
JÉZUS HEGYI BESZÉDE. 
(Első közlemény.) 

Az újszövetségi kánonnak kiválóan fenséges alkotó része 
az a három terjedelmes fejezetből álló remek beszéd, mely 
az Idvezítő ajakáról, mindjárt prófétai fellépésének első idő-
szakában, a tanítványok és az ezek köré gyűlt nagy soka-
ság előtt elhangozott. Tartalmi mélysége, gondolatainak örök-
igaz volta, hangjának elragadó bája, előadásának varázsereje 
8 minden időkre érvényes vezérlő és irátayító hatalma oly 
egyedüli és mintaszerű, hogy ezt a bibliai frók is alig, a ké-
sőbbkorú szellemi munkások meg épen nem érték ntól. És ez 
igen természetes. Hiszen azt a tisztet, melyet az ószövetségi 
próféták az Isten Lelkének ihlete és vezérlete következtében 
teljesíteni hivatva valának, a szó Iegvalódibb értelmében az 
a mennyei követ töltötte be, a ki a Szentlélek teljességéből, 
mennyei küldetésének mélységes tndatától indíttatva nyilat-
koztatta ki nekünk a mi váltságunk felől megállapított titkos 
isteni végzést és változhatatlan akaratot, hirdetvén — mint 
sem előtte, sem ntána senki igazabban — a szegényeknek az 
evangéliomot, a foglyoknak a szabadulást és a lelkiképen 
megkötözötteknek a bfin tömlöczéből való megváltatást. Bizo-
nyára sohasem támadott nagyobb próféta Izráelben, mint a 
mi Urnnk, a kit mind saját bizonyságtétele (Máté 13, 57. 
Lukács 13. 33. János 4, 44.), mind a sokaság és tanítványai 
vallomása (Lukács 7, 16; 24, 19. János 4, 19.), mind taní-
tásainak s tetteinek csodálatos volta, az egyetemes emberiség 
legfőbb prófétája gyanánt igazolt. Méltán foglalkoztak tehát 
ezen ő beszédével eleitől fogva az evangéliom magyarázók 

Protestáns 8semle. IX. éri. V 2 1 

Digitized by v ^ o o Q l e 



2 9 0 ERDŐS JÓZSEF 

8 nem ok nélkül tekintik azt a keresztyén bit- és erkölcstan 
mívelői is az Isten törvénye szellemi és igaz értelmezésének 
kútfeje gyanánt. Pedig ennek a beszédnek a szerkezete, goo-
latmenetének a rendszere annyira elüt a világi szónoklat for-
máitól s jellegzetes tulajdonságaitól, hogy e szempontból távol-
ról sem tarthatjuk mintának. Ám, hogy ezt mégis, az Isten 
országának aranybullájaként tekinti és fogadja el a keresztyén 
hittudomány, az világosan érthetővé lesz előttünk, ha kelet-
kezése indokát, igazeredetüségét, alapgondolatát, tartalmát és 
czélját kellőleg megértjük s másokkal is megértetni tudjuk. 

I. 

Mint hajnalpír után a fénylő nap, akként jelent meg a 
bün éjszakájában tévedező emberiség üdvére Jézus, a ki feje 
a prófétáknak. Nyilvános működésének kezdetén épen ügy, 
mint egész tanítói pályáján, kettős ténynyel vonta magára a 
közfigyelmet \ nevezetesen az Isten országáról szóló evangéliom 
hirdetésével és az ennek isteni eredetét s igazságát megerő-
sítő csudatételeívei (Máté 4, 23.). Ajakáról Izráel összes fiaihoz 
ugyanaz az ige szállt tova, a melylyel kevéssel előbb bemerítő 
János Júdeának pusztájában hívogatta Istenhez a népet: Tér-
jetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa (Máté 
4, 15.). Idvezítő Urunk, a kinek földre szállásával az ótesta-
mentomi vallási szervezet minden intézményével együtt, tény-
leg létezni megszűnt, mert benne az üdvigéret testet öltött, 
nemcsak a nyilt égboltozat alatt, de a zsinagógákban is hir-
dette ezt az üdvtényt. Pedig a zsinagógák főfelügyelői és a 
vének tanácsa, nagyon is éber szemekkel őrködtek a felett, 
hogy a törvény és próféták írásainak magyarázatát kizárólag 
tanult egyének végezzék, vagy kivételesen olyan tehetséges 
emberek, a kikről a nép meggyőződött a felől, hogy szellemi 
képességeiknél s életöknél fogva méltán megérdemlik azt a 
bizodalmat, hogy oktatásaikat meghallgassák és kövessék. 
S ezt a szellemi és erkölcsi fölényt Jézustól még ellenségei 
sem vitatták el. Innen van az, hogy oly nagy álmélkodással 
hallgatták tanításait, látva, miként ő, noha nem iskolai tanul-
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mányai útján ismerte Mózest és a próféták írásait (János 
7,; 15.), azokat mégis oly mélyrehatóan, lelki és igazi értelem-
ben tálja a hallgatóság elé, mint a hogy a holt tantételek 
és betanult mondások nyűge alatt nyögő írástudók és fari-
zeusok tenni nem bírták. Míg ugyanis ezek, Mózes tekinté-
lyére hivatkozva (János 7, 52. Apóst. Csel. 23, 4.), a nép 
lelkiismeretét, értelmét és életfolyamát teljesen hatalmuk alá 
igázták, sőt uralkodóikat is felettébb befolyásolták: addig 
Jézus ugyanazon az alapon, a lelki szabadság, felvilágosodás 
és feddhetetlen élet elveit hirdette s valósította meg úgy, hogy 
őt a korabeli zsidók átaljában rabbi gyanánt ismerték el. 
Egészen természetes tehát, ha mindjárt prófétai felléptekor 
seregeit hozzá a nép, hallgatni beszédeit, melyek lélek és 
élet igéi. 

Ezt a hegyi beszédét is Jézus, prófétai nyilvános munkál-
kodásának első esztendejében tartotta Galileában, a Genezáret 
tó közelében fekvő hegyen. Körülötte valának tanítványai s 
nagyszámú sokaság; mert tudományának, híre s tetteinek 
látása ellenállhatatlanul vonzotta hozzá pz Isten igazsága után 
éhező és szomjúhozó lelkeket. Érezték a nép jobbjai, hogy 
Az, a kire a bemerítéskor Istennek Lelke reászállott, való-
sággal az a várva-várt Messiás, kit a mennyből aláhangzott 
szózat Isten szerelmes Fiának nyilatkoztatott ki. Mily más-
képen is tanított ő, mint a hogy Hillel és Sammai magyaráz-
ták az írást. Ezért kezdték üldözni a tekintély ökre és hatal-
mukra féltékeny főpapok, úgy, hogy keresztelő János bebörtö-
nöztetése után (Máté 4, 12.) Júdeából visszavonult a "jobbára 
pogányoktól lakott Galileába. E tartomány dús termékenységük 
gyönyörű fekvésű, szelíd éghajlatú környékein, kiváltképen 
pedig a Zebulon és Naftali nemzetség határszéli népes váro-
sában, a Damaskusból Akkóba és Tyrusba vezető nagy országút 
mentén fekvő Kapernaumban tartózkodott s a kellemes vál-
tozatú hegyektől szegélyezett, három mértfold hosszú s másfél 
mértföld széles, haldus Genezáret tó, más néven Tiberias 
tenger vidékein tanított, a hová tömegesen tódult a nép 
mindenfelől, hallani ajkairól az örök élet igéit. Beszédei az 
Isten örök lényének és akaratának kinyilatkoztatásai s a 
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mennyek országáról szóló igazságok valának, melyeket eleve 
megjelentett neki az Atya (János 17.). Igy hát Jézus nemcsak 
bemerltése idejétől, de eleitől fogva tökéletesen tudta messiási 
küldetését, ismerte hivatását s már országa eljöveteléről szóló 
első szózatával (Máté 4, 17.) kétségbevonhatatlanul igazolta, 
hogy ő az igért és várt Szabadító. Annak okáért, midőn látta, 
hogy az övéi, a kik közül és a kikhez jött, még mindig nem 
akarták megérteni azt, hogy a próféták jövendölései ő benne 
immár beteljesedtek, s midőn tapasztalta, hogy Izráel szét 
széledett juhai látván nem látnak s hallván nem hallanak: 
ekkor elérkezettnek tartotta az időt arra nézve, hogy tanít-
ványai s a köréje gyűlt nép előtt kifejtse s minden oldalról 
indokolja amaz első szózatának jelentőségét, horderejét és 
czélját s hogy úgy mondjam, programmot adjon arról: kicsoda 
ő, kitől és miért jött, s mi vár azokra, a kik bittel hozzá 
csatlakoznak s vele, általa és mellette mind a végig állhata-
tosan kitartanak. 

A hegyi beszédet Máté evangélista, a ki tanítványi és 
apostoli tisztéből folyólag az Úr prófétai és királyi méltósá-
gának hű rajzolását tűzte ki feladata gyanánt, oly teijedel-
mesen és egymásból folyólag közli, mint a hogy azt synop-
tikus társánál Márknál (V. ö. 4, 21. 24; 9,49.50; 11,25 26.) 
épen nem, Lukácsnál (6, 20 kk.) is csak összevont, részleges 
tartalommal találhatjuk meg. Ez a körülmény különféle fel-
tevésekre szolgált indokul. Némelyek (Erasmus, Osiander, Hess, 
Storr, Lange) Augustinus nyomán (de consensu evangel. 
2, 19.) úgy gondolkoztak, hogy Máté és Lukács, Jézusnak 
két különböző időben tartott hegyi beszédét közlik. Szerintem 
azonban ez a felfogás indokolatlan. Mert hogy Máté látszólag 
másként jelöli meg e beszéd tartásának színhelyét (ávéjh) etc 
tó ffpoc 5, 1.) mint Lukács (£atr) kicl vótcoo rcsőtvoo 6,17.), azt 
nem úgy kell felfogni, mintha ők csakugyan más-más helyre 
gondoltak volna. 

A dolog úgy áll, hogy az Úr. miután a hegy emel-
kedettebb térségén szólott tanítványaihoz és a sokaság-
hoz, a hegy aljában elterülő tisztás térre lejőve, itt folytatta 
s befejezte beszédét ugyanazok előtt, kik körötte voltak s 
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beszédét elejétől végig hallgatták. Viszont nem osztom az 
ihletésről képzelt azt a túlzó nézetet sem, mely szerint Máté-
nak is, Lukácsnak is, az ihletés elvéből folyólag. oly teljtar-
talmilag kellett megörökíteni az Úr beszédeit, a mint ő azo-
kat elmondotta és így a fenforgó két közlemény is szó szerint, 
két külön alkalommal mondott beszédnek a szövege. Ma már 
tisztán látjuk, hogy az erőtelen, gyarló tanítványok merőben 
képtelenek voltak visszaemlékezni mindenre, a mit láttak és 
hallottak, és így azt sem állíthatjuk, hogy a mit láttak és 
hallottak, azt minden mozzanatában feljegyezték volna. Azt 
is tudjuk, hogy Jézus maga sem fejtett ki előttök mindent 
a mit pedig tehetett volna. Mert ha szinte még sok mondani 
valója volt volna is, el kellett sok dolgot hallgatnia, látván, 
hogy a tanítványok még nem bíiják megérteni az Isten orszá-
gának titkait (János 16, 12.). Csakis, mikor az Atya az Ő 
Fiának Ígérete szerint ama vigasztaló és tanító Szentlelket 
kitöltötte a tanítványokra: akkor értették meg ők teljesen az 
Úr beszédeit és tetteit. Ámde a Lélek sem juttatta eszökbe 
mindazt, a mi szemeik előtt lefolyt, hanem csakis azt és oly 
mérvben, a mit és a mily mérvben velők közleni szükséges-
nek tartott és megjelenteni akart. Szerintem a hallgatóság 
szintén ugyanaz volt mind a két evangélista szerint és ugyan-
azon beszéd folyamába illeszthető be az is, hogy az Úr a 
hegyen, a körében levő tanítványok (Máté 5, l.)és az álmél-
kodó sokaság (Máté 7, 28.) tanítása végett leült, majd aztán 
alájőve a tisztás térre, tanítványai és a nagy sokaság köré-
ben (Lukács 6, 17.) megállott. 

Azt is felhozzák egyesek (Wieseler, Tholuck. Hilgenfeld, 
Holtzmann) a Máténál olvasható szövegezés ellen, hogy Jézus, 
tanítói működésének ily korai időszakában, még nem igen 
vitatkozhatott volna oly erélyesen és hatásosan a farizeusok 
és írástudók ellen, mert ezzel a hanggal idő előtt oly irány-
ban és oly tényekre hívta volna fel a közvéleményt, a mint 
mindezt a tömeg még ekkor nem volt volna képes felfogni 
és megérteni. De vájjon hát később elég érett volt-e a zsidó-
ság az evangéliom mélységes igazságainak felfogására s elfo-
gadására? Nem méltán mondhatta-e el az Úr, Izráel egész 
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házáról, a mit Korazin és Bethsaida lakóihoz szólott: Jaj 
nektek, mert ha Tyrusban és Sidonban, azaz a pogányok kö-
zött történtek volna ezek a csudaiettek, melyek ti nálatok 
történtek, gyászruhában és Hamuban régen megtértek volna 
(Máté 11, 21. Lukács 10, 13.). Mivel tehát e két evangéliomi 
tudósításnak mind a kezdete és befejezése egyező, mind tar-
talmi tekintetben lényegileg összhang jellemzi őket, nézetünk 
szerint itt csakis ugyanazon egy beszéd két szerző által való 
közléséről, de nem két különböző beszédről lehet szó. 

A mi az igazeredetüség és eredetiség kérdését illeti, két-
ségkívül Mátét kell elfogadnunk. (Igy Tholuck, de Wette, Weiss 
és többen.) A kik ezzel ellenkezőleg Lukácsnak tulajdonítják 
az eredetiség előnyét (Olshausen, Wilke, lényegileg Bleek és 
Holtzmann is), azok felenni látszanak azt a körülményt, hogy 
Lukács előadása befejezetlen, részleges és szakadozott, ellen-
ben a Mátéé oly élénk, szabatos, kapcsolatos, egységes, e mel-
lett részletes, mint a hogy ezt az Idvezítő fenséges tanításá-
nál jelenlevő és így közvetlen fültanu tudósításától megvár-
hatjuk. 1 ' 

Nevezetesen mi íigy vélekedünk, hogy Máté már ott 
volt a hallgatóság között, ha szinte ő, tanítványul történt elhi-
vatásáról, evangéliomának későbbi folyamán (9. 9.) értesít is 
bennünket. Sőt, mint írni, olvasni tudó vámszedő bizonyosan 
feljegyzéseket is tett e beszéd gondolatmenetéről, úgy hogy 
annak kész alapvázlatát már magával vitte a hely színéről. 
Hogy Márknál hiányzik ez a beszéd, ez csak azt igazolja, 
hogy ő ennek tartalmáról nem értesült, illetőleg a felől nem 
nyert kijelentést, a mi azonban evangéliomának becsét és fon-
tosságát legkevésbbé sem csökkenti. 

A hegyi beszéd alapgondolatát tekintve tudnunk kell, 
hogy e szempontból szintén eltérőleg vélekedtek az írásmagya-
rázók. Kálvin szerint (Amsterdami 1667. kiad. 64. 1.) ez a 
beszéd Jézus tudományának összfoglalata, melyben az igazi 
boldogságról szól. De Wette nézete az (Kurze Erkl. III. kiad. 
59. 1.), hogy Jézus e szózatában azokat a váradalmakat és 
érzület nyilvánulásokat magyarázza meg, a melyeket ő mint 
Messiás, az általa alapítandó Isten országban valósít meg, azok 
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számára, a kik oda eljutni óhajtoznak. Ehhez képest az uralgó 
múlékony reménykedések ellen emeli fel szavát, kimutatva az 
alantjáró zsidós nézetekkel ellentétben a magasabb fokú keresz-
tyén erkölcsi világnézlet lényegét. Lange (Bibelwerk III. kiad. 
67. 1.) pedig úgy vélekedik, hogy Idvezitőnk a mennyek 
országának igazságát, az ószövetségi theokratia igazságához 
való viszonyában fejti ki s ez alapgondolat körfii mozog az 
egész beszéd tartalma. Strauss szerint Jézus, az Ő valláserkölcsi 
működésének alapelveit akarta itt velős mondások révén meg-
világítani (Leben Jesu III. kiad. 253. 1.). Végül, hogy még 
egyet említsünk, Weizs&cker e beszéd súlypontját Jézusnak 
a törvényhez való viszonyzatában keresi, s abban a főgondo-
lat kifejezése folyamán, több rokontartalmú eszme későbbi 
beékelését látja (Das apóst. Zeitalter 1892. II. kiad.). Szerintünk 
e beszédnek sem alapgondolata, sem kifejtése nem új. Mind-
kettőt ott találjuk, ha szinte szétszórtan is, Mózes és a pró-
féták írásaiban. 

Idvezitőnk itt az Isten örötyg^z kijelentésének és or-
szága lényegének igazságát táija fel tanítványai és a soka-
ság előtt az egyetemes emberiség számára. Hogy e köz-
ben az ellentétek feltüntetése s a zsidó néphit ferdeségei ellen 
való vitatkozás elől nem zárkózott el, sőt minderre hangsú-
lyozottan rámutatott, az a dolog természetéből önként folyik. 
Épen ez a tanítási modor indította a népet a modern theolo-
gusok által is emlegetett azon kérdés felvetésére: Micsoda új 
tudomány ez? (Márk 1, 27.) Ők ugyanis abban a balhiedelem-
ben voltak, hogy Jézus nyiltan hadat izent Mózesnek és a 
prófétáknak, mivel nem úgy tanít, mint a nagy tekintélyű és 
csalhatatlanoknak képzelt farizeusok és írástudók cselekedték. 
Csakhogy ezek a lelki vakságban született és megrögzött 
vezetők, magokkal együtt az általok vezetett népet is a tudat-
lanság és romlás örvényébe sodorták. Ezek ellen, de egyálta-
lában nem Mózes és az írás ellen intézte Jézus, biráló és 
elemező oktatásait, midőn a Szentlélektől sugalt igazi írás-
magyarázat révén felmutatta, életével s mind halálig hű fiúi 
eDgedelmességével megerősítette, miként kell teljesíteni az 
Atya akaratát, mely az ószövetségi iratokban már előre kife-
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jezést nyert (Böhl, Dogmatik 366. 1.). Izráel népének e szent 
kánonát Jézus a keresztig és feltámadása után a megdicsőülésig 
hódoló tiszteletben tartotta; abban saját létét és hivatását a leg-
hívebben feltüntetve látta s Isten kijelentett igéjének vallotta 
és hirdette (Kahler, Jesus und das alte Testament. 1896. 
18. 1.). Prófétai pályájának első mozzanatától kezdve, az a 
tudatosság vezérelte, hogy hivatása e világon nem más, mint 
a törvény és próféták mondásainak betöltése (Seeberg, der 
Tod Christi. 1895. 370. 1.). S ezt nemcsak tudta, de meg is 
valósította. E tényeket ismerve, kérdezzük az ellenkező gon-
dolkozásúaktól, ha vájjon feltehető-e az Jézusról, hogy 5, 
messiási hivatásának tudatában Mózes és a próféták ellenében 
akart volna fellépni, mint új törvényhozó, vagy mint vallási 
reformátor? Egyáltalában nem. Az ezen beszédéből világosan 
megérthető törvénymagyarázata a mily tökéletes összhangban 
van mennyei Atyjának örök igéjével, melyhez sem hozzá nem 
tett, sem belőle el nem vett egy vonást vagy betűt sem (D*ut 
4, 2.): ép oly ellentétbea van korának hagyományos farizeusi 
tanítmányaival, melyek az írás lelki igazi értelmének elferdí-
téséből, elfogult fagi és párt érdekek istápolására felhasznált 
hamis magyarázatokból voltak összegyűjtve. A törvényről, 
istentiszteletről, erkölcsi életről, örökkétartó boldogságról kép-
zelt eme — különben általánosan elterjedett — visszás és 
téves elveket irtotta R azok hirdetőit ostorozta Jézus, hirdet-
vén nem a saját nevét és dicsőségét, de egyedül mennyei Aty-
jának akaratát s országa evangéliomát, mint amaz igért Imma-
nuél, a kiben testet öltött az ótestamentom minden jóslata 
és reménye (Wichelhaus, Akadem. Vorlesungen 1876. II. 142.1.). 
Szóval Jézus e hegyi tanításában a farizeusok téves tan- és 
élet elvei ellenében. Mózes és a próféták írásainak védelmére, 
megmagyarázza s felmutatja az egész emberiség előtt Isten 
örökigaz kijelentésének és országa lényegének igazságát, a mint 
ezt meggyőzően igazolja a tartalom. 

Az evangélista ugyanis, a beszéd tartása idejének és 
helyének bevezetésszerű rövid jelzése (1. 2. v.) után. közli 
az Úr tanítását, a mint ő. egyes zsoltárok (V. ö. Zsolt. 1, 
32, 119.) kezdetére emlékeztető szavakkal hirdeti az Isten 

Digitized by v ^ o o Q l e 



JÉZUS HEGYI BESZÉDE. 2 9 7 

országának boldogságát, végetlen irgalomról tanúskodó Ígé-
retek alakjában elsorolva azokat az üdvjavakat, a melyek 
az itt jelzett tulajdonságokkal felruházott választott hivőkre 
várakoznak a mennyekben. Minden feltétel nélkül boldogitja 
Isten a szegényeket, bánkódókat, szelíd lelkűeket; boldogítja 
az igazság után sóvárgó, irgalmasságot gyakorló, tisztaszivű, 
békességszerző földi vándorokat, a kik az üldöztetéseket is 
eltűrik az igazságért (3-—10. v.). Ez utóbbi gondolattal kap 
csolatban boldogoknak mondja körülötte levő tanítványait, 
a kikre az ő nevéért a világ kicsinylő gúnyja, gonoszsága 
s ellenkezése miatt sok szenvedés vár s így szükségök lesz 
az erőre és vigasztalásra. Minden vcszteségökért bőséges 
kárpótlásban fognak részesülni oda fenn; hiszen a próféták-
hoz hasonlóan, a bűn és kárhozat hatalma felett kivívandó 
győzedelemre választotta és bocsátja el őket az Úr (11. 12 v.) 
Ebhez képest körvonalozza előttök hivatásukat s rendelteté-
söket, e két vezérlő elvet kötvén szívökre: Ti vagytok a föld-
nek a sava, ti vagytok a világnak a világossága! (13—16. ;v.) 
Só és világosság módjára kell nekik is megóvni e világot 
az erkölcsi, szellemi rothadástól és sötétségtől, mire nézve 
összegezi előttök az Úr a kegyes és szent élet szabályát, a 
mely az Isten törvényének lelki és igaz érvényesülésében 
határozódik (17—20. v.). Miután ekként Jézus, Isten kijelen-
tett törvényének változatlan érvényét hangsúlyozza s kinyilat-
koztatja, hogy ő azt egyátalában nem módosíthatja, még 
kevésbbé törölheti el, sőt ellenkezőleg egyenesen azért jött, 
hogy betöltse a törvényt: önként következik annak világos 
megmagyarázása, mi módon érhető el mindez? Ha vájjon a 
törvény nyomában fakadhat-e önzetlen, munkás, felebaráti 
szeretet ? támadhat-e annak szóval és cselekedettel való töké-
letes betöltéséből új élet és üde tenyészet? Szóval a ket-
tős törvénytábla második fele miként valósul meg lélekben 
és igazságban? E magyarázat olvasható az ötödik rész 21. 
versétől a rész végéig, a hol is a farizeusok igazságával ellen-
tétben, az egész törvény összfoglalata gyanánt, a hamis értel-
mezés következtében megfogyatkozott s már már kihalt szere-
tetet hirdeti. Aztán fokozatosan a hatodik rész első tizennyolcz 
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versében, az első törvénytábla parancsolatainak, azaz az Isten 
iránt tartozó kötelességeknek írás szerint való teljesitéséről 
szól, kifejtvén, hogy úgy a képmutatóskodó adakozás és imád-
kozás, mint az önámítássá fajult böjt ellenében, a hitből szár-
mazó csendes, titkos lelki élet gyakorlására törekedjünk s a 
megromlott farizeusi erkölcsiség helyett a valódi istenes elve-
ket valósítsuk meg s ne a saját igazságunkat és esetleges 
megjutalmaztatásunkat, hanem egyedül Isten dicsőségét tartsuk 
szem előtt. Ennek előadása után áttér a külső életnyilvánu-
lásokat mozgató indokoknak, nevezetesen a szív érzelmeinek 
és irányának jellemzésére (19—34. v.) s a társas érintkezés-
ben követendő főbb életelveknek feltüntetésére (7, 1—20.), 
utalva az általa kinyilatkoztatott igének és az Atya akaratá-
nak döntő hatályára (21—23. v.) s a hallott beszéd szerint 
való életnek áldásos voltára i24—27. v.). Záradékul e tanítás 
hatásáról értesít az evangélista. 

Czélja az Úrnak e beszéd tartásával az volt, hogy pró-
fétai hivatásáról, messiási küldetéséről a népet meggyőzze. 
Hadd lássa minden szem, érezze minden szív s hallják meg 
mindenek, hogy elközelgett, megvalósult, igazság lett az 
Isten országa, az ószövetségi kijelentés által előkészített theo-
kratia ő benne, Jézusban. A kik e tényről megbizonyosodnak, 
és őt amaz igért Messiásul elfogadják, azok hisznek is sza-
vának s elhagvva a törvény élettelen, holt cselekedeteit, köve-
tik őt, a hit élő fejedelmét így gondolkozván a hegyi beszéd 
czéljáról, nem osztjuk a római katholikus theologusok felfo-
gását, mely szerint az Úr e beszédében a Mózes törvényét 
egészíté ki, bizonyos evangéliomi tanácsokkal és elmélkedés-
szer ft tanítmányokkal, melyek értelmében a döntő szó a pápa-
ság jogkörébe tartozik. Viszont nem értünk egyet Weizs&cker-
rel sem, a ki szerint Jézus, a törvényhez való viszonyát s 
ezzel kapcsolatban az Isten országába való beiktatási elveit 
akarta volna megvilágítani. Mert ő a törvényt nem tekintette 
másnak, mint mennyei Atyja örök igéjének s minthogy ezzel 
még gondolatban sem ellenkezett, nem taníthatta a népet 
sem más életelvekre, mint a miket a törvény lelki és igazi 
értelmezése megállapít. így hát egészen másodrendű dolog az. 
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hogy vájjon Máté csupán csak az Úr egyes jelmondatait bő-
vítette-e ki hasonló gondolatokkal, avagy az egész beszéd 
felosztását és egymásutánját is az eredeti szerint közölte-e? 
Elvitázbatatlan tény az, hogy az egész beszéd, eredetiségre és 
egységre valló jellemvonásokat töntet fel annyira, hogy azt 
csakis közvetetlen fii 1 tanú írhatta meg így. Eddigi tárgyalá-
sunk indokolt voltát még hathatósabban fogja támogatni a 
beszéd fenséges gondolatainak összefüggő lánczolata, melynek 
feltüntetését lássuk e tanulmány második szakaszában. 

Debreczen. Dr. Erdős József\ 
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