
Éden és Gecsemáné. 

~s így van megírva ; liln oz tlső embtr 
Ádam élill~lekké Az ulols6 Ádám mtlíl,
elevenítő szellemmé. 

De nem a lelki az els6, hanem az 
érzéki és azután a lelki. 

I. kor. XV. 45, 46. 

Nagy és szent volt Ádám születésének napja, ha nem 
egyébért, már csak azért is, - hogy ő volt az első ember s 
hogy élő lelke volt. Az ősember lelkére tett hatásokat, melyeket 
az örökös sötétség megszünése után abban a föld felszinének 
zöld pázsit ja felidézett, még egyszer átélni sohasem lehetett. 
Egyetlen emlék vagy remény nélkül, de erőinek teljességével; 
a látottak magyarázásához minden tapasztalat nélkül, de az 
értelem teljesen nyitott szemével i mikor körülötte minden új s 
mégsem meglepó, mert semmisem ré~ií . azokkal a kezdetleges 
eszközökkel bocsátotta el Isten az embert, melyekkel a tanu
latlant mindig tanulékonnyá tette. Ott hagyta, hogy mint lakó
helyének vándorutasa, a természet élettel telt néma beszé
dét megértse, hogy az óseredetinek a naponkint változóval 
összezavartságából, a mozdulatlaoból és változóból, álomból és 
valóságból (neki mindkettő valóság), a déli nap forróságából s 
a sötét éj hüvösének leszállásából, a nyár záporából s a tél 
hótakarójából valami rendfélét kibogozzon s felismerje elemi 
törvényeit a helynek, amelyen lakik. 

Öt érzékének s értelme felfogó képességének segítségével 
gyorsan jön rá arra, hogy hol van, honnan jött s milye~ a 
körülötte elterülő táj képe. Miként jött létre a teremtett vllág 
szinpada, miként találta meg térben és időben helyét annak 
minden tárgya ol; mi inditotta az embe!t azok~ak fi.~y~le~be
vételére s törvényeik iránt enged eJ messe gre. Mmt kulso Világ 
~~~tványa megkapja az oktatást arra, hogy, miké.nt. lehe~ úrrá 
{ototte _ az engedelmeskedés fegyelmezettsege kifejleszti ural-
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kodáshoz s7. ük r-égcs képességeit. Az emberi megfig)'elés nyitoll 
szemei elött ft természet elb4joló szépsége megha jlik, hogy 
engedelmes szolgájává lellyen az embernek, teljesítse szükség
leteinek parancsát, szolgálatába állitván változatlan törvényeit 
s kimerithetetlen erejét. Emberi nemünk 6salyjának s gyermekei
nek adatott eszerint 8Z, hogy elméjének láthatatlan erejével 
meghóditására induljon az érzékekkel tapintható világnak s 
igájába fogja ft földet. A természet elemeinek az első figyel
meztetést adja arra, hogyemberéletet kell szolgálniok s meg
kapják az első indítást arra a hajlékonyságra, mellyel ma órák 
pontosságával végzi a szántást, fonást és szö vést. E kitermelés 
el6tt álló világ, élettel és értelemmel telt lélek számára mi 
lehetett más, mint maga a Paradicsomkertje? S a föld teg· 
el ső lakója el6tt mi más feladat állhatott volna, mint a kör
nyez6 világegyetemben felkutatása annak, hogy melyek azok 
az áldások. mik el611 kebelét meg kell nyilnia. Méltáu kezdOdik 
a Biblia életünk járatlan ösvényü kertjének történetével, az 
r.denk.rl leirásával. Akárhogy nézzók és lejezzék ki a geoló
gusok - teljesen helytálló az a megállapítás, hogy ez a nap 
azonOs a világ teremtésének napjával. Mert amig ezzel az eszmé· 
vel telitett lélek nincsen, addig emberi értelem szerint felfogható 
világegyetem sem lehel. Mózes nem az 6s krokodilok s azóta 
kiveszett halak világának képét akarta megörökHeni, nem is 
az ős világí óriás hüllók és mammuthok eredetének történetét 
akarta rendszerbe foglalni, hanem annak a vHágegyetemnek 
képét rajzolta meg, melyet emberi elme alkot benn magában 
és terjeszt maga körül. E világ kialakulásának ideje azonos 
teremtése idejével. Mert ha az ember más, akkor a vilájZ képe 
sem ez s ha egyáltalán nem létezik, világképe sincs. Adám 
születésének napjával egykoru mindaz, ami a világegyetem 
gazdag tárházában ünnepélyes és szép. 

Nagyobb s ennél mégis csak szentebb volt Krisztus szüle· 
tése napja l ama "második embernek u, vagy amint Pál apostol 
mély é rtelemmel fejezi ki, az "az utolsó Adámnak" születése 
napja, aki "elevenítő léleku s első szülője lett egy új ember
fajtánnk, a lelki embernek. Isten keze Új" világba helyezte ót. 
~zzal a mcgbizással küldvén el, hOQy elkeresse c világnak 
Járatlan csendes útjait _ hasznára fordítsa és áldássá tegye 
~:Uá Q.oss"áQ.át, virrasszon és pihenjen sötétében s romlatlan Isteni 
osztönelHI felfedezze virágaIt, ~yümölcseit. forrásaH és vizeit. 
Az emberi lélek járatlan ren'letelle ez a benső viláQ. hol a 



lelkiismeret ködös vilá.ában rejt6zik el Isten s ősi. meQmérhelet
Jenléllhez illó •• efteJmes hangon beszél. Ennek a világnak első 
lakója és ihletett ma.gyaráz6,ja Jézus volt. Neki adatott az, 
hogy ne csak az emberi élet környezetét lássa és figyelje hanem 
beleméJyedjen abba s I~lszinre hozza belső lartalmát. Ne csak 
azt fejtse meg, hogy kicsoda az ember természetileQ. hanem 
hogy kicsoda szellemileg. Ne csak testi erejének és ügyesséQének 
el6nycil, h~ncm hogy megértse és irányítsa bánatát, remény
kedését, kuzdelmét. szeretetét, gyarlóságát és imádságát. Nem 
annak felfedezése bizatoH rá, hogy mennyi áldás befogadására 
tudja megnyitni kebelét. hanem annak megmntatása, hogy 
mennyi szeretelet tud nyújtani szívéből másoknak, mennyi iényt 
tud vetíteni a világra hitéből és lelkiismeretéb61, hogy szentté 
tegye a földet S megjelölje azon Istenben való bizalmának 
magaslatait, hogy megmutassa nekünk az Atyát. De nem úgy, 
mint ki üzemben tartja a világ gépezetét s mi rendelkezéseinek 
engedelmeskedünk, hogy azokat hasznunkra fordítsuk, hanem 
mint szent lelket, végtelen célok elérésére ébresztvén bennünk 
vágyakat, imára és alázatos reménykedésre indítvAn gyarlóságunk 
érzetében, a Legszentebbnek segítségével és könyörületével 
állván mellettünk mindaddig, amig igazak vagyunk. S ha indu
Jataink az észrevevés üveg ének szine szerint közeliek, kicsinyek 
és földiek - távoJiak, végtelenek és égiek, minden dolognak 
képét ezeken át látjuk meg, mennyire jogos Pál apostol itélete, 
aki Krisztus munkáját "újjáteremtés" művének nevezi. Az, aki 
látószert alkot, eget és földet hiv elő a végtelenségbólj az aki 
lelket alakit bennünk, a világegyetemet idomítja és Istent 
mutatja meg. Mint a termész .. ti ember nélkülözhetetlen bölcső je 
tiszták és verófényesek lehetnek Edenkertjének ösvényei, mégis 
kevésbbé szentek, mint Betlehem uccái és Názáreth mezőt. 
Mindkét esemény jellegét minden kapcsolatában abban látjuk, 
hogy "csak azután" jött a lelkj, Mikor az első ember hallotta 
a Legmagasabbnak hangját és lépteit, kinn fák között volt s 
cz természetes, mert nem anyának. vagy otthonnak, hanem Isten 
természeti erejének volt gyermeke. Mikor Jézus meghallotta 
at Atyának hangját. az a lélek ünnepélyes szózata volt . .. ~.el)' 
mindig emberi indulat és bölcseség kifejez6jp. - a megkulom: 
bö2.letés teljesen találja azt, aki attól az anyától született, aki 
sok mindent szívébe zárt - s kit az htenÍ szeretetnek ama Leg 
nemesebb je adoll nekünk, amely egymagában 0111 mint olyan. 
melyből nagy és nemes természetek nyerték lelki tápláló erejüket. 
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Mikor Ádám az élet kertjébe lépelt, a föld örvendett és unne
pelt mikor Krisztus született, angyalok teltek bizonysligot nz 
örö~ról s az ének az egekböl hangzott. Az "cls6 ember" le
igázta a természeti világot j az .ulolsó ember" a halhatatlanság 
egét hódította meg. 

Embertársak és Keresztény Testvérek, mindnyájunkban 
ott van Ádám és ott van Krisztus, A természeti és a lelkiember, 
mint emberi neműnk atyjának és hitűnk szerz6jének kölcsönös 
jelképei. Egymásután következésüknek, valamint hivatásuk ter
mészetének sorrendjében. Érzésünk, értelmünk és lellrekészsé
günk erejével kapcsolatban állunk környezetünkkel s legyözzük 
a külső és határolt lermészetetj ezekkel vesszük el és sokszo
rozzuk meg a Gondviselés áldásait, melyekkel minket boldogít
ni kíván. S ha halványan is, lelkünkben élnek a magasabb vá
gyak és indulatok, hit és alázatosság, remény és szomorúság, 
melyek földi kereteink határain túl visznek s II végtelenségnek, 
amelyben élünk, sugárvonalaira mutatnak. Egyik arra az útra 
vezet, melyen ismereteinket szerezzük, másikkal visszatéríink 
önmagunkba és rájövünk ludatlanságunkra. Egyikkelleigázzuk 
a tt.rmészetet, másikkal szolgáljuk Istent. Egyik erre ClZ életre 
kárhoztat minket, másikkal a halálon túlra tekintünk. Egyikkel 
megszerezziik a boldogságai, az eszességet és ügyességet, má
sikkal a bölcseséget, szentséget és igazságosságot. Egyikkel hely
zelünkre és minden körülményünkre a megélhetés szemével te
kintünk, másik mindezekre a szeretet szcmhel tekint. Első és 
közvetlen célunk az kell legyen, hogy miként Ádám, úrrá legyünk 
lent, utolsó pedig az, hogy miként Jézus, munkatársukká legyünk 
fennt. Röviden az emberiség szent feljegyzéseiben talált leirá
~okhoz hasonlóan, az egyéni lélek történelmi folyamaton me~y 
at s hogy képességeihez hü maradjon, újjáteremtés korszakábll 
ke1l ál haladnia. Es minden nemes élet hasonlóan rt Bibliához, 
(mely az "élel könyve") Paradicsommal kezdOdik és Éggel vég
ződik. 

Mielőtt Krisztussá lett volna Jézus n puszlábu vitetelt, 
hogy megkisértessék. Mibennünk is mielőtt il Messiás - II lélek
ben az isteni küldetés - erejét éreztetni kezdell\~ s szavu csen
gő ~s erős. lenne maj.!ányos és komoly heare kell megvivnssé l< 
a. bun esá?ltó erejével, hogy emberségíink mélységeibe beköl 
tönék az Istenség, a természeti embernek lelkivé kell átnlllkulnJ« 
s e'L átalakulás nem megy símán. Gyermekkorunkbllll ls ten 
teremtett vilállában gondtalanul élünk 117. Édenkerl lumbfnl 



alatt. abban a gyü~.ölcsöskertben. melynek művelése munkAt 
nem kiván s kevés onmeglartóztatáson kivül alig kelt t H k 
egyebet a gyűmöl.cs lesze~~s~~él .~s elfogyasztásáná1. Az a;k:k::k 
visszatartása a tiltott gyumoJcsoktől, a tartózkodás a cselekvé 
legmagasabb foka I ahelyett hogya lélek gondját és munká'á~ 
arra fordí~aná, hogy a természet va~y élet kenyerét megkere~se 
és gyara~tlsa. ~ .hányan vannak, kiknek valami ehez hasonl' 
ünnep egesz veglg az élet, gyermekségük megmarad bár annak 
minden ártatlansága elveszett s mint olyan kerten sétálnak 
az életen végig, melyben semmittevéssel szednek gyümölcsöt 
Paradicsomban, mely üres és már nem szent, mert nem cseng 
benne Isten szava. De mindnyájunk számára eljön az idő mikor 
felébred bennünk a felelősség érzete s szemrehányással' illet a 
könnyü életért, figyelmeztetvén, hogy csak egyszer élünk s 
gyorssn telnek napjainki Isten kebelén vagyunk mindenütt s 
életünk örökkévalóságig emelkedhet. Parancsolja, hogy önzésünk 
és tétlenségünk szövedékeiből szabaditsuk ki magunkat, szedjük 
össze erőinket, lépjünk a cselekvés terére s ha nem is sok, amit 
tehetünk, tegyük azt komolyan és odaadással. A szokás kén)'elme 
és a szabadító isteni indulat között sokszor félelmetes mibennünk 
az összeütközés. Életküzdelmünknek sok lapja lesz letarolttá, 
mint a holttenger parlja. Lelki elmélyedésünk legesendesebb 
órái lesznek könnyessé s ég és pokol küzdelmének terméket
lenné tett színhelyén maradunk, hogy utolsó óránkig gyászol
junk. De ha hűségesek vagyunk a lélekhez, mely szól mihozzánk, 
"nemcsak kenyérrel él az ember" j ha csendesen leszállunk 
büszkeségünk hegycsúcsáról, (mit a bún szentté tenni próbál 
s temploma tornyának nevez) j ha alázatos útjait járjuk annak, 
kit képzelódésünk sem láthat másnak, mint aki volt i ha a 
világon a rossz hatalma előtt térdet nem hajtunk, ellen~en 
mikor a rQ!:sz szellem támadása kihív, a Legszenttebbnek sZl~e 
előll hajlunk meg; úgy találjuk, hogy angyalok jönnek szolg;'l· 
latunkra ; a pusztítás egyszerre eltünik s a leta~ol~ mezon 
rózsák n)'ilnak I kertben vagyunk újra, ,mel,r nem JO,ldl, han2~ 
az Úré s legistenibb béke helybenhagyo szozata tolt! be. Félel 
münk és gyengeségünk percei erőt teremnek s ha nem volna 
pokol, hogy megkisértsen, ég sem lenne, hogy mink~t .. ~eg
áldjon. Kétségünk és remegésünk kereszt.~üzéb61 elo.torun,7~ 
hogy örömmel vál1aljuk hivatásunkat, feleUunk I~ten klbe~ze I 
hetetlen védelmével s szeretetének bennűnk elrejtett életeve . 

Aki nekünlt az Evangéliumal adta, Szenvedések Embere 



volt. Boldogság örömhirét közló ajkainak hangját szenvedések 
tették lággyá. Szivünkel irányító gondolatainkkal sem állunk 
másképpen. Ami szent, annak felavatott hirdetőjévé Kris2.lus 
mi bennünk sem lesz, ha szivU nk nagyon meg nem ismerle a 
szenvedést. Könnyeken kereszlüllesznek legtisztábban láthalókká 
Eg és Islen s könnyek nélkül aligha lesznek egyáltalán lát
hat6kká. Nem úgy értem ezt, mintha az embernek, mielőtt 
vallásossá lenne, nyugalmáról és barálairól le kellene mondania. 
Sok keresztény hord kebelében imádságos .szivet, megpróbálta
tások átélése nélkül is. Sőt esetek vannak, mikor megpróbál· 
latások átélése után is kemény és hideg marad a szív. De 
hogy általában véve csapás és veszteség súJya az, ami felébreszti 
bennünk az Istenségnek szunnyadó gondolatát, melyhen oltalmat 
keresünk, ennek megmutatására elégségesek minden idők vallá· 
sossága, nyelvbe li kífejezéseinek s az imádságnak halál és meg
próbáltatás óráival való összekapcsolódásai. A külső csapásnak 
ez a hatása csak különös esete annak az általános igazságnak, 
hogy mikor végtelen indulatok és törekvések erős nyomást 
gyakorolnak életküzdelmünkre, a lélekben akkor keletkezik a 
vallás. Önző, üres lelkekben ez is csak akkor áll be, mikor 
erőszakkal nagyon drága kincsük vétetik el. Lelki kapcsolatuk 
(mely véglelen) a halál kérlelhetetlen fellépésélöl megdöbben 
(bár megelőzőleg jól ismerte ezt), hiábavaló sírással kopogtat 
emberségünk kegyetlen határoltságánáJ, a válasz a tulsó oldalról 
megfejthetetlen titok. De Jézusra nem ez a szomoruság nehe
zedett s a szomoruságnak nem e n~me az, mely a jó és húséges 
lelkekre száll. Azonkivül ami embertestvérünket kedvessé teszi 
~zámunkra, emberi természelünknek sok más megmérhetetlen 
Indulata van. Bennünk él s nemes szivekben szűntelenül feltör 
sóvárgás igazság után, a gyönyörködés a szépségben, tisztelet
teljE'S meghajlás emberi kjválóság elött. A lelkiismeret maga
sabbra szólító parancsa, rnely szüntelen többre késztet, de 
célhoz juttatni nem tud. S van egy bens6 és láthatatlan fájdalom, 
e végtelen vágyaknak ösztönsz;erú feljajdúlása, melyböl mint 
forrásból szakad föl a hitnek és imádSágnak legmagasabb 
neme. Annyira, hogy senkisem gondolhat Krisztusra, bár. 
mennyire vidám volt emberekkel való érintkezésében, annak 
elhlvése nélkül, hogy titkolt szomoruság volt lelkében, me
lyet észrevenni csak magányában véQzeU imádsá~aiból le
hel. Kik • boldogsáaban látják az élelküzdelem céljál, e 
tapasztalat liI2Y6!lembcvét6!l6! nélkül szokták beállítani il val-

• 



"losú,OI, mint valami killön6aen k.Uemea dolllot. Azok akik 
keresztény éJet u"n való törekvés iskol'l't lárlák, a vah,lOs
ds2nak Hébe ruhájába öltöztetett e leirás6t hamisitványként 
dobják el maguktól, azt hirdetvén, hogy van valami, aml a 
boJdo,ságn" sokkal magasabban áll. Gondolkozás, mely mindig 
teje van mások gondjainak és bajainak felvételével I érdek. 
nélküli szeretet. mely sokszor könnyekre késztet I Istennel és 
köteJesséQlleJ imádságos összekapcso16dásban él6 lelkiismerel 
meJyben az örömné) mindíg több a gyarlőd.g érzete. Ha ~ 
boldogság kivánségok kieléllülését jelenti (és én csak ezt az 
értelmezést fogadom elj, akKor nagyobb ennél a vallás, mely 
nem vágyak teljesülése, hanem lelkileg szüntelen magasabbra 
emelkedés vágya. A valóság az, hogy el kell telnie életünk leg~ 
boldoQabb korszakának, mielőtt hit és remény mélységes tit. 
kaiba belemerülhetnénk. A gyermekkor ártatlan kivánságai, a 
határok közé szoritott küzdelem boldogsága, nem lépik át az 
adottságok határait. A Paradicsomkertjének boldogsága ez, 
mely nem törődik azzal, hogy mi van az é16kerités zöld bokrain 
kívül. Csak, ha gyarlóságunk és fájdalmunk érzetében a béke 
kapuján kiléptünk s lomb és vjrág helyett tövissel szegélyezett 
útakon haladunk, zöld pázsiton való pihenés helyett az élet 
porában szomjuságunk epeszt, gyarlóságunk ban és halandósá
gunkban ismerjük meg halhatatlan erőnket s földi számüzeté
sünkben érezzük meg az egek védelmét. Krisztusnak, a szen
vedések emberének lelkülete csak ekkor adja meg az újjászü
letésnek azt az örömét, a melyet könnyeken át nyujt nekünk. 
Előzőleg a halál be scm lépett gondolko~-isunkba l s mi most 
beléptünk halhatatlanságunk tudatába. Elözőleg akaratunkat 
olyan törvény tartotta fogva, melyet meQlarlani nem tudtunk. i 
s most megúju)t szeretet emeli magasra akaratunkat, .!Dely t~1 
megy a törvény megtartásán 1 melynek szabad len~ulete tul 
megy minden paranCSOD, minden tekintélyhiten i s ~undeDeket 
remél, mindeneket hiszen, mindeneket eltür l s6t KrJsztus álta l, 
aki megerősít, mindeneket cselekedni tud. ., 

Természet gyermekei, mi Isten gyermeke~ IS v~gyunk . 
A föld életadó erejéből származunk, de egek dlcs~ségebe kell 
emelkednünk. Életsorsunk vérszerJnt Ádámhoz kot, de hogy 
lélekben Krisztussal eggyé legyünk. arra isteni szabadság adatott 
nekünk, mert bOQy e szabadság tudatossá Jett benn~nk, ~l t mjgtak' 
gadnl nem tudjuk. Mint ellend g log minket klsérm S ró un 
szemét levenni nem fogja addig, amig mint angyalnak arcára 



tekjntünk. Birtokunkban van annak feltétele, hogy életkűz. 
deJmünk jstenivé legyen. Számunkra többé közömbös nem lehet 
életünknek gyümölcstelen terméketlenségben töltése. Dicsősé
gével együtt a keresztet kell választanunk. Éden kertjének 
déli pihenő órái helyeit Gecsemáné kert éjféli óráit ken át
virrasztanunk. Szenvedéseken át lehetünk tökélet~ssé, miként 
nagy lelki vezérünk. Éjszaka küzdelme hozza meg á. reggel 
nyugalmát j szenvedés készit elő az isteni erő megnyerésének 
napjára s imádkozás megváltásért, ad erőt kitartásra. S mig a 
haboz6nak a keresztkordozása nehéz, a bízva-bízának könnyü. 
A Szenvedések Emberének hűséges utódai a megpróbáltatásokon 
felülemelkednek s el nem buknak. "Elvégeztetett", e szavakkal 
válnak meg a világtól s a halál némaságán keresztül jutnak 
.,Isten békességéhe" • 

• 


