. A bűn és baj mélysége nyitja meg 
Isten kegyelme tényének magassága tudatát. Wer nie sein Brod 
mit Thränen ass der kennt Euch nicht Ihr himmlischen 
Mächte. Isten szelleme ama galambhoz hasonlóan, a mely a 
világteremtésekor életkeltőleg a Chaos fölött lebegett, szállta meg 
őt is a kereszteléskor, hogy az Isten fiúságnak ő benne levő 
eszméjét minden zavaros elemtől menten kiköltse, kialakítsa.') 

Ezen természetes nagy küzdelmet vivta Krisztus a keresz-
telést követő kísértés történetében, melyben az Istenfiúság érvé-
nyesítésénél az érzéki és történeti én rugói kívánták a maguk 
részét. 

Kihasználja-e önzőén a maga érdekében ezen Istenfiúságot, 
úgy hogy minden a természet (a kő legyen az ő kedvéért 
kenyérré Lk. 4,3 . Mt. 4,3.) és a szellem (az angyalok is neki 
szolgáljanak, hogy lábát meg ne üsse Mt. 4,5. Lk. 4,9_1 2 · — ér-
zéki én.) világ neki szolgáljon: avagy vesse magát alá a világ 
köznézetének s ezen hódolat útján szerezzen ambitiója elismer-
tetést, hatalmat és dicsőséget: (A világ urának, a Sátánnak 
hódoljon, ezt imádja és ekkor őt fogja a világ elismerni és 
dicsőíteni Mt. 4, 8. Lk. 4,5_8 . = történeti én): ez volt az 
érzéki és történeti éniség talajáról kiemelkedő kérdés 

Jézus a leghatározottabban visszautasítja az Istenfiúság ily 
irányú érvényesítését. Vége az egocentrismusnak, de vége az egy-
oldalú altruismus hódolatának, az ön, valamint a más istenitésé-
nek, imádásának. Csak egy az Úr: őt kell imádni, neki kell 
hódolni, őt kell szolgálni. Ő táplál minket az ő igéivel s a testiek 
hiányát sem fogjuk érezni. Ε küzdelem közben érvényesült hivatás-
érzete, a mely szerint ő mint Istennek nem egyszerű prófétája, 
vagy küldötte, hanem mint Istennek fia hirdesse Istent, mint 
szerető, az embert éltető atyát ezen hivatásérzete mint sajátos 
isteni czélgondolat hatotta át Jézus egész lényét. Már keresztelés© 

») c e n vJerSj? ηεπ"ΐ2 d v i S n nmi Gen. i , s . 



125 

előtt ismerte ő Istent, mint atyát, úgy hogy nem személyiségé-
nek rázkódtatásával, rögtöni megtéréssel, hanem eddigi fejlődé-
sének következményeként — jutott a kereszteléskor — ezen 
önmagába való szállás idejében arra a tudatra, hogy ő meg 
Istennek a fia, s hogy eme Istenfiúság tudatának kifejtése, hir-
detése az ő hivatása, életfeladata. 

Nincs okunk, hogy kétségbe vonjuk az ακριβώς καθεξής iró 
Lukács evangéliomának azon adatait, amelyek Jézus ifjú korára 
vonatkoznak, s melyek Jézusról azt állítják, hogy fejlődése a 
bölcseségben és az Isten és ember előtti kegyelemben való 
növekedése volt.1) Nem zárkózott el az emberek elől, nem élte 
sem a rideg asketának,2) sem a betű tudósnak 3) különczködő 
életét. 

*) Érdekes Lukács evangéliomában Ker. János és Jézus fejlődésének 
ismertetésében a külömbség. 

K e r . J á n o s r ó l : Lk. 1,80 τό παιίίον ηΰξανίν xal ίχηαταιοντο πνενυατι 
szelleme szerint erősödék és volt a pusztában mind addig, míg fel nem lépett 
Izráel előtt. 

J é z u s r ó l és pd. a c s e c s e m ő k o r á t ó l k e z d v e : τό παιδίον ηυ£ανο· 
χηι íxnarittovio ηΧηοον μ f ν ο ν οοφίας χαί χάρις ϋεον ην αντό. Lk. 2, 40. 

a 12-dik évtől kezdve: χαι 'ίηιοΰς ngoíxomtv (ν rjj aoq/q χαι ήλιχίκ 
xct'i χάριτι παρά Sfm χαι άτΛρώιτυις. Lk. 2. 52 

2) Voltak, kik Jézust essenusnak mondták, vagy legalább azt állították 
róla, hogy ezek körében nevelkedett fel. Az essenusok visszavonultak az 
emberi társaságtól, sőt a társadalomtól is, a végett, hogy külsőleg tiszták 
maradjanak a világ szenyjétől; külön laktak, naponta mosakodtak, gyakran 
böjtöltek. Ker. Jánosban van némi rokon vonás: csak hogy nem többed 
magával, hanem egyedül vonul vissza s a pusztába ama külsőségek mögé búvó 
gyönge alakok helyett egy edzett, mindenkivel érintkező, kíméletlenül a szent 
törvényt hirdető s az emberek életére alkalmazó nyilvános életet élő hatalmas 
alak. Még kevésbbé illik az essenismus jelleme Jézusra. Jézus csak hivatás-
érzetének tisztázására, de nem érvényesítése végett vonul rövid időre a 
magányba; a bűnösökkel lakik és étkezik; nem a viz, hanem a szellem, a 
tűz játszik életében szerepet, s nem csak ő, hanem övéi sem böjtölnek. Ha 
csak később csapott volna át az essenusok ellenkezőjébe: úgy az essenusok 
ellen küzdött volna, s bizonyára reflektált volna — akár az 6, akár környezete 
életének ily fordulatára. A renegát soha sem szenvedély nélküli. 

8) De a rabbik iskolájának sem volt hivatásszerű tagja. A 12 évesnek 
jeruzsálemi templomi jelenete mutatja ugyan, hogy a szentírás magyarázata 
őt komolyan foglalkoztatta; hogy nem csak mint hallgató, hanem mint kérdő 
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Istenben megnyugvó szíve nem homályosítá el szemeit, hogy 
ne lássa a természet és az ember életének változatosságát, meg 
ne figyelje annak sajátosságát s ne vegyen részt az élet örömé-
ben.1) Csak is az ily egyenletes, harmonikus fejló'désnek felvétele 

és felelő vett részt minden másról megfeledkezetten a vitatkozásban: d& 
theocentrikus lelke nem engedte meg, hogy az iskolaszerűség csapásán kis -
szerűleg haladjon, hogy akár a kérdésekre, akár a megoldási módra nézve az 
Írástudók gyakorlatát kövesse. Nagyszabású elmélyedés volt az ő elmélyedése. 
A központi gondolatok világosan állottak előtte s a casuistica hálóit e világos-
ságban gyökerező erejével könnyen széttépte. Feleletei mindig meglepők 
voltak. Az 6 vágásait ellenségei nem voltak képesek felfogni, mert az iskolai 
vívással teljesen ellenkeztek. Feleleteire elnémultak. Viszont pedig ő is tett 
néha-néha egy-egy kérdést ő hozzájuk s íme ezen kérdések is annyira 
összefüggtek az üdvoeconomia főkérdéseivel, annyira nem tartoztak a 
részletekbe elmerült iskola keretébe, hogy az írástudók ismét meg-
lepetve hallgattak. (Mt. 22, 12. Mk. 12, 35. Lk. 20,41. stb.) A hallgatóság 
azért is bámulta a tanítását, mert hatalmas volt az ő sza.va (Lk. 4,32), mert 
szabadon uralkodott hivatásszerűen anyaga fölött (ω; i^ovalav 'έχων) és nem 
beszélt úgy, mint az írástudók (Mt. 7,29. Mk. 1 , 2 8 ) 

Mily nagy a külömbség Jézus és Pál apostol, mint exegeták közti 
Jézusnál általános emberi formákban mozog az irás magyarázata, míg Pál 
apostol igazán rabbinistikus körmönfontsággal okoskodik. Jézusnál az alap-
tan emberi, mindenki megérti azt, míg Pál apostolnál még az alaptan is 
zsidós, ügy hogy csak is az, ki az elégtétel, megváltás zsidó dogmáit, ismeri, 
képes Pál alaptanát is megérteni: Jézus — ember; Pál apostol — theologus. 

') Ezen nagyszabású és hatalmas irásmagyarázattal függ össze, hogy 
Jézus tekintete teljesen szabad marad, s elfogulatlanul, theocentrikus szem-
mel nyugodtan nézheti a természet és ember életének változatos, még kis-
szerűségében is kedves és jelentős vonásait: míg a czéhbeli theologus tárgyába 
való elmélyedése érdekében behunyja szemeit a világ képei előtt vagy leg-
alább látva nem lát, hallva nem hall, elveszti érzékét a természet és az 
ember élete iránt. Jézus ellenben szemléli a jók és gonoszok fölött éltetőleg 
és áldásosán elhaladó világító és melegítő napot ; elmereng az alkonyat szélt 
és esőt jelző pírjának látásában, megfigyeli a fügefa növését, termését, a 
mustármagnak terebélyes fává való fejlődését; gyönyörködik a mező liliomá-
nak pompájában; a szőllőtő pedig venyigéivel egy magasabb szellemi egység 
symbolumává válik; letelepedik majd a síkságon, majd Genezáreth tavának 
lejtőin; a háborgó tó is bizalmasa, álmaiban nem zavarja. A szeretet szemei-
vel nézi az égi madarakat a lombok közt, s a csirkéit egybegyüjtő anya-
tyuk aggodalmait, követi a rókát odújában, a hol üldözött élete nyugtot lel; 
még a keringő, baljóslatú keselyük és sasok gyülekezése sem kerüli el figyelmét. 
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magyarázza meg Jézus történeti szereplése idejében azt a derült-
séget, pártfölöttiséget, azt a souveraenitást az írással szemben, 
azt a nyilt emberi megfigyelést a természettel szemben, és az 
odaadó természetes bizalmat az emberek részéró'l és az ügyes-
bajos emberekre gyakorolt egyetlen nagy hatást. 

Az ártatlanságában, közvetlenségében, bizalmában megható gyermek a 
mennyország polgárának eszményévé vál ik ; a magvető, az arató a szellemi 
magvetés és aratás je lentős képévé. A napszámos a vásártéren, a szőlő-
birtokos vinczellérjeivel, a hű pásztor eltévedt és végre megtalált bárányával , 
a halász kivetett hálójával , az építész fundamentomos épületével, a kereskedő 
gyöngyeivel, az önhitt farizeus mutatós öltözetével és fellépésével és a szeré-
nyen meghúzódó vámszedő bűntudatával , a próféták s í r já t ékítő, de ezek 
szellemét üldöző papok, az önmagától eltelt s azért más nyomorát nem látó 
levita a könyörületes samar i tanus mel le t t ; az igaztalan b i ró ; s bennt a ház-
ban az atya correct és tékozló fiával; az anya gyermekének egyetlen szere-
tetével, házi gondjaival a buza, liszt és kovász körül; végre a szegény özvegy 
felajánlott utolsó garasával , elveszett drachmájával ; a háznak vigságai, a 
völegénynyel elmulatozó násznép, a gazdag lakmározása és a nyomorék 
koldus sorsa, a lakodalom előkészítése és rendje, a halott megsiratása: mind 
ezen megfigyelt dolgok egy szellemi országnak átsugárzó képei! minden Is ten 
országa szolgálatába kerül, egy magasabb ország rendjét jelképezi; úgy hogy 
egészen természetesen hasonlatokban ömlik Jézus beszéde, oly beszédben, 
melyet a halló bármely társadalmi osztályhoz tartozzék is nem csak hal l , 
hanem meg is ért, ellenben a lelketlen hal lva mitsem hall, látva mitsem lát. 
(Mt. 13, 1S. 34. Mk. 4, 33. 34.). így va lóban csak az beszélhet, kinek is teni 
fgovai'a-ja, van, ki mivel mindenben Istent lát, úgy mint Isten mindent is 
láthat. (A természetre és az emberi viszonyokra való vonatkozásokat Jézus 
beszédében gyönyörűen, autopsia és tudományos u tán já rás alapján fejtegeti 
Ludwig Schneller: „Kennst du das L a n d ? " czímű munká jában . Mint betlehemi 
lelkész irta e szép művet.) 

S beszédjének megfelelnek tettei. Bizalomban csak is az részesülhet, a 
ki önmagából, énjének szűk köréből kilép s másnak lelki állapotába bele-
helyezkedik, azzal egyet érez. Ezen életközösség a bizalomnak alapja. Fel-
tétlenné, hegyet mozgató hitté válik e bizalom, ha bizalmunk tárgya magasan 
fölöttünk áll és az életközösség a lapján ú j életerő fo r rásává válik. A rabbi a 
tudósnak iskolája és elmélete köréből ki nem lép s nem képes mást egyéni 
sajátossága szerint megérteni. Jézus éppen ezen egyéninek látásában, m á s 
lelki állapotának megértésében volt oly nagy. Ez volt a l ap ja azon t$ovoia-nak, 
a melylyel végezte azon istenes műveket , azon csudákat, a melyek a szellemi 
és lelki nagyságnak suggerált kísérői. A személyivé vált ismeret és isteni erő 
— csudákat művelt. 
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Egy tiszta theocentrikus élet áll előttünk, de az ő Istene 
nem a szenvedély, hanem a szeretet Istene, nem az igazságos-
ságot kérlelhetlenül nyomozó és exequáló, hanem a kegyelmet 
szívesen nyújtó és gyakorló Isten; nem az, ki hidegen tekint az 
emberi cselekvés gyümölcsére; nem számlálja elő a tetteket, hanem 
számol az érzülettel; ki nem biró, hanem atya. Csak az ily 
Istenben megnyugvó lélek élheti azt az önálló s mégis minden 
iránt érdeklődő, mindenkin szeretettel segítő, hivatását minden 
akadályok daczára hiven teljesítő életet, mint a minőt Jézus élt 
előttünk. 

S mind ennek daczára Ő is érezte Istennel szemben véges-
ségével s a fejlődéssel járó életének gyarlóságát. Magában véve 
csak Isten jó; az ember csak a mennyiben az isteni élet és erő 
részese, a mennyiben az ő sajátos létének alapjául szolgáló isteni 
czélgondolat vezérli, a mely Istenben nyugvó imaéletben tisztul 
földi salakjától és erősödik meg a hivatás munkájára. Mennyire 
megható, midőn még Jézust is a haláltól való horror naturalisá-
ban küzködve látjuk, midőn az ő akarat já t szembesíti az isteni-
vel, de csak hogy a magáéról lemondjon; s midőn a keresztfán 
Istentől elhagyottnak érzi magát, de csak hogy lelkét Istenre 
bizza és a consummatum győzelmi tudatával fejezze be életét. 
Ily életben ezen csakhamar leküzdött végességi, gyarlósági 
mozzanatok — a legmeghatóbbak, mivel csak az, ki igazán 
ember volt, lehet isteni életével vezérünk, szellemével a mi éle-
tünknek életelve. 

Ezen Istenben gyökerező sajátos életet Isten országa építése 
érdekében terjeszti elő Jézus tanában valamint életében. Ezen 
Istenhez való viszonyában gyökerezik épp úgy az Individualismus, 
valamint az universalismus, s igy tehát a szerves egész elvének 
feltétlen követelménye. 

Ugyanily elvi álláspontot kiván Jézus minden hivétöl. Az 
ember eszménye Isten. „Legyetek (εαεσΰε) tökéletesek mint 
mennyei atyátok tökéletes" (Mt. 5,48). Ő az egyedül jó; csak ő 
lehet a mi nemes törekvéseink czélja. (Mt. 19. j8). 

A czél azonban csak is megközelítő haladás mellett czél; 
elérve — megszűnt czélnak lenni. 
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Innen érthető, hogy Jézus mit és kitsem ítél el keményeb-
ben, mint az úgynevezett tökéleteseket, azokat, a kik úgy véle-
kednek, hogy ők teljesen elégségesek, teljesen jók, úgy hogy ők 
maguk lehetnek mások elitélésének mértékei: ellenben boldogok-
nak mondja azokat, kik végességük, gyarlóságuk tudatában bán-
kódnak, kik szerények, békések mással, még üldözőikkel szemben 
is, a kik lelkük központját, szivüket tisztán megőrzik az isteni 
hatás befogadására; de másrészt nem nyugodnak, nem pihennek, 
elméjük minden gondolatát és törekvését egy czélnak szolgála-
tába helyezik: az isteni tökély, a δικαιοσύνη τον ϋεον birtokolása 
végett. 

A lélek ily állapotához, irányzatához köti Jézus a boldog-
ságot. Ezen állapot, ezen irányzat az emberre nézve a normális. 

De nagyon jól tudja Jézus azt is, hogy a normális embert 
alkotó vonások nem fordulnak elő mind egyenlőképen az egyes 
emberekben. Az egyes ember — a normális embernek egy-egy 
sajátos megjelenítője úgy hogy majd az egyik, majd a másik 
vonás képezi annak jellemző, központi tulajdonát, azt a sajátos 
isteni czélgondolatot, a melynek érvényesítésére hivatott. Nincs 
általános ember; minden egyes ember egyéniség, individuum s 
mint ilyen részese a normális embernek s igy a boldogságnak. 

Ezért is jelentős, hogy Jézus azt nem mondja boldognak, ki 
mindezen vonásokkal bír, hanem már azt, a ki ezek egyikével bir. 

Ezzel Jézus az Individualismus elvét proclamálta. 
S tényleg magából az Istenben gyökerező Individualismus 

elvéből következnek is ama különböző vonások és tulajdonságok, 
a melyek Jézus szerint azt a normális embert jellemzik. 

A ki ugyanis tudja azt, hogy jó csak Isten, hogy Isten 
minden tökély, minden gazdagság, minden hatalom gondolt egy-
sége és valósága, a kinek szeretete alapján van és fejlődik minden 
egyes: azt az embert Istennel szemben végességének, gyarlóságá-
nak, koldúsvoltának tudata hatja át,1) s szivét szomorúság tölti 
el.2) Feltekint Isten felé, szivét osztatlanul, semmi által sem 

') μα κύριοι οι πτωχοί τω πνίνματι Mt. 5, 3 οι πραεΐς Mt. 5, 4. 
μακάριοι ol πιν&ονντις Mt. 5, 5. 
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zavartatva — tisztán felajánlja Istennek; ') s az isteni erő alap-
ján epedve vágyódik és törekszik mint mindennapi étele után, 
Isten, az ő tökélye és benne létező összhang (δικαιοσύνη) után.-) 

A ki gyarlósága tudatában, Isten szeretetének erejében 
fordul embertársaihoz: a szeretet szemével csakhamar látja 
mások baját és bűnét s a szeretet szivével e bajosokon és 
bűnösökön könyörül;3) ott a hol teheti, mások baján segít, lelkük 
békéjét műveli;4) s teszi mindezt belső szükségszerűségből, nem 
a végett, hogy mások részéről hasonló jóban részesüljön, hanem 
teszi még akkor is, ha őt ezen isteni δικαιοσύνη· ért való törek-
vése miatt üldözik, Krisztus miatt gyalázzák, szidják és üldözik.5) 
Jézus hivatása ezen embereknek szól! Nem az egészségesek, nem 
az igazak kedvéért jött, hanem a betegek és bűnösök meg-
gyógyítása — megtérése végett. (Mt. 9,12.13.) 

Az okosak ős bölcsek, ezek az önmagukkal elteltek mind-
erről mitsem tudnak, sőt minderről mitsem akarnak tudni. Nem 
a számítás, a reflexió, hanem a szív és a lélek közvetlensége érti 
meg a boldogító hirt (νηπίοι Mt. 11,25.) és ebből fakadó boldog-
ságot. Arról van szó, hogy Istennel szemben minden önérdem-
ről mondjunk le; hogy vele szemben alázzuk meg magunkat, 
bizalmunkkal feléje forduljunk; legyünk olyanok minők a gyer-
mekek anyjukkal, atyjukkal szemben (Mt. 18,1^4.10). Csak ezen 
állapot, csak ezen törekvés biztosítja a boldogságot, az Isten 
országúban való tagságot. 

Ily egyének ugyanis bírják a mennyek országát (Mt. 5, 3. ,0.), 
ezek azok, kik Istent látják (Mt. 5,8.), kik Isten fiaivá válnak 
(Mt. 5,9.), kik, mint ilyenek, Isten kegyelme alapján szintén kö-
nyörületet nyernek (Mt. 5,7.), megvigasztaltatnak (Mt. 5, R.), kik 
életczéljukat, a όικαιοσι νη-Ι, a mely után oly kitartóan és buzgón 

') μακάριοι ot χα&αρυϊ rij καρίία Mt. 5, 8. 
a) μακάριοι οΐ πεινώντας και ύι\ρώντες την δικαιοσννην Mt. 5, β. 
8) μακάριοι ot Ιλιήμονις Mt. 5, , . 
4) μακάριοι οι ιίρηνοτίοιοί Mt. 5, 9. 
s) μακάριοι ot δίδιωγμένοι f.vexev δικαιοσύνης, μακάριοι f.aif, 'όταν 

όνίιδίοωαιν υμάς και δίώ'ξονοιν και fϊπωοιν κα&' νμων πάν πονηρόν ρήμα 
evfxfv iuov Mt. 5, 10. 
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törekedtek, elérik (Mt. 5, „.), kik éppen szerénységük, másoknak 
elismerése alapján végre is a földet örökségül veszik, azt meg-
hódítják (Mt. 5,4.) s Krisztusért történt szenvedésükért gazdagon 
kárpótlást nyernek a mennyek országában. (Mt. 5,5,.) 

A boldogság, Isten országában való tagsági élet — szintén 
nem egyforma, hanem az ember egyéniségének, egyéni állapotai-
nak és törekvéseinek megfelel. Isten országának polgárai tehát 
nem egyenlők; a boldogság külömböző, szintén egyéni jellegű. 
Ezért azonban rangfokozat, alá ós fölé rendeltség nem létezik, 
még csak atyának, rabbinak, vezetőnek se nevezzék egymást 
Isten lévén atyjuk, Krisztus tanítójuk és vezetőjük (Mt. 23, 8 - 1 ? ) , 
mert az a legnagyobb köztük, a ki mások szolgája (Mt. 20, 25. s köv.),, 
SÍZ, cl ki magát, úgy mint a gyermek megalázza (Mt. 18, 
Krisztus maga is nem uralkodni, hanem azért jött, hogy szol-
gáljon (Mt. 20,2fi. s köv.). 

Isten országa, ezen boldogság országa továbbá sem hely, 
sem idő szempontjából nem különíthető el ridegen. 

Transcendens, de földi is. A boldogok birják a mennyek 
országát: de másrészt öröklik ezt a földet.') 

Jönni fog, de másrészt itt is van, birják azt valójában 
egyesek, mások pedig csak ígéret alakjában.5) 

Isten országa tehát egy folytonosan létező, fejlődő lelki, 
szellemi ország. 

Ezen országgal szemben és az ő életrendjének, áldásának 
(örAULooívr) birtoka mellett — minden mellékes; sőt ez ország 
birtokában bírjuk mindazt, a mi földi életünk fenntartásához 
még szükséges.3) Hogy Krisztus evangéliománalc alapgondolatát 
a hegyi beszédnek ezen kifejtett része képezi: ezt világosan 
mutatja az uri ima, a „Mi atyánk", a mely bámulatos rövidség-
gel éppen a mondottakat foglalja össze.4) 

') Mt. 5, 3 .1 0 .1 1 ( 5,4 . és mind a két helyre vihető meghatározások. 
Mt. 5, s_9. 

2) Mt. 5 , s . 10. Mt. 5 M 
3) ζητειτι ch πρώτον την βασιλίι'αν τον ϋ(ον χαϊ την διχαιοαννην αν τον, 

χαϊ ταντα πάντα προατί&ήοιται νμΐν. Mt. 6., 33· 
Α „miatyánk"-ot maga Krisztus közli tanítványaival és pedig m i n t 
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Jó csak egy, minden földitől, gyarlótól menten (εν τοϊς 
m-ράιοις) létező atya. Csak Isten άγιος, miért is legelső törekvésünk 
oda irányuljon, hogy Isten a maga lényege szerint ('όνομα) mint 
ily szent a világban is elismertessék, dicsőíttessék, s hogy 
igy mi is szavunk és cselekedeteink utján tegyünk ezen szent 
Isten mellett vallomást. 

Isten jó! legyetek tökéletesek mint Isten! άγιασ&ήτω το 
ονομα σοι·. Mt. 6,9. 

minta imát szemben azon hosszú és eldarált imákkal, a melyeket a pogányok 
szoktak elmondani. Ο tehát a pogányok βαττολογία-ϊΑν&\ és πολυλογία-jávai 
szemben állítja oda az imát, mint a keresztyéni imának lényegét összefoglalót. 

Voltak, kik ebből már most azt következtették, hogy más imát a 
keresztyén nem is mondhat. így a Bogomilok felekezete (a XIV. században. 
Harmenopulos: de sectis e. 19.) s bizonyos tekintetben Cyprian már a 2-dik 
században ezen szavai szerint: quae potest magis spirituális esse oratio, quam 
quae a Christo nobis data est, a quo nobis et spiritus sanetus missus esl; 
quae vera apud patrem precatio, quam quae a filio, qui est veritas. de ejus 
ore prolata est, ut aliter orare, quam docuit. non ignorantia sola sit, sed et 
culpa, quando ipse posuerit et dixerit: rejicitis mandatum Dei, ut traditionem 
vestram staluatis." L. Tholuck: Bergpredigt IV. kiad. 351 b. 

Ezen felfogás ily betűszerű értelemben nem gyökeresedett meg a 
keresztyének közt: de igenis mind inkább és pedig helyesen elterjedt ama 
meggyőződés, hogy ezen ima a keresztyén ima forrása és ima tárgyának 
mértéke. 

Chrysostomus ezen imát πέτρον της προσενχής-nek mondja. 
Tertullian pedig egyenesen; „breviárium totius Evangelii " u. o. 354. 1. 
Augustinus: Liberum est aliis atquealiis verbis eadem tarnen in orando 

dicere, sed non debet esse liberum, alia dicere . . . . habes, quantum arbitor, 
non solum quäle ores, verum etiam quid ores, úgy hogy Augustinus 
szerint tényleg minden keresztyén ima a Miatyánk kérései keretébe illeszt-
hető legyen. L. Tholuck u. o. 352. 1. 

Igen szépen Euthymius a XII. sz. exegeta: παραδίδωσι τύπον ινχης, 
ονχ ίνα ταντην μόνην τί,ν ειχ>,ν ινχώμι&α, άλλ' 'ίνα, ταντην 'έχοντες πηγην 
ΐ ν χ ΐ ς . ix ταύτης άρνο'μι&α τάς Ιννοίας των ίνχων. L. Tholuck u. Ο. 

Bucer: ,,ϊη liunc modum orate." 
Luther: a legjobb ima, a mely a földre leszállott vagy bárki elmé-

jében született, mert az Űr Isten szerkesztette azt a fia által s adta azt szájába, 
úgy hogy nem kételkedhetünk a fölött, hogy az neki különösen tetszé-
sére vagyon u. o. 353. 

') Luther egészen így a nagy kátéban: Das ist uns etwas finster und 
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Mi azonban mind erre magunkban vévo gyarlók, gyengék 
vagyunk, mert Istené s nem miénk a βασιλεία, ő az ország-
nak Ura, ő az az erő, mely ez országot s minden egyest 
mozgatja, s ő az, a ki felé minden törekszik s igy ővé az 
eredmény, a dicsőség (Mt. 6, ,:i.) — Az egyes magában gyarló. 

De nincs okunk elcsüggedni. Isten nem szigorú bíránk, hanem 
a mi atyánk; a szeretet tehát mozgató ereje és pedig azon 
szeretet, a mely kiterjed mindenkire (Mt. 6,9.). 

Ezen hatalomban és szeretetben bizva az a mi imánk és 
törekvésünk, hogy Istennek országa, neve dicsőittetése mind 
inkább valósnljon meg, jöjjön el. Mt. 6, ,,. 

Történik pedig ezen megvalósulás, hogy ha az isteni erő 
az isteni szellem mindenkiben, mindenütt a mozgató, (legyen 
meg a te akaratod miképpen mennyben, úgy a földön is) 6, 10. 

Isten akaratának mikénti megvalósulásáról szólnak a rész-
letező, már most közelebb az emberre vonatkozó kérések.1) 

Ε kérésekben Istenhez fordulunk a végett, 
1. hogy el ne sülyedjünk az anyagiságba, az érzékiségbe, 

(érzéki én.), 
2. hogy álljuk meg a küzdelmet a világgal, a világ urával 

(történeti én.) s 
3. hogy az elnéző, megbocsátó szeretetben érvényesítsük a mi 

bennünk léte ö isteni akaratot, széllemet (tiszta én.). 
ad 1. Elsülyedünk az anyagiságba, ha az anyagiak, az 

érzékiek gondja vezérel cselekvésünkben; ha azért élünk, hogy 
érzéki földi életünkről gondoskodjunk, azt lehetőleg biztosítsuk. 
Ε tekintetben nagyon is elégséges, ha minden napnak megvan a 
maga gondja.-) Ezért is az egy-egy napra való kenyérért! könyörgés/") 

nicht wohl deutsch geredet, denn auf unsere Muttersprache würden wir also 
sprechen: Himml. Vater, hilf dass nur dein Name möge heilig sein! wie 
wird er nun unter uns heil ig? Antwort aufs deullichste, so mans' sagen 
kann: ,,so beide, unser Leben und Lehre christlich ist." 

') Az eddigiek Isten országának megvalósulására külső dicső alakjában 
(ήγιαοβ-ητω—ϋνομα), mozgató elvében (yiνη!)ήιω—θέλημα) vonatkoznak 

!) μη ovv μίριμνήσητε el,· τψ' ανριον. ij γΰρ ανριον μιριμνια, ι έανιης, 
ι'ιρχϊζον τ?ι ημέρα ι] χαχια ανιης, Mt. 6. 34. 

8) τΰν ίίρτον ϊμών τον Ιπιονπιον ύ'ι'ς i'fiiv σίμιρον Mt. 6, u . 
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ad 2. A keresztyen álláspontra emelkedett emberre nézve 
szükségszerű, hogy ezen világgal, a létező világ köztudatával és 
•ezen köztudat hatalmával, mint a roszszal küzdjön. A történeti 
én a keresztyén vallásban elvileg le van győzve; az az egyes 
keresztyénnek feladata, hogy e küzdelemben szilárdul meg-
álljon. Nagy azonban ezen ellenség hatalma. A világ Ura 
az Istenben és az Isten által nyert szabadságnak, az Isten-
ben felszabadult egyéniségnek kérlelhetlen ellensége s minden 
egyest hatalmába kiván keríteni, kívánja azt, hogy az egyes 
hódoljon a világ hatalmának, a világ Urát imádja. Ha ezt nem 
teszi: erőszakot is alkalmaz, erőszakkal sodorja az egyest a köz-
tudat árjába. 

Ezért is a keresztyén szabadságra elvileg eljutott embernek 
forró imája Istenhez, hogy az embernek a világ által való meg-
kisértetése ne legyen túlságos nagy, az egyesnek erejét túl ne 
haladja s a mennyiben még is úsznék az árral, Isten őt a rossz-
nak hatalmából ragadja ki. ]) 

ad 3. Ezen negatióval szemben az egyetlen positiv különös 
kérelme, törekvése a keresztyénnek, hogy normális viszonyba 
jusson Istenhez (δικαιοσύνη)·, s ennek érdekében az, hogy Isten az 
•emberi végességgel és gyarlósággal adott elmaradását eszményé-
től, isteni czélgondolatjával adott feladatától -— nézze el, 
bűnét bocsássa meg. Ezen megbocsátásnak ethikai alapja pedig 
az ember részéről a szeretet érvényesülése embertársaival szem-
ben, a mennyiben embertársainak gyarlóságát, sértő viselkedését 
az ember is elnézi, nekik megbocsát; s így Isten részéről, a ki 
éppen a szeretet — ugyanezen ethikai alapon kérheti, várhatja 
a bocsánatot, s így a őiv.moavv^-t.'2) Bámulatos tényleg az a 
rövidség és az a mélység, a mely ezen úri imát oly egyetlenné 
teszi. Magát az utolsó kérést magokévá tehetik azok, kiket 
Krisztus boldogoknak mond (,ua-/.á(tioi); sőt a kérésből és annak 

') μ rt ilaevéfxíj; \uös tis πιιρασμίι·, ά).λα ρνααι ΐμι'ς άηι το ι ποί'ηρυ-. 
Mt. 6, 13. 

2) ίχψίς ί,μϊν τι! οφεΜ,ματα ί,μοτ, α'ς χαϊ ι,μιΐς άφΊχαμίν ιοί; Λ/f ιΗιαις 
ϊμων. Mt. G., 12 
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ethikai alapjából akár mint feltételt, akár mint következményt 
levezethetjük azon külömbözó' állapotokat és törekvéseket, a 
melyek miatt Krisztus egyeseket boldogoknak mond s így Isten 
országa tagjaiként tekint. A ki ugyanis bűneinek bocsánatáért 
folyamodik, az szellemileg gyarlónak, szegénynek, só't adósnak 
tudja magát (Mt. 5,3), ez állapotán szomorkodik (Mt. és ezért 
epedve vágyódik ezen megbocsátással járó igazság után. (Mt. 5.6) 

Ethikailag ezt csak úgy teheti, ha lelkét tisztán feltárja 
Isten eló'tt, hogy az isteni eró't magába befogadhassa (Mt. 5,8.) s 
maga is embertársaival szemben az elnézés és elismerés állás-
pontjára helyezkedik; végzi a könyörület müvét (Mt. 5,7) s ez 
által a béke művét is eszközli. (Mt. 5,9.) 

A makarismusok e szerint mind egynek kivételével vissza-
vihetó'k, akár mint feltételek, akár mint következmények a bűn-
bocsánat kérésére. A még hátra levő egy, t. i. az üldöztetés miatt 
boldognak mondás visszavihető az előző kérésre, a mely vonat-
kozik a történeti éniség álláspontjára. A jellemzett embert 
ugyanis — sajátos voltában a világ nem érti, miért is ellene 
küzd. Ezen küzdelem és az ebben érvényesülő üldöztetés csak is 
annak a bizonysága, hogy jó uton jár, miért is az ily üldöztetés-
nek, megpróbáltatásnak, világ ura hatalmaskodásának kitett 
ember — boldognak mondható (Mt. 5,10. n . ) . 

Istenre, emberre, Isten országára, Isten országának polgár-
ságára vonatkozó alapvonásokat mind megtaláljuk a „Miatyánk"-
ban. Bámulatos egy ima!! 

S e mellett aesthetikailag, logikailag is mily szépen com-
ponált! Az ima subjectiv jogczimével kezdi meg — s az ima 
meghallgattatásának objectiv alapjával — Isten mindenhatóságá-
nak dicsőitősével végzi. Ezen kereten belül adja először is Isten 
lényegét s ebből folyó rendeltetésünket, feladatunkat; s végre a 
feladat megoldásának módjára kéri az isteni segedelmet. Az Uri 
ima tényleg minden igaz ima forrása és mértéke. 

Dr. Schneller István. 


