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• I. RÉSZ . 

Az Istenről. 
• 

I. Fejezet. -
• 

14. Az Isten egysége . 

.Az unitárius ember jézus tanításai alapján azt 
vallja és hirdeti, hogy lsten nemcsak lénYfgében, 
hanem sZfmélyébe.n is egyetlen egy. , 

Az O- és Ujtestamentum egybehangzoan ezt 
hirdeti: 

- . Hal!jad Izrael, a mi urunk Istenünk egy lsten. 
(5 M9z. 6, 4.), ' 

, En vagyok , az Ur és nincs több, nálamnál több 
lsten nincsen. (Ezs. 45, 5.) . 

Minden parancs91atok között ez az első: A mi 
urunk Istenünk egy Ur. (Márk. 12, 29.) 

Tudjuk, hogy a bálvány semmi e világon és 
hogy nincs más lsten, hanem csak egy. (I. Kor. 8, 4.) 

Nekünk egy Istenünk van, amaz atya, kitől 
mindenek vannak és mi is abban vagyunk. (I. Kor. 8, 6.) 

Az Isten pedig egy. (Gal. 3, 20.) 
• 

• 

• 15. Az Isten lényege . 

. Az l sten : lélek, s mint-ilyen láthatatla,! ; mindenütt 
Jelenlevő szeretet, jósá!; és igazság. Eppen azért 
hozzá tiszta szivvel, igaz lélekkel, szeretetteljes alá
zattal közeledhetünk. 

Az lsten lélek. (Ján. 4, 24.) 
Az Istent soha senki sem látta, hanem amaz 

• 
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eayszülött, ki az atyának kebelében vagyon, az beszélte 
';eg nekünk, (Ján, 1, 18.) 

Boldogok a tisztaszívüek, mert ők az Istent 
meglátják. (Máté 5, 8.) 

Ezzel kapcsolatosan felvetődik az a kérdés is 
hogy az Isten~ mi módon ismerjü,k meg, mivelhogy 
lathátatlan ? Mmdenek előtt oly modon, hogy lelkünk 
megérzi Istent a kitől származott. Ilyen nagy lélekkel 
voliak megáldva a próféták, apostolok és legfőképpen 
Jézus. akik legtöbbet megéreztek lsten lényegéből s 
az ők benső meglátásaikat közölték is velünk. 

Ha a prófétákat olvassuk és tanulmányozzuk, 
mi is megértjük lsten lényegéi. Ha azonban az éld 
sulyos terhei reánk szakadnak s ·a bánat és fájdalom 
állandó vendégünk lesz : még sokkal inkább köze· 
lebb _ jutunk lsten lényegének ismeretéhez. Az ember 
lelkének mélységeiben megvan a képesség arra, hogy 
az Istent megismerje. A fájdalmak, megpróbáltatások 
rendszerint az ember lelkében világos tudatra emelik 
az Istennek az előtt homályos képét. 

Erre tanit egy világhires lengyel Író (Sienkievich : 
Ót kövessük) egyik elbeszélésében. 

A történet szerint egy római százados Jeruzsálem
ben teljesített szolgálatot. Felesége Jézusnak rajongó 
kö vetője volt, amit azonban a százados egyáltalán 
nem tude tt megérteni. Nem bántotta felesége hitét, 
de nem is törő dött vele. . '-

A hivő nő meghalt egy véletlen betegség foly
tán s férje végtelen nagy bánattal özvegyen maradt. 
Ezután sem gondolt Istennel, de egyszer mégis nagy 
változás állott be lelkében 

Mikor Jézust keresztr~ feszítették, éppen őt kül
dötték ki, hogy a borzalmas kivégzésnél szolgálatcit 
teljesítsen. V égig nézte a rettenetes látványt. Legfel
tünöb.b volt e l őtte a Jézu~ nyugodtsága és rendíthet
len bizalma Istenhez. Midőn Jézus ímádkozott, az ő 
elhalt feleségének mély hite jutott eszébe. Ugy érezte, 

2 
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hogyelveszitett feleségének lelke vel~ van s ettől a 
pillanattól fogva lelke. meglátta, t,ne&erezte az Istent 
és mindig istenfélő, hiVő emberre vall. 

16. Az Isten tulajdonságai . 
• 

lsten tulajdonságai: Örökkévalóság, minden
hatóság, jóság és szentség, rilit egy szóval tökéle-
tességnek nevezünk. " 

Ezek mind olyalj fogalmak, ' !l1 elyekről az: ember . , 
csak . nehezen szerezhet ismeretet, s épp'en azért, 

.' midőn Istenről gondolk9zunk, csa~ a legnagY9bb 
hódolattal; tisztelettel szabad azt tennünk. Mindazon
által, aki Istentől igaz 'ismeretet akar szerezni, mind
ezeket a tulajdonságokat komolyan kell, hogy tanul-

t, mányozza. Erre int Pál apostol is. A lélek mindent 
' atvizsgál, még az lsten mélységeit is. (I. Kor. 2, 10.) 
" 

17. Az · Isten örökkévaló. 

lsten mindig megvolt és" mindörökké lenni fog. 
A szentirás ebben az értelemben változhat/annak 

- ' \ függetlennek, elenyészhet/ennek és 'halhatatlannak 
. mondja, ', - ' 

• • 

Az Ur igaz ..Isten, élő lsten és örökkévaló király. 
(Jer. 10, 10.) Orökké megáll a te kegyességed. 
(Zsolt. 89, ~.) 

Állandó a te királyi széked eleitől kezdve; örök
t91 fogva vagy' ~.e . (Zsolt. 92, ' ~ . ) Avagy nem te 
vagy·e Uram oroktől fogva az en Istenem? 

Az idők királyának pedig, a romolhatlan és lát
h~tatla~ egy,edUli bölcs Istennek, tisztelet legyen és 
dlcsőseg mmdörökkön örökké. (I. Tim. l , 17.) 

18. Az Isten mindenható. . 

Az örökkévalóság gondolatából következik hogy 
lsten mindenható, azaz mindent megtesz, amit akar. 

• 

, 
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Ó llOrmányozza ezt a bárnalatos nagy világot, mely-
ben az ő akaratának kt/l ,érvényesülnie. . 

. Mid6n azt mondjuk, hogy lsten mindent meg
tesz, amit abr, akkor az lsten tökéletes akaratára 

. kell gondolnunk s nem szabad a2.t hinnünk, hogy 
az 6 akarata olyan, mint a zsarnok ember~, aki ma . 
egyet, holnap mást akar, aszerint, amint hangulata, 
szeszélye vagy érdekei diktálják. Isten akarata min
dig egy és ugyanaz. A természet és erkölcsi világ 
soha ' nem változó törvényeiben ismerünk rá lsten 
akaratá~a. 

~n mindenható lsten vagyok. (I. Mózes 17, 1.) 
En vagyok az alfa és az omega, a kezdet és 

a vég, aki vaQ, aki volt és aki jő, a mind~nható .. 
(Jel. 1. , 8.) '. 

A mi Istenünk az égben van és. amit akar, azt 
mind megcselekszi. '(Zsolt. 115., 3.) • 

, 

- 19. Az isteni bölcsesség. -
, 

Az lsten bölcsessége abban áll, hogy ö tud, lát, . 
hall min c/en I. Előtte a mult, j el.en és jövendő, egy-
form án tudva · van. Mindenn ek ismeri az okát és 
céljál· s tudj a mindazoknak a .rejtett dolgo71nak á 
lényegét, amelyeket az emberek lJem ismerhetnek meg 
talán sohasem. ' , 

Istennek eme bÖlcsességére kell gondolnunk ~ 
nagy történeti fordulatok alkalmával. ' A nagy nemzeti 
veszedelmekben is ott van lsten bölcsessége. Az 
emberiség a harco k és háboruk ellenére i s....előbbre 
halad. ', ' 

Sokszor azonbaFl a mi emberi tudásunkkal nem 
tudjuk megérteni lsten bölcsességét. Azt gondolj~k, 
hogy nem a bölcs lsten ' hanem a véletlen vezeh a , 
világ sorsát vagy ami külön sorsunkat. Ez a tapasz· 
talat onnan van, mert a mi tudásunk fogyatékos; . 

A gyermek az orvost, aki 6t megoperal]3, 
2* 

, 
• 
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kegyetlennek és irgalmatlannak mondja, mert csak a 
fájdalmat érzi és nem tudja, hogy éppen ezáltal men
tik meg életét. Igy vagyunk az isteni böl~sess~gg~1 
is. Sokszor' éppen abban van a nagy I~azsag es 
bölcsesség amit mi nem tudunk megertem. 

Boldog ember, aki megllyerte a bölcsességet 
és az az ember, aki értelmet szerez. (Péld. 3, 14.) 

A bölcsesség honnan jön tehát és hol van helye 
az értelemnek? 

Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég 
madarai szemei előtt is fedve van. 

A pokol és a halál azt mondják: Csak hirét 
hallottuk füleinkkel! . 

Az lsten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét. 
Mert ő ellát a föld határaira, ő lát mindent az 

ég alatt. (Jób. 28, 19 - ?4.) 
• 

• 

20 . . Az · isteni igazságosság. -

lsten hatalmából, bölcsességéből következik. az 
is, hogy ö igazságos. Ha mi mindennek nem tudhat
juk is okát és célját, lsten mindent igazsággal kor· 
mányoz, büntet vagy jutalmaz. 

Ezé'n hitiinket nem zavarhat ja azon tény, hogy 
sokszor a jóknak és igazaknak szenvedniök kell, a 
bilnösöknek és irgalmatlanoknak jól megy a dolguk, 
mert ez csak időleges. Isten előbb vagy utóbb meg
fizet mindenkinek érdeme szerint. A jóknak a 'uta
lom, a bilnösöknek pedig a bilnhödés végképpen 
el nem maradhat, ha néha késik is. • 
. Az Atya személyválogatás nélkül itél kinek-kinek 
cselekedetei szerint. (I. Pé1. l, -17.) 

Megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. 
azoknak, akik jó cselekedetekben való kitartással 
dicsőséget, tiszteletet és halhatatlanságot keresnek, 
örök élettel, azoknak pedig, kik versengők és nem 
engedelmeskednek az igazságnak, hanem engednek 

-
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az igazságtalanságnak, bosszúság 
büntetés. (Rom. 2, 6-8.) 

és harag lesz a 
• 

, , 21. Az Isten jósága. 

lsten jósága alatt értjük azt az atyai gondos
kodás~ mellyel ő minket nemcsak teremtett, hanem 
testi es szellemi javakkal megáldott. Az l sten jósága 
oly nagy, hogy hibáinkért és vétkeinkért nem gyiLl 
azonnal haragra, nem büntet igazságának szigorá· 
val, hanem időt és módot ad a megjobbulásra s a 
megférőket és mt;gjavulókat mindig magához. fogadja. 

Ádám és Eva megszegték lsten parancsát, 
amiért megbOnhödtek ~eményen, de azért végképpen 
neni fordult el tőlük, hanem kegyelmébe fogadta és 
gyermekekkel is megáldotta. Istennek megbocsát6 
kegyelmét legszebben a tékozló fiú példázat mutatja. 
lsten előtt a megtérés lehetősége soha sincsen el
zárva. Bármily nagy mértékben is eltérjen valaki az 
Istentől, ha van annyi ereje, hogya megJavulás vágya 
fölülkerekedjék benne, ő mindig megbocsát és atyai 
szeretettel fogadja a megtérőket. Ez pedig onnan 
van, mert Istennek szeretete is' tökéletes és azt 
akarja, hogy senki el ne vesszen, hanem az örök 
életre jusson. ' 

Ez a tudat minden vétkezőt visszavezérelhet az 
Istenhez, mert a nagy bOnös sem tekintheti magát 
telj esen elveszettnek, hanem mindig reménye leh",t 
a tiszta és erényes életre. Az ember azonban ezzel 
a hittel vissza is élhet. Az Istenhez térés nem lehet 
csak színleges, csak külsőséges , hanem teljes lélek
ből jövő kell, hogy legyen. Isten még a szivekbe, 
a legrejtettebb gondolatokba is belát. Ot nem leh_et 
hamis tanukkal és beszédekkel mint a világi birákat 
félreyezetni. Büntetései is arra 'valók, hogy az e~ber 
megpvuljon, a rossz útról a jó útra térjen. Mldő~ 
a világot az emberek gonoszságai miatt valamI ' 

• 

, 
• 
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nagy csapással sujtotta, ~Iőször hosszú id~t adott a 
megjavulásra s a bUntetes cs~k akkor kovetk~zett 
be midőn már másképpen csakugyqn nem tertek 
m~g bilneikból. A jó és istenfélő embereket mindig 
kegyelmébe fogadta. Isten jóságával mikor büntet, 
akkor is áld . . Esőt ad az igazaknak és ' gonoszoknak 
földjére egyaránt.. : , . . . 

Jó és igaz az Ur, mert utba Igazit ja a vetkező-
ket. (Zsolt. 25, 8.) - . . 

I Érezzétek és lássátok meg, ho'gy az Ur jó. 
'. Boldog az az ember, a,ki ő benn,e biz.ik. (Zsolt. 34,~) 

Mert te Uram, jo vagy... mmdazokhoz, akik 
hozzád kiáltanak. (Zsolt . 86. 5.) . 

Senki sem jó" csak egy: az I~t~n. (~t. 19l 17) 
Akit szeret az Ur, azt megdorgalJa. (Peld. 31, 12.) 

• 

, 22. Az Isten 'szent. 

lsten szentsége alatt értjük azt a Jönséges álla
potot, mely szerint az lsten lényegéhez semmi mulan,: 

. dóság, tévedés, vétség v.agy folt nem . éthet fel. O 
ragyogó, tündöklő tisztaságban, fényben és" igazság 
ban áll mindenkoron a hívő szemei előtt. O egészen 

/.másJ mint a gyarló emberi lény. 
Az ő nevét csak tisztelettel, ' hódolattal és imá-

dattal ejthetjük ki. , 
_ A bujdosó Jákob álmából fölébredve így kiált 

föl : Mely rettenetes ez a hely, 'lern egyéb ez, ha
nem az Iste,nnek háza és, az égnek kapuja: (l. Mó-

, zes 28, 17.) , 
. Szé~t,. szent, szent a seregeknek ura, ' teljes 

mmd a sz~l~s . föld a~ ő dicsőségével. (Ézs. 6, 3.) 
Az umtanus vallas tanitása szerint a szent jelző 

csak egyedül az Istent illeti meg. . 
. ~zonbaf1 szenthelynek nevezzük a templomot, 
Istenhsztelet~t, sz~val az oly helyeket és ténykedé
seket, ahol es amikor lsten jelenlétét mélyebben át. 
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• 
érezzük. Ilyen, formán nevezzük szentjegyeknek az 
Urvacsoránál a kenyeret és a bort, szent leckének 
az alapigéket stb. Ezek azonban csak annyiban fedik 
a fogalmat, hogy lsten szentsége átsurárzik az ő 
házára, il templomra, az ístentiszteletre" a bibliára 
az urvacsorai jegyekre és minden oly ünnepélye~ 
alkalomra, mikor - és a hol lsten jelenlétét különö- ( 
sebben átérezzük. 

A római katholikusok oly embereket is szentek
nek neveznék és a szentek sorába iktatnak, akik 
kiválóan kegyes életet éltek. Az ily szenteket isten
tisztelet . és más imádságai k alkalmával seg1TSegül is 
' szokták hívni. 

Az unitárius vallás értelme szerint a szent jelző a 
szó valódi,értelmé~en csak az Istent illeti meg. A szent
séges a legfőbb, legmagasabb érti!k kifejezése, éppen 
ezért a szent elnevezésre egyetlen földi ember sem 
méltó. A kiváló emberek életükkel, jellemükkel nagy 
hatással vannak életükben és/ halálukban is az élő 
emberekre s ilyenképpen hatnak ·és az er:nbereknek 
a jóban segitségük~e vannak. Olyan értelemben azon
ban, ahogy a katn01ikusok hiszik, a szentek sorába 
iktatott lelkek s.emmit sem használhatnak az élőknek . 

, 

• 
• 

II. Fejezet. . 
• 

. -, 
Isten munkája és gondviselése. 

• 

23. Ai. Isten munkája. 

lsten munká;a a világ teremtésében és lenn
tartásában ny ilvánul meg , aki az ő bölcsességével 
a leremtett világot fönntartja és törvényeivel igaz~ 
gatja. Isten munkája legtökéletesebben az ·embert 
szellemben látszik meg. Az erkölcsi világ lsten aka-
rata szerint igazodik. ' . 

lsten legnemesebb teremtvénye az ember, akIt 

• 

• 

• 

, 
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lsten az ótestamentum szerint a maga képére és 
hasonlatosságára teremtett s aki b e saját lelkét leh~lte. 

A szentirásban (I. Mózes l , . 1-31) .. le ~an. I.rva 
a teremtés. Ez aionban a teremtesnek koltől lelrasa, 

, mert a világ előállása ai emberi tudás által el nem 
gondolható idő, millió meg millió évek eredm.ény~. 
Ami ott egy napnak van feltUntetve, az sok evs.za
zadnak egyszerű, költői kifejezése. A teremté~ IeIrá
sában a lényeg a fejlődés, amely sohasem t~ktnthető 
befejezettnek. A világ mindig előre halad, Javul és 
tökéletesbaI s igy lsten munkája folytonos. 

I . 

-

• 

24. Az Isten akarata. 

lsten az embert azért teremtette, hogy az ő 
akaratát, amely szent és törvén veU, melyek tökélete
sek, megtartsa és azok szerint éljen. Istennek ezt az 
akaratát a vallásos lélek érzi s lelkiismereti köteles, 
ségének ismeri az isteni törvény teljesitését) mely a 
a lelki megelégedés érzését szüli, elmulasztását pedig 
lelki elégedetlenség követi. 

Ha az ember megismeri az isteni tökéletes 
akaratot, nem is kiván másképpen élni, mint aszerint. 
Ez, a legteljesebb boldogságra és öntudatr;l vezérel. 
A~I nem lsten akaratá szerint él, mindig nyugtalan, 
~legedetIen, még a levél zörrenésére is megijed. Az 
otestamentumban nagyon sok példát találunk az 
lsten akaratát áthágó emberek lelki törödéseire 
nyughatatlanságára. A fölismert isteni akarat elle~ 

\ elkövetett vétket a szentlélek elleni bünnek nevezik. 
A sz~ntirás az . ilyen bűnt megbocsáthatatlannak 
mondja. 

Ha valaki valamit mond az embernek fia ellen 
megbocsáttatik annak, de annak aki a szentlélek 
ellen káromlást szóland : meg' nem bocsáttatik 
(Luk. 12, 10). 

Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az 
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embernek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg . 
az embernek (Mát. 12, 31). 

25. Isten szeretete. 
l sten azért kivánja , hogy az ő törvényeit meg

tartsuk, mert azok a legjobb és legtökéletesebb tör
vények. Isten törvényei nél~ül a természeti vi/ág össze
omianék és az erkölcsi világ is csak az ő törvényei 
alapján állhat f enn. Ebbol is kiviláglik Istennek az 
emberek iránt vató. szeretete . 

. A természeti világ egy nagy törvényen alapszik. 
Az ég számtalan csillagai ,ezek a világok a föld. 
a hold és a nap örökké vállozhatJan tör~ények szerint 
futják pályájukat, teljesitik hivatásukat. , 

Az embervilágban is ilyen vállozhatlan törvények 
vannak, melyek segitségével az egyén és a társa
dalom a tökéletesség felé halad. 

• 

• lll. Fejezet. 
-

Az Ószövetségi törvény . 
• 

26. Az lsten törvénye. 
, 

lsten az ő akaratát csak fokozatosan közölte, 
mert az emberek nem voltak képesek azoknak a 
befogadására. Ilyen nevezetes isteni törvény a tiz: 
p,arancsolat, amely -meglehetős f ej lett val/ás-erkölcsI 
allapotot tüntet jel. _ 

. A zs i~ó nép idegen népekkel volt szomsz.é~
s~,gb~n, neh a pedig össze is vegyUlve. Az 6k profe
taIk es más vezéreik úgy fogták fel , hogy Islen cs~k 
az 6k Istenuk, csak 6ket védelmezi , oltalmazza es 
szereti, másokat nem. Az lsten, akit Jáhvénak ne~ez
tek, nemzeti lsten volt. Ez a fe lfogás a bálvany
imádáso n jóval fel UI állo tt, de nagyon távol van a · 
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nagy próféták és J ézus lsten fogalmától. Azonban 
ez is fejlett felfogás az ókori népek fogalmával 
összemérve. A Jáhvé, mint a zsidó nép !stene, gyakran 

- isteni parancsokat állitott fel, mit Adám és Eva 
történetéből is látjuk, különösen a bálványozás, az 
idegen Istenek ellen. Ezek azonban csak elszórt, 
alkalmi parancsok. Egységes, osszefoglaló parancsot 
az lsten a tiz parancsolatban adott ki a zsidó népnek. 

Az ótestamentum leirása ')zerjnt ezen parancso 
latot lsten a Sinai hegyen adta ki Mózésnek, a zsidó 
nép vezérének és prófétájának, m1dőn Egyiptomból 
menekülve, az igéret földét keresték, Mózes a paran
csolatokat . kőtáblára vésve átadta népének. Ezen 
törvények alapjai mai nap is a zs'idó nép vallásának 
és rendkivül nagy jelentősége van. (II. Mózes 19, 20). 

, 
, 

27. A tizparancsolat. 

~z első parancsolat. 
En vagyok a te urad, Istened,aki tégedet kihoz, 

talak Egyiptomnak földéből, szolgálatnak házából, 
ne legyenek tenéked én előttem idegen isteneid. 

Második parancsolat: -
Ne csinálj magadnak faragott képet, se semmi 

has~nlatosságot azó1<nak fórmáj~ra, kik fenn az égben, 
az eg alatt' a földön, vagy a föld alatt a vizekben 
~annak; azokat se ne tiszteljed, se ne imádjad; mert 
en vagyok a te Istened erős, bosszuálló lsten, ki 
meglátogatom az atyáknak vétkeit a fiakban harmad 
~s n~gyedizig:len azok?an, akik engem gyülöln,ek; 
es viszont. Irgalmassagot cselekszem ezeriziglen 
azokkal, akik engem szeretnek és megtartják az én 
parancsolataimat. 

Harmadik parancsolat: 
-' . A te Uradnak Istenednek nevét hiába fel ne 

vedd; mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül ha 
- valaki az Ő nevét hiába fölveszi vagy említi. ' , 
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Negyedik ~arancsolat: 
Megemlekezzel a szombat napról, hogy azL 

megszenteljed. Hat napokon munkálkodjál es minden 
dolgaidat elvegezzed ! A hetedik napon a te Uradnak 
Istenednek ~zombatja vagyon; . ne tegy akkor .~emmi 
dolgot, se te, se fiad, se leanyod, se szolgád, se 
szolgáló leányod,. se barm~d, se a te jövevenyed, 
mely a te ~apUldon belU! van; ,Imert hat napon 
teremte az Ur a mennyet, földet tengert és minden 
azokban lévő ál,latokat, a -hetedik napon pedig meg
nyugod ván az U-r és megszentelé azt. 

Otödik parancsolat: 
, Tiszteljed atyádat, és anyádat, hogy hasszuéleW , 

légy e földön és jól legyen dolgod, melyet a te 
Urad Istened ád tenéked.· 

HatGdik parancsolat: 
Ne . ölj. 
Hetedik parancsqlat: 
Ne paráználkodj. 
Nyolcadik parancsolat : 

-Ne lopj. 

• 

-

. Kilencedik parancsolat: 
Ne mondj a te felebarátod ellen hamis tanu

bizonyságot. 
Tizedik parancsolat: · . 
Ne kivánjad a te felebarátodnak házát vagy fele

ségét, se, szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, ~~ 
szamarát, se,semmi vagyonát, melyek a te felebarátodel • 

• . 

28. A tiz parancsolat tartálma.-

A tiz parancsolat két fő csoportra oszlik. Első 
j ele előadja Isten iránti, második Jele pedig ember
társaink iránti kötelességeinket. Az első jeiét nevez
hetjük más szóval vallási a második felét (4 10) 
erkölcsi parancsoknak. ' 

• 

... 
• 

, 

• 

• 



, 

• 

• 
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29. A vallási parancsok tártalma. 

l. A vallásos parancsolatok mindenek előtt az 
lsten egyedüli imádását rendelik el. Ó a teremtő, a 
sorsunk, életünk irányítója, csakis őt imáj duk' és ne 
valamely bálványt. . .... 

2. Istent képekben, szobrokban kl ne abrazol]uk, 
annál kevésbé gondoljuk azt, hogy más erő és más 
hatalqm volna, a,mi megtart minket, mint az egy 
igaz lsten . 

3. Isten nevét ok nélkül, komolytalanul, léhán, 
meggondolás nélkül soha se említsük. Amidőn eskü
szünk, a legkomolyabb és legszentebb elhatározással 
vessünk számot · annak következményeivel. 

4. Az ünnepnapokat pedig szenteljük hálaadó 
érzelmek között az Istennek s hassunk oda, hogy 
mások is, akik a mi környezetünkben vannak, ugyan 
azt tegyék. 

\. Most lássátok meg, hogy érJ , csak én magam 
vagyok és nincsen isten kivülem! En ' ölök és eleve
nitek, én sebesítek és gyógyítqk és \'lines, aki az én 
kezemből megszabadítson; (Mózes 32, 39.) 

2. Kihez hasonlítjátok az Istent és minő képet 
készítIetek ő róla? (Ézs. 40, 18.) . 

Kihez hasonlíttotok . hát engem, hogy hasonló 
volnék, szólt a Szent. (Ezs. 40, 25.) 

A képek hazugságot szólnak. (Zak. 10, 2.) 
3-. A hamis esküvést ne szeressétek, mert eze~ 

azok, amiket én mind gyűlölök, ezt mondja az Úr. 
(Zak. 8, 17.) , 

. 4. ~z .. én sz?m~atomat megtartsálok, mert jel 
az e.n kozottem es It k.?zöttel!;k n emzetség ről nem. 
~etsegre, hogy megtudjalok : en vagyo k a Jáh vé, aki 
Itteket m.~gszent~lIek . (II. Mózes 3, 13.) Nyugodjék 
meg a fold az Urnak szom batj a szeri nt. (III. Mózes 
25, 2.) 



, 

29. 

30. Az erkölcsi parancsok tartalma 

Az erkölcsi parancsok megrendelik' mindenek 
előtt azt, hogy: 

I. Szülőinket szeressük, tiszteljük, az irántuk 
való háláról soha egy percig is el ne feledkezzünk. 

2. Embertársaink legdrágább kincsére: életére 
ne törjünk, hanem ellenkezően segítségére legyünk. 

3. A test és' lélek,erkölcsi tisztaságáról soha se 
feledkezzünk meg. A házas élet legyen tiszta, erkölcsi 
törvényen alapuló. - -

4. Amás tulajdonát igazságtalanul ne igyekezzünk 
hatalmunkba keríteni sem fortély, sem durva eltulaj
donítás által. A tulajdont tartsuk sérthetetlennek. 

5. Embertársaink ügyében mindig csak a tiszta 
igazságot mondjuk, akár _ a biróság előtt, akár pedig 
magán társaságban nyilatkozzunk. 

6. Mások állapotát, helyzetét, örömét és bol
dogságát ne irigyeljük, nekik bármi uton zavart okozni 
óvakodjunk. - , . 

l . Tiszteljed atyádat és anyádat, hogy jó! le
gyen neked dolgod és hosszúéletíi légy a földön. (Efaz. 
6, 3, 4.) " 

Örizd meg, szerelmes fiam, a te atyádnak pa
rancsolatját : és a te atyádnak tanítását el ne hagy
jad, kösd azokat a szivedre mindenkor-, fUggeszd 
azokat a te nyakadra. Valahová ménendesz, az vezé-

- rel tégedet : mikoron aluszol, megőriz tégedet: akkor 
felélendesl, az beszélget teveled. (péld. 6, 20, 21, 22.) 

2. N e gyutöljed a te atyádfiát-a te szivedben. 
(V. Mózes 19. 17.) - - _ 

Magatokért bosszút ne . álljatok szerelmeseim, 
hanem adjatok helyet az én bosszuállásomnak. Mert 
~eg vagyon irva: Ertyé,m -a bosszuállás, én meg-
fizetek, azt mondja az Ur. (Rom. 12, 19.) . 

3. Távoztassátok el a paráznaságot: mmden 
bHn, melyet az ember cselekszik, a testen kív!ll va-

, 



, 

, 
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gyon: de aki , parázn~lkodik, az ő maga te.ste ellen 
vétkezik. Avagy nem I tudjátok-e, hogya ti testetek 
a bennetek Takozó szent léleknek templomai, melyet 
vettetek az Úrtól és ' hogy nem il ti magatokéi vagy
tok? mert áron vétettetek. Dicsőitsétek az Istent a 
ti testeitekben és lelkeitekben . (I. Ker. VI. J 5 20). 

4. Ne lopjatok, a te felebarátodat meg ne csa,l
jad, se valamit ragadozással tőle el ne vég:y (lll. Mo-
zes 19, 12, 13). ,. , 

Sem a lopók, . sem a ragadozók, sem a fösvé- · 
nyek, sem a részegesek, sem a szitkozódók lsten 
országának örökségét nem birják (l. kor. 6, 10). 

Ne légyen azért a te zsákodban kétféle mérték. 
nagi és kicsiny. Ne légyen házadban különböző vé
kád, nagy és kicsiny , hogy meghosszabbítsd a te 
napjaidat azon a földön, melyet a Je urad Istened 
ád tenéked (V. Mózes 25, 14, 15). . 

5. Hazug hírt ne költs, a te felebarátodról és 
namis embernek segítségül ne légy, hogy hamisan 
mellette megesküdnél (Il. Mózes 23. 1). ' 

Azért elvetvén a hazugságot, . szóljon minden 
ember igazságot az ő fejebarátjának. (Efez. 4, 25). 

6. Szívből szá.rmaznak ki. a nosz latok, 
öldöklésék, paráznaságok, , lopások, 
hamistanúbizonyságok, (Máté 15, 18). 

, 

, . 
• , 

31. Mózes törvényeinek fontossága. -
Mózes törvényeinek ll ' zsidó nép életében rend

kívül nagy fontossága van, mert e nép vallási és er
kö'~si. törvényeinek alapja lett. A zsidó nép élefébeu 
valosagos jönn tartó erővé, jövőt biztositó hala/ommá 
vált. 

Mind.a~,onáltal ezen törvények nem tökéletesek , 
mert oly tdoben keletkeztek midőn a zsidó nép a 
mííveltségnek nem ciliott magas fokán . . 

Ezt a valláserkölcsi törvényt tovább f ejlesztették 

, 

, 

, 
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a nagy próféták, akik nem elégedtek meg a vallás 
és erkölcs külső formájával, nem elégedtek meg" egy 
ugynevezett jogi szpvetsé~gel •. amely lsten és ember 
között jönn áll, hanem igazi erkölcsi viszonnyá jej
lesz tet ték ki a vallást lsten és , ember k5zött. 

Azonkívül a Mózes vallása g földi életen/úl, 
egy magasabb, tökéletesebb állapotot : a - félek örök 
életét . nem érihtetr,e oly mélyen, hogy azon az emberi 
lélek megnyugodhatott volna. A fejlődés erre a ma
gaslatára a nagy próféták előkészítése alapján a' 
názáreti jézus vezette el az emberiséget. - . 

• 

• J~. Mit tanultunk eddig Istenről? 

Megtanultuk eddig, ''hogy lsten egyetlen egy sze
melyéb.en és lényegében is s ezzel .igazolva van az 
,.mitárius vallás egyik lényeges igazsága: :' 

.- Isten mindentudó, minde-Jlható, örökkévaló, tö
kéletes és szent; teremtő, gondviselő és törvényhozó. 

Az ember pedig' engedelmességre kötelezett 
gyermeke a Mindénhatónak. . 

lsten hatalmát,-nagyságát, tökéletességét és_szent
ségét jól megismertük az ótestamentumból. 

lsten szeretetét ·és ar embernek Istenhez való 
viszon~át Jézus értette meg, és fejtette ki emberi fel
fogás szerint tökéletesen. Eppen ezért Istenről' való 
felfogásunkat még ki kell bővítenünkazzal, amit Jézus 
tanított róla. 

• •• 

• I 

• 
• 

, , • 
, -

• • 

• 

• 
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