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ELSO RESZ. 

Isten országának Uráról, az Istenről . 
• 

ELSŐ FEJEZET. 

Az Isten léteIéről. 
• 

19. §. Az Isten létezik • 
, 

Minden vallás az Isten lételéröl való meggyözö
désen alapszik. Ugyanazok az okok, melyek a vallás 
szükségessége lnelletl szólanak, indítanak arra is, hogy 
higyjünk egy fövalót, az Istent, aki mindeneknek lét
adója és fenntartója, akitöl függnek mindenek s maga 
senkitöl sem függ . 

.Ö általa élűnk, mozgunk és vagyunk.' Csel. 17, 28. A 
szentirásnak emez állítása viszhangra talál az emberiség 
keblében; mert mihelyt valaki testi és lelki fejlödése folytán . 
öntudatra ébred s igyekszik számot adni magának mindenröl , 
amit magában és maga körűl lát, érez és tapasztal, azonnal 
belátja, hogy egy föerö, egy Isten nélkül hiányzik a minden· 
ségböl a zárkö. ' . 

Napjainkban kű!.önösen a természettudományokat tekin
tik olyanoknak, a melyek megingat ják az Isten léteIében való 
bltet ; holott éppen a természetnek komoly v>izsgálása vezet 
legbIztosabban arra a megbryözödésre, hogy Istennek lenni 
kell. E tekintetben méltán mondja halhatatlan Eötvö~ünk: 
.• Hogy valakinek hitét a természettudományokban tett haladás 
lJ?gathatJa meg: ezt érteni teljességgel nem tudom. Vagy e 
vllá~ kevésbé nagy. e, mióta az egyes ködfoltokban, melyeket 
·a cslllagok között észreve~zünk, egész világrendszereket isme-

, 

• 
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rünk fel; avagy életünk vált· e kevésbé bámulatossá, mióta a. 
mikroscop megmutatja, hogy azon lényeken kivül, melyeket 
eddig ismertünk, az élő s érző teremtményeknek egy véghe
tetlen sora létezik; vagy talán a nagy mindenség csodálatos 

,rendje s emberi szivünk még csodálatosabb ellentétei, meg
foghatóbbak-e, mióta a természet egyes törvényeit valamivel 
jobban ismerjük s a világ nagy és kicsiny dolgainak kapcso
lata valamivel világosabb lett előttünk? Több és több okot 
találunk, mely bámulatra ragad és semmit, mi e dolgok első 

. keletkezését megmagyarázhatná .• 

• 

20. §. Az Isten Iéteiének bizonyítékai . . 

Az 1sten léteIének legerösebb bizonyítéka a lelki
ismeretben van; mert amint a Zsoltárok irója mondja : 
"Csak a bolond mondja az ö szivében, hogy nincsen 
Isten." Zsolt. 14, 1. Innen sokan nem is tartják szük
ségesnek a vallásban az lsten lételét bizonyítni, any
nyival inkább, mert véges lény 'a végtelent szoros 
értelemben bé sem is bizonylthatja. Mindazáltal az 
ember természetében rejlik magának a lehetöségig 
mindenröl számot adni s - igy értelme világánál fel
keresni igyekszik az'okat az okokat is, amelyek az 
Isten létele iránt keblében támadt hit mellett 'nyilat
koznak. Ezeket az okokat nevezik már bizonyítékok
nak s ezek közü! a legfontosabbakat megtalálhatjuk 

. ugy, ha l-ször a világot, 2-szor az ebben levő szép 
rendet, 3-szor a lények különböző nemeit, 4-szer a 
keblünkben levő erkölcsi érzést és 5-ször a törté
nelmet ' teszszük szemlélödésünk, tárgyává. 

Azt mondja egy iró, Hamann : "Ha azok, kik szivökben 
az Isten lételé\ tagadják, bolondok; akkor még nagyobb 
bolondok azok, kik azt beakarják bizonyítani." Lichtenberg 
szintén igy okoskodik: "Azt hiszitek talán , hogya ti meg
győződésteket az okok teszik erőssé? Nagyon tévedtek, mert 
akkor mindenki, a ki a ti" okaitokat hallja, a tietekkez hasonló 
meggyőződéshez kellene, hogy jusson." 

De habár az Isten lételét nem is vagyunk képesek 
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bébizonyítni ugy, mint egy számIani feladatot. s ha az Isten 
lélele mellett szóló legerősebb bi zonyíték sem támaszt hi tet 
olt a hol nincs: szükség mégis ismerni mintegy azokat a 
fe;y vereket, a melyekkel a hivő lélek magát a kétely és 
hitetlensé,," ostl'omai ellen védelmezheli. Ez okból vizsgáljuk 
meg mi j~ az Isten létele mellett szóló bizonyítékokat . 

• 21. §. Az Isten lételének bébizonyitása a világ szemlé-
letéből. 

Alig van valami, a mi inkább magára vonná 
figyelmünket, mint a szemeink előtt leVŐ mindenség, 
a világ a maga nagyságával és pompájával. Miután 
pedig tudjuk, hogy magától semmi sem lesz. és min
den okozatnak megvan a maga oka: következik, hogy 
a világ sem állhatott elő magától, ennek is lenni kell 
okának. Az a végső ok már, a melyre a világ szem
léleténél lépésről-lépésre eljutunk, a mely határt vet 
minden további okoskodásnak, nem más, mint az 
Isten . Tehát lenni kell Istennek. 

"Minden ház építtetik valakitől ; a ki pedig mindezeket 
rendez te, az Isten az." Zsid. 3, 4. . 

Az Isten léteiének a világ szemléletéből vont bizonyí
tékát világtani vagy kosrnologiai (kosmos = világ) bizonyí
téknak nevezik, melyet előszőr Anaxagoras, görög bölcs 
hozolt fel. 

22. §. Az Isten lételének bébizonyítása a vihígban levő 
l'41ud és czélosság sZIllIlIéletéből. 

A világ nemcsak a maga nagyságával, hanem 
az abban levő rend és czélszerüséggel is meglepi a 
szemlélőt. ~ámulatos az az öszhang, a melyet itt a 
kicsiny és nagy dolgokban, a részekben -és az egész
ben találunk. Ugyde a hol rend van, ott rendezőnek 
is .. lenni kell; a dolgok czélirányos egybeköttetése egy 
boles tervező nélkül nem gondolható. Ez a bőlcs 
rendező és tervező nem más, mint az Isten. 

Ferellcz: Hittan. 
• 3 

• 

• 
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• Mely nagyok a te cselekedeteid Uram, mindeneket 
bölc3en teremtettél; bétölt a föld a te gazdagságiddal. " 
Zsolt. 104, 24. 

Az Isten léteIének a világban tapa,ztalható rend és 
czélosság szemléletéböl vont bizonyítékát physico-·theologiai 
és teleologiai biwnyítéknak neve7.ik.; ('{'ua" = természet ; 
dJ..o, = ezél), mivel az elsö szerint a természetben mutatkozó 
rend, a második szerint a világ bérendezésének .czélszet·üsége 
szolgál az Isten létele bébizonyításának alapul. Ezen bizo
nylték csak kiegészitése a világtani bizonyítéknak s már a 
keresztények elötti böleselkedök, mint Plato, Aristoteles, 
Cicero s mások használták. 

23. §. Az Isten léteiének bébizonyítása a lények 
különböző nemeinek szemléletéből. 

. Ha csak lakhelyünket, a földet tekintjük is, ezer 
meg ezer élő lény ötlik szemeink elé, a melyek nem
csak formáj okra, hanem kifejlődésökre és tökéletes
ségökre nézve is különböznek egymástól. Gondoljuk 
el már most a világegyetemben levő lények meg
számlá.lhatatlan . nemeit s tegyük- fel, a mit fel is kell 
tennünk, hogy az tlmbernél jóval tökéletesebb lények 
is lehetnek; · ez uton végre egy legtökéletesebb lény 
tlSzméjére jutunk. S a legtökéletesebb lény eszméj e 
csakugyan meg is van az ember lelkébe;· ugy de a 
tökéletességhez tartozik a lét valósága is, minélfogva 
a legtökéletesebb lénynek vagy Istennek nemcsak a 
gondolatban, hanem a valóságban is meg kell lenni. 

"Kicsoda hasonlatos a mi Urunkhoz, Istenünkhöz,. ki a 
magasságban lakozik." Zsolt. 113, 5. 

. Az Isten léteiének a legtökéletesebb lény eszméjéböl vont 
bIzonyítékát lénytani vagy ontologiai bizonyítéknak nevezik. 

24. §. Az Is ten léteiének bébizonyítása a keblünkben 
levő el'kölcsi érzés szemléletéből. 

A tapasztalás azt mutatja, hogy az ember a jó 
és igaz mellett gyakran még akkor is á llhatatos tud 
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lenni, a mikor az küzdelemmel és szenvedéssel jár; J 'I: 7 
ezt kivánja a l>:e,blép.e oltott erkölcsi érzés, mely a ~ ,,; z.... 

jót feltétlenül követeli és parancsolja. a már ezt az /ze''''''' '~~ I 
erkölcsi érzést vagy a mint m slfén t nevezik, erköl- ve 830f:'! I 

csi törvényt önmaga az ember véste volna bé szive ~,....,.4. ' 
táblájára, akkor azt kénye és kedve szerint meg is ",;~~,.t"-
változtathatllá, vagy egészen meg is semmisílhetné. De~ !~~? 
mivel ez nem történhetik meg, mivel a jó és igaz min- v .... " ~ 
dig jónak és igaznak marad, a mely mellett, ha kell, • 
küzdeni is készek vagyunk; mivel nem mi, karmá- @Fo"f;, 

_ nyo~zJlk .a lelkiismeretet, hanem ' a lelkiismeret gya- ~ 
' Kórol fglet!ünk uralmat; következik, hogy lenni kell 
.egy magasabb, egy szentebb törvényhozóuak, kitöl 
az ren e tet sun sZármazik,- más 

ek . 

• Mert mivelhogy a pogányok, kiknek irott törvények 
nincsen, természet szerint a törvényhez illendő cselekedete; 
ket cselekesznll!, azok noha nekik törvények nincsen, mind· 
azáltruö magok mao-oknak tö n e . Ugymint kik megjelen· 

- -i'tili, hogya orv nynek cselekedete az ő szivökbe beiratott, . -, kiknek lelkiismeré'tö és az ő gondolatjok, melyek egymást 
vádolj á va-gy- mentik, egyetemben bizonyságot tészen.· 
Róm. 2, 14. és 15. . __ 

A bennünk az . ezt el· 
• 'ö-i1 r;;;;os~· 

,.., of ('J ..(' 

• 

25. §. Az Isten léteiének bébizonyitása a történelemből. 

A történelem bizonyítása szerint a legrégibb 
népek s ezeknek bölcsei megegyeztek abban, bogy 
van valamely felsöbb, az emberi eröt felülhaladó erö 
s az Istennek hivése mondhatni az emberiség köz· 
kincse; méltán következtethetjük tehát, hogy a mit 
az emberiség ily általánosan hiszen s a szellemi fej
lödés minden változásai között lényegében változat
lanul megtart, az nem lehet éppen tévedés, annak 

3* 

• 

• 

• 
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birnia kell az igazság meggyözö erejével, más szók
kal: lenni kell Istennek . 

• Tisztelne!> téged a népek, oh Isten, tisztelnek téged 
minden népek." Zsolt. 67, 4. . 

Az Isten léteIének a történelemböl vett bizonyítékára 
ellenvetés ül fel lehet ugyan hozni, hogya népek köz· 
megegyezése 'nem lehet az igazság próbaköve, mert a népek 
valamely téves feJtevésben is megegyezhetnek. Példa erre 

hogy Kopernikusig minden nép azt tartotta, nagy nap-
a föld körül. De a mint már k, 

&i~~~~~s azo· 
nyugszik; 

a józan é,z is 
Isten ~ 

keresni magának 
ki~agyarázza. 

mutatnak, hogy 
()ko~at, a melyekb ő l 

Ám 
szilárdak 
és a 
Ha 

hát mások az Isten lételét, 
ne engedjük a vi!' 

attól 

legyünk 
• 

gunYJa 

nem látják: nekünk . eszünkbe, hogy a vak sem 
a napot, de azért mégis süt; j asson hogy 
oIiozatnl!L meg van. a maga oka, minden 
mutat, ha van tökélylelen valOs'ág, lenni 
a hol tQl"yény van, ott tÖl"vényhozónak is kell 
az emberiség annyi évezréd óta I'i!szen, az Istenről 
dani nem lehet. 

• • 

• 

• r MASODIK FEJEZET. ~ 

AzqIsten l én 'yéről. 
..J 

26. §. Az Isten lényének meghatározása. 

, - . a mIt 
lemon-

A gondolkozó ember ~em elégszik meg azzal a 
meggyözödéssel, hogy az Isten létezik, hanem igyek· 
szik magának az ö lényét is meghatározni, hogy 
tulajdonképen mi hát az Isfen. E kérdésre nem lehet 
kielégítöbb feleletet találni , minI ezt: az Isten lél~k . 
az ö lén . e maga a ..-:::;;-
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Az Isten lényének meghatározása szoros értelemben 

véve lehetetlen, mert r61a 2em szerezhetülJ.k magunkna 
közvetlen .. ismeretet. Innen 8Z a sok téx.elygés, a melyek 

~. k' özött hányódik 8Z emberiség évezreken át az Istenről alko
t iltt fogalmait illetőleg. A keresztény vallás e tekintetben is 
kitünő helyet foglal el 8 vallások határozván 
meg Istent, mint lelket, kinek i 
fönségében áll, a honnan Istent 

"Az Isten lélek, és akik őt 
ben és igazságoan imádják." J 

.Az Isten ,szel'ete t, és 
marad és az sten abban. " 1. 

• 

27. §. Az lsten lélek. 

, hogy lélek-

Midön Istent léleknek tartjuk, hogy ezt · a fogaI
mat közelebbröl meghatározzuk, szükség hozzáten-
nünk l-ször, hogy Isten a 2-szor, 
hogy léteIének . 3,szor, 
hogy dolgoktq), a 
melyek 

után már most 
a a melyet Isten között 

átlátni azt 
között 

kis szüntelen szem előtt kell tartanunk. 
@.bugara a~ isteni léleknek, de mig 

lyeslllietö; aaaig áz sfen a e tÖkéletes§hll 
m i lelkunk€r ~ , . er li ,..J!-wj~l!g~~ :l-lstennek pedig 

......-Ji.nm.J\.gP.ban van é1ete. gre ami lelkünk .testgez vlln MIve: . 
lsten pedig"'minden testtől teljesen független lélek, ki II vi
lágban s.!'~JQ<lly~léttel bir ~!lé~kül , hogy ahG~ .'yolna csatolva. I 

E~ert nÚI'r1ójúk már, hogy ai "efirbernek I~KEj., yan; az __ 

-

--..-1 edig lélek. '19 "' -" "' 
- szent irásban ugyan fordu'lnak elő olyan kifejezések, V 

-

a melyekben Istennek testrészek, mint kéz, láb, szem stb. 
tulajdonitt~tik; de ezek nem egyebek képes kifejezéseknél, 8 
melyeket kikerülni lehetetlen; mert mindazt, a mit az Isten
ről mondunk, csak saját magunkkal val6 összehasonl1tás után 
mondhatjuk, ugy annyira, hogy nemcsak azt állJtbatjuk, hogy 
Isten az embert a maga képére teremtette, hanem 8zt is, 
hogy az ember I'.Bs,-"te~n!'t~m~a~g~á~n~a~k:...::sa~j~á~t~f~o~rm~á~já~r~a~á~1I~ít~o~tt~a~e!!lö~.;~ r>';" 

'111 z. r 

• 

--------------------- ,--------------

-
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A midőn már Isten~ek testrészeket tulajdonítunk , ezt 
a,!thr.opomorphismusnak és anthropopatismusnak nevezik ; 
(anthropos = ember, morpha = alak, pathos = szenvedély), de 

G ezt sohasem kell betüszerénti értelemben venni . 

28. §. Az Isten szeretet. 

A szeretet a legfőbb, mondhatni koronája minden 
emberi erénynek; minélfogva annak Istenben, a leg
tökéletesebb lélekben is meg kell lenni; de a szeretet 
nemcsak hogy megvan Istenbeil, mely esetben az 
nem volna egyéb, mint Istennek egy tulajdonsága, 

I!.nem ~tJpak lén é l!llfotja, a mint János apostol is 
fl t molla:ja : . "Az Isten szeretet." 1. Ján. 4, 16. 

Istent mint a szerelet atyját ismertetni meg az emhe
riséggel: ez vala Jézus tanításainak legfőbb czélja s a keresz
tény vallásnak más vallások feletti előnyét leginkább abban 
találhat juk fel, hogy az Istent az emberrel abba a viszonyba 
hozta, a melybe a szülő áll gyermekeiveL 

A szeretettel közel rokonságban állanak s annak mint
egy csak különböző sugarai: 

a) a könyörületesség, mely szerint Isten a nyomorultak 
és szerencsétlenek iránt szeretetet tanusít s azoknak a szük
ségben segítséget nyujt .• Imé boldogoknak mondjuk azokat, 
a kik báboruságot szenvednek; Jóbnak türését hallottálok és 
minémü végét adta az Ur az ő nyomOl:úságának, láttátok : 
mert iger. irgalmas az Ur _éS könyörüIQ_« Jak. 5, 11. 

. b) a kegyelem, mely szerint Isten a bünösöket, az 
érdemetlen eket sem TI'ti meg, . sőt szeretetével azokat is ma
gálioz öle)i. ,Irg-ahnas es li:egyelmes - az Ur, késedelmes a 

aragra és igen kegyelmes_' Zsolt. 103, 8. 
c) a hosszu türés, mely sierilir lsten a bünösök meg-

I térését szeretetéből kifolyólag a. , Engedek nekik a 
J'; <t egtérésre 120 « 3. 

ed - \ d) .!!,Z Isten a maga sze-
<ft V<. ,~retetét megváltozni nem , Mert igaz az Urnak beszéde 

V7, " • '\ minden ő . ~ z~a:_ 33, 4. 

, 
-

• 
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29. §. Az Isten egysége. 

Az Isten lényének meghatározásához tartozik: még 
annak egysége is. Fontos ez azért, mert teljesen ki· . 
zárja mind a több istenség eszméjét, mind ugyan-
azon egy Istennek több személyiségét. ~ Ist~n im 
ez egységét kivánj!].. mindenek_el ö!.!. a józan okosság, 
mely egynél !öbb valóságot nem gondolhat, a kiben 
minden tökéletesség feltalálható vo1na; továbOá.::e::g'::"y'--__ -:::~ 
szükséges ok . a világ_ eJöállásának és· fenn- '.-
maradásának valamint a világban 
tapasztalható . r~~d és öszhang, a dolg.Qk czé]arányos 
összeköttetése, az értelemmel . felruházott valóságok 
keblében nyilatkozó ~rkölcsi érzés mindezek egy 
bölcs alkotónál, törvényhozónál és világkormányzó-
nál többet nem kivánnak. Végre maga a szent irás is, 
mind az ó, mind az uj szövetségben csak egy 

,~ 

Istent tanít. • 
Mózes, az ó szövetség nagy prófétája, az Izrael népé-

nek mind polgári, mind valláserkölcsi intéze~t ezen törvényre 
alapította: "Halljad Izrael - ugymond ő - a mi Urunk, 
_Istenünk egy Isten.« 5. Móz. 6, 4. Ezen vallásigazság mel
lett buzogtak a próféták is. Nevezetes e tekinteVJen Esaiás 
prófétánál ez a hely: .Én vagyok a Jehova és ~nincsen én 
nálamnál több Isten." Esa. 45, 5. Jézusnak és az apostolok
nak az uj testaÍnentumban foglalt tanításaikb.ól szintén ki· 
tetszik, hogy az Isten egysége a keresztény vallásnak sarka
latos hitágazatja. Maga mondja Jézus, hogy ez feltétele az 

-:Q,ők élet_megnyerésének.: .• Ez az örök élet, hogy megismer-
Jenek tégedet egyedül yaló igaz Istennek:" Ján. 17, 3. Pál 
apostol határozottan állítja, hogy csak egy Isten van, ki li 

vüág teremtője és megtartója: "Egy az Isten, ki mindenek
nek atYJa, kl mindenek felett vagyon és ti bennetek is 
mindenitekben. " Efez. 4, 6. Gyakran figyelmeztet a pogány 
népek bálványainak hiábanvalOságaira: "Tudjuk, hogy a bál
vany semmi és hogy nincsen más Isten hanem csak egy.« 
1. Kor. 8, 4. -

. A szent irás ezen tanításai val szemben is, később, · 
._ Krisztus. utá~ a 3·dik és 4·dik századok folytán, midön a 

• 

-
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nagyobb tért kezdett nyerni a 
n-avezetesen- a niceai zsinatbn 3""25·ben 

nápolyin 381· ben megruakutregy sajátságos 
tan, a szentháromság tana. E tan, mell' mondbatni a leg köze· 
lébbi időkig a keresztény hit nélkülözhetetlen feltételéoek 
tartatott, megérdemli, hogy azzal bövebben megismerkedjünk. 

A szentháromság tana szerint Isten lénYJlgiLeg ugyan 
~ egy,_ de három. személyü, t. i. ~tya, .fiu,-szt. lél~. I sten . A 

kik e tant vallják, támaszkodnak rész mt az 6, reszmt az Uj 

szövetség némely helyeire. Nevezetesen az 6 testamentum· · 
ból felhozzák azokat a helyeket, a melyekben 

l·ször Isten a többes számban említtetik; de ez csak az 
lsten Iránt .!igeneTő tiszteletnek nyilatkozata. 

2·szor. a hol lsten maga felől szintén többes számban 
szól, pl. : ,Monda lsten, .ieremtsünk embert a mi ábráza· 
tunkra.' L M6z. 3, ~2. 

Eltekintve aitól, hogy Istent .. szólani ember még nem 
hallotta, ez a kifejezésmód ma a legközönségesebb. -

3' szor, a hol Jehova meg van különböztetve a Jehova· 
tól, mint: "a J.wova bocsátott SQdomára és Gomorár~ kén- . 
köves tüzet a Jehovától az égből." t Móz. 19, 24. Onként -érthető, hogy - rtt a Jehova szó .egyszer visszahozó névmás 
helyett áll. . 

, 4·szer, a hol az istenségben valami hármas emlitteti k, 
__ -...\;[0. J?L . ~Szent, .. S}~.!;. szent a sere~ek.ne~ Ura, teljes a mennv 

. es fold áz o dlCsoségevel .' Esa!. 6, ö. a ml szmtén nem 
egyéb, mint rőfuka .az isteni szentségnek. 

Eppen i ly könnyen megoldlíatók azok az érvek is, 

;{, Olv/? 
IJ!'/~-( 

G, riJ 

-

melyek a szentháromság meUett az uj szövetségbő l hozat
nak fel, a meryek között a legnevezetesebb ez: • Elmenvén, 
tanítsatok minden népeket, megkeresztelvén öket Atyának, 
fiunak és szt. léleknek nevében. " Máté. 28, 19. -

- Ha-nem ·vo·rna kimutatva az, hogy ez a hely később 
c.§.us~ott bé a Máté evangeliumába s az apostolok eleinte 
csupán It Jézus nevébenJ-jobban mondva, nevére kere.ntel· 
tek, még aOkor sem lehetne abból a szentháromságot helye
sen következtetni; mi az j rásban egymás mellett áll , 

szükségképpen egyenlő, annyiva l 
Iililön személY egy leny. -

. nem osztjuk - meg több egyen lő 

isteni személy között, hanEmi egész szivünkből "atát'ozzuk 
azt ~salr egyben .: azon~l.yában-;Jiitöl _mindene.k. vagyunk s 
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, -
mi is abban vagyunk.· 1. Kor. 8, 6. Az Isten egységének 
bivése igen fontos azért, mert egyedül alkalmas a nyomo
ruságoktól szorongatott sziv megn.l'ugtatására és a felebaráti 
szerelet felébresztésére_ Hiszen ha egy az ISten: ugy szen
vedéseink is aitól származnaK, aKrörömeinknek adója, s 
azok is javunkra szolgálnak; másfelőf -

( 
r Jll.;: 

levén, kölcsönös szere!etre s 
letünk. 
- -

-
I 

• 

, I 
HARMADIK FEJEZET. 

A t.{)Isten tulajdonságiróL 
J , 

30. §. lIegfogás az Isten tulajdonságiról. 
, , , . 

Ug'y'anaz a szellem1.. mely I!z _embert lsten lényé
nek meghatározására ösztönzi, indítja arra is, hogy öt, 
ugysz6lváil ; Rörülir]ii, jéllernezze, más szókkal: az ö 
tulajdonságiról magának megfogást szerezzen. E te
kintetben irányadó csak a legtÖkéletesebb valóság 
eszméje lehet; mihez képest' tulajdonítanunk kell 

3J'.J:stennek mindent, á mi nélkül tökéletesség nem gon-
dolható. -

A~~ Istennek valamint lényét, ugy tulajdonságait is szo
ros értelemben meghatározni nem lehet; de a tökéletesség 
eszméjéböl kiindulva, alkothatunk bizonyos jegyeket, melyek 
alat;.' Istent magunknak képzelhetjük s a melyek őt minden 
más lénytől megkülönböztetik, azok fölé emelik. 

. Af6 Isten tulajdonságait közönségesen a következő uta-
kon szokták származtatni: 

a) ugy, hogy azokat a hiányokat és fogyatkozások at, a _, 
melyek a. véges lény?kben feltal~lhatókJ.lstentöl eltávolítják. './ 
Ez utat ma negatwn.s-nak neveZik s ez uton);istennek orokké
valóságot, megmérhetetlenséget s anyagtafanságot tulajdo· 
nitunk. 

b) Ugy, hogy ami az emberben a tökély bélyegét viseli 
magán, azt· stennek a legföbb mértékben tulajdonítják. Ezt 
az utat via eminentiae-nek nevezik. E szerint már azt mond· 

• 
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hat juk, hogy", Isten a legbölcsebb, a legszentebb, a l~iobb , 
a legigazabb stb. 

'. e) Ugy, hogyLfIstent, mint minden okozat okát t kintve, 
neki oly tulajdons~okat irunk, amelyek nélkül nem lehetne 
a vilá" _eremtgj!;:, fentartója és igazgatója. Ezt az utat v,a 
eaiifai'Uatis.nak nevezik. Ez uton jutunk'JIsten mindenhatq' 
ságának, mindentudóságának stb. ismeretére. 

Mindezek a különbözö tulajdonságok azonban egymással 
a I~gszorosabb összeköttetésben állanak s csak véges elménk 
gyengeségén akarunk segiteni akkor mikor azokat egyenkén~ 
s egymástól elkülönítve gondoljuk s teszszük vizsgálódásunk. 
tárgyaivá. 

• 
31. §~jlstennek lételére tartozó tulajdonságai. 

. J1j;Istennek. mint legtökéletesebb valóságnak, lételére 
nézve tulajdonítunk: 

. 7 -1/h • .,~ t·ször i!.rÖkkévalóságo~ J..s váltoshatatlanságot, 
,,?I{i"~7/i:"'t! mely szerint az ö léte nincs az idö határai közé szo
v-:~ ... ;, ritva s annak változásai alá vetve ji stennek nincs 

J If .... kezdete, sem vége; ö teljesen független s a változás 
( nem érinti lételét. 

• "Minekelőtte a hegyek lennének és formáltatnék a föld 
és e világ: Q.röktől fogva mind örökké te vagy erös Isten" 
Zsolt. 90, 2. . 

,Az Il tennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. " 
Jak. 1, 17. 

2·szor megmérhet,etlenséget és anyr;tgtalanságot, 
mely szerint az ö léte a tér által sIncs korlátozva és 
nincs egyes részeKböl alkotva. A:j: J Isten nagysága 
végetleJ?; neki nincs testi formája vagy ahoz hasonló-
sága. · -

"A menny nekem ülőszékem és a föld az én lábaimnak 
nyugtatója! Hol van a ház, melyet építenétek nékem és hol 
vagyon az én nyugalmamnak belye?" Esa. 66, 1. 

"Af/ lsten _ lélek _ és a kik őt imádják, szükség, hogy 
lélekben _és igazságban imádják. « J án. 4, 24. 

3-szor mindenhatóságot, és mindenütt jelenvaló-

• 

• 
• 
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I 

ságot, mely szerintt.Isten teljes erövel bir mindenekre 
- s a maglj. léteiében nincs egy hel'yh~z kötve , hanem 
éltető lelke mindeneket áthat és megelevenít. - -

.Én vagyok az erős, mindenható Isten, járj én előttem 
szüntelen és légy állhatatos.' 1. Móz. 17, 1. 

. Hová mennék a te I,elked előtt és a te orczád elő tt \ 
hová futnék ? Ha a menyb,e megye~k, ott vagy, ba a kopor, I 
sóba veterp ai én ágyamat, ott is jelen vagy, ha olyan szár- -

. nyaim volnának is, mint a hajnalnak és a tengernek utol só 
hatál'ánál laknám is, oda is a te ezed v iime engemet és a 
ie jobb kezed megfogna engemet. ~ Zsolt. 139, 7, 8, 9. 

MidőryaIstennek mindenliatóságot tulajdonltunk, szüntelen 
szem e lőtt kell tartanunk az ő tökéletességét. 

, - -. , 

32. ~~stennek értelmi tulajdonságai. 
• 

mint legtökéletesebb .valóságnak értel-
mére n ézve tulajdonítunk: 

i-ször mindentudósá ot, mely szerint Isten a -legtisztább tu atával bir mindennek, a mi létezik; 

• 

teljesen ismeri a multat, jelent és jövöt. Tudja a 
dolgok végokát s azoknak kifejlődési folyamáI. É telme .). , 
béhat a lélek legtitkosabb mélyeibe és előre látja még r For·dO! 
a szü1etendö gondolatot és érzést is. :.J 

• 

-
.U~m, te megkisé'rtettél és _esm_ersz_engemet", Te tudod 

az én ülésemet és felkelésemet, távol látod az én gondola- • 
tomat. Az én ősvényemet és lefekvésemet körülvette d és 
minden én utaimat jól tudod. .Mikor még az én nyelvem 
alatt nincsen a beszéd: imé, Uram, te azt mind jól tudod.' 
Zsolt. 139, 1 -4. . ' 

.JÓI tudj~ a ti atyátok, mi nélkül szükölködtök, minek
előtte ti .Kérnétek ili I e."' Yáté 6, 8. -

2·szor bölcseséget, mely szerint Isten a maga 
legjohh és legszentebb czéJjainak kivitelére mindig a 
le~joLb és leghelye~ebb eszkö'l,QkeLválasztja·. A~.rrsten • 
bolcsesége nyilatkozik a természet csudálandó rend-
J ében, . szintugy , min t a világ kormányzásában s az , 
emberiség folytonos tökéletesítésében. 

-

• 

• 
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.Mely nagyok a te cselekedeteid, Uram. mindeneke; 
bölcsen teremtettél: bétölt a föld a te gazdagságIddali 
Zsolt, 104, 24. . 

.Ob Isten I bölcseségének és tudományának 
r gazdagsága I mely igen .. 

-.:/,..::"".:.~...:,_j_-:.... ~ ~~ mebetetlenek az . oi' 

es 

~ rfon1 .. 

; mert az 
okosság nem egyéb, mint valamely czélnak elérésére felhasz-
nálni az eszközöket. a czél, vagy az eszközök jók·e, 
vagy nem: az itt nem . A bölcseség rnegkiváuj~, 

a czél is, az is s.z~ntek legyen'l.K. Ezért tulaJ-
mondhatjuk bölcsnek. 

33. §. Jstennek az akaratra vona:tkozó tulajdonságai. 
A ( . 

cJ'TjPIstennek, mint legtökéletesebb valóságnak, az 
akaratra nézve tulajdonítunk: 

l-ször szentséget, mely szerint;gIsten maga a 
legföbb jóság, a kiben semmi erkölcsi hiány és fo
gyatkozás nincs. Isten a forrása egyszersmind az 
emberben is minden jónak; ö az erkölcsi törvény
adója>.;k( azt szivünkbe irta és tölünk annak telje
sítését kivánja. 

, "Miképpen hogy szent az, a ki titeket elhiwtt, ti is 
I ff, fr! s~entek legyetek egész éjetetekben ; merl megiratott: szentek 

í mi I 'd legyetek; . 'iieiLén~zeDt 'lagy'o -;" 1. Pét. 1, 15, 16. 
~. W .Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a 

J 1/ ~ éles föld az ö dicsőségével." Esa. 6, 3. i t- t il/, "" A szentség különbözik az erkölcsösségtől ; mert li ki 

• 

.y szent, felette áll a bün minden kisértéseinek ; az erkölcsös-
'Í(,~. O sé~ pedi~ a bünnel való küzdelemben s annak legyőzésében 

__ nyIlatkOZIk. Az ember lehet erkölcsös, de a "entség egyedül 
]~-/ az Isten tulajdona. . • 

. 2-szqr igazságot, mely szerint~jIsten a jót meg
)utalma2;za, a fosza! megbünteti; még pedig mmaen 
szem~lyv~lq atás nél ü . ISfeiillek ezen igazsága leg
inkább kitünik aliból, hogy a jóval bensö örömöt és 

• 

boldogságot, a roszszal ben,ö fájdalmat és nyugha
tatlanságot kötött öszsze. 

• 

• 



- 45 

~ ,. Isten meg fizet mindennek az ö cselekedetei szerint." 
Róm. 2, 6. 

,Nem oly Isten vagy te, ki gyönyörködj él a hitetlen 
ségben; nem lakik te nálad a gonosz.· Zsolt. 5, 5. 

Jil'I, ten igazsagosságától elyálhatlan az ö irgalmassá"a ' 
mely nélkül W en nem lenne egyéb,- mint egy szigoru bi~ó; 
holott ö a szerete t Atyja. 

il-szor állhalatosságot, mely 8zerinVII.ten szava 
örök és változhatatlan, a mit meg~gér, ázt meg is 
tartja . 
• 

"Igaz az Urnak beszéde és minden ö cselekedete áll· 
hata tos." Zsolt. 33, 4. 

4-szer szabadságot, mely szerint)<>Isten senkitöl 
sem függ s akaratának végrehajtásában saját tökély én 
kivül semmi által sincs korlátozva. 

"Az Ur mindeneket, valamelyeket akar, megcselekszik. " 
Zsolt. 135, 6 . • És nincs> l;i az 'ő kezér megbáiífsa. · Da n. 4, 32. - -

34. §: Jl stellnek az érzésre vonatkozó tulajdonságai. 

. f' Istennek, mint legtökéletesebb valóságnak, az 
érzésre nézve tulajdonítunk: 

• 

1 :Ször boldogsá ot, mely szerinlÍcIsten a maga 
tökélf einerbirtokában és a.zoknakteljes tudatában a ' 
legföbb mértékben élvezi az . Önelégültséget és ön-

. , 
megnyugvást. , 

2-szor dicsőséget, mely szerin~pIsten nagyságát 
és méltóságát a teremtett világ, D.lindenekfelett pedig 
az értelmes valók, az emberek megismervén, neki 
tisztelettel, hálával és magasztalással adóznak. 

Általában a~Is ten tulajdonsá" inak ismerete mi bennünk 
a b él'zelmeket felköltik. Ezek megtanitnak bízni 

• 

I , 

mint min denbató és szent valóságban, ki elég .I 
. S egy- Fo .... ~r .... . .--j 

fel , /, 
indulatját, me· .. ~~ _~ .... -1 

en Az a gon- ~I ~Z::" (;;ff 
mindenütt jelenvalQ, (,d-

Iyek nélkül gyakran 
dalaI, hogy ar Isten mindentudó és 

• 

, 



• 
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figyelmeztetésü l szolgál "'ra, hogy mindenütt az ő szemei 
elött va""yunk s bármit cselekszünk, elOTte é[nen("rejtbefjük. 

(il - Az Ö b81csesége örömeink- közepette mérsékeltségre, fájdalo 
mainkban reménysegre i!lditanak. Végre Isten tulajdonsá~ai 

_ imádásra serkentenek iránta, ki minqen~kben minden; klJe
Jölvén azt az utat is, melyben"1í tet -éghe1yese iDen imádhat· 
juk; mely nem állhat hiában való áldozatokban, tesfünknek 
sanyargatásában, hanem erkölcsös, kegyes és feddhetetlen 
életben, jó csel~kedetek gya orlásában; mert az Isten lélek, 
és a kik ől imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják. ~ - . . - -

NEGYEDIK FEJEZET. 

Az Isten munkáiról. 

35. §. Az Isten munkáiról általában. 

Az Isten lényéről és tulajdonságairól alkotot! 
fogalmainkból önként következik, hogYJ~ Isten n~m 
valamely, a világon kivül tétlenségben élő lény, han em 

- a világban levő oről{ mrmkás szellem. Nevezetesen 
Isten a világnak l-sz'ör teremtQje, 2"szor f linnta;rtója, 
3-szor igazgatója és 4·szer törvényadója~A megtartást 
és igazgatás t közönségesen gonavl,selésnek, általában 
pedig mindezeket együttveve-' 'i!Z? Isten -munkáinak 
nevezik. 

A vallástudomáuyban a legnehezebb kérdések egyike 
azon viszony meghatározása, a melyben Iste'!. a világboz áll. 

Némelyek a~<Istent és világot eg mástól kölcsönösen 
függő viszonyban képzelik, ugy nézvérp Istent, mint a világ 

: -lelkét, a világot pedig, mint az Isten anyagá t. Ezt a néze
tet nevezik hylozoislnus-nak. E szerint a nézet szerint a 
világ anyag a öröktől fogva meg volt, Isten annak csak for
mát adott. De ha ez állana, ugy az Istent nem lehetne füg
getlennek nevezni j ugy Il ten a világ teremtésében korlátozva 
lett volna a meglevö anyag .által. 

Mások tagadják, hogy volna e világ nak szeltemi term é-

• 



- 47 -

szetü s a viláatól különbözö oka, ugy tekintvén a világot, 
mint az ös pa~ányoknak a természet törvényei. szerint való 
alakulását. Ez a materialisták néze te. De itt ismét azel~tt ,.r.P 
a kérdés előtt álltmk, hogy azon parányo1ilia, a m!llyek1:iől 
a vilá" előállott; ki oltotta bele a természet törvényeit. 

~1ások ismét az Istennek és világnak egynemüségét 
állít ják, ugyszólván " világot istenltik. Ez a pantheistnus. .p;;; 
Mások ismét az !.tent a vJiagon kivul helyezIk. 

A mi nézetünk szorin\(Isten oly~ valóság, kinek ön
álló léte van s bár éltetö lelke mmdent áthat, mi yoltára 
nézve különbözik a világtól. -

• 

36. §. Isten a világ teremtője . • 
Af. 

<ff I Istennek munkái között, ugyszólván, első helyen 
áll a teremtés, mely !,zerint e világnak s rninden 
abban levő dolgoknak, Isten adotUételt. Adta pedig 
mindezt a maga akarat jából, a mi azt teszi, hogy a 
világ teremtéSet Istennek szabad akaratból folyó müve 
és hogy annak elŐállifására nem volt szüksége semmi 
eszközre, a mint az irás is mondja: »Ö mondotta és j - - ~ , , 
lett, ő parancsolta és előállott." Zsolt. 33, 9. Es 
ismét: »Az U mak beszédei által lettek az egek és 
az ő szájának lelkével minden ő seregei." Zsolt. 33, 6. 

A világ teremtéséröl szóló mondak különböző népek
nél nagyon különbözők. Ezek között kétségen kivül a leg
szebb az, melyet Mózes 1-3ö könyve l-sö részében találunk. 
A természeti tudományok szempontj~ól ugyan ez a leirás 

. sem igényelhet magának feltétlen hitet; mindazáltal a világ 
teremtéséröl egy képet állít előnkbe, a mely egyszerűsége 
mellett meglepö. Nyilván van ebb öl, hogy~ f[sten a világot 
nem egyszerre, hanem rendre teremtette s minden dolgo
kat a fejlődés törvényei szerint egymás után hozott létre. 

A Mózes világteremtésé.röl szóló elbeszélésben meg- F:' 
lepő különöse n az, hogy ö nem határozza meg a világ 
fennállásának idejet, a mi a legalaposabb számítások előtt 
IS örökre elrejtw marad, hanem azt mondja: .Kezdetben 
teremté Isten a mennyet és a földet.· 1. Móz. 1, 1., a mivel ' 
onként elesik az a nézet,- miii1na a világ csak 5 -60UQ...~ 
óla állana fenn. 
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• Isten teremté a mennyet és a földet." Tehát lsten 
előbb meg:, vólt, mint a világ, a szellem előbb, mint az anyag. 

A ml azt illeti, hogy Móze~ szerint Isten hal nap alatt 
teremté a világot, ezzel ő csak a világ fejlődésének külön· 
böző fokait kivánja érté~ünkre adni, a melyekről senki sem 
tudja, hogy mily hosszu időt foglalhat magában egy terem' 
tési nap. Annyi bizonyos, hogya világ teremtése az Isten 
hatalmának legszebb tükőre, melyet látva és bámulva, lehe· 
tetlen ugy nem szólanunk: "Hiszek egy Istenben, mennynek 
és földnek teremtőjében." 

, 
.37. ~,Isten a vitág fenntartója. 

Valamintr~IsteILl+él)diJ,-semmi-1lem állhatott elö, 
ugy nélküle, ~nem' is maradhatna meg semmi a . maga 

F-I _____ lételélÍen. Az __ ö erf:j~ tarfja_Jenn _ a_ VI ágot s valame-
I - fyek a világon vannak. Fenntartja Isten nevezetesen: 

~a az an j!got, melyböl a"':yUág áll és azokat a 
_ törvép.y~ket, melyek annak. öri;ik fejlödését biztosít· 

·ják. "Ennek- utánna, mig a föld lészen, vetés és ara
tás, hideg és meleg, nyár és tél, a nap és az éjszaka 

;"--'-

;-. ___ ... !:leg .nl~Jl1. szü!!nek~ « L_ Móz. 8, 22. 
b) az~lö lények megszámlálhatatlan nemeit s.azokat 

az eröket, melyek ezeknek szaporodását és tökéletese· 
dését biztosítják. "És megáldá Isten azokat, mondván: 

• 

Gyümölcsözzetek és sokasodjatok.« 1. Móz. 1, 22. 
f c) gondoskodik minden egyes lénynek, a leg, 
nagyobbnak, 'niint a legkisebbnek táplálékáról. "Min
deneknek szemeik te reád nézneK és te adsz azok-• • 

nak eledelt alkalmas idöben." Zsolt. 145, 15. 
d) . a mely dolgok .elenyé~~ni látszanak, azok is 

csak alakot cserglneJs mert Isten még a halálba is 
uj élet csiráit rejtette el. "Mikor elfordítod orczádat, 
megháborodnak; mikor elvész ed azoknak lelkeket, el· 
fogyatkoznak és földdé lesznek. Ha a te lelkedet ki· 
bocsátod, megujulnak és megujitod a földnek szin ét. 
Zsolt. 104, 29. és 30 . 

• 

• 
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A világ fenntartása alatt tehát nem a.z,t kell értenünk, 
hogy Isten minden dolgokat, ugy a mmt most vannak, ,Jál· 
tozatlanul megtar!, mert akkor megszünnék munkálkodni. 'S 

" oból, hogy ISten fenntartja mindazokaf a tofvényeket, melyek 
szerint a t rmészet müködik, következik, hogy a világon min· 
den dolog ~ltozás és fejlődés. al~ van vetve, annyira, hogy 
a világ fenntarfása tulajdonképpen nem egyéb, !Dint e . __ 
folytonos teremtés. 

- Továbbá, midőn azt mondjuk, hogy sten az élő való· 
ságokról is gondoskodik, ne gondoljuk, hogy ez feleslegessé 
teszi ezek részéről az öngondoskodást Isten gondoskodott 
az élő lények fennmaraoásárór; mert olY erőkkel és tehetsé· 
gekkel ruházta fel azokat, melyekneksegitségével megszerez· 

- hetik életök fenntartásához a megkivántató eledelt; de ezen 
erők és tehetségek felhasználását rájok bizta s ha a féregnek ' 
csusznia, a madárnak repülnie és az erdő vadainak leskelöd· 
ni ők kell a maguk tápláléka után: az ember sem ülhet munka 
és fáradság nélkül a terített asztalho z, Életünk fenntartásáért 
dolgozni kell. »Az én Atyám mind ez ideig munKálkOilik, én 
is munkálkodom. " J án. 5, 17. ~ . - ~ . 

• 

38.' §/lJ!sten a világ igazgatója. .' 

--

l~;}t Isten az általa teremtett világot nem csak fenn
tartja, hanem azt a legbölcsebb czélok szerint igaz-
gatja is; azaz: minden változásokat, még az emberek r •• + 
sorsát sem véve kí, ugy intézi, hogl: azok az általa J 
megalapítptt isteni tervnek mindenekben megfe!elnek ' .'}. y 
és nekünk mindenkor javunkra szolg~lnak. Ennélfogva t 1:l ~fl.· 
keresztény fogalom szerint véletlen eset és vakt'örténeL >111/ 
tulajdonképpeni értelemben nem létezik s il. mit az. 
emberek annak neveznek, nem egy,éb, minfa: világot 
s ennek történeteit, az embereket , s ,e~ek!!ek~csele~e- _ 
deteit bölcsen intézöflsten akaratjá ;" az it gondvi?elés, 
me1ynek utai bár szemeink elöl elrejtve vannak, leg· fl" < 

biztosabb oltalfuurik az életben és halálban egyaránt. 
Ide vonatkozólag mondja Jézus is ':' .Nemde nem meg
vehetnek-e két verebecskét egy kis filléren? de mégis 

~ csak egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok 
Ferencz : Hittan. 

, 



, 
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akaratja nélkül. Nektek pedig (ejeitelglek hajszálai is 
II mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok vere
, 'becskéknér ilragábbak vagytok." Máté, 10, 29 31. 

A világ-igazgatásról vagy a gondviselésről szóló tan 
egyike a legfontosabbaknak a keresztény vallásban s épp~n 
ezért a legkőnnyebben is támas,that téveszméket. Megesik 
ez főleg akkor, ha a világ· igazgatás fogalmát éppen abb3:n 
az értelemben terjesztjük ki az érző és élő, valóságokra, ku
lönösen az emberre; mint az öntudat nélküli természetre , 
Valamint a csillagok Isten 'akaratja szerint forognak: ugy az 
embernek is Isten akaratját kell követni. De azon törvények 
között, melyeket Isten az öntudatlan természet eleibe szabott 
és azon törvények között, melyeket a~ ember keblébe irt, 
végtelen nagy küfönbség van. A természet-törvény f.!lltétlen 
engedelmességet kiván az erköfcsi törvény teljesítése az 

f ember- sZab'ild akarl\tJára van 'bizva::-És ezt nem szabiid szem 
elől eltéveszteni, kúlönben "Slen- könnyen a bün okává vál· 
hatn ék. 

Az isteni igazgatás tehát nem zárja ki az emberek 
részéről a ggnosz cselekedeteket és éppen abban tünik ki 
még inkább az" isfeni gondviselés fontossága: hogy amit az 
emberek szabad akaratuknál fogva hibáznak.!!Isten _ azt is 
jóvá tudja 'tenni, ' a gonosz csélekea.eteknek is elfOrdítja _szo

- mor'u következéseit, midőn -a keserüból is édesLhoz-.ki, a 
minek egyik legszebb példája a' József története . 

. Ha m r 'nincs a VI ágon sem oly nagy, sem oly cse
kély dolog, a mire Isten gondot ne viseine : ki kell annak 
terjednie a mi ,éle ~~kre, eg~~zség[in~,e, e~~lú!,k~e, ki 
kell an,:,ak terjedp,e ~E-iE!!~ 1..5< 'A mire nézVe' -ismét 
Jegyezzuk meg, hogy bár', Isten akaratja nélkül eg.Y.J!ajszál 

~, sem eshetik le fejünkröl~-mindazáltal ' életünk ; megröVldíté
sére, vigyázatlanság, mér:~k!efes~g_s~:_ által . mi is sokk§i:en 

~ -~ '. béfolyba.~unk. Itt se felejtsü el tehát, hogy Isten gon vise
lése nen:'_ men~ fel minket ~ ~'!.l!!fásság, az óva~~s~ és 
Iparkodas alól s csak~ba mi megtettük azt, a mi , , !Ital
munkban áll ak!<or._!Í'pij:Q),ilJjuk el n llgodtan a Zsoltár iró
val: • Hagyj ad az _U .. r,,,: _~ a~at ~s_ ~izz~l_ ő _b~n.M-és ő 
megc;;ll)e!Szl.· ,Zsolt.~3.!, 5. ,-"'- -- - -- , ~ 

• , 

• 
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:a9. §. A világon található rosszak szintén az isteni 
gondviselés eszközei. 

Tagadhatatlan, hogya világon, akár a termé
szeti, akár az erkölcsi világot tekintjük, számtalan 
olyeseménynyel találkozunk, a melyeket egy szóval 
rosznak nevezünk. Tüz és viz, hideg és meleg, 
betegség és háboru megannyi ellepségeink, még 
a szerencse~ és öröm is romlásunkra lehetnek, a 

~ minélfogva mindezek kéteJyt támasithatnak szlvüíikben 
az isteni gondviseléS iránt. Pedig, ha közelebbről 
vizsgáljuk mindazokat a dolgokat, a miket mi rosz'nak 
tartunk, ugy találjuk, hogy azok i;" az isteni gond
viselés eszközei, melyek által ·ö egyfelől a természe 
munkásságát, másfelől a mi erkölcsi nevekedésünkef 
mozdítja elő s nem egyszer alkalmunk van nekünk 
is vallást tenni az apostollal: "Dicsekedünk pedig a 

_ háboruságokban is, tudván, hogy .a háborys.ág b~kes
séges türést nemz; a békességes türés pedig meg-

. kisértést, a megkisértés pedig reménységet, a remény
ség pedig meg nem szégyenit; mert af"Istennek 
szerelme kiontatott a mi szívünkbe a szent lélek 
által, ki nekünk adatott." Róm. 5, 3-5 . 

• 

. Sokszor megtörténik, hogy mi rosznak tartjuk azt is, 
a mi tulajd9nképpen, jó. A zivatar, mely fákat sodor ki és 
állatokat pusztít el, egyszersmind a levegőt is megtisztítja. 
Ha az emberek feljegyeznék mind jó, mind rosz napjaik szá
mát, a nagyobb rész legalább bizonyosan tőbbet számíthatna 
az elsőkből, mint az utolsókból. Aztán igen sokszor mi . 
magunk _vagyunk .Qkai zoknak . a roszaknak -ll mel ekért :;;. .. 
panasz oaunk. Kányszor ássuk .Eli_magunk alá . egészségün- T .7 . 
ket; hányszor idézünk mi magunk perpatvart, zenebonát és l 
haborul. . 

A. miko~ már nyomorainknak ITIi magunk vagyunk okai, 
. ugy te~nthetJÜ:k-!,zo.kat, . rriint ~lstentől reán.!L bocsátotf bün

tetést, mely áltat a mi megjavUl sun at akarja esZllbzó ni s 
Jgy azok nem lehetnek roszak. 

_ Lehet azonban a rosznak oka rajtunk kivül is vagy a 
- - < 

• 

• 
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természetben vagy az emberekben; de ezek is csak a mi 
_. _ __ ~m",e~E!"2bálfatásunkra szolgálnak, mert valamint az aranyat 

a tuz, ugy a lelket a szenvedés próbálja meg. A pálmafa 
saját terhe alalt" nö, az ember lelki ereje is a szenvedések
ben tüniI!: ki. Ne essünk hát kétségbé az isteni gondviselés 
felől még a szenvedések között is, hanem mondjuk ezt a 
zsoltárok irójáva!: ,Még ha szinte a halál árnyékának .,öl· 
gyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, 
a le vessződ és botod vígasztalnak engemet." Zsolt. 23, 4 . 

\ . 

40. a világ törvényadója. 

A világ megtartásával és igazgatásával szoros 
kapcsolatban áll. lstennek az a munkássága, mely ' 
szerint ö minden- teremtménye elébe törvényeket irt. 
Ezek a-törvény~k_természetiek és erkölcsiek s a val· 
lás körébe tulajdonképpen csak az utóbbiak tartoz
nak, a miért azoknak ismerete nélkül hiányos Isten
ről való ismeretünk. Megismerhetjük pedig az erköl
csi törvényeket r~zint . l:\ lelkiismeretből, mely mentő l 
tiszt,!bb, annál !:!.atározottabban megmondja, hogy mi 

O a jó és mi a rosz; részint azon kiváló egyénisége k 
'"- -::.:::!J anaiból, kiket Isten mintegy a népek vezéreiül álli· 

~ I tott az emberiség elé. Ezek közt kitünő helyen áll 
t Móe~ az ó szövetség prófétája, mindenek felett pedig 
~- -
fl . .MeRs... az erkölcsi törvények feljülmulhatatlan nagy 

_ _ ~_tanítój.!lc. ' . 

~ . 
A természeti ·törvények ismerete ~gyban előmozdítja 

jóllélün'ket, de az erkölcsi Wrv.§nJ.'ek ismerete és "követése 
nélkül annak níncs ' bíztos alapja, lIÍer! mint a költő ís 
mondja: 

• 

n ,Mínden ország tamasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha elvész 
Róma ledől s rabigába görbed. " . 

• 

ismerete és követése nélkül nem, - . 
szeretetünket 7--

-
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41: §. A tiz parancsolat. 

A tiz parancsolat az erkölcsi törvények összege, 
a mint azokat Mózes próféta felfogta s mint Isten 
parancsolatját a zsidó népnek kiqirdette. Fontos 
okmánya ez a vallásnak már csak azért is, mert egy 
né évezrek óta örzi azt, mint legdrágább kincsét ; 

- 4dc:-.e fontos másfelöl azért is , mert eltekintve a betük
töl, örök igazságokat foglal magában, melyeket Jézus 
sem kivánt eltörölni, banem bétölteni. Bétölteni az 
:Utal, hogy amit a zsidó nép a " bünt.etéstöl ~ló 
~lelemböl tartott meg, Ö azt a törvény iránti tiszte
. letböl teljesíte tt és kivánt mások által is teljesíttetni, 

s igy a törvényesség helyébe az er"kölcsösséget tette. 
--, ---= A tiz parancsolat a kötelességek hosszu soré.t nyitja 

meg előttünk, a melyek Isten, enmagunk és embertársaink 
iránti kötelességek re- oszthatók. 

Legelől állanakl,lsten iránti kötelességeink három paran
csolatban, melyek köi ül az ~sö tudtunkra adja, hogy csak 
egy az Isten, tehát több Istent hinni nem szabad. 

~, - l\ masodik parancsolat megtiltja a bálványimádás min-
_ del! ne.meit; tehát nem csak képe»nek és s~Qbroknak tiszte-

-• 

• 

3.~ r 

letét, hanem a )1 rlipgp<*". ri,Mgi .llll-§zannak s rút I 
_ önzésnek való melyeket oly sokan il!l.áanaIf rS.tep,ek .l ) 

gyanánt. • .. ~ ; . 4' 

tn A harmadik parancsolat pedig" int, hogy az' Isten nevét 
;J' hiában rel ne vegyük, azaz: ok nélkül, annál kevésbé hamisan 

ne es ti Jünk, ne kárOl'!l.!odj!lnk és , ~ átkozódjunk. 
A negyedik parancsolatot ugy tekinthetjük, mint önma-

gunk iránti kötelességeink összegét; mert a midön Isten 
tiszteletére ünnepet szentelünk, a~r lelkünk mivel és ét esz- _--' 
közöljük s magunk iránti kötelességeinknek ez' az alapja. A 
lélekmiveltség tanit meg józan, munkás és közhasznu élet 
folytatás ra ; önbecsülés, mérsékletseg, tisztaság szó an, erz ~s~_:' t-l=~=::-.... 
ben és cselekedetben csa k"a lelkileg mivélt ember tüTiijao~ 
lehet. - -

Az ötödik parancsolattal kezdetét veszik mások iránti 
kötelességeink elősorolása. Itt elsö helyen áll a szülők .!ránli _ 
kötelesség, mely az őtödik parancsolatban fogJaItatil< eme 
rövid, d,e nagyjelentöségü szavakban: • Tiszteljed atyádat és 

, 
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( a"yádat, )1ogyjól légyen dolgod és hosszu életü légy e för~ ef) "I dön, melyet a [e Urad, [stened ád te néked.« 
t Azután következik a hatodik p,raf\csol.tban mások éle-

tének megki!!,élése, mialatt természetesen nemcsak a szoros 
érteleoThen vett gyilkosságot kell érteni, hanem miQden ol 

~_,érzést és cselekedetet, mint ha~~, irigység, bosszu és gyülql
-:. "sé!>, melyek által a mások" é1etl t olj' gyakran megkeseritlük 
,. A hetedIk parancsolat ban a . családI élet . szentsé"e,e 

_ -#fi.gyelmez\etünk, mely legfőbb biztosiIéKa-a társad, om "jó!-
létének, miután a boldqg: ország nem egyéb, mint a boldog, 

,.gsaládok összege. - . -
nyolczadik parancso1at szivünkre köti a má~ va~y,!t 

. I!.lJ<ább , 1'~Junk , mlDt sem' vegyunli; 
se"'l(~H o oz zunk. . -

arra int, hogy embertár~aink 
senkine!_ j't hirnevét _gyanusitás 

mert aJl.ecsület legdrágább . 
hazugsággal, ragalommai a m, 

akarjuk venni, a magunkét veszítjük el. 
Végre a tizedik parancsolat nemcsak li gonosz tettöl, 

hanem a mi kétségen 
, a 
egy tett sem 

n~m v;agy legalább el ne.!'! ámitoga. 
a parancsolatban foglalt erkölcsi kötelességek'-

rövid tartalma, melyek s a melyeknek 
q /" engedelmeskednünk ~Il félelemből, 

b/u - hanem nenső- tiszteletből, csak ekkor mondhatjuk 
1J' U0 . magunkat erkölcsösöknek. 

• 

42. §. A szeretet törvénye. 

A mit Mózes tiz parancsolatra osziott, azt Jézus 
két parancsolatba foglalta, ezt mondván: "Szeressed 
a te Uradat, Istenedet teljes szivedböl, teljes lelked
ből és teljes elmédből és szeressed felebarátodat, 
mint te magada!." Máté. 22, 37 39. Márk. 12, 
29 31. Ll.lk. 10, 26 . 

• 
Az erkölcsi törvények összege tehát a szeretet mint oz 

apostol is mondja: .Ez a tökéletesség köteléke.· Kol. 3, 14. 



• 
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Ez az a nagy folyam, melynek habjai m~gtermékenyitik az élet 
mezejét. E folyam két ágra szakad: l-ször Isten iránti szere
tetre, 2-szor emhertársaink iránti szeretetre. S nincs oly 
nemes tett, mely ne ezek közül valamelyi kb öl szívná táplá. 
lékát, valamint megfordítva, oly cselekedet, mely sem az 
Isten, sem az emberek iránti szeretetet nem mutatja, soha 
se lehet jó. Méltán mondja azért Jézus : .E két paran
csolattól . függ az egész törvény és a próféták irások. " 
Máté 22, 40. 

• 
43. §. Visszapillantás az első részre. 

Midön ezekben a szent irás és józan eszünk 
segitségével megismertük azt, hogy van Isten, a ki 
egyetlen egy; megismertük az ö lényét és tulajdon-
ságait, mely szerint ö a legtökéletesebb lélek, a sze-
retet atyja, kinek bölcsesége és hatalma, jósága és 
szentsége sugárzik vissza a nagy mindenségben; 
megismertük, hogy ö e világnak teremtöje, fenn
tartója és igazgatója, kinek gondviselése örködik a 
legnagyobb, valamint a legkisebb dolgok felett s tör-
vényei nincsenek idöhöz kötve: önként következik, 
hogy Isten elött mindenkor hódoló tisztelettel borul-
junk le, imádjuk és szeressük öt mindenek felett s 

, 

, 

nagy nevét soha se vegyük ajkainkra a legszentebb .f ( "",-

érzelmek né ül. e gofí'ltoljUk-;-hogy az ismeretek ,i" '2. ~ b 2' 

és~mive tség terjedéséveli lsten kiszorul a világból s 
a mint az ember értelmileg nagyobbá ;J"Isten kisebbé 
lesz, mert az ember kénytelen lesz . mindenkor el
ismerni azt, a mit a zsoltárok irója évezrekkel ez
elött megvallott : "Mikor látom a te egeidet, a te 
kezednek munkáit, a holdat és a csillagokat, melye
ket te teremtettél, akkor igy gondolkodom: Micsoda 
az ember, hogy megemlékezel róla? vagy az ember· 
nek fia, hogy meglátogatod ötet? Noha ötet vala· 
mennyire kisebbé teremtetted az angyaloknál: mind
azáltal dicsöséggel és tisztességgel megékesltetted 

• 

, 
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~ ( :2. h' 'lj Vl-tf'1 ~ 41 f. f~ 

ötet. Tetted ötet minden te (kezeidnek m\m~ái? urrá, 
mindeneket vetettél az ö láDaI a á. " Zsolt. 8, 4 7 . 

/ A zsoltár iró eme szavakban az Isten nagysága 
mellett az ember nagyságáról is megemlékezik. Mi 
az ember? miben áll az ö méltósága és rendelte-

• 

tése? és ezt miképpen tölti be? e kérdések meg-
fejtése a második rész czélja. 

, 

• 

• 
• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 
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