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iUl azt, hogy ö ne-
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Vannak egyházak, melyeknek kátéja azt 
tanítja, hogya. bíín az ember öröklött tulaj
donsága; az ember bíínben foga mzott, termé
szeténél fogva romlott, minden jóra képtelell. 
Képtelen még arra is, hogy bűnétöl való sza
badulása érdekében valamit is tenni tudjon. 
~em azért bűnös az ember, mert maga csele
kedett valami l'osszat, hanem azért, mert 
Adám bűnös természetét örökölte. Ösi bűne 
átkaként kárhozatra volna méltó még akkor 
is, ha maga saját elhatározásából soba semmi 
rosszat nem tenne. S ha nem részesül a J éZlls 
által szerzett keresztség bíínlörlő erejében, 
még az egynapos csecsemő is elkárhozik. Azt 
mondják, bogy nem is az egyén, hanem mnga 
az emberi természet romlott és átkozott. 

II ogyan egyeztethető ez össze ~lDnak ~lZ 
igazságos és jó I stennek a. fognimávaj, akiről 
az evangéliwn taní t? Sok száz millió ember, 
született és halt meg Jézus előtt, sok száz mil
lió él még ma is és fog meghalni, nkiknek al
kalom sem adatott alTa, hogy a rettentő iitok-
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lól mel)' ... ncm ök idé7.lek elő, II kcrcszt:;égbcn 
, 'I megilUlbildulhassu uak. 19awlgolI mt, logy 11 Z 

Adrim bünc millIt ök is mind clkárhozzHIlak 1 
YIlgy, hogylln egyczicthcw össro llZ iguzsúg
g1ll uz. hogy ma közülünk bárkinek is ('gy 
olyun Ininért kelljen bünhödnic, melyet né
hány ezcr esztendővel cwlött Ádám követett 
cl nzíllta l, hogy evett egy tiltott fa gyümölcsé
lJön lsten tiltja a bűnt és a bűnÖflt biintetés
sci fenyíti. Ho~nrun egyeztethető össze IlZ ig!'IZ

!>ággal (lz, hogy I sten tiltsa és biiutcssc II bűnl 
és ugyan:\kkor HZ embel'! mégis bűnre teremt
se' Az evangélium azt tanítja, hogy Isten a 
mi gondviJ;clö Atyánk. Hogyan egyeztethető 
Ö~7.e lsten ntyai szeretetével a~ hogy az cm
bcrtkct, az ő gyermekeit már lcrmészchiknél 
fogva mind romlottaknok teremtse, kiknek IlZ 
Hete II földön épp ezen romlottsúguk miatt 
esak hiín, szenvedés és átok leheU Lehetetlen 
az, hogy Isten minden eddig súilct<'lt és ez· 
utím sziilctcndö gyermekét egyetlen gyerme
ke vétkéért megbüntesse. Ha Ádúm vétkéért 
minden Icszármnzottjának búnhödnie kell, 

\ jobb lelt volna, ha Isten sohase adott volna 
neki Icszármuzottakat. H a lsten a búnt II S7.en
v(!(fés és átok forrásává tette, mintahogy tény-
11'g azui \I'tte, Il'hetetlen, hogy az embert már 

'. 

, 
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születésénél fogva búnŐ6.nck teremtette volna. 
Ha I sten az ember\öl azt várja. hogy jó legp'n 
és jót cselekedjék, mint nhogy tényleg nzt I 
várja, lehetetlen, hogy az embert jóra képt\.~ 
JellIlek teremtette volna .. Azt, hogy az emberek 
milliói b1inben fogamwttn ll alokra és szenve
désre legyenek teremtve, o. jó és igaz I ~ten 
fogl11 mával összeegyeztetni sehogysem tudjuk. 

Bizonyos, hogy n bűn biintctés nélkiil 
nem marad. Ez termés7.eteil is. Bűnünk tu
dnta megszégyenít és vádol ti. lelkiismeret. Y fI· 
dolhatnu-c a lelkiismeret egy olyan bíinéri, 
melynek nem mi voltunk az okozói, halll'ffi 
I sten adla bűnös terlllé .. zetiink! Egészen 
bimnyos, hogy nem. Minden sziilö jóra 
inti gyermekét s ha hibázik, megdorgálja. 
Tf'helné-e ezl akkor, ha gyermeke sziikségiizf'
rűen cselekedné 11 ros~7.a t, mert lsten ro~sznnk 
tet'CmtcUe! Nem! Ez ('setben II végzet ell (>n 
hndakozna, i.Ull ikor gyermekét 11 I'o!:'szlól óvjll. 
A vakot! született embernek senki sem tehet 
szemrehányást azért, hogy nem lát, a bíínix'n 
fogamzott emberi se dorgúlhatjn jogos..,~ sen
ki azért Im rosszat és /lern jól csclekbzlk. ~ 
bűnöst ~ társadalom is megbélyegzi, bÜnt .. lt. 
megjavitiiso. érdekében kiiJönfélo illléz~llény,-,,: 
ket létesít. Mindl"zj nzzal il hittel IesZI, ho;.!~ 
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117. ember Ilc\Ydhctö, javítható, ~l bűn ncm 
öröklött bolj, Itllllcm :IZ ember li7.cmélyes C8C
J('kedclének következménye, amit neki mugá-
11111. kcll jÓ\'lí tennie és jóvá is teheli bűnbánat
tnt és CI'ÖS akamtlaJ. 

Az anyui szív sohase tudja elfogadni 3Zt 

II szömyíi dogmtÍt, hogy gyerme!;:!', kjl keb
lérc szorít, hl1nbcn fogamzott és gonosz li ha 
kCl'cszteletl<:'niil talál meghalni, clk.íl'hozik. H a 
czt a szörnpís6get hinné, nem tuchw Juliát 
adni Istennek u1.ért, hogy neki gyermeket 
adott. Leheletlen volna azzal ,l gondolt.ltnl 
élni, hogy mindazok az emberek, akikkel az 
életben dolgunk nkad, akikkel munkn mczőio
ken nnp-nall után érintkezünk, dolgozunk, üz
tetet kÖlünk. vagy akikkel timmsúgban össze
jöviink, bnnítkozunk, szórlIkozunk ; egyszóva l 
mindmmk, akikkel körül VflS'Yun k véve éi; 
cgyiitt~lii llk, sziiletésüknél fogva vf' liink egyiitt 
mind romlottak, l"Osszuk, jóra képtelenek és 
kárhOl'';ltra méltók. Hiszen nkkOI' egy nagy 
pokol volna ez az egész vilag. 

A gyakorlati élet az cl"edeudö bíí n tmllínllk 
!lern ad ignzolást; káros hatásu pedig gyak
run tapasztalható. Sok biínös ember (iHatja 
el lelkiismerctét azzal, hogy nem tehet alTól, 
hogy I sten bűnben fogamzottun teremtettc 

, 
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" 
erre 11 világra. A téves hit, hogy az ember bűn. 
ben fogu mzott, ukarl.lt;L romlott. minden jóm. 
képtelen, sok jÓs7.ándéknak és nemes törekvés
nek lett !ctörőjc, 

Négy komoly okunk vlI n ana, hogy uz 
(' rcdendö bűn tanát el nc fogudjuk ; L Nem 
tudjuk összeegyeztctni htcn jóságával és 
igazságos811gávaL 2. Ellene mond lelkiismc
J'ctiink ténye: az embert esuk annak a biinnek 
a tudllta bántja, melynek ö maga az oko7,óju. 
:1. Az élettapas.ztalat is eáfolju . .f, Káros er
kölcsi visszahulásai mutlltkoznuk. 

Azok az én'ek, melyeket az credendi) bún 
taniinak bizonyítúslÍra szoktak felhozni, nem 
helymlJók. Uta lni szoktak a sok bűnre, ami 
ezen a vilúgon tényleg lapllszl1l1ható és ma
gyurá7 .. 'llul azt mondják, hogya búnt születé· 
I<ü nkkel hoztuk a vihígra. Ezzel szc.mben lIZ 

igllzsúg az, hogy nklí J"lui lyell gonosz is a világ, 
még mindíg több benne a jó, mint a ros~z , Sőt, 
nincsen olyan rossz ember (\ világon, megátal
kodott és gonosz, kiben II jónak legalább egy 
Imrányi sziktáju lappungva ne éJne, CS/j k 
meg keU keresni, csnk Cel kell ébreszteni. A 
sok bún mellett ott hít juk II hűség, II jó!'iig, n7. 

önfeláldozó, önzetlell I'zcrelet rugyogó példáit 
il<, Gondoljunk a. hósök, a miü·U rok. u szentek, 

6 
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a nngy hal'.l.Iriak esetére, ukik kii zdö~.tck, :"crej
tékezlek, véreztek, nem egyszer éjetIIket 18 ~í>I 
áldozták egy eszméért, egy nagy g~n~olater· t ~ 
cmberl.ársuik vagy a haza boldoguJasaért. ) f I 
képesítettc öket erre! Az cszme, az igazság, 
embertármlik s a haza nagy szeretete. Dr 
nem is szükség bizonyítani, hogy II vil:ígball 
több fl. jó, mint a rossz. Elég hu csrrk egyem
berre is rá tudunk mutatni, ki I s tenért, Ilflul
ért vugy embertársaiért életét udtu, az ere
dendő bűn tanát, mis1.erint minden ember 
születésénél fogva romlott és jóra képtelen. 
mlÍris sikerült megciifolnunk. Ilyen ember pe
dig - hála I s tennek - a történf>lcm folya 
mán sok volt és van ma is. 

Azok, akik az eredendő bűn tanát hil'd{'
tik, a Bibli!Íval szoktuk érvelni 8 mint legröbb 
bizonyítékru, Mózes I. k. lll. réSzre hivatkoz
nak, melyben Adlím és f: va bíínescte Vltn le
írva, Ez azonban semmit sc bizonyít, merI 
kétségtelenül tudjuk azt, hogy itt egy olyan 
legendáról van S1.ó csupán, melynek nincs 
semmi történeti alnpja. R01.zá hasonlót má" 
népek életében is találunk. Adám. és Evn csak 
il zsidók képzeletvilágában éltek. Igy t('hát az 
eredeudö bűn tanáuak történeti a lapja egészen 
cJ('$.ik. De még ha történeti személy lett volna 
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~ • Ádán~ és . li;va, II nevezett helyen egyetlen 
S?~ utalna SlDCI) !Uru, minUm uz ö bűnük le-
87.armazottaikra is kihatással lett VOlnl1. Nincs 
8Z egész 6-testamentumoon egyetlen otyal! 
he~y, mely az em~r b'ünbcn fogamzottságáról 
foi7.olnU; Az evangéhumokban se találunk egyet
len 8z0t se, mellye] Jézus, vagy ukárki más uz 
cl'ooendő bűn tanát tanított.'! volna. Nem is 
J ézusra, hanem Púl apostolra szoktak hivat
kozni annnk hitvnllói, 

Pál apostol leveleiben tényleg sok olyan 
reszt találunk, melyek azt bizonyítják, Ilogy 
ő uz embereket bűnösöknek tartotta. Dc dor
gálta is uztán az embereket büneik miatt. S 
II tény, hogy dorgálta, azt bizonyítja, hogy 
II bűnt nem tartotta az emberek velük szüle
tett természetes tulajdonságának. Legerosebb 
bizonyítl-knak II Rom. V. r-t tartják. Aki azoll
ban az eredeti görög szövcget jól megvizsgál
ja, látja, bogy az itt leirtn.kból legfeljebb csak 
arra lehetne következtetni, hogy Pál npostol 
az emberekct Adám bűne miatt mind IIlIlan
dóknnk tartotta, de semmi($eire se urrtt, hogy 
az embcrek mind bűnben fOg'J.mzottak. Külön
hen is, ennek II bibliai helynek minden bizo
nyító er'cje elv($z., ha tudjuk, hogy Adám n<>m 
volt. történeti s1.emély. 
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~~ ... kk('1 az erőtlen idéwtekkel IoU'mbell 
MÓzt.':- I. k, I. I'. 27. v. azt tanítja, hogy Istell 
(Iz l'mberl II Illaga képére tereml('tte, Jakab 
I II. r, 9. v.·nek is ez a vilúgos él1ehne. A Péld. 
\ ' Il r'.:..>9 v-ool IX'(lig lIzl olvassuk, hogy lsten 
Ilr. emberi igaznnk tcremtelU!. J ézus nzl llHm

dol1a. hogy cSll k mr,ok jutnnk a menn yeknek 
or1<zií.gzíba, nkik llIcht1érnek és OlyllIlUk tudnak 
lenni, mini II kis gyermekek: akik tiszlÍlk., (1'~ It. 
2\\'111. r.) A próféták és az apostolok allan
dó;\n m~gtérósre, űjjászü let6sre in l<>tték az 
('mber<'kel. Jo~z volt az ö I stenlöl vett élctfel
ndatuk. Ez is azt bi)'.ollyitja, hogy ök is hittek 
nz ember jónlVuló képességében. 

M.inden ember Sí'AÍmÍlm megadatott II le
hetőség, hogya jó és a ros!:!z között vlíln f:!szon. 
S ha "nlnki biínős, azért biínös, mert II jó lt (}
l)'eH, a r·08f'.1,nl vítlasztottn, blínösségének oka, 
ö magn és llem III1m. A kis gyermek, Itmi];:ol' 11 
\'ilágra I!.ziilelik, ma is éppen Ol Yllll ártatlan, 
mint volt akkor, mikOl' J ézus ölébe vette és 
ol<'gitldottn. Ha valaki tiszta, jó, igaz és be
CIoületes nknr Icnni, töle függ, lehet, csuk akar
nilL kell erős akurattal. A bűn oem végzetszerű 
dolog ezell a vilitgolI, hanem az cmbcr szfindé
kos rossz cselekedetének a következménye. uki 
ugyanakkOl' j6t is cselkcdbclett vohm. I stcn 

• 
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éppen azért adt" Illcg ll. lehetöséget ho .. ," . . 
ó, k" "( • • '" .1 JO 
.. :.os.s~ azo t v.al:l sr,tani tudjunk, hogy í;r:.' 
crkolc~1 nagykorusngrn IlCVClj«l1. A jónak i~ 
C8~: nkkor. \'lln igazi értéke, ha s7.l.ind ék(l~all. 
snJ~lt {'lhaluro~isllnkból tCijSziik.~;I·külcs i tisz
tw:mgunk értéke annál lIagyobh, minél na. 
S.yob~ önmcgÍitgad(lS és regycllllczctl~ég ÍlrlÍn 
SlkcfU[t azt a kísédéi>sel 8zcm !)('1I nwgöl'izni. 
lsten soha senkinek su tulfljdonít olyan hú ul, 
melyér! nem Ö magn II felelös. 'l':lvoli ösök vét
k~>ért soh~1 !c'cnkit se biintet iga~í&o1alanuL 
Fia élt is volna "alllhn. Adlím (>8 evett i:,: \'01 11:1 
II tiltott fn gyűmölcséböl, lehetetlenség \'01113 

azt íLllítmli, hogy az ö vétke a mai emberiség 
erkölcsiségét bánnilyen mooon j" "rjolen!!. 

Az eredendő bün lUlla értelmébeu m: em
berek mind bÜllben fogamzollak. álok tilil \'el
INtek, büntetésre, kllrhm'.nlra llléltók. A hÜlI
hödéstő l uzonbllll az ellll)(>l'ck J ézus Kri:;ztus 
Ílrlatlan kínszenvedése árán IIlcgvzíltilsl nyel'
het nek, hten öket k:hho)'.at helyett iid,tösségre 
juH;llhalj;l. 'l'eszi is ezt nzokkal. dc csukio: 
m:okkal, :lkik hisznek J él'.usbtlll és az ö Imlálá
nak blint törlő éti iidvös:.éh"Ct bZr-rzŐ erejébell. 
A ,tált!;líg tényét a kiiJönbözö "/,ryltá1.1,k kii
lönbözőkél)Cll mllgya l·úz7.1í k. .ht azonb:m. 
ho~y .J'ézus uz cmb('rek biíne IlIiilII a sz('n",,· 
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dési, a haInIt magára vúUaltn 6s hogya blin 
az Ö líriatInn halála árán nyer megbocsá.tást, 
egyérlclmúen tanítják. A "helyettes clél:,'1.étel" 
tanat tehát csaknem mind hirdetik. 

Mi ezt a tant semmiképen t:;e tudjuk el· 
fogadni, mert ésszerűtlen, ellentmondásokkal 
van tele s így gondolkozó ember előtt meg nem 
~llhllt. Mit jelent ez II lan' Azt, hogy HZ az 
Isten, akirm az evangélium azt tanítja, hogy 
igaz.~ágos és jó, minden gyermekét romlott
nak teremtette és ezért a romlottJJágért, mely
ről ők nem tehetnek, mert maga az I sten te
remtette öket romlottaknak, Isten őket mind 
kárhozatra ítélte; az emberek sötét végzetü-I ket lÖ8ját erejükből el nem kerülhetik, az átok 
alól Dem szabadulhntnak; megváltásuk egyet
len lehetősége, - de az se mindenkinek, ha
nem csak II kiválasztottaknak a számára, ~ 
az, hogy Isten földre jött, emberi formát ö ltött 
és az emberekért kereszthalált halt; ennek II ha
lálnak az árán, mivel ez ártatlan halál a bűnö
sök bocsánatot nyernek, a bünös emberek bű
nük következményétöl megszabadulnak, mer t 
11 szenvedé5t helyettük az aki ártatlan ma-

, "',,1 ' , 
gara Vtuili. ta. l:sl.'!.zerütleni.i1 hangzik az egész, 
Ez- ~Z ért~lmeUen hitvallás elismer i, hogy I s
tcn 19az<!agos és mégis úgy beszél Istenről, 
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~int aki I\~, e~berck el'kölcsi értékére való te
kmtet nélkul Itélkezik, _ büntet é!; ' <_1 , 
1) 'll't' l JUl.CUmill'~ ,?'Y a I,J? ,eénk a. szeretet Illlcnél, minthu. 
b~nbocsato Irgalma fejében Ilrtatlan vért k'
vanna, Az cI'kölc8i fogalmakat ÖSSl'.ezavarja ,l 

a~ ~~~r~n a )ó,rava,I,ó tör~kvést megbénítj~l~ 
Erkolcsl Igazsagerzetunk tiltakozik az ell 
ho"'" b~" b" cn, O~ 11 unos unének megérdemelt következ-
mén~étöl megszabadulhasson csak azért, me;t 
: gy artat lan egy meg nem érdemelt szenvedést 
onként magára vállalt. Elképzclhető-e az, 
hogy egy apa egyik fiát, ki fenyítésre szorul 
büntetleniiI hagyju. csak azért, mert a másik 
fia, aki ártatlan, hajlandó II bünös helyett a 
b~ínt magára vaJJalni Elképzclheili-e, hogya 
b~ l·~ a bíínöst a börtönből kienged je, mert fia, 
kl artatJan. vállalkozik arra, hogy ti. biinletést 
helyette Iciilje, vllgy a /:."Ooosztevőt visszaeo
gedje a társu.da lomba, mert valaki más, egy 
ártatlan beleegyezett abba, hogy helyette ki
végezzék. Az em beri igazságszolg-áltatás ilyen 
igazságtalanságot nem ismer, annál kevésbé 
ismerhet a jóval tökéletesebb isteni igaz..-.ág. 
szolgáltatás. Különben is még csak elképzelni 
is lehetetlen lIzl, mintha n jó lsten kedvét ta
lá lnii az lí rtn!lallnllk vérében és ezáltal olyall 
dolgokra volna kupható, amit különbell Ill(>g 
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nMn tenul', A z. hogy II bünib sZ(,llvedjP!I. i~a7.
.sí~ dolog és l!it('1l jÓSlígnvnl is oo,Z(,\'g-y<,z
lt' tJINÖ. mert II l'ZCI1\,e(lt:"8 blÍnbánlllra és ílj élet 
k .. 'ldl ... "', ... , indít hatja. Az azonbnn, hogy valnki 
lí rt:ltlan ul I'z('nn.>dj('ll, I sten josiiglíval (i.~ igaz
~igo~,.ÚS .. íVld is {'Ucnkeúk, nincs és Iwm it< 1\" 
Iwt vdc hh'lIllek semmi célja. H a az C'lIIm'ri 
bűn következményét :irlatlHllokrn lehelne :it
tolni. CSllk:l blinösök sZ<Íma :;7':1I)0I'OOn:1 :I hít>, 
:-.ldalomb:lJI. A helydies clé~'1.ét l' l tana IWIIl
l.!:-ak hlell jósí~'1h'al N; igtlzságos~g:í\'al. ha
Iwm II biillt"tég tCl'wészetérót és ~ljiil'ól alkü
ioll fogalmuuldml is ellenkezik; ;\z {lmbt~t·l.' k-

1)('11 olyan gondolatot ébr~ztht.'l. miII tim híi
nözhetnÍ'n('k anélkiil, hogy hlÍlliik köv('tkezmC"
nyét vi:sdn iök hllellc. Bzek miatt uz okok 
miait :1 helyettes elégtétel tanát t'l nem fo
gadjuk. 

:\Ieggyözödésiinkei nem tudja ll11'gdltoz
talni lIZOknl a bibliai heIre"'\' va ló IIt<lhí ~ :-t·m, 
all~('ly('k l stell és az emberek IUegbékiiléséröl 
~zol nak és amdyeket a .,hclyctics elégtétel" 
t:lflIínak 1I1iitámllszt~í:,ár.l szokhlk idézni (ROlli. 
XL 1'. 15. V., n. Kor. V. r. 1S-20 ".). AJ. orto
dox ('gyiulzak tanítása Ilzcrint a m('gbékiilús 
ht('n l-S :11. embcr között íw\' J'ölt létrl' hogy . I .., 
:17 artal an nak hahíla ht"lI harag.j:íl m: em!).:'"-
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r~kkd .sze.mben kiengesztelt(', l ll len! irgalma".
~lgm mdl~otlll. Ez azl jl"'icnti, hogy Jézu:, ár. 
tallan lmiala Jst('n magllt:111íit-:ít változllliw 
nwg az emberekkf'1 1l7Á'm!x-n, a harng'vó b tt-nl 
kön yöl" iiIJ\~ lette. Igy jött létre 11 kibt'kiilt'".. 
A mi hiiiink szerint az öl"ökk~v:lló l sten dlto. 
7.lItlnn. nlindíg jó és irgal llms von és l .. ~z {'70. 
\11Iln is. J ézus hal:íb. nlC.'lly \~1 "Iell' ill'zlllcllyM 
1l1l'gp('('sé!el!e, 11('111 az l $l('nl , hao('1ll az ('Ill· 

Jx.rl. 1\1. ember nmgutal"lÍlsiil v!íhozlutja meg 
1stenl\el !':zf'mben. E rkölcsi hatzilla ti búnös i'm· 
hert blínb:ínulra és új élet kezdésre indítja. 
19y jő Iéire u ki~kül&, lsten és nz cmJx.r kö
zöh. melyrol Pii! apostol bc8zcll éll amr lyl't 
mint ti helyettes clégtéwl tana mdleit ~zóló 

é-I'\'et. szoktak eml~getn i. 
A \'I!I"t'S 11 Ido~.:lt gondolata. misl'.('rini ls· 

ten hantgjlit. ki lehet vcl(' engeszt('lni. mint 
idegeo elem fl l.~idó \'1Ilh1sból kerult 11 k",'~'Sz
lén)' vallásba. A biint lörlö \'él"-"'S 1íl<107.111 \){'
nmialúsa II zsidóknúl ósi \'altiisos szertartás 
voll. A zsidókból lelt k(,l"\."SZtények k{'zd{'tték 
el elö;,:zőr Íl~' feltti ntetni II dolgot. mintha Je:
zus ád:ltlan halála, mint egysZl>n:mind('llkorl 
nngy iildOL'l1. Istent fil'. emoc'l"t'kkd ~zi'm~n 
kiengesztelte \'olml. Amíg az új·jestllUli'lIIUm 
görög I-zöwgében csuk két OI~';Ul ht'ly \'1111. 
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amelyet úgy is értelmeznek, hogy J ézu!' 3Z CI?

LJ~rek helyett szenvedett és hult meg, ~d{hg 
,öbb mint ní'gyvcll olyan helyet találwlk, 
melynek kétségtelen jelentése nz, hogy J éz,u8 
oem :lZ emberek helyett, hanem nz emberekert 
,:zcuvedett és bult mcg: irántuk való szeretet
töl indíttatva egész életét arra áldozt11, hogy 
az embereket istenes életre ősztőnözze. Idézni 
tizokták még Mát~XXn.r.2Sv.t. Jáu. cv. l L 
r. 29 v-t, I. Kor. XV. r. 3 v-t él:! Zsid. I. r . 3 \'·t 
il!.. A7.onbun ezeknek se az nz él1elmc, hOh",)' 
Jézu!; az emberek búnét halálával bclycthik 
istennél jóvá lelte, hUllcm tlZ, hogy J ézus azért 
éJt és !HlIt, hogy II világon a bÜllt JnCl,"Íékezzc 
és lIZ cmberl'kd ílj és jobb élcll-e nevelje. 

Az éleUapusztalat is azt mutatja, józun 
e'lzűnk és erkő]ct;i érzékünk is a zt követel i, 
amit a szentírás is ta nít: amit vet az ember, azt 
uratándja is". (Gal. VI. r. 7. v.) J ézus b(in
bocsánatot tanított, - igaz. E z azt jelenti, 
hOID- I sten a biínösnek, ki blinéért megszcnvc
deU és azt megbánta, megilO<'.sát. A szakadils 
az Isten és az ember között nem tart örökké. 
~I iért bocsát meg l sten' Hi tünk szerint azéd, 
mert ö irgalmas és nagy kegyelmü, Ö [l. mi 
~zeretö jó Atyánk. Az ortodox egyházak taní
tása Ezerint I sten Jézus kiontott vére árán 1)0-
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('~át ja Ulrg a bíinL Ha ez így volna, a dolognak 
üz leti r>7.Ínczcle lenne. S lllilánk inkább Jézu;,l 
és nem {stent i1Jelné, mert ő fizeti 10 II búo
boc,.,ánal árát. A tékozló fiú töl1énete, az isteni 
irgalomnak ez a gyönyörű éposza, a mi hitün
ht igazolja_ 


