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MASODIK RESZ. 

Isten országának polgáráról : az emberről. 

ELSŐ FEJEZET. 

Az ember méltóságáról. 

44. §. Az ember a teremtés koronája. 

Az ember, akár testi, akár lelki tulajdonait tekint
sük:, e földön felette áll minden más teremtett lény
nek. II'Iár külsö megjelenésében : ég felé nyuló nemes 
testállásában, tagjainak sokféle dologra való alkal
mazhatóságában, szemeinek átható tekintetében van 
valami fönséges, a mi öt magasan helyezi az állatok 
felé, melyeken uralkodni tud; de még magasabbra 
helyezik lelki tehetségei: az értelem, a szabad akarat, 
a lelkiismeret, melyek nél fogva képes gondolkozni, 
ítélni, egy vagy más dolog végrehajtására magát el
határozni; tettei felett örülni vagy busulni; és képes 
arra is, hogy gondolatait és érzelmeit érthetö beszéd
ben kifejezze, másokkal is közölje. Ily nagy és szép 
tehetségek mellett azért méltán tarthatj uk az embert 
a teremtés koronájának, a mire a szent irás is cZéloz, 
midön azt mondja: "Tetted ötet minden te kezeidnek 
munkáin urrá, mindeneket vetettél az ö lábai alá." 
Zsolt. 8, 7. 

Hogy ' miként 
éppen Oly fit. 

• 

• 
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1\/ / Igy mioden álUtás, mely anoak megfejtését czélozza, nem 
I' o" / egyéb jóakaró kisérletnél. Ily kisérletet tesz Mózes próféta is, 
It ': (' midőn azt mondja: .Formálta vala pedig az Ur' Ísten a" 

I ri / 1', fl,' embert a földnek porából és lehellet vala az ö orrába élet-
61'l1 'it 7 v S nek lehelletét és ugy lett az ember élő lélekké.· 1. Móz. 2, 7: 
I (' I n I v 211f. ( { De bármiként történt is az ember formáltatása, anny' 

/" (' bizonyos, ' ö is az Isten teremtménye s nemesebb része 
lélek. A szent irás e kettőt megkülőn-

, lesz, mint azelött volt, a 
lélek megtér a ki adta volt azt.· Préd. 12 9. 
És ismét: .Ne féljetek azoktól, kik a testet megölik; li 'lelket 
pedig nem ölhetik meg, hanem inkább féljetek attól, ki mind 
a testet, mind a lelket elvesztheti.· Máté 10, 28. Pál apostol 
pedig némely régi bölcsek példájára három részt különböztet 

• meg az emberben: a le.tet, a lelket, mely az ~let elve és a 
. szell!l..met, vagyis az okoskodó lelket. E szerint a szellem az, 

a mi az emoert tulajdonképpen az állatoktól megkülönbözteti. 
. A szent irás továbbá arra is kiterjed, hogy miként te

remté lsten az első ember mellé az asszonyt. 1. Móz. 2, 
O 21-23. Hogy e leirás szintén nem egyéb 
_' _ a~t könn:yü .átlátni; de azért örökre becses az 

riség elött; mert aZQn igazságon alapszik. hogy az ember 
_:-._-:tá~r::::sas..életre van rendelve s legközelebbröl a férj és nő kö 

zötti azon benső viszonyt határozza meg, mely alapul szolgál 
a családi életnek. E mellett értésünkre adja azt, hogy az 

.:f első pár ember lineáján mindnyájan testvérek és rokonok 
,:~~ Lg" vagyunk; tehát g_ maslránU~!H§sönös szeretetre és egyet· 

• _ ér ésre, Jr1itelezt@nk. -

• 

45. §. Az ember az Isten képmása. 

Azon méltó ság kifejezésére, melylyel Isten az 
embert más állatok felé helyezte, a szent irás eme 
szavakat használja: "Teremté Isten az embert a maga 
képére és hasonlatosságára." 1. Móz. 1, 27. Miután 
azonban tudjuk, hogy az nincs 
testi formája ahoz hogy 
az IsÚin'kepe egyébben, mint 
az ember - azon hatalomban, 

i melylyel más mindenekfelett 
• 

• 

• 
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pedig a bölcseségben, s~er.etetben, szentségben és 
igazságban, melyeknek cSIráit keblében hordJa; végre 
a halbatatlanságban, mely szerint, ha a nagy minden-

~ség en még egy porszem sem veszhet el: annyival <:::"0 n t .f 
kevésbé veszhet el és semmisülhet meg a,z a lélek,'/ _ 
mely Istennel rokon s az ö lel~nek egy kis !!~krája. <:.... 

• És itt önként felmerül az a kérdés: ha vajjon nincse· 
nek-e az Istennek az embernél tökéletesebb teremtményei? 
E kérdésre tagadólag nem felelhetünk azért, mert akkor 
kétséo-be vonnól< Istennek mindenhatóságát és bölcseségét, o , 
mely szerint ö életet adhat a lelkek lehető minden nemei nek 
s bizonyosan minden lehelő módon valósítja azt, a minek 
elötte legnagyobb becse van, u, m. az 9kosságot és erényt 
az el'kölcsi teremtésekben. _ De ·ha elgondoljuk, liogy ' mily 

- számtalan nemei vannak 8~, ~rzéki. dolgoknak, alig hihetö, 
ogy a lelkiek országa egyedül az emberből álljon. Miként 

az ember alatt a teremtésben nincs ugrás, ugy felette is 
álla.ni kell még más lényeknek. Innen minden népnél el van 
terjedve az a hiedelem, hogy az embernél tökéletesebb 
lények is vannak az lsten megmérhetetlen világában. Ezekre 

• 
I 

utal a szent irás is, midön említ s azokat ugy 

tekinti, a szen~ ---:!''-:===--irás sem az ""'\" r '" 
harlem gyakorta is, midön _ ;:;f: 
a természeterökre s más olyan mutat" melyeket , t-<: -

J! lsten a maga czéljainak elérésére mint a csaj)..,!Isok, I 
~moruságok, m~nydörgés, vi),lál11 lás, na ok, prófé'ták stb. 

--'--( 
Az ó testamentum azon könyveiben, melyeKet a pró

féták a számkivetés után ir lak,_ elö(ordQlnak II rosz angya
, lok vagy ór~íti~ Jpknek feje Sátán-nak neveztetik. Már 

csak az a Koriilmény is, hogy ez ' a tan a zsidq!<ná! ~e,m..-;~T.-;--·~ 
- volt ls~eretes a ~~ámkivetés elött,.J;nutatj,!, h ogy az nem j.,:A·i'!.v .... 
...... .!!rlozIK a szent ~.rá.hoz s nem egJ:éb torzképnél, mely a -t::cr l.. kj! 
_ ]ozan ész szel mero el~mondásb8n van. Avagy, h6gy lehet ? Fr M . 

~y lényt ~.ondOl~ mely az e~bernél ~ tökéletesebb, mert , f-~.
nagYObb. erovéllllr s annál megls roszabb ; meiy-tndJa, bogy '" 

I hIába kuzd Isten ellen s mégis mindernö rekvése megbiusítn",i,--
) Isten szándékait? - - - -

Különben sem az an~yalokról sem az ördögökről szóló 
tanítás szorosan véve nemo is tartdzik a valláshoz, melynek , -

• . ------------
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Q 2 J .Isten ~s ember a tárgya. Hogy minö lényekkel van..r:ak be-r;, ,,'11' népesllve,.Istennek számtalan 'vlr~ai, az nem tartoziK r.w.nk;.. 
elég annyit tudnunk, hogy a földön az ember vau arra 

-'l . hivatva, hogy. lsten képmását viselje, hogy itt sem 
" lok, sem ördögök nincsenek, hanem a jó a roszszal s . a ros,,-

a jóval különböző aránylatokban van az emberi egyénekb~n 
egyesIIvEL 

, 

46. §. Az ember rendeltetése. 
, 

• 

A kinek oly felség~§. tehetségei vannak, mint ~z 
embernek, annak rendelte!éile is nagy és neIp.es. Es 
ez abban áll, hogy az ember J,;Islen öl nyert teheJsé

eit, ugyatestieket, mint a szellemieket termés~et· 
sze üen és öszhangzatosan kifejteni' igyekezzé~. E 
czélra irányozza Jézus is tanítványai figyelm ét, midön 
igy inti öket: "Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei 
Atyátok tökéletes." Máté. 5, 4S. 

Innen kiindulva, kötelességünk minden erőinket fenn 
tartani, sőt a yakoriás által folytonosáD: nevelni é s gy;U-a--- -pítani mert csa ~gy!!<nek is elganyagolása az egész émber-
nek~arára van. Nincs s~wc~éilt~eb_~ ' gondoi,at, mint az,. 
hogy a vallás az embertől ii t ést' megveféSét- és megöldök-' _ 
léset kivánja, holott ép lélek ~ csak - ép testben lakoiJíatik. 
Szükséges tehát testi eröinkre l s..gondot ordítani , mert azok 
iSjJsten adom@)'ai éSnélliülözhetet enek em eri rendelteté· 
sünK lJémll esére. A testi erö és ügyesség drága kincs, 
melyet elhaJ!vag,olni ~,,-z';;Qlid . . -

De ha testi erőinkre is gondot kell fordítani, mennyi
vel inkább kell a lélekre és enneI<tehetségeire, mert a mint 
irva is van: . Mit használ válaKinek, lia mind e világot meg
nyeri is, ha az ő lelke megbüntet~tik. « Mát • 16 ,~26_ Csak 
a ki helyesen gonífo'lRóZilr, -Ml!IeSen érez és jót cselekszik, 
csak az olyan éníber-iÖitL b~ .reifcle~eft~sét. Hatl5liéletesek 
akarunk lenni, szüKséges, hogY, na onta értelmesebbek és 
jobbak legyünk; mi végre )nin enek előtt meg ket1 ismer
nünk magunkat, mert az önisméi;-etazala I melyeii- az embe I' 
miveltsége nyugszik és · meg ' éH ismernünk a,,~Istent, a mi 
ugy <zólvan, roi'lmáj", az ember lelki miveltségének. Az ön
ismeret és "I'tlsten ismerete resz alkalmasakká arra, hogy 

T ---
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. I 
mind magun!s_ lJ!Índ embertársaink és mmd,.. Isten iránti 
kötelesséO'einknek elege - tegyünK. - _ 

• Kérem, bogy a ti szerelmetek még jobban-jobban 
bővölködjék az ism retben és mind~!! _ é,teleI1lben, hogy 
megitélhessétek, a melyek különböznek az igaztól, hogy 
legyetek tiszták és botlás nélkül való futással siethessetek 
mind a Krisztusnak napjáig'.« , 

• 

• 

• 
MASODIK FEJEZET. 

Az em ber gyar16sá.gá.r61. 

. 47. §. A I'OSZl'a való hajlandóság. 
J_ ' I ' . 

• or J o Isten az embert nem puszta géppé, hanem ~zal:lru.l -valósággá teremtvén, bel et ado ,t keblében a roszra 
vaJ6najlandóságnak is, mely igen könnyen efcsábiÜa, -

~. --,,8 a !!elyett, hogy reijdeltetésén.ek m~gfelelni igyekez
nék, gyakran éppen ellenkező iráFlyt követ azzaL Ig'y 
homályosítja el az ember magánr-Istennek , képét, ig'y 
lesz bünössé, a mint az apostol is mondja: ,,~ind~n . _. _ I 
ember kisértetik, mikor az ő ' tulajdon kivánságától I f7 
elvonatlatik és megcsalattatik. {\nnakutánna a kivánság, _ 
minekutánna- fogadott, s üli a bünf; a bün gedíg + 
minekutáíina-vegfiez I!!lllijen nemz a\31f" Jak, l, 14. 
és 15_ . 

A roszra való hajlandóság már az első pár emberben nyi-
latkozott, midőn az Isten parancsolatja ellenére megették " 
tlltott fának gyümölcsét. A M ent irás!lak eme }iilltöi elbeszé

melyet Mózes próféta l-sö .könyve második részében 
s a melyet közönségesen bünesetnek neveznek, a 

- .L k 
l1't?lrof 

leghivebb leirása annak, hogy miként szokott . az 
_ -Tember elcsábittatása 

történetét felismerheti . 

• 
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48. §. A bűn fogalma. 
I 

11?'.!',1>2'" • Ámbár a roszra való hajlandoság minden ember 
K.~{l 12.1.-;. keblébe-n meg van, niin azáital -abbó.l .~ég ne~ 

~ j,;"n?J1.]{övetkezik, hQgJ- büqös volna, vagy bunosne! ~u
I'.~ .; to I' Iltt~tt. v.oln!J., mert a rQszra vaIP_. hajJ.!1nd~sá~. magá-

. (.' ban 'Véve, még _neD?- ,bön, valammt a~1 Istenwl ny.e~t /lit /f" sz~lkL tenet~~g.~t sem lehet eré~lyne nevez~.l. 
~- -[(h.~ Arra, hogy varaki bunös legyen, megkivántatur-- -szor 
~I ' j'f'" -.a _t~rvél! ismerete, 2-szor szabad akarat és 3-szor 

• 

az ismert II 

(
atörvényt nem ismeri és nem tudja, hogy mi 

szabad és mi nem szabad, annak nem lehet bétudni, ha a 
törvénynyel ellenkező cselekedetet visz véghez; tehát bünös 
sem lehet. 

Még kevésbé lehet bünös valaki szabad 
A mire nézve j hogy a 

meg
. uu =s~z~ad, 

1;{j'>1 . mely- a j~an sz_és az t§rvényei szerint önmagát 
'1<,4'0 kormányozni képes,. TeIJes-lP ..."zabad senki sem lehet. Füg-_ 
~_ gÜIÍk mindenek felett'í!frIstentöl, de függünk a külviszonyoktól 
• f." is; mindazáltal ha nem állana hatrumunkban a lehetőség 

~orlátai között szabadon határozni 'el magunkat erre vagy 
arra; - ha cse ekedeteinkben a külső kényszernek kellene 
engednünk : ugy sem erén ről, sem bünről nem lehetne 

t. ,. he~zélnünk. Szab_ad akarat nélkül mncs -ün, 'dé _ ni!ics 
F.'fI. r' el'ény se. -- - - -

ben 
~ a 

érzésben vagy cselekedet
Ez ' az, a mi meg

tekintsük. Isten ugyanis 
az emberben, de meg

kü~dve,_önmaga 
A \<i nem küzd, 

a _rosz hajlamot nem fojtotta el 
várja tőle, b_ogy ff Z elle;> egész 
szerezze meg magának az erény 
elesik. - ---"----:. -- • • 

49. §. A bűn kűlönféle nemei. 

A bünnek számtalan nemei vannak, a melyeket 
különbözöleg szoktak osztályozni. A föbbeket azon-

• 
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3 o f"1-i,,~ ..- ' 
ban két osztály a: sorozhat juk, u. m. az 
és az önzési !íünök osztályába. Amazokhoz 
nak azo a bünök, melyek a testi indulatoknak . és 
szenvedél~~ szülöttei, mint az ~ v- ... s_ yagy,2nhajhá-_ 

. szat minden neme Ei ebből származó !íünök. Ezek a 
------;h~ideg -_ é~z _ _ alapu.JE!l:..k s k!lyélys~be!!.. 
~ nagyravágyásDan, á1szentesk@.ésben s ' más ezekhez 

hasonló bünökbiin -nyilatkoznak. 
Felosztják továbbá a bünöket~ Istenl enmagunk 

és embertársaink elleni bünökre; cselekedeti és 
mulasztási bünökre; szándékos vagy gonoszsági és 
nem szándékos vagy gyengeségi bünökre; ez utób
biakhoz tartoznak a tudatlanságból származó bünök is. 

Felszokták osztani a bünöket még kisebb és 
nagyobb bünökre is, jóllehet egy bünt sem lehet 
kicsinynek nevezni, mert irva van: »Valaki az egész 
törvényt megtartja, vétkezendik pedig egy dologban, 
az egész törvénynek megrontásában bünös." Jak. 2, 10. 

A szent irás legnagyobb bünnek a szent lélek 
elleni bünt tartja, melyet a farizeusok követtek el, 
midőn azt állították, hogya Jézus Krisztus nem 
isteni segedelemmel, hanem a rosz lélek erejével 
munkált e földön; minélfogva a !l,zent lélek .elteni _ 
bün a sziv teljes megromlottsá át mutatja. _ -,: 

A bün megitélésére- nem az eredmény, nem a tömeg 
véleménye, nem is a polgári hatóság által kiszabott bünte
tés adja a mértéket, hanem a sziv gonoszsága. Ha valaki· 
nek bünös szándéka és cselekedete kevés roszat 
~redményei, ' az azért A sok· ___ _ 
szor elitéli az s A- íör' 

_ ~ny sziO"orát nem egy - . magát eré.:... 
nyesnek nem tarthatja. -- ~ 

50. §. A bUn általánossága. 
Tekintve a bünök számtalan nemeit, könnyü át

látni, hogy az embernek lehetetlen kikerülni, hogy 
o~, ::;; 

• 
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, hogy azok közül ~ikbe vagy .másikba, előbb vagy 
utóbb bele ne essék--: "Még II legjoBbak semtudnak 
mindig és mindenbim eleget tenni 

J , mennyivel inkább ki vannak 
JO ".v, )" csábittatásának azok, a kiknél a jó nevelés is 

ir) ""'f z. zik s oILt!rsas~gban kén telenek élni, amely 
- érzelmektől meg van '{esz}egetve. Innen a bün álta-

. lános~%Ia az emberek között, a minek kifejezést ad 
. a szent Író is, midön azt mondja: ·"Ha azt mond
juk, hogy bün mi bennünk nincs, magunkat meg
csaljuk és igazság nincsen mi bennünk. " 1. Jan. 1, 8 . 

• , 
A bün az ember személyes 

.., kezik, hogy valamig az ember vn.L b jő, .!l,Mig bünös s~!D 1ehet. 
lj n C. kire át nem száll. Nem 

cselekedete lévén: követ
bétudás alá nem 

-a más üne sen
biinösök, hogy ös , . 

szülóink vétKeztek, hanem azért, . Tehát 
--"- I), vétke 

-
mert az 

azért nem egy van, midőn 
s megfordítva erén es szülőknek bünös 

- ' -__ o 

• - az ö tulajdon Urának áll vagyesik.« Róm, • 
14, 4, 

51. §. A bün következései. 

A bünnek , szomoru következményei vannak mind 
testi, mind lelki életünkre nézve. A bün elszakít ",-8-_ 

~ tentöl, a mennyiben szerete! _ ~.§ tisZfelet .helyett éle-
"-'-- íeriíínel és rettegéssentiltel iránta ;' feld.!l)jlL azt a 

nyugoJiL lelkiismeretet, mely legfö!:!.i?J.a.Yi! az ember
nek az életben; gyakran kükiö.leg is, szeretlCsé..!leJlekké 
tesz; bensöleg pediLmindig boldogtalanságot szül; 

" igen SOKszor testünknek -is ártalmára van ; IeIkünkre 
nezve pedig Örökké v~z.élyes: ~.mert szenvedélyeink 
rabszolgáivá ·tesz s lépésröl-lépésre' sü1yesztve- min et, 
erkölcsn:láIálba vez-et. 

• 
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Á bün következményeit igen találóan festi a szent irás, 
az első pár ember paradicsomi boldogságának elvesztésében 
Mózes l·ső könyve 3·ik részében, mely ba nem is egyéb ~y 

<C... . " . =...:m=in~zá~al _ige~ ~anuság_oss ' ma-.l'!.1'.!!ponta G: 
_. ~:"-'rae czéloznak továbbá eme kifeJezések is: 

"Látván . nem látnak és ballván nem ballanak, sem 
értenek.' Máté 13, 13. 

,Az igazság felmagasztalja a nemzettséget, a bün pedig 
gyalázatjokra van a népeknek.' Péld , 14, 34. . 

,A hitetleneknek ,I)incsen békességök.' Esai. 57 21-
"Azo ergek meg nem har" és ái- o tÜ7.5k meg ""ne::-m

aluszik és minden einber előtt gyalázatosak lésznek,' Esai. 
66, 24. . 

,A bünnek zsoldja a halál.' Róm. 6, 23. ~ 

• 

Altalában a szent irás a _bün kÖvetkezményeit e szóban . 
foglalja össze: halál; a mi alatt letmészelesen erkölcsi balált f. G) 

.kell érteni, mllIt a termés",eti hal!i.LJL ternlészet törvényein 
alapszik,_ me!y'et kikerül~ nel!? I ~!:>et. ,A por földdé j esz, ,-

- mint azelőtt volt:· 'Préd. 12, 9. De az erkölcsi halál rémitőbb, r-
mint a testi halál. "" . -- ~ " ,-

• 

52. §. A büntöl való szabadulás. 

, I A bün elhomályosítja ugyan az em.beren az 
)t> Isten képét, de teljesen meg nem semmisiti. ~ leg-

. jobb em»llrben_ is van vala.mi ' kis rosz, de meg
fordítva a legrosszabb an is 'lan valami kis jq, il 
mi ör arra ösztönzi, hogy a bün lánczaiból szaba
dulást_ keressen. Min! a tékozló fiuban, ki igy swlott: 

<!I'q .,J,Felkelvén, elme yek az én AtyámhQz: Luk. 15, 14. 
11 bünös emberben ' is ineg -y~n il vágy visszatérni 

J ~)stenhez . • 

--" 

• Es /nsten, ki nem akarj/h ho~y ~~aki elvesz:._ 
- szen, hanem hogy örök életet vegyen ;" Jan. 3, 16.. {b",h./' 

sz!m,os intézetet tett a végre, hogy az embereke! a 
huntol megszabadítsa. Az ö szent akarat jának klVáló 
eszköze volt a Jézus Krisztus is, a bünös emberiség 
e nagy Jelki prvosa, ki igy szól: .Jöjjetek én hoz-

Ferenc!;: HIttan. ó 
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zám mindnyájan, kik megfáradtatok és megterheltet
tetek és én megnyugosztallak titeket. Vegyétek fel az 
én igámat és tanuljátok meg tölem, hogy én szelid 
és alázatos szivü vagyok és találtok nyugodalmat a 

• ti lelkeiteknek." Máté. 11, 28. és 29. -

I 

Jézus Krisztussal e"y uj korszak nyílik meg az embe· 
riség történetében. Nekt köszönjük, hogy J,Isten is~~etére 
vezetett s emb,eri méltós~unk ~zetére fe .emelt. A földi 

- n irödahriak között ö alapított egy lelki országot, melyben a 
bünös ember is b'ekét és n u aimat a af; egy országot, 
mely mindenkit tagjának ismer, a ki az i~azságot ~ és 
szomjuhozza; egy országot, melynek ö a irá.lya és amely
beniij- élet - hajnala dereng, mert kétséget nem szenved, 
~hogy a 'miaön a - Jézus szelleme áthatja az s 

az ö törvéDyer fognak urallilfdíll as ziVékben : uj 
ég és uj föld;- melyeklJen- !':7' igazság ' lakozik. " 2. 3, 13. 

Erre - Jiiv az Isten személy válogatás nélkül minden 
fi r k ro " embert. A mint irva van: .Azt akRrja Isten, hogy mindenek 
h J ~ t if idvezüljenek és az igazság iirmeretére jussanak.· 1. Tim. 2, 4. 
,,,~',~, miből nyilván van, hogy az idvességre nincsenek kiválasztva 

';",V \ ~ a~eJllberek, mint az ~őre valO_ elrendelés (praedestinatió) 
"állói hiszik, kik azt tartják, hogy Isten a maga jóságának 
bébizonyltására, némelyeket az idvességre kiválas ztott, máso, 
kat pedig kárhozatra rendelt, hogy büntető igazságának is 

o -
0ii. .d 

jeiét adja, tekintetbe nem véve sem egyikn~, _sem _m,ásik· 
~ak cselekedeteit. Isten a mi - tyánk s az Atya legrosszabb . 
gyermekénelris kész megbocsátani, mert soha sem szünik ' 
meg javulását reméleni. 

53. §. ' Visszapillantás ft második részre. 
, 

Azt mondja egy iró, Pascal, hogy veszélyes 
dolog, ha az embert az oktalan állatok hoz hason it· 
juk, a nélkül, hogy egysiersmind nagyságáns meg, 
ismer e nö ve e. eg'-veszélyesebb, ha nagyságára 
hivatKozun _ . , gyarlóságai eJött szemet hunyunk. 
L~g;reszélyesebb pedig, ha sem egyikről, sem másik, 
ról nem Ir semml- fo-galommal s igy önként kővet--
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kezik, hogy a leghelyesebb megismertetni öt méltó
ságával és gyarlóságaiva~ is .. 

- A fennebbleliben mi IS láttuk az embert a 
maga méltóságában, mint a teremtés koronáját és 
az Isten képmását, kinek !endeltet~se oly nagy és 
nemes, hogy azt alig foghatja fel; 1!!!"1;lk gyarlósá
gaiban is, mint biI..!!ö~ , e_ a Inek még b üne in át 
is átcsillámlik az isteni ,szikra, mély képes uj lángra 
gyUllli,- mihelyt az iirií.ber' öiu:nagára eszmél s meg
iSmeri a helyzetet, a hol ereinél és tehetségeinél 
fógva állhatna és a hová rosz hajlamait követve, 
elj utott. ' .-, 

A övetkezés tehát ebböl az, hogy -ne felejtkez
zünk meg rendeltetésünkröl és ne veszítsük el az .. -- ',,~ 

emberi jopp természetben való , bizodalmunkat. 
»Tekintsünk a Ki-iszfusra, i az ut, az igazság és 
az éléf"- Ján. 1{ '6.e·sK öves'sük az o nyom okát, 
f i igy szól: »Példát adtam .nektek, hogy amiként 
én cselekedtem velefék ,. azonképpen cselekedjetek ti 
IS." an. f S'; 15. ' 

Mi végre ismerjük meg Jézust, az ö személyét, 
életét, tetteit stb. 

• 
• -
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