
J é z u s K r i s z t u s. 
(Herford Brooke után.) 

•• 
Jan. I. 4. "Obcnne vala az élet, és az élet vala 

az embereknek világossága." 

A vallásos gondolat tárgyai közt egy sincs, melyről örü
mestebb beszélnék, mint a Jézus KTisztusról. Ha különbözünk 
a többi egyházaktól azo személyiségére nézve, de mindany
nyian ugy tekintünk rá, mint legfObb lanitóra, és az emberi
ségnek általa nyujtott segély nagyságát tekintve, mint idvezi· 
löre. A vallás minden problemáiban Krisztus a legfőbb tényező. 
Ha emberi oldalról rejtegetjük: Krisztusban az emberséget a 
vallási erő legmagasabb fokán találj uk. Ha isteni oldalt'ól te
kint jük: Krisztus élete és tanitása legtiszbibb és legnemesebb 
mindazok között, melyekben az isteninek nyilvánulása taliIl
ható. Erkölcsi és vallásos tekintetben fajunknak élén áll. A 
mint Dr. Martineall oly találóan mondja, vele kezdődött "az 
emberi életnek egy új kiadása,« s 18 század alatt mÍllden 
tiszta élet hozzá folyamodott, mint tápláló forráshoz. 

Mindez a K"isztus személyét és munkáját, még mint 
történelmi tanulmányt is, mindig érdekessé teszi. De az ő 
munkája több s nagyobb ennél; az m~st is folyamatban van; 
annak ereje az ő személye iránti tiszteletben, s az evangeliumi 
Krisztus tanitása, szelleme és élete iránti tanitványi hüségben 
nyilatkozik. 

Ha a Krisztus személye iránti unitárius nézetet röviden 
leimi akarnám, csak annyit mondhatnék, hogy az "az evange
liumi Krisztus. u A mivel az evangeliumok tele vannak, nem 
~gyéb mint élet - It bámulandó jóság és szentség é!et~. Ez 
elet. később annyira bámulatosnak s a közönséges emben élet 
szinvonalán felül állónak tünt fel, hogy valódi minősége felő! 
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kérdések, viták keletkeztek, mig végre az orthodoxia arra a 
magyarázatra jött, hogy a Jézus Krisztus, valóságban, min
denható Isten. - E magyarázatot mi el nem fogadhatjuk. 
Szerintünk az: tévedés. Uj fejtegetésekkel azonban nem ál 
Iunk elő, hanem ti. hitfol'mák magyal'ázatain túl visszamegyünk~ 
az evangeliUlui Krisztusra. Hiszszük, hogy az evangeliumok
ban legközelebb jutunk Krisztushoz, amint ő az emberek kö
zütt valóban élt, a milyennek látszott azok előtt, kik szavát 
hallottItk s arczára tekintettek. Ez az élet hocsátolta szét a 
kel'. vallást. Ebben az evangeliumi Krisztusban van ti. keresz
ténység központi él ő ereje. 

De kérdezheti valaki, vaüon az evangeliumok elegen
dők-e arra, hogy azokból a Krisztus valódi életét és gondolko
zását megtanuljuk ? Széles en elteij edt vélemény ugyanis, hogy 
ti. bibliai kritika magát az alapot is megingatta, bizonyitya, 
hogy az elbeszélések nem törtenelmiek; hogya főalak regéssé 
s legendaszerüvé lett, s hogy az egesz nem egyéb, mint egy 
megbizhatlan, képzeleti' rajz. 

Ez azonban roppant tévedés. A kritika Illegszüntette rr 
véleményt, hogy az evangeliumok ihletve vanuak s csalhatat
lan elbeszéléseket tartalmaznak; de nem érintette azt a tényt, 
hogy a négy evangelium, ha ugy olvassuk azt, mint bármely 
más régi életrajzot, a J ézus életéröl, szell eméről s tan itásairól 
oly képet ad, melyhez hasonlót a régi világ ránk maradt élet
rajzai ban hiában keresünk. Ha felteszszü.k is, hogy az ~,~an
gel ium ok nem a ·Jézus közvetlen követŐI által, hanem Joval 
később irattak: mindez nem változtatja meg a föbb tényeket, 
nem érinti történelmi val6diság~ít ama nagyalaknak, kll1ek 
hatása leiratlannl is tisztán és határozottan maradt fenn. A 
hosszu időköz re s a hagyományok szapol·odásál'a.nézve helye
sen mondja Miii Stuart, hogy na követők száJhagyomány,: 
elegendő a csodák keletkezésére . . . . de a tallltványok vag~ 
az áttértek közül ki lett volna képes feItalálni oly eszméket é. 
tanitásokat s kiképzelni egy oly életet és jellemet, Illllyent t1Z 

evangeliu~ok előnkbe tárnak?" Egészen igaz. A Krlsztu~ 
felől a világ által alk.otott minden .nag~ itás .csa~. ~z akkol'~ 
világnak a nagyságl'ól alkotott eszme nyel ,szel'lnt :?l ténh~tett, 
ez eszmények azonban, a zsidók és pogany~k kozt, ~eljese~l 
különböztek az evangeliumokball tényleg feltuntetett eszmén}-



től. A judaismus egy nagyszel'i.t messiási alakot, a pogányság 
hazafit vagy bölcsészt talált volna fel ; de egyik sem 

meg eszményét a názáreti Jézusnak, ki a kett ő 
kimagaslik, kinek élete és halála csalódás volt a zsidó

s érthetetlen a pogánynak. De lá~juk, hogy az eszményitő 
. mily irányban muködött. J ézust ama nagyszerü 

mennyei KI'isztllssá, amaz isteni lénynyé dicrső itette, a melyet a 
hitformákban tnlálunk. Szerencsére, az istenités annyira ment, 
hogy Jézus emberi életével ali g foglalkoztak ; ez utóbbit nem 
nagyitották, és igy van okunk elfogadni amaz emberi életet, 
mint robb vonásaiban igazat; aJ éZllS alakját, mint "egyetlent, 
s mint el sőt ama magasztos szell emű emberek között, kikkel 
fajunk dicsekedhetik. " 

Minő alak, minő élet az, a melyről az evangeliumok 
beszélnek! Csak futólag olvasva is, mily t iszta benyomást 
nyerlink egy szép életről, mely igaz isten tudatban tündökölt; 
mely e tudatban szét já rt jót tevén gyöngéd szeretettel, és a 
mely szétjárv,tn, a mély bölcseség tanitásait hagyta maga 
után a mennyei atyáról, az életről és a kötel ességekről. 

Közelebbrő l tekintve e vonások mind élénkebbek lesz· 
nek. Látni fogjuk amaz életet, amint kiindult, nehány évig 
működött, s aztán letünt. Látni fogjuk amaz életnek körülmé
nyeit; az engesztelhetlen és puritán zsidó népet, amint egy 
nagy politikai Messills után áhitozik; amint a zsidó hit. diada: 
Iának régi prófécziait ft zsidó hatalom győzelmének Jóslalfil 
gyanánt magy" rázza. És előáll közöttük egy, a ki igy szól: 
"népem, j er hozzám ; az Ur az il szellemét ram bocsatott.; 
Messiásává, fölkent j évé tett, hogy országá Qak közeledését pré
dikáljam, s meghivjalak, hogy annak részeseivé leg.J:etek !" 
De az ország, melyet hirdetett, nem egy szerencsés zSidó for
radalom volt. hanem az emberek csatlak ozása a testvén ségben, 
a mennyei Atya szeretetében, a komoly és munkas életben, 
sőt még az ellenségek szeretetében is. Mily bámulatos gondo
lat, ily eszmékkel lépni föl annak, a ki a nép előtt csa.k egy 
ács fia, fi, ná.zál'et.hi J"é7.uS v olt l _ N émelyek KrIsztust egy
szerüen amnz idők fw.ulöttjének a.karják tekinteni ; de. ez utO,1l 
li nem állhat elő . Az ő életének fő-gondolata ellenkeZik kora 
Jl ak nug:y gond olataival , fe lül illI azokon. 
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An~;l. nemes gondolkozással lelkében, szét járt ö it nép 
között, hIrdetve I stennek azon országát, mely nem kiván lá
zadást és vért; mely közel Vfin s tárva áll mindenkin ek, gaz
df\.gnak vHgy szegénynek, pogánynak vagy t\ sámariabelinek 
ép ugy, mint a zsidónak, - mindenkinek, II ki hiszen s büneit 
megbán va, abba belép j mcrt ez ország bel/nünk van. Ez vol t 
:tz isteni izenet, melyet ő hozott, hogy yigasztalja a bánatost 
megmentse :IZ elveszettet, s jobbá es boldogabbá tegye az em: 
bcri életet. Ezt hirdette Ő mindenkinek és mindenütt. Nagyon 
szeretett il. szegények lakaiba menni, de leült it pharizeusok 
a.ztalitnid s a gyülölt "dószedők társaságában is. A nép nelll 
értette ezt. nEz az ember próféta, - mondák a pharizeusok
miért eszik és isz ik, mint egy közönséges ember, sőt még il 

bUnösökkel is?U D c J ézus csak ment tovább. 1\iost a menyeg· 
zőkön vagy it gazdngok asztalánál látható; majd magános 
helyeken vándo!"ol; majd a halász·csónakon vagy fi hegyolda. 
Ion haj t j ~t le fejét. 1\Iind ig rokonszenvvel van tele; sil' a si rók
k al; a kis gyermek eket kaJjaira yé,·c megáldja; szúnakozik 
~t betegeken és szegényeken j nagy gondolatait , mély j elentésü 
szavait mindenütt szétáJ'asztja, most egyszeruen beszélgetve, 
fejtcget~e, majd villámokat szórva. 

"Es a köznép öt örömmel hallgatta" A nép, ugy látszik, 
egy perc%; ig sem mondott le ct reményről, hogy JéZU8 előbb 
vagy később , mint nagy nemzeti vezető fog fellépni, ,8 ezért 
szivesen hallgatta bölcs, őszinte és megható tanításait. E 8 mily 
buzgón csoportosultak kÖl'üle! 1\Iikor a hir eIteijedt, hogya 
núdJ'ethi J ézus a szolllszédságball van: a fóldmives odahagyta 
fóldjét, a munkás a mező t és fi szőlöt ; az anya elfeledte h/tzi 
gondjait s gyermekét fol ragad va indult, hogy hallja fi prófé~a 
ajkál'ól az áldás szavait; sánták és vakok, sőt a gyermekek IS 

hozzá igyekeztek , versenyezve, hogy szavát hallhassák s ha le
hetségl/s, ruháját érinthessék. . . 

Es J é~us folytatta ú~ját, Sohnsem szünt meg bll'de~n~ 
ama mindenekre szóló szellemi áldást, melylyel a nép regl 
meslSiálSi álmait helyettesiteni akarta. Egyszer II nép reá ilkart~ 
birni őt, hogy ez álmokat valósi tsa s királylyá kiáltotta.; ~e o 
elmellt fi ell'ejtette maNit. E tény által ft nép él'zi.ile~e nellltl ~? 
meghideglilt· mi kö~ben ft papi párt, mely el eitől fogva gyu-
j . I • d'· . d é bbé j tt D ., folytatt" IllUIl · ti te, tama áSltlban min mer s~e e. e o 
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káját, bár látta, hogy az halálhoz vezet. Es igy, nagy aggoda
lommaI a népért, melyet megmeuteni ohajto.tt, nagy imádko

hogy l sten akarata, ha lehetséges, megváltozzék, 8 

felett erős hittel és bizalommal, IoJvette a keresztet, 
emberszeretetének világossága örök fénynyé változott. 

Ez az evangeliumok K,-i sztusa. Csak egyszerU Yázlata 
ama nagy életnek; csak külalakja ama nagy cl;kölcsi és szel
lemi , 'onásoknak, melyekhez li. l'itika nem fél'. Es mégis mino 
élet az! Nem csoda, ha, sok ember zavarba jött fölötte. Nem 
csoda, 1lOgy, midőn e történet a mcgtestcsülés és félistenség 
eszméjével ismeros pogány népek közt elterjedt: önként tÚ· 
ma~ztotta e gondolatot, n istennek kellett len nie." D e az eszme 
fejlodésének története, a hitformák alkotásának módja s ered· 
ményei egyaránt bjZOllyi~ják) hogy mindez tévedés volt. Meg 
v8€!yok győződve, hogy minél inkább tanulmányozzák az ~m
berek Krisztusnak valódi életét, annál inkább visszatérnek úz 
ő tiszta emberségére; mert 81111ál inkább fogjá.k érezni ugyan 
azt ft benyomást, melyet tényleg éreztek azok, kik vele jártak 
és társalogtak. Az a Kl'isztusélet, a melyről olvasva orthodox 
barátaink azt mondják, hogy I sten élete volt, - azoknak, kik 
tanui voltak s a kik látták azt ft maga fényében, ily gondolatot 
soha se juttatott eszökbe. Ez mind későbbi gondolat. Még 
azok is, kik ot valóban I stennek tartják, megenged ik, hogy az 
ő kOl'tfi.rsai semruit sem tudtak eITől; mert kortársai előtt ö 
egyszel'üen "Jézus" volt, "a núzúrethi próféta." Még egy oly 
Író is, mint Gladstone Vihuo:s, egyjke korun k tudósainak, az 
orthodox egyház tagja, ki más források nyomán hiszi, hogy 
Krisztus Isten volt - őszintén megengedi, hggy Jé~us a k örü
lötte levők előtt pusztán "mbemek látszótt. O igy szól: n,Uta· 
lában ugy látszik, hogy Ul'unk személye" közönseges hallga· 
tók és szemlélők eWtt cgyszeriien ugy tünt fól, mint egy, a 
legjobb és legszentebb szolgálatban működő emberé stb." 
Igaz, hogy Gladstone szel'int, csak a kor gyarlósága s kemény
sége volt oka annak, hogy Krjsztus teljesen nem j elentette ki 
magát; de a fontos tény épen az, hogy it. Jézus k ortársai sem
mit se tudtak az ö istenségéről. Ezt nem csak egyes téte
lek bizonyit ják, hanem az egész eyangeliumi leil'ús. Saj/lt 
csalúdja is az.t gondolta s mondá, hogy neszétől eltávozot~~ s 
n <\ z. Ö atyjafiai eljövének, hogy megfognúk őtet(( (Múl'k 3. 31). 
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A tanitványok bizony{u"a. semmit sem tudt..'lk az ő isten-voltá
ról, különben Judás el nem árulta, P éter meg nem tagadta s il. 

többiek el nem hagyták volna. Sőt századokkal később is, 
midőn istensége már hittétellé vo~t emelve, a theolog usok foly
ton foglnlkoztak a kél'déssel: miért nem volt e nagy igazság 
(az ő istensége) már életében köztudatra hozva? Maga Atha
naslus igy szól: "a zs idók annyira meg voltr .. k győződve arról, 
hogy fi messiás csak 'egy hozzájok hasonló ember lehet, hogy 
az apostoloknak óvatosaknak kellett lenniök il. Krisztus isten
sége tanának telj esztéséhen. " Némely szent atyák még kül ö
nösebb magyarázatot adnak ; pl. Ig natius szerint, titokban tar
tatott e tan azért, hogy az ördög meg ne tudja ; mert - mások 
szerint - ha az ördög megtud ta volna, megakadályozta volna 
a zsidóknál a Kri sztus megfeszittetését, és igy az idvezités 
munká.jának terve füstbe ment volna. illind e magyarázat nem 
sokat ér; a tény ténynek marad, t. i. hogy az az élet, mely 
oly emberfelettinek látszik, hogy későbbi korok csak az isten
ség eszméjével tudták magyarázni - az az élet azokban , kik 
valódiságának s d icsőségének szemtan ui voltak, ily gondolatot 
soha sem ébresztett. 

Némelyek azt mond.iák, hogy ez később lett kijelentve. 
Szeretném tudni: mikoI'. lllert e kijelentésnek , hogy t. i. J ézus 
valóságos isten volt, oly meglepőnek s bitmulandónak kellett 
lennie a követők és a zsidók el őtt, hogy az külső bizonyiték 
nélkül nem maradhatott. S ha a Krisztus isten· volta oly fontos 
hi ttétel a keresztények előtt: ugy anuak tisztá n, hatósan és 
telj es k omolysággal k ellett volna predikáltatnia. - Ámde mit 
találunk ? Tekintsünk ama nagy obb alkalmakl'a, midőn az 
apostolok nem csak érintve, hanem egész e l'() vel és határo~o~,t 
sággal pl'edikálják az evangeliumot.; alna.z alkalmakl'a, mld~n 
a mesterre leginkább hi vatkoznak, _ lássuk hogyan teSZIk 
ezt ? Lássuk, mi van mondva például amaz első pünköstkor 
(Csel. IL) : nA názárethi J ézns, ama férf", stb. " Vagy ve!iyUk 
a Pál által Antiochiában leirt Kri sztust, hogyan végzl.a lell'á~t: 
"legyen tudtotokra, atyá.mfiai , hogy e férfiu által hirdettetik 
nektek a bUnöknek bocsánat j a . " Vagy lássuk Pált Athénben 
fi bölcsészek el őtt . Itt nem vol t szükség il6vatossftgra; u . el,' el~
kezűl eg elég ok lett volnn Krisztust mint Istent, pl'edlkHlnl. 

, ' ! . t 
D c az "ismeretlen isten," a kit Pál predikál, nem IlMS, min II 
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u a Krisztusról pedig i ~y kezd szólani : nmivel-
rendelt egy napot, melyen Igazán megitéli e földnek 

ama férfiu által stb." 
még esetek, melyekben, ha Kri sztus isten volt 

ezt alig lehetett volna emli tés nélkül hagyni. Ugyanis néh~ 
hi'rónak, néha közbenjá.róna7~ , néha megváltónal.: van nevezve. 
Sokan azt állitják, hogy ez elhi vatásokat J ézus csak az ő isten
léte által teljesi thette. E czéiból azt mondják, hogy neki kettős 
természete volt - emberi természet, mely által nember fia" 
voH., és isteni természet, mcly "Isten fiává" tette. Ha ez igy 
volna, akkor e megkülönböztetésnek az Uj-Testamentumban 
némi nyomaira akndnánk; akkor a közönséges emberi dolgok 
az nembernek." vagy az "ember fiának , u ft. magasabb s fenn· 
ségesebbek pedig az nisten fi ának" lenn ének tlll"jdonitva. De 
ily megk ülönböztetés nyomai nem tal idhatók. lIIidőn Pál róla, 
mint hatalmas Biróról beszél, (érfi""a" mondja; a biinök meg
bocsatása is ama fér fiu által történik. - KUlönösen a közl,en
jáTó"" és megváltóra vonatkozólag - az értelmet félre magya
razva - állitják orthodox testvéreink azt, hogy KI'isztus csak 
mint I sten válthat Illeg és idvez ;thet; és mégis azon egyetlen 
alkalommal, midőn PitI errő l beszél, igy szól: negy a közben
járó Isten és ember között, az entlJe',. Krisztus Jézus." - Nem 
mondom, hogy e kifej ezések a J ézusnak csak ember·voltát 
bizonyit ják; de midőn ugy találjuk, hogy az evangelium leg
magasztosabb hirdetései se emlitik amaz ünnepélyes és meg
l epő tételt, hogy fi Krisztus isten volt; midőn ugy találjuk, 
hogy na.gy munkáj ának legfenségesebb részei az ő embersé
gével összeköttetésben vannak emlitve; midőn ugy tah\lj uk, 
hogy az ö is tenségérő l való tan, melyet sok "n oly fontosnak 
tartanak, sehol sincs tisztán és határozottan állitva: bizonyára 
igazunk van, ha. azt későbbi gondolatnak, a dicsőitő tisztelet s 
i5tenito speculatiók kifolyásának tekintjük. 

l\Iídőn azonban K"isztust, természetére nézve, embernek 
mondjuk, hozzá adjuk azt is, hogy oly jsteni szell emtől vol~ 
áthatva, mely öt másokon felü l emelte. Az isteni és az emberI 
élet egymással é l'intkezésben , közlek edésben vannak, csakhogy 
különböző mértékben; s nekem ugy tetszik, hogy ez ös~zekötM 
tetés Krisztusban it legnagyobb mértékben nyilvánult. ~bben 
talidom titkit a Krisztus ami\. kifejezéseinek, melyekben Isten-
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)'ől való tudatosságát s közeli összekötteteset emliti, valamint 
allla ténynek is, hogy tanitványait is, hasonló kifejezésekkel, 
ugyanennek keresésére buzditja. Egyfelől igy szól: "ft szava
kat, melyeket mondok, nem magamtól mondom;" másfelől 
követőit a beszédben való bátorság'ért Istenhez utalva, mondja: 
"mert nem ti vagytok az, a ki beszél, hanem a ti Atyátok szel
leme beszél bennetek. - Egyfelől azt. mondja, hogy ,~z Atyá
nak lelke lakozik benne; másfelől hivei t biztosit ja : "0 veletek 
lakozik, s bennetek fog lenni," Egyfelől kimondja a magasz
tos nyilat.kozatot: "én és az Atyám egyek vagyunk," másfelől 
az Atyához könyörögve kéri: "hogy ők egyek legyenek, mi
képen mi egy vagyunk; én őbennük, és te énbennem, hogy 
legyenek tökéletesek mind egyet.emben," - Igy értették ezt 
az apost.olok is; mesterük életének magasztosultságában talá.l
ták meg azt, a mire minden kel'. életnek ú,hitoznia kell. Sőt 
Pál apostol még merészebben szól a Krisztusról: "öbenne la
kozik az Istenségnek egész teljessége testileg." Ily kifejezést 
hallva, mi modern hidegvérü keresztények azt mondanók, 
hogy e1nbf-r1'ől igy szólani nem lehet; és mégis ugy találjuk, 
hogy Pál hasonló kifejezéssel fordult az efézusiakhoz : "hogy 
legyetek betöltye Istennek egész teljesség/web" - Meg kell 
vallanunk, hogy nem értünk mi"den szót, melylyel Jézus az 
Istennel való életét kifejezi, mert evégre magunknak kell 
Istenhez közelednünk; de egy megdönthetetlen tény áll előt· 
tünk az evangeliumban, t. i. hogy Krisztus, az ő élete, isten
és emberszeretete á.ltal "nekünk példát hagyott.," és a példa
adás bátol'ithat s előre segithet amaz 19az emberl életre, meIy 
az idvesség lényege. 

Ha némileO' sikerült feltiintetnem a Jézus Krisztusnak 
mélyen megható llataImát az evageliumok szerint: ugy köny~ 
nyebben érthető lesz mindaz, fi mit munkája felől m.ondam 
akarok. Mert tán nem fogja kisebbiteni nagy munkáját, ha 
azt mondom, hogy mi azt teljesen erkölcsi és vallásos munká: 
nak tekin~jük, melynek az emberi szivekre befolyása va~. Ml 
nem osztozhatullk orthodox barátaink azon véleményeben, 
hogy Krisztus meghalt, mint az ember helyettese; hogy az ő 
k ereszten való halála megváltotta az embel'iséget a 'pokoltól s 
hogy az ö vére az Istennek haragját enge~zteh. ~zenntunk 
milldez csak fclforgtlthntja s ét,thetlenné teszt a Kl'lsztns szép 
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életét s nagyszerU lllunkáj ~it és halálát. Isten soha sem kivánt 
kiengeszteltetest. Nem, hogy az I stent az emberhez, hanem 

az embert HZ I stenhez tél'itse es vezesse - ezért élt és 
meg~) K riszt us. Istelll~ck soha s,em volt szük sége ",clégté

. " Egyetlen ?olog, nllt I sten kiván, az, bogy gyermekei, 
hagyva. a. bütü,_ Jobbak ká legye,?ek. Ez volt fi Krisztus czélja 
- megm lltatlll nz embel'ek elott Istennek végtelen szerete

tét, mely megtéresre vilI'; föl ébreszteni II lelkiismeretet; ter
jeszteni a jtjl1ilk es ignznak szeretetét; j obbitani s boldogitani 
:'lZ emberiséget; felmutatni tisztábban az emberi rendeltetést 
és kötelességeket. 

Ezt tette Ő , s ezt teszi ma i.s a z Ö tnnitásai és szelleme 
últal. Aszilzadok folyumán, habár az egyhh theologiája egy 
megdi csőült mennyei Kl'i sztnst á.lIított az emberek tekintete 
e lé : ama szé~járó és jóltevő földi Krisztnsnak gondolata még 
sem halt ki teljesen, hanem élt és hatott. ~1 időn a k er. egy· 
h {l'~ba.n a vnlódi Krisztusnak már csak a n8\"C volt fenturtva: 
e név a maga eredeti j el entőségében elég volt alTa, hogy min· 
den J'cformatol'nak erőt kö!csönözzön. E né \i~ és a tény, hogy 
az egyház a Kri sztuson alapszik: volt folytonos megmentője 
és fclú.ii tója a k el'. vallás Ilatalmának. A midőn lá~jl1k , hogy 
[lZ emberek visszatérnek, nem arra, ft mit " 'esI ey hirdetett 
vagy Calvin tanitott, nem arra, amit a conciliumok határoztak 
vagy az atyitk ittak, ső t nem is arra, amit az apostolok beszél
t ek, hanem arra, a mit J ézus mondott és fl. mint élt: bizt.osok 
lehetünk, hogy valódi és egyszerü hitre, s tiszta, gyakorlati 
életre térnek vi:ssza. l\icJ't a Krisztus ma is segiti az emberek et. 
'l'anitásai és szelleme erositik a nemes érzelmeket; visszauta
sitják az önzést, í1 haragot, a lá tszatot ; elannyira, hogy azok 
is, kik" ker. vallúst elvethetőnek vélik: a személyes J ézusról 
mély tisztelett.el szólanak. 

Azonban fi Krisztusban még többet is találunk, Az ű 
szél' J' e l1eme egvmaO"ilban aliO'ha biztositoUa volna. számára 

• • <> <> él é amaz el ső helyet, melyet ő a világ lcgtisz;tább vallásos et-
ben, mint vezeto, elfoO'lal. Ez élettel összekötve ott vannak ft ? 

Ö nagy, széles, eléviHitetlen eszméi és elvei. rranitva, hogy ft ? 

I sten minden embernek mennyei Atyja; hogy az emberek , 
mint testvél'ek kölcsönös szeretet.'e s testvéries kötelességelo'c 
vannak utalva'; hogy ft yftllás szolgálata nem il tiszteletfol'má k-
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ban, hanem n szeretetben és it sziv kegyességében ny ilatko
zi k, - ezeket tanitva, Jézus egy általános, e[JyetetlleS vallást 
hirdetett. Lettek légyen ez eszmék egészen új ak vagy . 
tény az, hogy ö azokat oly ti sztán, érthetően es 
mutatta be, mint előtte senki ; tény az, hogy a val, 
szélesebb, erősebb és biztosabb alapra fektette, melyen 
állhat rendületlenül. 

niidőn Pál J éZ lIst alapnak, szegletk<í nek nevezi, nagyon 
találó hasonlattal él. Ha egy épületnek alapot akarunk rakni, 
valami sz ilál'dra és egyenesre van sz ükségün k , melyre épiteni 
lehet. Ez alap azonban nem a legmélyebb, nem feneke az ösz
szes dolgoknak, mert ezen alul ott vannak még a földnek 
rétegei mindenféle nemből, tömöttebb vagy lazább minőség
ben, a homoktól" szikláig. De mégsem ásunk le a föld köze
péig, ha házat épitünk ; han em lerakjllk az alapot közel a 
fölszinhez kemény kövekből, melyek sz intén a földnek alkotó 
elemeihez tartoznak , és igy tovább. A vallásos életben is 
ugyanily alapra van szükségünk; ez pedig nem más, mint az 
emberi természet, az isteni és szellemi val6diságok érzete, 
melyaz emberiség életebe s gondolkozásába mintegy beleszove 
lenni látszik . E vallásos természetet mindenhol feltaláljuk, ép 
ugy mint a föld et alattunk. Azt hiszem, hogy ez a vallásnak 
teljesen szilárd alapja, melybiíl folytonosan nőtt és nőni fog. 
De mégis a vallás felőli gondolatainknak gyakorlati összera
kása végett egy kissé bővebben meghatározott alapra van 
szükségünk. Az emberiség vallásos öntudata, mint a fóld réte
gei, különböző állományu s nem könnyen épithetünk reá. Nem 
térhetünk miIldig vissza az ember egyetemes öntudatá.ra, a 
gondolat és hit el ső elemeitől kezdve az érvelést. Uély theolo
giai vizsgálódás közben az emberi tenueszet mélyére hatolunk, 
de a mindennapi élő gondolatért valamely gyakorlatibb do
logra van szükségünk. Ezt pedig megtalálhatjuk a Krisztus 
szellemében és tanitásában. Az ember vallásos természete 
Krisztusban a legtelj esebb fokra jutott. Nem tartozik. a do-
10gra: mikép. Akár ugy tekintsük a Krisztus életét mlllt .az 
ember szellerni fejlodésének legszebb virágát, akár ugy mInt 
az isteni ihletés legfényesebb befolyását : megállanak a té
nyek, t. i. az isteni realitások tudata a Krisztusban i az Isten 
atyaságának, közelségének és szeretetének érzete; ft halhatat-
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lan szellemi élet fTon dolata; az emberi kötelesség elveinek fól
ismerése, fi az élet l egbe~sőbb igazsú,gának. tiszta I~tása, oly 

. mint soha azelott, sem azután. Kl'lsztus lutte hoo-y 
· ő küldetésének czélja az emberekn ek mindezt mefrta'nita~ i 

és élte is oly egyszerüséggel, tisztaságga{'és tekin~ 
alUely az általa tanitott és élt vallást miud tisztábba 
és te,j edtebbé tette. A vallásos gondolat. és emberi 

kötelesség nagyalapigazságai új kiindulást nyertek a Krisztus 
uti.,,. Igaz, hogy az emberek beépitették azokat a gondolkozás, 
a hitformák és külsőségek különbözo épületeivel ; de a ,·éai 
alap az Uj ·Testamentum Krisztusában mindig megtalálbat6. 
Ez abtpnak értékét és becsét a korok meg nem gyengitették. 
Oly igaz és ~rös az ma, mint volt a multban. Gyakran le kell 
áSll llnk az emberi természet végső tényeibez, látni ohajtva, 
hogy mely alapon á ll a Krisztus; de mindezen mélyebb viza
gálódásokból, minden más népek s nagy tanitók vallásos gon
dolataiból, az egyházak rendszereiböl , újra visszatérünk, meg
erősödve a tudatban, hogya vallás valódiságai a Krisztus 
szellemében és tanitásában egy széles és llJozdulutlan alapon 
álbtnak, melyen, mint kősziklán , mi is megállha~unk. 

Meg kell még j egyeznem, hog-y a mily álapot és tá· 
maszt keresünk és találunk a vallást ill etőleg Krisztusban: 
ehez hasonlót keresünk s fogadunk el az életnek más ágai
ban is. A ·gondolkozásnak, a tudománynak és cselekvésnek 
minden ága megk ivánja, hogy az alapelemekhez lebatoljunk ; 
de ezt még sem mindig tesz~zük . fflegteszszük olykor-oly kor 
tán bölcsészeti vizsgálódás kedveért, de nem az életnek gya· 
korlati czéljaiért. A tanulás és cselek vés minden ágában 
gyakorlatilag csak annyit teszünk, hogy elfagadunk valarue~y 
tiszta és szilárd alapot, melyet a mult idők nagy gondolkozójU 
letett, s aztán épitünk rá. JvIert minden ágban van bizonyos 
erüs és sz ilárd alap letéve. Mi az alapja például a nemzetgaz
dászatnak ? Shmith Ádám nagy Jllunki>ja. Mi az alnp.ia a .g~.o 
metriának? Euklides kis lUüve, mely máJ' a Krisztus előtti Idok 
óta gyakorlati ahtpja volt a geometriai tanulmányoknnk. S ha 
Eukides valamely bámulója a Pál apostol szavait haszn á.l"~' 1 
igy szólott volna senk i sem tehet le másalapot a mathemntl
kában, mint a n~elyet Euklides letett" - kétség~n ki~'U~, 
nagyOll mCl'észnek és elhalllark odottnak Wnt volna fel az !~I1I -



tás, - és megis igaznak, ténynek bizonyult. Ama mü alapja 
lett a geometriai tudománynak mintegy 300 évvel hosszasabb 
jdeig mint fi, kereszténység időtartama" és ma is fennáll; 
is gyakorlati kiindulópont e tekintetben; áll mint egy , iZ,"" 

os minden tanitvány hálát érez a nagy tanitó iránt, ki, 
új igazságot nem állitott fel, s csak a dolgok némely öl'ök 
viszonyait állapitotta meg, de tette ezt oly tisztán és világosan, 
hogy azt az idő el nem homályositha~ja, 

:M:iért ne nézhetnenk mi is it vallásos gon~dolkozás tiszta. 
megalapitásert csaknem ily messzire vissza? Eletiink myste
riuma, Játhatlan viszonyai és minőségei sokkal magasabb fel
adatot tüznek elönkbe, mint a szögek és kÜI'ök vi szonyai. 
Jézus pedig a hit és kötelesség nagy realitásait ép oly tiszta 
világitásba s oly solid alapm helyezte, mint az ó-vili'g mathe
maticusa it vonalak, szögek es kÖI'ök vjszonyait. A hegyi 
beszédnek vagy a jó samal'itan parabolájának igazságai ép 
olyegyetemesen el vannak fogadva, mint Euklides axiomá,i! 

Es már ez és ilyen az a gyakorlati alap és segély, melyre 
szlikségünk Van saját gyengeségünkben és itéletünk bizony ta
hmsága miatt. Vannak órák, melyekben Isten, kötelesség és 
halhatatlansag tisztán és világosan állanak lelkünk előtt. Ilh
gunk érezzük azokat, idegen segély nélkül. Tán, ha sziviinket 
a hitnek megállapitott formái közé szorithatnók, sem segitőre 
nem szorulnánk, sem oly messze vissza. nem tekintenénk. De 
ezt nem tehetjük. Nem, mert vannak más órák, midőn minden 
homályosnak és bizonytalannak látszik; a kétség hideg ár
nyékai vannak fölöttünk, vagy néha a bün s fi. bünös érzet 
köde borit ja a dolgokat. előttünk, Melyik az igazság, melyik 
felel meg a valóságnak? - a fényesebb órák boldog hite-e, 
vagy a sötetebbek titkos homálya? Ilyenkor érzem én, meny
nyire jó és boldogitó visszamenni az életnek Jézus által hirde
tett szavaira. Midőn mindenütt sötétség, ott világosság van. 
Nem mondom, hogy ott mindent megtalálunk fS az életnek 
rninden kérdéseire kész feleletet kapun k. Krisztus nem az 
egesz épület, hanem csak az alap. Az iskolák s~eculatioi, ~ 
hitformák roskadozó alkotásai 8 személyes hiWnk lIlgadozásaI 
közben, csak itt van szilárd alap; itt vannak n hit és köteles
ség megy alapkövei; az istenről táplált gondolat, az örökélet 
remenye, egyszerüséggel és erővel teljes szavakba foglalva, s 
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egy a fóldün legtökéletesebb élet által feltüntetve. Ez élet 
az ~Jllbel'ek vi lú-gossága." A századokon át szól hozzá;k a. 

szóznt, nem hogy imádjuk, hanem hogy kövessük őt. 
Jöjjetek énhozzám, kik megfár:dt~tok és. megvagytok ter
helve, én megnyugtatlnk titeket! S am"z Igaz órákban szi. 
vünk visszakiált: "Uram, kihez mennék? Ürök életnek beszéde 
van tenálad." 

I 
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