
Egy nz I sten, lényegében és személyében 
is egy. Ebből II hitünkböl, mely vallásunk 
alaptétele, term('Szetcsen, kövelkeúk, hogy mi 
nemcsak J ézus személyét, hanem a szentlélek 
lényegét és szerepét illetőleg is másként gon
dolkozunk, mi nt a s1.entháromság hívei. A 
sl'R.ntbáromság tanának lúvei azt mondják, 
hogy a szentlélek a szenthá.romság harmadik 
l:!zcmélye: Az Atya Isten és a 'Fiú I sten mel- I 
lett van egy harmadik személy: Szentlélek 
I sten. 

Mi azt valljuk, hogy a szentiflek I sten 
lelke, ereje és hatalma mibennünk, mely éltet 
s akaratunkat és elhatározásunkat tl1. Ű szent } 
céljai felé fordítja. 

A keresztények között hosszú 87.ázadokoD 
át csak J ézus személye körül támadt vita. A 
szentlélekrő l nem sok szó esett s még urra se 
gondoltak, hogy lényegét szabatosan meg
határOí~zák. S mihelyt erre az első kísérlet 
megtörtént, az addig egységes keresztény 
.myaszentegyházoon azonnal szakadás tör-
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lénl . . \ római és II gölüg egyház között a sza· 
kadlÚlt az idézte elő, hogy a sz.cntlclket az 
egyik az Atyától, ft másik az Atyától és li'iútól 
származoU.nnk vallja. Mi a vallásban is BZe

retjük a világosságot és n tisztán látást Ezért 
nem tudjuk megérteni, hogy n !<zcnUélek, -
ha az vaJóban a 87.cntbáromSlÍg hnrm1.ldi.k sze
mélye, amint azt állít ják, - hogyan S1..á rlIk'l.Z

hatott akár az egyiktől , lI kár a m{lSikiól, vagy 
mind a kettőtől. Vagy ha J ézus szentlélektől 
fogantatott a szentlélek hogyan szárllUlzha-

, tott Jézustó!. E z nem egy olyan észfölötti té
tel, ami ha llell1 értjük is hitü nk tárgya lehel, 
hanem ész('llcnes állítás. Annak pedig, ami 
észellenes, ami abszurdum lj vallásban se lebet 
helye. Sajátságos, hogy II keresztény anya
szentcgyh!izoon IlZ első szakadást ez a külön
hen egészen észellenes és minden bibliui ala
pot nélkiilöző dogma okozta. 

Az ó·tcslllmentumi tanítások szel·int Jó
zsuét, Gedeont, J eftét, Sault, Dávidot és II pró
féfákat rendkívüli feladataik elvégzésében az 
ú r lelke segítette és az ú r lelke világosítá 
meg az emberek értelmét. Az evangélista irá
sa szerint miután Jézl18 megkeresztelkedett, 
. .\~zálla ö reá a Szent Lélek lesti ábrázatban, 
mmt egy galamb". (Luk. III. 22.) J ézust az 
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ú r lelke kóp06íleHe arra., hogy idvezítő szent 
munkáját elvégezze: a 8z('gényeknek az evnn
géliumot hirdesse, II töredelmes szívűeket meg
gyógyítsa, 11 foglyoknak szabndulást hirde;;
sen, II vakok S?Á'mét megnyissa és a lesújtot
takat sznhndon bocsássa. (Luk. IV. 1S-19.) 
A megk<:'rcbzlclkedés utiin J ézus "s7..entlélek
kel telve, lélektöl" viteték II pusztába és a lé
lek ereje képesíleHe al'l'II , bogy u kísértésnek 
ott ellená lljon. Jézus l,(!lldkíviiliségének épp 
az u. m:lgyará.z.l ta, hogy II szentlélek neki mér
lék fölött adatott. Hahí la előtt, mikor tanítvá
nyaitól elbúcsúzott, megígérte, hogy el fogjn 
nekik küldeni a z szentlelket, mely öket meg
,'íga.sztalja, jóra vezórli és értelmiiket meg
világosít jn. Csak egy bűn vall, mely nem b0-
csátható meg, az, amelyet az embel' a szellt
lélek ellen követ cl. H it vahlki l sten ol'szágába 
nkul' jutni, szentlélek iiltnl kelJ tijjászületnie. 
A szenllélek az iga zság lelke. Jézusho7- való 
ha.sonJÓságunkal is az mul11ljn, hugy mennyi 
van bennünk n s7..cntlélekhöl. Az első pünkösd 
a lkalmával II szentlélek csodlis esemén yek elő

idézője \'olt. Az apostolok cgyház..<tlapíió mun· 
káját és mindcm lénykedését szentl i>lck irányí 
totUI. Pál llpostolnál is meghlltóall szép leírá· 
sokat olvashatunk arról, hogy n szentlélek mi-
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ként él az emberekben, rniké~t víg~~zlulj~, 
erősíti, VC7.eti, f;C!gíti őS szcntelt meg oket es 

('gész életüket. . 
~inC8 az egész Bibliában egyet.!en hiteles 

adat, amely nzt bizony ítaná, hogy ll. szel~~~le~ 
a szenUláromság harmadik személye, onállo 
lsten lenne. Annál több van azonban a.rra, 
hogy a llzentlélek Istennek bennünk ~Iö jÓ;11 
segitő lelke. Mint álüLlíLban a. szentha.ro.msüg 
lamínnk bizonyítgatásánál, a s7..entlélek Isten
ségének bizonyítüsúra is gyakran idé7.gcti~ 11 

lj. Kor. XIII. 13. v-t. ("Az Úr Jézus K rlsz · 
tusnnk kegyelme és [lZ Istennek szeretete és il 
Szent-Uleknek közössége mindnyájatokkal.") 
és a :Mát. XXVIII. r. ]9. v-t ("Elmenvén azért. 
tegyetek tnnílványokké minden népeket, meg
keresztelvén öket az Atyának, a l!"' iúnak és a 
Sz.c.nt-Lélcknek nevében!") Egyik se bi7.ony í
ték. Egyikből se lehet azt a következtetést 
vonni, mintha a szentlélek személyes I s ten len
ne. Különben ez a megszokott keresztelési for
mula nem Jézustól szármnzik. Minden elfogu
latlan teológus tudja, hogy azt csak később 
adták J ézus szájába, mintha ő mondotta volna 
és csak később iktatták be a Bibliába épp n. 
J<zcnthá.romság tanának t\l átúmruozlá~u céljú
ból. Az apostoli áldáat pedig az el8Ő keretlzté-

I 

SzentIéJek 

Ilyek liturgikulI ~lok érdekében K1.Övegezl~k 
meg úgy, ahogy l11.t a fent neve:-.ett hel veli 01-

• 
vashatjuk. Bi :-.onyÍlra soha I$e gondoltak a tTa, 
hogy 111. apostoli áldást ké8Őbb J ézus éri a 
Kzentlélek iHtenségének bizon yításúra fogják 
fel haszná lni. 

A szentlélekröl va llott hitünk is éppúgy, 
mint Jézusról vallott hitünk, Isten mindenütt 
jclenvalósllgúba vetctt hitiinkkel fiigg ÖSS7.6 
szoroS1.11I. Régen az eml)Cl'ck mo:l hitték, hogy 
ls ten ezen a világon kívül titohnlOl:i liivols:íg
oon, vala hol u csillagok felett, nngYlIlok áltu l 
körii lvéve él, onnan veszi s:-.:ímba az emb<>rek 
imáját, intézi dolgaiknt és csuk időnk i nt aV:lt
kozik a s;f.<lntlélek útjá n II világ dolgl.libll. Ma 
llzonoon már jól tudjuk, hOb"Y Isten Il"lll e vi
liigon k ívül, hanem ebl>en 11 vilúgbnn él. Min
denütt és mindcnckl>en ar. ö lelkének erői \ük
tetnek. A t;zcnUélek tulajdonképen Istennek 
czt 11 vilúgot és ebben a világlllln mindeneket 
:ítható és é ltető Icike. A világban a rend és a 
törvény Isten lelkének munk[ljll, Isten akara
i[llllIk é ..vényesülésc. Az embert is l sten 1 .. lkc 
élteti. Isten lelke J ézusb,'lll teljes(.'d etl ki. I gy 
t.'melkede!t J ézus más eml>el'Ck fölő, lett tiiké
](' tes emb<>t. . . 

E z a mi hit iink II szentlélekről. A Biblia 
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tlln itá.,á\'a l és ;1 természettudomány megálla. 
pitáí-línll ib csak ez II hit egyeztethető ÖSl'ze. A 
Iwgy mindenség végső magyarázn_tn egy hH· 
hat:ltlan sz~lIcm: I sten. Mint tcstet II lélek, llZ 

egésr. mindenséget Isten lelke halja át, élteti 
és kormányou.n. Az ember is egy szerves 
része II ung)' mindenségnek és pedig II legfej
lettebb az összes teremtmények kÖr.oÖU. Ugyan· 
az az erő dobogtat ja szívünket, mely fejünk 
fölött fl bolygók járását is megsUlbja: I l> ten
nek sr.ent lelke. A természeti és szellemi vi lág
ban, söt az egyes emberekben is kiilönböző 
rormákb.1 1l és különböző mértékben érvénye
sül nszerint, hogy mennyire képesek lsten lel
két befogadni és visszasugározni. "A kegyel
mi njándékokhan pedig különbség van, de 
ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különb
sé~ VUII, de ugyanaz az Úr. es különbség vlln 
II Cilelekedetekbcn is, de ugyanaz nz Isten, nki 
cbclebú mindezt mindenkiben." (I. Kol'. XII. 
r. 4---6. v.) "Mert nkinek van, annak adatik él:l 
bővelkedik, de akinek nincs, az is elvéü~tik 
tőle, amije VHn." (Máté XX V. r. 29. v.) Akiben 
megvan II ké!;z.ség I sten életndó sr.cnt lelkének 
berogadásárn, annnk élete csodálatos Rwpbég
ben és gnzdagságban kivirágzik akiben ez II 

készség hiányzik, annak élete ~Iszcgényedik, 

S:r.enUelek " 
elpusztul. Az embernek az életerőt Isten sr.ent 
lelke adja. Az egyik embel· J ézus, a másik 
Pál apostol, a harmadik pedig talán egy egé
szen Imszontalannak látsr..ó példánya emberi 
uemiinknek. De kisebb vugy nagyobb mérték
ben minden emberben ott él I stennek szent 
lelke. I sten lelke éltet mindnyájunkat. A jó· 
ság, a szeretet, az igazságérzet. II lelkiismeret, 
II gondolkozó képesség és /IZ akaraterő : mind
az, nnU az embert emberré teszi és ami az em
bernek értéket s az életnek értelmet nd Islen 
!;zent lelkének különböző tevékenységi formája. 
A term&:zeti törvény, mely szerint a Föld a 
Nap körűl forog S a napok és az évsz..'lkok sza
bályosl.Ifl váltakoznak, "agy hogy az ágától el
vált alma földre esik, II tenger vize pedig páro· 
log és fclhö képződik belöle, hogy eső rormá
jában újból /llálmlljon 68 ImtlÍl"Ilinkll~ megter
mékenyítse és az erkölcs i törvény l S, mely 
lelkiismeretemben megszólal és ezt mondja: 
ne csalj ne lopj, ne lmzudj, ne ölj, hnnem sze
resd az' I stent és szeresd rclelmrátodat, mint 
önmagadat. Isten akaratánnk két különböző 
rormában való megnyilatkozása. I sten akaram 
n természeti világban mint természeti törvény, 
a szellemi világban pedig mint erkölcsi tör;ény 

jelentkezik. A világon minden jó munkanak, 
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alkotó és teremtő tevékenységnek, az egyszerű 
munkás kenyeretkereső hétköznapi verejtéke
zésének éppúgy, mint a hősök és martírok ön
fcláJdozásának, vagy Rafael festészetének, 
Beethoven zenéjének és Petőfi költészetének 
inspiráló ereje Istennek szent lelke. 

A szentlélek természetének és tevékeny
ségének ez 3. meghatározlisa tiszta és világos j 
nincs benne semmi érthetetlen. :Még a:;,;ok is 
így ismerik fi szent lelket, akik névszerint 
olyan egyházakhoz tartoznak, melyek dogma·. 
ként tanítják a szentlélek önálló személyű is
tenségét. A világot, mint testet a lélek, I sten 
lelke batja át és élteti. A lélek szent, mert I sten 
maga is szent. 

I 

I 

Biblia. 

Legértékesebb könyv Ir 
zött. Egyszázkilencvenbét 
dítva. Nincs még egy köny· 
az emberek még csak megj 
nagy megbecsülésben rés2 
BibJiát. Templomokban, is 
tő k, valJást:mítók évszázad! 
lalt ignzságokat tanítják, cl 
nem mCJ'íthctték, Nem is 
soha, med tartn hnu mérllct 
den jó keresztény házban, J 
lL szállodák szobáinak <lsztJ 
rudt utas belőle lelkiCl'ót , 
mek könyvtáraib<ln azonrn: . -Az egyetemek tanacsa ugy 
11 Bibliának nem a könyvt; 
egyetemi polgáro~ író.,~s~! 
hogy mindíg kémel titlalJa 
és társai felfedező útjokra ;: 
dultl.lk, ti. legszük:iégesebb é 

• • 


