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Jézus szülői. neveltetése és otthona. 

öbb mint ezernyolczszáz . évvel ezelőtt, Palestinának 
egyik ki s városában, Názárethben, egy kedves kicsiny 
gyermek élt. 

Születéséről és neveltetéséröl csak kevés bizonyost 
tudunk; de későbbi életéből, jcJleméből s munkáiból gyer· 
mek korára is következtetést vonhatunk. 

Egyszerllségben és szegénységben született, s igy az 
Ö rokonain kivül aligha tudtak mások róla valamit. Szülői és 
rokonai azonban, az ő gyöngéd és nyájas természete s enge· 
delIllessége miatt igen szerethették, s nagy reményeket csatol· 
hattak jövőjéhez. Szülő i őt Jézus-nak inBvezték, a mely nevet 
a gyermekeknek adni abban az időben nagyon szokásos volt. 
Atyja, József, ácsmester volt, s e munkával kereste kenyerét. 
Anyja, Má.ria, egy gondos,jó és szerető asszony, a kicsiny Jézust 
ot.thon tanitgatta mindaddig, mig atyjának a mesterségben se· 
gitségére lehetett. A jó édes anya korán észrevehette, hogy 
gyermekében rendkivül erős tanulási vágy, s élénk megfigye lő 
és értő tehetség nyilatkozik. A kicsiny Jézus, ugyanis, öl'ömlllel 
hallgatta anyját, midőn az az Ő népéről és szülőföldjéről beszólt; 
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gyönyörködve és él'dekkel figyelt, midőn a régi pátriárkákat s 
profétákat emlitette, s midőn elbeszélte, hogy miként vezette 
és tanitott" Isten azokat hajdan, s a nép jobbjai és bölcsebbjei 
mennyire ohajtják ~.S váJják még most is egy új es nagy pro
féta megérkezését. ürömmel figyelt akkor is, midőn anyja va
lamely régi zsoltárt, vagy Izrae l történetének valamely neve
zetes részét olvasta fel, mely a hajdani arany napok lei rását, 
"agy fl jövő dicsőség jóslatait tartalmazta. D e az ő élénk 
figyelme s tanulási vágya, ugy látszik, egyebekre is s csaknem 
mindem'e kiteJjedt. Nagyon kedvelte a virágokat, a kies me
zőket és a szép halmokat, melyek kis otthona körül a messzi 
t!wolba szétterül tek. Szerette a hozzá hasonló s vele egy-korú 
gyermekek társaságát s örvendett, ha őket barát jaiul meg
nyerhette; nem nézhette el, hogy ők boldogtalanok legyenek 
vagy bimta.lmaztassanak; de ha kegyetlenek, ros zak vagy 
szivtelenek voltak, sajnálkozott rajtok. Boldognak érezte ma
gát akkor is, ba jó és bölcs emberek társaságában lehetett ; 
szeretle velök beszélgetni, tőlük tanulni, s gyakran meglepte 
őket az ö komoly gondolataival és szép eszméivel. D e minde
lJ ek felett legörömestebb gondolkozott a nag-y és szerető ISten-' 
ről és az angyalokról ; mig végül a mennyország ép oly való
dilag l étező lett előtte, mint ez a föld , s a mennyei Atyának 
hajlékát ép oly meglevőnek s valódinak tekintette, mint a hal
mokat és völgyeket, melyek édes atyja lakása. körül láthatók 
voltak. . 

Kii!önösen egy dolgot j egyezhettek meg benne társai és 
édes anyja, s ez az, hogy ö soha sem cselekedett l'oszat, és 
sohasem mondott hazug vagy gonosz szót. Hibái lehettek neki 
is, mint más gyermekeknek, de e hibák sohasem vezették őt 
kegyetlenkedésre, csalásra vagy igazságtalanságra. Testileg
nem volt oly eros és izmos, mint mflS gyermekek, de azért 
bátor és nemes lelk ü volt. Kiváncsiság- és pajkosság a jótól és 
a gyernieki kötelességek teljesitésétiíl öt el nem csábi totta ; s 
ha valaha élesen és kiméletlenül szólott, ez csak akkor történ
hetett, midőn valamely szivtelen és aljas tettet látott avag'y 
hallott. 



• 

, 
II. 

Jézus szülői vel Jeruzsálembe megy. 

Jézus szülői, kik kegyes zsidók voltak, évenként fel 
szoktak menni Jeruzsálembe a husvét ünnepre. Mikor 
Jézus tizenkét éves volt, szülői őt is magukkal vittélc. 
Jézus már sokat hallott volt J eruzsálem felől az édes 

anyjától, s épen ezért nagy örömmel nézett ez utazás elé. 
ilfert Jernzsálemben volt a templom, ott voltak 'l papok, 
ott voltak a tudós emberek és a régi könyvek. Es való

ban, elmenni és látni Jeruzsálemet".rá nézve annyit tett, 
mint menni és látni a nagy világot. Orömest ment tehát szü
lőivel, s mihelyt megérkeztek, élénken vizsgálódó szemekkel 
s figyelő lélekkel kezdette szeml élni az előtte addig ismeret
len, szép és hires, J eruzsálemnek bámulatos dolgait, csodá· 
latos látványait. Es nem is ok nélkül; mert e városban élt 
egyko I ; Dávid és Salamon, és a proféták, és mindazok a 
nagy emberek, kikről anyja otthon olyan sokszor s olyan 
sokat bes·zélt. Ott j elentette ki magát az Abrahálu, IzsI,k 
és Jákob I stene a profétáknak és látnokoknak. Es a köz
hit sZeI'int ez it szent és áldott város volt az, a mely az 
eljövendő nagyobb h'ttnokok és proféták szavait is egyszer 
még hallani fogja. - Oh, mily boldogok azok a férfiak és 
a:<;szo~yok, sot még az utczai gyermekek is, kik minden nap 
lathatják a várost, a melyet ö most egyszer és először lát, de 
egyszer liltva is, oly csodálatra méltó! 

Kinyitá tehát ifju szemeit és füleit, s fogékony lelke alig 
gyözőbl betelni új látványok kal es hallomásokkal. Semmi sem 
kerülte ki figy elmet. 

• 
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E bál:j':lUló és élénk szemlélgetés k.özben olykor-olykOl' 
szül őitö! elvetődött, erősen v~tgyva látni vagy hallani ya.lamcly 
különös dolgot, mely maga felé vonzotta. Ez c!-eltú,vozás, vagy 
elmnradozás a végén oly gyakran ismétl ődött, hogy szül ői 
egészen megszokták s nem nagyon tÖl'údtek vele. Igy törten t 
azt.án az, hogy mikor a szü lők hazafelé indultak, nem vették 
észre, hogy Jézus nincs velök; vagy ha észrm"ették is, azt 
gondolták, hogy ott van ő valamelyik i smerős v300y rokon 
utazó tániaságban. De a mikor már eg;y llupig utaztak, és még 
sem 1,lthatták: aggódni kezdettek. K eresésére indl\ltak, s mi· 
vel útitársaik közt gyermeküket nem találták , yisszatertek fi 

nagy városba, Jeruzsálembe. Három ml,pha k erült , a mig meO'
találták. Es valjon hol ? - A templomban. Ott ült II tanitól 
és tudósok között; társalkodott velük, kérdezgette őket és 
felelt kérdéseikre. 

Képzelhetjük, mennyire megvigasztalódott az édes anya 
szi \~e, midőn meglátta őt; és mennyire bámult, hogy ép a 
tymplomban találta, beszélgetve a bölcsekkel és tudósokkal. 
E s midőn az anyja kérdezé: "fiam, miht cselekeeltél ;gll ve
lün!;? Ime a te atlláel és én ,>agll bánat/al keresUink légulet, " -
Jézus oly derék, meggondolt, különös s az anya szivóre nézve 
mégis oly megható s oly szép feleletet adott, melyet elfeledni 
nem lehetett. ,,1J1i elOlDg, hogy engemet "erestetek ? Nem tllajá· 
tok·e, hogll ,,,Icem azokban kell foglalato snak I"",elll , me711ek az 
én Atyámnak eloigoi ?" Ez volt fel elete. A szülők akkor nem, 
csak évekkel később értették meg szayainak nagy j elentősé· 
gét; az ő édes anyja pedig "szivében tm'tá mindezeket a dol · 
gokat." - Aztán visszamentek mind a hál'man Názárethbe_ 

Ama naptól kezdve Jézus mind bölcsebb, nemesebb, de· 
rekabb és komolyabb lett. Min,~enki láthatta, hogy ő valóban 
hiszen az Isten ben s szereti Ot; bogy ő ugy tekint Istenre, 
mint fl ki be fogja tölteni Izraell'ernényeit és vágyait ~ s hogy 
ő kész szolgálni Istent, fl, mennyei Atyát, szivyel és lélekkel. 
Mind többet és többet gondolkozott a dieső mult időről , és 
ama nagy emberekről , a kik szent életet éltek , Istennel és az 
ő ,mgyalaival jár"a s társalko,],.". Mind többet· többet gondol· 
kozott a j el enről és annak szük ségeiről , a j öyoről s annak SZ,-l 

baditásáról, mely elébb· utóbb megérkezik. Mind Wbbet·többet 
ünádkozott az Istenhez titkon, magánmwn, k 6n -e, hogya Je-

• 
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tunt fényes napok újolag visszatéjjenek :; hogy az I sten gygr
mekei még egyszer jgazán tü,ztelhessék és szeretllcssék Ot, 
bizhass3nak b enn e, s hogya bün, II nyomor és II hal ál uralma 
örökre megszünjék. Ha más k ételkedett lS I stenben, de ő bi
zo t.t benne :; ha más k étségb e esett is e y il ág felett, de az ö lel
kében II remény lámpi~jíl mindig fénylőn égett, soha k i nem 
alndt. A papok és irástudók társaságában , az igaz, több eis20-
mOl' itót, mint örvendez tető t talált, s az ő názárethi álm ai és 
édes ábrándjai némileg elhalvitnyu lni kezdettek a J eruzsálem
ben látott zavar és egyenetl enk eMsek miatt; de az ő lelke 
mind ezeken felülemelkedett, gondolatai a. békés egekben j ár
tak, az Istennél, ki közel van bánatos gyermek eihez, s II kitől 
ő Izrael jövendő szabadulását napról-napra várta, kerte és 
remélte. 

• 
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Nagy változás a Jézus életében. 

Jézus mintegy 28 éves volt, ugy látszik, hogy 
, nagy vált.ozas történt lelkében. Az ö eddig derült és 

boldog természete beborult és felhössé lett; szeretete 
barátai társasága iránt mintha megszünt volna. Ke

reste a magányt ; sokat volt egyedül, és egy alkalom
mal, magános gondolatait követve, átváltozott lelkének 
sugallata által vezetve: elhagyta otthonát, barátait, és 
elvonult 40 napra apusztaba. - Valj on mi történ· 

hetett vele? mi idézte elé lelkében ezt a vi,ltozást? T án 
haragos s elégedetlen volt ? vagy tan elvesztette tiszta és 
őszinte hitet az Istenben? - Nem; han em elj ött az idő , mi
dön mindaz, a mit eddig látott és hallott, gondolt és ohajtott, 
már megérett az ö lelkében; eljött az idö, midön életének 
nagy munkáját mar el k ellett k ezdenie. 

Fájdalom fogta el lelkét a vi lág bUne, szenvedése, bú· 
nata és tudatlansága miatt .. Szomoruan látta, hogy az embe
rek, asszonyok, gyermekek mind ugy élnek, cselekesznek és 
halnak meg, mintha nem volna Isten, vagy mintlla az Isten 
nem volna az ök Atyjok és barátj ok. A mit még gyermek 
korában J eruzsálemben látott és hallott, s a mit azóla éveken 
át látott és hallott, mindezC!<csak azt éreztette vele, arról győzte 
meg őt, hogy a világ elvesztett valamit, il. mivel egykor birt, 
vagy, hogy még nem találta lUeg azt, a mirc oly nagy mérték~ 
ben szüksége van. Ohajtotta tehát megismertetni az embereket 
gondolataiva.l, melyek lelkében fénylettek, és érzelmeivel, me· 
lyek szivében támadtak. 

-



Ámde tisztá.n látta. azt is, hogy ha e munkára vállalkozik: 
nkkQl' k észen kell lennie elszenvedni sok dolgokat ; mert ellene 
mondanak, sot üldözni is fogják, s meglehet hogy meggyülüli 
és meg is bünteti őt a nép, mely nem szokta szeretni az em
bert, a ·ki hib~\ját szemére lobbantja, s megtérésre, jobbulásra 
inti. - Az o gyöngéd, érzékeny és szelid terll1észete tehát 
vissza-visszaijedt, s jó darab ideig töprenk edett azon, hogy 
ta lán legjobb lesz lemondani hő ohajtásáról, feladni tervét és 
gondolatait. E lgondolta a szegénységet, a mely ez esetben reá. 
vúnt kozik. Hogyan s miként fog megélni ? Ha idejét oly igaz
;;:~ígok tallitásában tölti, melyek szépek s különösek, de a me
lyeket az emberek nem szeretnek: akkor meg fogják vetni őt 
selutasitani; s igy ő ki Jesz téve szükségnek, éhséghek. Ez 
elgondolás sokaig nyugtalanitotta. V égre a1'ra szá.nta mag;'tt, 
hogy mi előtt ama nagy lépést koczkáztatná, megpr6bálja, vnl
jon Isten eltáplálja-e őt valamely csodálatos módon. - De 
másféle gondolatai ís támadtak. Elgondolta, hogy ha föllép és 
végrehajtja szándékát, megeshetik, hogy nagy kír~lylyá lesz, 
kínek hatalma van az emberek sokasága felett, és e mellett 
gazdag s felséges is. - Egész erejéből k ellett küzdenie e gon
dolatok és kísértések ellen, mielőtt csak egy lépést ís tehetett 
volna azon az úton, a mely oly tifSztán és világosan kijelöhe 
tárult fel e l őtte. - ·Ez az állapot tette, tehát, öt komolylyá, 
gondolkoz6vá, szomol'uvá s hallgataggá; és ez üzte őt a város 
és az emberek zajából, sot barátai tál'saságábólls, a pusztába. 

De Jézus végül l egyőzött minden aggodalmat, mínden 
töpren kedés!. L~lkébe egy áldott világosság hatolt; a benső 
k üzdelem megszünt ; a fellegek arczáról s a. bánat szivéből el
tüntek; igen, Illert erősen elhatározta, hogy teljesen átadja és 
l'á s~!3nteli magát az I sten szolgálatára i elhatározta, hogy, mint 
az O kedves Fin, elmegy s elmondja testvérei nek ama jó bire 
k et, amM:: örvendetes izeneteket, tI. melyeket Isten neki kije
lentett. Elmegy és megmondja, hogy semmi sem áll az Isfen 
és az ember között, (mi egymást61 elválaszthatná), csakis a 
bUn, a tudatlanság és a hitetlenség; hogy mi nden kis gyermek 
az I sten gyermeke; hogy a hatalmas I sten: a szeretetnek 
I stene; hogy nem csupán zs idók , hanem pogányok is az Ő 
gyermekei j és hogy mindpn ember fölemelheti szemeit, fbIte
kinthet az egekre és elmondhatja.: " lIIi Alydnk l" Elmegy, és 
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azzal fi csodálatos hatalommal, melyet Isten néki adott, be
bizonyj~ja a népnek, hogy az Isten azt ak:l.1:ja, azt kivánja, 
hogy gyerm ekei testben és lélekben egészségesek , .i 6k, boldo 
gok, hittel és reménynyel telj esek legyenek. E lmegy, és meg
próbálja fé lre yonni azt fi. sötét fátyolt, mely n. mennyet il 

fű ld tő l , Istent [1.7. embertő l elvidasztja ; szóyu l, megtc8z min 
dent, hogy ft földet, fL menny il'e l ehető lesz, mennyo l'szággá 
v:'!ltoztassa. - A nép bizonyára hallgatni fogj a. öt, s örömmel 
hagyja el félelmét, bilincsei t és büneit! 

A midőn mindezek előtte ti sztán és világosan állottak, ,lj 

midőn ma gát emc nagy munkára szivvel-lé lekkel elhatározta: 
ugy tetszett, mintha angyalok sllsognitnak hozzá s crösitenék 
öt" A puszta, melyben vala, mintha tündöklő lényekkel lett 
volna eltelve, kiket az Ő mennyei Atyja küldött, hogy szeres
sék, bátoritsak és vigasztalják őt. - S ö haza. ment, megiddva 
oly mennyei adományokal, melyek bitmulaktba ~jtették mind
azokat, kik hallott" k szavait és lá tták tetteit. 



I". 
Jézus a népet tani tni és gyógyitani kezdi. 

illostmár nyiltan föllépett s tanitani kezdett. Azok 
it szép s fontos igazságok, melyeket Istenrő l , az embe
rekről, s a siron túli életrő l elbeszélt, csakhamar sok 

. hü es szerető barátot s hallgatót vonzottak körébe. 
Ezek közül ő később kiválasztott tizenkettőt, hogy legye
nek az ő t.anitványai és követői. Ezek l eginkább egy
szerü, józan gondolkozásu, becsületes es komoly em

berek voltak i nem voltak vakbuzgók, sem álszentek ; de 
egyik sem értette meg J ézust valóban és tökéletesen, sőt -
a mint később látni fogjuk - végül az egyik ép ál'uJója lett .. 
Másfelől, a mint ezt Jézus már előre elgondolta volt, meg in
dult ell ene a gyülölség ·s gyanusitás azon emberek részéről , 
k ik nem nézhették jó szemmel, hogy új ta.nitásai által it népet 
magához hódi~ja . lfert az új igazságot, bármily j ó és szep le
gyen is, az emberek legtöbben rendesen gyüJölni, annak tani-. 
tájitt megvetni, lenézni és üldözni szokták Igy találta ezt Jé
zus js. Különösen mikor J eruzsálemben tnnitott, f~ljda.llllasan 
kellett tapasztalnia, hogy a tekintélyesebb emberek, a papok 
és irástudók rendkivülileg hara O" usznak s bosszankodnak reá. 
A köznép itzonban tömegesen c~oportosult hozzá., hogy hallja 
szavait és lássa bámulatos cselekedetei t ; és igy, it kik elhAlI 
gattatni akarták is, nem merték őtet bú.ntani. 

Bármenc ment, mindenütt ugy Hint fel, mint a ki nek 
hatalma van az emberek figyeimét és szeretetét lll~lga irúnt 
fülkelten i. - D e volt neki még egy más, kU!önösebb Ilatalma 
IS. Oly jó, nemes és b ölcs volt 0, és anny ira telve bizalom-
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ma.l a mennyei Atya iránt, hogy sok oly dolgot tehetett, 
melyek azok előtt, kik nem éltek ily istenes' életet, lehetetle
neknek látszottak. Szegény, tébolyodott embel'ek, kiket hozzá 
,-ittek, az ő gyógyitó közbenj ál'ása lllellett visszanyel'ték értel
müket és gondolkozó tehetségüket. Siketeket, vakokat s nehéz 
betegeket is gyakran gyógy itott; hab,\ l' nélu" mikol' a körülte 
tolongó nép nagyon tudatlan, gonosz, vakbuzgó és követelő 
volt - semmit sem tehetett él'ettük, - Ugy tetszett, mintha 
valamely isteni erő egész szokatlanul áradott volna szét az ő 
beszédeiből és cselekedeteiből, annyira istenesen élt s annyira 
hitt és bizott őbenne, Mikol' a nép kél'dől'e vonta, hogy mi 
módon mondhat ily meglepő igazságokat s mi módon cselekszik 
ily csodálatl'a méltó dolgokat, J ézus mindig azt felelte, hogy ő 
csak azt beszéli, a mit a mennyei Atya mondott neki, és hogy 
az Isten az; a ki ily dolgo bt cselekszik általa. Ily módon, ily 
isteni segélylyel végezte gyógyitásait, 

Nyomorult őrültek, kik a si l'boltok között laktak s kik et 
senki megkötözni nem tudott, mikor az ö szavát hallották, 
előjöttek és leültek lábainál csendesen, szeliden. Szegény, sze
l'encsétlen vakok, ülve az 'út-szélen, mikor hallották, hogy 
közeledik, hozzá kiáltottak erős hittel. bizalommal és remény· 
nyel, kél've, hogy állj on meg s gyógyitsa meg őket; és az ő 
gyógyitására Isten vissza adta nekik a látó tehetségüket. Sze· 
rető édes anyák hozzá vitték beteges gyermekeiket, és a midőn 
Istennek ez igaz Fia kezét rájok tette: az elbágyadt szemek 
mind-inkább megélénkültek, s halvany arczaikra egészséges 
szin költözött. ~ Sok más bámulatos dolgokat cselekedett, 
olannyira hogy a nép azt mondá: ilyen még sohasem töl'tént 
Izraelben, S nem is csoda; mel-t" hitetlenség, a bün, a tudat
lanság s az Istenről való megfeledkezés az egeket, ugy szóka, 
elzárta volt előttök, s ők távol jártak az Is tentől, a ki pedig, 
ha igazán keressük és kélj ük, segélyével és gyógyitásával 
közel van mindig mindenikünkhez. 
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Jézus a megszomorodottak vigasztalója, 

a bünösök megmentője, a szegények barátja, 
és a kis gyermekek szeretője. 

ezus nagyon barátságos volt a bünősök és nyomorul. 
tak iránt is. Annál is inkább barátságos volt irántok, 

> mert látt", hogy a világ mily rosszul bánik velők. 
Büneiket) természetesen, nem helyeselte; de hogy e 

bünöktől megszabaduljanak, hogy jókká legyenek: erre 
egesz erejéből törekedett. Ha tehát valamely szerencsét
len bünö, ember járult bozzá, a ki jó útra terni ohajtott: 

J ézus örömmel vezette ft bánatos szivet az Istenhez, a mennyei 
szerető Atyához; örömest biztositotta a bánkadót arr61, 'hogy 
Iste.ntőlmcgbocsátást, kegyelmet fog kapni. 

Sok szép és tanulságos történetet beszélt el annak meg
mutatására, hogy -az Isten azt akiuja, hogy mindnyájan hozzá 
teljünk, még akkor js ha engedetlenek, rosszak es gonoszak 
voltunk. Igy, beszélt ő ama jó pásztorról, ki többi juhait ott
hon biztonságban hagyva, elmegy, hogy fölk eresse az egy 
elveszettet. - Beszélt a szegény emberről, fl, ki idig merészelte 
sz~meit az egekre emelni, de a kit az Isten mégis megáldott, 
mlhelyt átérezte és megbánta bünét s Istenh ez könyörgött, 
hogy segitse meg s tegye őt jóvá es igazzá. - Beszélt ama 
balga, meggoll(lolatla.ll ,ifjuról, ki odahagyta atyja házát, elment 
messzi földre, ott eltékozolta minden vagyonát mit örökségül 
kapott volt, s végül roppant szükséget, éhséget szenvedvén 
meggondolkozott s bánatos szivvel haza tért, hol atyja örÖJll

könnyekkel fogadta. _ :Mindezeket azért mondotbt a népnek, 



hogy megmutassa, hogy Istennek, a. mi Atyánknak, mily nagy 
gondja van l'ánk, s hogy ül'ömmel fogad be valahányszo L' 
bünbátlólaO' hozzá. visszatérünk. - Egyszer egy boldogtalan, 
rüSz asszo;y járult Jézushoz, s a. saját bünei miatt bánkodva 
könnyeivel öntözé lábait; J ézus a helyett hogy elüzte volna, 
kegyesen. s megbocsátólag fogadta, ,annyira, h.ogy a ~Ő ép, oly 

. vigasztalással s reménnyel eltelve tavozott, mmt a mtly bana
tosan s csüggedetten oda jött volt. 

Egy más alkalommal, midőn ~ templombnn tanitott, egy 
bűnös nőt vittek elébe, ki hUnc lUlatt - a Mózes törvénye 
szerint -- agyon kövezendő lett volna, s kérdék, hogy ő mit 
mond hozzá? - Jézus felelete ez volt: Ct ki ti közü,letek bún 
nélküli, az vessen először követ ő1'eá. A vádlók e feleletet hallva, 
egymás után k ivonultak, mert érezték, hogy ők maguk is 
bünösök. Jézus pedig e sza.vakkal bocsátá el a bűnein bá,ukodó 
nőt: ered} el, és töMjé ne vétkezzél. 

A mini mi.1ldezekből láthatjuk, Jézus ép oly nagy gond
dal és szeretettel volt a s7,egényel~ és elhagyottak iránt, mint 
a bünösök és nyomorultak il'ánt. O inkább vizsgálta a szive
ket, mint a külső tekintetet ; kevesebbet gondolt a gazdagság
gal, mint a jellemmel ; legfőbb öröme volt Íolemelni az eleset
teket, sokra becsülni s támogatn i az alázatosokat és gyengé
ket. - A gazdag emberekről, kik a templom perselyébe 
aranyat hánytak, azt mondá, hogy az a szegény özvegyasszony, 
ki csak egy fillért vet, többet "d, mind ők, mert 5 mindenét 
oda adja, 5k pedig a nagy b5oégbOl nagyon is keveset adnak. -
Rendesen az alázatos sorsIlakat, az egyszel'ü embereket választá 
tanitványainl és követőiü l ; az éhezőket, elhagyatottakat és 
szegényeket különösen megáldotta s számokra boldog jövő 
életet jósolt. Egy alkalommal egy Lftzár nevü beteges koldus
ról beszélt, ki oly nyomorult völt e f6ldön, hogy napjait egy 
gazdag ember kapuja el őtt fetl'engve kellett töltenie, s a gaz
dagnak asztaláról hullott morzsalél>okkal is megelégedett, de 
a ki halála után az angyaloktól az Abl'ahám kebelébe viteték; 
a gazdag pedig, ki e földön Istenről megfeledkezve élt, a til l· 
vi lágban lelki kinok között esengve tekintgetett a jók és bol
dogok mennyországa felé. 

Mikor őt azzal vúdolták hogy az el hagyott~tkkal, szegé
nyekkel és bünö.sökkcl igen sokat foglalkozik - ö bölcsen és 
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szépen igy felelt: "az egészségeseknek nincs szükségök orvosra, 
hanem a betegeknek; azért jöttem, hogy (ölkel'essem é8 megment
sem a. elveszetteleet. " Uunkhlkodásának czélját, élete teendőit 
eayszer ép egy r égibb prófétai könyvből olvasta fel, mely 
kÖnyvet fi szülői háznál valószinüleg már többször olvasott 
volt, e szavakkal : - "Az Urnal~ lelke van é1l'rajtam, ct 1niért 
föl/cent engemet, hogy II szegényeknek az evangeli .. mot hú'des
.''''''; elküldött enq"met, hogy meggyógyitsam a tÖ"edelmes szi
viieket, hogy hÚ'dessek a foglyoknak szabadulást, és u vakoknak 
s/!emek megnyilását, hogy szaba,lon bocsássam a letapodtal,"t, 
hogy hil-dessem az Umak kedves esztendejét." - N em csoda, 
hogy fi midőn e szavakat olvasta és magyarázta az ö szelid 
k egyes szobtsa szerint, a nép álmélkodék az ő kedves beszé
dein, melyek sz"jából jövének, és mindenektől dicsőitteték . 

E mellett soha sem szünt meg szeretni a kis gyermekeket, 
és a mezők viI'ágait, melyekben, még mint gyermek, a kis 
Názúrethben oly sokat .gyönyörködött volt. Gyakran beszélt 
" lili omokról, a magvakról, a lég madarail'ól, a mező füveiről ; 
és mikor az anyák, kik hittek és biztak benne, kicsiny gyer
mekeiket hozzá vitték: ő kaljaira vette, megáldotta, s mondá, 
"ilyeneké u mennyeknek orszá,qa. H Egyszel' pedig, midőn tanit
ványai előtt az alázatosságl'ól és lelki tisztaságl'ól beszélt, sok 
szép dolgot mondott a kis gyel'mekekről, egyebek közt azt is, 
hogy Isten nem aka,:ja, hogy közülök csak egy is elveszszen, 
s hogy azoknak angyalai a mennyol'szágban mindenkol' látji,k 
a mennyei Atya ol'czáját. I 

• 
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, 'I. 

Mit tanitott Jézus? 

föllépésének czélját a nép elött előadta, J ézus 
I azt mondá, . hogy ő az. Isten től j ött, és az I sten fia . 

Mondá azt lS, hogy llimdazok, b k e fö ldön élnek, 
Isten gyermekei, s hogy mint ilyenek boldogok 

es elégettek lehetn ek , ha az I sten akaratát teljesitik. 
rr anitotta, hogy Isten, az Atya) csak azt k ivánja tőlük , 
hogy megértsék az ü szeretetét, s hogy boldogságot 

az ő akarata teljesitésében e fuldön, ép ugy mint az 
angyalok boldogságukat találják a mennyben, illeIt betölti k 
Isten akal·atát. Sokat beszélt ft világosságról, felszólitva az 
embereket, bogy azt keressek és abban jál:janak, hogy igya 
tévelygéstől , nyomortól és büntő l megmenek ülj enek. Tanitotta, 
llOgy az Istent mindenhol illládhatjuk es tisztelhetjük, nem 
csupán fi j eruzsálemi templomban - mint a papok mondák, -
vagy pedig a szent hegyen Sám~l1·jáb:l.n, hanem mindenütt, fi 

hol az emberek Istent igazán keresik s lélekben hozzá emel
kednek . 

A z ily tanitásokat Jeruzsálembcll nagyoll sokan 11 eJll 
szerették, kulönösen azok, kik ily nagy és nemes igazságok
hoz szokva nem voltak; némelyek az.onban örömlllcl fogadták 
s szivből üdvözölték. Ez utóbbiak közé tartozott a köznép 
nagy része, kiknek egyszel'ü szivében a Jézus szavai v isszhangrll 
találtak ; mert ő nem beszélt könyvekből , hanem a saját em
beri szivéböl ; nem régi hagyományokat, elav ult tanokat ütni
tott. hanem új és kedves igazsúgokat, melyek a . tiszta és be
csületes lelkekbe azon nal behatoltak s kész fogadta.tásball 



l\IIT 'I'A NITO T T J(~ZU:; ? 
~ 17 -, 

részesültek. - Epen ezél't a nép őt örömest hallgatta s vala. 
Idwyszol" be~zélt , tömege~en csoportosult hozzá, annyira, hogy 
II jel'uzsálenll papok és Jl'ástudók nyugtalankodni kezdettek 
fé'lve, hogy a nép őket egészen elhagyja, sj e názárethinek va l~ 
Jásához csatlakozik. 

Különösen egy dolgot tanitoU ő foly tonosan a népnek, azt 
t. i. hogy Ho mennyekn ek országa - fi mint ő nevezni szokta
e foldön kell hogy megalapittassék . Ama szép és bölcs imában 
js, a mely szerint tanitványait imátkozn i tanitotta, az első ké. 
"és az, hogy j öjjön el az I~ten országa, és hogy legyen llleg az 
ű akarata e fóldön ugy , lllmt a mennyben. - 1\'Iit értett ö ez 
nlatt ? E kérdést intézték hozd. gyakran azok is, a kik hittek, 
biztak benne s szel'ették őt; s nem csodálkozhatunk, ha né
melyek, még barátai közül is, azt gondolták, hogy valamely 
fo ld i ol'szágl'ól beszél, melyn ek létezése a kil'ályok és hadsel'e
gek hatalmától függ. 

D e J éztls nagyon türelmes és e lnéző volt a nép iránt, 
akál' ellenségei aká l' bal'átai voltak is azok. Igyekezett meg
értetni velök, hogy az az ország, melyről szól, ott van őben
nük, s bogy ez or8zág létezése a szivek szeretétől és attól fiigg, 
ha. az emberek Isten akaratát t eljesitn i yá,gynak . Ez ország· 
nak tehát nincsenek külső határai, n incs látható kiJ·á lya. Oly 
ország ez, melybe mindenki beléphet, még a rabszolga is s fl 

kicsiny gyermek is, mert a mennyország nagy, K irálya a fó ldi 
megkii lönböztetesek et tekintetbe nem veszi. Epen ezért J ézus 
ez országba meghivott szegény halászokat, bánkodó bü nösöket, 
egyszel'ü mesterembereket, elhanyagolt gyermekeket, szóval 
meghi\rta mindnzokat, kikn ek egy jó Királyra ~s szereti) 
Atyára szukségi.ik van. l\1egmondotta. nekik, hogy ez országba 
való beléphetésre nem kell egyéb, mint a saj át igaz vágyódá
suk, tiszt.a. érzelmeik és j ó magll~yisel ete. T eJj esitsétek Isten 
akarat~t. - mondá, - bi zzatok Obenne, szeressétek és imád· 
játok Ot - s ekkor boldoO'ul és öl'vendez \'e fogtok élni abbalI 
a tudatban, hogy Isten ol's~ágában yagytok most, s oda fogtok 
befogadtatni majd fi. j övő életben. 

~. 
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, ' II. 

A h egyi bes z éd. 

gy napon, midőn Gali leában roppant fwkaság gy ült 
kÖl'ébe s őt hallani ohajtotta, J ézus fölment egy szép 
kis hegYl'e és ott prédikált. A beszédet, melyet ez 
alkalommal mondott, na hegyi beszéd"-nek nevezik. 

Egy szép s megragadó beszéd ez, mely már mintegy 
ezel'l1yolczszáz évig gyönyöl'ködtette és oktatta az em-
beriséget, s a mely bizonyára még gyönyörködtetni 

és oktatni fogja az eljövendő ezer meg ezer évek alatt is. 
E beszédben Jézus sok oly dolgot mondott, melyek a vi lág 
gondolkozásával és beszédmódjával ellenkeznek. A világ 
ugyanis boldogoknak mondja a gazdagokat, a szerencséseket, 
az erőseket és hatalmasokat, szóval azokat, iL k ik il. vi lág 
szerint látszólag boldogok. J ézus ell enben boldogoknak mond,í 
a szelideket, az alázatosokat és szerények et, kikben nincs vi 
lági gőg, büszkeség és hiuság. Boldogoknak mondá, to vábbá, 
a szomorkodókat, az irgalmasokat, a békeségsze " zőket, a tiszta 
szivüeket, s azokat~ a kik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, 
és a kik háborgatást szenvednek az igazságért. E beszédben 
tanitotta azt is, hogy akik az Isten országába lllellni ohajtanak, 
azok olyanok legyenek, mint a hegyen fekvő város, a mely el 
nem l'ejtőzhetik , vagy mint. a fénylő vilá.gosság, mely minde
neknek vezetőül és útmutatóul szolgál; mert csak igy áraszt
hatnak boldogságot e világra, s csak igy vezethetik az embere
ket e földön a mennyei .Atya keresésére. 

Tahitotta a népet a.lTa is, hogy hivek és bátrak legye
nek, s a kötelesség és igazságosság ú~jál'ó l semmi körülmények 
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között Je ne tét j enek, mert inkább veszszen el az embernek 
egyik keze vagy szeme, mintsem gonoszat cselekedjék. l\Iondá, 
hogy legyenek engedékenyek, megbocsátók ellenfeleik iránt; 
őrizkedjenek a gy iilülségtől és bosszuállást61. "Sze"essétel, el · 
lensé.qeiteket, - igy szól, - áldjátok azokat, a kik titeket át
koznak, jól tegyelek azoMal, a kik titeleet gyülölnek, és imádkoz
zalak azokért, a kik liteket hábm'galnak és üldöznek, hogy 
legyetek a ti 1Jiennyei Atyátoknak fiai; mivel a z az Ő napját 
j'eltámasztja miucZ a j ókra, ?n'ind a gonoszokra, és esőt ád 'Jnind 
az igazakn(jk, '1It'i1ul a hamisaknak." Tanitotta, hogy titkon, 
magányukban, I stenhez imádkozzanak s ne csináljanak csupa 
külső láttatást az imádkozásból. Abban az időben, ugyanis, 
az emberek nngy gondot fOl'ditottak a látszatra, a formá.kra, a 
szertartásokra., annyira hogy nemely képmutatók az utcza.k 
szegletein is szoktak imádkozni, s tüntetéssel alamizsnát osz
togat.ni , csak azért, hogy másoktól látt~ssanak s megdicsél'tes
senek. De J ezus azt mondá, nem az a fődolog, hogy mit látnak 
az emberek , hanem hogy mit lát és mire tekint l sten. Taná
csolta tehát, hogy imádkozzanak s tálják fel szivüket Isten 
e l őtt ti tkon, s tegyenek jót mutogatás nélkül. 

Tanitotk'1., hogy ne földi, hanem mennyei kincset gyűjt
senek, melyet sem rozsda sem moly meg nem emészthet, és 
senki el nem lopha~ja. Ennélfogva tanácsolta, bogy ne aggód· 
janak tulságosan a világi szükségletek - eteI, ital és öltözet
miatt, hanem k eressék először az Istennek országát és allDak 
igazságát s aztán egyebek is megadatnak nékik . Tanitotta, 
hogy I sten mindig k ész meghallgatni imájukat; tudja és ismeri 
szükségeik~F, s mint , szerető Atya, megád minden jókat azok
nak, fi kik Otőle k éril\:. 

Beszédjének végén egy komoly és fontos jgazs{lgot hir
detett e szavakkal: "Nem "nindenki, {(. ki mondja: U,,"am.! 
U l ' am! megyen a mennyek országába, hanem, az, a ld c s e
l e k s z i «(, mennyei Atyának akaratját." E nagy iga,zságot 
még világosabbá tette ama két ember példájával, kik közül 
egyik a kősziklára, másik pedig a fövényre épitette házát, Az 
elébbinek háza szélben, esőben és ál'vizbeu is rendületlenul 
megállot t, az ut6bbié pedig összedült és annak romlása.nagy 
Y~la, Az első azokra czéloz, a kik hallják a J é:r.us szavaIt, ta-
111túsnlt, s megtartják , követ ik és cselekszik is azokat; a mú-

0* 
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.odik pedig azokra, kik hallják ugyan, de nem k öyetik. -
Mikor J ézus e ritka-szép beszédet elvégezte, a sokaság bá
mult, álmélkodott, mert ő ugy adta elő e tanitásokat, mint a 
ki hitte és tudta, hogy azok iga.zak; ily tanit6t pedig még 
sohasem hallottak volt Izraelben . 

• 
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1'111. 

Jézus az Istennel lelki viszoI).yban volt . 

• 

az I stennel folytonos összeköttetésben, közleke
désben volt. Ez volt titka az o életének, mely Isten
tül ,oha el nem távozott, róla meg nem feledkezett. 
:Már ifju korában Isten, mint egy 'igazán létező val6-

ság, tünt volt fel lelke előtt. Már hallotta volt I sten 
sugallatát a saját lelkében; látta volt Isten dicsőségét 
az egeken; érezte volt I sten jelenlétét a földön; elhall

gattatta volt a szenvedély, az önzés és engedetlenség sza
vait a saját keblében; hivatkozott y·olt Istenre, mint veze
tőjére, Atyjára, es Barátjál'a, - elannyira, hogyavegén azt 
érezte, hogy őmaga semmi, . hanem az Isten minden. Ennél
fogva azt mondá a népnek, hogy ö Istentől jött; hogy az ő 
beszédei tulajdonképen nem az övéi; "hogy az ö Atyja cselek
szi ama dolgokat, és hogy ö és az O mennyei t\.tyja egyek. 
Ezért mondá: "Én és az Atya egye', vagyunk." O hitte, érezte . 
es tudta ezt, mert bizonyos lelki öröm hatotta át lelkét, érezve, ' 
hogy Isten akarata előtte mind világosabb es tisztább lett; _ 
szivének legnagyobb öröme telt ama gondolatban, hogy Isten 
öt elllem hagyja. Ezért mondá, - nem hogy magának dicsö~ 
sé~et követelj en, hanem hogy lelki örömének hálás kifejezést 
adjon, - e szavakat: »nem vagyok egyedül, mert az Atya 
velem t·agyon. ~~ 

~1:ikor a zsidók hallották, hogy azt hirdeti, hogy az Isten 
benne van, hogy ö Istentől jött, őt Isten küldötte, s hogy az ő 
besz.édei az Isten beszédei - némelyek elég balgán azt kép
zeltek, hogy Istenn~ teszi magát. Nem értették meg az ő 
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te rmi:szetének ártatlan egyszel'üségét. N em tudtak belátn i ne
mes és tisz ta. lelkének mélységébe. Nem \yették észre, hogy 
J ezus csa.k annyit mond, mennyit min eten szerető gyennck 
mondhat, midőn a szeretet és tisztelet áldott isk oláj ában hosz· 
szasan növek edve, j ó atyjának vagy anyjának gondos szerete· 
tét mind mélyebben átérez i s akaratát telj esen .Uérti. - l\li is 
I sten o·vel'mekei vao~yunk; mi is élhetünk nemes, meO"szentelt o" , o 
viszonyban s összeköttetésben mennyei Atyánkkal. Es ha rosz 
szokásainkat elhagynók, ha akal'atosságunk és engedetl ens6~ 
günk sötétségét eloszlatnók , h a a szenvedély és gőg malmát 
megszlintetnők, és ha ugy -figyelnénk it mennyei Atya intő 
sz6zatára, mint J ézus, akkor mi is vele együtt elmondhatnók : 
a szavak, melyek et szólunk, nem miéink, hanem az O\~é i , 
mert a mi Atyánk nIindig velünk van. Ha Iste n szel'etetét lel
künkben teljesen áté!-eznők, ha szivünket és életlinket Neki 
tökéletesen átszentelnők, akkor mi is mindannyian elmondhat· 
nók a J ézussal: "Éli és az Atyám egyek vagy",,!. ." 



I 
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• 
• 

IX. 
• 

Jézus az irástudókat és farizeusokat 
kárhoztatja . 

• • 

J ézus idejében a zsidók közül sokan nagyon szük-
, körü gondolkozásuak, álszenteskedők, vakbuzgók 

és önhittek voltak; hitték, hogy Istennek nagyobb 
gondj a. van ráj ok , mint más· nemzetekre ; sőt né· 

melyek ép azt gondolták s hirdették, hogy I sten csak 
rólok gondoskodik, ,, mig l)1ás nemzetek többé nem ta
lálnak kegyelmet Onála. De J éz us nyiltan megmondá, 

hogy ez nagyon téves ~s helytelen felfogás. Isten gyermekei 
mind azok, fi kik az O akaratát cselekszik; ezek pedig nem 
csak egy bizony.os nemzetben s bizonyos szülőktől születnek. 
hanem találhatók mindenütt, a hol az emberek I stent meg
ismerni és igazán tisztelni igyekeznek. A helyett hogy egyet. 
értett volna a papokkal és azokkal, kik hil'dették, hogy csak 
a proféták és Abrahám utódai bocsáttatnak be II mennyeknek 
országába, - Jézus hatá!'ozottan kimondá, hogy mások is 
nagyon sokan fognak bemenni, a. világ minden részéből, ke
lelt'ől, nyugotról, északról és délről, s ülni fognak a profeták 
és pátriárkák lábainál a mennyekn ek országában. Ezt mondva, 
egy szép, nagy igazságot mondott; n~gyobbat, hogysem az 
akkori emberek telj esen felfoghatták s elfogadhatták volna; 
nagyobbat, hogysem az emberek Inég ma is mindannyian meg-' 
érthetnék és elfogadhatnálc EO'y oly igazság az, mely az em
beriség j obbjait ezután is I11il~d elébb és magasabbra fogja 
vezérelni. 
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Jézus mondásai, tel'mészetesen, nem lehettek mind~g 
!Szelidek és gyöngédek, mert életében sokszor kellett bes~él nle 
olv emberekhez is, kik nemcsak nem szerették tan itásfilt, ha
n~m e mellett még kevélyek, felf;uvalkodottak, önhittek, .~g.~z. 
sá(Ttalanok és ámitók is voltaIc Es habá.r n. roegterö bünosoh:. 
he~ Yngy a. bánkodó l'oszakhoz l!'enki szelid ebben mint ő.nem 
szólhatott, mindazonáltal nem tehette, hogy ne nehezteljcn s 
boszanko~jék azokra, a kik csak szin leg vo!tnk jók, de me~
vetették szavait S mindent elkövettek , hogy .a népet az ő tam-• • 
túsa i hallgatásától visszatartsA,l;;:. Epen ezer t, mint a napsugar 
és vi llám ugyanazon egek ről jő: ugy az ő j óságáII fI k és szere
tetének országából olykor-olykor villám is jött, hogy megret
tentse azokat, - irástudókat és farizeusokat, - kiket méltán 

'képmutalóknuk nevezett. Ezen nem is csodálkozhatnnk s őt 
ezért nelO hibáztatha~juk; me,'t a j ó embereknek, épen azért 
mert jók, gyülölniök kell minden becsületlenséget, ámitást és 
képmutatást; s a nép tanitóinak, kik a szomorkodót: II tudat
lant, a bünöst és nyomorultakat boldogitani akalják, szigol'uan 
kell föl szólalniok azok ellen, kik sem magok az l sten orszá
gába belépni, sem másokat oda beengedni nem akarnak. -
Jézus lerajzolta a nép előtt e gonosz emberek j ellenwonásait, 
s mtette, hogy őrizkedjenek tőlül\:. 

Tanitványait arra tanitotta hogy bátrak és hi,-ek le"'ye-
k ' , o 

ne -; llOgy ne féljenek ellen ségeiktől, kik őket elhallo-attatni 
sz~retnék , "Mikor titeket ii/dömel, valamely vá,'osban~ - igy 
szol, - 1IIen)etek el ",ás városba és ott hirdessétek az I sten 
o~'~zágát; hogyha megölnek is érte, ne fé?;etek, mert nagy lesz a 
tl.~u!alm(.dok a ,~~e'~J1yben . [{r". az emherel..: előtt engem elismer
t,el. es ,~al1otol.', en zs elfúglak .smerni titeket az éli Atyám előtt 
es az O szent angyalai előtt . " 



• 

• 
X. 

Jézus a halálra késztil. 

- . -

ézus csakhamal" tisztán belátta, hogy azok, kik a nép 
közt tekintélyes állást foglalnak el, és a kiket kép
mutatásukért, ellenséges magukvi.eletéél"t oly sok
SZOl' megdol'gált. el tognak követni mindent) hogy 

öt munkájában megakadillyozzák, sőt életének is vé· 
get vessenek. Még csak mintegy 2-3 évig tanitoUa 
volt a népet; még ifju ember volt, kinek az élet nagyon 

kedves lehetett, s kinek I"eményei a jövendő sikel" szép képeit 
rajzol ták lelki szemei elébe. De elég bölcs volt arra, hogy a 
bekövetkezendőket elől"e lássa; elég jó, hogy azok elől vissza 
ne huzódjék; és elég bátol", hogy meg ne I"ettenjen. Leendő 
szenvedéseit tanitványai és tál"sai nagy fájdalmál"a beszédében 
olykol"-olykol" él"intette, jósolgatta ; sőt azt is megmondá, hogy 
nincs máI" messze az idő, midőn közülök elvétetik s halálra 
adatik. Ilyen alkalmakkoI" megszolJlOl'odott tanitványait rende
sen biztatn i szokta, hogy készüljenek az ő nyomdokaiba lépni, 
hogy vegyék föl kel'esztjüket 'bátl"an és kövessék őtet. " Mit 
tesz az, ha el is vesztitelc életeleket énérettem.? - mondá egy
szer, - ismét meg fO,qJálolc találni azt; avagy 'mi haszon van 
abban, ha életeteket megtm'/jdtok s a világot megnyeriteIc, de 
ugyanekkor elveszititek lelkete"et? - - Igy szokta oket előkészi
teni az ö korai halálára, s tallitani , hogy hi vek és bátrak le
gyenek. 

Egy napon. midőn már e dolgokról szólott volt, magához 
7'ette nehány tanítványát és elment velök egy magános he~ryl'e 
llnádkozni, Mialatt ott voltak, fényes felhő vette őket körül; 
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Jézusnak arcza vakitó fényben tündökölt, s égi szózat sz6lott 
hozzá. Ez alatt a. tanitványok arczczal il földre borultak) mert 
nagyoll megrémülének. 

Ez órától fogva, Jézus mind inkább és komolyabban 
készült iL haláll'a.

1 
habár még sokáig k ell ett volna elnie, s a 

szeretet és kegyelem nagy munkáját fol ytatnia. Főleg a népen 
sajnálkozott

1 
melynek egy igaz barátra és jó tani~óra oly na~.y 

szüksége volt; de szánalommal gondolt azokra IS, a kik ?,yu
lölték őt s életére törtel" - Egy napon Jeruzsálem felett 
mély gondolatokba mm'ült, Elgondolta, hogy mily di cső s bol
dog város lehetett volna az, ha lakói I sten el,len és az Ő pl'~ 
fétái ellen mindannyiszor ról nem támadtak volna. Vég ül 
könnyekre fakadva mondá: - mily ,Udottá tettelek volna, ha 
engem megtürtél és reám figyeltél volna! - mikép gyiijtöt
tem volna össze a te gyenuekeidet az Isten és HZ egymás 
iránti szeretetben! De ime most, a kegyelem napjai elmultak; 
dicsőséged puszta rommá válik, s szépséged mint álom eltünik! 

Aztán beszélt egy gazdag emberről, ki n"gy vendégsé
get csinált, melyre sok vendéget hivott; a meghivottak azon
ban, mikor az óra eljött, kiilönfélekép mentegetőztek és nem 
mentek el. Mondott egy más példázatot is ama munkásokról, 

. kiket egy gazda a szőlője gondoz,\sára megfogadott, de fl kik 
hUlelenek voltak s midőn fl gazda szolgáit a termésért kül
dötte, megfogták és kihányták vagy megölték azokat, sőt 
megölték végül, midőn hozzájok ment, a tulajdonos fiát is, __ 
E példázat~kban J ézns ~maz engedetlen és gonosz izraelitákat 
Jrta le ~s Jellemezte, kl~nek Isten oly sok kiváltsilgot adott, 
de a kIk ruegolték a profetákat. s most alattomban azt teJTe
ZIk, hogy megöljék az Isten szeretett fiát is, Kijelentette egy
szersrumd azt IS, hogy az I sten országa ., Inel'Yl'e 0"\ fl l fi' , ~ <, o {. \ Zl'ae 
g?llOSZ al) meltatlanok. nemsokára fel fog ajánltatni az eO'ész 
VIlágnak; S hogy a sze~ények bünösök és t d tI k"" " 
zet és fa' k"l" b é t") , n a ano - nem· - J' u on s g néll''' l l II ' l' ,t If a'ák ,'u - megJa gatják az áldott öröll1-
,~~nd:g:é~~l:le. - a meglnvást és el fognak menni az l sten nagy 
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Xl. 

Az Urvacsora, és az utolsó ima. 

• 

gonoszok. kik folytonosan gyülölték, végre elhatároz· 
ták , hogy elpusztitják őt; mert a nép tömegesen tért 
át 11Ozzá, sőt király{noá is kivánta őt tenni. Jézus 

. azonban erre 1?-em vágyott, os csak azt engedte meg, 
hogy kiáltsák: ."Aldot!, a ki jött az Urnak nevében I" -
A farizeusok azt követelték, hogy hallgattassa el a né· 
pet, mely igy kiáltva követé ; de J ézus ezt felelte: 

,,1IIonclorn néktek, ha ezek hallgatnak, u kövek fognak kiál
tani." Ezt azért mondá, hogy megmutassa~ mennyire lehe
tetlen HZ emberi szivet visszatartani attól, hogy szeretetét ki
fejezze. - Aztán mondá a népnek: "még egy kevés ideig vele· 
tek van a világosság; já.jatok, a mig világosságtok van, nehogy 
sötétség .lepjen meg titeket. JJfig világosságtok van, higy jetek a 
úlágosságban, hogy a világosság fiaivá Z_gyetek." Ezt azért 
mondá, mert tudta, hogy ellenségeinek kegyetlen kezei addig 
nem nyugosznak, mig életének viláO'ossáo'át ki nem oltották. 

Ez ellenségek tauakodtak i~ ell ~Je, hogy . mit tevők 
legyenek, mikép veszitsék el. VégJ'e tauitványai közül egyet 
pénzen megvesztegetve fülbél'eltek, hogy őt elárulja s. keze
ikbe adja . Jézus .. tudta- ezt, s tudta azt is, hogy már llInc~en 
messze a vég. Osszegyüjt~ tehát tanitványait egy, 8zo?uba 
magánosan és ott ette velök a vacsorát, melyet az ő tUllltvá
nyai és követői az ő emlékére azóta mindig venni szo ktak s 
melyet az II Ú1" vacs01'ája" néven neveznek. - A tunit~ányok 
érezték, hogy valami rettenetes dolog fog bekövetkezl1I , mert 
.1 éz us nagyon hallgatag és báliatos ,"olt; álta lában szomol'U 
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egy vacsOl'a volt ez mindnyájukl':1 nézve. - Végre Jé,zus 
l'újok tekintve f~\jdalmasan mondá: "E.Qyik közületek elm'ul 
,·)lgemet. - Erre ll. megrendült tnnitviLn,Vok 8zivszakadva kez 
dék egyenként kérden i: nÉ'n vagyok-e az, U'ram?" 'Még a. 
hiitelen Judás is, a ki jól tudta, hogy ki az. még ő is kérdezé : 
"Én vagyok-e az, Mester?" l\lil'c a )[ester igy felelt:, ..... Te 
mondád':' azaz te vagy az . . Ekkor Judás elhagyá a klcsmy 
gyülekezetet, s elment ki a sötét éjbe, hogy végrehajtsa gono~z 
munk::iját a papok, fari zeusok és il'ástndók k ed\~ére. - Jud~~s 
távozása után Jézus mind ott helyt fi szobában, mind az OlaJ
(Ak hegyén, hová nem sokára kimentek volt, beszélt, hagya
kozott az ö igaz tanitványainak ugy, hogy azt soha el nem 
felejthették. Meghagyta, hogy szeressek egymást s legyenek 
hivek a nagy, szent munkában; biztositotta, hogy" Isten, a~ 
Atya, gondoskodik számokra sok hajlékról az O mennyei 
házában; és hogy ö maga is, elme nvén, helyet készit számukra 
ott, s majd ismét magához fogadja öket. 

Monda, hogy az ő Atyja az ők Atyj ok, s hogy a mint 
Isten szereti öt, épugy szereti öket is. Igért nekik vigasztalót, 
kit I sten fog elküldeni, - az igazság lelkét, hogy bizókk á, 
bátrakká és boldogokka tegye őket a jónak és igaznak ismere
tében; mondá, hogy ha szeretetöket iránta megmutatni akar
ják, nem tehetnek jobbat. mint. ha megöriz ik pal"ancsolatait~ 
s az ő halála után is tovább fo lytatják munkáját. Ne nyugta
lankodj ék szivetek és ne csüggedjet~k ! Áldásomat t imjtatok, 
békémet veletek hagyom. Ne szomorkodjatok. hanem inkább 
örvendezzetek, mert én a Illi Atyánkhoz meO"yek a ki mind· 

, . I " , ny itJun ~at szeret! ' 
Aztán imádkozott érettük oly nemes önfeledéssel, oly 

testyén szeretettel és gyöngédséggel, hogy ennél szebb és ne
mesebb lmát soha senki se mondott; méltó társa abegyi beszed
nek, melynél sze?bet senkl se prédikált. Ez imában arm kérte 
Jst~nt, hogy az o eltávozása után is tartsa meg és védelmezze 
e ~zegény megszomorod ott tamtványokn.t; támogassa öket 
hogy szeressék egymást és eg"ek le&yenek S IlOgy . t "I' 

t lták A . ..! '=' 1 • a mID o ( 
m~gélanu bab z átyát l sll~lernJ: épugy vezessenek másokat is 
mm nagyo sz mma Istemsmeretl'e. 

Aztán a mély imádkozásból fölkelt . . 
hármat magához véve elme l t 1 S tanltványal köz ül 

, l az ngynevezett Gethsemáné 
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kertbe. it hol a lelk i kin és gyötl'elem között sohajtva lUondú : 
ro mindenfelől $zomO'rlt az én lelkem 'mindhulálig .1 U. - mert a sötét 
óra. közeledett. - a bánai, a f<\jdalom , a meggyaláztatás. sőt 
ép a halál órája; - pedig mily nagyon kór"n volt egy ily 
életnek bevégzödnie! - Aztán egy kevéssé előbbre menve, 
arczra. esék s ismét imádkozék; majd. a benső kinok által e l'ö ~ 
próbára tetetve, egy pillanatra. az a gondolata is támadott , 
hogy hütlenül visszatérj en, kerülje ki a közelgető szenvedést. 
iueneküljöu a halál e l ől. D e ez csak pillanatig tartott, mert 
egy angyal fi, mcnnyböl,· egy mennyei szent ihletés megvigasz
tahi és megcl'ősité öt . . - :&fikol' tehát a gonosz emberek, Judás 
által vezéreh'e, az ő elfogására megérkeztek: J ézu8 már nyu
godt és elhatározott volt, s nem engedé, hogy tanitványai vé
delmezzék. - Meg-fogták tehát és elvitték ; tanitványai pedig. 
kettőnek kivételével. elhagyák őt s elfutának. E kettő követé 
őt távolról, és siker l\lt nekik bejutniok az itélő helyre, . hovú 
J ézust vitték. Egyikük azonban, Péter, f61i smertetvén, új ra 
meg újra el tagad ta, hogy ő Jézus követiíj e lenne. ámbár nem 
sokkal az,lőtt erősen fogadkozott volt, hogy kész meghalni 
is érette.·Es a mikor ismételte n megtagadá, J ézus feléje for· 
dult s rá tekintett. E tekintet bánattal s szégyennel hatotta át a 
tanitvány szivét, ... kiment és s irt k eservesen; de többé llem 
is tagaclta meg 'drága bm'útját és tanitqját soha . 

• 
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Jézus megfeszi ttetik. 

lIensegei aztán, látszólag és szinhOL vizsgála: alá ve
tették; valójában azonban az volt a végczélJok, hogy 
megöljék1 akármit mondjon is. D e Jézus egész l~yU
god tan kérdé, hogy mi roszat cselekedett, s a kIme

netelt előre látva, nem sokat védte ma.gá,t. Ekkor gu
nyolni és bántalmazni kezdették , s egy reggel a papol" 
az irástudók és a kik őt halálra adni akarták, elvitték 

Pilátushoz, a római kormányzóhoz, mivel ennek engedélye 
nélkül megölni ök nem lehetett. A gonoszok itt azt II hamis 
vádat hozták fel, hogy J ézus megrontotta a közbékét és ma
gát királylyá tette. Pilátus hosszas késeclelmezes és habozás 
után J eZllst átadta nekik. Ekkor a katonák vették át. F ejére 

• 
töv isből fonott koronát tettek, :iobbjába nád szálat adtak, 
biborszin palástot öltöttek reá, és térdet hajtva elOtte csu fol ták, 
mint királyt. - Aztán út!,ak inditották a vesztőhely felé, . 
melyet Golgotának hivtak. Ut közben, azok közül, kik szeret· 
t~k, sokan követték őt sirva és jajgatva, de m~g nem menthe
tek, mert katonákkal volt körülvéve. 

Végül egy keresztre feszitelték Jézust. Jobbja és balj a 
felől ugyanekkor feszitettek kel'esztre k ét gonosztevőt is. Ezek
nek egyike szidalmazá J ézust, de a másik a bünbánat által 
mélyen megi lletődve, áldását kérte; mire Jezu. igy szólt: 
liMa velem leendes,~ a pa'radicsomban." 

A ke~'eszt n:ellett, a nép közt volt az ő anyj a l\1~í,ria és it 

k edves tal1ltvány IS, it klt legjobban szeretett; _ az édes anya, 
ki ű t egykor Nazarethben kicsiny lakásukban tan i tg"atta, ki 

• 
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~ondd,,1 s maj,l bámulattal és örömmel kisérte s figyelte éle
tét; és az a tanitvány, ki mindig velevolt utazásaiban , hallotta 
szavait s látta bámulatos cselekedeteit. - Jézus szólt hozzá
jok; anyj át a ta~itv,i n.y &,ondjaira bizta, ennek pedig mondá, 
ho"y legyen az o anyJ" fia. 

" Azutim, még egyszer és utóljára, a lelk i kin és gyötrelem, 
mint egy sötét felhő, ngy látszik, rá horult, S a halál keserve 
kitört; oh. mert mily nehéz lehetett meghalni - oly ifjan, oly 
remény telj esen, oly szeretve ! - s egy pi llanatra ugy érezte, 
mintha maga az I sten is elhagyla volna őt. D e a gyötrelem 
felh~je nem sokára eltünt, .... és a népnek ez igazán szeretö 
barátja meghalt e felsohajtássa l : "Atyúm, a te kezeidbe ajái!-
10111 az én lelkeme! ! Atyám, bocsáss meg nékik, ?nm'! nem tuc/
j ák, hogy mit cselekesznek !" 

• 

• 

• 
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Jézus a mi élő testvérünk. 

ztán Jézusnak egy titkos tanitvanya es barátja levette 
az ő testét a keresztrő l s eltemette egy általa készitett 
sirba. - De Jézus nem halt meg : mert lelkileg senki 
sem hal m •. q. Lelke elhagyta a testet. s elment fi 

mennyei áldott angyalokhoz. I sten pedig. hogy megmu
tassa hatalmItt a halál felett, s"azt is, hogy gyermekeinek 
a haláltól félni nem kell : az O lelki erejével azt mivelte, 

hogy a tanítványok mesterüket még egy nehányszor mcgje
lenve láthattál" Hogy J ézus teste is kikeit volna a sirMl, az 
egyáltalában nem valószinü; mert J ézus csak magánosan és 
egy nehány alkalommal j elent meg tanitványinak. és ekkor is 
oly rejtélyes módon s oly különös körülmények között, melyek 
b i zonyi~ják, hogy igen nagy változáson ment volt által. D e 
a mit tudhatunk. az az. hogy Jézus képes volt. valamely 
úton-módon, ismét megmutatni magát tanítványainak, s hogy 
e mutatkozás bennök bámulatos hatás t. keltett, megváltozta tta 
gondolataikat, ki látásaikat és terveiket. A J ézus halálakor 
ugyanis a tanitványokat bánat és kétségbeesés fogta el, s féh-e 
a zsidóktól, ők visszavonultak; de nem sok idővel ez után 
nyiltan fellépve, hirdetni kezdették, hogy Jézus nem halt 
meg ; bogy a halál nem létezik ; hogy az élet Istene errő l bi
zonyságot tett, me~·t megengedte, hogy még egyszer lássák Jé
zusti és hogy a klt gonosztevő o-yanánt f61feszittettek az fol 

. d l" , van tama va, az a megc icsőü l t Idvezitő, a halál meghóditj<1 , 
fi megváltott lelkek királya és vezetőj e . . 



=.=_~ .. ~~=a~ . 
. Hogy c bámulatos vá.ltozá.st, a melyen átmentek", meg

érthessük, el kell fogadnunk, a mit mondanak, t. i. hogy ők 
megjelellve látták J ézust, s hitték, hogy Isten öt valóban fel· 
támasztotta. E hit erej ével ők aztán szétjártt.k tanitva ; és 
azon i dő óta, a J ézus és az apostolok követei által folytonosan 
hirdettetik az az öl'vendetes hir, hogy az Isten szeretet, hogy 
mindanny ian Isten gyermek ei VHgyul1k, hogy van világosság 
a ~ iJ'on tul , és hogya J 6z 1.1 sban hinni annyi , mint tudni , hogy 
so ha scm fogunk meghalni. 

Ez áldott munka ma is fqlyamatban vau. Az einbel'i sziv 
félelme mind erősehb bizalommá válik, és a J ézus I stene mind 
tisztábban s határozottabl?an tünik fel elöttünk, mint valóban 
a "Mi Atyánk. " Mikor Ot teljesen és igazán megismeljük: 
akkor szeretni fogjuk ugy, mint Jéz~s szerette, s legnagyobb 
örömünk leend szolgálni és tisztelni Ot, mig e földön vagyunk, 
s egykor találkozni vele a mennyekben, Kis gyerm ekek ugy 
fognak gondolni reá, mint a l egszeretőbb szivre ; gond és teher 
alatt roskadozó nők és férfiak kitálják elő tte szivüknek bána
tát és aggodalmait; és az Istenben helyezett bi zalom ama 
fenyes, boldog napjaiban az emberek ugy fognak érezni, mint 
vándorok, a kik előre utaznak , nem az ellenség hanem egy jó 
barát országában, - elore és továbJ,y- tovább, nem sötétségre, 
hanem világosságra, nem halálra, hanem életre, nem a két
ségbeesés, hanem egy szives fogadtatás hi vó sz6zatára, Igen, 
lDelt az 'élet vibantin is átbalIszik a J ézus szózata: "J öjjetek 
énhozzám, fáradt testvéreim , én nyugalmat szerzek nektek !/, 
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