
Jézus messiási tudatának kialakulása. 

Fokozódó örömmel mind mélyebben győződhetem meg 
arról, hogy a személyiség pedagogikáját Jézus Krisztus az 
δ személyiségével és működésével, tanításával is illusztrálja. 

A fejlődésnek törvénye, hogy a geniusban megjelenő 
újat nem egyszer a régi képzetkör appercipiálja (az újbor 
a régi tömlőbe kerül), s ekkor megtörténik az, hogy az új 
— mert alakja a tartalomnak nem felel meg — megmerevül 
s így eszközül szolgál a régi szellem céljainak. Bekövetkezik 
az a szomorú eset, hogy az új kiforgatva sajátos lényegéből 
elhal s piedestálul szolgál a régi szellem győzedelmes alak-
jainak. — Ezért is érthető, hogy a keresztyén vallás sohasem 
azonosítható az egyházzal. A keresztyén vallás Krisztusnak 
vallása. — Ezt pedig éppen úgy mint Péter apostol, úgy 
annak utódai is az egyházban, az egyházakban nem egyszer 
megtagadták. A keresztyén vallás érdeke tehát megkívánja 
azt, hogy a keresztyén egyházhoz tartozók, valamint álta-
lában a vallással foglalkozók Jézus Krisztust lehetőleg tisztán 
állítsák szemük elé, szívükbe, hogy az ő erejében és világos-
sága mellett ítéljék meg az egyházban is azt, a mi valóban 
keresztyéni, krisztusi. 

Az egyház dogmatikus Krisztusa nem fejlődik. Ő benne 
tökéletesen, tisztán megjelent Isten. Isten nem fejlődik, 
hanem van. Ε metaphysikailag, sőt kosmikusan megala-
pozott λόγος-szal szemben egyéniségről s ennek személyiséggé 
való fejlődéséről nem lehet szó. — A dogmatikus Krisztus 
a történeti összefüggés keretéből ki van emelve (immaculata 
conceptio), vértestvérei nincsenek. Istennél, Istennel szemben 
(7igög την ϋεόν) létezett — csudás módon σαρξ εγένετο s így 
természetes, hogy mindent átlátva, mindenhatósága alapján 
csudák által imponálva, önkényt szenvedve az emberek 
bűneiért, azokat vérével megváltotta s halálából föltámadva 
Ura a megváltottaknak, megáldója azoknak, kik benne való 
hitük alapján hívei, s elátkozója azoknak, kik benne nem 
hisznek. A benne való hit a megváltatás subjectiv feltótele 
(az objectiv feltétel Krisztus áldozati kereszthalála). — 
Miután földi élete utáni élete az ítélkező bírónak az élete, a 
keresztyénnek természetes főérdeke az, hogy bírója előtt 
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megálljon. A mennyiben az ember éppen bűnös volta alapján 
önönmagát sohasem válthatja meg: az egyházhoz és azok 
protectiójához fordul, a kik Krisztusra vannak befolyással. 
Az egyháznak jó cselekedetekből álló kincse egyrészt, más-
részt Mária és a szentek közvetítő működése s nevezetesen 
a papi hatalom útján a misében naponta ismétlődő krisztusi 
áldozat bebiztosítja még a nagy bűnöst is a megváltottak 
seregebe. 

Ez a Krisztus nem egyéniség, nem fejlődik, nem is vál-
hat személyiséggé vallás-ethikai értelemben. Ez a Krisztus 
a háromságnak metaphysikai hypostázisa. 

Nem tagadom, hogy Krisztus e dogmatikus képének 
egyes vonásaival már az evangéliomokban találkozunk. Csak 
hogy ezek a vonások történeti szempontból másodlagos, 
nem eredeti természetűek. Kosmikus elv Krisztus — János 
evangélioma szerint: s ezzé válik azáltal, hogy az evangó-
liom szerzője Krisztust az alexandriai philosophia körébe 
helyezi s ennek hatása alatt őt minden emberi s így még 
az erkölcsi fölé is helyezi. (L. Jézus Krisztus a nevelés elve 
17—24. 1. de kül. a 18. 19. 1. jegyzeteit). A synoptikus evan-
géliomokban az eschatologiai részletek e rideg, majestatikus 
ítélő bírónak képét mutatják be: csakhogy e kép ellen-
kezik Krisztusnak szeretetben fenséges személyiségével és 
tanításának gyöngyszavaival. Csak a későbbi kor zsidó 
keresztyénei, akik az ó-testainentomi messiási kép varázsa alatt 
a szenvedő és a keresztfán kimúló Krisztus valóságában 
nem tudtak megnyugodni, — teremtették meg a végitélet és 
örök uralkodásnak királyi alakját (L. u. o. 20—23.1.) A hívőknek 
Krisztust istenítő kegyeletes érzülete fonta körűi repkénykónt 
a Jézus születésére vonatkozó tényt s mythosokban érzé-
kító meg a kegyes érzület melege által hevített képzelet 
alkotásait. Az ég megnyílik s az angyalok chorusa zengi el 
Krisztus életének nyitányát vezető motívumaival: az Isten-
és emberszeretet s így a békesség s mind ezáltal Isten dicső-
ségének hymnusát. A juhokat őrző, az egyes elveszett juh 
után élete veszélyeztetésével járó pásztorok serege az emberi-
ség lelki pásztora előtt meghajtja térdét s a bölcsesség 
királyai ajándékokkal hódolnak Isten országának prófétája 
előtt. Az agg Simon a csecsemőben az üdvöt, de végső itélet 
urát látja, Anna jósnő az urat áldá. Csak az önző zsarnoki 
érzület irtózik az önző hatalom föle emelkedő, Istent a 
kölcsönös szeretet és tisztelettel dicsőítő országától: gyáva 
félelmében a gyermekek ellen fordul, ez ártatlan védteleneket 
gyilkolja le, hogy semmisítse meg csírájában ez új ország 
nemzedékében annak vezérét, királyát. — Ε vezér, e király 
nem semmisül meg. Isten gondoskodik megmeneküléséről 
angyala által. Különben nem is igen függ össze természe-
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ténel fogva θ nemzedékkel. Szűztől születik,1) a kire a Szent-
lélek száll s kit a Legfelségesbnek ereje megárnyékoz s kinek 
magzatja ezért is Isten fiának neveztetik. (L. Luk. 1,35 stb.) 
Még mielőtt megszületne Erzsébet magzata, Ker. János az δ 
méhében már is repese feléje, Erzsébet mint Urának anyját 
üdvözli Máriát s Mária hymnusban magasztalja e felmagasz-
taltatásáért az Urat. Luk. 1,4fi stb. Szép mythosok ezek, mint 
minőkkel vallásalapítók, világnézetet átalakító philosophusok 
életében találkozunk s melyek mély igazságokat is tartal-
mazhatnak. — Tisztán kell azonban látni, hogy ezek csak 
másodsorban tartalmaznak történetet; nem azt, akiről szólanak, 
hanem azokat akik szólanak jellemzik; s így Jézus életére 
nézve történeti forrásokúi nem tekinthetők.2) 

Ε korlátok közé szorított evangéliomi források alapján 
állíthatjuk, hogy Krisztus nevezetesen a synoptikusok szerint 
határozott egyéniségként lép elénk. — Magunkóvá tesszük 
a mythikus elemekből a természetfölötti nemeztetós, terem-
tés gondolatát is, amennyiben mi is az egyéniség keletke-
zésének főfaktorát nem a szülőkben, az ősökben látjuk, 

*) Hogy a szűztől való születés későbbi kegyes — bár materialistikus 
a lko tás : azt tulajdonképen ép úgy Máté, mint Lukács evangélioma elismeri, 
a mennyiben a mindkettő által közölt származási tábla egészen na iv módon 
Jézus atyjaként Józsefet említi. A szűztől való származás felvétele különben 
e korban el volt már terjedve. Ezzel számol Máté, midőn hozzáteszi Jákob 
nemzé Józsefet, Mária férjét, a kitől (Máriától) született a Krisztusnak neve-
zett Jézus. Mát. 1,1 6 . Lukács pd. azt mondja 3 , 2 3 , hogy Jézus — a közvéle-
mény szerint (ώ? ινυιι(ςιτο) Józsefnek volt fia. 

A két törzsfa Dávidtól lefelé elágazik, a mennyiben Máténál Salamonon 
át ju t el Józsefig: mig Lukácsnál nem Salamonon, hanem Dávidnak Náthán 
fián át ju t el Józsefig. 

Jézus tehát mind a két törzsfa szerint Józsefen át Dávidtól származik. 
Ha még sem volt Józsefnek fia: akkor nem volt Dávid fia sem s akkor 

mire való ez az egész törzsfa?! hisz nem tartozik Jézusra! 
2) Ε mythosok — még evangéliomainkban is már a történetírás lejtőjén 

ál lanak, amely egyenes vonalban elvezet az úgynevezett apokryph evangé-
l iomok gyerekes, drastikus csudaszerű elbeszéléseihez. ( E z e k e t — R a f f a y S á n -
<1 ο r történeti- kritikai megjegyzésekkel adta ki — m a g y a r nyelven először 
s ezzel nagy hálára kötelezte azokat, kik tudományosan kívánnak az evangé-
l iomokkal foglalkozni.) Azelső időben alakult mythosok a hívők kegyeletének 
közvetlen termékei. Később fellép a reflexió: egy vallás hívője sem akar elmarad-
ni másétól, s így vallásalapítójának is tulajdonít ja más vallásalapító csudáit. 
Az eredeti mythosi önálló alkotásokhoz rakódnak le e részben m á s vallástól 
kölcsönzött mythosi rétegek. — A mi evangéliomainkban buddhisztikus 
vonásokat keresett már R. Seydel (Das Evang. von Jesu in seinen Verhält-
nissen zur Buddha-Sage und Buddha-Lehre 1882. Buddha-Legende und das 
Leben Jesu 1884 és 1897). Restr ingálja inkább a későbbi apokryphus evan-
sél iomokra e ha t á s t : Bergh van Eysinga (Indische Einflüsse auf evang. 
Erzählungen 1909); Albert F. Edmunds (Buddhist and Christian Gospels 2 k. 
1908. 1909). Ernst Windisch (Die vergleichende Wissenschaft 1908),. Otto 
Wecker (Christus und Buddha). Hopkin (India old and new 1901). Össze-
foglalóan ismerteti e kérdést Bichard Garbe: (Was ist im Christentum 
buddhistischer Herkunft? Deutsche Rundschau XXXVI. 73 sköv.) A buddhizmus 
és nev. Buddhára nézve a legértékesebb munkákat írta Oldenberg és Kern. 

11* 
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(tőlük származnak az energiák) hanem az egészet fenntartó 
ós fejlesztő azon erőben, mely ennek érdekében mindenkit 
egy egészen sajátságos feladatra, célra determinal s mely 
így az energiákat egy ily vezető, központi gondolat köré 
csoportosítja s ezzel megadja az energia complexumának 
sajátos, egyéni voltát. Az egeszet fenntajtó és célok felé 
fejlesztő bölcs erőt Istennek nevezzük. 0 Krisztus egyéni-
ségének, úgy mint minden egyéniségnek végső alapja. — 
Az érzéki gondolkozás ez egyetemes szellemi tényt konkre-
tizálja érzéki alakban s az egyházi dogmatika ez érzéki 
alakot helyezi a hitvallás és a theologia központjába. Alant 
járó materializmus 1 

Az ily értelemben vett istenflúságban mi tehát semmi-
féle egyéni, Krisztust sajátos voltában jellemző vonást nem 
látunk. Egyéniségét, még mielőtt az személyi tudatos erővé 
fejlődött volna ki — csak igen gyéren Lukács evangélio-
mában előforduló adatok jellemzik. Igaz értelemben gyermek, 
ifjú volt; ékeskedett annak legfőbb erényével: engedelmes-
kedett ; engedelmeskedett nevezetesen szüleinek. Luk. 2, S l. Az 
érzéki éniség álláspontjáról az engedelmesség emelte a tör-
téneti éniség álláspontjára. Részt vett atyja munkájában, 
megtanulta az ácsmesterséget (Mc 6,3, ahol ácsnak nevezik) 
s végezte szívesen teendőit. Ezért is környezetének öröme 
volt benne: az emberek χάριςα nyugodott rajta Luk. 2,52. Ked-
ves, példás gyermek-ifjú volt. Sok ily gyermek, sok ily ifjú 
van. Ez nem Jézusnak sajátosan jellemző, tehát egyéni vonása. 

Éppen az a körülmény, mely Lukács evangélistát az 
engedelmesség hangsúlyozására indította s mely magában 
véve az engedelmetlenségnek, vagy legalább is a szülők 
iránti figyelmetlenségnek látszatát mutatja — ez a körül-
mény mélyebben világít be Jézus egyéniségébe. — 12 éves 
korában ő is a „törvény fiává" vált s ekkor megy fel szülei-
vel együtt nagyobb karavánban Jeruzsálembe. A templom 
melletti zsinagógában ültek a tanítók, akikhez a hallgatóság 
kérdéseket is intézhetett. A zsidók szent irataikból merí-
tettek erőt különösen elnyomatásuk idejében. A köztudat 
éppen a rómaiak uralkodásának nyomása, másrészt Izrael 
országának herodesi félszeg autonomiája következtében élén-
ken foglalkozott a Messiás országának eszméjével, annak elő-
készítése gondolatával. Az essaenusok szektája, a tisztaság 
sürgetésével erre készült elő s Keresztelő János hírnöki 
szava éppenséggel nem hangzottéi a pusztában: mindenünnen, 
mindenféle társadalmi osztályból oda sereglettek a Messiás 
előkészítője köré. A lelkek elmélyedtek a szent iratokba, 
hogy azokból megtudják, hogy minő alakja lesz Isten emez 
országának, minő jelek hirdetik„annak jövetelót. — Ily lég-
körben növekedett fel Jézus, ü maga Dávid nemzetségben 
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volt: e kérdések őt még közelebb éredekelték. Már otthon 
is, még mielőtt a „törvény fiává" vált — foglalkozott a 
zsinagógákban a zsidónép tradíciójával, reményeivel s így 
érthető, hogy mily nyugtalansággal számlálta a napokat, 
hogy végre ott Jeruzsálemben, a templomban nyerjen függő 
kérdéseire, a legkiválóbb tanítók részéről feleletet, világos-
ságot. — Ε tanítók lábainál telepedett le, hallgatta azokat, 
kérdezte őket lelke teljes odaadásával. Most nem mulaszt 
otthon semmit, oszthatlanul élhet nemzetének, vallásának 
életkérdéseiben. A zarándokok jeruzsálemi napjai eltelnek, 
Jézus szülei készülnek haza, Jézust nem találják; bizonyára 
a szintén ide zarándokolt rokonokkal, ismerősökkel elindult 
ő is. Este, az első pihenő állomáson Jézust azonban nem 
talál ják; másnap visszatérnek Jeruzsálembe, s harmadnap 
reggel óta keresik őt a nagy városban; s végre megtalálják 
őt ott a templomban a tanítók lábainál. Jézus mindenről 
megfeledkezett, mert megtalálta azt, amire őt Isten teremté. 
A vallási probléma, ez az ő életének problémája, lelkének 
igaz otthona. A tanítók, s mind azok, akik érdeklődéssel 
hallgatták feleleteit, kérdéseit, ámulva bámulták őt, az ő 
összefoglaló nagyszabású és másrészt a részletekbe elmélyedő, 
megkülönböztető gondolkozását (αννεσις — άηότιρισις Lc 2, 47 
= synthetikai és analytikai gondolkozását). — A remény 
népe, a remény tanítói mily szeretettel gondoskodtak e 
reményteljes ifjúról. A napok elröppentek s ő ott maradt a 
zsinagógában, hogy lehessen ott, ahol mélyebben bepillant-
hatott Izrael történetébe, lelkébe s ahol a maga lelkében 
is megtalálta azt az Istent, ki népéről mindig gondoskodott, 
azt szerette akkor is, midőn súj to t ta ; ki azt a törvény és 
a próféták által nevelni akarja s ki nemcsak e népről, 
hanem minden egyes tagjáról, róla is mint szerető atya gon-
doskodik. Oly természetesnek találja, hogy itt maradt, hogy 
megfeledkezett Nazarethről s csodálkozik azon, hogy az őt 
szemrehányással illető szülők nem keresték ott, ahol lennie 
kell, Atyjának a házában. (Luk. 2, 49). 

Jézus egyéniségének fővonása a theocentrismusa, vallási 
geniálitása, amely nem merül ki a részletek tudásában, nem 
szublimálódik általánosságokba, mely az általánosban látja a 
részleteket oly életteljes valóságba egybeforrani, hogy e 
vallás ő benne él, Istent mint atyát önmagában is tapasz^ 
talja, úgy hogy egész lényével, ülésével, menésével az Ο 
atyjáé akar lenni; atyjánál akar maradni. A növekedő Jézusnál 
éppen ezt a bensőséges elteltséget emeli ki. (Lukács 2, 40). Ő 
nemcsak gyarapodott és erősödött szellemében, — mint keresz-
telő János, (Luk.l, 8n) hanem megtellett az ó-testamentomi chok-
mával, bölcsességgel (σοφία), azzal a bölcsességgel, (Lc 2,40, 52·) 
amely a törvényen és a profétákon át, az összes üdvtör-
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tóneti tényezőket egybefoglalva a Messiásban megjelenik. A 
mindent részletei szerint értékelő és mindent egységesen 
egybefoglaló, Istenben megnyugvó ismeret és érzület kedé-
lyét derültté teszi, egész egyéniségét oly kedvessé, hogy 
láthatóan Isten χαρσα nyugodott ra j ta és serdülő élete nem 
volt egyéb, mint e kedvességben való növekedés Isten és 
ember előtt. (Le. 2,25). 

Lehetetlen, hogy magának Jézusnak fel nem tűnt az a 
nagy külömbség, mely az ő és környezete vallásossága közt 
létezett. — A farizeusok betűhöz kötött és ezzel másokon 
uralkodni kivánó fanatizmusát, nemzeti chauvinizmusát ő 
nem ismerte; s amint elfordult e kicsinyes és önző vallá-
sosság materialismusától, massivításától: úgy hidegen hagyja 
őt a hatalomhoz símúló sadducaeusok szellemeskedő ós álta-
lánosságokban mozgó rationalismusa és eleganciája. Az ő 
vallásossága nem gyűlölködő pártoskodást, nem külső, üres 
simaságot kívánt, hanem Istenben megnyugvó kegyes életet. 
Ily kegyes, tiszta életűek kívántak az essaenusok lenni. 
Ezek azonban gyáván kivonultak az élet zajából, a Herren-
hutiakhoz hasonlóan külön koloniákat alkottak s mivel az 
élet szennyétől, porától meg akartak szabadulni, itt a mosá-
sokra, a tisztaságra, a fehér ruhára, ily külsőségekre fek-
tették a súlyt. Önző visszavonulás, a küzdő és küzködő 
élettől való idegenkedés; a vétkezés lehetőségének kizárása 
minden alkalomnak kikapcsolása által, hogy így ők, ők a 
Messiás jövetelekor megmentessenek: ez az önző, a nemzettel, 
a világgal, mással nem törődő asketikus, remetei vallásosság 
Jézusnak nem kellett. — Az ő Istene nem e kiváltságosak 
Istene. Neki más az Istene. A szent történetben, a szíve 
mélyében megnyilatkozó Istene — mind e pártok, e gyávák 
fölé emelkedő Isten. Egészen más vallási eszmény, egy mind 
ezek kívánsága fölé emelkedő messiási remény hatja át lelkét. 

Ekkor lép fel Keresztelő János s hirdeti az új eszmény, a 
régi messiási remény megvalósulásának közeledését. Ü az ó-tes-
tamentum utolsó prófétája, aki egyengeti a Messiás útját. Meg 
kell újulnia nemzetének: ezért is be kell vallania eddigi élete 
hiábavalóságát, bűnös voltát. Ε régi fának gyökereire sújtanak 
le a fejsze csapásai. Csak a töredelmesség, a bűntudat alázatos-
ságának mélységéből emelheti fel Isten a nemzetet a messiási 
ország fenségességóre. A hol nincs a bűn beismerése: ott 
nincs javulás, nincs gyógyulás. Keresztelő János zord alakja 
kemény szavával felrázta egész nemzetét, úgy hogy nemzete 
társadalmának minden osztályából kiözönlött a sokaság, 
hogy hallja szavát s elmerüljön a bűnbánatra való keresz-
telés hullámaiba. Jézus is kimegy a pusztába. Ő is meg-
keresztelkedik, ő is bevallja a bevallók seregével saját bűnös-
ségét, eszményétől való elmaradását; s megalázkodása mély-
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ségéből imában sóhajt fel Istenéhez s Istene megszólal s 
lelke mélyében megérti szózatát: Te vagy az én kedves 
fiam, akiben gyönyörködöm. Fiúi érzettel fordult ő már 
eddig is atyjához s most ime az atya is az ő sajátos atyjának 
vallja magát, őt szeretett fiának, akkor midőn bűntudatában 
megalázkodik előtte. Subjektive érezte Jézus már régóta 
azt, hogy más az ő viszonya Istenéhez, mint a többieké. 
Nem az Urat, atyját látja ő benne. Lelke derültsége, személyi-
ségének kedvessége az emberek előtt is bizonyságot tett a 
mellett, hogy ő jó csapáson jár. De még csak most tudja 
objektive is, most midőn maga az Isten tanúskodik mellette, 
hogy néki külön, sajátos missziója van, hirdetni az Isten előtt 
megalázkodónak, bűnbánónak, törekvőnek azt, hogy Isten 
az ő szerető (άγαπψης) atyja, aki benne gyönyörködik. A leg-
mélyebb megalázkodás sötét órája a legnagyobb felmagasz-
taltatás dicső órájává vált. Krisztus saját Énjét központi 
isteni célgondolatját, sajátos hivatásának tudatát megtalálta. 
Ő a szent iratok által igért Keresztelő János által hirdetett 
Messiás. 

Wer nie sein Brod mit Thränen ass . . der kennt euch nicht 
Ihr himmlishen Mächte. Csakis önmagunkba való elmélyedés 
s Istennel szemben a mi gyarlóságunk őszinte bevallása 
engedi meg azt, hogy imában felemelkedve megteljünk isteni 
erővel s eljussunk isteni hivatásunk tudatára!1) Krisztus 
megtalálta önmagát, jobb énjét, amelyért teremtetett! 

S már most kérdés az, hogy miképpen érvényesítse 
e hivatását. Erre felel a kísértés történetében. Igen érdekes 
e történet! Krisztus felmagasztaltatásának, Isten fiúságának 
objektiv tudata után megrázkódik egész valójában; lelki 
életének sötét hátteréből szállnak fel a kisértő gondolatok! 
A reá nézve objektiv valósággal bíró, mert jobb énje által 
igenelt hallucinációval járó túlfeszültsége után bekövetkezik 
a lelki élet törvénye szerint szükségszerű relaxáció, elbágya-

') Mily tanulságos az, hogy ezt a legemberibb és leginkább isteni 
tényt János evangélioma egészen elhallgatja, elsímit ja . Krisztus keresztelteté-
séről δ nem szól, mivel a bűnbevallást az ő logosi Krisztusával meg nem 
egyeztetheti. Máté evangélioma is idegenszerűnek, illetlennek tart ja , hogy 
Krisztus a Jánosi keresztelésnek alávesse magát. Ezért vonakodik is János 
ot megkeresztelni s ezt még csak Krisztus e jel lemző szavára teszi m e g : 
Üifts ίχοτι οΰιως γάη πρ(πυι> inji ψην πληοώσαι naniiv διχαιυαννην. Mt. 3,1 5 . 

Ugyan ezen ok miatt csinál Máté a belső, Krisztusnak szóló kijelen-
tésből — egy mutatós deklarácionális aktust. Amott Isten szól a keresztel-
kedő Krisztushoz kijelentésszerűen: Igenis Te és^ senki más, Te vagy az én 
szeretett fiam, akiben van gyönyörűségem: míg itt a közönségnek muta t j a 
be Isten az ő fiát. Psychológiailag mily érthetetlen a közönségnek viselkedése 
ily bemutatás után s mily érthetetlen a már kész Jézusra nézve a még csak 
most következő kísértés története. Mit sem nyer ethikailag Jézus, ha az emberi 
vonásokat életéből kitöröljük. 
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dás s ez állapotban felülkerekednek azok a képzetek, a 
melyek ő benne környezetének hatása alatt akár öntudat-
lanul is lerakódtak. Az újat mindég a régi kívánja ily elbá-
gyadási állapotban appercipiálni s természetesen küzd az 
ellen, hogy az új lépjen a képzetkör központjába. Hullámzó 
a fejlődésnek útja. — Revelatio vételekor az egész lényében 
túlfeszült ember a magányt keresi; oly szent és oly sajátos 
e revelatio, hogy senkivel sem kiván találkozni, ez újat 
egyelőre senkivel sem kívánja közölni. A lelki élet egyen-
súlyának helyre kell előbb állani. Jézus ezt teszi, elhúzódik 
egyedül a pusztába. — Az ily magány, ha az hosszabb ideig 
tart, mindég veszéllyel jár. A társaságban azok a gondolatok, 
képzetek, kivánatok, vágyak, amelyek az ember alantasabb 
természetében rejtőznek s nincsenek kapcsolatban az öröm-
mel előterjesztendő jobb énünkkel — korlátozva vannak 
hatályukban, elő sem mernek bukkanni. Alvás közben álmaink-
ban, midőn tudatunk fegyelmező erejét nélkülözzük, nem 
egyszer olyasmire vetemedünk, amitől éberlétben mint 
lehetetlentől irtózunk. — A teljes magány ugyancsak ily 
altató s képzetei dolgában éppen oly kiszáiníthatlan, oly 
elemi erővel kitörő, mint az álom. A kísértésnek senki 
sincs annyira alávetve, mint az aszketikus módon vissza-
vonuló remete. A visszautasított, elnyomott képzetek lelkünk 
mélyéből kitörnek s visiok és hallucinációkban a legélén-
kebben alakot nyernek. — (A művészet történet, nevezetesen 
a festészet e tényt a legnagyobb fantáziával alakítja ki.) 

Jézus 40 napig időzött ily isteni tapasztalat után a 
pusztában; s hozzá is csatlakozott az ily lelki állapotnak 
és környezetnek kísérője, a kisértő. 

János evangéliomában igen természetesen a kísértés 
története nincsen meg; az összegező Márkus csak a sátán 
által való kísértés tényét említi meg azzal a záradékkal, 
hogy a vadállatok társaságában volt Jézus és az angyalok 
szolgáltak neki. Mc l , l 8 . A kísértés mibenlétét egyformán 
csakis Mát. ós Lc. evangelista.1) részletezi. 

') A kisértés Mc. 1, l s szerint megtörtént Lc. 4 , 2 szerint 40 napig 
tartott: mig Mt. 4, a . 3 szerint a kisértés még csak a negyvenedik nap végére 
esik. Mt-nál a hosszú bőjtöléssel ju t kapcsolatba a kisértés (kő-kenyér). — 
Mc. a böjtöt nem is említi; Mt. szerint 40 napig böjtöl s így megéhezik. Lc. 
szerint absolute semmit sem eszik —; ez után éhezik és ekkor lép hozzá a 
kisértő. (Lc. 4 , 2 . 3 ) . Lc-nál eszerint a kisértés az ördög részéről 40 napig 
tart : de az ördög még csak a 40 nap után szólal meg. Hogy milyen az ördög 
által való 40 napos kisértés a nélkül, hogy megszólalna, midőn éppen Lc. 
szerint a megszólalás út ján kisért: ezt az el lenmondást psychologiailag is csak 
úgy lehet megoldani, hogy a habozás, kisértés állapota 40 napig tartott; 
kialakultak a kérdések a maguk határozottságában még csak a végén. A 
habozás oka a hosszú pusztai tar tózkodásnak; a mint azonban a kérdések 
konkrét alakban határozottan felléptek — : kész a felelet és így vége a 
pusztai tartózkodásnak. 
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Mind a hárman egyeznek abban, hogy nem a véletlen 
vezette Jézust a pusztába, hanem az a szellem, amely δ 
reá szállott, amelynek leszállása közben nyerte az isten-
fiúság objektiv kijelentését. A kisértő gondolatok is ezzel 
állanak szoros kapcsolatban, amennyiben a kisértő kísértések 
arra a feltevésre támaszkodnak, hogy ő Isten fia. „Ha Isten 
fia vagy: tedd ezt s ezt." 

Jézus Istennek fia! Kérdés: mit tegyen?! Isten az akkori 
közfelfogás szerint nincs semmiféle természeti törvényekhez 
kötve: tehet, amit akar. A csuda, az önkény — az érzéki 
éniség álláspontján Istennek megnyilatkozása. — Ily érte-
lemben legyen Jézus Istennek fia?! Csudákkal mutassa-e 
be magát a népnél Messiásnak?! Mutassa-e ki azt, hogy 
a természet világa éppúgy, mint a szellemnek világa akara-
tának, hatalmának rendelkezésére állanak? Ha δ Isten fia: 
úgy a pusztító kövek is éltető kenyérré válnak (Mt. 4,8 Lc. 4,3) 
s δ maga is ha levetné magát a jeruzsálemi nagy tömeg előtt 
a templom magas szárnyáról, semmi bántódása sem lenne, 
mivel az angyalok őriznék őt, karjaikon hordoznák, úgy 
hogy még a lábát sem ütne meg. Miért ne tenné ezt Jézus ? ! 
hisz egyszere meghódíthatná magának a népet, melynek a 
csuda imponál. Tehetné is ezt, hisz maga a szentírás is 
támogatja a kísértés szavát: a kenyércsudát Genes. 3, x—7-
tel; a templom szárnyáról való leereszkedést Zsolt. 91, i,. 12-vel. 

A kisértő fegyverével — a szent írással, veri vissza 
Jézus a támadást: — az elsőt Deuter. 8,3-mal, a másodikat 
Deuter. 6,1G-tal. Nem ily csodaművószi, samani értelemben 
kiván δ Istennek fiaként érvényesülni. 

De érvényesülhetne fényesen úgy is, hogy ha e világ 
szelleméhez, kivánataihoz, várakozásaihoz, reményeihez alkal-
mazkodna; ha e világ szellemének megtestesítője előtt mint 
feltétlen értékű történeti hatalom, történeti Én előtt behó-
dolna! A világ összes birodalmai minden dicsőségükkel az 
övé lennének, ha e világ szelleme előtt meghajolva, ehhez alkal-
mazkodna ! Szolgálni e világnak, hogy uralkodjunk fölötte! 
Mily fenséges gondolat, mily természetes áldozat ily dicsőség 
fejében! Lehet-e az igazán tettre vágyónak nagyobb ambí-
ciója? A zsidó nép világuralmi eszménye, a messiási ország 
ime Jézus által megvalósítható; minden vágya egyszerre 
Józus által kielégülne! Ez az eszmény oly megkapó, oly 
annyira minden zsidóra nézve magától értetődő, hogy a 
kisértő nem tartja szükségesnek, hogy azt a szentírással 
támogassa. 

Krisztus most áll előttünk majesztása teljességében. Az 
isteni szellem, az isteni ige erejében állást foglal egész nem-
zete legbensőbb reményeivel, vágyódásaival szemben. A 
történeti hatalmak ereje Isten igéjén törik meg. Az Isten-
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fia csak Istennek engedelmeskedik, az ő benne meg-
nyilatkozó isteninek, az δ jobb énjének. Ember emberrel, 
emberi intézménnyel szemben sohasem szolga. Csakis egy 
Úr van a világon; csakis ennek kelj feltétlenül engedelmes-
kedni, csak néki kell szolgálni. — Ő mint Istenfia ennek és 
senki másnak nem akar szolgálni, neki akar élni; élni úgy, hogy 
igéjével, egész életevei δί szolgálja. — így megvan életének 
központi gondolatja, és annak alakja. Egyéniségében levő 
összes energiái, tehetségei e sajátos hivatása köré csoporto-
sulnak, ezt a vezető energiát támogatják. Jézus ezzel betag-
lalódva a történeti fejlődésbe mint feltétlen értékű szerv — 
személyiséggé vált. Ε személyiségének érvényesülése élete 
feladata. 

Ε világosság mellett a sötétség szelleme, a kísértő 
távozik.1) Mennyei béke, lelkének az isteni szolgálatra 
való készsége (angyalok szolgálnak néki Mt. 4, j,) száll reá. 
Ε belső békesség öröme küzdő életének alaphangulata. — 
Az eddig szerényen, engedelmesen fejlődő, az élettől vissza-
vonuló, most Isten erejében kilép a nyilvános élet terére, 
hogy leküzdve érzéki énje kívánságait, e világi birodal-
makkal felvegye a küzdelmet. 

Kérdés mily jelszóval, mily névvel, címmel lépjen ki 
a küzdőtérre?! Kell, hogy ez programmszerű legyen! 

I. Nem a maga, dicsőségét keresi, ίξονοία\& nem csuda-
szerűségben jelentkezlietik. <3 nem csudadoktor, nem bűvész, 
nem saman, akinek hatalma van a természeti törvények 
fölött, s ki ezek ellenében mutatja ki önmaga öncélú dicso-
sógteljes jellegét. Az első helyen említett kísértés legyő-
zésével Jézus legyőzte a hiú csudadoktor szerepében való 
fellépés lehetőségét.51) 

II. De tán úgy lépjen fel, mint a zsidó népnek dicső-
alakban megjelenő Messiása, a nemzeti nagy királyok iva-
déka, azok dicsőségének örököse? A zsidó nép tényleg ily 
Messiást várt, a jerichoi vak Dávid fiától várja látását s a 
nép akkor, midőn Jézus személyisége a népet magával 
ragadá: őt mint Dávid fiát ünnepelte. Még az evangélio-

' ) Lukács evangelista jelentősen teszi hozzá ϋχρι xctiooü egyelőre, addig 
is mig ú j r a alkalmat ta lá lna a kísértésre. Az elvi győzelem nem végleges — 
tényleges győzelem ! 1 

s) Igen sajátságos, hogy éppen János evangélioma Jézust ilyennek tűn-
teti fel. Programmszerű n e v e : λόγος, (füg, ζωη ό'οξα. Az δ dicsősége kos-
mikus. IIa csudát művel , n e m azért teszi azt, hogy máson könyörüljön, hanem 
hogy hata lmát kimutassa. (L. Lázár fel támasztása történetét). Az érzéki állás-
pontra sülyedt egyház még mai nap is Krisztus e csudaszerűségében lát ja 
magasabb hivatásának beigazolását. Csuda a ker. vallás természetfölöttisé-
gének kritériuma. 
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mokban is, kivéve János evangéliomát, a szerzők — bár 
különféleképen — e Dávid-fiúságra súlyt fektetnek. 

János evangélioma, amely Krisztusban kosmikus elvet 
lát — a földi származásra, akár Dávidtól is, semmi súlyt 
sem helyez. A Dávidtól való származás, Dávid városában 
való születés — csak a veszekedő népnek exegetikai kérdése1). 

*) János evangéliomában csak egyetlenegy helyen fordul elő Dávidnak 
neve 7,4 , -ben. Krisztus János evangélioma szerint nem követve a benne 
nem hívő testvéreinek felhívását, hogy önbeigazolása céljából menjen fel 
Jeruzsá lembe a sátorok ünnepélyére — őket előre küldi — s 6 maga nem a 
zarándokok csapat jában, hanem titkon megy fel (7 10) s a fölötte már is suttyom-
ban vitatkozó néptömegben az ünnep közepén (3. v. 4. nap) várat lanul a 
t emplomban megjelenik s a jelenlevők csudálkozására az exegetikai iratokban 
is tel jes jártassággal beszédet intéz a néphez. (7,15) A sabbath megtartására 
vonatkozó gyakorlatot absurditásában k imuta t ja ; s tudtukra adja a Krisztusi 
volta fölött okoskodóknak, hogy ha csak az nem szól mellette, hogy ők 
tudják , hogy Jézus hova való — holott Krisztusról ki sem tudja azt, honnan 
j ő (7) 2s) — akkor bizony ő lehetne Krisztus, mivel ők tényleg nem tudják, 
hogy honnan jő, kinek megbízatásából jő, (7,2„ sköv.) sem azt, hogy hová 
megy ? (7,53 ff.) Még inkább megzavar ja Jézus az elfogatására készülőket, 
(7, „ ) , az e célból a főpapok és farizeusok által kiküldött szolgákat (7,32) 
azzal, hogy ő az ünnep utolsó napján, bizonyára akkor, midőn a pap a Siloah 
forrásából arany korsóban hozott vizet, a templomoltárról kiöntötte a nyugot 
és kelet felé folyó ezüst csészékbe - - egyszerre odaállott s azt mondja, hogy 
ő az élő viz, mely teljesen oltja a szomjat , sőt az azt befogadóban is 
e viz élő viz folyásának forrásává válik. — A hallgatók e szavak hatása 
alatt n e m tudják, hogy minek tartsák Jézus t? ! Profétának-e, avagy Krisztus-
nak. Voltak, kik ez utóbbit lehetetlennek tartották, mivel Jézus galileai szár-
mazású, Galileából pedig Krisztus nem jöhet, hisz az írás (Micha 5 , , Jes. 11„ 
Jer. 23, s ) szerint Krisztus Dávid magjából , az 6 városából, Bethlehemből 

jő ! (7, 4 7) . — A nép e kérdések miatt összevesz, egyesek elfogatásában 
készek segédkezni, de senki sem teszi reá kezét (44); sőt a kiküldött szolgák 
a főpapok és farizeusok nagy megbotránkozására annyi ra el vannak Jézus 
szavai ál tal ragadtatva, hogy küldőik előtt kijelentik: „Ember így még soha 
sem beszél t !" (46 ν.) A kiküldők nem értik, hogy miképpen hihet valaki Krisz-
tusban, holott sem a főemberek, sem a farizeusok közt, — kik a törvényt 
ismerik — nincs egyetlenegy sem, ki benne hinne. (48 v.) Ezért is a törvényt 
nem ismerő és mégis h ívő népet kiátkozzák (49 v . | ; a Jézust védő Nikode-
must kigúnyolják, hogy ő is galileai s tudha tná a törvényből, hogy Galileából, 
még prófé ta nem állt fel. (52. v.) Az összefüggés világosan mutat ja . 

1. hogy Krisztus a betű szerint gondolkozókat és az élet keletkezését, 
származását , valamint annak célját, végét materialistice felfogókat — kigú-
nyolja. Neki ily alantos folfogáshoz, gondolkozáshoz nincsen köze. Ezért is 
Dávidtól, Dávid városából való származása egészen semmis ; — 

2. hogy a szerző felfogása szerint Jézus nem is származik Dávid váro-
sából, h a n e m Galileából, Nazarethből. (cf. Mt. 21, u , 26, Mc. 1, s4, 10 , 4 „ 
14, „,, 16 , 6 . Lc. 4 , s . 4 , 18 , , , , 24,19.) A nép is ezt így tud ja ' (7 , 4 1 ) ; a főemberek 
és far izeusok is (7,52) ugyanígy: a szerző pedig ez ellen nem opponál, sőt 
e mellett szól, midőn a Jeruzsálembe bevonuló Krisztust — a nép mint Izrael 
(nem Juda) királyát fogadja hozsánnával, holott a synoptikusok Dávid fiát 
(Mt. 21, e) illetőleg Dávid a tyánk országának örökösét (Mc. 11,1 0) tehát mind 
a két esetben nem Izrael, hanem Juda kirá lyának fiát. 

Ez összefüggésben jelentős, hogy Krisztus keresztjének felirata a synop-
tikusok, nev. Máté szerint: Ιηαονς, ä βασιλιύς των Ιουδαίων: holott Jánosnál 
megtoldva ugyanezt ü iVacxupaíbí-szal. 

/ 
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Szerinte Jézus — názárethi, galileabeli; nem Juda, hanem 
Izraelbeli. — 

A synöptikusok ellenben súlyt fektetnek Jézusnak 
Dávid házából való származására. Már csak Dávid nevének 
gyakoribb megemlítése is e mellett tesz bizonyságot. Márk 
evangóliomában vele 7-szer, Lukácséban 13-szor, Mátéében 
17-szer találkozunk. 

Márk evangóliomában a szerző' minden tendencia, állás-
foglalás nélkül ismerteti a népnek és Jézusnak felfogását 
Dávidra nézve. Lukács és Máté evangélioma ellenben a szár-
mazási tábla, valamint a csudás előtörténet közlésében 
tendenciózusan apostrophálja Jézusnak Dávid fiúságát.1) A 
nép hitétől nem emancipálhatják magukat. 

Tényleg ugyanis a nép a csudásan működő Messiásban 
Dávid fiát látja. A gyógyíthatlan vakok, kik hiába kerestek 
gyógyulást — midőn hallják, hogy Jézus jő — az út 
szélére vitetik magukat és az elhaladót Dávid fiának szó-
lítva, (Mt. 9,27,20, 30 sköv. Mc. 10,46. Lc. 18, 35 sköv.) tőle kérik, 
hogy könyörüljön rajtuk.2) Ugyanígy könyörög az ördögtől 
gonoszul gyötört leányért a kanaáni asszony. (Mt. 15,22.) 

*) Máté evangélioma Jézusnak, mint Dávid fiának aka r ja származási 
tábláját adni Mt. 1 , , és pedig kétszer 14 es nemzetségi ry thmusban . Dávidtól 
a babyloniai fogságig 14 és a babyl. fogságtól Jézusig ú j r a 14 nemzetség telt 
le. Gondviselésszerűen vá r Izraelre most Jézusban egy nagy forduló, egy ú j 
korszak. (Mt. 1, „, 17) Jézus tehát egészen zsidó szempont alá van helyezve 
Dávid az ős, a zsidótörténet pedig számszerű ry thmusban vezet le Dávidtól 
Jézusig. Lukácsnál közölt törzsfa bár nem Salamonon, hanem Náthánon át 
vezet Dávidig:, de n e m csak Ábrahámig, hanem Ádámig, sőt Istenig ju t el 
a mennyiben Ádámot νϊης τον íffor-nek mond ja 3, 58. 

Ε törzsfa e levezetésében látszólag az universal ismus gondolatának 
ad kifejezést. (Pál apostoli—Jánosi felfogás). Túlsókat fektetünk e körülményre 
mivel mégis csak a zsidólétrán jut el Ádámhoz, Istenhez; s mivel Lukács 
előtörténete is telve van Dávidizmussal: 

1. az angyal küldetik a szűzhöz, ki a Dávid házából származó József 
nevű férfiúnak vala eljegyezve Luk. 1 , 2 J . (Máté szerint az angyal a Máriától 
elválni készülő Józsefnek jelenik meg á lmában, őt Dávid fiának szólítja stb. 

2. Ugyancsak az angyal hirdeti Máriának, hogy az Úr Isten a Jézusnak 
nevezendő fiának odaad j a atyjának Dávidnak a székét. Lk. 1,3 2 . 

3. A szent szellemmel megtelt Zakariás a Messiásországát érzéki 
színekkel festi, Dávid házából támaszt üdvösséget. Lk. 1,6 7 sköv. 

4. Mivel Dávid házából és nemzetségéből eredt — megy József Dávidnak 
városába Lk 2 , 4 , úgy hogy Krisztus, az Ur — az Üdvözítő Dávid városában 
született. Lk. 2 , u . 

s) Máté evangéliomában kétszer (9,2 7 és 20,3 0) gyógyít Jézus, mint invo-
cált Dávid-fia két vakot . Lukács és Márknál csak egyszer és ekkor is csak 
egyet. (Lk. 18,85, Mk 10,4 e ff.) Márk még e vaknak nevét is tudja : Bartimeus, 
T imeusnak fia (Mk. 10,4l i) Mind a 3 reláció szerint Jericho közelében folyt 
le ez esemény és pedig egyenlőképpen úgy, hogy a tömeg elakarja némíttatni 
a segélyért kiabálókat, csak hogy ezek annál hangosabban kiál t ják: Uram, 
Dávid fia, könyörül j ra j tunk. Jézus magához hívja — s meggyógyítja őket. — 
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Ez elszigetelten elhangzó szavak a népet magát is 
gondolkodóba ejtik. Látva azt, hogy a bélpoklos gyógyítása 
alkalmával még a szellemek is engedelmeskednek néki: 
maguk közt felvetik azt a kérdést, hogy ő nem tényleg 
Dávid fia-e?! Mt, 12,23. 

Az ország tudósaival folytatott, őket zavarba hozó, 
legyőző beszédei, emezeknek pedig tehetetlensége vele szem-
ben, akit el akarnak fogatni — megadják e kérdésre a 
feleletet: Igenis δ tényleg Dávid fia! Az a várt nemzeti 
király ! 

így értjük a jeruzsálemi bevonulás tüntető ünnepélyessé-
gét. A sokaság a szerényen bevonuló Jézus elé vonul, ruhával, 
pálmagalyakkal hinti be útját . Jézus mellett, mint Dávid fia 
mellett vall: „Légy üdvöz Dávid fia! Áldott, aki jő az Úr 
nevében. Üdv a magasságban"! Mt. 21,9 s az δ közvetíté-
sével várja Mc. 11, l 0 szerint,,Dávid atyánk közeledő országát". 

A lelkesedés elemi erővel tör ki s így értjük, hogy a 
minden nemesért ós jóért oly könnyen lelkesülő ifjakban, 
gyermekekben is elterjedt a Dávid fiáért való lelkesedés, s hogy 
ők, e közvetlenül gondolkozók s ezért a körülményekkel, a 
hellyel mit sem számolók még a templomban is Jézus lát-
tára, s látva azt a nagy hatalmat, amellyel ő a templomot 
az üzérkedőktől megtisztítja, a vakokat és sántákat meggyó-
gyítja — kitörnek e szavakban: „Légy üdvöz Dávid fia!" 
Mt. 21, 

S Jézus?! 
Ο önmagáról soha sem állítja azt, hogy Dávid fia lenne! 

Ο hallja a megszólításokat: de azokra, mint ilyenekre, egyet-
lenegyszer sem reagál. Mégis szól Dávidról, Dávid fiáról : 
mindég a farizeusokkal, az írástudókkal vitatkozva, illetőleg 
azokat megszégyenítve. 

Az egyik helyen Dáviddal cáfol rá az őt támadó fari-
zeusokra; kimutatja azt, hogy ők, kik oly büszkék a tör-
vényismeretükre, kik a messiási országra vonatkozó adatokat 
készenlétben tartják, nem tudják azt, hogy éppen Dávid iga-
zolja Jézus tanítványait a szombatnapi törvénysértés miatt, 
melyet a gabonafejek szedésével és evésével követtek el, 
amennyiben Dávid a kíséretével a templomban — a csak a 
papok számára terített színkenyereket megette, midőn éhes 
volt Mt. 12,3. (Ugyanígy Mk. 2,25, Luk. 6,3). Dávid itt a 
rituális törvény, a zsidóság külső törvényszerűségének ellen-
sége, tehát éppen azé, amire a farizeusok Dáviddal kapcso-
latosan oly súlyt fektettek. Jézus kezében egy helyen Dávid 
egy a zsidóság nézetével éppen ellenkező nézetnek (az ember 
a sabbath Ura) támogatója. 

A „Dávid fiúságot" pedig, vonatkozással Krisztusra 
egyenesen absurditásnak tűnteti fel; s így magára nézve hatá-
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rozottan visszautasítja. Mind a 3 evangéliom szerint, Jézus, 
miután az egybegyűlt farizeusok (Mt. 22,42), illetőleg írás-
tudók (Mk. 12,S5 és Luk. 20,39) őt kérdéseikkel siker nélkül 
kívánták sarokba szorítani — most velük szemben lép fel 
aggresszive. Kinek fia Krisztus ? 1: ez az ő kérdése s ők egye-
zően (Lk-nál is ez van feltételezve) azt felelik: „Dávidnak a 
fia". Mire Krisztus ezt abszurdumként állítja oda, mivel Dávid 
a Krisztust Urának mondja s így nem lehet fia. Jézus Krisz-
tusnak nincsj ly legitimációra szüksége. Ő nem Dávid fia, 
hanem Ura. 0 ezt a nevet, címet, mint amely csak a külső-
ségekben elzüllő zsidóságnak van kedvére — nem viselheti. 
Ez irányzat követőitől ezért is óvja Krisztus annyira, oly 
kórlelhetlen kemény szavakban közvetlen ezután az őt örö-
mest hallgató népet. A „Dávid fiúság" feleletére zúdúlnak az 
írástudók és farizeusok fejére azok a hétszeres ,.jaj"-ok 
(Mt. 23u sköv.), a nép előtti kipellengerezésük. Ok kívánnak a 
nép vezérei lenni: holott a nép tőlük óvakodjék, őrizkedjék 
(Mk. 12, 38—40· Lk. 20 45—46)· 

S mégis van egy hely és pedig Mt. (21,15 stb.)-nál, 
amely szerint Jézus — legalább úgy látszik — tudatosan ós 
nyíltan a „Dávid fiúságot" helybenhagyja. Ez ama föntérintett 
jelenet, amidőn a gyermekvilág őt a templomban a „Hozsanna 
Dávid fia" kiáltással ünnepli. 

A főpapok és tudósok, akik benne a Krisztust nem 
látják — emiatt bosszankodva fordulnak Jézushoz, kérdezve 
őt, hogy hallja-e azt, amit ezek mondanak ? Jézus „Hallom"-mal 
felel, tehát úgylátszik helybenhagyja az ily címen való ünneplő 
üdvözlést. (Mt. 21,16), csakhogy a VIII. zsoltárból való idé-
zettel teszi azt, amely Istent nem mint Izraelnek, a zsidó 
népnek, hanem a világnak, az emberiségnek Urát dicsőíti, 
kinek neve fölséges az egész földön, s kinek méltósága dicső-
séges az egek fölött, ki csudás módon alkotta az 
eget és égi testeket, s ki fölséges, dicsőséges és hatalmas 
volta dacára sem feledkezik meg a gyarló emberről, sőt őt, 
az embert dicsőséggel és méltósággal, csak keveset vonva 
le saját istenségéből, feldíszítő, s ki őt, az embert tette Urává 
Isten műveinek, mindent, a földet, a tengert, az összes élő-
lényeket, mind az ember lábai alá vetett, úgy, hogy az ember 
hálásan zengheti fölséges voltát az egész földön. Vannak, 
kik Istennek kegyelmét és az ember dicsőségét és méltó-
ságát el nem ismerik és Istennel ellenkeznek ! Im, ezt teszik 
a farizeusok és írástudók most a Jézusban megjelent isteni 
dicsőséggel és méltósággal szemben s Jézus most ezekre a 
farizeusokra, írástudókra idézi a zsoltár e szavát: „A kis-
dedek ós csecsemők szájából alkottál oly hatalmat — ellen-
ségeiddel szemben, mely az ellenséget, e bosszúsat tönkre 
teszi". (Zsolt. 8,3). J a j néktek farizeusok és írástudók! 
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íme mily találó, mily mélységes felfogású idézés. Hová 
tűnt el a Dávid fiúság, Izrael országa dicsőségével ? Sokkal 
nagyobbról van itt szó : az egész világot magába foglaló 
Isten országáról, az Isten dicsőségét, magasztosságát vissza-
tükröző emberről! Ez ellen küzdenek a farizeusok, az írás-
tudók: de a gyermekek — lelkük közvetlenségével látják 
mindezt, s az ő szavuk, az ő Hozsannájuk hatalommá válik, 
mely tönkre teszi e kisszerű, álnokoskodó, alakoskodó, 
Istennel ellenségeskedő, népet rontó, emésztő hivatalos veze-
tőséget !! 

Krisztus nem Dávid fia; ő ennél sokkal több!! 
III. 6 nem keresi mint bűvész, mint csudadoktor 

önzőén a maga dicsőségét, sem a zsidó népnek dicsőségét 
önző nemzeti alakban ! Tehát kiét keresi? 

Már a kisértés történetében elmondta: csak Istent 
kívánja szolgálni ós pedig mint a keresztelés közben tuda-
tossá vált Istennek kedves fia. így tehát legtermészetesebbnek 
tűnik fel, hogy ő mint Istennek a fia, mint ν'ίος τον ΰεοϋ 
lép fel és e szavakba foglalja programmszerűen nyilvános 
működését. 

A synoptikusoknál a νιος τον Οεσν, illetőteg ν'ίος μ öv, 
illetőleg az atyám (exclusive) összesen 33-szor fordúl elő. 

így nevezi őt: 
I. a szerző Mc. 1,, 1 

angyal Lk. l , s 2 , 3 5 2 
II. égi szózat Mt. 3,17, 17, 5, 2,15 Mc. 1, u , 9,7 

Lk. 3, 22, 9j 35 7 
hasonlat (szőllőbe küldi egyetlen fiát: 

Mt. 21,S7, Mc. 12,6 2 11 
III. ördög (kisértő) Mt. 4,3 ,6 , Lk. 4, 3 ,n . . 4 

tisztátalan szellem, daemon, bélpoklos-
ból kiszabadult ördögök: Mt. 8,29, 
Mc. 3, u , 5,7, Lk. 4,41 4 8 

IV. rosszakaró főpap Mt. 26,63, Mt. 14, Gl, 
Lk. 22,7n 3 

a keresztfán őt gúnyoló Mt. 27,40 . . . 1 4 
V. Meghatott hívő, Péter, Centurio : Mt. 14,33, 

16,16, 27,54, Mc. 15i39 4 
VI. Mt, 11 ,2-· Az o atyja (exclusive) Mk. 8,38. 

Mondod, én vagyok. Mt. 27,43 , 26,64, 
Lk. 22, jó 5 

33 
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Ε csoportokat egyszerűsíthetjük : 
Az I. csoportotot adhatjuk az V-höz s így nye-

rünk = hívők = 5 = 15.15% 
A II. Isteni kijelentések = 11 = 33.33 „ 
A III.-I-IV. gonosz szellemek, rosszakaró, 

ellenséges emberek = 12 = 36.3e „ 
A VI. Krisztus maga elismeri = 5 = 15.]S „ 

99.99°/O 

Ez egyszerűsítésben még tovább mehetünk \ 
Krisztus elismeri δ-ször == 15.15. 
Mások nevezik őt Isten fiának 28-szor = 84.Sv 

33-szor = 100.00. 

Már e számok is mutatják, hogy nem ő, hanem sokkal 
inkább mások nevezik Krisztust Isten fiának. Még inkább 
jelentősek e számok, hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy 
Jézus egyetlenegyszer sem nevezte magát directe Isten 
fiának. Háromszor ugyanis egy ideig való hallgatás után, a 
főpapok kikényszerítettók az Isten-fiúság elismerését. Ekkor 
sem mondja, hogy ő Isten fia, hanem azt : mondod, illetőleg 
én vagyok az. Kétszer pedig egy egészen sajátos fiúi viszonyt 
konstatál Istennel szemben. Csak ő ismeri az atyját, csak az 
atyja ismeri őt, s ismerik, akiknek δ azt kijelenti; a másik 
helyen eschatologikus vonatkozásban az δ atyja dicsőségében 
való megjelenéséről szól. 

Méltán feltűnhetik ez! s méltán kérdezzük, hogy mi 
indíthatta Jézust arra, hogy δ Isten fiának a címétől, elne-
vezésétől idegenkedett, azt annyira kerülte, hogy directe 
egyetlenegyszer sem nevezte önmagát Isten fiának ?! 

Elsősorban az, hogy nem akart a zsidó kedvenc képze-
teknek behódolva, mint a zsidók Messiása fellepni. „Isten fia" 
akkoriban a Messiás legünnepélyesebb jelzője volt. Ha Jézus 
ezt a nevet használja nyíltan, politikai jellegűvé válik az δ 
szereplése s nem a cél: Istennek országa, hanem az δ sze-
mélye lépett volna e szereplése központjába. Látjuk, hogy 
éppen szereplése e kettős alakját (öndicsőítés — és a zsidó 
várakozásoknak való behódolás) győzte le. a kísértések alkal-
mával. Hogy e cím tényleg olyan volt, amely iránt a nemzeti 
párt érdeklődött, illetőleg amelytől fázott : azt Mt. 26,63 sköv. 
Mc. 14, 6l ff. és Luk. 22,67 sköv. egybehangzóan mutatja. Kaiafás 
udvarában együtt vannak a főpapok, írástudók, hogy ítél-
kezzenek Krisztus fölött. Keresték a vádakat, áltanúkat is 
kihallgattak. Semmire sem mentek. De akkor, midőn Jézus 
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magára veszi, hogy δ igenis Istennek fia: bírái felháborodnak, 
Istenkáromlást látnak e tényben, a főpap behasítja ruháját 
s egyhangúlag kimondják Jézus fölött a halál-ítéletet·. 

Ha Jézus e címet használja, provokálja a konservativ, 
vezető, politikai pártot s a katasztrófa túlkorán bekövet-
kezik. Most, midőn Jézus látta, hogy a kocka már is el van 
vetve — még csak most ismeri el — reáhagyásáva 1 — igenis 
én vagyok az. 

2. Eközvetlenokon kívül volt néki még egy másik oka. Nem 
akarta maga számára lefoglalni az Isten-fiúságot. Mindannyian 
lehetőség szerint a mi Énünkben adott, abba beleteremtett jobb 
Énünk alapján Istennek gyermekei, Istennek fiai vagyunk ! 

Erre minősít Jézus szerint a szeretet és másrészt a 
békesség művelése. Az Isten-fiúságnak Jézus szavai szerint 
csak e két feltétele van. Isten maga a szeretet. A szeretet 
Jézus szemében egyetemes természetű, még az ellenséget 
ki minket üldöz, még azt sem zárja ki. Mindenkiben van 
valami jó. Ha mi ebbe a jóba behatolunk, azt sajátosságában 
felismerjük s ezt a jót a másban, még az ellenségben is 
ápoljuk: akkor szeretünk igazán, szeretünk úgy, amint Isten 
szeret, aki a világító, meleg napsugarat és az áldó esőt min-
denkire küldi. Aki így szeret : az békességes is, mivel min-
denkinek megadja azt, ami őt illeti. Akiben ily szeretet él : 
az tökéletes, mint a mi atyánk. Mt. 5, 44—48. 

Ezért is Isten fiai azok, kik még ellenségeiket is sze-
retik Lk. 6,35. Mt. 5,44 sköv., továbbá, kik a békén munkálkodnak 
Mt. 5,9. Ezek nem e világnak, hanem a világosság világának 
gyermekei. Lk. 16, 8. Ők az Isten országának fiai. Mt. 13,38. 

*) Hogy Krisztusnak éppen ily alakban ez központi gondolata : ezt vilá-
gosan muta t j a Pá l apostol, aki bá r gyakran a zsidó theologia ködén át, mégis 
legmélyebben behatolt Krisztus gondolatvilágába. Szemben a törvény szolga-
ságával — mi Krisztus által, Is tennek mibennünk ténykedő szelleme által az 
Isten-fiúság szabadságára emelkedtünk. Krisztus csak a πρωτότοκος (ν πολλοίς 
ϋδελφοΐς. Rom. 8, ,8 . — Akiket Is ten szelleme mozgat, οντοι υϊοι eioi &cov 
Rom 8, 

Ez Isten fiainak külső érvényesülése (άποχάλνψις) után sóvárog az 
egész teremtett világ. Rom. 8, , , . Nem zsidó szabadalom ez : má r Hozseas 
próféta is látta, hogy éppen a pogányok neveztetnek Isten gyermekeinek. 
Rom. 9, j e . Krisztus eme szeretet szellemének első hirdetője és megtestesítője, 
így az Isten-fiúság szempontjából elvi jelentőségű Eph. 1 , , , . Vele együtt 
alkotják e szellemtől áthatottak Is tennek templomát, amelynek ezért is sarkköve 
Krisztus. Eph. 2 , 1 9 —„. Ha Krisztus e szeretet szellemével szivünkben lakik : 
úgy megteltünk Istennel. Eph. 3,1 7-1 9 . Kiki sajátos hivatása által a szeretet 
erejében kölcsönösen kiegészítve, segítve egymást — építi ki mintegy 
Krisztusnak testét, Eph. 4, u , „ , i e , azt a testet, avagy templomot, amelyet Isten 
szelleme tölt be, úgy, hogy az Isten az, ö ím πάντων xai διά πάντων xal iv 
πι«dir. Eph. 4,β . Midőn tehát így Isten szelleme Krisztus által szíveinkben 
megnyilatkozik: Istenben atyát lát , úgy, hogy nincs már szolga, hanem 
mindnyájan Isten fiai. Gal 4 A törvény csak nevelő volt Krisztusra, 
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Mintha bizony Jézus szeme előtt lebegett volna ijesz-
tőleg az Isten-fiúságnak materialisztikus felfogása, amely-
nek előhírnökei ama főpapok voltak, kik az Isten-fiúságban 
Istenkáromlást láttak. 

3. Hogy tényleg ily materialisztikus lehetőségek lebegtek 
Jézus szeme előtt, mi sem igazolja inkább, mint Péter vallo-
mására adott felelete. Jézus különböző gyógyítások, csudás 
megebédeltetés után hajóra száll és Magadanba jő. Farizeusok 
és Sadduceusok körülfogják őt rossz szándékkal s felszó-
lítják arra, hogy tűntessen fel számukra jeleket az égen. 
Jézus megengedi nékik azt, hogy ők ennek a látható égnek 
jeleit ismerik, tudják azt, hogy az ha reggel vagy este piros, 
jó időt vagy zivatart jelent; csakis külső csudák, jelek után 
lesnek érzéki, romlott, nyomorult lelki irányuk alapján (/«»-ία 
•πονηρά v.cti μοιχαλίς αημέϊον επιζητεί Mt. 16, 4), de az idők jeleit 
nem ismerik. Faképnél hagyja őket. 

S most tanítványaihoz fordul s inti őket, kik elfelej-
tettek magukkal kenyeret hozni, hogy óvakodjanak a Fari-
zeusok és Sadduceusok kovászától. Ezek is érzékiek, ők is 
a kovász hallatakor a materiális kenyérre gondolnak; s csak 
azután, miután Jézus őket figyelmezteti arra, hogy a mate-
riális kenyérről való gondoskodás egészen alárendelt valami, 
ez a kenyér magától majd megjő, nagy nehezen értik meg 
azt, hogy Jézus szellemi értelemben beszélt a Farizeusok 
és Sadduceusok kovászáról, tehát azok tanairól. (Mt. 16,12) 

így küzdve a materialisztikus felfogás ellen s bensőitve 
tanítványainak gondolatait, felveti Caesarea vidékére jutva 
azt a kérdést, hogy az emberek minek nézik őt az ember 
fiát. Egyesek a keresztelő Jánost, mások az Eliást, újra 
mások a Jeremiást avagy a próféták egyikét látják benne. 
Ti pedig ? így fordul tanítványaihoz, a mire Péter megadja 
e nagy feleletet: „Te a Krisztus vagy, az élő Istennek a fia." 
S Jézus felelete: e vallomásban bennrejlőnek elfogadása. Nem 
zsidós érzéki, hanem ily általános emberi, szellemi értelemben 
az Isten-fiúság eszméjében igazság rejlik. Krisztus meg van 
arról győződve, hogy ő Istent és Istenhez való viszonyát 
oly mélyen ós oly sajátosan fogta fel és ezáltal oly Isten-
országot alapított, mint ő előtte senki sem. Ő ezzel Istenhez 
egyetlen viszonyba jutott s azok, kik ezen országnak 
εκκ^σία-nak tagjai, egy új életrend alá jutnak. 

akiben m á r m o s t πάντες vioi 3eov Ιστε Gal. 3 . 1 4 - „ . Az Apostolok cselekedetei 
igen helyesen ad ják ily mélyebb értelemben Aratus és Kleanthes szavait Pá l 
apostol szá jába : lv αυτω γαρ ζώμεν χαϊ χινονμε9α χαϊ έσμέ γ, ώς χαϊ τ ίνες 
ιοϊν χα&ΰμάς ποιητών (ίρίχααιν Του γαρ χαϊ γ'νος ίαμέ ν. γένος ονν νπ άρχοντες 
τον »eoii Act. 17, ,9 ,1β . 
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Ε gondolatnak felelnek meg teljesen Krisztus további 
szavai, σΰρξ és αίμα, tehát az ember a maga érzékisógében, 
a végességben mozgó gondolkozásában, okoskodásában ide 
el nem jut ; csakis az emberben működő isteni: ez az, a 
mi kijelentésszerűleg (αηοκαλνπτειν) fölfödi azt, ami tulajdon-
képpen az embernek Isten által ós Istenre való teremte-
tésóvel megvan, el van rejtve, az embernek lelkében. Az 
isteni célgondolat, a jobb Én, csakis ez vezet az érzéki fölé 
s nyitja meg Istennek szívét, úgy hogy az ember benne látja 
az atyát végtelen szeretetével. Ide pillantott be Péter e 
vallomást téve. Jézus pedig vonja tovább a logikai követ-
kezményt. Ε vallomás egy új εκκλησία alapja, sziklája.1) A 
Hades ajtai bezúzódnak, Isten országának, az εκκλησία-nak 
kulcsai, melyek a farizeusok és írástudók kezeiben voltak, 
s melyekkel beengedték, kizárták bűne;k mértéke szerint 
az embereket: ezek hasznavehetetlenek! Új épület, test emel-
kedik fel, melynek sarkköve — feje Krisztus, melynek téglái, 
tagjai mind azok, kik Krisztust úgy fogják fel, amint azt most 
Péter tette, úgy hogy kulcsra, mely ez épületbe bevezetne, 
külső feltételre, amely e test tagjává teszi az embert — 
szükség nincs. A bűn e hitben meg van bocsátva, e hit nélkül 
fennmarad. Az atyaságnak, a fiúságnak, tehát a szeretetnek 
elvén, amely vagy megvan az emberben, vagy nincs meg, 
abban nyugszik az Isten országban való létnek vagy nem 
létnek a kérdése ! 

Hogy ez a hatalom nem Péternek szól, hanem a Péter 
hitét képviselőnek: ezt világosan mutatja Mt. 18,l8, ahol is 
v. 15 a testvérek, tehát általában Isten országa valóságos 
tagjai bírják e kötés és oldásnak a jogát; bizonyítja azon-
fölül a 16. valamint a 18. fejezetnek folytatása. Mintha Jézus 
maga akarná mondani, hogy nem Péternek, hanem hitének 
szól; mivel Péter magában véve, bár neve sziklára utal — 
mégis bizony könnyen visszaesik az érzéki, a nemzeti 

' ) Ε πέτρα szava a maga találó vonatkozásával Πέτοος-\ιοζ tlinik fel. 
Ε gyanú azonban eloszlik, mivel Jézus kedvenc tanítványait részben már első 
lá tásakor , (így Ján. 1, 4J) részben akkor, midőn apostoli hivatásuk magas-
la tára emeli, (Mc. 3 , , , ) szellemüket jellemző melléknévvel, appel la t ivumma! 
lát ja el. így János szerint Jézus Simont első látásakor már Κηψΰς-nak (i 
ΐρμηνινίται Πέτρος) nevezi el, Náthánaelt pd. άληβώς ίοραηλ(ιτης·Τϊβ\:\ Marcus 
evangél ioma szerint pedig a jelzett körülmények közt Simont Πέτρος-nak, 
Jakab és János testvéreket pedig vlol βροττης-τιβί héber nyelven: Bené-regesch, 
a ramaei nyelven: boené-regesch. így került az új- testamentomi görög szövegbe. 
Ιϊοανηο} ές, δίοτι víoi βροντής). Nem vitatkozunk a fölött, hogy mikor nevezte 
el Simont Jézus Petrosnak: annyi azonban áll, hogy a helyzetet véve leg-
inkább talál a Mátéi helyzet az elnevezéshez. Simon Jézust Krisztusnak nevezi 
el, m o n d j a őt Krisztusnak. ,.Σν ιϊ ι'χριστός": Jézus pedig Simont Petrosnak: 
Σν el Πέτρος. Krisztus működésének alapköve, sziklája, az ó általa alapított 
ország megértésének és tagságának feltétele: Péter ezen vallomása. 

13* 
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Messiásnak hitébe! Jézus az első helyen Mt 16, 21 sköv. azt 
gondolja, hogy e vallomás nagy órájában szólhat arról, a 
mi nevezetesen a zsidó gondolkozásnak legkevésbé sem felel 
meg: Krisztusnak, a Messiásnak szenvedéséről, haláláról. A 
hallgatók erre eliszonyodnak s köztük a legbátrabb Péter 
apostol arra készülődött, hogy Krisztusnak négyszemközt 
(παραλαβόμενος αντόν) szemrehányást tegyen: de csak annyira 
jutott el, hogy Isten mentse meg ettől, hogy ne történjék 
meg ez vele. Tovább nem beszélhetett, mivel Jézus hátat 
fordított Péternek s így szólt: „Ne lássalak (νηαγε όηίοω μου) 
Sátán" (σατανά). Minden közösséget ily gondolkozással Jézus 
megtagad, sőt az ilyen az δ gondolkozásába csak is bántólag 
ütközik bele, úgy hogy még az is, ki így gondolkozik néki 
σκάνδαλον; és pedig azért, mivel itt a sajátos emberi beleüt-
közik a sajátos istenibe! az emberi érdek. Istennek, Isten 
országának érdekébe! S most már minden félreértést kizáró-
lag megmondja Jézus követ6inek is, hogy ők is, mint a 
keresztfára elítéltek, kénytelenek lesznek a keresztet vállukra 
venni. Az δ országának életrendje egészen más, mint e világ-
nak életrendje. A mi itt halál: az ott élet és fordítva. 
(Mt. 16,24 stb.) 

Hogy Péter mennyire nem képes magát a szeretet és 
könyörület és így a megbocsátás országába beleélni s így 
hogy mennyire alkalmatlan arra, hogy ő legyen Isten orszá-
gának sziklája: ezt a 18. fejezet is világosan mutatja. A 
keresztyén hívők általában nyerik itt a kötés és oldásnak 
hatalmát és ezzel a bűnök, a sértések megbocsátásáét, ille-
tőleg meg nem bocsátásáét. S ekkor újra Péter az, ki kér-
désével elárulja azt, hogy még mindig ó-testamentomi, 
farizeusi alapon áll. Ezt csak quantitative kívánja elhagyni! 
Túl akar tenni a rabbik megbocsátásának számán. A rabbik 
3-szor kívánják a megbocsátást (Babyl. Joma f. 86,2: „Homini 
in alterum peccanti semel remittunt, secundo remittunt, 
tertio remittunt, quarto non remittunt.") Péter ezeket nagy-
lelkűen túllicitálja egészen a zsidók szent számáig a hétig. 
Quantitative, materialistice magyarázza a megbocsátást. 
Krisztus azt mondja nem számtól függ a megbocsátás: 
Numerus certust jelöl meg pro incerto (7 és 70-szer) s a 
mint az előző példázat a kereső szeretetet a maga végtelen-
ségében, a legkisebbre kiterjedőleg (az egy elveszett juhra) 
mutatja be: úgy ezután már saját érdekében is a megbo-
csátó szeretetet a maga végtelenségében. (Adósok Mt. 18,23 
sköv. 

Péter újra meg újra visszaesik érzéki zsidós nemzeti 
gondolkozásába. Nem ő a szikla, a melyre Krisztus az δ 
egyházát, Isten országát építi; e szikla Krisztus, a krisztusi 
érzület az alap ez országhoz való tartozásra nézve. Ez érzü-
letnek adott Péter nagy vallomásában kifejezést. 
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Jézus tudja azt, hogy a nép még erre a vallomásra 
nem érett. Ezért is megtiltja tanítványainak, hogy bárkinek 
elmondják azt, hogy Jézus a Krisztus!! (Mt. 16,20). 

Jézus nem a Krisztus, nem a νιος τοϋ &εον címén, nevén 
lép fel! Ε cím az ő szentélye, melybe csakis az élet egyes 
kiemelkedő percében az erre felemelkedőket bebocsátja: de 
melyet profanálni nem akar, nem nevezetesen azért, mivel 
a nép, az egész környezete ezt félre érti s így veszélyezteti 
sajátos küldetésének bensőséges, szellemi természetét. 
Lemond e címről a világgal szemben; de meg nem tagadja 
azt.1) 

l) Ε synoptikus felfogástól eltér az, amely J ános evangéliomában lép 
elibénk. Az evangéliom írója az evangéliom megírásának céljául azt tűzi ki, 
hogy azok, akik ezt olvassák, higyjék el, hogy Jézus ó Χοιατός ő νΐός τον 
ösov (és hogy a hívők az ő nevében bírják az életet). Ez már az evangé-
l iomnak declarationális jellegéből is következik. Nem az a lényeges a szerző 
szemében, hogy mit tett, mit művelt Jézus az emberiségért, hanem az, hogy 
mi ő! Az δ Istenségét igazolja minden! ! 

így már most érthető, hogy a νιος τον 9fov egészen más szerepet 
visz János evangéliomában, mint a synoptikusoknál. Az Istenfiúságnak az a 
tartózkodó, bensőséges jelleme, mely a synoptikusokban oly meghatóan lép 
elibénk, a János evangéliomában nyíl t , hogy ne m o n d j a m hivalkodó, kifelé 
szóló jellemet ölt magára . 

Már a számok is beszélnek: 
A synoptikusoknál a νΐός τον &εον jelző 
közelebb Máté evangél iomában 14-szer ) 

Márk „ 6-szor !• = 29 
Lukács „ 9-szer J 

fordul elő. A vtős absolut értelemben, tehát 
igenis mint Istennek a fia példázatban Mt.-nál = 1 ι 

Mc. „ = 1 I = . 
directe magáról Mt. „ = 1 f 

Mc. „ = 1 j 
így tehát összesen = 33-szor 
János evangéliomában ellenben 

a vlóς τον Ssov = 1 2 
és a νΐός absolute = 15 

összesen 27-szer 
úgy, hogy ebben az egy evangéliomban majdnem annyiszor fordul elő a 
Krisztusra vonatkoztatott istenfiúság, min t a három synoptikusnál . 

Ε mennyiségi külömbségnél azonban sokkal fontösabb az, hogy miképpen 
beszél, vagy beszéltet a jánosi evangéliom ez istenfiüságról. 

Jézusnak Istenhez való kizárólagos fiúsági viszonyáról a synoptikusok 
nevezetesen Mt. és Mc. és pedig mind a kettő egyszer-egyszer beszél. (Mt. 11, 27 
és Mk. 8,3 ?) , Máté valószínűleg azon alkalomból, hogy az általa kiküldött 
taní tványai — eredményeikről beszámolva — visszatértek: imában Istenhez 
fordul s hálát ad néki, hogy ő azt, a mi t a bölcsek és okosak előtt elrej tet t : 
azt feltárta az együgyüek, a tudásban csecsemők (νηπίοις) előtt. Igenis, hálá t 
mond azért, hogy ez Istennek így tetszett. — 0 is ily közvetlenül, teljesen 
odaadó bizalmi viszonyban van Istennel. Behatolt az 6 szivébe s így igazán 
fiúi viszonyban tudja magát Istenhez. Ezért is ő az, ki Istent igazán ismeri s 
Isten az, aki őt ismeri s ő az, kinek közvetítésével mások is Istent megismer-
hetik. Mély igazság ez; csak a szeretet ny i t j a meg a dolgok lényegét. Szeretet 
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IV. Más cím és név alatt, nem az istenfiúság mystikus 
és mégis tüntető és félreértésre annyira alkalmas neve alatt lép 
fel. Ε cím, e név, melyet Jézus állandóan önmagáról használ, 
önmaga számára egyenesen lefoglal a ,,νίός τοϋ αν&ςωπου". 

nélkül mi csak a dolgok felszínes ismeretéhez j u t u n k el; mig ellenben a szeretet 
út ján minden megnyílik, a dolgok belseje megnyíl ik előttünk s igy uralkodunk 
a dolgok fölött. Mint ily uralkodók mi vagyunk mindenek sáfárjai , úgy hogy 
tőlünk mint szeretőktől függ a dolgok ismerete, is, s ez ismeretnek másokkal 
való közlése. A ki így szeret: az nem fennhéjázó, muta tós , mást lenéző, büszke, 
hanem szelid lelkű, az alat ta levőkről gondoskodó, alázatos. Csak is ez a lelki 
állapot viseli el könnyen az élet gondjait, s vá l la inkra súlyosodó ba ja i t ; csak 
ez ál lapotban nyer lelkünk is nyugtot, békességet. Ez pedig minden értéket 
magában foglal. Ez minden, ami reánk nézve van . 

Mily térmészetes, igaz szavak!! Ily ér te lemben mondhat ja joggal Jézus, 
hogy mindeneket átadott néki az 6 atyja, hogy a viszonya Istenhez egészen sajátos, 
a népének bölcsei és okosaiétól egészen elütő. — A viszony azonban még 
sem emberfeletti. Hisz nem csak néki, hanem νηηίοις άηεχάλν \pev αν rá Isten 
s viszont a mint föntebb láttuk éppen a közvetlenül Istenbe elmerülök, tehát 
a szeretettel bírók és így a békességesek, ezek Is tennek fiai. Az alap, a melyre 
Máté szer int e viszony felépül, tisztán valláserkölcsi és nem metaphysikai . 

A synoptikusok másik helye Mc. 8, 58 eschatologikus. Jézus az érzéki 
és szellemi élet ellentétéből indul ki. Ez életben a tanítványok Péter nagy 
val lomásával (Mc. 8 „ ) fordulóponthoz értek. — Az érzéki élet elismerésre, 
dicsőségre vezet: a szellemi élet önmegtagadó, a halálra itéltnek súlyos 
keresztjével reánk nehezedő életre. Az örökkévalóság szempontjából amaz 
élet — a szégyenkezésnek, a ha lá lnak ; eme alázatosságos és halálos élet 
— a lélek örök életének, elismertetésnek, dicsqségnek élete. A krisztusi érzületen 
fordul meg ez avagy amaz életnek birtoka. 0 ez életnek itélő bírója, Istennek 
az ő a ty j ának dicsőségében megjelenő a l ak j ában . Ezt az örök és folytonos 
ítéletet a szerző egy külső aktushoz köti. Maga az aktus azonban nincs időhöz 
kötve, amin t azt éppen a 9, í mutat ja , amennyiben az ott tett ígéret, amely 
szerint lesznek még, akiket még életben talál Isten ily országának dicsőségben 
való megjelenése nem következett be. 

A synoptikusoknál tehát mind a két helyen e sajátos istenfiúság 
ethikus, természetes, val lási szellemű. Ε synoptikusi két hellyel szemben áll 
János evangéliumában a 15. — Nem valláserkölcsi, hanem metaphysikai hát-
térről emelkedik le e kizárólagos istenfiúság. 

Krisztus az, ki a világ teremtése óta Is tennel szemben mint λόγος élő 
kölcsönhatásban, egymásra való létében (tioöj τον Viáv) volt. Isten volt a 
λόγος, úgy hogy Istennek kifelé megnyilatkozó teremtő ereje, is a λύγος-οη át 
nyilatkozott meg, úgy hogy nincs semmi e λόγος nélkül. Ő benne van élet, 
benne v a n meg a világosság. S íme csudálatos, hogy éppen ezt az életet, ezt a 
világosságot, a sötét világ nem fogadta be, hogy éppen azok, akik általa lettek, 
tehát az övéi őt nem ismerték fel. 

Ezt a metaphysikai, kosmikus, á l ta lános elvi jelentőségű állapotot a 
λο'γος, e lhagyni készül (r,v ίρχόμινος) Keresztelő János előkészíti ú t já t ; hirdeti 
praexis tent iá já t (ü ηπίαω μου Ιρχόμινος ίμπροσ&ίν μον γίγονεν, υτι πριϋτύς 
μον f/v.) Α λόγος tényleg σάρξ (γένιτο. Érzéki testén átsugárzott az a dicsőség, 
mely illeti őt mint Is tennek egyetlen szülött jét (μονογενής és nem πρωτοτοχός); 
lelke pedig nem a törvénynek nem Mózesnek, hanem a sxeretet és az igazság-
nak szellemével volt telítve. Egyedül ő képes Istent kijelenteni, mert egyedül 
δ látta őt és pedig metaphis ikai lényege a lap ján , mert ö nyugodott Istennek 
az ö atyjának a keblén. 

É metaphysikai hát térről kell leemelni Krisztusnak absolut fiúságát 
Istennel szemben. Istennek gyermekeivé vá lha tnak ugyan egyesek, bár nem 
származásuk, sem érzéki, sem férfias elszántságukon nyugvó akaratuk, hanem 
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Nagyon érdekesek itt is a számok. 
Máté evangéliomában e név, e cím 32-szer 
Márk „ „ „ 14-szer 
Lukács „ » ι . 26-szor fordul elő 

összesen 72-szer. 

Istenből való születésük a lap ján : de mind ez az idő korlátai közé esik, mig 
Krisztus v iszonya Istenhez minden idő előtti, mer t minden történés előtti!! 
(L. Ján. 1, ,—1β.) , 

S most m á r egészen természetes, hogy mind az, amit János evangélioma 
Jézusról, mint i ly μονογ€νή;-τδΙ mond : nem törekvés Isten felé, nem vallási 
ethikai jellegű, hanem Istennek tanubizonyságtétele egyszülött fia mellett. 
Nem az emberi emelkedik fel Istenhez, hanem az isteni száll le Krisztusban az 
emberhez avégett, hogy embert mentő, Istent dicsöitő művében maga Krisztus 
is megdicsőüljön. 

Nem fejlődésről lehet szó, hanem csakis sajátos örök lényegnek el-
árnyékolásárót , sá tor alá való vonulásáról ιϊσχήνωσα) hogy azután a végső 
Ítélet alkalmával annál dicsőségesebben fényeskedjen. 

Mint ily μονογινης-Ι, ki Isten keblén nyugodott 1,18 szereti az Isten. 
5, !0. Ezért is mind azt, a mi t Isten tészen — néki megmutat ja 5,'20 sőt 
több mindent az δ kezébe teszen le 3, S5; különösen magát az életet 5,2 β . 
— 0 az életnek birtokosa. 

Ezért is élteti azokat, akik benne hisznek 3, s 5 , 5,2 1 , még azokat is, akik 
ő benne a végső Ítélet napján — látva őt hisznek 6,4 0 —: ellenben Isten 
haragja tá rgyaivá teszi azokat, akik benne nem hisznek 3, ,5 . Ezzel Krisztus 
az, akire Islen a ΚοΙαις-1 bízta, a végett, hogy tőle épp úgy, mint Istentől 
féljenek 6,2 2 . 

Ez az ítélkezés azonban n e m húsban való megjelenésének igaz célja, 
hanem csak is következménye. Célja, hogy a világ üdvét eszközölje. (σωΛ) 
ο χύουος át αυτόν) 3, „ . — Néki ugyanis mint a ty ja házában levő szabadnak 
(fiúnak) megvan adva mások felszabadításának joga 8, s5, se. Miután pedig 
ő is ϋιύς 1 , , igen természetesen önmagától mit sem tesz, csakis azt amit 
az Isten tesz (ó &fós); amit Istennél lát. Nincs benne tulajdonképpen „asei'tas" 
5,19. Ezért is ő az ő életében Istent dicsőíti meg 14, , s s így kérheti az Istent, 
hogy viszont ő maga is Isten ál tal dicsőüljön meg 17, , stb. 

A μονογίνής-ιβ, az absolut fiúra vonatkozó e helyek magyarázzák meg 
azt, hogy a νίό; τον ϋ-fov ra vonatkozók azt a bensőséges, tartózkodó, szent 
je l lemet elvesztik. A synoptikusoknál a hivők szent meghatottságukban 
nevezik Jézust Is ten fiának, s Jézus maga csakis a legbizalmasabbak előtt a 
legbizalmasabb ó rában és ellenségei előtt, a mikor a katasztrófán a hallgatás 
mi tsem változtathatott volna val l ja m a g i t Isten fiának. 

A synoptikusoknál szent közvetlen vagy kényszerű val lomásban tör 
ki végre az islenfiúság. János evangéliomában ellenben az istenfiúságnak 
lényegileg declarationalis jellege van . Ez kitűnik nem annyira abból, hogy 
m á s o k jelentik ki őt Isten fiának, (így Ker. János 1, ,4 . Nathanael l , s o . Péter 
6, e s . Martha 11, 27) hanem abból, hogy ő maga nem csak bizalmasok körében, 
h a n e m nyi lvánosan, közelebbi indokolás nélkül jelent i ki magát, kijelenti 
az ebben való hi tnek a végzetes jelentőségét, sőt érvvel és cselekedete ú t ján be 
is akar ja ezt bizonyítani. 

A bizalmasság jellegével b í rnak Nikodémus előtti kijelentései. E j idején 
keresi fel Nikodémus őt s Krisztus az újjászületésről mondja el mélységes 
gondolatait. Ez u tán utal annak végzetes következményeire, ha benne mint 
Istennek egyszülött fiában nem hisznek 3, ,8 

Nyilvánosan hirdeti ugyanazt a zsidók előtt, sőt hirdeti azt úgy, hogy 
még a halottak is meghallják, th. urbi et orbi, s figyelmezteti őket arra , hogy 
azok a halottak, kik Isten fiának szavára hallgatnak élni fognak 5 , 2 t . 
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Ε szám a maga jelentőségében emelkedik, hogy ha 
tudjuk, hogy ugyancsak a synoptikusoknak az Istenfiúi elneve-
zés, cím csak 33-szor fordul elő; úgy hogy a v)og του ard-ρώπον 
több mint egyszer múlja fölül az Istenfiú — számát; vagyis 
közelebb százalékban kifejezve a ν. τ. = 31-4°/0 

a ν. τ. a. = 68·6β/0. 

De nem elég a hirdetés: bizonyítani is igyekszik az δ istenfiúságát: 
okoskodva, szóval érvelve 10, , 0 A jeruzsálemi templom Salamon csarnoká-
ban körülveszik a zsidók őt ; s δ utalva cselekedeteire bizonyítgatja, hogy 
ily cselekedeteket csak az végezhet, aki az a tyával egy s hogy így joggal 
nevezi magát Isten fiának. Nékik, az í rástudóknak nincs okuk ezen megüt-
közni, hisz az irás az embereket Isteneknek szólítja (így a 82. Zsolt. 6.) 
s így lehet δ Istennek a fia. 

Nagyobb súlyt fektet a szavak érvelésénél a cselekedet érveire. Jézus 
csodákat végez a végett, hogy bebizonyítsa istenfiüságát, hogy ö mint ilyen 
dicsőüljön meg. A csudát nem a ba j , a halál elhárí tása, legyőzése végett, hanem 
önmaga dicsőítése végett végzi. A csuda nem altruistikus, segítő, hanem 
önző, epideiktikus jellegű. Ez erkölcstelen lej tőn a szerző még tovább halad, 
midőn nem átal ja Jézussal azt mondatni, hogy a ba j és a halál is az 
illetőket csakis azért súj tot ta , hogy Jézus az δ dics6sége érdekében e baj t , 
e halált elmozdítsa. — Baj t okozni, hogy legyen alkalmam baj t gyógyítani!! 
Az ember csakis eszköz m á s n a k kezében!! Szabad-e azt nyomorí tani , hogy 
nyomorúsága megszűntetésével önmagunkat megdicsérjük!?, hogy Isten 
fiának önmagunkat igazol juk?! — Ide jut el az ember, hogyha az emberi 
ethikai ta la j t elrúgja lába alól, hogy felemelkedjék metaphysikai elvontságok 
fényes felhői közé. 

De szóljon maga a János i ,Jézus: 9, t ff. Jézus a templomot az őt 
kövezni szándékozó zsidók elől menekülve ott hagyta. Útjában egy születésé-
től kezdve vakot pillantott meg. Tanítványai kérdezik őt, hogy vál jon a vak-
nak sajá t bűnei okozták e ba já t , avagy szüleié. Mire Krisztus azt a meglepő 
választ a d j a : „Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem (azért vak), 
hogy az Isten cselekedetei nyi lvánuljanak benne." v. 3. Ezeket a cselekede-
teket δ végzi. Meggyógyítja a vakokat s néki, aki arról lett meggyőzve, 
különösen az Írástudókkal vitatkozva, hogy az, aki őt meggyógyította Isten-
nek fia: m i n t gyógyítója, min t Istennek a fia bemutatkozik. 

Még sajátságosabb a Lazarus i eset. 11 fe j . Jézus a jeruzsálemi megkövez" 
tetés veszélye miatt Pereaba ment tanítványaival . Hallja, hogy Lazarus, Mária 
és Mártha testvére súlyos beteg A nőtestvérek ezt tudatják Jézussal , mint 
aki a családot szereti. Jézus nem megy el oda, de tisztában van azzal, hogy 
a betegség Istennek dicsőségére való, hogy e betegség által Krisztus dicsői-
tessék. v. 4. — Két napig még ott időzik. Erre kijelenti taní tványainak, hogy 
Lazarus meghal t ; — de egyszersmind azt is, hogy örül azon, hogy nem 
volt ő ott; mivel így ez a körülmény is alkalmat ad arra, hogy benne 
higyjenek. — Jeruzsálem közelében fekvő Bethaniába megy, ahol a két nő-
testvér azzal a meggyőződéssel fogadja, hogy testvérük meg nem halt volna, 
ha Jézus itt lett volna. Jézus a személye i ránt i hitet kívánja, (hogy δ Istenfia) 
s ez a lapon, hogy lássák Islen dicsőségét 40 v. fel támasztja Lazarust, a 
4 nap óta eltemetettet, s immár a fe lbomlásnak indulót. Jézus tudja azt, 
hogy Isten meghallgatja őt mindenkoron: mégis a körülálló népért , hogy az 
higyje, hogy Isten küldte őt — imádkozik előbb, szemeit fölemelve hálát 
ad, hogy Isten őt meghal lgat ja . Az ima tehá t Krisztusnál nem egy benső 
szükségérzetnek kifejezője, hanem itt csak az Isten dicsősége mellett tüntető 

aktus 42. v. — Midőn Jézus felhívására a pólyákkal összekötözött halott 
tényleg kijött — tényleg sokan hittek Krisztusban. 45. v. 
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Ε számnál azonban jelentősebb az a tény, hogy a νιος 
τον ανόρωπου kifejezést a synoptikusoknál soha a környezet, 
sem a tanítványok, avagy hívők, sem az ellenségek, gonosz 
szellemek, hanem kizárólag csakis Jézus használja. (Az az 
egy hely Luk. 24,7 nem hozható fel ez ellen, mivel itt a 
Jézus sírjában levő angyalok Jézus szavait idézik: Emlékez-
zetek meg arról, a mit néktek még Galileában mondott, midőn 
így szólott: kell, hogy az „ember fia" a bűnösök kezébe 
adassék stb. Tehát nem más, hanem Jézus maga nevezte 
magát így. 

A kérdés az, hogy Jézus miért választotta ez elneve-
zést, e cimet, mit akart ezzel ő kifejezni?! 

Az igazságnak leginkább megfelelő feleletet akkor kapjuk 
meg, hogy ha megállapítjuk, hogy Jézus a synoptikusokban 
minő vonatkozásban nevezi magát az ember fiának. Még csak 
ez után vetjük fel ama kérdést, hogy e nevet honnan vette, 
volt-e ez vonatkozásban korának egy határozott képzetével?! 

Ha a synoptikusok helyeit összevetjük: az ember fiáról 
a következő képet nyerjük: 

I. Mit mivel? 
Megjelenésében, viselkedésében az einber fia — Ker. 

Jánosnak ellenkópe: nem vonul vissza asketa módjára, ha 
nem is böjtöl, mégis eszik — iszik. Mt. 11, l 9 . Lc. 7,34. 

Azért azonban nem lép fel úri módon, a ki másoktól 
szolgálatot kívánna, hanem ellenkezőleg azért jött, hogy szol-
gáljon Mt. 20,28 , 8 lelke teljes odaadásával sok emberért 
legyen áldozat, váltságdíj Mc. 10,45. s így magasabb, positiv 
értelemben asketa ! 

Az ember fiának szolgálata közelebb abban áll, hogy a 
világ szántó földjére hintse a jó magot Mt. 13,37 ff. nem úgy, 
hogy az egyesekkel egyenként nem törődve (csak elveti) ha-
nem úgy mint az a jó pásztor, ki a nagy nyájából elveszett 

A haláleset itt th . alkalmi ok Isten fiának elismertetésére, benne való 
h ivésre , Krisztus dicsőítésére. Ugy hogy Krisztus örül azon, hogy nem 
akadályozta meg jelenlétével a meghalást . Nagyobb dolog a halottat fel-
támasztani , mint a beteget meggyógyítani. Hogy tényleg azt Isten segedel-
méve l tette: ennek kimutatása végett volt szükség az imára, mely különben 
egészen fölösleges Jézusnak Istenhez való viszonya miatt . — Az egész 
elbeszélés — minden közvetlenségnek, egyenes érzelműségnek ellentéte! 
Nem a segítésen, a könyörülésen, h a n e m Isten fiának dicsőítésen fekszik 
a súly . 

Hogy ez a szerző felfogásának teljesen megfele l : ezt nemcsak az 
igazolja, hogy szerinte is az istenfiúság vallomása okozza Jézusnak a 
ha lá lá t 19, , , , hanem nevezetesen az a kijelentése, hogy evangéliomát csak-
is azér t irta, hogy higyje , hogy Jézus a Krisztus, Istennek a fia és így a 
hivők Krisztus e nevében nyerjék el az Életet. 20, t l . 

Mily mélységes külömbség a synoptikusok és János evangélioma 
fe l fogása között 
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egy juh után jár s nem nyugszik, míg azt meg nem találja 
Mt 18, n . Mentő, üdvözítő munka az δ földi küldetésének a 
célja (ζητηοαι v.ut. σώσαι τη αηολωλός) Lc. 19, ]θ. 

Ε magasztos feladat őt a zsidó törvényszerűség és 
nevezetesen a külső életet szabályzó rituális törvények fölé 
emeli. így Ura ő sabbathnak Mt. 12,8. Mc. 2,28· Lc. 6,5. Ura 
a böjtnek Lk. 7,34. 

Mindezek csak a külső embert szabályozzák. Ο a belső 
embert keresi, közelebb azt, a mi azt mozgatja, a mi őt a 
törvény átlépésére indítja s így szükségszerűvé teszi magát 
a törvényt. Ε mozgató belső hatalom a bün. Aki a bűnt és 
a bajt előidéző hatalmak fölött uralkodik: annak nincsen 
szüksége törvényre és törvénynek betartására. Az érzéki hatal-
mak — a természeti erők kényszerűségével és vadságával, 
pusztítják az emberi testet és ez által kötik le a szellemet, 
a lelket is. Az Istenben megnyugvó és Isten erejében megálló 
ember szemben ez erőkkel is Úr — hatalom, amely elől e 
rontó, bontó erők kénytelenek bármely nehezen mégis hát-
rálni, majd menekülni. Az ember fia e rossz szellemeknek 
is parancsol Lk. 8, 28. 

Sokkal nagyobb hatalom az, amely a lelket nem így 
mintegy kívülről, a testiség útján rohamosan, indulatosan 
támadja meg, hanem magából a lélekből, annak érzületéből 
nö ki, mint az önzésnek, a ridegségnek, a hidegségnek, a 
reflexiónak, a casuistikának a szelleme, mely mind inkább 
behálózza az embert egy önző, mechanikusan, paragrafusok 
útján rendezett öntetszelgő, más fölött uralkodni vágyó világ-
ba ! Ez az önző érzületből kinövő bűnnek a szelleme! Ez 
ellen küzd az ember fia, — az isteni szeretetnek fegyverével ! 
Segít, ment, ahol csak lehet: s a szeretet melege és fénye 
mellett az önző elkülönzés, kiemelkedés, önhittség más fölötti 
uralkodás hideg, rideg, számító szelleme felolvad; látóköre 
tágul, s látva, hogy az ember fiában élő szeretet semmiféle 
félreismerés, ráfogás, fenyegetés, üldözés, és másrészt hálát-
lanság által sem veszt erejében, s a szenvedés fátyola mögött 
Istenben, a jóban, az eszményben boldog derültség honol: 
e nagy tény előtt bámulattól megáll, érzi kisszerű, alacsony 
voltát, leborul e nagyság előtt, majd teljes bizalommal fel-
tekint feléje azzal a szent meggyőződéssel, hittel, hogy ez 
ember fia erejében ő is az ő jobb énjének felébredésével 
erőt nyer eddigi bűnös életének abbahagyására, új életnek 
megkezdésére. Ennek a jobb énnek kell amaz összes ener-
giákat felszívni, szolgálatába helyezni, a melyek eddig a bűn-
nek, az önzésnek központi hatalma alatt állottak: s a bűn 
menekül, mint ama gonosz szellemek. Az ember fia az embernek 
lelkébe egészen beletekintett: ott látta a jobb énnek kibon-
takozását, erősödés utáni vágyódását, látta ama meggyőződést, 
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mely szerint ha az ember fia szívében élő szeretet forrása 
őt is élteti — győzedelmeskedni is fog. A bizalom, a hitnek 
feléje tárt kezét ragadja meg az embernek fia. A szeretet ez 
életforrásából tényleg új erők sugároznak a küzdő lelkébe. 
A régi, bűnös Én — visszahúzódik, a jobb Én feltámad s 
érzi, tudja, hogy új élet áll előtte, melyet a múltnak bűne 
nem zavar. Az ember fiának, az igaz, a jó embernek hatalma 
van a bűnök fölött, ő megbocsáthatja tényleg a bűnöket. Mt. 
9,6. Mk. 2,15. Lk. 5, 24. 

Az ember fiával egy új, újjáalakító elv lépett a világba, 
mely minden törvény fölött áll — a szeretet elvéről áthatott 
érzületben!! 

De álljunk meg egy percig! 
A krisztusi vallásnak, a reformatiónak állunk itt szülő 

helyén! s felénk hangzik itt ez égi, az élet által beigazolt 
szózat: 

1. A bűnt semmiféle cselekvényt jóvá nem teheti. 
2. A bűnsúlytól a bűnbe való mélyedéssel, a bűn fölötti 

tépelődéssel, megbánással nem szabadulunk. A veszékelők, 
az asketák, a remeték élete ezt világosan illustrálja! 

3. Csakis a jobb Én feltámadása Isten kegyelméből, s 
a szeretetbe, a jóba fektetett hit feltétlensége s ezzel az 
érzület szerinti új ember megszületése: ez az egyetlen mód 
a bűnnek jóvátevésére, a bűnsulytól való megszabadulásra. 

Nem leszünk jobbak addig, míg a bűn körében mozgunk 
akár positive, mint azt gyakorlók; akár negatíve, mint a 
fölött tépelődők, töprenkedők, veszékelők. A sebekben való 
vájkálódás, a rosszban való kórődzes, a pokol szenvedéseinek 
és félelmeinek előidézése: csakis bénitólag hat, csakis gyön-
gíti az akaratot, csakis előkészíti a bűn visszatérésének 
győzelmi útját. 

Ördögöt ördöggel nem lehet kiűzni! 
Csak a jó — a rossznak ellensége. Isten, az angyalok, 

az istenes érzület, az angyali lélek csakis ez győzedelmes-
kedik a bűn, a baj, a rossz, az ördög fölött! 

így értjük, hogy Jézus arról a Keresztelő Jánosról, ki 
oly imponáló erkölcsi erővel lép elibénk mégis csak azt 
mondja, hogy a menyországban levő legkisebb is nagyobb 
nálánál. — A bűnről, a megbánásról prédikáló papok is még 
csak a Keresztelő Jánosi állásponton, a keresztény vallás 
szellemi körén kívül — állanak. 

A bűnén tépelődő Luther is boldogtalan, kétségbeesett 
volt. Csakis az Isten kegyelméből, a szeretetben való fel-
tótlen hit által áthatott érzület: ez érzület világossága, melege 
és ereje az az egyedüli hatalom mely minket ujjászül, jóvá, 
magasabb értelemben boldoggá tesz — avagy üdvözít. 
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Ε jobb Én érvényesülésére teremtett minket Isten: ebben 
rejlik Pál apostol, Calvin praedestinationalis hitének ereje! 
Istennek gyermekei vagyunk!! Ez az a megváltó, teremtő, 
boldogító ige! mely Krisztussal a világba, lelkünkbe szállott. 
— Nincs egyébre szükségünk! a ζψψαι ós οωοαι el van érve! 
Ezért jött Krisztus a világba! 

II. S már most lássuk: Mit mivelnek az ember fiával, 
a ki ezt míveli?! 

Nem fogadják be! Az üldözött állatnak is van helye, 
a hová megkuzódhatik, a madár fészkében, a róka odújában 
biztos helyen van; de az ember fiának nincsen holye, a hová 
nyugodtan lehajthatná fejét. Mt. 8,20. Luk. 9, B8. 

Sőt mi több üldözik! úgy hogy szenvedni kénytelen. Az 
ember fiáról azt már az ó-testamentom is előre megjöven-
dölte Mc. 9,12· Luk. 18,31. Az ember fia pedig előre tudta, 
mint szükségszerűt Mt. 17,l2. Mc. 8,3 l . Luk. 9,2 2 ; mely szen-
vedésnek meg kell előznie ügyének dicsőséges győzelmét, az 
ő visszajövetelót. Lk. 17,22.24. 2fi. a0. Ezt tudva: boldog az, a 
ki érette szenved 6,22. A jók országában e sajátságos erkölcsi 
világrend általában ismeretes. Az angyalok is tudnak erről 
s mondják el a Jézustól hallottat a Jézust sírjában keresők-
nek Lk. 24,7. 

Az ember fia nemcsak a szenvedésnek szükségszerűsé-
géről tud általában, hanem tudja azt is, hogy a cohserva-
tivismasnak, a hivatalos egyháznak képviselői lesznek az 
Ő első üldözői, élete után törői. A pharisaeusok ós saddu-
caeusok Ítélik el őt Mt. 2, l 8 Mc. 8,31. Elfogói a főpapoknak 
és az írástudóknak adják át. Ezek ítélik őt el a halálra, adják 
át a pogányoknak, kik őt kigúnyoljak, elkorbácsolják és 
végre megölik. Mc. 10,33. 

S tehetik mindezt, mivel bizalmasai egyike, egyik tanít-
ványa őt elárulja. Mt. 26,24. Mk. 14,21. Lk. 22,22 és pedig a biza-
lomnak legmeghittebb jelével, a csókkal Lk. 22, 48. Ε szeren-
csétlen látva azt, hogy zsidós reményeiben, a melyek őt 
teljes odaadással Jézushoz fűzték — teljesen csalódott: 
elkeseredésében, felindulásában őt a félrevezetőt elakarja 
árulni. Sikerül feltevése. A harag, a felindulás elpárolog : 
de mind tisztábban látja maga előtt Jézus mélységes, szerető 
szemeit, Jézus isteni szenvedéseit. Boldogtalan. Az ember fia 
látja! tanítványának e jövőjót. „Jaj annak, aki őt elárulja, 
jobb lett volna, ha ő meg sem született volna." Mt. 26, 2i-
Mk. 14,21. Lk. 22.22. 

így jut az ember fia az emberek (Mt. 17, 22. Mk. 8, 31. 9,3 1 
Lk. 9,22), a bűnösök (Mk. 14,41) kezébe. Szükégszerű ez 
(μελλει) Lk. 9, 44. 

Ez emberek őt az ember fiát keresztre feszítik. Mt. 26,2 . 
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III. Eschatologiai működése. 
A halál azonban nem az δ vége. Az ember fia sírban 

nem maradhat. Mt. 13, 40. 
Ο feltámad Mt. 17,9. Mk. 8 3 l . Lk. 9,22 és pedig Jónás 

typusára harmadnapra Lk. 11,30. Mk. 10,33. Ekkor majd, 
de még csak ekkor hirdethetik azt, amit ama nagy órában 
felismertek, hogy δ Istennek a fia. Mk. 9,9. 

Az Isten által feltámasztásával beigazolt ember fia, mint 
örök igaz ember minden ember értékének mértéke, kritériuma. 
Az δ léte által, az ember fia által ítéltetik meg ezért is 
minden ember, a világ. 

Ezért is ő jelenik meg a világ fölötti itélkezére Mt. 10,23, 
24 ,27 és pedig most már nem a .szolga szerény alakjában, 
hanem isteni tartalmának kiérett és átszellemült alakjában, 
atyja dicsőségében Mt. 16, 27. 28. Mk. 13,2G az erőnek (Mk. 14,62). 
Isten erejének jobbján ülve Lk. 22,69. A mennyei hatalmak, 
az angyalok ekkor az Úrnak szolgálnak Mt. 13,4l ezeket 
küldi el övéinek egybegyűjtésére Mk. 13, 26. Ekkor megjelenik 
a felhőkön dicsőségben Mt. 25,3l, 24,30. 37.39. Mk. 14,62. 
Lk. 21, 27. 

Hogy mikor?! ezt a tanítványok nem tudják Lk. 12,40 
jövetelének óráját senkisem tudja Mt. 24,44; sőt még az 
ember fia sem tudja Mk. 13, 32. Jövetele váratlan Mt. 24, 44. 
Lk. 17, 22. 2 4 .2 6 .3 0 , 21,35. 

Ez Isten országának megalakulásának a mint ideje, 
ugy helye sem mondható meg. Ez utóbbi azért nem, mivel 
ez ország egyáltalában nincsen semmiféle helyhez kötve, a 
mennyiben egészen szellemi, az embernek legelrejtettebb 
bensejében lakozik. (Ιδού γαρ ή βασιλεία του d-εοϋ εντοζ υμών 
εστίν). Lk. 17,21. 

Végre az ítélkezés eredménye is kérdéses, mivel kérdéses, 
hogy akkor hitet talál az ember fia Lk. 18,8. Annyi bizonyos, 
hogy ez ítélkezés meg lesz Mt. 19,28, hogy az emberek az 
ítélkezésre elővezettotnek Lk. 21,3G, s hogy Jézus akkor 
majd azok mellett vall Isten előtt, kik az emberek előtt 
mellette vallottak Lk. 12,8, s szégyenli majd azokat, a kik 
az emberek előtt őt szégyenlették Mk. 8 38. Lk. 9,2S . 

Azonban nem az a bűn a legnagyobb, a melyet az 
emberek az ember fia ellen elkövettek; sőt még az a bűn 
sem az, a melyet Istent káromkodva Isten ellen elkövettek 
(Mk. 3,2 8) : ezeket a bűnöket még mind meg lehet bocsátani. 
Hisz tényleg az ember esetleg nem ismerhette meg eléggé 
az ember fiát, nem eléggé élhetett Istenben. Egyet, csakis 
egyet nem lehet megbocsátani s ez az, a melyet a mi 
bennünk létező isteni ellen, Istennek mi bennünk ténykedő 
szelleme ellen elkövetünk. Jobb énünk, e tényleg mi bennünk 
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létező isteni ellen, jobb meggyőződésünk ellen elkövetett 
bűn meg nem bocsátható. Mt. 12,32. Mk. 3,28. Luk. 12, l 0 . 

Ezzel bemutattuk azokat a helyeket, a melyekben Jézus 
önmagát es működését, mint vlog τοΰ αν&ρωτνον-ί jellemezte. 

Ha e helyeken végig tekintünk látjuk, hogy ő ós az ő 
műve, a mint azt már maga a kifejezés is mutatja, nincsen 
vonatkozásban egyes nemzethez, vagy azon belül egyes társa-
dalmi, nemi körhöz, hanem kiterjed az egész emberiségre, 
az egész világra. Nem Dávidnak, nem Ábrahámnak, hanem 
az embernek a fia. Ember, a legeszményibb, igaz értelemben 
kiván ο lenni. 

Embernek lenni egyelőre azt jelenti : a szeretet alapján 
sajátosságával másért, embertársaiért, az egészért élni 
avégett, hogy az embereket ez igaz élet részére és így az 
üdv részére megnyerjük. Másért élni, szolgálni avégett, 
hogy sajátosságunk érvényesítésével mást éltessünk, üdvözít-
sünk: ez a mi feladatunk. 

A világ szemében ez egy alárendelt tényleg nem mutatós 
foglalkozás: de valójában a legfontosabb, mivel minden baj 
és törvény által való zaklatásnak, társadalmi szolgaságnak, 
hivatalos, papos mutatősságnak ós uralkodásnak végső 
gyökere ellen, a bűn ellen irányul, és pedig úgv, hogy a 
minden emberben Isten kegyelméből meglevő jobb Ént akarja 
feltámasztani és ezzel felkelteni azt az erőt, mely appercipi-
álva a mi bennünk létező egyéni energiákat — a bűn központi 
erejét megtöri. Az ember így a bűntől megmenekül, az ember 
bűnei meg vannak ezzel bocsátva és felépül mint e jobb 
énnek természetes gyümölcse a kölcsönös elismerésben és 
így békében érvényesülő szeretetnek Országa. 

Természetes, hogy az igaz embernek e munkásságát 
gyűlöli e világ, s e világnak hatósága, e világnak vezetősége. 
Inkább vesszen egy ember, mintsem hogy az ő uralkodásuk-
ért szenvedjen, vagyis, hogy az illető a népet lázítsa. 
Lk. 23,6. 

Egészen természetes, hogy ily igaz embernek szenvednie, 
esetleg erőszakos halállal ki kell múlnia: 

de természetes az is és ezt igazolja is a fejlődós, hogy 
az ily igaz embernek végre is győzedelmeskednie kell, hogy 
az emberekben is a jobb Én felkeltése, fejlesztése útján 
Istennek az országa, ez egymásra teremtett egyéni jobb 
énnek organikus egysége végre az egész emberiséget felölelő 
országban érvényre emelkedik; felépül ós kiépül Istennek 
az országa. 

Ekkor jelenik meg az a belső isteni — az ő lényegének 
megfelelő, tehát dicsőséges alakjában s ez ország megalapí-
tója az ő szellemével lesz az ország építő, de egyszersmind 
kikülönítő Ítélője. S ez ország szervéül mindenkit a maga 
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sajátosságával befogad, még esetleg azokat is, akik Krisztus 
ellen, Isten ellen küzdöttek, s így bűnt követtek el; mivel 
ezekben az őszintén küzdőkben is feltámadhat a jobb É n : 
csak egynek nincs ez országban helye, annak, aki az ő benne 
érvényesülő jobb Ént megtagadja, az δ benne létező isteni 
szellem ellen küzd, s így jobb, szent meggyőződése ellenére 
cselekszik. 

A ríos τον ανΰρωπον ezek szerint az igaz életet és üdvöt 
kezdetben az érzületben megalapozó, s szenvedés útján végre 
a világ fölött győzedelmeskedő, s így az igaz életet és üdvöt 
az egész világra kiterjesztő, s így Isten országát megvalósító 
igaz ember. Igaz emberré azonban csakis úgy válunk, ha 
Isten teremtő ereje alapján a mibennünk létező jobb Én, a 
mibennünk létező isteni győzedelmeskedik, az összes mi-
bennünk létező energiákat assimilálja; ha mi is azzá válunk, 
a minek Krisztus is vallotta magát egyszer bizalmasai, s 
akkor midőn a kocka el is volt vetve ellenségei előtt i s : 
Isten fiaivá!! Krisztusban ez az istenfiúságnak tudata első fel-
lépése alkalmával megvolt: ezért nevezhette magát igaz 
embernek kezdettől fogva. S azért nehogy az istenfiúságot 
félreértsék, nehogy ő benne zsidó Messiást lássanak: ezért 
kerülte az istenfiúság címét s nevezte önmagát kizárólag 
és egyedül ember fiának. 

Az emberfiúság ezek szerint a synoptikusoknál nincs 
semmifele vonatkozásban Jézusnak praeexistentiájával. A 
synoptikusi Krisztus nem fölülről jött le, hanem alulról 
szállott fel, hogy így mint az igaz életnek és üdvnek elve 
itt a földön, az egész világon a belülről kiépülő Isten országát 
dicsőségesen megvalósítsa. 

A synoptikusoknál nem arról van szó, hogy ki az az 
igaz ember, hogy honnan jött stb., hanem hogy mit tett az 
élet és üdv országa megvalósulása érdekében. 

Üdvtörténet!, valláserkölcsi jelentőségű az ember fiának 
elnevezése s nem úgy mint János evangeliomában meta-
physikai, Jézus praeexistens állapotával összefüggő.1) 

*) Csak néhány szóval kívánok János evangél iomára kitérni. J ános 
evangélioma szerint — amint láttuk — Jézits praeexistens Isten. — Midőn 
hússá vált, a bírt dicsőségről lemondott. Ο tényleg nem volt az Embernek, 
h a n e m Istennek a fia, s így e kifejezés emberfia nem is illik bele a János i 
evangéliomba. Mégsem kerülhette ki a Jánosi evangéliom ez elnevezést, mive l 
a köztudat szerint, nevezetesen a synoptikusok szerint is kizárólag ezt használ ta 
magáról Krisztus. így János evangéliomának nem maradt egyéb hátra, min t 
az, hogy e szó használata alkalmával is nem az emberfiúságot, hanem az 
Istentől, az égből való származását hangsúlyozza. — Evangéliomában 5, 1 8 - től 
mint amely helyen a jobb codexekben csak vtos áll — eltekintve csak 11-szer 
fordul elő a νϊός τον ávVgúnov; ( l , s 5 . 3, I S . l t . 5 , „ . 6, „ . „ . „ . 8, J S . 12, „ . M . 
13, „ ) ellenben a ι ίός τον Seoii és a vele azonos vlös 27-szer. Ε 11 hely közül 
h á r o m az ember fiát praexistensnek tűnteti fel. 
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Mindezek után — tudva azt, hogy Jézus maga mily 
vonatkozásban használta az ember fia nevét: felvethetjük azt 
a vitatott kérdést, hogy miképpen jutott e névre, honnan 
vette azt. 

Az exegeták két forrásra utalnak: Dániel 7, t 3 és a 8-ik 
zsoltárra. Ez utóbbit fogadja el Delitzsch, Kahnis stb. az 
előbbi mellett a legtöbb exegeták Meyer stb. 

A VIII. zsoltár Isten dicsőítő, néki hálát adó hymnus. 
Látja Isten dicsőségét, méltóságát a természetben, a világban 
ós a világ fölött — elragadtatással: s ime mind ennél 
nagyobb méltóság és isteni dicsőség van az emberben! 
e parányi lényben! Csak kevéssel csekélyebb a méltóság és 
dicsőség az emberben, mint Istenben. Ezért is Ura ő a 
természetnek, a világnak. Ezért is hála Istennek. 

S van még egy másik ellentét e zsoltárban ! Ez emberek 
a titánok módjára Isten ellen fellázadnak, őt háborgatják, 
mint ellenségek, mint boszúállók fenyegetik Isten népét: 

S Isten nem az izraeliták férfias hadi erejére tamász-
kodik; hanem a kisdedek és csecsemőknek ad hatalmat s e 
hatalommal vet véget az ellenségnek, a boszúállásnak. A 
bámulatos nagy hadi készlettel s a seregek vakmerő tömegé-
vel szemben támaszkodik Istennek országa azokra, kik a 
kisdedek és csecsemők közvetlenségével és bizalmával fordul-
nak az Istenhez. Ebben a közvetlenségben, őszinteségben és 
odaadó bizalomban rejlik az országnak ereje!! 

Ε gondolatok kétségen kívül krisztusi gondolatok. Éppen 
a hegyi beszéd, Jézus legmeghatóbb beszédje e gondolatokat 
tükrözteti vissza. Az ember több mint a liliom, több mint a 
madársereg: ós éppen azok, kik szellem szerint szegények, 
kik szerények, kik tisztaszivűek (közvetlenül megnyilatkozók): 

1, , a . Az ember fia a távollevőket is lát ja. Nem csuda, mivel δ az éggel 
folytonos kapcsolatban áll. Az égből reá és róla az égbe szállanak fel — le 
az angyalok. 

3,1 S . A földön, az emberekkel új jászületésükkor történőket meg nem 
értik: mennyivel kevésbé értik meg az égieket, nevezetesen azt, hogy az 
ember fia az égben van ; s csak azért szállhatott fel az égbe, mivel onnan jött . 

6, J2. Oda megy fel, ahol e földi léte előtt volt. 
Ε helyek mind egészen jól illenek a jánosi értelemben vett exlusiv 

istenfiúságra ; de éppenséggel sem az emberfiúságra, mint éppen ennek 
tagadásai. — János evangéliomában nem a soterián, hanem a „soter u-en fekszik 
a hangsúly és pedig kosmikus szempontból is. — A doketismus a jánosi 
evangéliomnak természetes gyümölcse 

Ezzel merő ellenkezésben áll az a nagyon figyelemreméltó igaz gondolat, 
mely 5, , , -ben nyer kifejezést. 

Ε helyen a szerző arról, hogy Isten Krisztusnak megadta az Ítélkezésre 
a te l jhatalmat és ezt azzal indokolja „Jri νίϋς άν&οώπου έατίν"; vagyis más 
szóval Ítélkezni igazságosan csak az képes, aki a másiknak lelkébe teljesen 
bele tudja magát helyezni, aki az emberrel egylényegü. Mert Krisztus ember, 
azért δ a hivatott, igazságos bíró. — Helyes: de a jánosi evangéliom szelle-
mével e gondolat nem egyezik. 
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öröklik a földet, a menyországot és látják az Istent Mt. 5,3 .4 .8 
és 6,24 ff· A gyermekeket hívja magához Jézus s bennük, az 
ő érzeletükben látja a menyország hivatott polgárait. 

Az emberi fönség szemben a^természettel és másrészt 
a kisdedek és csecsemők közvetlensége és odaadó bizalma, 
vagyis az egyszerű és szerény ember érzülete és éppen 
ennek végső győzelme — szemben a sokszínben tündöklő, ural-
kodni vágyó, tülekedő, mindent tudó indulatos és végre is 
tönkremenő emberek Krisztusnak tényleg alapgondolatai. 
Jézus lelke alaphangulatával tényleg egészen egybeforr e 
zsoltárnak hangulata. 

S hogy Jézus minden nemzetiségű és társadalmi állású 
tülekedőkkel szemben semmi más mint igaz ember kívánt 
lenni s feltűnni, s hogy ez volt a hivatása ós munkássága 
alapgondolata: ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
Pál apostol, az ő legigazabb tanítványa — Krisztusban is az 
embert, az igaz embert látta, aki szembe helyezkedett az első, 
érzéki, tülekedő, csakis önmagát még Istennel szemben is 
érvényesíteni kivánó, tehát bűnös, χοΐχός (ίνΰρωιιος-szal, ő mint 
ΰεντερος 'Λδάμ — a jrpwTOg-szal. 

S ha Jézus önmagát „ember"-nek nevezte volna a zsidó 
stb.-vel szemben: úgy egészen nyugodtan a zsoltár e helye 
mellett megállapodhatnánk. így azonban 6 önmagát ember 
fiának nevezte, és pedig éppen e fiúságon van az él. A zsol-
tárban az ember fia előfordul: de nincs azon semmiféle 
hangsúly, az ott csakis a parallelismus membrorum-nak 
kedvéért van s nem jelent semmi egyebet ós pedig minden 
célzat nélkül, mint embert. 

Lássuk, hogy megvan-e az él, s így a vonatkozás Krisz-
tusnak sajátos hivatására a másik ó-testamentomi helyen ? 
Dániel próféta álmában látja, amint az égnek négy szele 
által felkorbácsolt tengerből egymás után négy egymástól 
különböző állat száll ki. Ismert állatokhoz hasonlított a 
három első: az egyik egy oroszlánhoz, a második egy medvéhez, 
a harmadik egy párduchoz : de a negyedik az összes állatok-
tól egészen különböző volt: nagy vasfogakkal, 10 szarvval 
stb. — lábaival pedig eltapodta a többi állatokat. 

Ekkor jelenik meg Isten és pedig Ítélkezésre, hófehér 
ruhában, gyapotfehér hajzattal, kocsin, melynek kerekei égő 
tűz, melynek széke tűzláng vala. — Előtte tűzár folyik, szám-
talan szolgák szolgálják. 

A törvénykezés megalakul, az ítélet könyvei megnyílnak: 
a negyedik állat megsemmisül, tűznek lesz martaléka; a 
többi állatok hatalma csak ideiglenes! 

Ε rettentő ítélet lángoló tüzes képe egyszerre változik. 
Az ember fiához hasonló alak az ég felhőin közeledik az 
ős agghoz, s Isten néki adja a hatalmat, a dicsőséget ős a 

T h e o l . S z a k l a p . I I , éy f . 1 3 
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királyságot s az összes népek, törzsek és nyelvek néki 
szolgálnak. Örök a hatalma, mely el nem enyészik és uralma, 
mely meg nem semmisül. A fölséges szentek nyerik el az 
országot s bírni fogják ezt örökkön örökké. 

Tehát négy földi világi hatalom, mely iszapos, fel-
korbácsolt elemből nő ki, és mely mulandó s vele szemben 
egy égi felhőn közeledő világhatalom, amely örökké ural-
kodik. — Amott e hatalmak képviselői állatias lények : itt 
emberies lény; ott az ember állatiasságában: itt az ember-
fölötti emberies alakjában. 

Ott maguktól törnek fölfelé az állatias királyok és 
ragadják magukhoz a hatalmat a többiek fölött: itt az égi 
felhőn közeledik az ítélkező Istenhez az ember Ha, Isten 
szolgái vezetik oda s nem ő küzd a hatalomért, hanem Isten 
adja ezt, ós a dicsőséget és a királyságot néki, hogy örökké 
uralkodjék. Egy érzéki és egy szellemi világ, egy önhatalmú 
törekvés, és másrészt egy Isten kegyelméből jutott ténykedés 
állanak szemben; ott a végesség: itt az örökkévalóság 
jegyében. — Istennel ellenséges hatalmak uralkodnak ot t : 
itt ellenben Istennek szentjei. Ottethnikus itt messiási ország! 

Ezek mind oly vonások, amelyek analógiát mutatnak 
a synopt. ember fia országának képével; az ember fiának 
felhőn való megjelenése is közös vonás ; s közös az is, hogy 
e képének központjában az ítélet aktusa áll. 

így tehát igenis támaszkodhatott Jézus az ember fia 
névnek felvételénél a dánieli képre. 

S ez a feltevés annál inkább igazolt, mivel éppen abban 
az időben keletkeztek azok a titokzatos, apokryphikus köny-
vek, amelyeket mint minden időben éppen a nép szeretett 
olvasni, s amelyekben nev. a salamoni zsoltárokban és a 
zsidó Sibyllákban a messiási király, a szent uralkodó, a leg-
régibb Targumimban az Isten szolgája, az eszményi ember, 
az emberi alakban megjelenő megváltó szerepelnek. 

Henoch könyvében pedig a „kiválasztott" „a felkent" „az 
asszonynak fia" (52,4, 65,5) mellett egyenesen az „Embernek 
fia" mint messiás jeleztetik. 46, j. 60, l 4 . 63 j,. 69,26·29· 

Hogy az ember fiának ezen eschatologikus kepe mily 
mélyen vésődött be az emberek lelkébe: ezt mutatja az apos-
tolok cselekedeteiben István martyrnak látománya akkor, 
midőn közvetlenül köveztetése előtt beszédje közben a szent 
szellemmel megtelve, szemeit mennybe függesztve azt mondja: 
„ímhol nyitva látom az egeket és az ember Hát állani Isten 
jobbja felől". Akt. 7,55.56. 

Mind ezek alapján a Danieli ember fiában meg van a 
határozott vonatkozás egy magasabb rendű messiási ország 
alapítójához. 

A képnek minden egyes vonásai nem illenek a synop-
tikus képéihez. Ez azonban minden analógiának egyik termé-
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szetes tulajdona: Analógiáknál nem szabad a részleteket 
hangsúlyozni, hanem az alapgondolatot. A legfőbb eltérés 
nevezetesen az, hogy míg a synoptikus evangéliomok escha-
tologiai képében egyik fővonás az, hogy a központi ítél-
kezésnél Dániel képe szerint maga az Isten az ítélkező, a 
bűntető és jutalmazó, addig a synoptikusoknál az Ítélkezés 
az ember fiára van bízva, Krisztus az ítélkező. Egy másik igen 
sajátságos vonás Dániel látományában az, hogy az ember 
fiának adatik át Isten által a hatalom, a dicsőség és a király-
ság, és pedig örök időre, úgy hogy minden nép, törzs és 
nyelv néki szolgál: de később az angyal által nyert magya-
rázat szerint „a fölséges szentei nyerik el az országot és 
bírni fogják ez országot örökké és mind örökkön örökké." 
7, is- vagy a mint a 27. v. mondja: Minden országok uralma, 
hatalma és nagysága az ég alatt a fölséges szentei népének 
adatik; országa örök ország és az összes hatalmasságok neki 
szolgálni és engedelmeskedni fognak." 

A synoptikusok eschatologiája képétől eltérő e két vonás 
nem ellenkezik Jézus ember fiának kepétől; sőt ez eltérés 
egyenesen megerősít abban, hogy Jézus tényleg Dánielből 
vette ez elnevezést. 

A synoptikusi eschatologia ugyanis nem Jézusé, hanem 
a Jézus halála utáni koré. Máté evangélioma, amely inkább 
zsidós szempontot képvisel, amennyiben Jézusban az ó-tes-
tamentom ígéreteinek beteljesítőjét látja s így Jézust a zsidó 
messiás képének egyes vonásaival látja el — különösen 
bőven tárgyalja az eschatologiát. A zsidó elme szükség-
szerűséggel alkotja meg e kép vonásait. Messiás, ki csak 
a nyomorúltakon könyörül, ki szerényen és alázatosan visel-
kedik s mindenkit szolgál, kit üldöznek, ki szenved, kit 
a legnagyobb gonosz módjára keresztre feszítenek: ez nem 
lehet a zsidók Messiása. De Jézus ilyen volt! Ha ilyen volt 
s ő mégis a Messiás : úgy ezen megalázkodás ideje után meg 
kell jönnie a megdicsőülésnek, az uralkodásnak, a végső 
ítélés idejének. Ο lesz akkor a központban. Isten adja nékie 
e hatalmat s ő haj t ja ezt végre mennyei pompában, szabadon 
rendelkezve az égi hatalmasságok fölött! így már most nem 
szégyenli a zsidó sem e Messiást, annál kevésbé, mivel rövid 
idő alatt váratlanul egyszerre csak megjelenik e felmagasz-
talt Krisztus a gunyolodók, a Krisztust szégyenkezők rémü-
letére s vétkes bánásmódjuk megtorlására! 

Belső szükségszerűséggel nő ki e krisztusi kép a hívő 
zsidóknak lelkéből. Értjük a synoptikusok ez eschatologikus 
képének keletkezését. 

Csak hogy e kópvonásai nem egyeznek meg a földön 
járó Krisztusnak képével, az δ vallott meggyőződésével és 
hirdetett hivatásával. 

13* 
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Képtelenség, hogy ugyanaz, aki hivatását abban látja, 
hogy mint orvos a bűnösökön és bajosokon segítsen: ugyanaz 
mint itélő és örökre kárhoztató bíró jelenjék meg Mt. 14,28. stb. 

Lehetetlenség, hogy ugyanaz, aki az alázatosságot, a 
szerénységet, a gyermeki lélek egyszerűségét mint boldogító 
eszményt állítja oda — a legnagyobb pompával, dicsőséges 
széken ülve lépjen fel. Mt. 25,3l. 19,28 29. 

Lehetetlenség, hogy ugyanaz, ki tanítványainak a köl-
csönös szolgálás elvét hirdeti: Zebedeus fiainak hiú anyját 
egy Kanapéprocessusnak kedvező elintézésével vigasztalja. 
Mt. 20,2()—23. 

Lehetetlenség, hogy ugyanaz, ki az üdvözülhetest tisztán 
csak Isten ítéletétől teszi függővé : éppen az ő tanítványait 
a kérkedő Péter indítására a végitéletkor 12 székre ültesse, 
hogy ők Ítéljenek Izráel 12 törzse fölött. Mt. 19, 28·29· 

Lehetetlenség, hogy ő, ki az Isten országát kovászhoz 
hasonlítja, mely lassan, fokozatosan hatja át e világot 
(Mt. 13,33.); s helyen mustármaghoz, amely jólehet 
minden magnál kisebb mégis mikor felnő a vetemények közt 
a legnagyobb és fává növekedik annyira, hogy az égi madarak 
szállanak reá és fészket raknak ágain (Mt. 13,32.); ki állítja, 
hogy majd akkor jövend vissza, amikor azok a jeruzsálem-
beliek, akik a prófétákat üldözik, megölik, megkövezik — 
őt az Úr nevében áldva fogadják (Mt. 23, 39.); ki a gabonának 
a konkollyal való lassú kiérósét és e kiérésnek türelmes 
bevárását hirdeti (Mt. 13,29.): hogy ugyanaz a végitéletet 
rögtön hirtelen bekövetkezőnek mondja (Mt. 24. fej.), s állítsa 
azt, hogy a most élő nemzedék e napot még megéli 
(Mt. 24,33.34.), hogy a környezetében állók közül némelyek 
a halált meg nem ízlelik, míg nem látandják jönni az ember-
fiát királyságában (Mt. 16,28.); sőt hogy a térítő útra kikül-
dött tanítványok meg be sem jár ják Izráel városait s már 
is elérkezik az ember fia (Mt. 10, 23.). 

A synoptikusokban (különösen Máté evangéliomában) 
ezek szerint evidens ellentétek léteznek a földi és az escha-
tologikus Krisztusnak felfogásában, amennyiben a végső ítél-
kezés alanyára, módjára és idejére nézve ott közölt adatok 
éppenséggel ellenkeznek a földi Krisztus kijelentéseivel, 
jellemével. S íme mindezek az eschatologikus vonások a 
Dánieli képből hiányoznak, amennyiben — amint erre már 
is utaltunk az ítélkezésnek alanya ott nem is a Krisztus, 
hanem Isten; tárgya a múlt, az ember fia előtti világhatalmak 
képviselői s az ítélkezés ideje nem egyszerre áll be, hanem 
folytonos az ember fia uralkodásának folytonos, mind inten-
sivebb érvényesülésével. A Dánieli ember fia vonásai e szerint 
Krisztusnak kijelentéseivel, az ő történeti jellemével egészen 
egyeznek s így éppen ez az eltérés a synoptikusok escha-



Jézus messiási tudatának kialakulása. 197 

tologiájától amellett bizonyít, hogy Jézus tényleg az ember 
fia nevének felvételekor Dániel ember fiára gondolt. 

Ebben megerősít még egy sajátságos vonás Dániel 
próféta látományában. Ellenmondásosnak tűnik fel. Isten át-
adja a hatalmat, a dicsőséget és a királyságot az ember 
fiának és pedig örök időkre s az angyal magyarázó kioktatása 
szerint a fölséges szentjei fogják örökkön örökké az országot 
birni s az összes hatalmasságok fognak a szentek népének 
engedelmeskedni. így tehát elvileg Krisztus, Krisztusnak 
szelleme az uralkodó, de tényleg azok, kik e szellemtől át 
vannak hatva, a szentek 1 Mily megható szépen illik ez a 
vonás is a földi Krisztus jelleméhez, ki a maga személye 
szerint nem uralkodni, hanem szolgálni jött ide : de akinek 
szelleme erejében minden gonosz, minden rossz fölött fognak 
uralkodni az ő szellemének örökösei, a szentek. 

Meglepő és mélységesen bizonyító, hogy Pál apostol 
tehát ugyanaz, aki az ember fiának a gondolatát a πνευματικός 
ά'ν&ρωηος, a όεί-τερης Αδάμ-ban oly mélyen megértette ugyan-
csak a szentek uralkodásának gondolatát is érvényre emelte. 
Ők (άγιοι) azok, akikben Krisztus szelleme όοξα alakjában 
nyer kifejezést s ők azok, akiknek megdicsőülése után még 
az egész természet (κτιοις) vágyódik. 

A synoptikusoktól eltérő Dánieli vonások tehát a leg-
ékesebben bizonyítják, hogy Jézus ember fiának képe Dániel 
prófétának látományára ámaszkodhatott minden nehézség 
nélkül. 

Nézetem szerint azonban nincs is szükség az ember fia 
címe felvételének megmagyarázása céljából az ó-testamen-
tomra rekurrálni. 

Ha Jézus lelkébe belehelyezkedünk s az elmondottakra 
visszagondolunk : úgy természetesnek találjuk, hogy környe-
zete, köznézete és érzéki messiási reményeivel szemben em-
ber fiának nevezte magát. Ο nem, Dávid fia, nem Isten fia a 
köznózet ós várakozás szerint. Ο nem Dávid fia, nem zsidó 
királyfi, hanem az egész emberiségnek fia, mivel az ő Istene, 
nem Izráelnek, hanem a szeretetnek Istene, ki éppen ezért 
az egész emberiséget szeretetével gyermekeként átöleli. Ο 
nem Isten fia, hanem az ember fia, mivel az Isten fiával vallja 
magát a zsidók messiásának : az ember fiával pedig az egész 
emberiség Krisztusának s így sokkal mélyebb ós tágabb 
értelemben Isten fiának. 

Ért jük tehát, hogy Jézus a zsidó nép előtt nyilvánosan 
nem Dávid fiának, nem Isten fiának, hanem az ember fiának 
vallotta magát s kizárólag mindvégig e címet használva indult 
az emberiséget megváltó, üdvözítő útjára. 

Jézus — az ember fia! : ez az ő programmja, ezzel a 
tudattal lép ki a küzdő térre! 

Dr. Schneller István. 


