
JÉZUS HEGYI BESZÉDE. 
(Harmadik és befejező közlemény.) 

A farizeusok hiú képmutatása és önteltsége immár teljes 
világításban áll szemeink előtt. Jézus oly híven mutatta fel 
őket, hogy azonnal reájuk ismerhetünk. Emberietlen, önző, 
jogtalan erkölcsiségük ellenében .mennyire megdicsőül Idvezí-
tőnknek hasonlíthatatlanul fenséges eszményi morálja, mely 
a mennyek országa polgáraihoz méltó életelvek megvalósítá-
sában határozódik. Ám ez életelvek gyakorlati alkalmazása 
szempontjából szükségesnek találja Jézus még bizonyos intel-
mek hangsúlyozását a végett, hogy hívei ez idáig körvonalo-
zott feladatok teljesítésének áldásait, gyümölcseit is élvezzék 
a benső emberben, öntudatuk tisztaságában, lelkök békessé-
gében. földi életök tapasztalataiban és a jövőre irányuló remény-
ségük előzálogaiban egyaránt. Ide vonatkozik közelebbről a 
következő három óvó intelem, melyek közül az első a jóté-
konyság, a második az imádkozás és a harmadik a bojt tár-
gyában nyújt egyedül helyes útmutatást. 

A jótékonyság kiválóan humánus jócselekedet, ha indoka 
az önzetlen szeretet, czélja a nyomor enyhítése s gyümölcse 
a benső lelki öröm. De a farizeusi alamizsnálkodás háttere 
és rugója az a rút hivalkodás és képmutatás, mely a szív-
jóság álarcza alatt rosszakaratú üzelmeket folytat. (tíengd, 
Gnomon N: T. 3. kiadás Tübinga 1773. Steudel-féle kiadás 
1835.). Idvezítőnk az ilyen erkölcstelen csalárd látszat ellené-
ben emeli fel mentő szózatát, midőn arra tanít, hogy a könyö-
rület filléreit titokban osztogassuk s — példabeszédszerűleg 
szólva — ne kürtöltessünk magunk előtt, mint a képmutatók 
cselekedték a zsinagógákban és az utczákon. hogy az embe-
rek őket lássák és dicséijék. Ez utóbbi jelzés arra mutat, hogy 
ők csupa feltűnési viszketegből csakugyan harsonával gyűj-
tögették maguk köré a koldusokat és szegényeket s feleslegük-
ből csakis a tömegtől ily módon kicsikart hódolat-nyilvánítá-
sokért juttattak valamicske morzsalékot a nyomorultaknak. 
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(Euthymius Zigabenus, Comment. in IV. evv. gr. et. lat. ed. 
Matthaei Lipcse, 1792. Galovius, Bibi. illustr. Fef. 1672). Mert 
hát e hiú feltűnésben keresték, ám meg is nyerték jutalmukat, 
melyre többé nem számithatnak. Úgyde mind alaki, mind 
lényegi tekintetben mily egészen más az igazi emberbaráti 
szeretet és jóindulat megnyilatkozása! ,,Mikor alamizsnát oszto-
gatsz — mond Jézus — ne tudja a balkezed, mit cselekszik 
a jobbkezed.u Még a mohammedánoknál. sőt a beduinoknál is 
szálló igévé vált eme jelmondatával, az Úr, a kérkedő önérzet 
érvényesítésétől való teljes mentességet fejezi ki; mert az 
önzetlen jótett értékét a mennyei Atya nyilvánosságra hozza 
már e földi életben is, de majd a síron túli számadáskor 
is. (6, 1 - 4 . ) 

Az imádkozás szent cselekményével szintén vétkes és 
rút játékot űztek a kétszínű farizeusok. Templomban, zsina-
gógákban, nyilvános téreken vagy utczákon, a megállapított 
imádkozási idő elérkeztével letérdepeltek, vagy arczczal a földre 
borultak, rendszerint pedig a szentek szente irányában állva, 
imádkoztak. Ez utóbbi feltűnő modort különösen kedvelték 
a farizeusok, mivel így főleg utczák szegeletein és mozgalmas 
nyílt tereken a közönség ámulatát inkább felkölthették s a 
figyelmet magokra vonhatták. Túlfelől meg a pogányok kép-
zelődés szülte bálványaiknak összes fő és mellék jelzőit fel-
sorolva, tartalmatlan, hosszadalmas és untató zsolozsmáikkal 
egészen az önkívületbe jutásig fárasztották magokat. Ama 
kérkedő alakoskodás és emez üres. értelmetlen, sivár külső-
ség ellenében, az igazi benső lelki megnyilatkozásnak, az 
Isten előtt kedves imádkozásnak jellegét és jellemét azzal 
világítja meg az Úr. hogy úgy a nyilvános isteni tiszteleten, 
mint a magános ájtatoskodás alkalmával, még gondolatban 
is kerülni kell a könyörgéssel való kérkedést, a farizeusi 
modort és a pogányok felesleges szószaporitását. Azt pedig, 
hogy miként és mit kérjünk Istentől, egybefoglalta abban az 
imádságban, a melyre minket ő maga tanított. Ez a „ Miatyánk*, 
vagy más néven „az Úr imádsága", melynek tartalma az üdvre 
vezérlő evangéliomi tudomány alapelveit a legremekebb össz-
foglalatban ismerteti meg velünk. Ebben ugyanis a világ-
alkotó Istennek, e hűséges mennyei Atyának léte. lelki országa 
megalapítójának, az Idvezítőnek küldetése és Szentlelkének 
tökéletességre vezérlő üdvmunkája hitvallásszerűleg és akként 
van kifejezve, hogy — ha szinte nem tesz is feleslegessé bármi 
más könyörgést, de — kétségen kívül minden lelki és igaz 
imádságnak főgondolatát magában egyesíti. 

Lukács evangéliumában (11, 1—4. V. ö. Mát. 6, 9—13.) 
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ugyanezen imádság némileg rövidebb szövegezéssel szintén 
olvasható. Tischendorf az újszövetségi kánon szövegének nyol-
czadik kritikai kiadásából, a tekintélyesebb ősrégi kéziratok 
tanúsága alapján, megszólításul egyszerűen ezt a jelzést közli: 
„Atya!" elhagyva ezt: „Ki vagy a mennyekben". Mellőzi 
továbbá ezt a kérdést: .,Legyen meg a Te akaratod miképen 
mennyben, úgy a földön", valamint a hatodik kérés után ezt 
a bővítést: „de szabadíts meg minket a gonosztól". A dicsői-
tési záradék: „Mert Tied az ország s a hatalom és a dicsőség 
mindörökké" a legrégibb kéziratok szerint mind a két evan-
gélistánál hiányzik, de az ős szyr fordítás és az apostoli kor-
szakig visszanyúló egyházszertartási maradványokban megvan 
s ezen indokból a Máté-féle szövegezésben olvasható. Általában 
Máté hívebben megőrizte számunkra az eredeti tartalmat, mint 
Lukács, a mit a jelzett két kérésnek a megillető helyre tör-
tén beiktatása is igazol. Ez imádságban kivált a három első 
kérés tökéletesen a zsoltárok örökigaz szellemét tükrözteti 
vissza 8 csaknem azonos alakban feltalálható a zsidó imákban 
is. (Vitringa. de syn. vet. p. 962.) Ebből azonban nem követ-
kezik az a feltevés, hogy Idvezítőnk ez imádság szövegét a 
zsidó imák kezdő mondataiból állította össze. Másfelől meg 
tény az, hogy neki az Izráel fiai körében gyakorolt imák hasz-
nálatától való tartózkodásra egyátalában semmi oka nem 
lehetett, de nem is volt. Találóan mondja Tertullián, hogy a 
Miatyánk az egész evangélium rövid összfoglalata s Chrysos-
tomussal mi is méltán tekintjük azt minden evangéliomi keresz-
tyén imádság mintája gyanánt. Innen van az, hogy az egye-
temes keresztyénség isteni tiszteleti gyakorlatában eleitől fogva 
ott találjuk, sőt már Cyprián és Tertullián „törvényes és 
rendes könyörgés"-nek nyilvánítják ezt a fenséges imádságot. 
Augustinus és az Ő nyomán a lutheri egyház hét. ellenben 
Origenes, Chrysostomus, valamint a református egyház hat 
kérést különböztet meg benne. Tartalma egészben véve a lelki 
és testi, a mennyei és földi szükségletek kielegítésére czélzó 
esdő fohászainknak egybefoglalása s lélekemelő módon zárul 
be az Isten dicsőítésével és a kérés meghallgatásának bizo-
nyosságát jelző ámen szóval. 

Miután a Miatyánk mélységes tartalmáról a keresztyén 
hittudomány kiválóbb mívelői megannyi különleges tanulmá-
nyokat bocsátottak közre s alkalom adtával róla hasonló 
irányban és szellemben mi is értekezni óhajtunk: ennélfogva 
e helyütt és ezúttal mellőzve a szöveg elemezését, kapcsola-
tosan folytatjuk Jézus hegyi beszéde gondolatmenetének fel-
tüntetését — a mint következik a bőjtről (6. 16—18). 
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Mózes és a próféták Írásaiból jól tudta Idvezítőnk, hogy 
Izráel fiai részint a fájdalom, gyász és szerencsétlenség ide-
jén, részint a fenyegető büntetések nehéz napjaiban, a meg-
alázkodás, töredelem és megtérés külső jelzése gyanánt gya-
korolták a böjtöt, sőt Mózes az engesztelés ünnepén való 
nyilvános bőjtölést is — de csupán ezen az egy napon — 
elrendelte. (Lev. 16, 29.) Nem is kárhoztatja ő — noha mint 
szükségtelen dolgot el sem rendeli — az ilyes testsanyarga-
tást, a melynek a héber elnevezés szerint az volt volna a 
czélja, hogy általa a lélek tisztábbá, nemesebbé s az Isten 
tisztelése iránt fogékonyabbá váljék. Meg is találjuk ezt a 
vallási szokást majdnem minden régi népnél. (Wiener, Bibi. 
Realw. 3. kiad. 1. 364.) Úgyde a farizeusi szellem felülkere-
kedésével, a babyloni fogság után, hova tovább érdemszerző 
hatályának tekintették a böjtöt s kivált a farizeusok szigorú 
testsanyargatásnak vetették alá magokat minden hétnek az 
ötödik napján — mint a melyen Mózes állitólag a sinai hegyre 
felment — s a második napján a hétnek, mint a mikor Mózes 
a sinai hegyről leszállott. Ezzel a bőjtöléssel hivalkodtak, 
álszenteskedést űztek, mosdatlan arczukat komornak színlel-
ték, a nézők tekintete elől elrejtőzködtek csak azért, hogy 
annál inkább észrevegyék, bámulják és igazoknak tartsák 
őket. Ezt a kegyeskedő szemforgatást, tüntetést, ostorozza 
Jézns, midőn arra inti híveit, hogy a mikor böjtölnek — azaz 
a mennyiben önszántukból ilyesmire ráadják magokat — ne 
menjenek a nyilvánosság elé, ne foglalkoztassák hivalkodá-
sakkal az embereket, hanem öntsék ki szívok keservét titkon 
a mennyei Atya előtt, a ki egyedül képes arra, hogy termé-
szetesen nem az ilyennemű cselekedetekért, de merő irgalom-
ból megbocsássa a bűnt. Világos tehát, hogy Jézus nem ren-
delte el a bőjtölést; csak feltételesen mondja, miszerint ha 
és a mikor valaki böjtöl, azt ne dicsekedésből, hanem titok-
ban, azaz, benső öntudatának ítélő bírája előtt végezze, juta-
lom várása nélkül, önzetlenül. Épen ez a gondolat képezi az 
átmenetet a látszólag kapcsolat nélkül tovább fűzött beszéd 
folytatásához, mely a benső embernek: a szívnek érzület-
világát és törekvési irányát, czélját tálja elénk. 

Szembe állítja első renden is (19—21 v.) a látható és 
láthatatlan, romlandó és romolhatatlan, idő szerint való és 
örök javakat, annak a tapasztalatilag igazolt következtetésnek 
a hangsúlyával, mely szerint „a hol van a ti kincsetek, ott 
lészen a ti szivetek isa. Világos ebből, hogy miként a földi 
kincsek mulandók, veszendők, a mennyeiek ellenben változha-
atlan becsűek: akként a hívőkhöz méltatlan és illetlen a rom-
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landó kincsek után való esengés, de annál inkább igazolt az 
égi javak nevezetesen a messiási üdvösség után való vágyó-
dás, a melyet megelégít Isten az örökkévalóságban. Hogy 
ennek az üdvjónak a keresésére irányuló kötelességüket be-
tölthessék, tisztán kell látniok a munkatért, melyen mozognak 
s a czélt, mely felé küzdenek. Ezt a benső emberben fénylő 
világosság segélyével lehet elérni. Ennek a benső világosság-
nak a szerve az Isten Lelkétől megvilágosított józan ész 
(Philo, de condit. mundi I.. 12.: "Oxep voöc sv ^ o ^ toőro 
ö^aX|j.ó<; év atójiau.), a melynek teljes birtokában nem lehet 
kétség affelől. hogy halál és élet, áldás és átok, pokol és 
mennyország közül melyiket válaszszuk. Ámde miként a szem, 
ha kápráztató bfivös eszköz, vagy más káros hatás követ-
keztében elveszti tiszta fényét, nem képes a dolgokat a ma-
gok valóságában híven megkülönböztetni s felfogni: akként 
a bün által meghomályosított értelem is eltéveszti az irányt 
és czélt s ezzel az egész ember a kárhozat zsákmányául van 
oda dobva. Menthetetlenül elvész. Ezért az Idvezítő intésének 
általunk megszívlelendő komoly czélzata az, hogy szemünk, 
szivünk, értelmünk, érzelmünk egyaránt, szeplőtlenül, tisztán, 
józanon megóvjuk, mert milyen borzasztónak kell lenni 
annak a sötétségnek, a melyben még a világosság fénye is 
elvész! 

Ezeknek megfontolása után bizonyára egy hívő keresz-
tyén sem fog úgy gondolkozni, mintha a muló földi javak 
halomra gyűjtését és az Isten országa romolhatatlan kincsei-
nek keresését egyesíteni lehetne. Vagy az egyik, vagy a másik 
irányban haladhat az ember, de e kettő nem azonosítható 
(24—-34. v.). A Krisztus követőjének e választási szabadság 
birtokában az a rendeltetése, hogy egész valóját Urának szen-
telje, hogy vele örökkétartó boldogságban éljen, őt dicsérje 
és magasztalja. Minden ellenmondáson felül áll tehát az a 
messiási kijelentés, hogy senki sem szolgálhat — már tudni-
illik kizárólagos és feltétlen értelemben — két úrnak, neveze-
tesen Istennek és a világi gazdagságnak. Ez Luther helyes 
értelmezése szerint azt jelenti, hogy pénzzel, vagyonnal bírni 
nem bűn, csak meg ne engedjük azt, hogy a muló kincs felet-
tünk úrrá legyen, sőt inkább hajtsuk azt a saját szolgálatunkba 
és mi legyünk felette az úr. E végből a lelket epesztő, 
szivet marczangoló töprengésektől épen úgy, mint a test szük-
ségleteinek kielégítésére irányuló aggodalmaktól teljesen men-
ten, összes gondjainkkal egyetemben bízzuk jelenünket és 
jövőnket a mindenség bölcs alkotójára s gondviselőjére Istenre, 
keresvén mindenekelőtt az ő országát és annak igazságát és 
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mindazokat bizonyosan meg is adja az Úr annak, a ki hív 
marad mind végiglen 

A lelki ország örök értékű javainak helyes úton való 
keresése mellett, az egymás iránt tartozó erkölcsi, kötelmek 
hű teljesítésére is kiváló figyelemmel legyenek az Úr követői. 
Ne törjenek lándzsát mások feje felett oly gyarlóságokért 
vagy hibákért, a melyekben ők magok nyakig úsznak (7, 1—6.). 
A mily felelősséggel járó kötelezettség a hivőre nézve az, bogy 
igazságérzet és szeretet által vezéreltetve, felebarátainak erkölcsi 
botlásait, annak javára és oltalmára, önnönmagának pedig oku-
lására feltárja, sőt rosszalja és elitélje: épen olyan jogtalan 
és sérelmes a hívatlan bíráskodás, mely az Isten büntető Íté-
letét vonja maga után. A ki más szemében a szálkát, azaz a 
kisebb mérvű erkölcsi fogyatkozást meglátja s e miatt ítél-
kezik: annak szemében gerenda, azaz súlyos beszámítás alá 
eső bűn van s csak abban az esetben szólhatna érdemileg a 
más bajáról, ha már önmaga, a saját bűne által okozott te\jes 
mérvű vakságból előbb kigyógyult. Az ilyen igazolatlan és 
bántó ítélkezés forrása rendszerint a józan belátás és kellő 
önismeret hiánya, a melylyel legtöbbnyire tisztátalan és önző 
érdekek szoktak párosulni. Mindig és minden tekintetben a 
bölcsen kijelölt határokon belül kell maradni (6. v.). Az evan-
gélium szent igéit és az isteni kegyelemnek tapasztalásból 
ismert jó bizonyságait tisztátalan, nemtelen, méltatlan embe-
rekre rábízni nem lehet, nem szabad, mert ezeknek nincs 
érzékük s fogékonyságuk az iránt, a mi szent, a mi magasz-
tos, a mi megszépíti ezt a bűnös világban folytatott való életet 

• * 
• 

Immár befejezéséhez közeledik a fenséges beszéd, mely-
lyel Jézus, megváltói pályájának küszöbén, meghódította ezt 
a bűnös világot. Idáig hallott minden szava igazság és bizo-
nyosság s egyszersmind igazolása annak ténynek, hogy mi 
a mi a magunk erején teljesen képtelen vagyunk akként élni 
és halni, a mint ő itt elibünk adta. Annak okáért rámutat 
az élet kútfejére, a minden áldás és kegyelem örök forrására, 
a honnan jő az erő, az előmenetel, a vigasztalás. Kéljetek, 
keressetek, zörgessetek! Buzgón, híven, állhatatosan imádkoz-
zatok! „Mert ha ti gonosz létetekre (Illustre testimonium de 
peccato originali — Bengel). a ti fiaitoknak tudtok jó aján-
dékokat adni. mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok 
jókat azoknak, a kik ő tőle kérik.a S miután főleg az ötödik 
rész tizenhetedik versétől kezdve, nagyobbára a törvény lelki 
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és igaz magyarázatával foglalkozott, most ismét oda tér visz-
sza; azt a tömören kifejtett gyakorlati életszabályt hangsú-
lyozza, a mely a pogányok és farizensok nemleges jellegű 
parancsolatait hasonlíthatatlanul túlszárnyalja ama határozott, 
positiv tartalmával, a melynek egyetemes érvényű czélzata 
az, hogy az evangéliumi keresztyénség minden körülmények 
között, minden ember irányában kivétel nélkül, az erkölcsileg 
jót szépet és igazat gyakorolja. s ezen az úton az evangé-
liomi erkölcsiséget : az embertársi egyenlőség, testvériség és 
szabadság dicső elvét megvalósítsa! 

A még ezután (13—27. v.) következő intelmek és óvá-
sok Lukács evangéliomából részint hiányoznak, részint más 
gondolatokkal kapcsolatban olvashatók, de itt Máténál az 
egész beszéd sarkalatos alapelveinek keretébe épen beillenek. 
Ugyanis nem egyébről van szó, mint arról, hogy miként lehet 
eljutni az Isten országába? Az ezen kérdés felett töprengő 
lélek előtt két kapu áll nyitva : az egyik tágas, úgy hogy 
mind a két oldalán van tér elegendő; a másik kapu szoros, 
6zük, úgy hogy alig lehet rajta beférni. Amaz a veszedelemre, 
kárhozatra, halálra vezető útnak, emez az életre, üdvre, hal-
hatatlanságra vezérlő ösvénynek a bejárója. Amazon a testi 
vágy rakonczátlan zsoldosai, a múló gyönyörök fékevesztett 
kéjenczei száguldanak; emezen a lelki szegények, a megfára-
dottak és megterheltek vánszorognak előre. Amazon sokan 
járnak, emezt kevesen találják meg. Ám, hogy Isteu kegyel-
méből kiki megtalálhassa az igazságra és életre vivő utat: 
őrizkedni kell a hamis tanítóktól (15—20: v.), a kik benső 
hivatás hijjával, tisztátalan indokokból, ártatlanság és szelídség 
álarcza alatt, mintha az Úr juhai közül valók volnának, belo-
pózkodnak az Úr n^ájába. hogy ott ragadozó farkasokként 
fizzék vérengző s leiekrabló garázdálkodásaikat. Rájok lehet 
ismerni, mert cselekedeteik elárulják őket. Olyanok, mint a 
belül korhadó, rothadó fa, a mely fanyar, hitvány gyümöl-
csöket terem: az ő életük folyama is rakva van gonoszsággal 
és ragadománynyal; tanításukból épen úgy, mint életükből 
kiviláglik, hogy nincs meg bennök, mert nem is lehet, a Léiek 
és a Léleknek gyümölcse. E szerint a mennyek országába 
való bejuthatásra nézve nem elegendő az üres vallástétel, sem 
az evangéliomi egészséges tiszta tudomány ismerete és annak 
hirdetése, hiszen ebben az esetben csupán emberi erő és akarat 
segélyével is elérhető volna az örök boldogság; hanem az Űr 
által kinyilatkoztatott utolsó szó szerint csakis azok előtt áll 
nyitva az üdv kapuja, a kik Krisztus tudományát, mint a 
mennyei Atya akaratát, egész életök folyamán szem előtt tart-
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ják és teljesítik. Mert az ítélet napján, senkin sem fog segí-
teni az Úr nevére való hivatkozás. Hasztalan mondogatják 
majd az ő nevében tanító és gyógyító, de tisztátalan szívű 
rajongók, hogy mi mindent cselekedtek az Úr neve által: —őt 
nem csalhatják meg. A képzelődésszülte hithősködés, a szere-
tetlenség és Önzés leplezése végett gyakorolt bűbájoskodás, a 
szellemnek ügy vélt segítségével kifejtett theurgia mind meg-
szégyenül ama napon, mikor a hamis próféták hallatára az 
Úr isteni hatalmának megrázó szava elhangzik: Soha sem volt 
veletek semmi közöm; nem ismertelek titeket mint enyéimet 
soha; távozzatok tőlem álnokságnak cselekedői! 

ÍZáradéka az Úr hegyi beszédének az a komoly intelem, 
a mely szerint: akik az itt hirdetett igéket teljesítik — üdvös-
ségre, a kik pedig azoknak ellenszegülnek — kárhozatra jut-
nak. Amazok hasonlók a bölcs emberhez, a ki házát kősziklán 
építette; emezek olyanok, mint a bolond ember, a ki fovenyre 
építette házát. Mert miként a szilárd fundamentomon épített 
ház fedélzetének az eső, falazatának a viharok s talapzatának 
az árvizek nem árthatnak: úgy a Jézus evangéliomának moz-
dítfaatlan alapján álló keresztyénnek örök boldogságát sem 
veszélyeztetheti semminemű hatalom. Viszont, miként a fővenyre 
épített ház a záporok, orkánok árvizek ellenében meg nem 
állhat, sőt összedűl és végképen elpusztul: azonképen az evan-
gélium igéit csak hallgató, de annak szellemében nem élő 
ember is az általa remélt üdvösségtől örökre elesik, halál 
prédája lesz. 

Im előttünk a pálya, ki van tűzve a czél! 
Bárcsak az Úr ama napon közülünk kit-kit a bölcs 

emberhez hasonlónak találna! 

Dr. Erdős József. 

Protestáns Ssemle. IX. évf VIII. 
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