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L A  keresztyén tanítás alapja.
1. §. I. ISTEN KINYILATKOZTATÁSA.

»A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyi
latkoztatott dolgok pedig miénk és a mi 
fiainké mindörökké.« V. M ózes 29,29.

Isten kinyilatkoztatása müveiben: az egyetemes kinyi
latkoztatás.

Minden mü beszél alkotójáról. Az egyház tanítása sze
rint Isten műve, a teremtett világ is sokmindent elmond a 
Teremtőről. Isten beleírta kezének bélyegét a természet 
világába, a történelem világába és az emberi lelkiismeretbe 
egyaránt.

A természet világa Isten hatalmáról és istenségéről be
szél. „Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek mun
káját hirdeti az égboltozat... Nem olyan szó, sem olyan 
beszéd, amelynek hangja nem hallható; szózatuk kihat az 
egész földre és a világ végére az ő mondásuk.“ (19. Zsolt.
2. 4—5A A mikroszkóp alatti vízcseppben nyüzsgő élet 
és csillagvilág végtelensége egyaránt Isten dicsőségét hirdeti.

A történet világa is tanúskodik arról, aki elindította és 
irányítja, kormányozza. Van egy rend, melyhez a törté
nelem Ura hozzákötötte egyeseknek és országoknak a sor
sát. Aki ezt megtartja, az él, és aki eziellen vét, az elpusztul. 
„Az igazság felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig gya
lázatára van a népeknek.“ (Péld. 14,34.)

A lelkiismeretbe is beleírta Isten szent akaratát. Pál 
apostol írja: „A törvény cselekedete be van írva az ő szí- 
vökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiis- 
meretök és gondolataik, melyek egymást kölcsönösen vá
dolják, vagy mentegetik.“ (Róma 2,15.) A lelkiismeret Isten 
monogrammja az emberi kebelben. Vádjában és nyugtalan
ságában Isten szava visszhangzik.

Az egyetemes kinyilatkoztatás területe végtelenül gaz
dag. soha ki nem meríthető. Mégsem elég arra, hogy Istent 
belőle valójában megismerjük és Vele életközösségre jut
hassunk. Ennek oka a bűn, mely az ember egész lényét 
megrontotta, értelmét és lelki látását is elhomálvo- 
sította. Az ember Kálvin hasonlata szerint úgy állt a te
remtett világgal szemben, mint a nyitott könyv lapjait 
néző megromlott szemű ember. A bűn elhomályosította 
szemét és szívét. Látta a könyv lapjait, de nem látta rajta 
tisztán az írást. Csak elmosódott sorok voltak előtte. A 
lelkiismeretben sem ismerte fel helyesen Isten akaratát. 
A lelkiismeret a bűn által elszakadt Teremtő és kormányzó
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Istenétől és önmagában bizonytalan útmutatóvá vált, té
velygővé lett. Ennek a kiáltó bizonysága a vallások tör
ténetében megtalálható sok vallási és erkölcsi tévelygés, 
mellyel Isten képét meghamisították és Isten akaratától 
eltértek. (Róma 1,18—32.)

Az egyetemes kinyilatkoztatással azonban Isten mégis 
megjelent valamit az embernek. Megjelenti a bűn elleni 
haragját ás azt, hogy az ember a bűn miatt menthetetlen) 
elveszett ember. (Róma 1J8—20.)

Az ember nem élhet Isten nélkül. Isten a maga szá
mára teremtette a világot és az embert (Róma 11,36.), 
azért nélküle a világnak és az embernek sem értelme, sem 
létjogosultsága nincsen. A teremtmény nem élhet a Te
remtő nélkül. Ennek bizonysága az, hogy nincsen nép 
vallás nélkül.

Az egyház tanítása szerint Isten nélkül az ember élete 
hiábavaló, értelmetlen és céltalan. A Szentírásban erről 
szól a Prédikátor könyve. A teremtett emberről csak a 
Teremtő Isten mondhatja meg, hogy miért és mire terem
tette, tehát, hogy kicsoda az ember, mi az élete értelme és 
célja. Isten nélkül az ember sötétségben él.

Az egyház tanítása szerint Isten nélkül az ember élete 
nemcsak hiábavaló, hanem halálraszánt élet. Ha az ember 
Istentől, élete forrásától elszakad, sorsa menthetetlenül a 
a halál. Az ember élete úgy függ Istennel való kapcsola
tától, mint a szőlővessző élete a szőlőtőkétől. Ha lemetszik, 
elszárad. És ezt ismerte meg az ember az egyetemes kinyi
latkoztatásból, hogy sorsa Isten haragja alatt bűnei miatt 
menthetetlenül a halál.

Isten kinyilatkoztatása Igéjében: különös kinyilatkoztatás.
Isten a bűnös embert nem akarta haragjával örök 

kárhozatra taszítani és nem akarta, hogy bűneiben ment
hetetlenül elvesszen. Isten azt akarja, hogy az ember üd
vözöljön, az Ö ismeretére és a vele való életközösségre 
eljusson. (I. Tim. 2,4.) Isten ennek a tervének végrehaj
tásában kettős munkát végzett: megismertette önmagát és 
megszabadította az embert bűnéből, mert a szent Isten a 
bűnös emberrel nem lép közösségre. Ezt a munkát Isten 
igéjének kinyilatkoztatásával végezte. Istennek Igéjében való> 
kinyilatkoztatását nevezzük különös kinyilatkoztatásnak.

A kinyilatkoztatás tehát kettős dolgot jelöl: jelöli egy
részt Istennek azt a munkáját, mellyel önmagát megismer- 
leli az emberrel és másrészt azt a cselekedetét,. mellyel a 
bűnös embert megmenti. Tehát nem pusztán szó. vagy 
beszéd, hanem cselekedet. Isten a kinyilatkoztatásban tehát 
nem pusztán beszél az emberhez, hanem cselekszik az-
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«emberrel. És mindez nem külön-külön történik,. hanem 
•egyszerre. Emberi hasonlattal ezt nem lehet megértetni, 
csupán megsejtelni, mert Isten cselekedetei felülmúlnak 
minden emberi hasonlatot. De egy példával megsejtethet
jük ezt: Amikor a bíró a vádlott előtt kihirdeti az ítéletet, 
akkor az nem elröppenő szó csupán, hanem a vádlott 

.szabad, vagy rab lesz általa. A kinyilatkoztatás tehát Is
tennek az a munkája, mellyel az embert bűnéből meg
menti és vele a bűn miatt megszakadt életközösséget hely
reállítja.

A kinyilatkoztatást Isten igéje által végezte. Isten 
igéjében nyilatkoztatta ki önmagát és igéje által mentette 
meg bűnéből az embert. Ugyanazzal az igével  ̂ mellyel 
teremtette a világot. Azért végezte Isten kinyilatkoztatását 
igéjével, mert igéje sem pusztán szó. hanem cselekedet is 
egyben. Ezért végezte el ez az ige együtt mindkét feladatot: 
megismertette Istent az emberrel és megmentette az em
bert bűnéhől. Az ige Isten szava és tette egyben, Isten te
remtő szava. Szépen fejezi ki ezt a mágyar „ige“ szó. Az 
ige cselekvést jelentő szó. Ez két dolgot jelent. Először azt, 
hogy az igének ereje van, másodszor pedig azt, hogy ahol 
az ige szól, ott az eredmény nem marad el. Ahol Isten 
megszólalt, ott mindig történt valami. A teremtésről mondja 
a zsoltáríró: „Szólt és meglett, parancsolt és előállott.“ 
(33. Zsolt. 9.) Minden beszéd ereje a beszélő hatalmától 
függ. Isten beszéde azért minden más dolognál hatalma
sabb, mert Isten ereje áll mögötte, Isten hatalma nyilat
kozik meg benne. Ezért mondja Luther: „Első és fődolog, 
hogy határozott különbséget tegyünk az Isten igéje és az 
emberek beszéde között. Az ember szava egy kis zengzet, 
támad a légben és nyomban tovatűnik, ámde az Isten 
igéje égnél és földnél, halálnál és pokolnál is nagyobb, 
mert Isten ereje az és megmarad örökké.“ Isten igéjének 
ezt az erejét érezték a próféták, amikor Isten megszólította 
őket. ,(Ézs. 8,11. Jer. 20,7—9.) Isten maga is sziklazúzó 
pörölyhöz hasonlítja. (Jer. 23,29.) Isten igéjének azért van 
ilyen ereje, mert az igében maga Isten van jelen. A kunom 
dott emberi szó elválik attól, aki kimondta és köze is alig 
marad kimondójához. Még leírva is külön marad a mű 
és alkotója. Az Ige azonban nem válik el Istentől. Amint 
kezdetben egy volt az Istennel, úgy egy marad Vele mind
végig. (I. János 1; 1.) Az ige tehát nem csupán egy jel
adás a távoli Istenről, aki felérhetetlen magasságban volt 
és ott is maradt. Az igében maga a távollévő Isten (ön 
közénk. Az igében magával az Istennel találkozunk.

Isten igéje három formában, három alakban végezte 
tés végzi ma is közöttünk megmentő munkáját:

1. Jézus Krisztusban az ige testté lett. ! .
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2. A Szentírásban Isten Szentlelke megíratta az igéfi 
a próféták és apostolok által.

3. A prédikációban Isten hirdetted közöttünk az igét,.

Az Ü r az én hű pásztorom  
És m eg ta rt oltalm ában,
A zért meg nem fogyatkozom 
Semminemű javában.
Engem ö  maga legelte t 
És szen t beszédével é lte t 
Gyönyörűséges helyen.

368. ének : (Dallahn: D icsőség mennyben Istennek.)

2. §. 1. A TESTTÉ LETT IGE: JÉZUS KRISZTUS.

»És az Ige testté lett és lakozott mi közöt-  
' tünk ( és láttuk az Ő dicsőségét, mint az 

Atya Egyszülöttjének dicsőségét,) aki tel
jes volt kegyelemmel és igazsággal.» Ján . 1,14.

Isten Igéje Jézus Krisztusban testté lett.
Isten őt ígéri a Messiásban már a prófétáknak. A 

próféták hit által már ől látják, Reá várnak és Róla tesz
nek bizonyságot. Az idők teljességében pedig megtörtént 
a legnagyobb csoda: „az Ige testté lett.“ Isten ezzel az 
Igével teremtette a világot és most ezzel az Igével teremti 
újjá az embert. A próféták előre Reá mutatnak és az 
apostolok őróla tesznek bizonyságot. (Zsid. 1. János 1, 
1—18.) Jézus Krisztus, a testté lett Ige Isten kinyilatkoz- 
tatása. Ajkáról nemcsak elhangzott Isten minden mondani
valója, hanem Benne meg is testesült. Általa nemcsak be
szélt, hanem cselekedett az Isten. Kinyilatkoztatta önmagát 
és megmentette az embert bűnéből. A testté lett Ige az 
Atyával fiúi viszonyban van. (Máté 17,5.) Ez jelenti Isten
hez való páratlan viszonyát, Istennel való teljes közösségét, 
ő Isten Fia.

Isten a testté lett Igében nyilatkoztatta ki önmagát ésr 
akaratát.

A Fiú az Atya képmása. Fülöp egyszer kéri Jézust: 
„Uram, mutasd meg nékünk az Atyát és elég nékünk.“ 
Jézus pedig azt felelte: „Aki engem látott, látta az Atyát.1“ 
(János 14,8—9.) Jézus Krisztus Isten „dicsőségének vissza
tükröződése és az ő valóságának képmása.“ (Zsid. 1,3.) 
Emberi hasonlattal igy mondhatnánk: Ő a tükör, kiben 
az Atyát látjuk. Azonban nem valami testi hasonló
ságra kell gondolnunk. Isten lélek. A lélek testi szemmel!
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nem látható, csak munkájából ismerhető meg. Hiába akarta 
Fülöp is testi szemmel meglátni Jézusban az Atyát. A . 
lelket cs a lélek munkáját csak hit által láthatjuk meg. 
Egyedül ez a hit képes arra is, hogy Jézus Krisztusban* 
a látható Fiúban lássa tükröződni a láthatatlan Atyát. 
Hogyan tükröződik Jézus Krisztusiján, a látható Fiúban 
a láthatatlan Atya'? Amiképpen a szolga engedelmességé
ben tükröződik ura akarata. Jézus Krisztus megüresítette 
magát és szolgai formát vett fel, hogy tükröztesse, kinyilat
koztassa Isten Űr-voltát. (Fii. 2,6—8.) Halálig engedelmes 
volt,, hogy engedelmességével Isten akaratát tükrözze. Sem
mit nem szóit és nem cselekedett magától, hanem minden
ben az Atyára figyelt és néki engedelmeskedett. CJános 5,30. 
12,49.) Jézus Krisztus tökéletes engedelmességével tükröz
te Isten képét, nyilatkoztatta ki Istent és akaratát. Az első1 
emberpár is addig volt Isten képe, mig engedelmeskedett 
Istennek. Engedetlenségével elveszítette Isten képmását. 
Mert ahol engedetlenség van, ott nincs istenképüség. Ott 
bűn van. Az engedetlenség nem Istent tükrözi, hanem az 
ördögöt. Erre szépen utal a magyar „képviselő“ szó. A 
képviselő csak addig kép-viselője megbízójának, mig annak 
utasításai szerint jár el, rendelkezéseinek engedelmeskedik. 
Ha bármiben is eltér ura megbízásától, megszűnik ura 
kép-viselője lenni. Jézus Krisztus engedelmességében volt 
Isten képmása és ezáltal nyilatkoztatta ki Istent és Isten 
akaratát, Istennek és akaratának kettős arcát:

Isten szent, és akarata szent akarat, mely elítéli a bánt. 
Ezt nemcsak Jézus tanításában láthatjuk, hanem kereszt
halálában is. Jézus Krisztus engedelmesen magára veszi 
a bűnt, melyet Isten az embertől elválasztott és Reá he
lyezett és engedelmesen viseli Isten bűn elleni szent ha
ragját, mellyel a kereszten megítéli.

Isten szeretet és akarata szerető akarat, mellyel meg
menti a bűnöst. Ez sem csupán Jézus tanításából lesz 
nyilvánvalóvá, hanem engedelmességében és kereszthalá
lában. Engedelmesen vállalta a halált, hogy az embereknek 
örök élete legyen. (János 3,16.) Isten szerető és szent 
akaratát együtt Isten üdvözítő akaratának nevezzük. Jézus 
Krisztusban, a testté lett Igében Isten üdvözítő akaratát 
nyilatkoztatta ki. Ezzel az üdvözítő akaratával mentette 
meg az embert bűnéből.

Isten a testté lett Ige állal merítette meg az embert.
Jézus Krisztus testté léteiében az emberi sors, a bűnös 

emberi élet nyomorúságát, fájdalmát és szenvedését vette 
magára. így prófétálja meg Ezsaiás, mikor Róla, mint a 
fájdalmak férfiáról ír: „Utált és az emberektől elhagyott 
volt, fájdalmak férfia... betegségeinket Ő viselte és fajdal-
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mainkat hordozd... megsebesíttetett bűneinkért, megronta- 
tott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van 
és az 0 sebeivel gyógyulánk meg.“ (Ezs. 53.) És a pró
fécia az Ige testté léteiében igy teljesedett be. Jézus a 
menny dicsőségéből lejött a földre a bűnös emberek közé. 
Karácsonykor emberként megszületett és a szent, aki bűnt 
nem ismert, sorsközösséget vállalt a bűnösökkel. Nem a 
jólétet, hanem a szegénységet és otthontalanságot vette ma
gára. (Máté 8,20.) Élete folytonos küzdelem és fájdalom. 
Ellenségek hada veszi körül, akik folyton kisértik és el 
akarják veszíteni Őt. Ellenségeivel való harca János Evan
géliumában áll előttünk legtisztábban. De nemcsak külső 
ellenség támadja. Tanítványai között van, aki elárulja Őt. 
De még leghívebb tanítványai is cserben hagyják és meg
tagadják a döntő órában. Méltán foglalja össze egész életét 
az Apostoli hitvallás ebben az egy mondatban: „szenvedett 
Pontius Pilátus alatt.“ Ez a szenvedése nem csupán sors
közösség vállalása volt. Több volt annál. Nem „velünk 
együtt“ szenvedett, hanem érettünk vette magára a bűnös 
emberi élet minden szenvedéséi, érettünk szenvedeti.

De nemcsak a bűnös emberi élet szenvedéseit vette 
magára, hanem magára vette az emberi bűnt. „Azt, aki 
bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk“ — az Isten. (II. Kor. 
5,21.) Reá helyezte az egész emberiség bűnét Éva bűnétől 
az utolsó ember vétkéig, aki visszajövetelekor még élni fog. 
És Jézus Krisztus elszenvedi a keresztfán az emberiség 
bűneiért a szent Isten teljes haragját. Helyettünk magára 
vette bűneink büntetését és ezért hatalma van arra, hogy 
biínbocsánatot, új. életet, Istennel való közösséget, üdvös
séget adjon.

403. ének: Tündöklő hajnali csillag,
Örömkönnyek közt á ldalak ,
Hogy nékünk felragyogtál.
H ű pászto r, örök királyom ,
Vágyó szívem feléd tárom ,
Áldást, üdvöt T e  hoztál.
Mily nagy 
S jó  vagy,
A lázatos és m agasztos fejedelem !
Dicsőséged zengi nyelvem.

ÖQ
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3. §. 2. ISTEN ÍROTT IGÉJE: A SZENTIRÁS.

»Ezek pedig azért Írattak meg, hogy higv- 
jétek, hogy Jézus Krisztus az Istennek Fia 
és hogy ezt hívén életetek legyen az Ö ne
vében.« János 20,31.

Jsten kinyilatkoztatását a Szentírásban őrizte meg szá
munkra.

Jézus Krisztus, a testté lett Ige elvégezte a kinyilatkoz
tatás nagy művét, az emberiségnek bűneiből való szaba
di tását. (János 19,30.) Ő maga lett az Isten és emberek 
közötti életközösség közbenjárójává. (I. Tini. .2,5—8,} Is
ten ezt az örömhírt minden embernek és minden népnek 
a világ végéig tudomására akarja adni. De nemcsak tudtul 
akarja adni, hanem minden embert ehhez a közbenjáróhoz 
akar vezetni, hogy az általa szerzett váltságban, a tőle 
kapott ajándékban, a bűnbocsánatban mindenek részesül
jenek és ezáltal az Istennel való életközösségre eljussanak. 
Ezért a kinyilatkoztatásának közvetlen tanúit, a prófétákat 
és apostolokat Szentlelke által arra indította, hogy mindazt, 
amit láttak és hallottak, megírják. Ezeket az iratokat övéi 
által összegyűjtötte egy szent könyvben, a Bibliában. Ebben 
a könyvben, a Szentírásban őrizte meg Isten számunkra 
a testié lett Igében történt kinyilatkoztatását.

A Szentírást a próféták és apostolok a Szentlélek indí
tására írták

Nem a maguk elhatározására fogtak hozzá és nem 
kedvtelésből írták meg Isten igéjéről szóló bizonyságtéte
lüket. Sőt sokszor menekültek ez alól az emberi erőt meg
haladó feladat elől. Annak azonban mindannyian tudatá
ban voltak, hogy nem a maguk dolgát írják, hanem Isten 
kinyilatkoztatásáról tesznek bizonyságot. Ezért magukat 
szolgáknak, sőt rabszolgáknak vallják, akik ezzel is egye
dül Uruknak szolgálnak és csak Ő reá figyelnek. Urukra 
való feszült figyelmükben sok más dolog elkerüli figyel
müket és ezekben néha tévednek is. így tévednek történelmi 
eseményekben, kronológiában, nevekben és más aprósá
gokban. Ez azonban csak azok szemében von le értékük
ből és hűségükből, akik a Szentírásban történelemkönyvet 
keresnek. Aki azonban azt keresi benne., amit Isten Szent
lelke meg akart íratni, azt hiánytalanul és hibátlanul meg
találja. Mert a prófétákat és apostolokat nem a történelem 
továbbadására, hanem Isten Igéjéről való tanúbizonyságra 
indította a Szentlélek. Ebben pedig hűségesen figyeltek a 
Szentiélekre és hittel vallják, hogy „a teljes írás Istentől 
ihletett és hasznos a tanításra, hogy tökéletes legyen az
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Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.“ (II- 
Tim. 3,16—17.) És ugyanezzel a bizonysággal vallja Péter 
apostol is: „az írásban egy prófétai szó sem támad saját 
magyarázatból. Mert sohasem ember' akaratából származott 
a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indíttatva szólották 
az Istennek szent emberei.“ (II. Péter 1.19—21.)

A Szentlélek a próféták és apostolok egyéniségét nem. 
ölte meg, hanem szolgálatába fogta. Nem úgy használta 
őket, mint íródeák a tollát. A Szentírás írói nem eszközök 
voltak a Szentlélek kezében, hanem hűséges tanúk szolgá
latában. Különböző egyéniségüket és látásukat felhasználta 
arra, hogy Krisztusról való bizonyságtéletüket teljessé te
gye. Ezért különbözők megfigyeléseik, könyveik terjedelme 
és stílusuk. Egyik inkább látomásokat ír, a másik történé
seket, egyik Jézusnak inkább beszédeit, másik cselekedeteit. 
De mindezt mégis hűségesen, ahogyan azt az Istenre fi
gyelő lelkiismeretes tanú teszi.

A Szenlírás Jézus Krisztusról szóló hívő bizonyságtétel.
Amint a Szentírás írói nem maguktól, úgv nem is 

magukról írnak. Pedig pl. Mózesnek a pusztában, vagy 
Pál apostolnak missziói útjai közben rengeteg élményük 
lehetett és sok tapasztalatot gyűjthettek. Egész könyvtárat 
megírhattak volna és megtölthettek volna érdekfeszítő ese
ményekkel és tájleírásokkal. Mindezekről azonban semmit 
sem "hallunk. Az egész Szentírásban nincs egyetlen tájleírás, 
egyetlen magában álló emberi élmény. Nem ez volt a fel
adatuk. Isten Szentlelke arra hívta el őket, hogy Isten ki
nyilatkoztatásának bizonyságtevői legyenek. Isten kinyilat
koztatása Jézus Krisztus, a testté lett Ige. Azért a Szent
írás írói egyedül ő reá figyelnek és egyedül ö  róla tesz
nek bizonyságot. Egyébről tudni sem akarnak. (I. Kor. 
2,1—2.) Maga Jézus ezt a megbízást adja nekik: „Vesztek 
erőt, minekutána a Szentlélek el jő reálok és lesztek nékem 
tanúim... a földnek végső határáig.“ (Ap. csel. 1,18.) Tehát 
a Szentírás írói Jézus Krisztus tanéi és a Szentírás Jézus 
Krisztusról szóló hívő bizonyságtétel. Isten kinyilatkozta
tása szem- és fül tanúinak hiteles bizonyságtétele. Amit 
láttak és hallottak, arról tesznek bizonyságot. (I. Ján. 1, 
1—2.) Mivel pedig ez az egyetlen könyv, amely a Szent
lélek közvetlen indítására keletkezett és amelyet Isten ki
nyilatkoztatásának közvetlen tanúi, a próféták és apostolok 
írtak, azért Jézus Krisztussal egyedül a Szentírásban talál
kozhatunk és minden ajándéka egyedül a Szentírás által 
lesz a mienk. Ezt úgy mondjuk: Jézus Krisztusban való 
hitre egyedül a Szentírás által juthatunk. Erről ír Luther 
Márton: „E könyvben megtalálod a jászolt és a pólyát is: 
Krisztus fekszik benne és az angyal a pásztorokat is ide



küldi. Nagyon egyszerű és nagyon is emberi pólya az, de 
kimondhatatlanul drága kincs fekszik benne: Krisztus.“ A 
reformáció is azzal kezdődött, hogy Luther Márton az 
erfurti kolostorban talált egy Bibliát és a Bibliában talál
kozott Krisztussal. Ahol az írást olvassák és hallgatják, 
ott Isten mindig reformációt támaszt, hitet ébreszt általa.

Az Ó- és Újszövetség egyaránt Jézus Krisztusról tanúskodik.
Ezt úgy mondjuk, hogy az Ószövetség az ígéret, az új

szövetség a beteljesedés. Isten a prófétáknak kinyilatkoz
tatott ígéretekben előre mutat az eljövendőre. Már a bűn
eset után ezt a Szabadítót ígéri. És Istennek az Ószövetség
ben végzett minden munkája előkészítése Jézus Krisztus., 
a testté lett Ige eljövetelének. Jézus Krisztus maga is bizony
ságot tesz arról, hogy az Ószövetség Reá mutat: „Tuda
kozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van 
a ti örök életetek és ezek azok, melyek bizonyságot tesznek 
rólam.“ (Ján. 5,39.) Jézus újra meg újra rámutat arra, 
hogy az Ószövetség minden ígérete benne teljesedett be. 
(Lukács 4,16—Öl. 24,13—35.) A hit a Szentírás két külön
böző könyvében mindig meglátta az egyazon Igét, a Jézus 
Krisztusi, ki aranykapocsként kapcsolja össze a két köny
vet. Kálvin az ige szerint Jézus Krisztust világosságnak ne
vezve így ír róla: „Amikor kezdetben az első ígéret adatott 
Abrahámnak, csak olyan volt, mint a kis fénylő csillagok. 
Később fokról-fokra növekedett a világosság és napról- 
napra gyarapodott egészen az Űr Jézus Krisztusig.“

296. ének: (D allam : U ram  Jézus fo rd u lj hozzánk.)
Isten i evangélium,
T e  m agas égi hatalom,
K ire erőd fuvalm a száll,
A  vészben rendü le tlen  áll.

4. §. 3. A HIRDETETT IGE: A PRÉDIKÁCIÓ.

»Mert minden, aki segítségül hívja az Úr 
nevét, megtartatik; Mimódon hívják azért 
segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon 
hisznek pedig abban, aki felől nem hallot
tak? Mimódon hallanának pedig prédikáló 
nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el 
nem küldetnek?... Azért a hit hallásból van, 
a hallás pedig Isten Igéje által.«. a

Róm a 10,13—15. 17.

Isten ma a prédikációban szólja Igéjét.
A hit az ige hallásából van. Azért Isten nemcsak meg

íratta a Szentírásban a Jézus Krisztusról szóló bizony-
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ságtételt, hanem hirdetteti is a prédikáció által. Jézus Krisz
tus még életében elküldi tanítványait Izrael népéhez, hogy 
hirdessék az igét. Először a tizenkettőt, azután hetvenet. 
(Máté 10. Lukács 10.) Mennybemenetele előtt pedig pa
rancsot ad, hogy minden néphez elmenjenek és minden 
népnek hirdessék az igét: „Elmenvén e Széles világra, hir
dessétek az evangéliumot minden teremtésnek.“ (.Márk
16,15.) Kiküldött tanítványainak pedig ezt az ígéretet adja: 
„Aki titeket hallgat, engem hallgat.“ (Lukács 10.16.) A 
prédikáció tehát magának Jézusnak szava az igehirdető 
által. A világ ezen botránkozni fog, vagy bolondságnak 
tartja, a hívő azonban éppen ebben tapasztalja meg Isten 
csodálatos hatalmát és erejét. (I. Kor. 1,18—31.) Csoda 
az, hogy ember áll a szószéken és Isten gyönge eszközként 
felhasználva hatalmát mutatja meg rajta keresztül. Isten 
az igehirdetés által hitet ébreszt, bűnbocsánatot nyújt, 
életközösségre lép velünk. A prédikáció tehát Isten hangzó 
igéje. Ezért tette a reformáció az igehirdetést az istentisz
telet középpontjává. Ezen áll, vagy ezen bukik a keresz- 
tvénség, mert ez által építi Isten egyházát, ez által nyújtja 
a bűnbocsánatot és ezáltal szól hozzánk ma. Ezért mondja 
Luther az igehirdetésről ezeket a merész szavakat: „Az ész 
így okoskodik: Ej, hogvha én magát az Úristent, menny 
és föld teremtőjét hallhatnám, a világ végéig is elmennék. 
Nohát kedves testvérem^ hallgasd az Istent, a menny és 
föld teremtőjét, Ö szól hozzád szolgái: a papok és prédi
kátorok által.“
A helyes istentisztelet Isten Igéjének hirdetése és hallgatása.

Az istentisztelet tehát nem ember cselekvése, hanem 
az Istené. Isten szolgái által Igéjét hirdetteti. Az Igében a 
szent Isten találkozni akar az emberrel, bünbocsánatot és 
új életet akar nyújtani néki a hitben. Isten azért hivogat 
Igéjie hallgatására és az emberek azért gyülekeznek össze 
a templomban, hogy az Igében Istennel találkozzanak. 
Ahol Isten Igéjét hirdetik, ott jelen van Krisztus és Krisz
tusban, az Atya. ő maga ígérte ezt: „Ahol ketten vagy hár
man egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük“. 
(Máté 18,20.)

A helyes istentisztelettől kétféle módon térnek el a 
tévelygők:

1. A misztikusok félretolják a prédikációt. Azt gon
dolják, hogy az áhitatos csend elegendő az Istennel valói 
találkozásra. Éhben az áhitatos csendben, magukbaszál- 
lásban, elmélyedésben keresik az Istennel való találkozást. 
Lelkiismeretes önvizsgálattal azonban reá kell ébredniük, 
hogy bármennyire mélyen szállnak is magukba, soha nem 
Istennel találkoznak, hanem önmagukkal, élményeikkel és 
rejtett bűneikkel.

\
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2. Akik a prédikációt emberi alkotásnak látják. Az 
egyik irány művészetet keres benne, szónoklatot, vagy köl
tészetet, a másik irány nevelőeszköznek tartja. Ebben az 
esetben Jézus nem lesz több ültetőnél, vagy eszménykép
nél. Isten helyett az igehirdető kerül az istentisztelet kö
zéppontjába, mint művész, vagy pedagógus, aki önmagát 
nyújtja. A gyülekezetből hallgatóság lesz, mely az előadóra 
figyel és nem Isten szavára. A vallás kultúrává, vagy pe
dagógiává válik, a templom pedig előadóteremmé, vagy 
iskolává.

Ebből a ^példából is láthatjuk, hogy az igehirdetésről 
vallott hitünk egész magatartásunkat, egyházi életünket 
befolyásolja, sőt magát hitünket is.

A helyes istentisztelet az, mely úgy hirdeti és hallgatja, 
a prédikációt, mint Isteninek ma hozzánk szóló Igéjét. 
Pál apostol a thessalonikaiaknak ezt a helyes istentiszte
letét köszöni meg Istennek: „Hálát adunk az Istennek 
szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hir
detett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszé
dét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az 
is), amely munkálkodik is tibennetek, akik hisztek.“ Cl. 
Thess. 2,13.)

Az igehirdető Isten Igéjének szolgája.
Isten Igéjének hirdetését nemcsak elrendelte, hanem 

gondoskodott igehirdetőkről és gondoskodik ma is. Ezért 
rendelte az egyházi hivatalt. “Hogy erre a hitre eljuthas
sunk, azért rendelte Isten az egyházi hivatalt az evangélium' 
hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására.“ Az egyházi 
hivatal nem egy ■ hivatali helyiség, hanem egy liszt; az 
igehirdető tiszte és feladata. Az ige első hirdetőit maga 
Jézus Krisztus hívta el. Ezek voltak az apostolok. Mennybe
menetele után nem közvetlenül hiv el igehirdetőket, hanem 
közvetve apostolai által. Erre példa Mátyás apostollá vá
lasztása. (Ap. csel. 1,15—2,4.) Péter a tanítványok és hí-: 
vők sokasága előtt beszámol Judás öngyilkosságáról. Szük
ségesnek találják, hogy a megüresedett apostoli helyet be
töltsék. Előállítottak "két Krisztusban hivő férfiút és le
borultak Isten előtt imádkozni. Istent kérték, hogy mutas
son helyes útat a választásra. Imádság után sorsot vetetteké 
és a választás Mátyásra esett. Isten pedig első pünkösdkor 
Mátyásra is kitölti Szentleikét. Isten azóta is a Krisztusban 
hívők, az egyház által hívja el szolgáit igehirdetőkül. Akit 
tehát az egyház Isten rendelése szerint és Isten parancsára 
erre a szolgálatra elhív, azt maga az Isten hívta el. Az! 
igehirdető azért soha nem emberek szolgája, hanem Isten 
szolgája. Az igehirdetőnek Isten Igéjét keli hirdetnie, nem 
a maga tudományát, bölcseségét, vagy élményeit. A „pré
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dikálni“ szó eredeti értelmében nem is jelent mást, mint 
„kihirdetni“, tudlul adni valamit, amit ránk bíztak. Isten 
a Szentírásban bizta ránk Igéjét, azért az igehirdetés min
denkor a Szentíráshoz van kötve. Isten Szentlelke pedig< 
az igehirdetés által támaszt hitet az ige hallgatóiban. Ek 
ebben a hitben nyer,i el az ember Isten minden ajándékát. 
Ez által a hit által jut élő közösségre a Krisztussal és; 
Jézus Krisztusban az Atyával.

293. ének: K egyes Jézus i t t  vagyunk,
T e  szent igéd h a llá sá ra .
G yűljön fel kívánságunk 
Igazság  tanulására ,
H ogy e földtől elszakadjunk,
C sak  tehozzád ragaszkodjunk.

5. §. II. A HIT.
».4 hit pedig a reménplett dolgoknak való
sága és a nem látott dolgokról való meg
győződés.«■ Zsid. 11,1.

A hit a Szentlélek ajá\ndéka.
A hit az Ige hallásából van, a hallás pedig Isten Igéje 

által. (Róma 10,17.) Ez azt jelenti, hogy Isten Igéje nem1 
pusztán hangzó szó, hanem cselekvő szó. Ahol megszólal, 
ott történik valami. Ahol ezt a megszólaló Igét hallgatják, 
azt cselekszi, hogy igazán hallóvá teszi az embert. Nem a 
fülével, hanem a leikével hallóvá. Olyan hallást teremt az 
emberben, mely az emberi szó mögött és az emberi szó
ban meghallja Isten üzenetét. Ez az igazi hallás a hit- 
isten Igéje tehát nemcsak a Jézus Krisztusban, a testté 
lett Igében teremtő Ige, hanem az igehirdetésben is. Isten 
az igehirdetés által hitet teremt. Azonban n e m  a puszta 
emberi szó által, hanem azáltal, hogy az igehirdetés emberi 
szavában Szentlelke munkálkodik. Ezért a hit „a Lélek 
gyümölcse“. (Gál. 5,22.) Ezt valljuk Lutherrel együtt: 
„Hiszem, hogy saját értelmemmel és erőmmel nem tudnék 
Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem ő hozzá; 
eljutni, hanem a Szentlélek hívott engem az evangélium 
által.“ (Kis káté.)
A hit Istenbe vetett bizodalom.

Hinni azt jelenti: bízni Istenben. Isten az első paran
csolatban azt parancsolja: „Ne legyenek más Isteneid!“ 
Luther ezt a parancsolatot így magyarázza: „Istent min
dennél jobban féljük és szeressük és csak Ö benne bíz
zunk.“ (Kis káté.) Ennek a parancsolatnak betöltése tehát
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az Isién iránti bizodalom, a hit. „A szív bizodalma és hite 
tesz valakit Istenünkké, vagy bálványunkká. Ha hited és 
bizodalmád igazi, akkor Istened is igazi Isten. Viszont, 
ha a bizalom hamis és téves, akkor szükségszerűen Istened 
is hamis Isten. E kettő ugyanis együvé tartozik: hit és 
Isten... ami,n szíved csüng és amiben bizakodik, az va
lósággal a te Istened.“ (Nagy káté.) Tehát a bizodalom 
által jutunk Istennel életközösségbe. A bizodalom egy me
rész vállalkozás: feltétel nélkül ráhagyni kozni Istenre és 
mindent Tőle várni. A hit tehát nem pusztán elhivése 
valaminek, hanem engedelmes ráhagyatkozás arra az Is
tenre, aki az Igében megszólított minket. Ila ez a ráha
gyatkozás a mi munkánk lenne, soha hitre nem juhatnánk, 
mert ez lemondást kíván önmagunkról, az ember pedig 
nem tud önmagáról lemondani. Azonban az engedelmes
séget, az akarást is Isten munkálja bennünk. Ha ellene 
nem állunk az Igének, ez az Ige akaratot teremt bennünk. 
Olyan akaratot, mely feltétel nélkül rá tud hagyatkozni 
Istenre. (Fii. 2,13.) És Isten gazdagon megáldja azt, aki 
nem áll ellent Igéjének, hanem bízik benne, engedelmesen 
ráhagyatkozik. Noénak azt mondja: „Csinálj magadnak 
bárkát“. És Nőé értelem ellenére engedelmeskedik. És ez 
az engedelmes bizodalma, hite menti meg a pusztulástól. 
Abrahámnak gyermeket ígér. Abrahám reménység ellenére 
hisz és nagy nép atyjává lesz. Izraelnek Kánaánt ígér. 
Neki indulnak a bizonytalanságnak, a pusztának és orszá
got találnak maguknak. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete, 
a hitnek ez a csodálatos himnusza írja  meg a bizodalomnak 
ezt a feltétlen Istenre való hagyatkozását. Hű az Isten. 
Nyugodtan ráhagyatkozhatunk. Nyugodtabban, mint ön
magunkra. És ő csodálatosan mutatja meg útait a Reá 
hagyatkozónak. „Aki Benne hisz, meg nem szégyenül.“ 
(Róma 9,33.)
A hit vallástétel Jézus Krisztusról.

A hitnek kifelé való megnyilvánulása a vallástétel. 
Akit Isten Igéje hitrejuttattot, az nem akarja elrejteni vi
lágosságát, hanem megvallja azt. Az elrejtőző hit nem 
hit, hanem félelem. Az igazi hit belülről kényszerít a val
lástételre. Péter és János azt vallják a főtanács előtt, mely 
el akarja tiltani őket az igehirdetéstől: „Nem tehetjük, hogy 
amiket láttunk és halottunk, azokat ne szóljuk.“ (Ap. csel. 
4,20.) A vallástételt maga Jézus parancsolja az őt köve
tőknek: „Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek 
előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. 
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is meg
tagadom azt az én mennyei Atyám előtt.“ (Máté 10,32—33.) 
Jézus tehát a vallástételen méri meg, az emberek hitét, még
pedig a Róla való vallástételen.
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A hitről való vallástétel azonban nem puszta szó, ha
nem cselekédet. A hit gyümölcstermő. Amelyik hit nem 
terem gyümölcsöt, az holt hit. Ezt az élő, gyümölcstermő 
hitet kívánja tőlünk Jézus, amikor azt mondja: „ügy 
fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák* 
a ti jó cselekedeteitekét és dicsőítsék a ti mennyei Atyá
tokat.“ (Máté 5,10.) Luther mondja, hogy a hitet és cse
lekedetet éppen olyan nehéz egymástól elválasztani, mint 
a fényt és meleget a tűztől. Jakab apostol egész levelében 
erről ír. Ő mondja: „Amiképpen holt a test lélek 
nélkül, azonképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.“ 
(Jakab 2,26.)

A hit a jövendőre néző reménység.
A hit az Eljövendő Jézus Krisztusra )néző reménység 

A Szentírás maga egy ígérettel és egy kérő imádsággal 
marad nyitva a jövendő felé. Jézus Krisztus azt ígéri: 
„Bizony hamar eljövök“ és minden Krisztusban hívő gyü
lekezet együtt imádkozza Jánossal: „Bizony jövel Uram 
Jézus!“ (Jel. 22,20.) Reménységünk, hogy Jézus Krisztus 
eljön ítélni élőket és holtakat, reménységünk a test fel
támadása és az örök élet. Nem látjuk és mégis bizonyosabb 
dolog a látottaknál. Reménylett dolog és mégis bizonyosabb 
a tudottaknál. Miért? Mert nem csalódó emberi érzék
szervek tapasztalataira támaszkodik, hanem a minden ta
pasztalatnál szilárdabb valamire: a hűséges Isten ígéretére. 
Ez a jövendő örökségük a hívőknek és pecsétes levele a 
Szentírás kezünkben van. (Róma 8,16—17.) Ezért írja 
Péter apostol: „A ti hitetek reménység is legyen Istenben!“ 
(I. Péter 1,21.) És ezért biztat a zsidókhoz írott levél: 
„Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanül,, 
mert hű az, aki ígéretet tett.“ (Zsid. 10,23.)

*

Hitvallásaink. -
A hitvallás az egyház vallástétele Isten kinyilatkozta

tása hitbeli megismeréséről. A hitvallásokat nevezik még 
symbolumoknak is. A symbolum szó eredeti jelentése: ösz- 
szehasonlítás, megállapodás. Közös megállapodás szerinti 
ismertetőjel, melyről az egy hitet vallók egymásra ismer
nek. Az egyházi tanítás rendszeres összefoglalása ez, mely 
őrzi az egyház tanításának tisztaságát és igazságát. Az 
egyazon hiten levőket a tér és idő korlátain túl egy nagy 
egységbe fűzi össze. A római egyház a Szentírást a hitvallás 
és dogmák tekintélye alá állítja. Egyházunk tanítása sze
rint a hitvallás a Szentírás szolgálatára van rendelve, s a 
Szentírás tekintélye alatt áll. A Szentírás helyes megértését
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és Isten kinyilatkoztatásának helyes megismerését szol
gálja. Mivel az egész egyház hivő egyetértéssel elfogadta, 
azért egyházunk tagjaira mértékadó tekintély a Szentírás 
tanításában és a hívő vallástétel számára.

Egyházunk által elfogadott hitvallások a következők:
1. Luther Márton Kis kátéja 1529-ből.
2. Luther Márton Nagy kátéja 1529-ből.
3. Melanchtqn Fülöp által szerkesztett Ágostai hitval- - 

lás 1530-ból.
4. Melanchton Fülöp által írt Apologia. Az Ágostai hit

vallás védelme 1530.
5. Luther Márton: Schmalkaldeni cikkek. 1537.
0. Egyességi irat. 1577-ből.

Ezek az u. n. speciális hitvallásaink. Ezenkívül egyházunk 
elfogadja az u. n. egyetemes hitvallások közül a követ
kezőket :

1. Apostoli- hitvallás.
2. Nicaeai hitvallás. Hivatalos elnevezéssel: Nicaeno- 

Constantinopolitanum.
3. Athanasius hitvallása. Hivatalos elnevezéssel: Sym- 

bolum Ouicunqe.

291. ének: Uram  Jézus, fo rdu lj hozzánk.
Szentlelkedet á ra sz d  ki ránk,
Hogy hitünkben erősítsen, *-
Az igaz ú tra  segítsen.
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IL A  Szentháromságról szóló tanítás.
6. §. A SZENTHÁROMSÁG EGY IGAZ ISTEN.

»Elmenvén azért tegyetek tanítványokká min• 
den népeket, megkeresztelvén őket az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.«

M áté 28J9.

A keresztyén hit a kinyilatkoztatás szerint szentháromsáy- 
hit.

A Szentírás, Istenről,, mint Atyáról, Fiúról és Szenl- 
lélekről beszel. És mégsem három Istenről szól, hanem egy 
Istenről. Ezt úgy mondjuk, hogy Isten Szentháromság egy 
Isten. Jézus Krisztus azt rendeli tanítványainak, hogy min
den embert a Szentháromság nevébe kereszteljenek meg. A 
kereszteléssel tehát a Szentháromság Isten tulajdonaivá le
szünk, A Szentháromság titkát soha nem fogjuk tudni 
megfejteni. Csak annyit mondhatunk, amennyit a Szent- 
írás felfed Istennek erről a mélységes titkáról. „A Szent
háromság titkát inkább imádnunk kelt, semhogy kutat
nunk“ valljuk Melanchtonnal.

A Szentháromság-hit a legszorosabb összekötő kapocs 
a különböző felekezetek között. A Szentháromság-hitet min
den keresztyén egyház vallja. De ez a hit választ el egyúttal 
minden más vallástól és minden hamis istenismerettől. Ahol 
nem hisznek a Szentháromságban, ott nincs keresztyénség.

Az egy igaz Isten Atya, Fiú és Szentlélek.
Ar Atyaisten a „forrása és 'eredete az istenségnek“, 

mondja a régi keresztyén tanítás. Atyának nevezzük, mert 
Ö a Jézus Krisztus Atyja és általa nekünk is mennyei 
Atyánk. Imádkozni is így tanít Hozzá Jézus Krisztus: Mi 
Atyánk“. Isten ezzel magához akar minket édesgetni, hogy 
elhigyjük, hogy Ő nekünk édesatyánk, mi pedig édesgyer
mekei vagyunk; hogy bátran és teljes bizodalommal kér
jük Őt, mint szerető gyermekek szerető atyjukat.“ (Kis 
káté.) Amikor Jézus Krisztus Atyának mondja Istent, ez
zel két dolgot is megjelent nekünk: Először azt, hogy mi 
teremtményei és gyermekei vagyunk, másodszor pedig azt, 
hogy Isten az atya meleg szeretetével fordul hozzánk, sze
retettel hajol felénk.-

A Fiúisien Jézus Krisztus. Isten maga nevezi Fiának. 
(Máté 3,15. 17,5.) Jézus Krisztus azonban nem ugyanolyan



gyermeke Istennek, mint mi vagyunk. A Szentírás Isten* 
egyszülött fiának nevezi. (János 3,16.) Ezzel fejezi ki Is
tenhez való páratlan viszonyát. 0 istennek Igéje, aki áltat 
a világol is teremtette és aki Altai minket megszabadított 
a bűnből, újjá teremtett. Ő a mi Urunk. Benne ismertük 
meg az Istent és általa szabadultunk meg a bűntől. A Fiú 
nem teremtmény, hanem öröktől fogva isten. „Őbenne la
kozik az Istenségnek egész teljessége testileg.“ (Kol. 2:9.)

A Szentlélek-Isten az Atyának és a Fiúnak a lelke. 
(Róma 8:9.) Isten a teremtéstől fogva Szentlelke által ele
venít meg mindeneket. Jézus a Szentlelket szélhez hason
lítja. Amint a szél fúj, úgy működik a Szentlélek. Az evan
gélium által átjárja a lelkeket és hitet ébreszt a Jézus Krisz
tusban. A hit által megszentel és új életben járat. (János 3,)

Az Atya, Fiú, Szentlélek egy Isten.
A Szentháromságnak egysége nyilvánul meg a világ 

jelé irányuló müvében. A Szentháromság mindig együtt 
működik. A teremtésben Isten igéje által teremt és Szenl- 
lelke által elevenít meg mindeneket. A megváltásra Isten 
küldi szent Fiát és a Szentlélek által tesz minket a meg
váltás részeseivé. A megszentelésben a Szentlélek Krisztus
ban való hitet ébreszt bennünk és a Jézus Krisztusban való 
hit az Atyával való közösségre vezet.

A Szentháromság egysége nyilvánvaló az engedelmes 
hit számára. Nem lehet úgy engedelmeskedni, a Szent- 
1 éleknek, hogy ne a Krisztus parancsának engedelmesked
jünk és ezzel ne az Atya akaratát töltsük be. A Szent- 
háromság akarata egy akarat, a Szentháromság Isten egv 
Űr és a Szentháromságban való hit egy hit, nem pedig 
három istennek való háromféle engedelmesség. Amint Pál 
apostol az efezüsi levélben írja: „Egy az Űr, egy a hit. 
egy a keresztség.“ (Ef. 4,5.)

Lutherrel együtt valljuk: .„Ezt a titkot nem szabad 
firtatni, hanem félelemmel és rettegéssel imádni kell, mint 
a felséges Isten mélységes, szentséges titkát, melyet egyedül 
magának tartott fenn... Tartsuk magunkat Istenhez ott. 
ahol engedi — az emberré lett Krisztusban, a Megfeszí
tettben, kiben van Pál apostol szerint „a bölcseségnek és 
ismeretnek minden kincse elrejtve“. Benne megmutatta Is
ten, hogy mit kell tudnunk Róla és mit nem,“

49. ének: M ennynek, földnek terem tője,
Oh szentséges háromság,
E világnak é lte tő je ,
'/ég h e te tlen  bo ldogság !
T e  bölcs rendelésednek 
A  menny és fö ld  engednek.

«
' 19
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III. Az Aíyaisten.
7. jj. I. AZ ATYAISTEN SZEMÉLYE.

»Az Istent soha senki nem látta; az egy
szülött Fiú, aki az Atya kebelében van az 
jelentette ki Öt.« János 1,18.

Az Atyaisten élő, személyes Isten.
Az emberi tudomány sokszor kísérletezett azzal, hogy 

Isten létét bebizonyítsa és Isten lényegét megismerje. Mind
ezek a bizonyítási és megismerési módszerek azonban csak 
arról tanúskodnak, hogy az Isten és ember elszakadtak 
egymástól, az ember nem él életközösségben Istennel. A 
kiokoskodott istenbizonyítékok hamis és üres istenképet 
nyújtottak. Van olyan felfogás, mely Istent a világ végső 
mechanikai okának tartja, vagy a világban bennerejlő ter
mészeti törvényszerűséget ruházza fel az Isten névvel. Egy 
másik felfogás szerint Isten csupán az ember által alkotott 
legmagasabb és legfőbb eszme, vagy az embernek felnagyí
tott és idealizált képmása. Isten azonban nem fedte fel 
lényét az emberi okoskodás előtt. Csak a kinyilatkoztatás
ban ismerhetjük meg őt. De a kinyilatkoztatásban is csak 
a hivő látja meg Istent. A hitetlennek Isten nem mutatja 
meg önmagát és vele nem lép közösségre. A hitetlen lelki
ismeretében legfeljebb Isten haragját látja, Krisztusban a 
szenvedő embert, a Szentírásban az emberi alkotást. A 
hitetlen elől Isten elrejti atyai arcát. Ezért nevezzük Őt 
elrejtőző Istennek. (Máté 11:25—27.,) A kinyilatkoztatás
ban azonban a hívőnek felfedi önmagát. Élő szeméit]ként 
bizonyítja meg magát. A próféták, akikhez szólt, erről 
tesznek bizonyságot: „Az Úr igaz Isten, élő Isten 0.“ (Jer. 
10,10.) Jézus Krisztusban is élő személynek ismertük meg 
Őt: Jézus Krisztus Atyjának, aki által nékünk is Atyánk. 
A Szentírásban Isten kezéről, arcáról, szeméről és szájáról 
szóló kifejezések sem az Ő emberképűségéről beszélnek, 
hanem arról, hogy Ő élő személy. Isten élő, személyes volta 
akkor lesz igazán valósággá számunkra, amikor imában 
borulunk le előtte és a Szentlélek által hivő szívvel így- 
szólítjuk meg Őt: „Mi Atyánk“.
Az Aíyaisten szent Isten.

A kinyilatkoztatásból Istent szentnek ismerjük. Isten 
szentsége elsősorban azt jelenti, hogy Isten más, mint a 
világ, fölötte áll, ura a világnak. Isten azzal, hogy világot
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teremtett, nem lett egyenlő a világgal, sem hasonló hozzá. 
Föltétien ura maradi a teremtett világnak. Ezért mondja 
Hóseás próféta által: „Isteh vagyok én és nem ember, a 
.Szent te közötted.“ (Hós. 11,9.) A szentség tehát elsősorban 
Isten istenségét, föltélien úr-voltát fejezi ki. A szentség Is
ten lényege. Amikor nevének megszentelését parancsolja, 
akkor is azt akarja, hogy egyedül üt tartsuk istennek, 
mert rajta kivül nincs más Isten. Rajta kivid csak bálvá
nyok vannak, hamis istenek, akik az Ő helyét akarják 
elfoglalni az ember szívében. Szentségét, istenségét meg- 
csul'olónak pedig pusztító haraggal válaszol.

Isten szentsége másrészt igazságosságát, tisztaságát, tö
kéletességét jelenti. Isten nem tűr meg maga mellett sem
miféle jogtalanságot, tisztátalanságot, vagy bűnt. Ellensége 
minden gonosznak és gonoszságnak. Ezek istenségére tör
nek, azért haragjával fordul ellenük. Haragját a bűnt 
kárhoztató törvényben és a keresztfa ítéletében látjuk. Eb
ben a rettenetes haragban tapasztaljuk, hogy milyen ko
molyan védi szentségét. Haragja nagysága a mutatója szent
sége komolyságának.
Az Ahjaisten szerető Isten.

Isten lényéhez szentsége mellett szeretete is hozztátar- 
tozik. Ez a szeretet nem csupán egy vonás Isten arcán, 
hanem Isten lényének alapvonása. Az élő, személyes Isten 
maga a szeretet. Ebben foglalja össze János apostol is 
Isten lényét: „Az Isten szeretet; és aki a szeretetben ma
rad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne.“ (I. Ján. 4,16.)

A szerető Istenről beszél Isten teremtő munkáin. Is
ten örök boldogságban lakozik és nem 'szorul rá senkire. 
Nem szorul rá sem az angyalok dicséretére, sem az em
berek imájára. Nem ezek teszik őt Istenné. Isten ő ezek 
nélkül is. De különösen nem szorul rá az emberek láza
dására, szeretetlenségére és gonoszságára. Ez csak fárad
ságot, bosszúságot és terhet jelent néki. Amint a próféta 
által mondja: „Csak bűneiddel terheltél, vétkeiddel fárasz
tói lengémet.“ (Ézs. 43,24,) És mégis engedi Isten, hogy 
ennek a tőle különböző világnak élete legyen. Megengedi, 
hogy a semmi hélvén legyen valami. Legyen menny és 
benne őt dicsérő és ellene lázadó angyalok. Légyen föld 
és rajta hálás és hálátlan emberek. Megengedi, hogy az 
ember boldog lehessen, örülhessen munkája eredményének, 
örvendezhessen gyermekeinek. Miért teszi mindezt? Csak 
Lutherrel tudunk felelni: „Mindezt csupán atvai, isteni, jó
voltából és irgalmasságából cselekszi, a nélkül, hogy arra 
érdemes, vagy méltó volnék.“ (Kis káté.) Az Isten ke
gyelme és szeretete cselekszi ezt, mely túlárad önmagán, 
reásugárzik a semmire és lesz a valami, az élet.

De nem csupán a teremtésből láthatjuk Isten szere-
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tétét, hanem valóiában és teljes mélységében a megváltás- 
művéből. Amikor a teremteti ember elfordul Tőle és el
lene lázad, nem pusztítja el, bánéin szereleiével megmenti 
az embert. Egyszülött Fiát halálra adja e világ életéért. 
A keresztfán tehát nemcsak az lesz nyilvánvalóvá, hogy 
Isten szent, aki megítéli a bűnt, hanem az is, hogy „Isten 
szeretet“, aki megmenti a bűnöst.

Isten lényének ezeket a vonásait úgy foglalhatjuk ösz- 
sze, hogy az Atyaisten a szent szeretet személyes, élő Istene.

7. ének : Hogy ne  dicsérném az Is ten t 
Zengedező énekkel,
Ki do lgában  oly bölcs, oly 6zent 
És jó t  tesz  mindenekkel.
Ö m inden áldások A ty ja ,

■ Csupa jóság , szeretet,
Ki engem  bölcsen vezet 
És hű szívét hozzám h a jtja .
'M inden elhagy, elfeled,
Isten  vég nélkül sze re t.

, II. AZ ATYAISTEN MUNKÁJA.
8. §. 1. A MENNY ÉS FÖLD TEREMTŐJE.

»Hit által értjük meg, hogy a világ Isten, 
beszéde által teremtetett.« Zsid. 11,3.

Isten teremtő Isten.
Az Atyaistent a Szentírás első szavaiból már Teremtő 

Istennek ismerjük. (I. Móz. 1,2.) A Biblia elbeszélése nem 
tudományos tudósítás a világ keletkezéséről, hanem .tanu- 
ságtétel a Teremtő Istenről. Istennek a világhoz és az 
emberhez való viszonyáról beszél itt a Szentírás. A tudo
mány kutatja a világ kialakulásának, a természet változá
sának és áz élőlények fejlődésének apró és nagy titkait. 
Erről többet is tud mondani, mint a Biblia, mert a Biblia 
erről nagyon keveset beszél. Csak annyit mond, hogy Isten 
a teremtésben bölcs rendet követelt. A magasabbrendű élő
lényeket csak akkor hívta létre, miután természetes élet
föltételeiket előbb már megteremtette. De a Biblia nem 
erről akar beszélni. Azt akarja nekünk elmondani, hogy 
Isten teremtő Isten, a menny és föld, az angyalok és em
berek pedig teremtményei» Létét és fennmaradását minden 
és mindenki ezen a világon Istennek köszönheti. A Te
remtő Istennek ezt a csodálatos hatalmát csak a kinyilat
koztatást elfogadó hit sejtheti meg. Ezt jelenti a Szentírás 
első szava is: „Kezdetben“. Mindennek kezdete és eredete 
az Istentől van. Nélküle nem keletkezett és nem volt semmi
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és ami van, azt mind a serhmiből hívta elő. Isten nem min
dentudó mester, aki kész anyagból - valami újat alkotott. 
Nem is a mithologia által elképzelt harcos, aki szembeszáll 
a már meglevő és rendetlenül kavargó chaossal, hogy ren
det teremtsen benne. Isten mindig a semmiből teremt és 
a teremtés mindig a semmiből való teremtés. Amint a zsol
tár mondja: „Szólt és meglett, parancsolt és előállott.“ 
(>33. Zsolt. 9.) Vagy amint Pál apostol írja: „Azokat, ame
lyek nincsenek, előszólitja, mint meglevőket.“ (Róma 4, 
17.) Isten a semmiből szava, Igéje által teremt. Nem meg
levő eszmék alapján, nem adott anyagból, és nem is kéznél 
levő eszközökkel, hanem szavával, élő Igéjével teremtett 
mindent a semminői. Erről az Igéről mondja János aposlol: 
„'Minden Ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami 
lett.“ (János 1,3.) Isten Igéjével teremtette a mennyet és 
benne az angyalokat, a tőidet és rajta az'embert.
Isten teremtette a mennyet.

A nicaeai hitvallás, mely az apostoli hitvallás bővebb 
kifejtésének tekinthető, azt mondja: „Hiszek egy Istenben,, 
Mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden lát
ható és nem látható dolognak teremtőjében.“ A Szentírás 
valóban beszél egy láthatatlan, a látható világ fölött álló, 
emberek számára megfoghatatlan világról. Ez a mennyei 
világ titok az ember számára. Bár a teremtett világon 
belül van, de kivül esik az emberi értelem megismerő ké
pességén. A kutató értelem valóban elismeri, hogy a létnek 
olyan mélységei és magasságai vannak, olyan titkok veszik 
körül az embert, melyről tudásunk mégcsak nem is ál
modik. A létnek ezt a titokzatos, láthatatlan világát csak 
Isten kinyilatkoztatásából ismerhetjük meg. A Szentírás 
ezt a láthatatlan, megfoghatatlan világot mennynek nevezi. 
A térben és időben gondolkozó emberi értelem a mennyet 
elképzelni nem tudja. Ha mégis megkíséreli, csak a földi 
világból vett képekkel tudja megrajzolni. (Dante.) Csak 
annyit mondhatunk a mennyről, amennyit Isten kinyilat
koztatása erről a titokról mond nékünk: A menny Isten 
jelenlétének színhelye. Ahol Isten van, ott van a menny. 
Ezért beszél a Szentírás mindig együtt Istenről és a menny
ről. „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.“ A mennyben 
Isten körül vannak még mennyei lények: az angyalok. Ami
kor Isten Igéjében eljött a földre, Istennel együtt a menny, 
is közelivé vált. Azért mondja az írás: „Elközelített a imeny- 
nyeknek országa.“ (Máté 3,2.) A hitben a hívők ezért ré
szesei már e földön a mennynek, mert Isten közelségét 
tapasztalják meg. A hit részesíti már őket a menny örö-. 
méhen, de ez teljessé csak akkor Válik, ha Istent már 
nem csupán hitben tapasztalják, hanem Vele- szemtől-szem- 
be lesznek. (I. Kor. .13,12.)
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Isten teremtményei a mennyei angyalok.
Az angyal szó magyar fordításban „küldöttjét jelent. 

Isten küldöttei. A Szentírás nevezi őket Isten fiainak, szol
gáló telkeknek, mennyei seregeknek. (Jób 1,16. Zsid. 1,14. 
33. Zsolt. 6.) Istent az angyalok seregéről nevezi gyakran 
a Szenlírás Seregek Urának. Az angyalok Isten teremtmé
nyei, kiket a gondviselés munkájában emberek szolgála
tára használ. A hívőket sokszor angyalok által őrzi, menti 
meg, erősitgeti, vezetgeti az Isten. (II. Kir. 19,35. Ap. csel. 
5,19. 12,7.) Az angyalok is alá vannak vetve Isten igéjének. 
„Ha mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon 
kívül, amit elfogadtatok, legyen átok.“ (Gál. 1,8.) Az an
gyalok imádatát tiltja Isten. Bár emberfölötti lények, lelki, 
szellemi hatalmak, de ugyanúgy teremtményei Istennek, 
mint az ember. Nem közbenjárók Isten és ember között, 
hanem Isten szolgái az emberek javára. Szolgatársai és 
testvérei a hivőknek. Az üdvözítitek is Olyanok lesznek, 
mint Isten angyalai és együtt lesznek az angyalokkal a 
mennyben. (Jel. 19,20. Kol. 2,18. Máté 22,30.)

Isten teremtette a földet.
A nicaeai hitvallás a földet a mennyel szemben a „lát

ható dolgok“ fogalmában foglalja össze. A .föld tehát a 
számunkra megismerhető világmindenség. Ennek körébe 
tartozik minden, amit látni, hallani, szemlélni, megérezni 
és elgondolni tudunk. Mindaz, ami az ember szellemi ké
pességeinek határain belül van. Ez a földi világ az emberi 
élet szintere és alá van vetve az ember uralmának. „Az 
egek az Űrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.“ 
(115. Zsolt. 16.) Isten minden élőlényt, növényt, állatot 
ebből a földből hívott létre. Mindennek eredete a földben 
van és a földbe tér vissza. Ez a földbe való visszatérés, 
porráválás a természetes, a biológiai halál.

Isten teremtő munkáját ma is folytatja. Munkájában 
felhasználja azt a rendet, és azokat a törvényszerűségeket, 
melyeket maga rendelt a világ és az élet számára. A termé
szet minden tavasszal történő megújulása, életek titokzatos 
módon való születése, mind az ő műve. Az ember csak 
azért nem látja Isten ma is folyó teremtő munkájában a 
csodát, mert megszokta az abban megnyilvánuló törvény- 
szerűséget és rendet. Mivel megszokta, természetesnek is 
tartja. Pedig Isten ezt a rendet nem a maga kedvéért, ha
nem a mi érdekünkben tartja meg. A hivő mindenkor meg
látja a csodát Isten teremtő munkájában. Mert Isten te
remtő műve csoda. Luther gyermekként tudott csodálkozni 
és leborulni Isten teremtő munkája előtt. Egyszer a kis. 
csibék kelését figyelve azt mondta: „Ha soha nem láttunk
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volna még tojást és mint valami indiai csodát mutatnának 
egyet, akkor mindnyájan elcsodálkoznánk és megdöbben
nénk:“

1. ének: D icsőség mennyben Istennek,
Ég és a föld Ö t á ld ja !  ‘
Ö terem tő je  mindennek,
Örök az 0  jósága.
Védő szárnnyal m inket béfed,
Ö ád  igaz békességet,
Csak Ö a mi oltalm unk.

9. §. 2. AZ EMBERT ISTEN SAJÁT KÉPÉRE 
TEREMTETTE.

»Teremté tehát Isten az embert az Ö ké
pére, Isten képére teremté őt: -férfiúvá és 
asszonnyá teremté őket.« I. M ózes 1,27.

Isién az emberi a föld porából teremtette.
\ „Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremt

ménnyel együtt“, valljuk a Kis kátéban. Az ember terem
téséről és Istenhez való eredeti viszonyáról Mózes I. köny
ve 1—2. fejezete beszél. Az ember teremtése az állatokkal 
egy napon történik, azonban mégis utolsó a teremtmények 
közül, csúcspontja a teremtésnek. Testét Isten a föld "po
rából formálja, tehát az ember is beletartozik a természet 
világába. A természet törvényeinek a többi élőlényhez ha
sonlóan alá van vetve. A tudomány az ember testéből 
pontosan ki tudja elemezni a földi anyagokat. Az ember 
természetes vége, biológiai halála a ,többi élőlényekhez 
hasonlóan szintén a földbe való visszatérés. Ezt látja meg 
a prédikátor, amikor így ír: „Magokban véve az oktalan 
állatokhoz hasonlók. Az ember fiainak vége hasonló az 
oktalan állatnak végéhez... Mindegyik ugyanazon egy helyre 
megy, mindegyik porból való és porrá lesz.“ (Préd. 3.18.
20.) Az ember tehát magában véve egyenlő a többi te
remtménnyel, legfeljebb csúcspontja az élőlények világá
nak. Testénél foyva a többi élőlényhez hasonlóan az em- . 
bér is természeti lény.
Isten az emberbe lelket lehelt.

Ha teste és szervezete működése szerint beletartozik 
is a többi élőlények hosszú sorába, testénél fogva termé-’ 
szeti lény is az ember, mégis lényegesen különbözik min
den más élőlénytől. Ez a különbség főleg három vonat
kozásban mutatkozik meg: Az ember nemcsak a világról, 
a rajta kivüleső dolgokról tud, hanem értelme révén tud
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önmagáról is, öntudata van. Különbséget tud tenni (er
kölcsi értelemben vett jó és rossz között; lelkiismerele van. 
Végül az egyetlen az élőlények között, aki tud Istenről és 
akit Isten úgy teremtett, hogy közössége legyen istennel. 
Isten az embert, különösképpen a maga számára terem
tette. „Emberi lényünk teremtésszerű szerkezete olyan, 
mint egy Isten felé nyiló, feléje feltáruló virágkehely, — 
igazán es valójában csak abból él, amit Isten világából, 
Isten életéből magába vesz és magába fogad. Ha Ü előtte, 
alkotója előtt bezárul, akkor egész mivolta hervadásra, 
elsorvadásra van kárhoztatva, bármennyire pompázó szín
ben tűnik is fel a világ előLt.“ (Prőhle Károly.)

A Szentírás külön kiemeli az embert a többi lény kö
zül. „És formálta az Űristen az embert a földnek porából 
és lehellett az Ö orrába életnek lehelletét. így főn az 
ember élő lélekké.“ (I. Mózes 2,7.) Isten az embert kü
lönös gonddal teremti. A többi élőlényt szavával hívja 
létre, az embert formálja. Az emberbe lelket lehel, az 
ember tehát nem csupán testi, természeti lény, hanem élő 
lélek. Ezáltal a lélek által lesz több és más, mint á többi 
élőlény. Nem csupán az ösztön által vezetett természeti 
lény, hanem lelki, öntudatos személyiség. Mivel pedig az 
Isten lélek, a teremtmények közül egyedül az ember Isten 
kénmása.

Az ember testből és létekből alkotott egységes egész.
Az ember lényének tehát a teremtéstől fogva kettős 

arculata van. A föld porából formált test és Istentől ka
pott lélek. Teste által természeti lény, lelke által öntudatos 
személyiség. Teste és lelke megszámlálhatatlan szállal fű
ződik egybe. Mindkettő Isten kezéből vett ajándék. A kettő 
csak elválaszthatatlanul együtt alkotja a teljes, egész em
bert. A test a lélek által él és munkálkodik, a lélek a testet 
használja munkája eszközéül. Bizonyos szempontból te
hát az éltető, munkálkodó lélek felette áll a testnek. A test 
viszont az a templom, melyben a lélek lakik. A Szentírás 
tiltakozik az ellen, hogy a kettőt egymással szembeállítsuk, 
vagy egymás ellen kijátszuk. Isten mindkettőt a maga szol
gálatára rendelte. ,

A fest megvelői ellen harcol a Szentírás. A testet Is
ten ajándékának vallja. A Szentírás mindenkinél maga
sabbra értékeli a testet, amikor azt mondja, hogy „a ti 
testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelvet 
Istentől nyertetek és nem a magatokéi vagvtok.“ fi. Kor 
6,19.) Az a tanítás, hogv a test a lélek ..börtöne“, nem ke
resztyéni, hanem a régi pogány filozófia tanítása. Jézus 
maga soha nem „börtönhöz“, hanem Izrael néne által 
legtöbbre becsült ieruzsálemi templomhoz hasonlítja tes
tét. (János 2,21.) Pál az egyház szép rendjét hasonlítja a
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test csodálatos rendjéhez. (I. Kor. 12.) A Szentírás ennek 
a testnek feltámadását és megdicsőülését hirdeti. XI- Ko- 
rinthus 15.)

A test imádói ellen, akik úgy akarnak élni, mintha nem 
volna Istentől kapott lelkűk, szintén harcol a Szentírás. 
Ezeknek mondja Jézus: „Mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall.“ 
('Máté 10,26.) Az apostol is arra buzdítja híveit, hogy 
„a ti egész valótok, mind testetek, mind leikelek íeddhetet- 
lenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus éli öve
iére.“ (I. Thess. 5,23.)

(Itt kell megemlítenünk, hogy vannak, akik az ember 
lénye kettősségét tanítják (dichotomikus felfogás) és van
nak, akik hármasságát (trichotomikus felfogás). Az első 
szerint az ember testből és lélekből, a másik szerint test
ből, lélekből és szellemből alkotott személyes egész. A két 
felfogás nem zárja ki egymást, mert a dichotomikus való
jában nem tagadja a szellemet, hanem egybefoglalja a lé
lekkel. A trichotomikus felfogás jelentősége inkább abban 
van, hogy határozottabban emeli ki az ember szellemi 
oldalát, s a lelkiséget inkább összekötő kapocsnak tekinti 
az ember testisége és szellemisége között. A Szentírás mind
két felfogást tükrözi, de a lélek és szellem kettéválasztása 
nem olyan éles, hogy annak kettéválasztása életbevágó 
fontosságú lenne. Egyébként is a „szellem“ szó olyan 
nyelvújításkori szóalkotás, mely nem tükrözi híven a meg
felelő eredeti görög kifejezés tartalmát. A meggyökerezett 
lélek szó hűségesebb kifejezése a görög kifejezésnek, mint 
a szellem.)
■ Az ember rendeltetése, hogij Isten képe leggcn.

Az embert Isten saiát kénére teremtette. Ez azonban 
nem csupán adomáim az ember számára, hanem feladat 
is. Isten “a maga szolgálatára teremtette az embert. Ennek 
a szolgálatnak is kettős arculata van, mint az ember lé
nyének. Testénél fogva természeti lény és beletartozik a 
természet világába, leikénél fogva fölébe emelkedik a ter
mészeti világnak. Az állat és az angyal között áll. A menny 
és a föld határának teremtménye: a menny alatt, a földön 
van. Már teremtett voltában is ezt a lentet és fentet áb
rázolja. Ennek a két világnák vándora. (Zsid. 13,14..)‘ Ezt 
a két világot és az ember kettősségét is az foglalja egységbe, 
liogv mindkettő Isten teremtménye ugyanarra a szolgálatra. 
Szolgálatának kettős arculata szerint Isten felé a teremtés 
háláját kell bemutatnia, a föld felé Isten képét kell tük
röznie...

Hogyan történik ez?
Isten azt akarja, hogy úgy fényljék a mi világosságunk, 

hogy a világ rajtunk keresztül, mintegy tükörben meglássa
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a mennyei Atyát és dicsőítse Őt. (Máté 5,16.) Az enge
delmes gyermek élete és viselkedése a szülő életéről, gon
dosságáról, szeretetéről és akaratáról beszél. Isten is ezt 
kívánja tőlünk, hogy az Ő engedelmes gyermekei legyünk. 
Az Istenképűség tehát az Istennek való hivő engedelmes
ségben valósul meg. Hit által lesz tehát az ember valóban 
Isten képévé és Isten képe által marad az ember valóban 
ember, aminek Isten teremtette. E nélkül pedig élele nem 
felel meg rendeltetésének, értelmetlenné válik, sorsa pusz
tulás és kárhozat.

375. ének: T erem tő  Istenünk,
Édes A tyánk nekünk,
H ata lm as vagy,
Irga lm ad  nagy; 
ínségem ben, szükségem ben^
K érlek , engem, ne h ag y j!

10. §. 3. AZ ATYAISTEN GONDVISELŐ ISTEN.

»Minden gondotokat Őreá vessétek, mert 
néki gondja van reátok.« I. P é te r  5,7.

Isten világkormáimjzó Isten.
Isten gondviselő munkáján két dolgot értenek: a vi

lággal és az emberrel való törődést. Az elsőt inkább világ- 
kormány zásnak, az utóbbit pedig gondviselésnek szokták 
nevezni.

(Isten világkormányzó munkáját tagadja a deizmus 
és a fatalizmus. i

A deizmus Istent csak végső oknak, első mozgató
nak tartja, akinek kezéből csak kiindult a mozgás, a 
teremtés folyamata, azután mindent hagyott menni a 
maga útján, ő maga pedig visszavonult távol a világ
tól felséges magasságába. Minden magától történik és 
abba, ami történik Isten nem szól bele többé. A világ 
sorsa saját törvényei szerint Isten nélkül folyik, az 
ember sorsának irányítója pedig maga az ember. A 
deizmusnak ezt a szemléletét tükrözi Madách „Ember 
tragédiája“:

Be van fejezve a nagy mű, igen,
A gép forog, az alkotó pihen.
A fatalizmus, vagy végzethit, sorshit másirányú 

tagadása Isten gondviselő, világkormányzó munkájá
nak. Isten' akarata előre el van rendelve, akaratának 
törvényei pedig megmásithatatlanul bele vannak írva 
a világba. Az események az emberre való tekintet nél
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kül történnek, megmásíthatatlan és szükségszerű sor
rendben. A történéseknek ez az előre meghatározott 
folyamata a sors. A régi görög mitliologiában a sors 
még az istenek felett is uralkodik. A legtöbb, amii 
az ember megtehet, hogy a teremtett világból, a termé
szetből, az ég jeleiből, vagy a történelemből kiolvassa 
ezt a végzetet és abba bölcsen belenyugszik. Ez a vég
zettül volt a hite a napkeleti bölcs mágusoknak, csillag- 
jósokna* akik Jézus bölcsőjéhez mentek. Ez a fa
talizmus az alapja a mohamedánizmusnak. Ennek a 
fatalizmusnak a vallás területéről a filozófia területére 
való átplántálása a determinizmus.)
Isten kinyilatkoztatása arról beszél, hogy Isten nem 

hagyta magára a világot és az embert, sem' a vak végzetnek 
nem szolgáltatta ki. Ha Isten magára hagyná a világot, ab
ban a pillanatban nem születne új élet éé a semmibe om- 
lana minden. Isten azonban fönntartja az általa teremtett 
világot. Az általa teremtett rendben ma is teremt. Teremt
ményeit védelmezi a pusztulástól. Ő áll a történelem kor- 
niánykcrekénél és úgy irányítja azt, hogy még az emberi 
bűnök között is 'elérje a maga kitűzött célját. Az a tény, 
hogy Isten kinyilatkoztatta magát, élő bizonysága annak, 
hogy nem hagyta magára a világot. Ezt vallja minden hivő 
az apostollal együtt: „őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.“ 
(Ap. csel. 17,28.)

Istennek ezt a világkormányzó hatalmát csak a hit 
látja. Az emberi értelem sokszor értetlenül áll az esemé
nyek előtt. A hit azonban ilyenkor is bizalommal hagyat
kozik Istenre. Isten pedig nem hagyja magát megbizonyí- 
tatlanul. Izrael népe sokszor lázadt fel Isten ellen a pusz
tában, mert nem látta értelmét a vándorlásnak. A hívőt 
azonban hite engedelmesen vezette az úton és célhoz érve, 
visszatekintve, értelmessé vált az egész megtett út és min
den elviselt szenvedés. Az ember sokszor tájékozatlanul áll 
a világ sorsa és folyása előtt. Sokmindennek nem látja 
értelmét és célját. Isten azonban mindig megjelent annyit, 
hogy bizodalmunk legyen az úthoz és ne hagyjuk abba 
a küzdelmet a célig. A hivő előtt sokminden világossá lesz, 
ami a hitetlennek sötétségként tűnik fel. A hivő reá tudja 
hagyni a világ sorsát és reá tudja bízni magát a világkor
mányzó Atyaistenre. S Isten a világot ígéretéhez híven 
céljához fogja vezetni. (II. Péter 3,13.)

Isten gondviselő Isten.
Isten gondviselését a hivő elsősorban abban látja, hogy 

Isten a - bűnbeesett ember üdvösségének gondját magára 
vette. Kezdettől azon munkálkodott, hogy az embert meg
szabadítsa bűnétől és eljuttassa az üdvösségre, a magával



való életközösségre. Ezt a munkát látja a hivő a követ
kezőkben:

Isten harcba állította az embert a bűnnel. Amikor a 
bűnbeesés után a Sátánt megítéli, ebben az ítéletben ígé
retet ad az embernek: „Ellenségeskedést szerzek közötted 
és az asszony között, a te magod között és az ő magva 
között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát 
mardosod.“ OL Móz. 3,15.) Nein engedi, hogy az ember 
bűneiben elsüllyedjen, hanem szembeállitja az embert 
a bűnnel. Ezzel ugyan kíméletlen harc lesz az ember élete 
és elvész a békessége, „nincs békesség a hitetleneknek“ 
('Ezs. -57,21.) — mondja az Űr, de a hivő látja, hogy Isten 
ezzel nagy mentő munkáját kezdte meg. Szétválasztja az 
embert és a bűnt, hogy a bűnnel együtt ne kelljen sújtania 
az embert is. Nyugtalanná és békétlenné teszi a bűnben 
élést, hogy az ember vágyakozzék a szabadulás után. Ezzel 
Isten olthatatlanut ébren tartja az új élet és tisztaság után 
való vágyakozást.

Isten a törném/ által őrzi az embert a pusztulástól és 
megtanítja bűnei ismeretére. A megismert bűn és a tör
vény kárho.ztatása Krisztushoz, a szabadítóhoz hajtja az 
embert.

Isten gondviselő szereidét is a Jézus Krisztusban is
merhetjük meg. Őt adta érettünk, hogy szabadulásunk le
gyen a bűn, a halál és az ördög hatalmából. Hozzá hajt a 
törvénnyel és Hozzá hívogat az evangélium által.

A hitetlen ember nem lát a halálon túl, azért számára 
legértékesebb a földi élet és legnagyobb szerencsétlenség 
a halál. És mivel a halál minden ember közös sorsa, azért 
nem tudja meglátni Isten gondviselő szeretetét. Legfeljebb 
pillanatnyi Szabadulásaira mondja azt, hogy megőrizte az 
Isten. Azokkal, akiket Isten nem őrzött meg ebben a földi 
életben, nem tud mit kezdeni. Az ilyen ember a halált ha
talmasabbnak hiszi Istennél. A halál az Istene és a félelem 
a hite. Bálványt imád és ez a bálvány a kárhozat félel
mében tartja őt. A hivő ember tudja, hogy Krisztus ha
talmasabb a halálnál, az ördögnél és a bűnnél. Azért Benne 
bízik és «ezektől nem fél. Tudja, hogy Isten szeretetétől 
semmiféle hatalom nem tudja elszakítani. (Róma 8,38—39.) 
És mivel Istennek ezt az üdvözítő szeretetét megtapasztalta, 
meglátja Isten gondviselő szeretetét a mindennapi életben 
és a szenvedésben is.

Isten a mindennapi életben is gondunkat viseli. Jézus 
Krisztus Istennek erről a mindennapi életben megnyilvá
nuló gondviselő szeretetéről beszél, amikor azt mondja: 
„Még fejetek hajszálai is számon vannak tartva és egy 
verebecske sem esik le a háztetőről az Ő akarata nélkül.“ 
(Máté 10,29—30.) Isten éppen azon méri le hitünket, 
hogy mindennapi életünkben, táplálkozásunkban, öltöz-
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ködösünkben tudunk-e reáhagyatkozni és tudunk-e gond 
nélkül élni. Ezért tanítja Jézus a Miatyánkban tanítványai
nak a negyedik kérést: „A mi mindennapi kenyerünket 
add meg nékünk ma.“ Nemcsak a nagy dolgokban, hanem 
kicsinyekben is azt akarja. Isten, hogy hozzá forduljunk, 
„így mutatja meg Isten, mennyire szívén fekszik minden 
bajunk s mennyi hűséggel viseli gondját földi táplálékunk
nak is.“ (Luther: Nagy káté.) Ezért parancsólja nékünk: 
„Ne aggodalmaskodjatok!“ (Máté 6:25.) Ezért biztat az 
apostol is: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki 
gondja van reátok.“ (I. Péter 5,7.)

Isten a szenvedéssel is javunkat akarja. A szenvedés is 
Isten gondviselő szereteféről beszél. „Akit szei-et az Űr, 
megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad.“ 
(Zsid. 12,6.) Kíméletlenül ostorozza a bűnt, hogy elriasszon 
tőle és próbára teszi a hivőt, hogy erősítse hitét.

A gondviselő Istenben való hit szabadít meg az aggo
dalmaskodástól minket. Ez ad lelki békességet a hívőnek. 
Ez képesít olyan életbátorságra, mely soha nem ijed meg 
és szembe tud nézni kötelessége teljesítése közben élete 
legnehezebb feladataival is. Isten gondviseelő szeretetében 
való hit nyújt vigasztalást a szenvedésben.

9. ének: Dicséret, tisztesség legyen,
Kegyelem Atyja, Néked,
Ki megáldasz és sorsomat 
Nagy jósággal intézed.
T e adsz szívemnek örömöt 
A  földi gyötrélmek között.
Dicsérjük Istenünket!

III. AZ ATYAISTEX AKARATA.

11. §. 1. A TÖRVÉNY ISTEN KIJELENTETT AKARATA.

Isten »azt akarja, hogy minden ember üd- 
vözütjön és az igazság ismeretére eljusson.«

I. Tim. 2,4.

Törvényt csak illetékes törvényhozó hozhat.
• lÉIetünk legilletékesebb törvényhozója életünk terem- 

tője: az Isten. Ezért életünk legerősebb törvénye az Isten 
törvénye, mert benne a leghatalmasabb törvényhozó aka
rat:-Isten akarata nyilatkozik meg. Isten törvényének rövid 
összefoglalása a tíz parancsolat, bő kifejtése az egész ószö
vetség; de részben az Újszövetség is, pl. a Hegyibeszéd. 
Isten azzal kezdi parancsolatait, hogy megnevezi önmagát: 
„Én, az Úr vagyok, a-te Istened.“ (II. Mózes 20,2-.) Jakab
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apostol meglátja minden igazi törvényben ennek az egyet
len illetékes törvényhozónak akaratát: „Egy a törvényhozó, 
aki hatalmas megtartani és elveszteni.“ (Jakab 4,12.) Min
den igazi tekintély Isten tekintélyén nyugszik és minden 
helyes törvény Isten akaratán alapul. Ezen az. isteni te
kintélyen nyugszik a teremtett világ alaprendje, amit ter
mészeti törvénynek neveznek. Isten akaratában gyökerezik 
minden történelmi törvényszerűség, a jogi és erkölcsi rend 
érvényessége is. Isten akaratán nyugszik a felsőbbség, az 
állami hatalom törvényhozó joga. A felsőbbség, melyre 
Isten életünk biztonságát, rendjét és védelmét bízta, tör
vényhozói illetékességét Istentől nyerte. Természetes azon
ban, hogy nem minden törvény Isten akarata szerint való 
és nem minden felsőbbség teljesíti Isten akaratát. Azok 
a felsőbbségek és azok a törvények, melyek kizsákmányo- 
lókra és kizsákmányoltakra osztják a népet, igazságtalan
ságokat és társadalmi vétkeket tesznek kötelezővé, nem 
Isten akaratán nyugszanak.

A tör vem] a törvényhozó akaratát fejezi ki parancs, vagy 
tilalom formájában.

A Szentírásban kinyilatkoztatott törvény Isten akara
tának közvetlen kifejezése. Isten szent és szerető mennyei 
Atya. Szent, mert távol van a bűntől és szerető, mert közel 
van a bűnöshöz. Akarata is szent és szerető, kegyelmes 
akarat. Szent, mert elítéli a bűnt és kárhoztatja azt, aki 
a bűnben marad, és kegyelmes akarat, mert megmenti a 
bűnöst. A kettőt együtt így is mondhatjuk, hogy Isten aka
rata üdvözítő akarat. Isten „azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljö'n és az igazság ismeretére eljusson.“ Isten ezt 
az üdvözitő akaratát úgy hajija végre, hogy adja a törvényt 
és az evangéliumot. A törvény által bünteti a bűnt, meg
mutatja az embernek bűnét, elrettenti a bűntől, az evan
géliumban szabadulást hirdet, bűnbocsánatot és életet nyújt. 
Az evangélium, mint a görög szó magyar fordítása is mu
tatja: „örömhír“.- Ebben az evangéliumban adja hírül Is
ten, hogy van Megváltó Krisztusunk, aki által szabadulá
sunk van a bűnből. Törvény és evangélium olyan szorosan 
függ össze egymással, mint egyik lépcsőfok a másikkal. 
Szépén ír erről a kettőről Luther: „A törvény és evan
gélium tanítása egyaránt szükséges, de meg kell őket egy
mástól különböztetni és úgy egymás mellé helyezni, kü
lönben az emberek vagy kétségbeesnek, vagy elbizakodnak. 
Ezért találóan jellemzi Mózes ezt a két tanítást két ma
lomkővel. A felső kő zajt csinál és szétzúz. Ez a törvény. 
Az alsó kő azonban csendes: ez az evangélium. A mi Iste
nünk nagyon jól helyezte az elsőt felülre, hogy a. gabona
szemeket az alsóhoz szorítsa és szétmorzsolja.“ A törvény
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ben elsősorban Isten szentsége mutatkozik meg, mellyel 
elítéli a bűnt, az evangéliumban pedig Isten szeretető, 
mellyel megmenti a bűnöst. A törvényt Isten parancs és 
tilalom formájában nyilatkoztatta ki. A parancs Isten kö
vetendő akaratát mutatja, a tilalom pedig a bűn kerü
lésére int.
A törvénynek szankciója van, mely megtartóit védi, 
át hágóit bünteti.

A szankció a törvénynek az a rendelkezése, mely a 
törvény megtartását biztosítja. Isten a tíz parancsolatnak 
kezdetéhez fűzi ezt a szankciót: „Én, az Űr,. a te Istened 
féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák 
vétkét a fiakon harmad és negyediziglen, akik engem gyű
lölnek, de irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, 
akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtart
ják.“ (II. Mózes 20,5—6.) Luther Márton a Kis kátéban 
ezt így magyarázza: „Isten büntetéssel fenyegeti mindazo
kat, akik ezeket a parancsolatokat megszegik. Azért féljünk 
haragjától és ne vétsünk ezek ellen a parancsolatok eh 
len. Viszont kegyelmet és minden jót ígér azoknak, akik 
ezeket a parancsolatokat megtartják. Azért szeressük öt, 
bízzunk Benne és örömest teljesítsük parancsolatait.“ Isten 
tehát parancsolatainak megtartásához kötötte életünk egész
ségét, igazságát és boldogságát. Az egyház tanítása szerint 
ettől függ a társadalom igazsága, rendje és békessége is. 
Isten szankciója a legerősebb szankció. Nem lehet elke
rülni és nem lehet kibújni alóla. Az ellene vétőket Isten 
sújtja lelkiismeretfurdaiással, szégyennel, békétlenséggel, 
boldogtalansággal, kétségbeeséssel, kárhozattal. A társadal
mat, melv ezeket semmibe veszi, nyomorúság, háborúság 
és anarchia pusztítja el.
A törvény lényegéhez hozzátartozik annak kihirdetése.

Isten akaratát közvetlenül mondta meg az első ember
párnak. Akaratát beleírta a bűnös ember lelkiismeretébe. 
A bűnös lelkiismeret azonban nem akarta helyesen mutatni 
Isten akaratát. Isten azért kinyilatkoztatta és megíratta pa
rancsolatait. Szentlelke által elhívott igehírdctőkkel hir- 
detteti. így senki nem mentheti magát azzal, hogy nem 
tudott Isten akaratáról. Isten azokat, akikhez az írott tör
vény hirdetése még nem érkezett el, a lelkiismeretből, azo
kat, akiknek törvénye hirdettetett, az írások szerint ítéli 
meg.

292. ének: Mi Urunk s édes Atyánk, 
Add n ékünk Szent lelkedet, 
Szent Fiadért áraszd ránk 
Gazdagon kegyelmedet.



Hogy tisztán megismerjük 
Te igaz törvényedet,
És hamis tudománytól 
’M egőrizzük Igédet.
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12. §. 2. A TÖRVÉNY FELADATA.

»Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt 
őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit ki
nyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisz
tusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből 
igazuljunk meg.«- Gál. 3,23—24.

A törvény feladatáról a Szentírás hármas értelemben 
beszél. Hitvallási iratunk: az Égyességi irat ezt a törvény, 
hármas használatának, feladatának nevezi. A törvény első 
feladata, hogy fékezi a gonoszt. Második feladata, hogy 
a bűn ismeretére nevel. Harmadik feladata, hogy a hívőt 
az új éleiben Isten akarata szerint vezeti.

A törvény fékezi a gonoszt,
Az Égyességi irat szerint a törvény első tiszte, feladata, 

hogy „a külső tisztességes élet megtartassák és a vad, aka
ratos embereket mintegy gyeplővel féken tartsa“. Pál apos
tol is azt mondja, hogy „ a törvény nem az igazért van, 
hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az isten
telenekért és bűnösökért...“ CL Tiin. 1,90 A törvény szank
ciójának büntető fenyegetése félelmet ébreszt és vissza
tartja a gonoszt a törvény áthágásától. A büntetéstől való 
félelem sokakat visszatart a vétkezéstől. Így tart a törvény 
fegyelmet, igy biztosítja a rendet és békéi, az élet alapvető 
feltételeit. A hit meglátja, hogy a törvény már ebben az 
értelemben is drága ajándéka Istennek. Őrzi az embert a 
pusztulástól és védelmezi Isten ajándékait a gonosz ellen. 
Korlátozza a gonoszt, ezáltal védelmet jelent a gonosz ellen.

Isten parancsolatai ebben az értelmükben igy ér
vényesülnek: 5. parancsolat: Ne ölj.' Isten ebben a pa
rancsolatban védelmezi az általa teremtett életet. Ha 
az emberek nem tekintenének erre a parancsolatra, 
felfordulna a világ, bizonytalan lenne az élet, elpusz
tulna és teljes lenne a boldogtalanság és nyomorúság. 
Isten büntetése kíméletlenül bekövetkezik az 5. .paran
csolat megszegői ellen. Gondoljunk csak a háború bor
zalmaira. Ezektől a következményektől félve igyekez
nek az emberek ezt a ^parancsolatot megtartani. — 6. 
parancsolat: Ne paráználkodj! Ebben a parancsolatban 
Isten testi és lelki tisztaságunkat védi. Isten büntetésé-
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nek sok nyomorúsága szakad arraj aki ezt a parancso
latot jnegszegi. Tisztátalan testben tisztátalan a lelki
ismeret is. A bűnmardosás kétségbeesésbe kergeti az 
embert. A beszennyezett szem a tisztát is piszkosnak 
látja. Ebből fakad a legtöbb bizalmatlanság és a fél
tékenység sok kínja. Az e parancsolat ellen vétő há
zastársak soha nem tapasztalhatják meg, hogy milyen 
a boldog családi élet. Az e parancsolat ellen vétők el
veszítik gyermekeik megbecsülését, tiszteletét és szere- 
tetét. Sokszor bünteti'Isten az e parancsolatot meg
szegőket betegséggel, nyomorúsággal és korcs utódok
kal. Mindezzel Isten el akarja riasztani az embert at
tól, hogy vétkezzen ez ellen a parancsolat ellen. stb.

A törvény a bűn ismeretére és a szabadulás keresésére 
nevel.

Az Egvességi irat szerint a törvény második tiszte, fel
adata, hogy „a törvény által az emberek bűnüket megismer
jék.“ Pál apostol ezt igy mondja: „A bűn ismerete a tör
vény által van.“ (Róma 3,20.) Amig nincs törvény, addig 
az ember nem ismeri a bűnt. Törvény nélkül nincs a tör
vénynek áthágása sem. Ahol azonban törvény van, ott 
tudatossá lesz a bűn. Isten az embert a törvény mértéke 
alá állítja. Ez alól a mérték alól nem lehet elmenekülni. 
Vagy a lelkiismeretben, vagy az igehirdetésben utolér min
ket. Megméri kívánságainkat, szavainkat, cselekedeteinket. 
Ezzel mutatja meg, hogy életünk ellenkezik Isten akaratá
val. Luther a törvényt a lelkiismeret lámpásának nevezi: 
lelkünk legtitkosabb zugába is belevilágít, tudatossá teszi 
még a senki által nem látott bűnöket is, sőt még 
azokat is, melyekről mi magunk sem tudtunk volna tör
vény nélkül. Amint Pál apostol mondja: „A bűnt nem 
ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról 
sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kí
vánjad! (Róma 7,7.) És minél hangosabban szól lelkiisme
retünkben és az igehirdetésben számunkra a törvény, annál 
tudatosabbá lesz előttünk, hogy egész valónk a bűn rab
ságában van. És minél lelkiismeretesebben igyekszünk meg
tartani a törvényt, annál jobban meglátjuk tehetetlen vol
tunkat. Akik azzal dicsekszenek, hogy megtartják a paran
csolatokat, azoknak Jézus megmutatja a Hegyibeszédben, 
hogy mennyire lehetetlen a bűnösnek a parancsolatokat 
megtartani. (Máté 5,17—48.) De nem igazságlalan-e Isten, 
mikor lehetetlent követel? Isten nem igazságtalan. Az ö 
követelése jogos követelés, ö úgy teremtette az embert, hogy 
parancsolatait be tudja tölteni. A bűn rontotta meg .az 
embert annyira, hogy nem képes megtartani ezeket a pa
rancsolatokat. Csak a bűn miatt lett Isten parancsolata le-
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heteden követeléssé, kárhozlatássá és átokká. A törvénynek 
ezzel a követelésével mutatja meg Isten, hogy menthetet
lenek, kárhozatra méltóak vagyunk. Ez éppen a törvény 
második és legfontosabb feladata és tiszte: lerombolja az 
önmagunk igazságába vetett hitet, a magunkban való bi
zakodást, saját érdemeinkbe, cselekedeteinkbe vetett re
ménységünket, lelki gőgünket és büszkeségünket. Nyilván
valóvá teszi menthetetlen voltunkat. Ezzel indít arra, hogy 
Istennél keressük a szabadulást. Ez által lesz az egyetlen 
Szabadítóhoz: Krisztushoz vezérlő mesterré.

(Isten parancsolatainak ez a második tiszte igy 
érvényesül: 3. parancsolat: Az ünnepnapot megszen
teljed! Ebben a parancsolatban Isten igéjének hallga
tását és megtartását követeli. De a bűnös, Istentől el
szakadt ember nem ismeri Isten Igéjét, nemhogy meg 
tudná tartani. Azt sem a világból, sem önmagából fel
találni nem tudja. így ez a parancsolat lehetetlen szá
mára és kárhoz tatássá válik. Végleg el is kárhoztatná 
az embert, ha nem menekülne Krisztushoz, akiben 
Isten újra nyújtja az embernek az elveszített Igét. — 
9—10. parancsolat: Ne kívánd...! Ebben a parancsolat
ban Isten kívánságai fölötti uralmat követel attól, aki 
kívánságainak rabja. Az tudja, hogy milyen lehetetlen 
és kétségbeejtő követelés ez, aki megkísérelt már kíván
ságai fölött úrrá lenni. Fantáziánknak, szenvedélyeink
nek és kívánságainknak nem urai, hanem szolgái va- 
gvunk. Az ördög és a bűn tartja hatalmában ezeket. 
Csak Krisztus szabadíthat meg azáltal, hogy Ő lesz 
az Űr kívánságaink fölött is.

Igv vezet a törvénv a kárhoztatáson és kétségbe- 
ejtésen keresztül a Szabadító Krisztushoz. Azért mondja 
Pál apostol, ho<?v a törvénv „Krisztusra vezérlő mes
ter.“ A magyar Biblia a „pedagógus“ szót fordítja mes
ternek. Pál apostol idejében a pedagógus nem tanító 
mester volt, hanem a gvermekek szolgálatára rendelt 
rabszolga. A családfőtől nyert tekintélye alapján a 
gvermek őrzője és vezetője volt. Vigvázott a gyerme
kek életére, rendben tartotta és vezetgette az iskolába, 
ahol az önálló életre készült fel. Pál apostol a peda
gógusnak ezzel a képével szemlélteti a törvény tisztét 
és feladatát: feltétlen fegvelmével korlátozza a gonosz
ságot. Nem ad igazságot, hanem a bűnt tárja fel és 
mutatja meg. De éppen ezáltal vezet el az igazság for
rásához, Jézus Krisztushoz.

A törvénynek ezt a feladatát és tisztét nem ismer
ték fel és meghamisították a farizeusok és minden kor 
törvényeskedöi. Nem bűneik ismeretét várták a tör
vénytől, hanem a törvény cselekedetei által akarlak
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igazakká lenni. Másra használták a törvényt, mint 
amire Isten adta azt. így nem vették észre, hogy nem 
ők lettek jókká, és igazakká, hanem a törvényt hasz
nálták rosszul és tették rosszá. A törvényt külsőképpen 
igyekeztek megtartani és nem vették észre, hogy maguk 
belsőben nem változtak. Amikor a törvényt külsőleg 
látszat szerint megtartották, azt hitték, hogy ők maguk 
belül is igazakká lettek. Ezáltal nagyfokú lelki gőg szü
letett bennük, mellyel másokat ítélgettek. így váltak 
szeretetlenekké s ez a szeretetlenség rideggé és kegyet
lenné tette őket. A törvény helytelen értelmezése nem 
vezette őket bűneik ismeretére, azért nem keresték a 
szabadulást sem. Magukat igazaknak vélték, azért nem 
kellett nekik a Krisztus szabadítása és igazsága. Ezek
hez hiába ment Krisztus, megközelíthetetlenek voltak. 
Ezért ítéli őket Krisztus olyan kíméletlenül. Ezeknek 
soha nem az evangéliumot hirdeti, hanem a legkemé
nyebb törvényt olvassa fejükre: Hátha ezzel a kemény 
törvénnyel elvezethetné őket bűneik ismeretére és a 
szabadulás után való vágyakozásra. (Máté 19,16—30. 
23. fejezet.)

A törvény cselekedeteiből való megiqazulás, a tör
vény által való érdemszerzés ellen harcolt Luther Már
ton is. A reformáció alapvető felismerésévé lett, hogy 
„az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei 
nélkül.“ (Róma 3,28.) A kétségbeesésig harcolt és küz
dött Luther az igazságért és amikor megtalálja így ír: 
„Amikor az igazi különbségre rájöttem, hogy t. i. más 
a törvénv és más az evangélium, akkor átküzdöttem 
magam a nehézségeken.“ Más a törvény és más az 
evangélium: a törvényből a bűnök ismerete származik 
és az ó-ember, a bűnös ember halála, az evangélium
ból a hit igazsága és az új-ember élete.)

A törvény a hívőt Isten akaratában vezeti.
A törvény nem válik fölöslegessé a hivő számára sem. 

Isten a Krisztusban való hit által bűnbocsánatot, életet 
és üdvösséget adott ugyan, de bűneinktől végleg csak ha
lálunkkal szabadulunk meg,, addig a hivő ember sem men
tes a bűntől. Luther ezt igy mondja: „Simul justus, simul 
peccator.“ Bűnös s egyszersmind igaz. Önmagában bű
nös, de a Krisztus által Isten előtt igaz. Igv is mondhatjuk: 
Megkegyelmezett bűnös. Bűnös, aki Istentől Krisztus által 
kegyelmet és új életet kapott. A törvény tehát a hivő bűnét 
is változatlan szigorral megítéli és újra meg újra oda
hajtja Krisztushoz. Annak számára azonban, aki Krisztus
ban új életben jár, a törvény nem jelent kárhoztatást. 
útmutató az új életben való járásban. A hivő engedelmes
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ség útján vezeti az embert. Isten akaratát mutatja a hívő
nek, de többé már nem az Úr parancsa a bűnöshöz, hanen» 
az Atya útmutatása gyermeke számára. A törvény már 
nem Isten kívülről hangzó követelése, hanem belülről irá
nyító szerető akarata. (Jer. 31,31—34.) A parancsolat buz
dítássá lesz: „Mi szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett min
ket“. (I. Ján. 4,19.) Ez a szeretet töltheti be egyedül a 
törvényt. Ezért foglalja össze Jézus a parancsolatok lé
nyegét a szeretet kettős parancsolatában: „Szeresd az Urat, 
a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkiedből és teljes el
médből. Szeresd felebarátodat, mint magadat.“ (Máté 22v 
37—39.) Ez a szeretet nem kényszeríthető ki, hanem csak 
felébreszthető egy előbbi szeretet által. Istennek a Krisz
tusban megjelent kimondhatatlan szeretete Isten iránti bi
zodalmát, hitet ébreszt bennünk. Ennek a hitnek a gyü
mölcse az Isten iránti viszont-szeretet. Ez a szeretet egye
dül képes arra, hogy betöltse a törvényt, cselekedje Isten 
akaratát. Ezért mondja Pál apostol: „a törvénynek betöl
tése a szeretet“. (Róma 13,10.)

í (Ebben a harmadik tisztében igy foglalhatnánk 
össze a törvény mondanivalóját: „Tartsd meg, ami ná
lad van!“ (Jel. 3,11.) — 3. parancsolat: "Az ünnepnapot 
megszenteljed! Isten nékünk adta igéjét, azért tartsuk 
meg azt, soha el ne térjünk tőle. — 6. parancsolat: 
Ne paráználkodjál! Jézus azt mondja: „Ti már tiszták 
vagytok ama beszéd által, amelyet* szóltam néktek.“ 
(János 15,3.) Ezt a tisztaságot meg kell őriznünk, eb
ben a tisztaságban kell járnunk, ennek a tisztaságnak 
megmaradásáért kell naponként harcolnunk. (II. Kor. 
7,1.) stb.)

434. ének: (Dallam : Jer, dicsérjük Istent.-

Keresztyén vagy, mondod,
M ert Krisztus neve rajtad,
S a menny, föld Istenét 
Uradnak vallja ajkad;
De Istent Uradnak 
Hiába nevezed,
Ha parancsolatját 
Egyszersmind nem teszed .

a ß
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IV. A  bűnös ember.
13. §. I. A BŰN.

»Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az
Isten dicsősége nélkül.« Róma 3,23.

A bűn az első emberpár bukásával jött a világba.
Minden, amit Isten teremtett, jó és tökéletes volt. A 

teremtés befejezésekor maga Isten mondja ki ezt az íté
letét: „És látá Isten, hogy minden, amit teremtett,, ime igen 
jó.“ (I. Móz. 1,31.) Ha istennek tezt az ítéletét összehason
lítjuk a világról és az életről szerzett tapasztalatainkkal, 
az a kérdés áll elénk: Ha Isten jónak teremtette a világot, 
hogyan van benne mégis annyi rossz? Bűn, gonoszság, 
betegség, szenvedés, halál? Ha ezek eredetileg nem voltak 
benne a világban, hogyan kerültek bele?

A Szentírás Mózes I. könyve 3. fejezetében felel erre 
a kérdésre: Az ember engedetlenné vált Istennel szemben, 
elszakadt Tőle és akaratától, fellázadt ellene. A bűn útjára 
tért. Ettől kezdve van a világban a bűn és annak minden 
gonosz következménye.

Hogyan született az első bűn?
A kisértő megkísértette az embert és igazságtalannak 

tüntette fel előtte Istent. Isten azt mondta az első ember
párnak: „A kert minden fájáról bátran egyél, de a jó 
és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely 
napon eszel arról, bizony meghalsz.“ (I. Móz. 2,16—17.) 
A Sátán már másképpen kérdezi: „Csakugyan azt mondta 
az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?“ (I. Móz. 
3..1.) Ebben a kérdésben már benne van a lázítás Isten el
len. Az asszöny nem felel hamisan a kisértőnek, de fele
letében hozzáteszi Isten szavához: „Azt meg se illessétek.“ 
(3. v.) A kisértő erre nyíltan meghazudtolja Istent: „Bi
zony nem haltok meg... megnyilatkoznak a ti szemeitek... 
olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói.“ 
(.4—5. v.) Az asszonyban feltámad a kívánság és nem 
győzi le azt Isten akaratának engedelmeskedve. Nem uta
sítja vissza a Sátán Istent meghazudtoló szavát, hanem 
hisz abban, jobban, mint Isten szavában. Hitetlenségével 
meghazudtolja Istent. A bűn gyökere mindig ebben az 
Isten elleni hitetlenségben rejlik. Luther ezért hangsúlyozza 
olyan sokszor, hogy a hitetlenség mindig Isten meghazud- 
tolása. Az asszony hitetlen lesz Istennel szemben, hisz és



41)

engedelmeskedik a Sátánnak. Jó és gonosz tudója akar 
lenni. Nem gondolja meg, hogy a jó adva van előtte Isten 
akaratában. A gonosz tudásánoz pedig a gonosznak való 
engedelmességben és a gonosz cselekvésén keresztül vezet 
az út. így válik engedetlenné Istennel szemben. A bűn 
mindig Istennel szemben való engedetlenség. Az asszony 
enged a kívánságnak, meri olyan akar lenni, mint Isten. 
Nem akar megmaradni teremtettsége korlátái között. Nem 
elégszik meg azzal, hogy ember, Isten gyermeke maradjon, 
ő maga akar Isten lenni. Nagyravágyásában le akarja rázni 
magáról teremtettsége gyermeki korlátáit és fellázad Isten 
ellen. így válik a bűn Isten elleni lázadássá.

Ez a bűn gonosszá teszi az asszonyt. Nem elégszik 
meg azzal, hogy ő vétkezett Isten ellen, hanem belevonja 
a bűnbe vele levő férjét is. Őt a kisértő kísértette, ő pedig 
mások kisértőjévé vált. A bűn mindig társat keres és igy 
lesz a bűnös mindig mások kisértőjévé. Amikor hitt a 
Sátánnak és engedett néki, a Sátán rabságába fogta és esz
közül használta mások bűnbeejtésére. És Ádám nem ál
lott ellene a gonosznak. Pedig őt nem a Sátán, hanem csu
pán saját embertársa kisértette meg. Ő is közösséget vál
lalt a bűnnel. Ezt az első bűnt nevezi a keresztyén hittan 
ősbűnnek. Ezzel szakadt rá a világra a bűn és annak* 
minden következménye.

Azóta is igy születik minden bűn. Kisértés folytán go
nosz kívánság támad az emberben. Az ember nem áll 
ellene a kisértésnek Isten akarata szerint, hanem elfordul 
Isten akaratától. Enged a gonosznak és engedetlen lesz, 
fellázad Isten ellen. Keresi a bűnösökkel való közösséget 
és másokat is bűnre csábít. (Jakab 1,12—15.) Minden bűn 
gyökere a hitetlenség, lényege az engedetlenség, lázadás 
Isten ellen. Az ember független akar lenni Istentől és 
saját maga ara akar lenni. Ez az Isten elleni lázadás. Ezért 
mondja a zsoltáríró is: „Egyedül Te ellened vetkeztem és 
tettem gonoszt szemeid előtt.“ (51. Zsolt. 6.)

Miért nem teremtette Isten az embert úgy, hogy ne 
követhessen el bűnt? Mert Isten nem génét, hanem gyer
meket akart teremteni magának, aki az Ő képmása legyen 
a világ előtt. Ezért teremtelte Tstcn az embert a maga gver- 
meki korlátái között szabad erkölcsi lénynek. Isten azonban 
nem hagvta tájékozatlanul az embert szabadságában sem. 
Megmondta, hogy melyek azok a korlátok, melyek között 
szabad lehet. Megmondta, hogy mi a jó, amit kíván tőle 
és mi a gonosz, amit tilt néki. Az ember tehát gém tudat
lanul vétkezett, hanem tudatosan. Isten pedig engedte, hogy 
az ősbűn által megrontott ember bűnös gyermekeket hoz
zon a világra. Engedte, hogy az ősbűn, mint mag meg
teremje a maga gyümölcseit. Az ősbűnnek ezek a gyümöl
csei az egyes cselekedetben bűnök: önzés, irigység, pa-
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ráznaság, lopás, harag, gyilkosság, háború... Olyanok ezek 
mint a beleg testen a kiütések. Nem ez maga csupán a 
betegség, jelei ezek a mélyebben rejlő betegségnek. Közben 
pedig Isten azon munkálkodott, hogy elfordítsa az embert 
a bűntől és megszabadítsa bűne rabságából. Ezen is ijgy 
munkálkodott Isten, hogy ne gépet kapjon vissza, hanem 
szabad erkölcsi lényt, újra képmását viselő gyermeket.
Az első bűn elhatott minden emberre.

„Adám bűnbeesése után a származás természetes rendje 
szerint minden ember bűnnel születik, vagyis isten fé
lelme és Isten iránti bizalom nélkül, de bűnös kívánsággal.“ 
(Ágostai hitvallás II. cikk.) Adám az emberi nem első 
embere, akitől az egész emberi nemzetség származik. Az 
első emberpár bűnbeesése óta minden tőlük született em
ber bűnös. Bűnösöktől csak bűnösök származhatnak. Az 
ősbűnnek az utódokra*, való kihatását öröklődő, vagy ere
dendő bűnnek nevezzük. Az első ember engedetlen -volt 
Istennel szemben. Ezzel Isten halálos ítéletét vonta magára. 
Isten ítélete által benne meghalt az egész emberi nemzetség. 
(Róma 5,12.) A halál elhat mindenkire Adám utódai kö
zül. És Isten megengedte, hogy ezt a halálos ítélettel meg
terhelt bűnös eletet nemzedékről-nemzedékre örököljük, 
megőrizte a bűnös embert a törvény által, hogy közben el
készítse és elvégezze a szabadítás és megváltás munkáját.

(Egyházunk elítéli mindazokat a tanításokat, ame
lyek az eredendő, vagy öröklődő bűn komolyságát ta
gadják, vagy megerőtlenílik, mert ezzel nemcsak a 
megváltást erőtlenítik el, hanem a Szentírással is el
lentétbe kerülnek. Ezek közül legjelentősebb tanítás 
a pelagianizmus, a semipelagianizmus és az idealizmus.
1. A pelagianizmus egy a IV. században élt brit laikus 

szerzetes: Pelagius tanítása nyomán terjedt el. Pelagius 
tanítása szerint Adám csak a maga kárára vétkezett, de 
maradékainak nem ártott. Adám csak rossz példát adott 
utódainak. A bűn csak utánzás és nem átöröklés következ
tében terjedt el. A bűn egyetemessége csak a kísértés 
egyetemességében van, ereje pedig a szokás erejében. A 
kegyelem abban van, hogy Isten szabad akaratot ad az 
embernek Krisztus követésére. A megváltás az ember köz
reműködésével történik. A bűnbocsánatot az ember saját 
jócselekedeteivel szerzi meg és érdemli ki.

2. A semipelagianizmus Pelagius tana legyöngített to
vábbélése. A római katholikus egyház ezt a tanítást ön
tötte dogmába a tridenti zsinaton. Az eredendő bűnnel az 
ember csak természetfölötti ajándékait veszítette el és csak 
rosszabbá vált. Az emberi akaratot nem rontotta meg tel
jesen, csak meggyöngítette a jóra való képességben. A
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kegyelemre szükség van ugyan, de a kegyelem és az akarat». 
Isten és az ember együttműködik az üdvösség elérésében. 
(Kooperáció tana.) A megváltás tehát az Isten és az em
ber együttes műve. A gyakorlatban a jócselekedetek és 
emberi érdemek, érdemszerző cselekedetek hangsúlyozá
sával gyakran áthajlik a pelagianizmusba.

3. Az idealizmus tanítása sokféle árnyalatában teljesen 
tagadja az eredendő bűnt. Csak a legjellegzetesebbet em
lítve, aki ezeket az elveket a nevelés-tudomány terén fej
tette ki, Rousseau (|1778.) azt tanítja: Az ember természet
től fogva jó. A rossz nevelés, a társadalmi környezet és 
a kultúra rontja meg. Azért mondja ki Rousseau a jelszót: 
„Vissza a természethez!“ Az idealizmus tanítása szerint 
a bűn nem egyéb, mint az ember elmaradása az eszmény 
mögött. Az ember akarata szabadságával igyekezzék elérni 
ezt az eszményt. A Megváltó nem több szerintük, mint 
példa, akit követnünk kell az eszmények eléréséért vívott 
küzdelmünkben.

Evangélikus egyházunk mindezeket a tanításokat a 
Szenlírás alapján visszautasítja. Valljuk, hogy az eredendő 
bűn Ádám esete folytán minden emberre elhatott. Ez a 
bűn valóságos bűn, mely elkárhoztatja azokat, akik a ke- 
resztség által és a Szendétektől újonnan nem születnek. 
Önmagunk erejéből ebből a bűnből soha meg nem szaba
dulhatnánk. A megváltás Isten műve és a megváltást el
fogadó hit nem az akarat dolga, hanem a Szentlélek aján
déka.)
A bűn Istennel szemben vétkes tartozást jelent.

Isten az embert a maga szolgálatára teremtette. Nem 
magunkéi vagyunk tehát, hanem Istené. Egész életünkkel 
tartozunk Istennek és mindenért néki vagyunk felelősek. 
A Szentírás ezt úgy mondja, hogy „sáfárok“ vagyunk. Is
tennek egész életünkkel, minden tettünkkel el kell számol
nunk. Életünkben nincs egyetlen pillanat sem. melyben 
kivonhatnánk magunkat ez alól a kötelezettség alól. Ha 
pedig ezt megtesszük, akárcsak egy pillanatra is, akár egy 
szóval, vagy cselekedettel, legott a tartozás állapotába ke
rülünk Istennel szemben. Adósai leszünk Istennek. Ha 
a bűnnek ezt az adósság-jellegét akarjuk kifejezni, lm a 
bűnről tartozásként beszélünk, akkor a „vétek“, ,,vétkes 
tartozás“ kifejezést használjuk. A Szentírás is két szót 
használ a bűn és vétek megjelölésére. Ez a vétkes tartozás 
jóvátehetetlen, mert minden pillanatunkban teljes odaadás
sal tartozunk Istennek és ha ezt elmulasztottuk, azt a 
következő pillanatban már helyrehozni nem tudjuk. Ennek 
a megszüntetésére nincs más mód, minthogy Isten elen
gedje adósságunkat, megbocsássa vétkünket. A bűnnek erről 
a tartozásjellegéről, a vétekről szól a Szentírásban a taten-
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tumokról és az adós szolgáról szóló példázat. (Máté 25, 
14—30. Máté 18,21—35.) Ennek a tartozásnak, véteknek 
a súlya a keresztfán lesz nyilvánvalóvá. Krisztus kereszt
halála a mutatója annak, hogy mekkora árat kellett fizetnie 
adósságaink eltörléséért, bűneink bocsánatáért Isten egy
szülött Fiának.

325. ének: Én Istenem , én bűnös em ber.
I t t  állok szen t színed e lő tt!
Bűneim á r ja , m int a  tenger,
Hullám aival elfödött.
Én Istenem , én Istenem ,
Könyörülj árva telkemen!

14. §. II. A BŰN URA: A SÁTÁN.

»Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van; mert 
az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. 
A zért jelent meg az Istennek Fia, hogy az 
ördög munkáit lerontja-« I. János 3,8.

A Sátán személyes gonosz hatalom.
A Szentírás tanítja, hogy a Sátán személyes gonosz, 

emberfeletti hatalom, aki által jött a világba a rossz és a 
bűn. Az ember azonban nem háríthatja a felelősséget a 
Sátánra, mert a bűnbe tudatosan beleegyezett és akaratával 
a Sátánnak engedelmeskedett,

Mindig voltak és vannak is emberek, akik a Sátán 
létét, vagy személyességét tagadják. A Szentírás azonban 
tanúskodik róla. Van, aki régi babonának tartja, gonosz 
természeti erőnek, az emberi rossz tulajdonságok költői 
megszemélyesítésének, mithologiai alaknak, vagy minden 
fellelhető bűn jelképének. Jézus Krisztus, az apostolok, az 
őskeresztyénség, Luther és minden korok hivő keresztyénéi 
vallották a Sátán létét és megtapasztalták személyes ha
talmát. A harcban nincs veszélyesebb dolog az ellenség 
letagadásánál. A keresztyén ember bűn elleni harcában 
sincs veszélyesebb dolog, mint ellenségének, a Sátánnak le- 
tagadása. Ezt mutatja az is. hogy minden korban, mely
ben a Sátán létét letagadták, annál könnyebben ejtette 
hatalmába az embert és annál jobban tudott uralkodni fe
lette. Magának a Sátánnak is egvik legfőbb munkája lé
tének letagadása. Igyekszik elhitetni, hogy ő csupán ostoba 
rémkép. Ha igy sikerül magát letagadni, akkor mindent 
és mindenkit letagadhat, előjöhet rejtekéből és támadás 
nélkül végezheti munkáját. Az írás azonban az ördög min
den csalárdságával szemben vallja, hogy „nem vér és test
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ellen van nékünk tusakodásunk“ (El'. 6,12.), nem ember 
és emberi gonoszság ellen, hanem a gonosz ember mögött 
egy emberfeletti gonosz hatalom ellen.

Honnan származik a Sátán?
A Szentírás keveset beszél származásáról. Azt mondja, 

hogy „kezdettől fogva bűnben leledzik“. Bukott angyal, 
akinek vesztét az emberhez hasonlóan Isten elleni lázadása 
okozta. (Jud. 6. II. Pét. 2,4.) A bűnbeesés tragédiája tehát 
a mennyben is ugyanúgy lejátszódott, mint a földön. És 
a bukott angyal társai közül is sokakat magával rántott, 
mint ahogy Éva magával rántotta a bűnbe Ádámot. Ezek 
a „gonoszság lelkei“. Fejükkel- az ördöggel együtt szervezett 
birodalmat alkotnak. Ezeknek a „levegőbeli hatalmasságok
nak“ nincsenek testi korlátáik. Ember- és világfeletti ha
talmak. Működési területük az ggész teremtett világ. Jézus 
maga „e világ fejedelmének“ nevezi. (János 12,31.) Még 
élesebben fejezi ki a világ- és emberfeletti hatalmát Pál 
apostol, amikor azt mondja róla, hogy ő „e világ Istene“.
II.. Kor. 4,4.) Valójában a világban Isten trónját foglalja 

el és uralkodik. Ennek a hatalomnak birtokában kínálja 
fel a kisértés történetében Jézusnak a világ minden orszá
gát. (Máté 4,1—11.) Jézus azonban nem azért jött, hogy 
a Sátán szolgálatában uralkodjék a világ felett, hanem 
hogy Isten szolgálatában legyőzze a Sátánt és rabságából 
megszabadítsa az embert.

A Sátán Isten ellen lázad és az ember életére tör.
A Sátán lénye az Isten elleni lázadás. Meg akarja ha

zudtolni Istent. Ezzel ejtette bűnbe az első emberpárt is. 
Isten ellen dolgozik és a teremtést visszájára akarja for
dítani. Görög neve: „diabolos“, azt jelenti, hogy felforgató. 
Isten elleni lázadásának teljes nagysága a Jézus Krisztus 
elleni támadásban lesz egészen nyilvánvaló. A Sátán érezte, 
hogy döntő csatát kell vívnia, mert Jézus Krisztusban 
megjelent az, aki az erősnél is erősebb. (Lukács 11,14—22.) 
A gonosz hatalmasságok felismerve veszedelmüket, min
den erejüket összeszedik, hogv Tsten megváltói művét tönk
retegyék és Jézus fölött diadalmaskodjanak. Már Jézus 
megjelenése előtt és háromévi megváltói munkálkodása 
alatt is fokozott erővel jelentkezik a sátáni hatalmasságok 
támadása. Ebből érthető, hogy az újszövetség lapjain olyan 
sok a démonikus, ördögtől megszállott lélek. Némelyikben 
nem is egv ördög, hanem egész légió vesz lakozást. (Luk. 
8,26—39.) Ezeket a megszállott lelkeket gyötri, kínozza, 
megkötözi. (Lukács 13,10—17.) Jézus azonban minden tá
madásának ellene áll és kíméletlenül leleplezi az ördögöt, 
még akkor is, ha Péter szájával szól hozzá. (Máté 16,22— 
23.) De nemcsak leleplezi, hanem kiűzi az emberből, mun



45

kait lerontja és az embert hatalmából megszabadítja.
A Sátán az ember életére tör. Jézus mondja róla, hogy 

„emberölő volt kezdettől fogva“. (János 8,44.) Általa jött 
a világba a kárhozat, az örök halál, Maga a ,,Sátán“ szó 
héber eredetű, s magyarul vádlót jelent. Istent az ember 
előtt, az embert az Isten előtt vádolja. Eltántorítja az em 
bért Istentől és az Isten igéjétől. A magvető példázatából 
őt jelképezik a madarak, akik állandóan kisérik a mag
vetőt, hogy felkapkodják a magot, hogy ne legyen belőle 
termés. így kapkodja ki az emberek szívéből az igét, hogy 
„ne higyjenek és ne üdvözöljenek.“ (Lukács 8,1—15.)

Módszerei a legkülönfélébbek, melyekkel az embert 
el akarja hitetni és hátaimig alá akarja vetni.

(Hazugsággal veszi rá az embert a bűnre, miként 
az első emberpárt. Elrejti az ember elől bűnös cselek
ménye végét és következményét. Minden tolvajjal és 
hazuggal elhiteti, hogy éppen az ő tettére nem fognak 
rájönni és az ő hazugságát nem fogják felfedezni.

Kélségbeejti az embert. Ugyanazt a bűnt. melyet 
a bukás előtt kicsinyített, a bukás után nagyítja. Édes
nek és kívánatosnak tünteti fel a bűnt bukás előtt és 
bocsánat nélkülinek a bukás után. Ezt cselekszi Saul
lal, de ezt Judással is, akit apró tolvajlásokkal vesz rá 
arra, hogy Jézust egy rabszolga árán eladja. Mikor 
pedig elkövette tettét, kétségbeesésbe és öngyilkosságba 
hajszolja.

Kihasználja az ember gyönge pontjait. Ä félén 
két úgy közelíti mes, mint „ordító oroszlán“. Ezek ijed
tükben engedelmeskednek neki. Ezek azok, akik job
ban félnek az ördögtől, mint amennyire bíznak az 
Istenben. Maguk mentésében azért hamarabb enge 
delmeskednek néki, mint Istennek. A tunyákra titkon 
tolvaj módjára tör. A tunyaság valóban a bűn meleg
ágya. Tunya és lusta pillanatainkban tör reánk a leg
több gonosz és parázna kívánság. Legvakmerőbb for
mája azonban az, mikor „a világosság angyala“ képé
ben jelenik meg. (II. Kor. 11,14.) Sokszor éppen Is
ten igéjével a kezében. így kisértette Jézust is: „Meg 
van írva“. De Isten igéjére azért hivatkozik, hogy el- 
pártoltasson tőle. Egyes kiszakított részeken nyargal 
a nélkül, hogy valóban keresné Isten akaratát. Kivált
képpen szekták vitatkozóinak módszere ez. de a hí
vőknek is örök kisértése. Jeleket és csodákat tesz, 
hogy ezekkel is elhitesse az embert. De az ő csodáit 
az jellemzi, hogy nem Istenhez akarnak vezetni,, hanem 
el az Istentől, valaki máshoz, esetleg emberekhez, még
ha „szentek“ is azok. (Jel. 13,13—14.)
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A Sátán felett Jézus győzelmet aratott.
A Sátánban való hit borzalmas és kétségbeejtő volna, 

ha nem volna Szabadítóban való hit.
A Sátán puszta létének azonban megvan már az a 

vigasztaló mozzanata, hogy ember és bűn nem .azonosak 
egymással. Az ördög nem szabadulhat meg magától, de 
az ember megszabadulhat az ördögtől. Gonoszságban meg
egyezhetnek, de személyben különböznek egymástól.

Vigasztaló jel az is, hogy a Sátán nemcsak az ember 
ellensége, hanem elsősorban Istené. Ezért lehet valójában 
bizonyosságunk a győzelemben. Isten győzelmének részese 
Isten serege is.

Az igazi vigasztalás azonban az, hogv Isten már győ
zött a Jézus Krisztusban a Sátán felett. Most pedig nekünk 
is meg kell a hit harcát vívni az Isten fegyvereivel. (Ef. 
6,10—20.) A Sátán abban az időben, amit Isten még az 
emberek szabadulására engedett, megkísérel sokakat elbuk
tatni. Sőt az utolsó időkben, az Antikrisztus idejében min
den dühét előveszi, nviltan és leplezetlenül fog lámadni. 
(II. Thess. 2.) Krisztus azonban győzelmet aratott felette, 
azért bizonyos a hivő a szabaddósban: A Krisztusban való 
hit megszabadít a Sátán félelmétől és az ördög rabságából.

1. E rős vár a mi Istenünk,
J ó  fegyverünk és pa jzsu n k ; 
H a Ö velünk, ki e llenünk? 
Az Űr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség 
M ost is  üldöz még,
Nagy a  serege,
C sa lá rdság  fegyvere,
Nincs ilyen több a fö ldön.

3. E világ minden ö rdöge, 
H a elnyelni akarna,
M inket meg nem rém ítene, 
M ira jtunk  nincs hatalm a.
E világ U ra 
G yűljön bosszúra:
Nincs ere je  már,
R eá íté le t vár,
Az Ige porba dönti.

2. Erőnk m agában mit sem  ér, 
M i csakham ar elesnénk;
De küzd velünk a  hős vezér, 
K it Is ten  rendelt mellénk. 
K érdezed: K i az?
Jézus K risz tu s az.
Isten  szen t Fia,
Az ég és föld Ura,
Ö á  mi diadalmunk.

4. Az Ige  kőszálként m egáll, 
M egszégyenül, ki b á n tja ; 
V elünk az Ű r tábo rba  szá ll, 
Szentleikét ránk bocsátja . 
Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk 
M ind elvehetik,
M it é r  az őnekik!
M ienk a  menny örökre.
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III. A BŰN KÖVETKEZMÉNYEI.

15. §. 1. A BŰNÖS EMBER ISTEN NÉLKÜL ÉL.

».4 ti vétkeitek választanak el Istentől és 
bűneitek fedezték el orcáját ti előletek.«

Ezs. 59,2.

A  bűn elválasztja az embert Istentől.
Isién az embert a Vele való személyes életközösségre 

teremtette. Az ember engedetlenségével ezt a közösséget 
szakította meg. Eltávolodott Istentől és Isten akaratának 
teljesítésétől. Isten maga is elveti magától az ellene lázadó 
embert. A paradicsomból való kiűzés azt jelenti, hogy át- 

- engedi az embert az Isten nélkül való életnek. Jézus Krisz
tus erről az oldalról mutatja meg az ember bűnét a té
kozló fiú történetében. (Lukács 15,11—32.) A tékozló fiú 
engedetlenségében elhagyja az atyai házat. Az Atya pedig 
engedi, hogy a maga választotta utat végigjárja. A tékozló 
fiú folyton mélyebbre és mélyebbre süllyed. Tobzódik a 
bűnben, mig lehetőségei engedik, végül a nyomorúság leg
mélyére süllyed. Felrémlik előtte a kikerülhetetlen, biztos 
pusztulás. Amikor visszamenekül az atyai házba, atyja 
nem egy kívánsága ellenére visszatartott foglyot nyer vele, 
hanem egy „meghalt és feltámadt, elveszett és megtalált“ 
örvendező gyermeket.

A bűnös ember ugyanígy indul el az Isten nélkül való 
életbe és Isten megengedi, hogy végigjárja a bűn nyomorú
ságos útját. Isten kiszolgáltatja az embert saját kíván
ságának, hogy meglássa az ember: milyen gyümölcsöket 
terem az Isten nélkül való ember élete. (Róma 1,24—32J

Az Istentől való elszakadás következményei.
ember elveszítette eredeti rendeltetését. Elfordult 

Istentől és nem tudta többé tükrözni Isten képét. Vak tü
körré vált, meylből önmaga, Isten elleni lázadása, engedet
lensége, bűnei tükröződtek, nem pedig az Isten. Cseleke
detei többé nem Isten akaratát, hanem önmaga bűnös kí
vánságait tükrözték-

Teste és lelke egységes viszonya is megromlott. Test 
és lélek harcba kerültek egymással és az ember belseje 
csatatérré vált. Az ember elveszítette önmaga feletti ural
mát, „mert a lélek a test ellen törekszik, a test pedig a 
lélek ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne 
azokat cselekedjétek, amiket akartok.“ (Gál. 5,17.1 Teste 
Isten temploma, a Szentlélek temploma helyett a bűn ta
nyájává vált, telve gonosz kívánsággal. Ettől kezdve nevezi
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az írás az embert „testi embernek“. A testi ember kíván
ságai gonosz cselekedetek gyümölcseit termettek.

A természethez való viszonya is megromlott. Isten átok
kal sújtja miatta a földet és földi hivatását: a munkát. 
„Átkozott legyen a föld temiattad, fáradságos munkával 
élj belőle életednek minden napjain... orcád verejtékével 
egyed a le  kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert 
abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel.“ (I. 
Mózes 3,17—19.) Nem a munka maga az átok. A munka 
Istentől rendelt kötelesség. Isten a munkát a fáradság és 
kudarc átkával terheli meg. Gondoljunk csak az emberi 
elme számtalan találmányára, mellyel hatalmas építő mun
kát lehetne végezni és amelyet az emberi gonoszság rom
bolásra használ. Lángelmék legszebb munkáját is átokkal 
terheli meg a gonosz szándék.

Az ember kultúrája és történelme is megromlott. Isten 
dicsősége szintere helyett a bűn világává vált. Az ember 
világ fölötti uralma nem a rendben, békében és biztonság
ban lett nyilvávalóvá, hanem a történelemből ismert há
borúkban. Sok olyan korszak, mely távolról a béke, rend 
és jólét képét mutatja, közelebbről telve van zülléssel és 
elposványosodással.

Megromlott embertársaihoz való ,viszonya. A közös 
mennyei Atyától való elszakadással megszűnt a testvéri- 
életviszony is. Átok alá került a házasság. A házasság 
maga nem átok, hanem Isten szent rendelése további ember
teremtő műve és az embereknek egymást segítő boldog 
életközössége számára. A gyermekszülés sem átok, hanem 
Isten parancsa az emberi nem fönnmaradása végett. De 
fájdalmassá lett a szülés és a gyengébb a testvériség meg
szűnésével alá lett vetve az erősebbnek. Lettek erős ki
zsákmányolok és gyenge kizsákmányoltak. Támadtak el
nyomók és elnjmmottak. Testvér helyett ellenségekké vál
tak az emberek. Meghasonlás támadt a szülő és gyermek 
között. A meghasonlásnak ezt a problémáját elnevezték 
generációs problémának. És amikor a gyermekekből szü
lők lesznek, ők állanak szemben saját gyermekeikkel ugyan
azon problémák miatt. Az emberek megfeledkeztek arról, 
hogy egymás őrizői és segítői. Kain már magának az Úr
istennek mondja szemébe: „Avagy őrizője vagvok-e az én 
atyámfiának?“ (I. Mózes 4,9.) De nemcsak egymás életét 
nem őrzik, hanem egymás tisztasága ellen is törnek. A 
bűnös ember egyik legirtózatosabb eltévelyedése a nemi 
eltévelvedés. Az erősebb nem őrzi a gyengébb testi és lelki 
tisztaságát, hanem magával rántja a bűnbe. Az Istentől 
elszakadt és Vele szembefordult ember elszakadt és szem- 
befordult embertársával is.

Az Istentől elszakadt élet halálra és kárhozatra van 
ítélve, amint elszáradásra van ítélve a szőlőtőről lemetszett
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szőlő vessző élete. Új élet csak úgy kezdődhet, ha Isten és 
ember közöli az éleinek közössége helyreáll. Az ember ezt 
a szakadékot nem tudja áthidalni. Ennek a szakadéknak 
áthidalására küldte el Isten egyszülött szent Fiái, a mi 
egyetlen Közbenjárónkat,

Az Istentől való elszakadás az utolsó ítéletkor teljesedik be.
Isten megengedte, hogy az ember járja az Isten nél- 

kül való élet útját. De közben készítette az útat, hogy 
visszamenekülhessen Hozzá. Ez az Út, a Közbenjáró Jézus 
Krisztus. Őbenne és Őállala találkozhat az ember újra az 
Istennel. Isten türelmi időt, kegyelmi időt engedett, hogy 
minél több ember és minél több nemzedék megtalálja 
Kriszlust és Krisztusban az Istennel való új, boldog élet
közösséget. Ez a türelmi idő azonban egyszer lejár. Az 
egyes ember életében többnyire a halállal. Néha azonban 
hamarabb, már életében is megkeményíti Isten az embert, 
aki nem akar Hozzá menni, ellenáll hívó szavának. A 
világ éleiében Krisztus ítéletre jövetelével jár le a türelmi 
idő. Azoknak, akik Krisztusban megtalálták Istent, örök 
életben lesz részük. Számunkra teljessé és véglegessé lesz 
az Istennel való boldog életközösség, izzókat, akik a bűnben 
megmaradtak, Isten örökre eltaszítja magától. Ezzel lesz 
teljessé a kárhozat, az Isten nélkül való élet. (Jel. 22,6—15.)

321. ének: Eltévedtem, mint juh.
Eltévedtem, mint juh,
A  bűnösök útjára;
Óh seg íts Jézusom,
Őriző pásztorom,
Hogy ne jussak romlásra.
T e ontál drága vért 
Elveszett juhokért,
V iselj gondot a nyájra.

16. §. 2. A BŰNÖS EMBER ISTEN HARAGJA ALATT ALL.

»Aki hisz a Fiúban, örök élete van., aki pe
dig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, ha
nem az Isten haragja marad rajta.« Ján. 3,36.

A szent Isién az ember bűnére haragja kinyilatkoztatásával 
válaszolt.

Az ember Isten személyes tulajdona. Isten azért nem 
csupán a törvény szerint való korrekt magatartást kíván 
az embertől, hanem személyes odaadást. A Teremtő maga 
sem csupán boldog életet nyújtott az embernek, hanem ön
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magával való személyes életközösséget. És éppen ezért, 
mert az embernek Istennel való eredeti életközössége ilyen 
személyes, annak szétrombolása is személyes. Az ember ol
daláról tekintve Istennek ez a személyes megsértése.a bún. 
A  bűn több, mint amit mi közönséges értelemben rossznak 
szoktunk nevezni. A bűn Isten ellen való lázadás. Nemcsak 
Isten akaratának, hanem Isten személyének megsértése. 
A bűnös ember Isten tiszteletét tagadja meg, Isten tekinté
lyét rombolja le. Isten azonban nem engedi az Ő tiszteletét 
és tekintélyét lerombolni. Az Ő tekintélye lerombolásával 
nemcsak Ő szűnne meg valóban Isten lenni, hanem meg
bomlana a világ rendje is. Hiszen a világ minden rendje 
és minden törvényszerűsége Isten akaratán és az Ő te
kintélyén nyugszik. Isten szentsége gzért követeli a bűnnek, 
az Isten ellen dolgozó akaratnak a megsemmisítését. A  
bűnre haraggal válaszol. Az ember személyes bűnének 
megfelel Isten oldalán a személyes harag. A harag Isten 
szentségének válasza a bűnre. Az Isten szentségének ko
molyságát az ember Isten haragjának nagyságában látja 
meg. De ez a lángoló harag a bizonyítéka Isten szerete- 
tének is. És a bűn az embert el akarja szakítani Tőle. Ahol 
az Isten haragjáról szóló kinyilatkoztatás elhomálvosodik. 
ott eltűnik az Isten személyességének és ezzel együtt az 
Isten szeretetének hite is.

Isten bűn elleni haragját nyilatkoztatja ki a lelkiismeret, 
a törvény és a kereszt.

A lelkiismeret közvetlenül érezteti velünk Isten ha
ragját. (Róma 1,18.) Isten bűn elleni haragja tükröződik a 
lelkifurdalásban és a lelkiismeret márdosásában. Isten 
Haragja nem hagyja a bűnt és a bűnöst nyugoclfan élni. 
'Az ember pillanatokra elaltathatja lelkiismeretét, de .min
dig újra feltámad és mindig kíméletlenebből nyugtalanítja 
az embert. Isten haragjának a bűnmardosásban megnyilat
kozó ereje az élet legkeservesebb ténye. Luther azt mondja: 
„Akinek rossz a lelkiismerete, annak .pokol van a szívében. 
Még az ördög is a mennyben érezné magát, ha nem volna 
rossz lelki ismerete.“

A lelkifurdalás először csak úgy jelentkezik, mint va
lami gyermekes nyugtalanság egy gyermekes kihágás miatt. 
Később mindig erősebb szégyenkezésben és önvádban nvil- 
vánul meg. A bűn mardosása sötétté tudja tenni az ifjú 
életét. Ez a kor könnyen az állandó fájdalom és boldog
talan •feszültség korává lehet általa. Ezért van telve a leg
több ifjúsági napló ebben az időben világfájdalommat és 
öngyilkossági gondolattal. Az ítélet és kárhozat mélységéig 
átélheti az ember lelkiismeretében az Isten haragját. Ezt 
élte át Luther szerzetes korában. A lelkiismeret elaltatása
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«és a bűn semmibevétele nem használ. Csak a bűntől való 
szabadulás segíthet. De a bűntől emberi erővel nincs sza
badulás, csak Krisztus által szabadít meg az Isten.

A törvény nemcsak az ember bűnét ígdi fel, hanem 
leleplezi Isten haragját is. „A törvény haragot nemz.“ (Róm.
4,15.) A törvény kérlelhetetlen bíró. Nemcsak .mutatja, 
hanem kárhoztatja i,s a bűnl A törvénynek ezt a kárhoz
tató ítéletét nevezi a Szentírás a „törvény átkának“. A tör
vénynek ebben a kárhoztató ítéletében nyilatkozik meg 
Isten bűn elleni haragja. Isten azért kárhoztatja a törvény 
által a bűnt, mert haragjával fordul La bűn ellen. A tör
vény kárhoztatása és Isten haragja tehát egybetartoznak.
Ez alól a kárhoztatás alól nincs máshová menekvés, mint 
Krisztus kegyelméhez.

A keresztfán leplezi le teljesen Isten a bűn elleni ha
ragját. A bűneinket magára vevő Krisztuson láthatjuk meg, 
hogy init érdemelnénk bűneink miatt. A keresztfán lát- .  
hatjuk, hogy milyen végzetesen komoly Isten bűn elleni 
haragja. És ennek a haragnak nagyságából láthatjuk azt 
is, hogy milyen komoly dolog a bűn. Lelkiismeretünk csak 
sejtette velünk, de nem mutatta meg teljes nagyságában.
Ha megmutatta volna, az maga a halál és kárhozat lett 
volna számunkra. A kereszten azonban együtt láthatjuk 
Isten haragját, mellyel elítéli a bűnt és Isten megváltó sze- 
retetét, mellyel megmenti a bűnöst. így, a harag láttára 
nem kell el kárhoznunk, mert Ugyano tt rögtön bele tudunk 
fogódzni Krisztusba, aki megment minket Isten harag
jától, viseli helyettünk azt és „nincsen immár semmi 
kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak“. 
(Róma 8,1.) De mindenki, aki Krisztuson kívül van, harag 
és kárhoztatás alatt van.

Isten az utolsó ítéletkor tölti ki haragját a világra.
Isten teljes haragját csak a bűneinket magára vevő 

Krisztusra töltötte ki. Az embereknek megmutatja harag
ját a lelkiismeretben, a törvényben és a kereszten, de csak 
azért, hogy elmenekülhessenek előle a Krisztushoz. A 
bűn büntetéseként ki-kitölt haragjának poharából a világra 
és az emberekre, de ezt is csak azért, hogy elrettentse az 
embereket a bűntől. Az ítélet napjáig azonban türelmesen 
vár, hogj7 minél többen elmenekülhessenek a harag elől. 
Akkor azonban véglegesen kitölti a bűnre és a bűnben ma
radottakra haragjának hét poharát. ítéletével örök kár
hozatra taszítja azokat, akik megmaradtak a bűnben és 
hitük által nem mehekültek Krisztushoz, aki egyedül ment _ 
■meg Isten kárhoztató haragjától. (Jel. 16..)
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Teljes minden éltemben^. 
Naponként vétkeztem, 
furdal a vád szívemben,. 
Hogy gonoszul éltem.
Jaj nekem!
Istenem!
Nagy haragod szállt rám 
Bűneimért méltán.

17. §. 3. A BŰN RABBÁ TESZI AZ EMBERT.

»Aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.«-
János 8,34..

a őunös ember kiesett eredeti szabadságából.
Az ember szabadsága teremtésétől fogva nem volt kor

látlan. Az ember eredeti szabadsága nem jelentett minden- 
• hatóságot. Ilyen szabadsága csak Istennek van. Az embert 

Isten gyermekének teremtette és rendeltetéssel terémtetté. 
Ebben a rendeltetésben nyert az ember élete értelmet. 
Rendeltetésének betöltése jelentette számára a szabadságot. 
Az ember szabadsága tehát Isten gyermekének szabadsága 
volt. Ez kitűnik abból is, ha a Szabadság szó jelentését 
vizsgáljuk. A szabadság fogalma viszonyfogalom. Ezt pél
dával úgy mondhatnánk: üres edény, melyet tartalommal 
kell megtölteni. Ez kiderül akkor, ha megkérdezzük: mitől 
való szabadságot és mire való szabadságot értünk a sza
badságon? Az első értelmében mindig valami megkötött
ségtől, tehertől, korláttól való mentességet jelent, a második 
értelmében pedig képességet, hatalmat valaminek tevésére, 
vagy nem tevésére. Az ember eredeti, gyermeki szabadsága 
is ezt jelentette: elsősorban mentes volt mindentől és min
denkitől, aki élete Teremtőjétől elszakította és rabságban 
tartotta yolna. Másodsorban szabadon betölthette élete hi
vatását, rendeltetését. Ezt a régi hittanok igy mondják: 
„A keresztgén ember szabadsága Isten szolgálata.“ Á fo
lyam addig szabad, vagyis addig folyam, amig akadályta
lanul haladhat medrében. Ha akadállyal találkozik és 
szerteárad, lehet mocsárrá és ingovánnyá, de megszűnik 
folyam lenni. A hal addjg él, amig rendeltetéséhez tartja 
magát és alkalmazkodik a víz erős kötöttségéhez. Ez a 
természetes és rendelt kötöttség életfeltétel számára és az 
igazi szabadság. Ha ebből kilép, a halálba lgp, bármennyire 
is ezt vélné szabadságának. Az ember is addig szabad, mig 
rendeltetésében, az Istennel való gyermeki közösségben ma
rad. Amikor a bűn miatt Isten ellen lázadt és kiszakadt 
az Istennel való közösségből, elveszítette rendeltetését. Reo‘ 
d éltetésével elveszítette élete értelmét és szabadságát is, 
Rabja lett a Sátánnak, a bűnnek és a halálnak.
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A z ember a Sátán, a bán és a halál szolgájává lett.
A Sátán kisértésével legyőzte az embert, elszakította 

.Istentől és ura lett az embernek. Az ember pedig azáltal, 
-hogy engedett, szolgája lett a Sátánnak. Mert az ember 
mindig annak szolgája, akinek engedelmeskedik. „Akit va
laki legyőzött, az annak szolgájává lett.“ (II. Péter 2,19.)
A kisértésben a Sátán fogságába ejtette az embert. A ha
talmába jutott embert megkötözi, rabságában tartja és 
gyötri. (Lukács 13,10—17. Máté 15,21—28.)

A Sátán a megkötözött embert bűnben tartja. Behálózza 
a bűnnel áldozatát, mint a pók. Csak a bűn hálója sokszor 
még finomabb a pók hálójánál. A bűn úgy vonja és húzza 
mind mélyebbre az embert, mint a hinár. Egy hinárszálat 
még el lehet tépni, de ha az ember a hinár hálójába ke
rül, az belevonja a vízbe és megöli. így von le és öl meg 
a bűn. A bűn munkájára nincs jobb hasonlat Gulliver 
történeténél. {Apró törpék, melyekből eltaposna féllábbal egy 
tucatot, kicsiny cérnaszálakkal, melyekből eltépne félkézzel 
egy kötegel, lekötik minden hajszálát, úgyhogy moccanni 
sem tud. így kötöz meg a bűn. Aprónak tartott, semmibe
vett kívánságokat enged az ember úrrá lenni maga fölött. 
Komolyan nem vett gondolatokat, kívánságokat, szavakat 
és cselekedeteket. Ezek lassankint szenvedélyévé válnak, 
behálózzák és nem tud szabadulni tőlük. A bűn úgy ural
kodik az ember fölött, mint rabszolgatartó rabszolgái fö
lött. A bűn az ember sorsává lesz. De nemcsak rabjává, 
hanem szolgájává is lesz az ember a bűnnek. „Akinek oda
szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak 
vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek 
halálra, vagy az engedelmességnek igazságra.“ (Róma 6,16.) 
A bűn a gonosz kívánsággal az egész testet és minden tag
ját szolgálatába vonja. Az ember kiszolgáltatja tagjait a 
gonosznak, a gonosz pedig azokat, mintegy ,va hamisság 
fegyvereiül használja.“ (Róma 6,13.)

(Szemünket tisztátalan látványokkal kisérti és be- 
piszkolja. így lesz tisztátalanná az egész test. „A test 
lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te e.gész 
tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a 
te egész tested sötét lesz.“ (Máté 6,22—23.) A tisztá
talan látványokhoz szokott szem látni sem tud tisztán. 
Sok boldogtalan házasság született már abból, hogy 
valamelyik házastárs a maga tisztátalanná lett szemé
vel nézte házastársát. A féltékenység is sokszor be- 
mocskoll szemek rémlátása. Minden bűn kapuja a 
szem és a fül. A fül a másik az ember tagjai között, 
mely hamar készen áll a bűn befogadására. „Az igaz
ságtól elfordítják fülüket, de a mesékhez odafordul
nak“ — panaszolja Pál apostol. (II. Tim. 4,4.) A nyelv
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a befogadott bűnt, mely. a szemen, és fülön keresztüli 
fertőzte meg az embert, kifelé vetíti. Jakab apostol 
írja le a nyelv bűnösségét, mely képes arra, hogy az 
egész testet lángba borítsa. (Jakab 3,1—12j A nyeív 
előhozza azokat a bűnöket, melyek a szívben vannak. 
„A szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő 
szívének jó kincseiből hozza elő a jókat és a gonosz 
ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a go
noszokat.“ (Máté 12,34—35.) így állit a bűn saját 
szolgálatába minden rab érzékszervet és tagot. A tagok. 
bűne az egyes bűnös cselekedetek. Jelei a (mélyben 
rejlő alapvető bűnnek, a hitetlenségnek és az Istennel 
szemben való engedetlenségnek. Bűnös voltunk nem azt 
jelenti, hogy néha-néha bűnt követünk el. Az egyes bű
nös cselekedetek csak jelei annak, hogy rabjai vagyunk 
a bűnnek.)
A Sátán a bűnért halállal fizet. „A bűn zsoldja a ha

lál.“ (Rójma 6,23.) Űgv jár ez a bűnért, mint a munkáért 
a fizetés. A halál uralkodik ezért az emberen és senki ki 
nem vonja magát alóla. Félelmetes hatalommá lett a halál 
a bűn miatt. Hiába kíséreli meg időnként a tudomány és 
művészet, hogy természetessé tegye. Lehet zenedarabot írni 
arról, hogy „Jöjj szép halál“, de valójában amikor iön 
félelemben tartja az emberek szívét és egész valóját. Az 
emberi kultúra legnagyobb küzdelme mégis a halál elleni 
küzdelem marad. Emberi erővel azonban sem a Sátánt, 
sem a bűnt, sem a halált legyőzni nem lehet. Az embernél 
erősebb hatalmasságok ezek. Legyőzésükre egyedül Isten 
ereje elegendő. Isten el is küldte egyszülött Fiát a világ 
megváltására, ö szabadította meg az embert a Sátán, a 
bűn és a halál hatalmából azáltal, hogy legyőzte ezeket.

Az ember rabsága az utolsó ítéletkor lesz véglegessé.
Isten a türelmi időben Krisztus által lehetőséget nyújt 

a szabadulásra. Halálunk, illetve az ítélet után erre többé 
nincs módunk. Akkor véglegessé lesz a Sátán, bűn, halál 
rabsága azokon, akik nem engedték Krisztus által meg- 
szabadíttatni magukat. A bűn következményei állandókká* 
lesznek az emberen és beáll a „második halál“, az örök, 
kárhozat. (Jel. 20,11—15. 21,8.)

349. ének: Bűnösök, Hozzád kiáltunk 
A  mélységből, nagy Isten,
Óh hallgass meg, kérünk ne hagyj 
Elveszni bűneinkben.
Ha Te mindazt számba veszed,
Amit vétettünk ellened:
Ki állhat meg előtted?
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V. Jézus Krisztus
18. §. I. JÉZUS KRISZTUS SZEMÉLYE.

»Isten megjelent testben .« I. Tim. 3,16. ;

Jézus Krisztus az új Ádám.
A keresztijén történetszemlélet szerint Jézus Krisztus 

a történelem középpontja. Ennek szép szimbóluma az, hogy 
Jézus születésétől új évszámlálás kezdődik. Erről beszél 
a Szentírás, amikor Jézus Krisztust új Ádámnak, második 
embernek nevezi. (Róma 5,12—21. I. Kor. 15,21—22. 45— 
49.) Jézus Krisztus két nagy részre osztja a történelmet. 
Az első rész Ádúmtál Krisztusig tart. Ádámtól qgy .bűnös 
generáció származott. Ádám a Sátántól kisértve bűnbe esett 
és kiszolgáltatta az emberiséget a bűnnek és következmé
nyének: a halálnak. Az emberek Isten ellen élnek. Ezt 
szemlélteti Isten a választott nép történetében. Történetük 
folytonos Isten ellen való lázadás, telve van .az Istentől 
való elszakadás sok nyomorúságos következményével. Be
mutatja Isten, hogy saját erejükből való szabadulási kísér
letük folytonos kudarccal végződik. Közben azonban azt 
is megmutatja Isten, hogyan munkálkodik Ő ebben a tör
ténetben és hogyan készítette elő az ember üdvösségét. 
Istennek az emberi történelemben való munkálkodását ne
vezzük üdvtörténetnek. Isten nem engedte az embert el
veszni a bűnben és teremtményét elpusztulni a halálban. 
Jézus Krisztusban fordított a történelem kerekén és új 
teremtést kezdett. (II. Kor. 5,17.) Ezt az új teremtést 
ugyanazzal az igével hajtotta végre, mellvei első teremtését. 
Ezt az Igét küldte el testben a bűn, halál és kárhozat alatt 
nyögő világba, hogy általa mindent újjáteremtsen. „Az Ige 
testté lett.“ (János 1,14.) Istennek ez a cselekedete emberi 
ésszel meg nem fogható csoda. Emberi számítás szerint a 
bűnt büntetésnek kell követnie. Isten azonban másképpen 
cselekedett: új teremtést kezdett a Jézus Krisztusban. Ez 
az igazi nagy középponti csoda. Minden más csoda ebből 
fakad és ezt rajzza körül, mint a méhek a királynőt. Ez 
a csoda, a testté létei csodája Jett a világtörténelem for
dulópontjává. Jézus Krisztus megszakította azt a folyto
nosságot, mely Ádám és utódai között fennállott, a bűn
esettel való folytonosságot. Jézus Krisztustól, mint új 
Ádámtól egy új generáció indul ki. „Miképpen egynek
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bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azon- 
képpen egynek igazsága által minden emberre elhatott 
az életnek megigazulása.“ (Róma 5,18.) Azokon, akik Jé
zus Krisztusban hisznek, akiket Szentlelke által újjá terem
tett, nem uralkodik töhhé a Sátán, a bűn és a halál. 
Történetük többé nem a halál ítélete alatt álló történelem, 
hanem az Istennel való közösség története. Ezt a történetet 
szemlélteti Isten az új Izraelnek, az egyháznak az életében.

Az új teremtés célja az emberrel, hogy megszabadítsa 
az ördög, a bűn és a halál rabságából, helyreállítsa az 
Istennel való életközösséget és az embert ismét Isten ké
pére formálja. Krisztus, a második Ádám Isten képmása. 
És Isten ebben a második teremtésben Fiának képmására 
akarja formálni az embert. „Amiképpen hordtuk a földi 
ábrázatját, hordani fogjuk a mennyei ábrázatját is.“ (1- 
Kor. 15,49.)

Az új teremtés végrehajtója Jézus Krisztus, a második 
Ádám Isten és ember egy személyben. Isten, mert új_életet 
csak Isten tud teremteni, de ember is, mert új emberek 
generációja Tőle indul ki hit által. (János 1,12.) A Kis 
káté ezt így foglalja össze: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus 
valóságos Isten, az Atyától öröktől fogva született és való
ságos ember, szűz Máriától született, nekem Uram.“

Jézus Krisztus valóságos Isten.
A Fiú Jézus Krisztus a Szentháromság egy igaz Isten 

második személye. Benne az örök Ige lett testté. Az apos
toli hitvallás a Szentírás alapján ezt igy mondja: „Fogan
tatok Szentiélektől, született szűz Máriától.“ Ez azt jelenti, 
hogy Jézus származása Istentől van és nem egy megszokott 
emberi élét kezdődik vele. Isten Fia öltött lestet Benne. 
Szűztől való születése pedig annak a jele, hogy emberi 
cselekvés nem járult ahhoz a történéshez, melyet Isten a 
Jézus Krisztus által kezdett el. Isten a szűz asszonyban az 
ember gyöng3^eségére és alázatosságára tekintett alá. (Luk. 
1,38.)

A teljes Szentírás Jézus Krisztus istenségéről tesz tanú
bizonyságot. Az ószövetségi messiási ígéretek újszövetségi 
beteljesedése, születése, feltámadása és mennybemenetele 
csodái, igehirdetése és cselekedetei csodálatos bizonyságai 
Jézus Krisztus istenségének.

Jézus maga is Istennek vallja magái. Az Isten-legenda 
glóriáját nem tanítványai fonták feje köré. Azért feszítették 
meg, mert Istennel egyenlővé tette magát és ezt káromlás
nak minősítették. Későbbi korok hitetlen emberei Jézus
nak ezt az önbizonyságát beteges lelkidet túlzásának tar
tották.-De ezek nem tudtak mit kezdeni Jézus beszédeinek 
csodálatos logikájával, egyszerűségével és szépségével. Nem
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tudták megmagyarázni, hogy az, akit betegesen túlzónak 
tartottak, olyan végtelenül alázatos és szolgáló életet élt. 
Mindez nem fér meg a beteges túlzással, vagy a beteges ön
tudattal.

Tanítványai és az els,ö gyülekezet is Istennek vallotta 
Jézus Krisztust. Péter a tanítványok nevében .Caesarea- 
Filippi mellett tesz erről hitvallást: „Te vagy a Krisztus,, 
az élő Isten Fia.“! (Máté 1(3:1G.) Az első keresztyén gyü
lekezet hitvallása ez volt: j;Jézus Krisztus Űr.“ Az Úr szó 
akkor nem volt olyan elkopott, minden embernek kijáró 
név, mint ma. Az Ószövetség, Jézus és a tanítványok Bib
liája Istent nevezte Úrnak. Amikor Jézust Úrnak mondták. 
Istennek vallották. Ez is bizonysága annak, hogy nem egy ' 
későbbi kor mithosáról van szó, hanem már ugyanaz a 
generáció meglátta Jézus Krisztusban az Istent.

Az egyház léte, a hívő tapasztalat egyaránt Jézus Krisz
tus Istenségét bizonyítják. Emberért nem mentek volna 
oly sokan mártírhalálba, hanem szétszéledtek volna a ta
nítványok. Az egyház azonban mindig ott volt a legerősebb, 
ahol a legjobban támadták. Ebben mutatkozott meg az 
egyház fejének,* Jézus Krisztusnak valóban isteni ereje. 
A hit ma is megtapasztalja az Igében és a szentségekben 
Jézus Krisztus csodálatos jelenlétét, bűnbocsánatot és új 
életet adó isteni erejét.

(Jézus istenségét egyes theologiai irányzatok ta
gadták: Arius IV. századbeli alexandriai presbiter azt 
tanította, hogy Jézus nem egylényegű az Atyával. Csu
pán teremtménye Istennel« Középlény Isten és az 
ember között. Ez a tanítás váltotta ki később az egy- 
lényűség (Homoousion) és a hasonlényegűség (horno- 
jousion) vitát. Látszólag egy „i“ betűn vitatkoztak, 
adták és vették el érte az életet. A mód, ahogyan tet
ték, helytelen volt. A tudomány és a hit nem tűr el 
erőszakot. Tudományos rendszert csak cáfolni és meg
érvelni lehet, hilet pedig vallani és felébreszteni. Maga 
a vita azonban nem kis dologért folyt. Ezen.az j,i“ be
tűn dőlt el, hogy meghazudtoljuk^ Jézust és a Szent
írást, vagy elfogadjuk igaznak. Jézus maga, hogy csak 
egyet említsünk, azt mondta: „Én és az Atya egyek 
vagyunk“ (János 10,30.), nem pedig azt, hogy hason
lítunk egymáshoz. Ezt a vitát a 325. nicaeai zsinat 
döntötte el azáltal, hogy dogmába, hittételbe foglalta 
az egylényegűségről szóló tanítást.

Az unitáriusok hasonlóképpen elvetik Jézus isten
ségét. Csak embert látnak Benne., bár mint embert 
tökéletesnek tartják. Ezzel azonban ők is ellentétbe 
kerültek Jézussal is, a Szentírással is.
Sok mai ember vallja Jézust szintén csak embernek. 
Eszménynek, tanítómesternek, kivételes történelmi



nagyságnak. Mindezek nemcsak ellentétbe jutnak Jé
zussal és a Szentírással, hanem hitükkel csupán esz
ményt, tanítómestert és a sok történelmi nagyság mellé 
még egyet nyernek, de elvesztik az élő és uralkodó 
Megváltót, aki bűneikből szabadítja meg őket.)

Jézus Krisztus valóságos ember.
A Szentírás már az Ószövetségben arról beszél* hogy 

Isten ígérete szerint a megváltó valóságos emberként iön 
a földre. Asszony magvá lesz Dávid családjából. Ennek 
valósagát tanítja Máté és Lukács evangéliuma elején Jézus 
nemzetség-táblája. Emberi sorsát írja le a Szentírás alap
ján csodálatos tömörséggel az apostoli hitvallás: Mintha 
csak határköveit jelölné ki az emberi sorsnak: „Született 
szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszít- 
tetett, meghalt és éttemettetett, szállá alá poklokra.1- Ez az 
emberi sors és ezt vállalta Jézus, amikor e földre jött. Min
dent, ami Qgy embert jellemez, megtalálunk Róla a Szent
írásban: éhezett, szomjazott, szenvedett .és megkisértetett. 
Egyetlen emberi vonás hiányzott nála: a bűn.

Jézus maga büntelennek vallja magát. Még amikor 
imádkozni tanítja is tanítványait, azt mondja: „Ti azért 
igy imádkozzatok!“ (Máté 6,9.) Ezzel félreérthetetlenül kü
lönbséget tesz saját imája és azoké között; akiknek bűneik 
bocsánatát is lcérniök kell. Mindez a legkomolyabb dolog; 
Jézus ajkáról. Ö nem úgy tett, mint mai gőgös lelkek, 
akik büntelennek nevezik magukat, mert még a legkiáltóbb 
vétket is igazságnak mondják, ha maguk követik el. Jézus 
mindig nagyon mélyen látta és kérlelhetetlen szigorúság
gal ítélte el a bűnt. Gondoljunk csak a Hegyi -beszédben a 
parancsolatok értelmezésére.

Tanítványai is bűnlelennek vallják, „őbenne nincsen 
bűn“ — mondja János, (I. János 3.5.) pedig ő ismerte 
Jézust. Az a szeretett tanítvány volt, aki Jézussal még a 
legtitkosabb percekben is együtt volt.

Ellenségei sem tudnak bűnt reá fogni. Amikor Jézus 
megkérdezi: „Kicsoda vádol engem .tiközületek bűnnel?“- 
— semmit nem tudnak felelni rá. JJán. 8,46.). Számtalan
szor megkísérelik, hogy bűnbe csalják, de nem sikerül 
nekik. Elítélése végett is hamis lanukat kell keresniök el
lene. És Pilátus szava századokon át visszhangzik: „Én 
nem találok Benne semmi bűnt.“ (János 18,38.)

(A Szentírással kerül ellentétbe az az irány is. 
mely Jézus istenségét féltve emberségét tagadja mea.

A monofiiziták Jézusban csak az isteni természe
tet ismerték el. Már nevük is erre utal: Monos-= egy,. 
íiizis= természet. Azt tanították, hogy Jézus emberi 
természete teljesen felolvadt az isteni természetben-
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Az V.—VI. században éles viták folytak e kérdésről.
A doketisták szintén emberi magyarázattal akar

ták a titkot megoldani. Nevük a görög dókéin =  lát
szani szóból ered. Szerintük minden, ami test és igy 
anyagi valóság, az ördögtől ered. Ezért azt tanítják, 
hogy Krisztusnak csak látszatteste volt. Születésére úgy, 
tekintettek, mint égből való alászállásra és nem úgy, 
mint megtestesülésre. Halálát pedig optikai csalódás
nak tekintették.)
A Szentírás tanítása szerint Jézus Krisztus valóságos 

Isten és valóságos ember. A két természetet nem lehet 
egymástól sem szétválasztani, sem egymással összezavarni. 
De kijátszani sem szabad egymás ellen. Ettől függ Jézus 
művének helyes megértése, jézus Krisztus csak mint való
ságos Isten és valóságos ember, istenember lehetett Köz
benjáró Isten és ember között, csak igy szerezhetett en
gesztelési és csak igy végezhette el a megváltás művét.

130. ének: Hirdetek tinéktek
Lelki nagy örömöt,
Angyal igy je len té ,
Hogy Megváltónk eljött,
Hogy közénk leszálla 
M agas trónusáról 
A z egek királya.

II. JÉZUS KRISZTUS MÜVE.

19. §. 1. A KÖZBENJÁRÓ JÉZUS KRISZTUS.

»Én vagyok az Üt, az Igazság és az Élet. 
senki sem mehet az Atyához, hanemha én- 
általam.« János 14,6.

Emberi kísérletek az Istennel való életközösség. 
helyreállítására. <

A misztika az a vallásos kisérlet, mely által az ember 
életközösségbe akar jutni az Istennel. Köznapi értelemben 
misztikának nevezik a titokzatos, értelem- és tapasztalat- 
feletti dolgokkal való foglalkozást. A misztika, mint val
lás, kisérlel az Istennel való találkozásra. A régi pogány 
misztériumvallásoktól a modern tévelygésig, a theozofiáig 
sokszor kisérleteztek az emberek ezzel az úttal. Azt hitték, 
hogy titokzatos szertartásokkal, aszkezissel, lelki elmélyü
léssel, contemplációval és extazist előidéző módszerekkel 
sikerül eljutni az istenséghez. Az ember mintegy ember
voltából kilépve egyesülhet az Istennel, xnegistenülhet. En-
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nek a misztikus vallásnak egyik köznapi formája a termé
szetrajongóknak az a felfogása is, hogy a természetben 
való áhitatos elmélyedés és elrévülés útján találkozhat Is
tennel. Theologiai nyelven mindazokat az irányokat, me
lyek közvetlenül, Közbenjáró nélkül akarnak Istennel ta
lálkozni, rajongásnak nevezzük. A hit tudja, hogy az em
ber bármennyire elmélyül is önmagában, vagy a termé
szetben, ott csak magával és a természettel találkozhat. 
Sem Isten nem azonos önmagával, vagy a természettel, sem 
én nem léphetek ki önmagámból és nem azonosulhatok 
Istennel. Azonkívül a misztika ijem számol a bűn rettenetes 
hatalmával. Azt hiszi, hogy Isten és ember között egy 
megszakítatlan közvetlenség van. Azt gondolja, hogy az 
embernek módjában áll érintkeznie az Istennel. A hivő 
tutija, hogy a bűn elszakította az embert az Istentől. Isten 
és ember között áthidalhatatlan szakadék van. Ember hi
ába kísérli meg ezen átjutni, ezt csak Isten hidalhatja át.

Isten és ember között az egyetlen közbenjáró Jézus 
Krisztus. 1

Az ember és Isten között támadt szakadékot Isten az
által hidalta át, hogy közbenjáróul elküldötte egyszülött 
szent Fiát: Jézus Krisztust. Ez az áthidalás már szemé
lyében megtörtént, mert Benne Isten és ember már talál
tak. Valóságos Isten és valóságos ember. Ezért a Közben
járó tisztben Jézus személye és müve elválaszthatatlanul 
együtt van. Amiképpen nem lehet elválasztani Benne az 
isteni és emberi természetet, ugyanúgy nem lehet elválasz
tani Jézus személyét müvétől.

'Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró és rajta kívül 
nincs senki más. A „szentek“ sem közbenjárók Isten és 
ember között. Ezt a Szentírás kifejezetten hangsúlyozza: 
„Egy az Isten, egv a közbenjáró is Isten és emberek között, 
az ember Jézus Krisztus, aki adta önmagát váltságul min
denekért.“ (I. Tim. 2,5—6.) Jézus erről a közbenjárói tisz
téről beszél, amikor azt mondja: „En vagyok az Üt.“ Az 
út mindig két pontot köt össze egvmással. Jézus Krisztus 
az út, aki Istent és embert összeköti. Ez a közbenjárói tiszt
ség jelentősége. Ennek a tisztnek kettős arca van: Isten a 
Jézus Krisztusban jött az emberhez és az ember a Jézus 
Krisztus által juthat Istenhez.

Isten a Jézus Krisztusban jött az emberhez.
Jézus Krisztus közbenjárói tisztének egyik oldala az, 

amit Jézus prófétai tisztének nevezünk. A bűne által Is
tentől elszakadt' embernek Isten a Jézus Krisztusba^ nyi
latkoztatta ki igéjét és önmagát. Nincs más út az Isten



61

megismerésére, mint Jézus Krisztus, a testté lett Ige. Aki 
öt megismerte, az megismerte az Atyát. Istent senki más 
nem ismertetheti meg- velünk, csak Jézus Krisztus. Istent 
ma sem találhatjuk meg semmi más úton, csak Jézus 
Krisztus által, Jézus Krisztust pedig csak a róla való bi- 
zongságtételben, a Szentírásban a Szentlélek által. Aki Is
tent máshol és más úton keresi, az tévelyeg és soha nem 
fogja megtalálni. Azt a tévelygést, mely Istent a Krisztus 
és Szentírás nélkül akarja megtalálni, rajongásnak ne
vezzük.

Az ember a Jézus Krisztus által juthat Istenhez.
Jézus Krisztus közbenjárói tisztének ezt az oldalát 

Jézus Jőpapi tisztének nevezzük. „Senki sem mehet az 
Atyához, hanemha én általam.“ Istenhez nincs út a Krisz
tuson kívül. És azért nincs, mert bűnös nem juthat Isten
hez. Bűnbocsánatot pedig egyedül a Krisztus által kapha
tunk. Ő főpapként az egyetlen igazi engesztelő és bűntöjdő 
áldozatot mutatta be a Golgotán: Önmagát adta engesz
telő áldozatul a mi bűneinkért. Elszenvedte helyettünk és 
érettünk a bűn büntetését. Ezért van hatalma bűnbocsá
natot adni mindazoknak, akik hittel kérik Tőle. Ahol 
pedig bűnbocsánat van, ott igazság, élet és üdvösség is 
van. Ott lehetséges egyedül az Istennel való életközösség. 
Jézus Krisztus engesztelő halála és biínbocsánata az egget- 
len út az Istennel való életközösségre. Ahol pedig helyre
áll az Istennel való életközösség, ott helyreáll az ember 
eredeti rendeltetése is. Az ember újra tükrözheti Isten 
képét és cselekedheti Isten akaratát. Módja és képessége 
lesz erre. Teste és lelke helyes viszonya helyreáll. Ember
társaihoz való viszonya rendeződik.

Jézus Krisztus ma és az ítélet napján szószólónk az 
atga előtt.

Jézus Krisztus ma is közbenjárónk. Az Atyaisten jobb
ján Ö a mi Szószólónk. Már itt a földön köpvörgött tanít
ványaiért az Atyához. Péterért imádkozik, hogy el ne fo
gyatkozzék a hite és nehogy a hitetlen bűnbánat kétségbe
esésébe sodródjék. (Lukács 22,31—32.) Jánosnak, a sze
retett tanítvány hű emlékezetének köszönhetjük azt is, hogy 
legszebb közbenjáró, szószóló imádsága, amit Jézus főpapi 
imájának szoktak nevezni, reánk maradt. (János 17.) Ezt 
a közbenjáró imádkozást, ezt a szószólást folytatja ma is 
a Menngei Atga jobbján ülve. Imádkozik azért, hogy Isten 
hosszabbítsa hosszútűrésének napjait és ezzel időt adjon 
egyeseknek és népeknek a megtérésre. Az ítélet napján is 
közbenjár érettünk és üdvösséget ad mindazoknak, akik 
hittek Őbenne. (János 14,16. Róma 8,34. Zsid. 7,25.)
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323. ének: Előtted állok, drága Jézusom,
Reád szorul én kétséges sorsom,
Én Uram, Királyom és Bírám,
Légy szószólóm bűnösnek, tekints rám.

350. ének: Eljött hozzánk az üdvösség, 
Mely kegyelemből árad;
Jóra nincs bennünk tehetség, 
Erőnk hiába fárad.
A  hit a Krisztusra tekint,
Ki örök érdeme szerint 
Közbenjáró le tt értünk.

20.§. 2. A KIENGESZTELÉS.

»Nem abban van a szeretet, hogp mi szeret
tük az Istent, hanem hogp Ó szeretett minket 
és elküldte az Ó Fiát engesztelőáldozatul a 
mi bűneinkért.« I. Ján. 2,2.

Emberi kísérletek az Isten haragja alól való szabadulásra.
A bűnös ember Istentől való félelemben él. Lelkiisme

rete és a törvény arról beszél, hogy Isten a bűn miatt ha
ragszik. Minden pogány vallás tud az Isten haragjáról. 
Hitük többnyire nem is más, mint a haragvó Istentől való 
félelem, vallási kultuszuk pedig az Isten kiengesztelésére 
irányuló törekvésekkel van tele. Isten kiengesztelését két 
úton kisértelték meg: megpróbálták kiküszöbölni életük
ből a haragot előidéző bűnt. Ezekre az ember oldalán tör
tént kísérletekre jellemzők a törvényvallások. Isten kien
gesztelésével akarnak a harag alól szabadulni az áldozati 
kultuszok. A kettő nemcsak tiszta, hanem vegyes formában 
is előfordul a vallások történetében és az emberek életében.

1 A törvény vallások az ember igazságát akarták ki
harcolni, hogy megáll hassanak Isten színe előtt. Érdeme
ket akarlak szerezni a törvény betöltésével. A törvényt 
azonban kénvük-kedvük szerint magyarázták és csak kül
sőlegesen alkalmazták. Ezzel kétszeresen vétkeztek: Meg
rontották a törvényt, mert nem bűneik megismerésére hasz
nálták, amire adatott, hanem érdemek szerzésére. De meg
rontották önmagukat isv mert lelki gőgbe estek. Isten előtt 
nem alázták meg, hanem érdemeik hitében felmagasztalták 
önmagukat. így alakult ki a farizeusság. A Szentírás a 
farizeus és publikánus imájában mutatja be e típust. (Lu
kács 18,9—14.) Aki azonban a törvényt rendeltetése szerint 
használ ja, az rádöbben bűnös voltára és megtanulja azt
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hogy a kiengesztelés csak Istentől indulhat ki. Ellene el
követett bűneinket csak ő törölheti el. >

2. Az áldozati kultuszokban a haragvó Istent akarja az 
ember kiengesztelni és ezáltal akar kegyébe bejutni. A rési 
emberi elv, a „do ut des“, adok, hogy adj elve érvényesül 
ezekben a kultuszokban. Így ajándékozták régen a gabona 
első zsengéjét, az állatok első fajzását, az elsőszülött gyer
meket Istennek. Ma is vannak emberek, akik bizonyos ál
dozatokkal és fogadalmakkal akarják Isten jóindulatát 
megnyerni és kérésük kiengesztelését kieszközölni. Minden 
áldozati kultuszban azonban benne van Isten kijátszása. 
Az ember tudja azt, hogy teljes életével Istennek tartozik. 
És az ember maga hetijeit ajándékot ad az Istennek. Bár
mit szívesen odaad, hogy a maga átadását elkerülje. Az 
ember azonban áldozatok tömegét adhatja az Istennek, 
de előbb-utóbb találkoznia kell azzal a kérdéssel: „Mid van 
ugyanis, amit nem kaptál volna?“ (I. Kor. 4,7.) Ajándé
kokkal sem Istent nem lehet megvesztegetni, sem a bűnt 
nem lehet eltörölni, sem önmagam átadását nem lehet 
elkerülni. Isten már az Ótestamentumban kijelenti: „Sze- 
rctetet kívánok és nein áldozatot, Istennek ismeretét in
kább, mintsem égő áldozatot!“ (Hős. 6,6. Máté 9,13.)

A kiengesztelést Isten kezdeményezte és hajtotta végre.
A kiengesztelés nem emberi oldalról indult ki. Isten 

hosszú időn keresztül türtőztette haragját és elnézte az 
emberiség bűneit hosszútűrésénél fogva. (Róma 3,24—26.) 
Büntette ugyan az embereket csapásokkal és haragjának 
jeleivel, de nem ítélte meg és nem irtotta ki végleg az em
beriséget Fokozatosan készítette a kiengesztelés nagy mű
vét. Amig az be nem következett, rendelte az ószövetségi 
engesztelő áldozatot, az igazi engesztelő áldozatnak elő
jeléül. (III. Mózes 16.) Igazi engesztelő áldozatul az idők 
teljességében Egyszülött Fiát adta. Benne büntette meg 
a bűnt és általa adott bűnbocsánatot az embernek, törölte 
el az ember bűnét. (Zsid. 9.)

Isten a Jézus Krisztusban engesztelődön ki.
A kiengesztelödés Isten haragjának elmúlása a bűnös 

fejp felöl.
Hogyan történt ez?.
Nem úgy, hogy Isten nem vett tudomást a bűnről és 

úgy tett, mintha nem volna bűn. Ez azt jelentette volna, 
hogy Isten nem törődik szentségével és megbékül a bűnnel. 
Ez Isten szentségének megsemmisülését vonla volna maga 
után. Isten azonban szentségét megtartotta. Szentségének 
érvényesülése a világ rendjének alapja. A bűnt meg kellett
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büntetnie. Ügy büntette meg a bűnt, hogy elválasztotta az 
az embertől és reá helyezte egyszülött Fiára, akit engesz
telő áldozatul rendelt. Bűnné tette érettünk és Benne bűn
tette meg a bűnt. Ezt jelenti az, hogy Jézus Krisztus engesz
telő áldozat miérettünk. Jézus Krisztus, aki valóságos Is
ten és valóságos ember. Valóságos Istennek kellett lennie, 
mert csak Isten szerezhet kiengesztelést és valóságos ember
nek, mert embernek kellett viselnie a bűn büntetését. Ke
reszthalála, szenvedése, poklokra való alászállása bűneink 
büntetése volt. Helyettünk magára vette Isten haragját. 
0 az „Istennek báránya“, aki hordozta a világ bűneit es 
elviselte az Isten haragját. (Ezs. 53. János 1,29.)

Isten Krisztusban békéltette meg magával az embert.
A kiengesztelődés nemcsak azt jelenti, hogy Isten ha

ragja elmúlt az ember feje felől. Nemcsak Istenben történt 
változás, hanem az emberben is. Isten az ellene lázadó em
bert megbékéltette magával. A megbékélés a szív Isten- 
ellenességének megszűnése.

Hogyan történt ez?
Nem úgy, hogy Isten megbékélt a bűnössel. Isten a bű

nössel nem él közösségben. Ez a bűnössel való megegyezé
sét jelentené. Isten azáltal békéit meg az emberrel, hogy a 
Jézus Krisztusért bűnbocsánatot nyújtott neki. Isten az
által, hogy Jézus Krisztusra helyezte a bűnt és bocsánatot 
adott az embernek, igazzá tette, megigazította az embert. 
Ezzel a Jézus Krisztusért bűnbocsánatot ngert, megigazí
tott emberrel lép közösségre az Isten. Isten az által békíti 
meg az embert, az ellene lázadó bűnöst, hogy a Krisztus
ban bűnbocsánatot kínál néki, s a bűnbocsánatban fel
kínálja a Vele való boldog életközösséget. Az, aki hittel 
fogadja a bűnbocsánatot, meglátja ebben az Isten szere- 
tetét. Tudja, hogv nem kell félnie és rettegnie Istentől, 
mert Isten igazi lénye és igazi műve nem a harag, hanem 
a szeretet. Amikor a hűn ellen haragjával fordult, azért 
tette, hogy szeretetével megmentse az embert. Luther vi
lágítja meg ezt csodálatos egvszerűsé<?«el, amikor különb
séget tesz Isten ..salát munkáin“ és ..idegen munkája“ kö
zött. Saiál munkája az, amit végső akaratának vall és 
amit tulajdonkénnen végre akar hajtani. A másik, idegen 
munkája az előbbivel látszatra ellenkezik, de meg kell 
cselekednie, hogy tulajdonképpeni művét végrehajtsa. Egy 
hasonlattal megvilágítva azt mondhatjuk: az építésznek le 
kell rombolnia a romházat, ha helyébe újat akar építeni. 
A régi rombolása számára idegen munka, de nélküle igazi 
tervét nem tudja végrehajtani. így látja meg a hit a harag 
felhője mögött is Isten szeretetének napsugarát és tudja, 
hogy amikor dőlnek és porladnak a falak, a rossz pusztí
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tása mögött új élet kezdődik. Ebben az új, Istennel meg
békélt életben embertársainkkal is békességre kell igye
keznünk. Jézus mondja: „Boldogok a békességre igyeke- 
zők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.“ (Máté 5,9.) 
Isten reánk bízta a békéltetésnek ezt az igéjét. (II. Kor. 
5,16—21.) Ugyanúgy meg kell bocsátanunk embertársaink
nak is, amint Isten megbocsátott nékünk. Erre tanít a 
Miatyánk 5. kérése és az irgalmatlan szolga példázata is. 
(Máté 18,21—35.)

Az Istennel való életközösség az ítélet napján lesz teljessé.
Isten a megbékéltetés evangéliumát hirdetteti a ke

gyelmi időben, hogy minél többen eljussanak a Vele való 
békességre. A Vele való békesség és a Vele való életközösség 
azonban csak az ítélet napján lesz teljessé. Addig hitben 
bírjuk bűneink bocsánatát és hit által vagyunk Vele élet- 
közösségben. Akkor szemtől-szembe fogjuk látni őt és 
teljessé lesz az Istennel való megbékélt életközösség. (Jel, 
7,9-17.)

174. ének 3. vers: K risztus á rta tla n  b á rá n y !
Ki m iértünk  m eghaltál;
A  k e resz tfa  o ltárán  
Nagy engedelm es voltál.
Viselvén bűneinket 
M egválto ttá l minket.
A dj békességet 
Óh Jézus, óh Jézus!

21. §. 3. A MEGVÁLTÁS.

»Mikor pedig eljött az időnek teljessége, ki
bocsátotta Isten az ő  Fiát, aki asszonytól 
lett, aki a törvény a la tt lett, hogy a törvény 
alatt levőket megváltsa, hog{\ elnyerjük a 
fiúságot.«- Gál. 4,4—5.

Az ember kísérlete a sátán, a bűn és a halál rabságából 
való szabadulásra.

Az önmegváltás legkülönbözőbb formáival kísérletezett 
az ember, hogy a rabságból szabaduljon. A Sátán, a bűn 
és halál hatalmát tapasztalta meg a kisértésekben való 
folytonos elbukásban, a test bűnös kívánságaiban és a ha
lál kérlelhetetlenségében. Ezek alól akart kiszabadulni. Kí
sérleteit az önmegváltás két típusában foglaljuk össze;, me
lyek azonban többnyire együtt jelentkeznek:

l. Az ember kerüli a kísértéseket és menekül a bűn 
elöl. Ez az önmegváltás negatív formája. De ha az ember
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ezt az útat önmaga megváltására akarná használni, akkor 
ki kellene menekülnie a világból és el kellene menekülnie 
önmagától. Ez az öngyilkosság útja. Ezen az úton elér
heti a halált, de nem érheti el a megváltást. Ezen az úton 
jár az a szerzetesség, mely elmenekül a világból, kivonul 
az emberek közül, mindent és mindenkit megtagad, hogy 
elérje üdvösségét.

2. Az ember akarata jóra való nevelésével akarja le
győzni a bűnt. Ez az önmegváltási kisérletek pozitív útja 
Az akarat nevelése is Isten parancsa. De ha az ember ezen 
az úton akarná elérni a megváltást, soha el nem érné. Az 
emberi akaratnál hatalmasabb a Sátán, a bűn és halál 
ereje. Ezt akkor tapasztalja meg az ember, ha harcot 
kezd ellene. Ennek a harcnak kudarcát mutatják azok a 
vallások, melyek beismerik, hogy egy élet kevés a rabság
ból való szabadulásra és áttolják a harcot jövendő élet
síkokra. A lélekvándorlás és a különböző formában e vi
lágra való újjászületés vallásai mind erről a kudarcról 
tesznek bizonyságot, hogy földi életben, emberi erővel nincs 
út a szabadulásra.

Luther szerzetes korában a legkeményebben végighar
colta a negatív védekezésnek és a pozitív akaratmegfeszí
tésnek ezt a kettős útját. Vallja magáról, hogy ha valaha 
szerzetes üdvözölt volna cselekedetei által, neki üdvözölnie 
kellett volna. Azonban csak oda jutott, ahova Jézus mutat, 
mikor tanítványai megkérdezik: „Kicsoda üdvözölhet tehát? 
Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséqes.“ 
(Máté 19,25—26.) Isten pedig megszabadította az emiert 
rabságából a Jézus Krisztus által.

Jézus Krisztus váltott meg minket a Sátán, a bűn és 
halál hatalmából.

Jézus Krisztus a Megváltó. A megváltáson a rabszol
gának rabságából váltságdíjon való kiváltását értették. A 
rab az ember. A Sátán, a bűn és halál rabja. A váltságdíj, 
amelyet Jézus adott, az ö élete. Erről a megváltásról le
szünk vallást a Kis kátéban: „engem elveszett és elkárho- 
zott embert megváltott minden bűntől; a haláltól és az ör
dögnek hatalmából megszabadított és magáévá tett; nem 
arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ár
tatlan szenvedésével és halálával; hogy egészen az Övé 
legyek, az ő országában, ő alatta éljek, néki szolgáljak 
örökkévaló igazságban, ártatlanságban és boldogságban.“ 
Jézus Krisztus valóságos Isten, azért tudta isteni hatalmával 
megszabadítani az embert, de valóságos ember is, azért 
tudta az ember helyett a váltságdíjat leróni.

Hogyan fizette meg Jézus a váltságdíjat?
Isten kiszolgáltatta Jézust a Sátán támadásának. Meg-
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keresztelkedése után Isten Lelke a pusztába viszi, hogy 
megkísértse a Sátán. Ettől kezdve egész életén keresztül 
kisérti és támadja a Sátán. Mind leplezetlenebbül mu
tatja, hogy egyetlen célja van: Istennek és Isten művének 
megsemmisítése. Jézus azonban minden támadása között 
is hű marad Istenhez. Nem a Sátán eszközeivel, erőszak
kal gj'őz, hanem az Istennek való tökéletes engedelmes
séggel. Ezt a gvőzedelmet tette Isten nyilvánvalóvá, amikor 
jézust a harmadik napon halála után feltámasztotta.

Alávetette magát a törvénynek. Ezt jelenti az, amikor 
az ige azt mondja: „törvény alatt lett“. Ő maga is mondja, 
hogy nem jött a törvény eltörléséért, hanem azért, hogy 
engedelmességével betöltse azt. (Máté 5,17—19.) Azzal, 
hogy betöltötte, a törvény nem tudta kárhoztatni Őt. Nem 
lett a törvény az Ő kárhoztató bírójává, hanem ezzel ő 
lett a törvény urává. A törvény pedig az Ű szolgája lett. 
Azóta is megtartja a törvényt szolgálatában. A törvény 
által vezetteti magához az embereket a bűnbánaton keresz
tül. Kárhoztató hatalmát azonban elvette. Az övéit nincs 
joga kárhoztatni a törvénynek. Csak neki van joga a tör
vény betöltése után a kárhoztatásra. Ezért mondja Pál 
apostol: „Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meg
halt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki 
esedezik is érettünk.“ (Róma 8,34.) Ő pedig nem kár
hoztat senkit, aki hozzá menekül, hanem megszabadít a 
bűntől, bocsánatot ad. (János 8,1—11.)

Jézus átadta életét a halál hatalmának, de a halál nem 
tudta fogva tartani az igazat. Harmadnapon feltámadt a 
halálból, megtörte a halál erejét, diadalmaskodott felette. 
Krisztus erősebb, mint a halál. „Elnyeletett a halál dia
dalra.“ (I. Kor. 15,54.) Ezért diadalünnep a húsvét. A 
keresztyén örvendezés igazi nagy ünnepe. Jézus feltámadása 
az igazi győzedelem a Sátán, a bűn és a halál hatalma 
felett. Ez tesz bizonyossá minket hitünk igazsága felől, ez 
a pecsétje szabadságunknak és ez a záloga üdvösségünk
nek. Krisztus győzelme az alap, melyen a hívők megváltása 
és szabadulása áll. A harcok itt-ott még folynak. A meg- 
szentelődésnek erre a harcára kötelezi Jézus övéit .halálig 
és mindeneket az ítélet napjáig. Az Ő szolgálatára szaba
dított fel minket. A Szentírás ezt úgy mondja: „Felszaba
dulván a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek.“ (Róma 
6,18.) És ez a mi rendeltetésünk: a mennyei Atya gyermeki 
szolgálata. Jézus felszabadított minket rendeltetésünk be
töltésére; Isten gyermekeinek szabadságára. És most az ő 
szolgálatába kell állítanunk szemünket, fülünket, szájun
kat és egész életünket. (Róma 6.)
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Megváltásunk az ítélet napján lesz teljessé.
Ma még hitben és reménységben élünk. Isten az ítélet, 

napjáig engedi, hogy kiki megharcolja a hitnek harcát.. 
Megengedi, hogy a Sátán megrostálja az embereket és 
kiválogassa azokat, akik néki akarnak szolgálni. (Luk.. 
22,31—32.) Próbának és kisértésnek a hívők is ki vannak 
téve, de ígéretük van arra, hogy az ítélet napján mind
azok, akik a hitben megradtak, elnyerik a teljes váltságot,. 
az örök életnek koronáját. (Jel. 2,8—11.)

331. ének: Jézus, ki bűnös telkemet,
K árhozatból kim entéd 
És örök üdvösségem et 
H aláloddal megszerződ,
Áldom örök jó ság o d a t;
Szívem, szám hűséget fogad,
Hogy te tszésed re  éljek,
S csak T ebenned  reméljek.

VI. A  Szentlélek Úristenről szóló
tanítás.

22. §. A SZENTLÉLEK SZEMÉLYE fiS MÜVE.

»Az Istennek szerelnie kitöltetett a mi szi
vünkbe a Szentlélek által, aki adatott né- 
nünk.« Róma 5,5.

Isten minden ajándékát a Szentlélek által adja nékünk.
Krisztus az egész emberiségért elvégezte a váltságmű- 

vet a keresztfán. Ez a váltságmű az egyes emberé, a miénk 
a Szentlélek munkája által lesz. Amint Luther a Kis 
kátéban tanítja: „Hiszem, hogy saját értelmemmel, vagy 
erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban 
hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott en
gem az evangélium által, ajándékaival (az igével és szent
ségekkel) megvilágosított, az igaz hitben megszentelt és 
megtartott: amiképpen a földön az egész keresztyénséget 
hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztus
nál megtartja az egy igaz hitben. Ebben a keresztyénségben 
kegyelnie gazdagságából nekem és minden hívőnek min
den bű fit naponként megbocsát, az ítélet napján engem és 
minden holtat feltámaszt és nekem minden Krisztusban, 
hívővel együtt örök életet ád.“
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A Szentlélek a szentháromság egy igaz Isten harmadik 
személye.

A Szentlélek élő, személyes Isten, nem pedig valami 
személytelen szellemi erő. Nem azonos az ember leikével. 
Az emberi lélektől azáltal különbözteti meg a Szentírás, 
hogy Szen/-léleknek nevezi. Szent, mert nem embertől ered 
és nem az emberhez tartozik, hanem Isten Lelke. Az Atyá
tól és a Fiútól öröktől fogva származik. Isteni személy], 
mint az Atya és a Fiú. Jézus Krisztus mennybemenetele 
után küldi el, hogy elvezéreljen minket minden igazságra. 
(János 16,13.) Az első pünkösdkor, a világba való első 
belépése alkalmával különös csodával kezdi munkáját. Ket
tős tüzes nyelvek alakjában, mintegy hatalmas szélzúgással 
száll az apostolokra. Az apostoloknak a különböző pyel- 
veken való szólás ajándékát adja. (Ap. csel. 2.) Ez a 
pünkösdi csoda mintegy ellentéte a bábeli nyelvzavarnak. 
(I. Mózes 11,1—9.) Ott az emberek égre törő nagyravá- 
gyással égig érő tornyot akarnak építeni. Isten azonban 
megzavarja a bűnös nagyravágyású emberek törekvését, 
összezavarja nvelvüket és szétszéleszti őket. Első pünkösd
kor maga az Úristen építi meg a mennyet és földet össze
kötő anyaszentegyházat. Olyan nyelvet adott az apostolok
nak, melyet minden népből való ember megértett. A szét- 
széledteket pedig újra egy néppé, Krisztus népévé hívja 
egybe. Ezzel mutatta meg Isten, hogy a Szentlélek meg
jelenése páratlanul csodás esemény az emberiség életében.

A Szentlélek az egyházban működik.
A Szentlélek közösséget teremt és közösségben munkál

kodik. Ezt a közösséget nevezzük egyháznak. Az eredeti 
görög elnevezés „ecclesia“ kihívott sereget jelent. Sereg, 
akit a Szentlélek kihívott az evangélium által a Sátán, a 
bűn és halál hatalmából és Krisztus uralma alatt egvbe- 
gyűjtölt. Az egyház tehát a Szentlélek által egybehívott 
gyülekezet. „A szent hívők és juhok, akik az ő Pásztoruk 
hangját hallják.“ (Luther: Schmalkaldeni cikkek.) Vagy 
amint az Ágostai hitvallás mondja: ,szentek gyülekezete.“ 
Szentek, mert nem e világhoz tartoznak, hanem Istenhez: 
Isten népe. Hitközösség, mert a hit által a mennyei Atya 
gyermekei és szeretetközösség, mert a szeretet által Isten 
gyermekeinek testvéri közössége.

A Szentlélek nemcsak egyházat teremt, hanem ebben 
a maga által teremtett egyházban munkálkodik, ügy is 
mondhatjuk, hogy az egyház a Szentlélek munkaterülete és 
műhelye. Azért gyűjtötte össze a gyülekezetei, hogy általa 
és benne az evangélium és szentségek által munkálkodjék. 
Nem lehetünk tehát magános keresztyének, hanem valóban 
egybe kell gyűlnünk, hogy hinni tudjunk, mert hitet
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csak a gyülekezetben támaszt a Szentlélek az evangélium 
és szentségek által. Az egyház tehát „a szentek gyülekezete, 
melyben az evangélium tisztán hirdettetik és a szentségeket 
helyesen szolgáltatják ki.“

A Szentlélek az egyházban a kegyelmi eszközök által 
működik.

Amint a Szentlélek a maga által egybehívott gyülekezet
ben működik, ugyanúgy a Krisztus által rendelt és maga. 
által választott eszközökkel munkálkodik. Ez az ő sza
badsága. Ember nem kötheti meg a Szentlelket. Ő azon
ban az emberek kedvéért emberek által elérhető és meg
fogható eszközöket használ munkája eszközeiül. Ezeket az 
eszközöket kegyelmi eszköznek nevezzük, s ezek az ige 
és a szentségek. Kegyelmi eszközök, mert ezek által közli 
velünk a Szentlélek Isten kegyelmét.

Az igét a Szentlélek indítására a próféták és apostolok 
rögzítették le írásban és őrizték meg késői nemzedékek 
számára. (II. Péter 1,19—21.) Munkája eszközéül az igét 
tehát a Szentlélek hozta létre. Ennek az igének tartalma 
szerint két része van: a törvény és az evangélium. A tör
vény által ismerteti meg velünk bűnös voltunkat, az evan
gélium által hirdetteti Isten kegyelmes szeretetét. Ennek 
hirdettetése által ébreszt bennünk hitet és ez a hit nyeri 
el Isten minden ajándékát, melyet a Szentlélek a szent
ségekben nyújt nekünk.

Jézus Krisztus két szentséget rendelt: a keresztséget és 
az úrvacsorát.

A keresztséget mennybemenetele előtt rendelte. (Máté 
28,18—20. Márk 16,Í5—Í6.) Ezzel a szentséggel kezdi el 
a Szentlélek közösségteremtő munkáját, ezzel kezdődik a 
keresztyén élet. Ezért nevezik ezt a kezdet szentségének. 
(Sacramentum initii.) A keresztségben Isten cselekszik ve
lünk a Szentlélek által. Nem „nevet adunk a gyereknek“, 
nem is „mi lépünk be az egyházba“, nem is „a lelkész vesz 
be az egyház tagjai sorába“, hanem Isten fogad gyermekévé 
Amiképpen testi születésünk sem a mi művünk, azonképpen 
az újjászületés fürdője által Isten gvermekévé való szü
letésünk sem a mi munkánk. Ami a keresztségben történik 
velünk, az nem akaratunkkal és nem akaratunk ellenére, 
hanem akaratunk nélkül történik velünk. A keresztség a 
minden emberi szeretetet megelőző Isteni szeretet. (I. Ján. 
f4,19.) A keresztség újjá teremt minket, újonnan születünk 
Isten gyermekeivé. (Titus 3,4—7.) Újjá születünk azáltal, 
hogy Isten bűnbocsánatot ad a keresztségben. (Ap. csel. 
2,38.) A bűnbocsánat által pedig megigazít, igazzá tesz és 
megszentel, vagyis magáévá fogad minket. (I. Kor. 6,11.)

Az úrvacsora szentsége által a keresztségben egyszer
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nekünk adott kegyelmet újra, meg újra megújítja számunk
ra. Ezt a szentséget Jézus Krisztus halála előtt rendelte. 
(Máté 26,20—30. Márk 14,17—26. Lukács 22,14—23. I. Kor. 
11,23—34.) Ez által a szentség által valósítja meg a Szent
lélek legtökéletesebben itt a földön a Krisztussal és Isten
nel való gyermeki közösséget. Krisztus valóságos teste és 
vére által egyesít minket a Krisztussal. Részesít minket 
Krisztus áldozati halálának minden ajándékában, a bün- 
oocsánatban és új életben. Egyesit a gyülekezettel. Akik 
Krisztus testében és vérében részesedtek, azok testvéri kö
zösséggé, egy testté, a Krisztus testévé lettek. Az egyház 
valóban Krisztus teste, mert feje Maga az élő Jézus Krisz
tus, tagjai pedig mindazok, akik testében és vérében egye
sültek. (1. Kor. 10,15—17. 12,27.) Tekintetünket a Krisz
tussal való teljes és végső közösségre, Isten eljövendő or
szágára irányítja. (Máté 26,29. Jel. 19,6—10.)

A Szentlélek müve az új ember.
A Szentlélek a kegyelmi eszközök állal új életet mun

kál bennünk. A keresztségben nyújtja Isten minden drága 
ajándékát. Bölcsőnkbe mintegy nagy összegről szóló csek
ket helyez. De ez értéktelen maradna számunkra, ha nem 
váltanánk be és valóban nem tennénk magunkévá. Ennek 
a beváltása a hit. A törvény és evangélium által hitet tés 
bűnbánatot ébreszt bennünk. Ezt a hitben való megújúlást 
nevezi a Szentírás megtérésnek. Ez az új élet belső meg
valósulása. Megújítja a hitben Istenhez való viszonyunkat; 
a bűnbocsánat által megigazít. Mind erősebben harcba ál
lít a bűnnel és mindjobban közösségre juttat Krisztussal. 
Ezt a munkáját nevezzük megszentelésnek.

236. ének: Jövel Szentlélek Űristen,
T ö ltsd  be szíveinket bőven 
M ennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal;
M elynek isten i ere je  
Sok népet egy h itre  vive.
Légy velünk is T e  népeddel,
Hogy teljünk  meg dicséreteddel,
D icsőség légyen Istennek!

DG
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VII. Az uj emberről szóló tanítás.
23,§. I. A MEGTÉRÉS.

»»Térjetek meg, m ert elközelgetett a menp-
npcknck országa/« M áté 4,17.

A megtérés a Szentlélek Isten müve.
A Szentlélek Isten téríti meg az embert a törvény és 

az evangélium által. A törvény által megismerteti velünk 
bűnös voltunkat. Önmagunktól erre nem volnánk képesek. 
Önmagunktól észrevehetünk egyes bűnöket, el is hagy
hatjuk azokat, ez azonban még nem a bűn igazi ismerete 
és nem az igazi megtérés. A bűn igazi ismerete csak Isten 
törvénye által van. A törvény felfedi egész bűnös valónkat. 
A bűn megismerése folytán töredelem és rettegés fogja el 
az embert. Ugyanakkor az evangéliumban bünbocsánatot 
nyújt és hitet, bizodalmát ébreszt Isten iránt. Ez a hit 
elfordít a bűntől és odafordít Istenhez. Tartalmilag tehát 
a megtérésnek két oldala van: „Az egyik a töredelem, vagy. 
rettegés, mely a bűn megismerése folytán fogja el a 
lelkiismeretet; a másik a hit, mely az evangéliumból, vagy 
a feloldozásból ered és Krisztusért bízik a bűnök bocsá
natában, megvigasztalja a lelkiismeretet és megszabadítja 
rettegéseitől.“ (Ágostai hitvallás XII. c.) A megtérés tehát 
nem egyéb, mint hívő bűnbánót. Erre mutat a Szentírás
ban a megtérés héber és görög jelentése is. A héber iszó 
jelentése = megfordulás. A Szentlélek elfordít a bűntől 
és odafordít Istenhez. A görög szó jelentése =  belső meg
változás. A Szentlélek a törvénv és evangélium által töre- 
delmet és hitet ébreszt bennünk hívő bűnbánatra vezet.

A Szentlélek az Ige által a keresztséghez térít meg.
Amiképpen a magunk erejéből nem tudnánk hívő bűn

bánatra eljutni, megtérni, hanem a Szentlélek térít meg a 
törvény és evangélium által, úgy a magunk erejével és ér
telmével azt sem tudnánk kitalálni, hogy hová és kihez 
kell megtérnünk. A Szentlélek az Ige által a keresztségre 
mutat. Isten a keresztségben fogad gyermekeivé, a kereszt- 
ségben nyújt bűnbocsánatot, új életet, vele való életközös
séget. A megtérésben a Szentlélek a pogángokat a kereszt
séghez vezeti. (Ap. Csel. 8,26—38. 16,25—34.) Kivezeti 
régi életükből és a keresztségben ráállitja a Krisztus
ban való új életnek útjára. Ezeknél a pogánvoknál, akik
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felnőtt korukban keresztelkedtek meg, hitrejutás és ke- 
resztség egymást követték. Isten keresztségben való újjá
teremtő, újjászülő munkája és a hitben való újonnan szü
letésük egybeesik. A már megkeres ztelkedetteket a Szent
lélek a megtérésben keresztségükhöz téríti vissza. Luther 
ezt egy képpel teszi világossá: a keresztség egy sérthetet
len, szilárd és legyőzhetetlen hajó, mely az üdvösség felé 
tart. Ebbe a hajóba vétetünk fel keresztelésünk alkalmával. 
Megtörténik, hogy sokan kiugranak a hajóból és belevesz
nek a tengerbe. Az is megtörténik^ hogy megcsúszunk és 
kiesünk a hajóból. A megtérés újra és újra való .vissza
térés a hajóba, visszatérés a .keresztségben kapott isten- 
fiúsághoz. A gyermekkorukban megkeresztelteket Isten 
már gyermekkorukban felvette az újjászületés fürdője ál
tal ebbe az üdvösség felé tartó hajóba. Amikor a Szentlélek 
által kapott hitre ébrednek, újonnan születnek a hit által, 
csak ráébrednek keresztségben kapott gj életükre, igten- 
fiúságukra.

Isten azt akarja, hogy egész életünk megtérés legyen.
így tanítja ezt Luther Márton is a 95 tétel 1. pont

jában: „Amikor a mi Urunk és Mesterünk azt mondta: 
Térjetek meg!, azt akarta, hogy a hívek egész élete meg
térés legyen.“ Ezzel azt mondja, hogy a keresztyén ember
nek egész életében a töredelem és hit kettős pólusa között 
kell élnie, hívő bűnbánatban kell járnia. A Szentlélek a 
törvény és evangélium által vezet erre a naponkénti meg
térésre is. Azért ennek a naponkénti megtérésnek is egyet
len útja az igehallgatás, a bibliaolvasás, az imádkozás, az 
úrvacsoravétel és a hívők közösségében, az egyházban való 
henneélés. Az ige által hív ki minket naponként a Szent
lélek a bűnből, újítja meg töredelmünket és vezet az isten- 
fiúságban, ébresztgeti a hitet.

Félreérti a naponkénti megtérést az, aki azt gondolja, 
hogy halogathatja megtérését. Előre kiszámított megtérés 
nincs. A holnap az ember számára nem lehetőség, melyre 
spekulálhatunk, hanem kegyelem. Amikor az ige szól, nem 
halogatásra int az Isten, hanem megtérésre. Ezért int 
minket a Szentlélek: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg 
ne keményítsétek a ti szíveteket.“ (95. Zsolt. Zsid. 3,7—19.)

Isten a megtérésben akaratunkat is szolaálatába akarja 
állítani.

Ezért parancsolja a megtérést. Ez nem jelenti azt, 
mintha az ember akaratán múlna, vagy akaratával har
colhatná ki a megtérést. Nem az akarat tér meg, hanem 
Isten téríti meg igéjével az akaratot. És Isten ezt a meg
térített akaratot a maga szolgálatába, a bűn elleni harcba
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akarja állítani. Ennek az akaratnak azonban van egy 
szörnyű hatalma: fel tud lázadni Isten ellen és ellene tud 
szegülni a Szentléleknek. Az akaratnak ezt a konok ellen
szegülését, bűneiben való megkeményedését nevezi Jézus 
Szentlélek elleni bűnnek. Ez az egyetlen bűn, melyre nincs 
bocsánat. Aki a Szentlélek újjáteremtő művének ellene áll,, 
azt a Szentlélek nem tudja megmenteni. CMáté 12,31—32.)

198. ének: E szom orú napot f
Óh em ber gondold m eg;
Hagyd e l e világot,
Istenedhez té rj meg!
Im ádva nézd ma, Jézusod  
Kínos h a lá lra  mint ju to tt,
M unkálván üdvödet.

24. §. II. A MEGIGAZULÁS.

»A zt tartjuk tehát, hogy az ember h it ál
tal igazul meg, a törvény cselekedetei nél
kül.« Róm a 3,28.

A megigazulás egyházunk középponti tanítása.
Ebben a tanításban benne foglaltatik minden, amit 

Isten érettünk tett és amit a Szentlélek által nékünk ad. 
Mint a mag körül a kristály, úgy kristályosodik ki e körül 
az egész evangélikus keresztyén tanítás.

A megigazulás szót kevesen értik helyesen, mert a 
mindennapi életben nem használjuk. Kizárólag bibliai fo
galom és azért értik olyan kevesen, mert nem forgatják 
a Szentírást. Megigazulni annyit jelent, mint igazzá lenni. 
Megigazulni Isten előtt: igazakká lenni Isten előtt. Isten 
csak igazakkal lép életközösségre, tehát a megigazulás tói 
függ Istennel való életközösségünk, életünk és üdvösségünk.

Hogyan nyerhetjük el az igazságot?
A farizeusi típus, a törvényvallások erre azt felelik: 

a törvény cselekedeteiből. Ez az önmagában bizakodó em
ber örök próbálkozása. A törvény feladata azonban nem 
az, hogy igazzá tegyen minket, hanem hogy bűneink is
meretére tanítson. Azért a törvény cselekedeteiből nem az 
igazság származik, hanem bűneink ismerete.

Egyházunk a Szentírás és hitvallásaink alapján azt 
vallja, hogy Isten ingyen kegyelméből, a Krisztus érdeméért, 
egyedül hit által igazulunk meg. A megszokott rövid latin 
formula szerint: sola gratia, sola fide, ingyen kegyelemből, 
egyedül hit által.
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Isten ingyen kegyelméből igazulunk meg.
A megigazulásban egyedül Isten a kezdeményező, a cse

lekvő és a végrehajtó. Nem az ember kereste, kezdemé
nyezte és szerezte meg az igazságot. Az olyan ember, aki 
lelkiismeretében érzi Isten haragját, nem képes sem arra, 
hogy keresse, sem arra, hogy szeresse az Istent. (Róma 
3,11. Apologia 2,36.) Isten kezdeményezte és fejezte be 
az emberrel való közösség helyreállítását. És ezt ingyen, 
kegyelemből tette meg, anélkül, hogy az ember kérte volna, 
érdemes vagy méltó lett volna rá. Ingyen kegyelemből kí
nálja az igazságot is a bűnösöknek az ige és a szentségek 
által.
Isten a Krisztus érdeméért bünbocsánatot ad nékünk.

Isten azáltal tesz igazakká minket, hogy Krisztus érde
méért megbocsátja bűneinket. A bűnbocsánatban egy cso
dálatos csere történik: Krisztus magára vette bűneinket 
és elszenvedte helyettünk a büntetést, s most nékünk adja 
a bűnbocsánatot és az ö igazságát. Isten a Krisztus érde
méért nem tekint többé bűnösöknek, hanem elfogad igazak
nak. Mindazokat gyermekeivé fogadja, akik Krisztustól bűn- 
bocsánatol nyertek. Isten tehát „a bűnök bocsánatát nem 
tette függővé semmiféle cselekedettől, amit teszünk, hanem, 
csak attól az egyetlen cselekedettől, amit Krisztus végzett, 
amikor meghalt és feltámadott.“ (Luther.)

Hit által miénk a bünbocsánat és az igazság.
Istennek mindez az értünk tett és nékünk felkínált aján

déka nem használna semmit, ha az csak felkínált és nem 
elfogadott ajándék lenne. Hiábavaló lenne, ha Isten az 
igében hirdetné, a keresztségben és az úrvacsorában kí
nálná a bűnbocsánatot, de mi igéjét nem hallgatnánk és 
a szentségeket nem vennénk. Hit által fogadjuk el a bün
bocsánatot és az igazságot. Nem a hit tesz igazakká, a hit 
csak elfogadója az igazságnak. Ezért valljuk, hogy hit 
által igazulunk meg.

A megigazulásnak kettős oldala van. Isten felől tekintve 
Isten bírón döntése. Isten ítélete a Krisztusért megváltozott 
az ember felől. Nem tekinti többé bűnösnek, hanem a 
Krisztusért igaznak és gyermekévé fogadja. Istennek ebben 
az embert felmentő ítéletében láthatjuk Isten igazságát. 
Isten Igazsága nem megtorló, hanem megmentő igazság. 
Rírói ítéletével nem pusztítja el, hanem újjá teremti a 
bűnöst. Űjjáteremti az embert azáltal, hogy elválasztja bű
nétől. A bűnt szentségével elítéli a Krisztusban és az em
bert kegyelmével megmenti a Krisztusban. A megigazulás 
tehát Isten oldaláról: Istennek az embert újjáteremtő bírói 
ítélete. A megigazulás az ember oldaláról tekintve az em-
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igazzá lett, új teremtménnyé lett, Isten gyermekévé lett.
A hívő ember bűnös és igaz egyszerre.

Amikor Isten a bűnbocsánat által megigazította a bű
nöst, nem lelt bűntelenné. Bűneitől végleg csak a halállal 
szabadul. Isten előtt igazzá lett, de önmagában bűnös. Ezt 
úgy mondjuk, hogy az ember megkegyelmezett bűnös. Isten 
színe előtt állva ezt újra és újra töredelemmel és hittel 
kell vallania. Hogyan lehetséges ez? Amikor Isten az em
bert a törvény elé állitja, a törvény bűnösnek mutatja iaz 
embert. És az ember töredelemmel vallja, hogy igaza van 
Istennek, amikor bűnösnek mutatja törvényével az embert. 
Tehát éppen az az igaz, aki a törvény alatt töredelemmel 
vallja magát bűnösnek. Amikor Isten az evangélium 
elé állitja az embert, s Krisztusért a bűnbocsánat által 
igaznak mondja, hite állal Istennek ezt a szavát is igaz
nak fogadja el. Ezért mondja János apostol, hogy aki 
Krisztusban marad, nincs bűne annak és ugyanakkor,, 
hogy aki bűntelennek vallja magát, önmagát csalja meg. 
Cl. János 1,8. 3,6.) így vezetgeti Isten a megkegyelmezett 
bűnöst a naponkénti hit és töredelem, a hívő bűnbánat 
útján. És ez Isten gyermekének egyetlen helyes útja. Igv 
kerüli ki mind a két tévelygést: azt is, amelyik bűntelennek 
vallja magát meghazudtolva Isten törvényét és lelki gőgbe 
jut, azt is, amelyik bocsánat nélküli bűnösnek vallja magát 
meghazudtolva Istennek evangéliumát és kétségbeesésbe 
merül.

207. ének: (D allam : Jézus sebeidnek mélye.)

K risztus h a lá lra  a d a to tt 
A  mi sok bűneinkért,
De harm adnap feltám adott 
M egigazulásunkért.
Örvendjünk mi mind ezen,
Istennek hála  legyen;
M ondjunk neki d icséretet,
Zengedezzünk víg éneket.

25. §. III. A MEGSZENTELÉS.

»Ha valaki a Krisztusbtm van, új teremtés 
az; a résiek elmúltak, imé újjá lett minden.

TT Kor R 17

A megszentelés a Szentlélek műve.
Amikor a Szentlélek a hit által megigazít minket, arra 

szabadít fel a bűn rabságából, hogy új életben járjunk.
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Ebben az új életben ö formál és vezet minket az ige és 
a szentségek által. Életünknek a Szentlélek által való újjá- 
formálását nevezzük megszentelésnek. Az ige és a szent
ségek által napnól-napra beállit a bűn elleni harcba és 
Isten szolgálatába.

A megszentelt életfolytatás harc a bűn ellen.
A keresztyén életfolytatás nem tunyaság és restség. A 

keresztyén ember élete itt a földön soha nem őr célhoz. 
A bűn ellen mindvégig harcolnunk kell. Erről beszél Jézus, 
amikor azt mondja, hogy nem békességet hozott a világra, 
hanem fegyvert. .(Máté 10,34—37.) Életünk megújulása nem 
történik egyszerre. A szívünkben lakozó bűnös kívánság 
csak a bűn elleni állandó harcban törik meg. A megszentelt 
életfolytatás tehát a bűn elleni állandó harc. Luther ennek 
megvilágítására használja a .gyógyuló beteg képét. Amint 
az irgalmas samaritánus nem gyógyította meg helyben a 
beteget, hanem fölvette, vendégfogadóba vitte és ott ápol
tatta, úgy van a megszenteléssel is. A megigazulásban meg 
van mentve az ember, de élete állandó javulásra szorul. 
Krisztus Urunk bevitt minket az egyházba, de a Szent
iéleknek kell naponként megtisztítania az igével sebeinket. 
A betegnek ígérete van a teljes gyógyulásra, de az orvos 
rendelkezéseit nem szabad elhanyagolnia, tilalmait megvet
nie, mert különben visszaesik és belehal sérüléseibe. így 
vagyunk mi emberek, akik Isten előtt igazak vagyunk, de 
önmagunkban bűnösök. Az evangélium alatt igazak, a tör
vény alatt bűnösök. A megigazult embernek fel kell vennie 
a harcot önmaga bűnei ellen. A szent élet tehát egyrészt 
Isten ajándéka a keresztségben és a hitben, másrészt Is
tentől kapott feladat a bűn elleni harcra. Mi ez ellen a 
bűn ellen az által győzhetünk, ha minden tagunkat és 
egész életünket Isten szolgálatába állitjuk. (Róma 6—8.)
A megszentelt életfolytatás Isten iránti hívő engedelmes
ségben való járás.

Pál apostol azt mondja: „Felszabadulván pedig a bűn 
alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.“ (Róma 6:18.) Az 
igazság szolgálata nem holt eszmék, hanem az élő Isten 
szolgálata. Aki felszabadult a bűn alól, az hívő engedelmes
ségben szolgálja az Istent.

A Szentlélek megszentelő munkája a bűnös ember egész 
bensejél újjáformálja az ige által. Értelme megújul Isten 
szolgálatában. A hitben világos és biztos ismeretet nyer a 
világról és önmagáról. Megtalálja élete értelmét és célját. 
Érzelmi világa kiegyensúlyozott lesz. Belső békesség és 
öröm hatja át. Akarata gyönyörködik Isten törvényében 
és örömmel cselekszi azt.
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De megújul a megigazult bűnös külső életfolytatása is. 
Miben különbözik az ó-ember az új-embertől? Abban,hogy 
hisz és hit által, mint jó fa, termi a szeretet jó gyümölcseit. 
(Máté 7,15—20. 12,33—35.) Látszatra semmi, valójában 
egy világ választja el régi életétől. Cselekedeteire nem a 
kényszer, vagy a büntetéstől való félelem hajtja, hanem a 
hitből fakadó szeretet és a gyermeki engedelmesség.

Istenhez való viszonyunkban ennek a hitnek gyümölcse 
az imádságos élet, embertársainkhoz való viszonyunkban 
pedig a szolgáló szeretet.

437. ének: (D allam : Jézus sebeidnek  mélye.)

M it használ keresztyénségem ,
H a  nem aszerint élek.
H a  nincs igaz kegyességem  
És vétkezni nem fé lek ;
H a  szívem földhöz ragad ,
Feledem  szép célom at,
S  .azt, ki értem  m ent halálra,
C sak  nyelvem, s  nem  éltem  áld ja .

26. §. 1. AZ IMÁDKOZÁS.

»Akármit kértek az A tyától az én nevem
ben, megadja néktek.« János 15,16.

Az imádság a szív beszéde Istennel.
Az imádkozás a hívő keresztyén élet lélekzése. Isten

hez való viszonyunk megújulásának a gyümölcse. „A ke
resztyén ember mestersége az imádkozás“, mondja Luther 
Márton. Az imádkozás az egyház egyik ismertető jele.

Imádság csak hitből fakadhat, a hit gyümölcse. Hit 
nélkül nem lehet imádkozni. Nem tud imádkozni az, aki 
a világot vak, érzés nélkül működő mechanizmusnak te
kinti. Számára értelmetlenné és céltalanná válik az imád
ság. Aki az imádkozásban nem lát többet, minthogy ke
délye emelkedettebbé válik, annak számára az imádkozás 
csak lélektani gyakorlat. Az sem tud imádkozni, jiki az 
imádkozást csak lelki tisztálkodásnak, önmagunkkal való 
számadásnak tartja. Imádkozni csak hitből lehet, mert 
„aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik és 
megjutalmazza azokat, akik őt keresik“. (Zsid. 11,6.) A 
hívő tudja, hogy az imádság nem levegőbe elröppenő szó, 
hanem beszélgetés azzal az Istennel,, aki Jézus Krisztusban 
Atyánk. Isten figyel ránk és hallgatja szavunkat. Buzdít az 
imádkozásra. ,(Máté 7,7—12.) Isten némely dolgot nem 
akar megtenni, mig nem imádkoztunk érte. viszont meg 
akarja hallgatni a hitből való imádságot. Nemcsak hitből
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fakad az imádkozás, hanem a hitet az imádkozás erősíti. 
Az imádság nem is más, mint „hitvallás“. Az imádkozásban 
derül ki, Hogy vagyunk-e elég bátrak Istent úgy kérni, 
mint szerető gyermekek szerető Atyjukat és vagyunk-e 
elég alázatosak ahhoz, hogy mindent Istentől kérjünk és 
várjunk. Ezért nehezebb dolog az imádkozás a munkánál. 
Sok férfi, aki nem retten meg a legnagyobb erőfeszítéstől 
sem, menekül az imádkozástól. Bátorság kell ahhoz, hogy. 
a bűnös ember a szent Isten színe elé lépjen. Pedig az 
igazi imádságnak hegyeket megmozdító hatalma van. Ha 
mi valóban hitből tudnánk imádkozni akkor csodálatos 
dolgoknak kellene történniük. (Máté 21,18—22.)

Az imádság mindig válasz Isten megszólítására. Istqn 
az ige és a szentségek által közeledik hozzánk és ezek ál
tal szólit meg minket. Az imádság a hitrejutott ember vá
lasza Isten szavára. Ez bibliaolvasásunk közben lesz egé
szen nyilvánvalóvá. Ha olvassuk Bibliánkat és nem érez
zük szükségét annak, hogy imádkozásban feleljünk, akkor 
az írás csak betű maradt számunkra és nem lett Isten 
igéjévé. Ha hitünk a Szentírás emberi szavai mögött meg
hallja Isten üzenetét, szükségszerűen kell imádságban vá
laszolnunk. A keresztyén életben az ige hallgatása, olvasása, 
a szentségekkel való élés együtt jár az imádkozással. Isten 
szólit meg ezekben és mi válaszolunk az imádságban.
A keresztyén imádkozás Jézus nevében való imádkozás.

Ez azt jelenti, hogy nem egy magunk által kigondolt 
Istenhez imádkozunk, hanem ahhoz az Istenhez, akit Jézus 
Krisztusban szerető mennyei Atyánknak ismertünk meg. 
Amiképpen az Atyát Jézus Krisztus által ismertük meg, 
űgv imádkozni is csak Jézus Krisztus által tudunk hozzá. 
Jézus Krisztust ezért szintén imádat illeti meg. (Fii. 2,10. 
Ap. csel. 7,58. Jel. 5,12.) Isten minden ajándéka a Szent
lélek által ébresztett hitben lesz a miénk. Ezért soha nem 
tudunk eleget imádkozni ezért a Szentlélekért és ehhez a 
Szentlélekhez. A Jézus nevében való imádkozás igy telje
sedik Szentháromság-imádaltá. A keresztyén hit Szenthá
romság-hit, az igazi keresztyén imádság pedig a Szenthá
romság-Isten imádata. Amikor a Szentlélek indítására Jé
zus nevében az Atyához imádkozunk, imádságunknál a 
teljes Szentháromság van jelen és imádságunkat a teljes 
Szentháromság hallja.

Az imádság fajtái: kérő és hálandó^ egyéni és közös 
imádság.

A kérő imádságban mindazt Isten színe elé visszük 
ami nekünk hiányt jelent. Isten maga parancsolja nékünk 
a kérő imádságot. Minden kérésünket, amit a gyermek 
atyja elé vihet, bátran Isten elé kell vinnünk. Kérésünket 
azonban, semmiképpen sem szabad Istenre erőszakolni.
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Minden kérő imádságban benne kell lennie annak az en
gedelmes, Istenre hagyatkozó mondatnak: „Legyen meg 
a Te akaratod“, vagy amint Jézus Krisztus a Getsemáné 
kertjében imádkozta: „Mindazáltal ne úgy legyen, amint én 
akarom, hanem amint Te“. (Máté 26.39.) Mi nem lát
hatunk bele Isten terveibe és sokszor nem tudjuk meg
ítélni, mi szo/gál javunkra és mi van kárunkra. Ezért gyak
ran nem úgy teljesíti Isten kérésünket, amint kérjük, hanem 
ahogyan Ú jobbnak látja. Mi pedig később jövünk rá, 
hogy az ö akarata volt a helyes. így történt ez Pál apos
tollal is. Háromszor imádkozott Istenhez, hogy betegsége 
elmúljék. Isten nem betegségét mulasztotta el, hanem erőt 
adott elviselésére és óriási munkaképességgel áldotta meg. 
Es Pál apostol meglátta, hogy igy volt helyesebb. így 
gyönge testben végzett óriási munkáján keresztül fénye
sebben ragyogott fel az Isten dicsősége. (II. Kor. 12,7—10.)

A kérő imádságok közül külön ki kell emelnünk a bűn
bánati imádságot, melyben Isten előtt töredelemmel meg
váltjuk bűnös voltunkat és bűnbocsánatért könyörgünk. 
A zsoltárokban a legszebb bűnbánati imádságokat találjuk. 
A Miatyánk 5. kérése is bűnbocsánatért való könyörgés. 
(Dán. 9. Zsolt. 51. Lukács 18,9—14.)

A kérő imádságok közé tartozik a másokért való kö
nyörgés, a közbenjáró imádság. Csodálatos példája ennek 
Jézus főpapi imádsága tanítványaiért és a keresztfán el
mondott imádsága ellenségeiért, akik őt keresztre feszítet
ték. (János 17. Lukács 23,34.) Az Ószövetségben Abrahám 
könyörgése Sodorna és Gomora népéért. (I. Mózes 18,28, 
32.) Jézus a könyörgésnek mindkét formáját, a mieinkért 
és az ellenségért valót is parancsolja nékünk. (Máté .5,43 
—48.)

A hálaadó imádság elválaszthatatlanul egybetartozik a 
kérő imádsággal. Ez az Istentől kapott javakért mondott 
köszönet. Nemcsak a testi, hanem a lelki javakért is. Ha 
a hálaadó imádságról megfeledkeznénk, kérő imádságunk 
veszítené el belső jogosultságát. Mi igazsága volna kéré
sünknek, ha nem találnánk okot a hálaadásra is. (Lukács 
17,11—19.)

Az egyéni és közös imádkozásra Jézus egyaránt példát 
mutatott és övéit is mindkettőre tanította. (Máté 6,5—15. 
18,19—20.) Mindkettőnek követelménye az, hogy Isjent 
„lélekben és igazságban“ kell imádni. (János 4,24.) Az 
igazság követelménye azt jelenti, hogy imádságunk őszinte 
legyen. Ne legyünk sokbeszédüek, hanem valóban anpyi 
kérést és hálát vigyünk Isten elé, amennyi a szívünkön 
van. A szívnek teljességéből szóljpn a szák A lélekben való 
imádkozás követelménye pedig azt jelenti, hogy imádkozá
sunkat át kell hatnia Isten jelenlétének. Egyedül Istenre 
kell figyelnünk imádkozásunkban és nem emberek tét-
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szését kell keresnünk. Erre int Jézus, mikor azt mondja, 
hogy imádkozásunknak belső szobánkban kell történnie. 
Az embereknek való tetszelgés nem lélekben való imád
kozás, nem Istennel való beszélgetés. Az igazi imádság
ban az ember még a közösségben is egyedül Isten színe 
előtt áll.

Egyéni és közös imádkozásunknak is rendszeresnek 
kell lennie. Az apostol azt mondja: „Szüntelenül imádkoz
zatok!“ (I. Thess. 5,17.) Ez azt jelenti, bogy az Istenre 
való figyelést egy pillanatra sem hagyhatjuk el. Ebben a 
Reá való figyelmeztetésben rendszeresen kell szakítanunk 
időt a Vele való beszélgetésre. Időbeosztásunkat maga Isten 
irányította azzal, hogy munkanapjaink közé ünnepnapokat 
osztott be az igéjével és imádkozással való foglalkozásra. 
Az istentiszteleten való rész-vétel különösen áldott alkalma 
a közösségi imádkozásnak. Egyéni imádságos életünkben 
is meg kell találnunk azokat az időpontokat, melyekben 
Isten előtt leborulunk. Különösen alkalmas a reggeli és 
esti imádkozás. Másképpen jár egész nap az, aki Isten 
iránti hálával és Isten segítségének kérésével kezdte napját, 
mint az, aki erről megfeledkezett. És másképpen alszik 
az, más lesz egész élete annak, aki elalvás előtt nem bűnös, 
puha ágyban születő gondolatokkal, hanem imádságban 
Istennel beszélve merül álomba. De alkalmat kell talál
nunk az imádkozásra terített asztal ejőtt, étkezés után, 
munkánk kezdetekor és befejezésekor, vendéglőben, vggy 
munkahelyen egyaránt, szégyenkezés nélkül, példaadó mó
don. Ahol megszűnik a rendszeres imádkozás, ott elszárad 
a hit is.

328. ének: Kegyes Jézus, én im ádságom ra,
H a jtsad  fü led  én k iá ltásom ra;
K érésem et kegyelmesen fogadd,
Ne tek in tsed  m éltatlan voltom at.

27. §. 2. A KERESZTYÉN EMBER SZERÉTÉIBŐL
SZOLGÁL.

»Arról ismertük meg a szeretetet, hogp Ö 
az Ö életét adta érettünk: mi is kötelesek 
vagpunk odaadni életünket a mi atyánkfiái
ért.« János 3,16.

A szeretet a hit gyümölcse.
Amint a hit Istenhez való viszonyunkban az imádság 

gyümölcsét termi, ugyanúgy termi embertársainkhoz való 
viszonyunkban a szeretet gyümölcsét. A szeretet is „a Lé-



82

lek gyümölcse", mint a hit. (Gál. 5,22.) A hívő keresztyén 
emberéletében az Istenbe vetett hit együtt jár embertársaink 
szeretetével. Jézus Krisztus is összeköti e kettőt a szeretet 
nagy parancsolatában. (Máté 22,34—40.) János apostol is 
hirdeti a kettő legszorosabb összefüggését: „Ha azt mondja 
valaki, hogy szeretem az Istent és gyűlöli a maga atyjafiát, 
hazug az: mert aki nem szereli a maga atyjafiát, akit 
lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát.“ (I. János 
4,20.) A szeretetienség tehát egyenlő a gyakorlati isten
tagadással. Az Istenbe vetett bizodalonmak és az ember
társaink iránti szeretetnek ezt az egybetartozását fejtette 
ki Luther Márton „A (keresztyén ember szabadságáról“ 
írott művében.

A hit Istennel kapcsol össze. A Jézus Krisztusban való 
hit által vagyunk Isten gyermekei. Ez az istenfiúság olyan 
nagy méltóságot jelent az ember számára, hogy e mellett 
minden más emberi méltóság eltörpül. Ez által a hit által 
szabadulunk meg a Sátán, a bűn és a halál hatalmából és 
leszünk valóban szabadokká. Ezért a hit által „a keresztyén 
ember mindeneknek szabados ura és senkinek nincs alá
vetve“ ' I ! ■ l i ! | 1 : | *| : 'j

A szeretet embertársainkkal kapcsol egybe. Aki a hit 
által Istent mennyei Atyaként ismerte meg, az embertársait 
testvéreiként ismeri meg. Ezért a hívőt embertársaihoz való 
viszonyában a szeretet vezeti. Ez a szeretet pedig önként 
szolgálatra indítja. Ezért a szeretet által „a keresztyén em
ber mindeneknek készséges szolgája és mindenkinek alá 
van vetve“.
A keresztyén szeretet szolgáló szeretet.

A keresztyénségen kívül is van szeretet, de ez a ter
mészetes emberi szeretet más, mint a keresztyén szeretet. 
Éppen ezért a Szentírás más szót használ a természetes 
emberi szeretelre és mást a keresztyén hitből fakadó sze- 
retetre. A természetes emberi szeretetet az „erős“ szóval 
jelöli, melyből a magyarban is használatos erotika szó 
származik, a keresztyén szeretetet pedig az „agapé“ szóval 
jelöli. A magyarban mindkettőt a szeretet szóval fordítjuk, 
mégis különböztetni kell a kettőt.

A természetes emberi szeretet mindig vágyódó) szeretet. 
A hiányyban szenvedő törekvése az után, ami kielégíti. 
Kiegészülés! törekvés. Igv vágyódik a szerelemben egyik a 
másik után. Ez a vágyódás hajtja a tudományszomjas em
bert a mindig több tudásra. így habzsolja az élvezeteket 
az, aki életét üresnek érzi. A természetes emberi szerétéiben 
mindig van valami önzés. A buddhista is hirdeti az ellen
ség szeretetét, mint Jézus, de nem önzetlenül. Nem azért, 
mert az ellenségben testvérét látja, hanem azért, mert az
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«ellenség szeretetétől saját tökéletességét reméli. Ez a sze
retet, ha szükebb körben nézzük, nélia valóban megható, 
tágabb körben nézve kitűnik belőle az önzés. Sok megható 
családi és hazaszeretet szélesebb látókörben tekintve nem 
egyéb családi és nemzeti önzésnél. A természetes emberi 
szeretet mindig az értékesebb felé fordul. Azt szereti, ami 
számára- értéket jelent, vagy aki által nyer valamit, tel
jesebbé lesz az élete. Azt választja társának, .barátjának, 
akitől kaphat, aki tökéletes, aki megfelel neki és aki barát
ságát „megérdemli“.

A keresztgén szeretet ezzel szemben mindig szolgáló 
szeretet. Ez a szeretet Krisztusban jelent meg a világon. 
„Az Isten szeretet“, mondja János apostol. Jézus Krisztus
ban ez az isteni szeretet fölülről alászállt a bűnös .ember
hez. Az Isten szeretete tehát a bűnöshöz aláhajolt, a bűnöst 
megmentő szeretet. És Jézus erre a szeretetre adott példát 
nekünk. (János 13,1—20.) A keresztyén szeretet tehát 
nem önző, hanem áldozatos szeretet. (Ján. 15,12—14.) Nem 
az alul levő törekvése felfelé, hanem az erősebb lehajlása 
a gyöngébbhez. Nem a hiányban szenvedő vágyódása ki
egészülésre, hanem az Istentől kegyelmet és jó ajándékokat 
nyert ember adakozó jósága. így csak a hitben és szeretet- 
ben gazdaggá lett ember szerethet. Erről a kiáradó szol
gáló szerétéiről mondja Luther: „Felebarátom számára is 
„Krisztussá“ akarok lenni, ahogyan számomra Krisztus 

-azzá lett és semmit sem teszek, csak azt, amiről látom, 
hogy arra rászorul, hasznos és üdvösséges neki. Hiszen 
hitem által Krisztusban bőségesen van mindenem. íme 
igv árad ki a hitből a szeretet és hajlandóság Isten iránt, 
s a szerctetből a szabad, szolgálatkész és örvendező élet, 
mely ingyen szolgál a felebarátnak.“ A keresztyén szeretet 
mindig a reá szoruló felé fordul. Jézus nem az igazakért 
jött, hanem a reá szoruló bűnösökért. Ugyanígy a keresz
tyén szeretet is mindig a felé fordul, aki erre a szeretetre 
reá szorul. Erre a szeretetre buzdít Jézus az irgalmas isa- 
maritánus példázatában. Felebarátunkként nem a nálunk 
értékesebbet állítja elénk, hanem a segítségre szorulót. Ezt 
a segítségre szorulót pedig éppen egy ellenségben mutatja 
meg. Mert a zsidók és samaritanusok ellenségek voltak. 
(Lukács 10,25—35. Máté 5,43—48.) A keresztyén szeretet 
tehát nem vár, hanem ad. Nem a tökéletesebbet keresi, ha
nem a rászorulót. Barátul sem azt választja, akitől valamit 
remél (az ilyen barátságok hamar összeomlanak), hanem 
akinek szolgálni tud. Az ilyen barátságok a hálás, gyü
mölcsöző barátságok. — A keresztyén szeretet ijjaz szeretet. 
Nem vak szeretet. (Ef. 4,15.) Krisztus nem úgy hajolt le 
a bűnöshöz, hogy elnézte bűnét, hanem megszabadította 
bűnéből. Nékünk soha nem szabad úgy szeretnünk,. hogy 
bárki kedvéért a bűnt is megszeressük. Hamis szeretet az,
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mely a bűnt, amit másban nem állhat, kedvelt személyekben, 
elnézi. Legkedvesebbünket is figyelmeztethetjük bűnére és 
harcolhatunk bűne ellen anélkül, hogy szeretetünk melegét 
elveszítenék. Jézus kíméletlenül tudta feddeni Péter bűnét, 
anélkül, hogy megszűnt volna őt szeretni. (Máté 16,21—23.) 
Az szeret igazán, aki felfedi bűneinket és segít azoktól meg
szabadulni. Ezáltal lesz a szeretet valóban szolgáló szere
tetté. Ennek a szolgáló, áldozatos, igaz szeretetnek himnu
szát írta meg Pál apostol. I. Kor. 13.-ban.

A keresztyén szolgáló szeretet területei.
Ennek a keresztyén szolgáló szeretetnek területe első

sorban a családi élet. Más annak a házasságnak a képe, 
ahol a házastársak egymást vágyaik «eszközének tekintik 
és más azé, ahol Istentől kapott élettarsaknak tartják 
egymást. Más az a gyermeknevelés is, ahol szeretettel a 
gyermek javát nézik, mint ahol „uralkodnak“ a gyermek 
felett. Keresztyén szolgálatunk területe a hivatásunk. Más
képpen munkálkodik az, aki munkáját csupán kenyér
kereső foglalkozásként űzi és másképpen az, aki Istentől 
kapott hivatásnak tekinti arra, hogy ezzel is embertársait 
szolgálja. Szeretettel való szolgálatunk területe népünk, 
nemzetünk, hazánk, melyeket az állam foglak egységbe és 
a szellemi szolgálat területe a kultúra mezeje.

448. ének: (D allam : Ki dolgát csak Is ten re  hagyja.)

Egy Istenünk és egy U runk van,
Egy tes tn ek  tag jai vagyunk,
Egyek legyünk minden dolgunkban.
Közös legyen minden bajunk,
Ne tek in tsünk  m agunkra csak:
Szem eink m ást is lássan ak -

28.§. 3. A CSALÁDI ÉLET.

»Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját 
és az ö anyját és ragaszkodik feleségéhez r  
és lesznek ketten egy testté .« I. M óz. 2,24, 
»Tiszteld atyádat és anyádat/« II. M óz. 20,12

A család alapja a házasság. y
A házasságot Isten rendelte. (I. Mózes 1,26—28. 2,18 

—25.) Az embert Isten nem hagyta egyedül. Igv szóll: 
„Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítő
társat, hozzá illőt.“ Az asszonyt az Isten az emberből terem
tette és feleségül adta hozzá. Már a magyar „fele-ség“ szó 
is kifejezi a házasság lényegét. Az ember önmagában fél
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ember. Feleségével együtt lesz egésszé. Ezt mondja a Szent- 
írás, amikor így szól: „lesznek ketten egy testté“. A házas
ságban lesz tehát a férfi és az asszony egy egésszé és a 
házasságban lesz az élet teljessé. A házasság tehát Isten 
rendelése. Aki ebben a rendben él, az Isten rendelése (Sze
rint él. Egyházunk tehát tagadja azt, hogy a házasság nél
küli élet fölötte áll a házasság rendjének.

Mivel a házasság nem csupán emberi szerződés, ha
nem Isten rendelése, azért keresztyén emberek házasságukat 
Isten színe előtt, a gyülekezetben kötik meg. A házasság 
nem Isten üdvözítő, hanem teremtési rendjéhez tartozik. 
Ezért a házassági együttélés szabályozására az állam hiva
tott. A rend fenntartása és biztosítása végett az állam elő 
is írja a házasság polgári rendjét. Amikor az állam házas
ságot köt, Isten akaratának engedelmeskedik. A keresztyén 
hívő pedig, aki házasságát Isten rendelésének vallja, Isten 
színe előtt, a templomban kéri, hogy házasságkötését Isten 
megáldja, amint megáldotta az első emberpár házasságát 
is. (I. Mózes 1,28.)

A házasság egy férfinak és nőnek egész életre szóló 
életközössége. A többnejüség és többférjüség Isten rende
lése ellen való. Isten rendelése szerint ketten lesznek egv 
testté. Teljes testi-lelki életközösség nem is valósulhat meg 
csak két fél között. Ahol ezt Isten parancsa ellen vétve ki
játszók, felborul g házasélet békessége és boldogsága, nincs 
többé megértő életközösség és hazuggá válik a szerétel.

A házasság felbonthatatlan életközösség. Amikor Isten 
azt mondja, hogy lesznek ketten „egy testté“, ezzel a házas
ság szoros, felbonthatatlan életrendjét fejezi ki. A felbonl- 
hatatlanság szigorú ószövetségi parancsát maga Jézus is 
megerősíti: „Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember 
el ne válassza.“ (Máté 19,6.) A házasságot csak a halál 
szünteti meg. Egyik fél halálával megszűnik a házasság. 
De megsemmisíti a házasságot a házasságtörés. Aki házas
ságot tör, az megsemmisíti házasságát. A házasságot tehát 
csak a bűn bontja fel, mégpedig éppen ä házasság ellen el
követett bűn, a házasságtörés. Akik házasságtörés bűne 
nélkül bontják fel házasságukat, azok paráznaság vétkébe 
esnek. Semmi más bűn, még a hitetlenség sem oka a há
zasság felbontásának. Ez csak szolgálati alkalom a hívő 
félnek.a másik megmentésére. (I. Kor. 7,12—17.) Ez azok
ra vonatkozik, akik már házasságban élnek. Akik még 
nem léptek házasságra, azoknak vigvázniok kell a hitbeli 
egységre is

A hitbeli egység biztosítja a teljes életközösséget. Mi
vel a házasság nemcsak testi, hanem lelki életközösség, 
erkölcsi életközösség is, azért megkívánja a hitbeli egy
séget. Ahol már fennálló házasságban hiányzik ez a hitbeli 
egység, otl a hívő házaslársnak arra kell törekednie, hogy.
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ezt az egységet szeretettel létrehozza. Ahol még nem áll. 
fenn a házasság, ott arra Ijell igyekezni, hogy házasság, 
azonos hiten levők között jöjjön létre. A vegyes házasságban- 
hiány és veszedelem lehetősége van együtt. Hiánya az, hogy 
a teljes életközösség megvalósulására hiányzik a hitnek egy 
sége. Veszedelem pedig a valóban hívők között a hitbeli 
nézeteltérés. Veszedelem az is, hogy a gyermek nevelésé
nek legfontosabb területe, a hitben való nevelés a másik 
hiten levő házastárs kezéből kiesik. A különböző hit gyer
mekek között is veszedelmessé válhat. Ezért igyekezni kell 
a hitbeli egység biztosítására.

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a házasság 
egy férfiúnak és egy asszonynak egész életre szóló, fel
bonthatatlan, teljes testi, lelki, erkölcsi életközössége.

A házasságra fel kell készülni.
Mivel a házasság teljes testi, lelki, erkölcsi életközös

ség, azért Isten a legkomolyabb felkészülést kívánja tőlünk. 
Ezért kötelez minket már gyermekkorunktól fogva a VI, 
parancsolat megtartására: „Ne paráználkodj!“ Mit jelent 
ez? „Istent féljük és szeressük, szavainkban és cselekede
teinkben tiszták és szemérmesek legyünk és hitvestársát 
mindenki szeresse és megbecsülje.“ (Kis káté) Isten tehát 
azt kívánja, hogy már gyermekkorunktól kezdve készül
jünk a házasságra. Aki ezt a parancsolatot gyermekkorától 
fogva nem gyakorolja, az nem készült fel a házasságra. 
Tisztátalan embert a házassága sem szabadítja meg a 
tisztátalanságától. A felkészületlenül vállalt házasságok leg
többször felbomlanak és boldogtalansággal végződnek. A 
házasságra lelkileg, testileg és anyagilag kell felkészülni.

A házasságra fel kell készülni lelkileg. Akik házasság
ban élnek, azok tudják, hogy a lelki kapcsolat fontosabb ,a 
testinél. Aránylag ritkán fordul elő, hogy testi okok miatt 
bomlik föl a házasság. Legtöbbször lelki okok vezetnek a 
felbomlásra. A boldog és boldogtalan házasság alapja is 
többnyire egészséges, vagy egészségtelen lelki kapcsolat. 
Ahol a lelki kapcsolat megszűnik, ott a testi kapcsolat is 
vagy megszűnik, vagy egészségtelenné válik. A házasságra 
való lelki felkészülés a szereletre való felkészülés. (VI. par. 
magv.) A keresztyén házasságra is érvényes az apostol 
buzdítása: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.“ 
fT. Kor. 16,14.) Az igazi szeretet alanvető jellemvonása, 
hogv „nem keresi a maga hasznát“, fi. Kor. 13,5.) A há
zasságra készülve is meg kell tanulnunk, hogy ne a magunk 
hasznát és javát keressük, hanem a másikat szeretettel 
szolgáljuk. (Fii. 2,4.) A házasságban is vannak nehézségek 
és meg kell tanulnunk egymás terhét hordoznunk. (GaL 
6,2.) Vannak próbatételek és vannak időszakok, amikor a 
testi szerelem alszik, vagy aludnia kell és ilyenkor meg..
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kell tanulnunk egymást szeretettel elszenvedni. (Ef. 4,2.) 
Az ilyen szolgáló, alázatos, próbatételeket kiálló szeretet 
azonban csak hitből fakadhat.

A házasságra fel kell készülni testileg. Testünk tiszta
ságát meg kell őriznünk, hogy házasságunk tiszta marad
hasson. Ezt nem lehet elég korán kezdeni. Testi problémá
ink megoldója nem a házasság. Akit testi problémáinak 
rabságából Krisztus föl nem oldozott, azt a házasság nem 
fogja feloldozni. A házasságban csak az tudja a másikat 
szeretettel szolgálni, aki már házassága előtt megtanulta 
magát hitvestársa számára tisztán megőrizni. A házasságra 
való testi felkészülés önmegtartóztató, tiszta életet kíván. 
Erre pedig erőt az Istenbe vetett bizodalmas hitből merít
hetünk.

A házasságra fel kell készülni anyagilag. Ez nem azt 
jelenti, hogy a házasságot csak bizonyos mennyiségű va
gyonnal kezdhetjük el, hanem meg kell tanulnunk, hogy 
a házassághoz is elegendő az, amit a Miatyánkban kérünk: 
„a mindennapi kenyér“. Meg kell tanulnunk lemondani, 
igénytelenekké lenni, a másikért munkálkodni és anyagiak
ban is szeretettel szolgálni nem önmagunkat, hanem a csa
ládunkat.

Házasságunkra való felkészülésünkre Isten hathatós 
eszközöket ad kezünkbe.

Az ige hallgatása és olvasása közben vezet minket igaz 
hitre, melyből igaz szeretet fakad. Ez által nyerhetjük el 
a Szentlélek erejét a gonosz elleni küzdelemre. Az igében 
mutatja meg a testi-lelki tisztaság útját és a Szentlélek által 
vezetget is azon az úton. Ezzel együtt kell járnia az imád
kozásnak: Luther írja: „Szükségképpen vagy a testnek, 
vagy a léleknek kell lángragyúlnia és nem adatott bizto
sabb győzelem a test lobogó tüzén, mint a szívnek alázatos 
imádságba való merülése, mert vagy a lélek lángoló és rá 
csakhamar a test langyos lesz és hideg, vagy pedig pneg- 
forditva.“ Nincs hathatósabb fegyver a gonosz kívánság 
elleni küzdelemben az imádságnál. A munkában való el
foglaltság és az egészséges snort szintén hasznos eszközök 
testünk fegyelmezésére. A tétlenség és henyeség a bűn me
legágya. Isten az embert munkára rendelte. A restség tehát 
maga is bűn, s belőle egyéb bűnök származnak. Egyik bűn 
szüli a másikat. A test gonosz vágyainak fékezésére szük
séges sokszor a böjt is. Böjtön a Szentírás testi mérték
letességet ért, testünk fegyelmezését. A mértéktelen életből 
is bűnök származnak és gonosz vágyak. Az ezek elleni 
küzdelemben nem szabad visszarettennie az embernek attól 
sem, hogy alapos mértékletességre szorítsa magát. Jobb 
kezdetben ellene állni a gonosznak, mint később ébredni 
hatalmára. Aki rabjává lett egy bűnös szokásnak, sokkal 
nehezebben szabadul meg tőle, mint aki kezdetben megtanul
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győzni felette. Ezt mindig kevésbbé támadja azon a ponton 
az ördög, sőt teljesen meg is szabadulhat tőle. Ezt mondja 
Jakab apostol is: „Engedelmeskedjetek azért az Istennek; 
álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek.“ (Jakab 4,7.)

A házasság gyümölcse a gyermek. t
Amikor Isten azt a parancsolatot adja az első ember

párnak: „szaporodjatok“, azt akarja, hogy minden házasság 
gyümölcsöző együttélés legyen. (4. Mózes 1,28.) A házas
ság gyümölcse a gyermek. A gyermek nélküli házasság gyü
mölcsléién házasság. Isten a házasságit a gyermekben áldja 
meg. Akik kényelemből, vagy önzésből kirekesztik házas- 
életükből a gyermeket, súlyos vétekkel terhelik meg ma
gukat és Isten áldását utasítják vissza. Isten azért rendelte 
a házasságot, hogy általa folytassa emberteremtő munkáját. 
Isten tehát munkájából és munkája gyönyörűségéből adott 
részt az embernek, amikor megengedte, hogy gyermeket 
hozhasson a világra és gyermeket nevelhessen. Azért aki 
megakadályozza a gyermek születését, Isten teremtő mun
kájának és akaratának szegül ellene. Büntetés nélkül pedig 
nem lehet Isten ellen szegülni. Van olyan házasság is. ijie- 
lyet Isten nem akar gyermekkel megáldani. Ebben az esetr 
ben bele kell nyugodni Isten akaratába. Amely házasságot 
azonban Isten gyermekkel akar megáldani, nem szabad 
akaratának ellene állni.

Isten nem csupán egy gyermeket akar adni. Ezzel is 
megvan a maga csodálatos célja. Az a család, amelyben egy 
gyermek van csonka, ment hiányzik belőle a testvér. A 
testvérek egymáshoz való ragaszkodásukkal tanulnak nies 
küzdeni az egyéni önzés rombolása ellen. Minél több a 
testvér, annál jobban tudják gyakorolni egymás közt a ke
resztyén testvéri szereletet. A testvérek egymás között ta
nulhatják meg azt is, hogv mit jelent az, mikor hit által 
minden embert testvérünknek vallunk. A gyermekek számá
nál az Isten iránti bizodalomnak és hitvestársa iránti sze
retetnek kell vezetnie a férfit. A gyermeket Isten iránti 
bizodalommal kell fogadnia és hitvestársa egészségére sze
retettel kell vigyáznia. A gyermekre súlyos hatással van, 
ha elcsigázott testtel hozzák világra, vagy örömtelen lélek
kel fogadják megérkeztekor.

A nevelés alaptényezője a család. >
Isten felelőssé teszi a szülőket gyermekeikért, az atyák 

vétkeit gyermekeikben is megbünteti. (II. Mózes 20,5—6. 
V. Mózes 6. Ef. 6,4.) Gyermekeiket ápolni kell, testük-lelkül? 
egészséges fejlődését elő kell segíteniük és segítségükre kell 
lenniök az éZet útjára való indulásukban. Felelősek azért 
is, hogy Isten féléimére és szeretetére neveljék gyermekei-
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Let, s megmutassák nekik a szabadulás útját. A nevelés 
azonban nemcsak felelősség, hanem Isten ajándéka is. Isten 
a maga gondviselő és atyai munkájából ad részt a szülők
nek, amikor a gyermeknevelés munkáját reájuk bízza. Azért 
méltán nevezi Luther a szülőket Isten helyetteseinek. A 
szülők igy a gyermek első nevelői, oktatói és papjai. Isten 
a legnagyobb földi méltóságot adta a szülőnek. Azonban 
mégsem szabad a szülőknek ezért elbizakodniuk. Mindig 
tudniuk kell, hogy Isten előtt ők éppen olyan bűnösök, mint 
gyermekeik. Azért az igazi keresztyén szülő úgy nevel, 
hogy a bűnt feltáró törvényt és a bűnbocsánatot hirdető 
evangéliumot éppen úgy vonatkoztatja magára, mint .gyer
mekére. Ez az igazi keresztyén szeretettel való nevelés: a 
törvénnyel harcolni a gyermekben levő bűn ellen és az 
evangélium által odavezetni a Krisztushoz, akiben egyedül 
van üdvössége gyermekének is. Ezért a szülőnek is újra, 
meg újra Istenhez kell fordulnia., mert csak az a szülő tud 
helyesen nevelni, aki maga is engedi neveltetni magát Isten 
törvénye és evangéliuma által.

A gyermeknek Isten a IV. parancsolatban parancsolta 
a szülők iránti engedelmességet: „Tiszteld atyádat és anyá
dat!“ Mit jelent ez? „Istent féljük és szeressük; szüleinket 
és urainkat meg ne vessük, se haragra ne ingereljük, hanem 
tiszteljük, becsüljük és szeressük őket, nekik szolgáljunk és 
engedelmeskedjünk.“ Ez határozza meg a gyermek hely
zetét a családban: szüleinek alá van rendelve., nekik tisz
telettel, megbecsüléssel és szeretettel tartozik. De ez hatá
rozza meg a gyermek feladatát is: szolgálat és engedelmes- 
siég. A nagy kátéban Luther azt mondja: „Véssük tehát a 
fiatalság szívébe, hogy a szülőben Isten helyettesét lássa 
és igy vélekedjék, legyen bár szülője alacsony sorsú, sze
gény, tehetetlen és akadékoskodó, mégis atya és anya, akit 
Isten adott. Életmódjuk, vagy hibáik miatt a köteles tisz
telettől nem foszthatok meg. Azért a szülőknek nem a sze
mélyét kell nézni, hogy milyen, hanem Isten akaratát, aki 
igy parancsolja és rendeli... az ifjú nemzedék minden más 
dolgot figyelmen kivül hagyván, elsősorban erre a paran
csolatra nézzen. Ha Istent igazi „jó cselekedettel“ akarják 
szolgálni, teljesítsék azt, ami kedves az atyjuk és anyjuk, 
illetve azok előtt, akiknek, mint az ő helyetteseiknek alá 
vannak rendelve.“ Ez alól a kötelezettség alól még az ön- 

, álló elhelyezkedés sem menti fel a gyermeket. Isten mind
végig tettekben megnyilatkozó hálát követel a gyermektől 
szülője iránt, akinek életét Isten után egyedül köszönheti. 
Az a család lesz valóban élő alapsejtje a népnek és az 
egyháznak, melyben Isten akarata szerint nevelő szülők 
«és Isten akarata szerint nevelt gyermekek vannak együtt.
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27. ének: M i A tyánk, ki vagy mennyekben, 
H ozzád sietünk lélekben,
S m iként magad parancso lád , 
Imádkozunk, mint egy család. 
A d d  fohászunk ne az ajkon, 
De szívünk mélyén fakadjon.

29. §. 4. A HIVATÁS.

»Aki hü a kevesen, a sokon is hű az; és 
aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.«~

Lukács 16.10.

A hívő ember munkáját Istentől vett hivatásnak tekinti.
A hivatás szó egyik legbiblikusabb fogalma nyelvünk

nek. Eredetileg az evangélium hívó szavát jelenlette, meny
ivel Isten országába hív el minket. /Máté 20.1—16.1 .De 
már a Biblia használja abban az értelemben is, hogy az 
ember munkakörébe nem véletlenül került bele, hanem 
Isten hívta el és Isten állította abba.. Minden munka tehát 
Istentől kapott feladat. A különböző munkakörökben ugyan
annak az Istennek szolgálunk. (I. Kor. 12,5.) Egyházunk 
megszünteti azt a különbséget, melyet munka és munka 
között tenni szoktak. Ezzel megszünteti az embereknek ma- 
gasabbrendü és alacsonyabbrendü csoportokba sorolását. 
Amikor egyházunk azt tanítja a Szentírás alapján, hogy 
minden munkára Isten hív el, azt is vallja, hogy minden 
becsülettel végzett munka Isten szolgálata. Az utakat építő, 
tisztogató munkás hűséges munkájával éppen úgy Istent 
szolgálja, mint az utakat megtervező, hűségesen dolgozó 
mérnök.

Minden munkáért Istennek tartozunk felelőséggel. 
Mivel Isten hívott el minket minden munkára, Isten szá
mon is kéri tőlünk munkánk végzését. A Szentírás ezt úgv 
mondja, hogy „sáfárok“ vagyunk. Számadási kötelezettség
gel tartozunk Istennek, felelősek vagvunk minden munkáért. 
A magyar „felelős“ szó szépen érzékelteti ezt az Isten előtti 
számadási kötelezettséget. Isten megkérdez minket mun
kánk felől és nekünk felelnünk kell munkánkért. (Lukács 
16,1—2. 19,11-26. Máté 25,14-30.)

Isten azt kívánja, hogg minden munkánkat hűséggel 
végezzük. Nekünk Isten hívásához való hűségünkért kell 
felelnünk. Magában a hivatás szóban is benne rejlik a „hí
vás“ és „hűség“ fogalma. Régi magyar szavakban ezt a 
két fogalmat egy szó jelölte. A Biblia régies nyelve ezt az 
egységet meg is őrizte. Pl. Légy hív mindhalálig. Mun
kánkra Isten hív el és mékünk azt hűségesen kell végez
nünk. Ebben a hűségben rejlik a mi felelősségünk. „Ami
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pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy ,min- 
denik hívnek találtassák.“ (I. Kor. 4,2.) A hűségnek ez a 
követelménye azt jelenti, hogy minden munkánkban szor
galmasaknak és becsületeseknek kell lennünk. Igazán hű
séges csak az lehet, aki munkáját Istentől kapott hivatásnak 
tekinti és tudja, hogy érte Istennek tartozik felelősséggel. 
Az ilyen ember minden ellenőrzés nélkül hűségesnek és 
megbízhatónak fog bizonyulni, akár a legkisebb, akár a 
legmagasabb munkakörbe állitják is.

Hogyan érvényesül Isten elhívása pályaválasztásunk
kor?

Pályaválasztásunkat Isten két úton határozza meg. Az 
első a hajlandóság és tehetség, amit Isten telkünkbe adott 
és ami alkalmassá tesz bizonyos hivatások végzésére. A 
másik pedig életünk külső lehetőségei, melyek előttünk 
állnak. Ha mindkettő úgy alakul, hogy lelkünk v;ígya aka
dály nélkül teljesül, fel vagyunk .mentve a választás kínja 
alól. Lehetséges, hogy külső körülmények akadályozzák 
a tehetségünknek megfelelő pálya választását. Ha ilyenkor 
más munkakörbe kerülünk, abban is Isten kezét kell láf- 

. nunk. Esetleg csak próbára tesz minket,, hogy elég kitartók 
vagyunk-e célunkért küzdeni. Vagy alkalmatlannak talál 
arra a hivatásra, melyre mi magunkat alkalmasnak véljük. 
Isten feljogosít arra, hogy céiunk eléréséért harcoljunk, de 
nem jogosít fel arra, hogy kénytelenségből vállalt munka
körben hűtlenek legyünk. Nemcsak Isten vonja felelősségre 
az ilyen embert, de emberek előtt is visszataszító, ha valaki 
hűtlenül végzett egy „kénytelenségből“ vállalt munkát, de 
a munka bérét és jutalmát „hűségesen“ elfogadja.

Isten munkálkodásra hívott el minket.
Isten amikor megteremtette az embert, megadta neki 

földi hivatása parancsát is: a föld és a földi teremtmények 
fölötti uralom, a föld művelése és őrzése. (I. Mózes 1,28.
2,15.) Uralom a föld felett a munka által.

Mit jelent uralkodni?
Az uralom mindig tekintélyt jelent. Uralmat gyakorolni 

pedig annyit jelent, mint tekintélyt gyakorolni. Áz ember 
a föld feletti uralomban Istentől kapott tekintélyére támasz
kodik. Ebből a tekintélyből származik a rend. Uralkodni 
tehát annyit is jelent, mint rendet tartani, békét biztosítani. 
Ahol a tekintély megszűnik* ott megszűnik a pend és az 
uralom is. Ott felfordulás és zűrzavar támad. Az uralom 
mindig biztonságot is jelent. Isten azt is parancsolja az 
embernek, hogy őrizze a földet, melyet gondjaira bízott. 
Ennek az őrzésnek a feltétele a biztonság. A biztonság az 
élet védelme. Ennek a biztonságnak fenntartója a jog. Amint 
a tekintély és rend egymásból következik, úgy következik
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egymásból a biztonság és a jog. Az uralom Istentől kapott 
kötelesség. Ez a világ felé ügy mutatkozik, mint a világ és 
emberek javának szolgálata.

A természet (ölötti uralomból születik a kultúra. A kul
túra szó maga is művelést jeleni. A természet megművelése, 
kimunkálása. Ezért a Szentírásnak ezt a parancsát ős- 
kutúrparancsnak is szokták nevezni. Mivel pedig a termé
szetbe az ember is beletartozik teste szerint, azért ennek a 
természetfeletti uralomnak, kultúrának kettős arculata van: 
jelenti az ember önmaga-művelését, Istentől kapott aján
dékainak (értelmének, érzelmének, akaratának, képességei
nek) kiművelését és jelenti a természet megművelését, az 
ember uralma alá vonását. Mindazok az eljárások és esz
közök, melyekkel az ember ezt az uralmát eléri, a civili
záció név alatt foglalhatók össze. Mindez pedig munkává] 
valósítható meg.

A munka a természet feletti uralomért és az ember éle
tének fenntartásáért folgtatoit testi-lelki fáradozás. A mun
ka Istentől kapott kötelesség. Jézus ezt az Istentől kapott 
parancsot erősíti meg, mikor azt mondja: „Az én Atyám 
mindezideig munkálkodik, én is munkálkodom.“ (Ján. 5,17.) 
A munkában is Isten képmásának kell lennünk. A mun
kálkodó Atya munkálkodó gyermekei. Hivatásunkat egye
dül munkával tölthetjük be. Aki munkáját Isten rendelésé
nek tartja, az munkáját mindig Isten szolgálatának is fogja 
tekinteni. Isten nemcsak az egyén megélhetését és boldo
gulását, hanem a társadalom jólétét és egészségét is a mun
kához kötötte. A henye és munkakerülő társadalom sorsa 
nyomorúság és pusztulás. A hűséges munka tehát nemcsak 
Istennek, hanem a társadalomnak is szolgálata.

A pihenésnek csak a munkával kapcsolatban van ér
telme és jogosultsága. A munka mindig megelőzi a-pihenést 
és követi is azt. A Teremtő úgy alkotta meg szervezetünket, 
hogy munkánkat újra, meg újra bekövetkező pihenéssel 
felváltva tudjuk végezni. Ennek oka az, hogy a szervezet 
közben kifárad. A pihenés tehát jog, de kötelesség is. (IT. 
Mózes 20,8—11.) A szervezetet nem lehet kizsákmányolni 
Isten büntetése nélkül. Luther mondta egvszer a késő éj
szaka is dolgozó Melanchtonnak: „A jó Istennek semmit
tevéssel is lehet szolgálni.“ A munka és pihenés között 
nincs áthághatatlan ellentét. A munka különböző fajtái 
olyanok, hogy egyik munka jelentheti a másiktól való meg- 
pihenést. Szellemi munkánkból eredő fáradságot elűzheti 
valamilyen üdítő testi munka és fordítva.

A játék és szórakozás a pihenésnek bizonyos formái, 
melyekben testi és szellemi erőink megújulnak. Amint mun
kánkban különböztethetünk testi és szellemi munka között, 
ugyanúgy a játékban és szórakozásban is megvan ez a kü
lönbség. A sport testi erőink fejlesztésének és testünk fel
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üdítősének eszköze. A sport nem lehet öncél. A sportnak 
kell életünk szolgálatában állnia és nem az életnek a sport 
szolgálatában. A sportban is mértékletesség és józanság 
vezessen. A szellemet foglalkoztató játékok közölt sokféle 
fajta van. A játék határán és a komoly szellemi foglalkozás 
határán állnak a szinház, mozgószinház, hangverseny, ol
vasmányok, kiállítások stb. Ez a legtöbb embernek szóra
kozás és felüdülés, de sokak számára hivatás is. Nagy 
jelentőségük abban van, hogy szellemi életünk gazdagabbá 
válik általuk. Könnyebb fajtái a szellemi játékoknak a kü
lönféle kombináló játékok: sakk, kártya, rejtvény stb. Ezek 
helyes mértékletességgel felüdítőek, de vigyáznunk kell, 
nehogy szenvedéllyé váljanak, vagy nyerészkedési vágyat 
szolgálják. Ha az ember a pihenésben is Isten akaratát 
látja, igyekszik pihenő idejét is Isten akarata szerinti já
tékokkal és szórakozásokkal tölteni. Isten akarata szerint 
való pedig mindaz, me/y valóban a fáradt test és lélek 
felüdülését és pihenését szolgálja, s újra erőt ad hivatásunk 
és munkánk hűséges végzésére.

Méltó a munkás az ö jutalmára. (Lukács 10,7.)
Isten akarata szerint a munka minden jognak a for

rása. „Aki nem akar dolgozni, ne is egyék“, — mondja az 
apostol. (II. Thess. 3,10.) A munkálkodó elsőrendű joga 
munkája gyümölcsét élvezni. A munka jutalmának, béré
nek elvonása Isten-ellenes és erkölcstelen dolog. Ugyanígy 
a tétlen élet és a más munkájából való henye megélés is.' 
Igazi jog forrása csak a munka lehet. Megbecsülésre és 
a társadalom védelmére annak van igazán alapvető joga, 
aki a társadalom fenntartásához és jólétéhez a maga mun
kájával becsületesen hozzájárult. Az igazi szociális rend 
sem más, mint a munka bérének és a munka alapján ki
járó társadalmi megbecsülésnek igazságos rendezése.

Az egyház nem lehet közönyös a társadalmi és gazda
sági élet bajaival szemben. Egyrészt azért, mert a bajok
nak mindig súlyos erkölcsi kihatásai is vannak. Másrészt 
pedig azért, mert az egyháznak, mint a szeretet testvéri 
közösségének együtt kell éreznie a szenvedővel. (Róma
12,15. 1. Kor. 12,26.) Ebben az esetben is egyetlen fel
adata az egyháznak az ige hirdetése. Isten törvényévél kér
lelhetetlenül feddenie és ostoroznia kell minden bűnt és 
igazságtalanságot. (Önzés, nyereséghajhászás, kizsákmányo
lás, megbízhatatlanság). Másrészt az evangélium hirdeté
sével arra kell törekednie, hogy az evangélium életújító 
hatalma minden embert átformáljon. Igazi megújúlás nem 
a külső életviszonyok megváltoztatása (ez az állam feladata)* 
hanem az emberek belső, lelki megújúlása. Ebben a belső 
megújúlásban Istent mennyei Atyaként ismerik fel, egy-
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mást pedig testvéreknek, Isten nagy családja közös tagjai
nak. Ez a hitbeli felismerés indít egyedül a szeretet szolgá
latára.

453. ének: (D allam : Jézus én  bizodalmám.)

G yorsan folyó időm et,
A z Űr nem a d ta  hiába,
D e azért, hogy erőm et,
Gyakoroljam  jó  m unkában;
Hogy mint d rág a  vagyonnal 
É ljek  vele haszonnal.

__ 30. §. o. AZ ALLAM.

»Minden lélek engedelmeskedjék a felső ha
talmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, 
hanem csak Istentől: és amely hatalmassá
gok vannak, az Istentől rendeltettek.«■

Róma 13.1.

Isten az embert közösségi életre teremtette.
Az embernek embertársához való viszonya a társas, 

vagy szociális viszony. Ez más, mint az embernek a ter
mészethez, vagy a többi teremtményhez való viszonya. Az 
ember embertársa fölött nem uralomra van rendelve. Ezt 
mutatja a teremtés történetében már az is, amikor Isten 
igy szól: „szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt“. (I. Mózes 
2,18.) Az állat is segítőtársa bizonyos fokig az embernek, 
de nem „hozzá illő“. Az embernek alája vannak rendelve, 
mig embertársa mellé van rendelve. Ezt mutatja I. Mózes 
2. fejezete, mely szerint Isten felvonultatja az ember előtt 
az állatokat, mielőtt hozzá illő segítőtársat teremt neki. 
Az ember az állatoknak nevet ad. A névadás a Szentírás
ban éppenúgv, mint pl. a középkori hűbéri viszonyban, 
uralmat jelentett. Ezért ad pl.Nabukodonozor új hevet a 
fogságba esett Dánieléknek. Ezzel is fölöttük való uralmát 
jelzi. Ezért jelenti meg előre Isten is küldötteinek nevét, 
mert ezzel is azt fejezi ki, hogv azok különösképpen az <3 
uralma alatt állanak. Ezért engedi meg Isten, hogv az álla
toknak az ember adjon nevet, mert ezzel is tudatja' vele, 
hogy fölöttük ő az úr. Az embernek azonban Isten maga ad 
nevet. Amikor az ember végignézi és sorra nevet ad az 
állatoknak, megállapítja, hogy magához illő segítőrtársat 
nem talált. Az állatok az embernek alája vannak ren
delve. Isten azonban embertársát hozzá illőnek teremtette, 
melléje rendelte. Ezért az embernek emberhez való vi
szonya nem hatalmi, hanem szeretetközösség. Szépen mond-
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ja a magyar szó az egy testből és vérből való származásra 
^emlékeztetve testvérnek embertársunkat. Isten azt akarja, 
hogy embertársunkhoz való viszonyunkban is az Ő képé
nek tükrözői legyünk. Isten gyermekei testvéri szeretetének 
tükröznie kell a világ előtt a közös mennyei Atya arcát. 
„Az a parancsolatunk: is van Tőle, hogy aki szereti az 
Istent, szeresse a maga atyjafiát is.“ (I. János 4,21.)

A közösségnek különböző formái vannak, melyek Is
ten teremtési rendjében gyökereznek. A házasság és szár
mazás rendjén alapul a férfi, a nő és a gyermekek erkölcsi 
életközössége; a család. A családban a szülőknek joguk 
van gyermekükhöz, viszont kötelességük róluk gondoskodni 
és őket nevelni. A származás, a nj^elv és a kultúra egy
ségén alapul a nép közössége, melyet a közös haza és a 
közös sors kovácsol össze nemzetté. A nemzet minden 
tagjának joga van a nemzeti életben való részvételhez. Eh
hez hozzátartozik a nemzet szellemi és anyagi javaiban 
való közös részesedés, a kormányzatban való közvetett, 
vagy közvetlen részvétel, hivatás vállalása. A nemzet minden 
tagjának kötelessége nemzetéért felelősséget érezni és vál
lalni, a közös terheket megfelelő arányban viselni, jólétéért 
munkálkodni, védelmért, ha szükséges fegyvert is fogni.
Isten a közösség életét és rendiét az államhatalom által 
tartja fenn.

Az államhatalom nem tartozik Isten teremtési rendjé
hez. Ha az ember nem volna bűnös és Isten akaratát hiány 
nélkül betöltené, nem volna szükség az állam kényszerítő 
hatalmára. A bűn miatt rendelte Isten az államhatalmat, 
bibliai szóhasználat szerint „felső hatalmasságokat“. (Róma 
13,1—7.) A felső hatalmasság tehát Istentől rendeltetett az 
igazak védelmére és a gonoszok megbüntetésére. Van azon
ban olyan állam is, mely Istennek ezt a rendelését semmibe
veszi és ellene támad. (Jel. 13. 17.) Hatalmát nem arra 
használja, hogy a belső rendet, békét és jólétet biztosítsa, 
hanem erőszakkal más békés népek ellen tör (imperialista 
államok), Vagy hatalmával a belső kizsákmányolást, népei
nek elnyomását kisérli meg. (Kizsákmányoló állam.) Az 
állam Isten szerint való tiszte Luther szóhasználata szerint 
„atyai tiszt“. Az Isten akarata szerint való állam mindig 
szociális állam: fenntartja a rendet, biztosítja a békét és 
munkálja az állampolgárok jólétét. Arra törekszik, .hogy 
az állampolgárok között megvalósuljon a helyes munka- 
és szeretetközösség. Az állam biztosítja az életet azáltal, 
hogy fenntartja a rendet. Valóban, ha az állam a maga 
intézménveivel, törvényeivel, bíróival és rendőreivel nem 
üldözné és büntetné a gonoszságot, az úgy elhatalmasodna, 
hogy még a mindennapi kenyér is elveszne és Isten egyháza 
sem maradna meg a földön. „A legfontosabb dolgok egyike,
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hogy a világi {elsőbbségért és hatóságért könyörögjünk: 
Mert Isten leginkább ezek által tartja meg mindennapi ke
nyerünket és nyugodalmas életünket. Mert habár minden 
adomány bőségesen jön az Istentől, azt mégsem őrizhetjük 
meg, se nyugodtan és vidáman nem élvezhetjük, ha állan
dó, békés kormányzatot nem ad. Mert ahol békétlenség, 
eivakodás, háborúság van, ott már eltűnt a mindennapi 
kenyér, vagy legalábbis megfogyatkozott.“ (Luther: Nagy 
káté.) Az államhatalom tehát felügyel az .emberek közötti 
helyes viszonyra és a békére. Ezt irányító módon befolyá
solja, nehogy egyesek mások fölött elhatalmaskodjanak. 
Ezáltal munkálja alattvaló jólétét. Az állam azáltal is mun
kálja alattvalói jólétét, hogy a szerteágazó emberi élet
viszonyokat törvényes intézkedésekkel és intézményekkel 
szabályozza. Az emberi nem elszaporodásával a hivatás
körök is úgy megoszlottak és az emberi élet annyira össze
tetté vált, hogy a maga erejéből senki nem tudna eligazodni, 
sem megélni. Az állam intézkedéseivel ezekben eligazít. 
Néha maga állít be a közérdeket szolgáló olyan intézmé
nyeket, melyekkel alattvalói szükségletét szolgálja. Ez az 
állam szociális feladata. A hívő keresztyén ember tehát 
elismeri az államhatalom isteni rendeltetését és engedel
mesen szolgálja azt. De nemcsak engedelmeskedik néki, 
hanem imádkozik is érte. (I. Tim. 2,1—4.) Az államhata
lom a közösség védelmére Isten akarata szerint használja 
a fegyvert. Ezt joggal fordítja akár a belülről, akár a kívül
ről támadó gonosz ellen. Ha a rendet és alattvalói békes
ségét támadás ellen csak háborúval tudja biztosítani, joga 
van alattvalóitól katonai szolgálatot követelni és azoknak 
kötelességük életüket is áldozni.

Egyház és állam egyaránt Isten szolgálatára vannak.
Mindkettőt Isten rendelte. A kellő feladatai és határai 

azonban elkülönülnek egymástól és azt összezavarni nem 
szabad. Az állam uralkodik és uralmának eszköze a kard, 
a fenyítő hatalom. Az egyház szolgál és szolgálatának esz
közei az ige és a szentségek. Az államhatalom uralmi terü
lete a világi élet köre, az egyház szolgálati területe a lelki 
élet. A kettő Isten akarata szerint kiegészíti egymást és 
együtt szolgálja valóban az emberek életét és üdvösségét.

.Az egyház és állam két esetben kerülhetnek szembe 
egymással: Ha vagy az egyház, vagy az állam megfeledkezik 
Krisztus parancsáról: „Adjátok meg, ami a császáré, a! 
császárnak; ami az Istené, az Istennek“. (Máté 22,21.) Meg
történhetik, hogy az egyház földi hatalomra tör, állam akar 
lenni az államban. Ebben az esetben az egyház megfeled
kezik arról, hogy Isten őt az igével és a szentségekkel való 
szolgálatra rendelte. Nem adja meg az államhatalomnak 
azt, ami Isten akarata szerint megilleti. Ilyenkor az ál-
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hogy visszatérjen Istentől rendelt hivatásához.

501. ének: (D aliám : Vigyázzatok, az t kiáltják.)

Népek hatalm as Istene.
Nemze!eknek egész serege  
Dicsőíti szent n evedet 
Lakhelyet nekik T e  ad tá l,
S hogy azt szeressék, T e  oltottál ■ 
Szívökbe honszeretetet.
Nekünk is e hazát 
Lakhelyül T e  adád,
Őseinket 
T e vezetted,
Segítetted,
Szent h ited re  té ríte tted .

Megváltásunk teljességre jutása.

31. §. I. HALÁL ÉS FELTÁMADÁS.

»A bűn zsoldja a halál; az Isten kegyelmi 
ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk 
Jézus Krisztusban.« Róma 6,23.

A halál Islert ítélete a bűnös ember fölött.

Minden embernek meg kell halnia. A halált sem vég
leg lel tartóztatni, sem elhárítani nem lehet. Bekövetkezését 
lehet siettetni és felidézni, de végleges elhárítására hiába 
fog össze a tudomány. A régiek „mors imperator“-nak. 
halái-királynak nevezték. Valóban teljes hatalommal ural
kodik az emberek fölött. Ádám bűnesete óta a bűnnel együtt 
öröklődik tovább Ádám minden utódára. (Róma 5,12.) A 
halál félelmétől igyekeztek megszabadulni az emberek. Meg
kísérelték elviselhetővé tenni gondolatát azáltal, hogy „ál
talános erejű természeti törvénynek“ mondták, melybe bele 
kell nyugodni. Azonban a-ha'ál gondolatába .mégsem tudott

V i l i .
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belenyugodni az ember. Megkísérelték „megváltó halálnak'1 
-mutatni, mely az embert földi élete nyomorúságaitól és 
szenvedéseitől megszabadítja. Ez a buddhista megváltás
iul. A szenvedéstől való megváltás a halál által. Azonban a 
halált az ember soha nem tudta megváltót megillető öröm
mel fogadni. Az ember haláltól való félelme okát a kinyi
latkoztatás fedi fel: „A bűn zsoldja a halál.“ A halál a bűn 
miatt van és a bűn teszi félelmessé. A haláltól való szaba
dulás útja tehát a bűntől való szabadulás útja. A haláltól 
éppenúgy Krisztus szabadított meg minket, mint a bűntől. 
A haláltól való végső megszabadulásunk ugyanúgy az íté
letben lesz nyilvánvalóvá, mint a bűntől való megszaba
dulásunk. De a halál a hívő számára már itt a földön 
elveszítette „fullánkját“. ,(I. Kor. 15,54—57.) A hívő nem 
fél a haláltól, mert öt a halál meg nem ölheti, csupán el
altathatja a feltámadásig és örök életig. (I. Thess. 4,13—18.)

A keresztijén reméngség alapja Krisztus feltámadása.
0

lézus Krisztus feltámadása a kezessége annak, hogy 
Jézus Krisztus a halálnál is nagyobb Űr, mert legyőzte a 
halált. „Elnyeletett a halál diadalra“. Jézus Krisztus győ
zelmet aratott. Nála vannak a pokolnak és halálnak kul
csai. (Jel. 1,17—18.) És ez a győzedelmes Jézus Krisztus 
a hit áltai a keresztyén embernek ura. Amikor a hit Krisz
tus győzelmére és a bűnök bocsánatára tekint, megszületik 
benne a reménység. A keresztjén reménység Krisztus győ
zelmén alapul és az elfövendő Jézus Krisztusra mutat. A 
reménység mindig a jövőre utal. Nem az reménykedik, 
aki célhoz ért, hanem aki úton van. A keresztyén ember 
pedig a Szentírás tanítása szerint úton levő vándor. (Zsid. 
13,14.) Űtja a kercsztséggcl kezdődött és az örök életben 
ér céljához. Nem a halál a vég. A haláltól nem mentes 
a keresztyén ember sem, mert Ádámtól ő is örökölte a 
halált. De a halál nem végleges állapot. A keresztyén ember 
nemcsak Ádám örököse, hanem Krisztusé is. (Róma 5,12 
-—21.) És a Krisztustól kapott öröksége a feltámadás és 
örök élet. Ezért van meg a hívőnek az a bizonyos remény
sége, hogy amint Krisztus feltámadott a halálból az örök 
életre, ugyanúgy övéit is feltámasztja eljövetelekor az utol
só napon. Ez a reménység pedig nem csal meg, mert Isten 
ígéretére és Krisztus feltámadására támaszkodik. S ez 
minden emberi okosságnál szilárdabb alapja hitünknek.
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Hisszük testünk feltámadását.
Feltámadáshitünk csodálatos összefoglalása Pál apos

tol I. Korinthusi levele 15. fejezete. Az írás szerint minden 
ember feltámad, közvetlen Krisztus ítéletíartása előtt. A 
feltámadás léhát egyetemes, minden emberre kiterjed. A 
Szentírás tanítása szerint hisszük azt is, hogy testben tá
madunk fel. A test a Szentírásban az egész embert jelenti. 
A „test“-re két szó van a Szentírásban. Az egyik jelenti 
a teljes embert, testestül-lelkestül. A másik csak önmagá
ban jelöli a bűnös testet, mely a lélek ellen hadakozik, 
így is mondhatnánk: az egyik a teljes embert jelöli, a 
másik a bűn fészkét mutatja. Amikor az írás a Lest fel
támadásáról beszél, az egész ember feltámadásáról szól. 
Vagyis ezzel azt jelöli, hogy mi támadunk fel és nem lép 
helyünkre senki más. Nem valami árnyék-lélek, vagy .ár
nyék-élet folytatódik tovább, hanem az egész ember támad 
fel örök életre, vagy örök halálra. A feltámadt test azonban 
mégsem ugyanolyan, mint a földi testünk volt. Feltáma
dásunk nem egyszerűen folytatása a földi életnek. Ezt úgy 
is mondhatjuk, hogy a feltámadásban ugyanazok leszünk, 
de nem leszünk ugyanolyanok. Hogy mi történik velünk, 
azt Pál apostol úgy mondja: „Elvettetik romlandóságban, 
feltámaszíalik romolhatatlanságban.“ Ezt az új, romol- 
hatatlanságba öltözött testet „lelki test“-nek nevezi. Romol- 
hatatlan, lelki testben támadunk fel.

A feltámadoltak sorsa az ítéletben dől el, hogy örök 
életre, vagy örök kárhozatra támadtak-e fel.

Mi van halottainkkal és mi történik velünk a halál és 
feltámadás közötti időben? Erre csak annyit tudunk mon
dani, hogy ez az állapotunk az alváshoz hasonlít. Az apos
tolok is, de maga Jézus is az alváshoz hasonlítják ezt az 
állapotot. (Máté 9,24. János 11,11.) Halálunkban ugyanúgy, 
mint az alvásnál, megszűnik számunkra az idő. Amint az 
elalvás és a felébredés között, ugyanúgy a halál es fel
támadás között is egyetlen pillanatnak tűnik ébredéskor 
az átaludt idő. „Amikor Adám feltámad, úgy tűnik fel szá
mára a világ kezdetétől eltelt idő, mint egy órácska alvás.“ 
(Luther.) Azonban az alvásnak ebben az állapotában is 
a hívők Isten kezében és Krisztussal egvütt vannak. (Fii. 
1,23.) A halál sem szünteti meg a hívőnek Istennel és 
Krisztussal való személyes életközösségét.

590. ének: Az én időin, mint a szép nyár,
M enten e ljá r,
És eljő a hosszú tél.
Ámde az Ű r szebb tavaszra  
F eltám asztja
Azt. ki Benne hisz, rem él.

*
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32. §. II. UTOLSÓ ÍTÉLET: ÖRÖK ÉLET ÉS 
ÖRÖK KÁRHOZAT.

»Mert nekünk mindnyájunknak meg kell je
lennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy 
kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket e 
testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.«

I I . K or. 5.10.

Krisztus ítélettartásával jut céljához Isién meqváltó müve.
Jézus Krisztus megígérte, hogy ítéleltartásra teljes di

csőséggel és hatalommal fog visszajönni e világra. (Máté
24. Márk 13. Lukács 21.) Maga a Szentírás már azzal is 
erre utal, hogy nem egy befejezett könyv, lezárt emlék, 
hanem egy várakozással, kéréssel és ígérettel fejeződik: 
„Bizony hamar eljövök. Ámen,“ — ígéri Jézus Krisztus 
és „Bizony jövel Uram Jézus!“ — kéri János apostol és 
vele együtt azóta is a hívő kereszlyénség. (Jel. 22,20.) Jézus 
Krisztusnak ezzel az eljövetelével és ítélettartásával jut 
célhoz Isten megváltói müve és lesz teljessé a mi meg
váltásunk.

Istennek ez az ígérete, a Krisztus eljövetelében való 
hit várakozásra és készenlétre int minket. Jézus maga fi
gyelmeztet: „Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában 
jön el a ti uratok!“ (Máté 24,42.) Az egész első keresz- 
tyénség ebben a feszült várakozásban élt (Jakab 5,8.), de 
minden hívő keresztyén korszakot és embert áthatott Krisz
tus eljövetelének várása és az ezért való imádkozás. Csak 
az tud igazán híven sáfárkodni, akit Krisztus várásának 
hite és a számadásnak felelőssége tölt el. Másképpen él az, 
aki Jézus Krisztust várja és másképpen, aki nem gondol 
Vele. Eljövetelének időpontját nem tudjuk, azt kiszámíta
nunk sem lehet. Nem tudjuk, mennyi időt enged még Is
ten az emberek megtérésére, meddig tart türelme és jó
indulata. (Máté 24,36.) De egyet tudunk: számunkra min
dig az a perc a kegyelmi idő, melyben az ige szavát 
halljuk. (Zsid. 3,15.) És ezek a percek és ezek az alkal
mak, ha Isten büntetésből konokságunkért előbb meg nem 
keményíti szívünket, legkésőbben a halálban lejárnak.

Eljövetelére Ö maga készít fel minket, a hátralevő időré 
Ő maga erősiti övéit. Megjelenti eljövetele jeleit és mind
azokat a támadásokat, melyekben övéinek még része lesz. 
Különösen részletesen leplezi le ezeket a szeretett tanít
ványnak, János apostolnak. (Jelenések könyve.) Ezeket a 
jeleket nem azért jelentette meg Jézus, mintha azokból 
megközelíthetőleg is kiszámítható lenne eljövetele. Azért 
leplezte le ezeket, hogy felkészítsen eljövetelére és megerő
sítsen minket a gonosz elleni harcban. Az utolsó időkben 
a Sátán még egyszer összeszedve erejét megkísérel minél
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több emberi elbuktatni. A „jelenések“ szó az eredeti görög 
kifejezés szerint „leleplezés“. Jézus ezzel a leleplezéssel 
erősíti övéit. De nemcsak a gonosz támadásait, sőt első
sorban nem ezt jelenti meg. Ezzel csak félelmet keltene még 
a leghívebbekben is. Jézus azonban nem félelmet akar 
kelteni, hanem Istenbe vetett bizodalmát és bizodalmát az 
ítéletnapja iránt. (I. János 4,17—18.) Azt akarja, hogy mi 
teljes bizodalommal várjuk üt. Ezért jelenti meg nékünk, 
hogy uralkodik az Űr. Nem hagyta el a világot és az em
bert. Nem engedi a gonosztól elpusztítani. Ä démoni ha
talmak is az Ő kezében vannak. Ő ad nékik hatalmat arra, 
hogy a romokat teljesen lebontsák. És miközben harag
jának ezt a tőle idegen, romboló munkáját végezteti ezekkel 
a démoni, apokaliptikus hatalmakkal, Ő a királyi székben 
ül, valóban uralkodik, őrzi és védi övéit és végzi szeretőié
nek saját munkáját, az új ég és új föld teremtését azok 
részére, akik mindvégig, mindhalálig hívek maradtak. (Jel. 
2, 10.)

Jézus Krisztus az ítéletben véglegessé teszi az ember sorsát.
Az ítélet az ember oldaláról számadást jelent. Számot 

kell adnia kinek-kinek a „cselekedeteiről“. (Máté l(jj>7. 
II. Kor. 11,15. Jel. 22,12.) Ez nincs ellentétben a „hit 
által való megigazulás“ hitével. Különösen Pál apostol nem 
írná ezt, aki egészen középpontba állította a hit általi meg- 
igazulást, ha a cselekedeteken érdemszerző cselekedeteket 
érthetnénk. Itt a cselekedetekről, mint a hit gyümölcseiről 
van szó. Annak a hitnek gyümölcseiről, mely folyton jót 
cselekszik. Jézus tehát nem a holt hitet, hanem az élő, 
gyümölcstermő hitet keresi bennünk. És nékünk erről az 
élő, gyümölcsöző hitről kell számot adnunk.

Az ítéletben Jézus Krisztus megfizet kinek-kinek a cse
lekedetei szerint. Isten jutalmazott és büntetett már ebben 
a földi életben is, de sorsunk az ítéletben válik véglegessé. 
A megfizetésben véglegessé és teljessé teszi azt, ami éle
tünkben már itt e földön elkezdődött. Akik hit által Vele 
már itt a földön életközösségben voltak, azok végleges élet- 
közösségben lesznek Vele. Ez az életközösség nemcsak vég
leges, hanem teljes is lesz. Most már nem csupán hit által, 
mint egy tükör által látjuk Őt, hanem szemtől-szembe, szin- 
rbl-szinre. Ez az örök élet. (I. Kor. 13,12. IT. Kor. 5,7.
I. János 3,2.) A hitetlenek pedig, akik e földön nélküle 
éltek, végleg és teljesen ki lesznek zárva a Vele való élet- 
közösségből. Ez az örök kárhozat.

Jézus Krisztus ítélete örök életre, vagg örök káirhozatra szól.
Az örök élet tehát teljes és örökkéfartó életközösség 

Istennel az üdvözültek ggülekezetében. (Jel. 7,14—17. 22,
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1—5.) Azok, akik az igének világosságában jártak már e 
földön, részesei lesznek az örök világosságnak és fényle
nek, mint a nap az ő mennyei Atyjuk országában. (Máté 
13,43.) Ezek azok, akik hitükben meg nem szégyenülnek 
és nem csalódnak, legfeljebb határtalan csodálkozás tölti 
el őket, mert a teljesség minden emberi várakozást és re
ménységet felülmúl. Szavakkal leírni nem lehet, mert ami
ket Isten készített, azt szem nem látta, fül nem hallotta 
és az ember elméje elgondolni sem képes. (I. Kor. 2,9.)

Az örök kárhozat, az örök halál sem megsemmisülés, 
hanem az Istentől való végleges és teljes eltaszílottság el
képzelhetetlen kínja. (Máté 13,42. Márk 9,43—44.) Akik 
a sötétséggel voltak szövetségben, az örök sötétségbe vet
tetnek. Ezek sorsa a megszégyenülés és a legteljesebb és 
legkeservesebb csalódás. Csak a hit nem szégvenít meg, 
de minden más, amibe bizodalmunkat vetettük, összeomlik 
az ítéletben. Látniok kell, hogy akiben és amiben nem! 
hittek, az mind valóság és most már nem tudnak rajta 
változtatni. A kárhozatnak ez a kínja, a lelkiismeretnek ez 
az el nem múló mardosása az az örök tűz, mely emészti 
őket. Ez rettentse el az embert a hitetlenségtől!

593. ének: M ents meg engem  Uram,
A z örök halá ltó l,
A m a végső napon 
M inden kíntól, bajtó l.
M időn az ég  s  a  föld 
M eg fognak rendü ln i 
S  eljössz a világot 
Lángokban ítéln i.

33. §. III. ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD.

»Űj eget és új földet várunk az Ő ígérete^ 
szerint, amelyekben igazság lakozik.«

II . P é te r  3,13.

A világ sorsa kezdettől fogva egybe van kötve az ember 
sorsával. ;

A világot Isten az emberért teremtette és sorsát egybe
kötötte az ember sorsával. A világ éppen olyan jó volt 
teremtésekor, mint az ember. Isten erről a világról is ki
mondja ítéletét, hogy „jó“. (I. Mózes 1,25.) Az ember bűn
beesésekor Isten a világra is kimondja ítéletét. Átok alá 
veti az ember világát az ember bűne miatt. „Átkozott legyen 
a föld temiattad.“ (I. Mózes 3,17—18.) A bűnös embert 
nem hagyja benne egy bűntelen világban. Kiűzi az Éden- 
ből, a bűnös ember világa nem lesz Isten jelenlétének szin- 
helye. Ez a világ is érzi a halál átkát, kíván megszabadulni



a rotkadandóság rabságából, sóvárogva nyög és várja „Is
ten fiai dicsősegének szabadságát11. (.Kóma 8,i9—22.) Az 
ítélet krízisén is át fog esni a világ. Ég és tóid elmúlnak, 
elmúlik ez a gonoszságban veszteglő világ és annak áb
rázata. (Lukács 21,33. 1. Kor. 7,31. 1. Ján. 2,17.)

A mithologia és a tudomány is beszelnek a világ vé
géről. Mint lehetőség már nemcsak a mithologia szinesi 
rajzaiban él, de ott van minden tudomány mélyén az el
képzelés a világkatasztrófáról. A csillagászat megmutatta, 
hogy földünk sem kivétel az égitestek közül. Beszél a föld 
esetleges katasztrófájáról, más csillagokkal való összeüt
közéséről, vagy a világűrbe való szétrobbanásáról. A .tech
nika mai modern fejlődése pedig szinte lehetővé tette azt, 
hogy az emberek maguk semmisíthetik meg saját földi 
világukat. Ezek a lehetőségek mind megvalósulhatnak, azon
ban a hit számára nem ez a fontos. Mindezek az elkép
zelések önmagában szemlélik a világ sorsát, Istentől elvo
natkoztatva, azért a katasztrófa elképzelésén túl nem jut
nak. Ennek a lehetséges történésnek értelmét felfejteni nem 
tudják. Isten kinyilatkoztatása erről az értelemről beszél. 
A világ teremtéséről szóló kinyilatkoztatás nem azt mondta 
meg: „hogyan teremtette Isten a világot“, hanem azt, hogy 
mi volt Isten akarata és célja a világ teremtésével. Ugyanígy 
a kinyilatkoztatás nem a „világ végéről“ beszél, sem arról, 
hogy Isten a számtalan lehetőség közül melyiket használja 
fel a régi romok lebontására, hanem Isten új teremtéséről. 
A keresztyén tanítás szerint tehát a „világ vége“ nem le
záró pont, nem megsemmisülés, hanem célhoz jutás. 
Isten üdvösséges világtervének minden emberi képzeletet 
meghaladó megvalósulása.
Isten az üdvözüllek számára új eget és új földet teremt.

A világ megítélése tehát nem a világ megsemmisülését 
jelenti. Jézus Krisztus a világot is megváltotta az átok alól. 
jézus Krisztus visszajövetelekor a világ is átesik az íté
leten és teljessé lesz számára "is a váltság. Az új ég és új 
föld az ember feltámadásához hasonló megújulása, újra
teremtése a világnak. így teljesedik be a teremtés világán 
is az Űr szava: „Imé mindent újjá teszek.“ ,(Jel. 21,5.) Ez 
az új világ úgy viszonylik a mostanihoz,. .mint a mi örök 
életünk mostani múlandó életünkhöz. Leveti a rothadandó- 
ság rabságát, romlandóságból romolhatatlanságba öltözik. 
Ebben az új világban nem lesz többé szenvedés, sem halál, 
sem gyász, sem fájdalom. És Isten ebben az új világban 
együtt lesz az emberekkel. (Jel. 21,1—6.) Ennek az úi 
világnak népe az üdvözültek boldog serege és ennek a 
világnak örökkévaló uralkodója maga az élő Isten. (Jel.
11,15.) Ebben az új világban Isten lesz minden minde
nekben. (I. Kor. 15,28.)
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