lsten.

Minden emberben él a1. ösztönszcríí vágy,
hogy I stent megismerje, róla magának fogai.
mat szerezzen. K érdés azonban , hogy Ot, "kit
II bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érzö
lelke óhajtva sejt", ember mcgism('rll cti.e.
Vannak, akik azt állí tják, hogy nem. Kátén·
kat is szeretnék újraszövegezni és e helyett:
"a vallás Isten megismerése és ti5zte lébe", l!zt
mond:mj : "a vallás hit I stenben és az O tiszteJése", Az bizonyos, hogy a véges embernek a
végtelen Is tenről csak véges fogalm ai lehet·
nek, Azok is állandóan változnak. I sten örökké
való, lénye változatlan, de az embereknek róla
alkotott fogalma életviszonyai k, műveltségük
és sok más adottságuk szerint állandóan változik.
•
Magunk csel éből tudjuk. Gyermekkorunkban, nmi kor még a mesék színes világában éltünk, egy jóságos arcú öreg embernek ~ képzcJ~
tük I stent, szép fell ér, hosszú SZc.u alla l, kl
odafönn az égben, angyllJok seregében él. On·
Qnn figyeli HZ emberek sorsát és veszi szlÍmba

•

l aten

azt (t sok imádslÍgot, melyeket a földi emberek
elejébe terjeszt enek. Csak később, felnőtt korunkban tudtuk mcg, hogy "lsten lélek és akik
öt imádják, szűkség, hogy lélekben és igazságban imádják". (János ev. n r. r. 24. v.)
U~knak, királyok ki rályának is sw~ktuk
neveznJ Istent. Ez az elnev<'Zés még abból az
időből származik, amikor az emberek úgy kép-

zeiték Istent, mint aki királyok és császárok
módjára rideg, megközelíthetetlen fönségben

uralkodik a világ felett. Kénye-kedve szerint
büntet vagy jutalmaz. Az emberek kegyeiérl
esengenek. öt azonban közönséges ember meg
nem közelítheti. Csak bizonyos, pontosan elő
irt szertartások útján lehet kegyeibe jutni.
Ezeket a szertartásokat csak a papok ismeri k
és tudják eredményesen elvégezni. I gy keletkezett ft ps.pirend, mcly egykor a társadalmi
és állami élet legbefolyásosll bb tényezője volt.
.
A természettudomány az ember ek hitH
lly~ ,és ehhez hasonló istenekben megingatta.
A vllag.te~mtésének törlónetét is- úgy a mint
az a Blbl~nban írva találtatik _
kétségbe
vonta. Reamutatott a sok ellentmondásra mt}lyek ~ Bibliában találhatók. Régen az em berek
azt hitték, hogy a föld a vilá.... k"-<
t·,
V t d' k h
...... .......,ppon Jd.
a u lU , ogy a nap a mindenség cen t ruma

lsten

•

•
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és a föld a nllpl·(!ndszcre.k világában talán csak
egy másodrendli plánéta csupán. Ez II felfedezés /lZ emberek roglllmiit Istenről is forradalmi gyorsnsággul módosította. Egy olyan nagvszerű világot, amilyent n természcttudomá.~y
elöttük feltárt, - hitük szerint _ csak egy
diC$Óbb és hatalmasabb Isten teremthetett.
Sok embert nzonbun n természettudomány
egészen L.-.gadásbn vitl A régi istenfogalmakat a tudomány lerombolta a nél kül, hogy h~
Iyükbe azonnal újat adott volna. Sokan maguk
dobták el régi fogalmaikat Istenről, mert nem
tudták azokat természettudományos műveltsé
gükkel összeegyeztetni. A tennészeUudomány
véges fizikai eszközökkel dolgozik, vizsgál,
mér, magyaráz. Isten azonban lélek és az (j
létét és lényét ilyen eszközökkellemérni. megfejtc.ni éli megmagyarázni nem lehet. Mi\'cl így
II maguk módszerévcI I sten lényét maguknllk
megfejteni nem tudták, létczését is tagndásba
vették. Azt kezdték mondogatni, hogy Istcn
c;mk n papok t:llálmánya, csak II tudatlan és
bnhonás nép képzeletében él, valóságban nem
létezik.
Ez azonban mindig OllM 8. féltudósok bölcsesége volt. Az igazi tudós a mindcnség "égső
reremtó oklít Istenben látja meg. A természet-

"

"tudomány

Ideo

világot n('nl tudja megfejteni :
egyszenien cs.,k felfedi annak törvényét. C".ak
tüneteket \;zsgál és foglal rendszerbe, de n tünetek t"t!g:;Ö okát mlÍ.f megmagyarázni nem
tudja. Olyan az ('Sete. mint nz emberé, ki ismeri nz állami é-let törvényeiL de a törvény tadó királyt sobase-m hítta.
~.finden tudományos kutatás végén ma is
(itt áll n nagy kérdés, a kérdések kérdése: kl
teremtetle ezt a nagyswrú világot, ki szabta
meg ennek csodálatos élettörvényétj a bolygók
járását. II sejtek képzödéiiét, a virágok nyilását. II gyümölcs érését, emberek, madarak, b0garak !!:zületé~n e k, halálának rendjét ki állapította m('gt A kérdésre mn se leheL mti!:' felelei..t adni, mint amelyet ösmnk adtak: I sten.
~e,'ezhetnök más néven is Ot. Kem a né\' a
fontos. hanem az ti. tény, hogy ezl a vi lágot
nála nélkiil megfejteni {"S megérteni nem lehet.
~.Iind~n Ok07.atn:lk megvan a maga oka. A vilag teremtö okát Istennek nevez7.iik. A fol"ót
for~!;a n~lkül, a világot I sten nélkül meiér\(:nl lelwtetlen. A7.ok. akik az atomelmélettel
próbálkoztnk és n világot fizikai erők en.-.dmé~y~nek

h t eo

II

mondották, 7.ss.:l..-utcába jutottak. Az
lJS1.lIltéblx>k be i~ vallották tévedésüket.
A nagyminden~g életében észsz.erúségcl,

•

"

l-élszerüséget. tÖI'Vényszeriiséget látunk ,\
nyer:s any.ngtln~, vagy a fizikai "'röknek ily~n
l~laJdonsaga DttlCS. nem lpbet. TI,"en tula,"do
!'uga
csak
eg;."..ontu d atos. szeméh"cs lénynek
•
n·
II
~
:~ let.. I.gy a. termés.zettudomány is 'arra a meg.1Iapltasra Jut. mrut II \·alla..."űS hit örök id-ke!
.. tUU\W,~
tfogva
l' tanít: a m indenség P<J"l'
-e..- böl"'"
'-." es on

'.~s .~ nr teremt"; ~unkáJtlDak predmenye" Eg
'IS fold a leremto Isten dics&é~ hi-""
?II" cl
•
e~'
m Ct!.
ID

:n

c.~lpkl'bokorball

a nagy i sten áldon
~clenlde ég és tündöklik. A természettudomá.u.y
IS cs.nk vn.I.~áso;j h~tünkel erosíti. llinél jobban
rJll'glsm('rJuk l' \·tlitg szépsél:!:ét és csodálatos
:

~lettörvényét,

,

!l.lItlál nagyobb lesz hódolatunk
btenn('l szem!)('n. aki pzt II nagy",zerú világot
te remtetle.
Sokan \'1!III1t1k. akik elismerik u ".'
.....·an. hoGy
.,.
('zl (1 \'ihíh"Ol Isio.!ll nélkül meK~ 11cni és megmagyar:ázlli nem l('het, azt azon bnn. hog:"
Tsten :;zemélyes lény lenne, kétségb<> \""onják.
·l'~,.edllek ':0;; tévedésük ok..:l egyszeníen lU,
hogya személyiséget cs.:lk térhez és idöbőz; kötötten tudj{tk elképzo.!! lIi ; n térh{'z és idöböz
,·tlló való kölö!t~g pedig l sten mindenütt jeléD\',llósúgiinak és örokkémlósigának nagr
:;:ondol:lt:Í\';J! ('1I..nkezik. A személyisé-g jellegz{'te ... "onásai azonb.1n nem térhez t-s idöbőz
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"Illó kötöttség, hanem gondolkOi'''is, é/'zés é",
!l..karnt. Ezeket a tulajdonságokat mi 1,(,lldcE ~l
ligy i8merjiik, amint azok az egyes emberf>k
(1;Ctébcn, tehát emberi formában jelentkeznek.
f'okm:zuk ezeket a tullljdonságokut 11 végh'lenségig, azonnal II tér és idő fölölt (Illó Végtelennel, TEtennel találjuk mngunknt szem ben.
t:rtelmét nyerjiik annak n nagy igai'.ságnnk,
melyet II hit ta nít: Istenben vagy unk, élü nk
és mozgunk.
Mi, keresztények I stent Atyánknak nevez ·
zük és hozzá mint menn yei Atyánkhoz imúdkozunk. Kérdés, hogy m i gyarló emberek mi címen nevezhetjük Ot, killpk hatal ma vél:,rtt'kll .
Atyánknak! Hogy lehet az örökkévllló Llen
halandó földi emberek Atyja' H a Atyánk ai':
, 18ten és szeret., miért nézi tétlenül á.rtntlan cmherek s~..env edését, a mivel például ('gy-eo'Y Illiború jár II azt a sok igll7.1ilÍ.gtlllanságot, ami
ebben a világban történik ! Alielött erre a kérdés", válaszolnánk, gondoljunk finll, hogy
hten ezt II világot II benne II mi életünket megváltoztathatatlan erkölcsi és tc rmész<,ti törvényei szerint kormányoz7..11. Ezeken II törvén y(>Ken magát senki túl nem teheli ; ellenük bii ntetlenűl senki se vétkezhetik, még az O szereu.'tt
gyermeke se. Aki tüzbe nyúl, megég('ti kezÍ'l.

I

2!.,

l ~te""O-______________________________

Iste"

Mi nden baj ('8 szen vedÓl; oka ko" 'y"lv.
l "
. " .., vagy
~)\vet CDul. Isten erkölc/ü, vagy természeti tör\'e n ~e eIIcIII v~lségro vezcthetö vissza még a k":ol' ~S, ha. az osszefüg!,rlost nem IfLtjuk mindig
lIsztull: S Itt n yel' értelmet az irá$ kiilő,'ös 67.lJva: "Mert a~it sze:et az Úr, megdorgúlja, meg~t~roz, pc<hg mmdent, akit. fiává fogad".
(Z~lId .. XH. r. 6. v.) A szcnvedélsscl lörvéllyé~1(!k tiszteletére, crköl~i ffiegjavuliU;ro. és új
elet kezd("Sr(I akar mmket I sten ösztönözni.
Még II földj apa is soksZOr megbünteti gyCrmekét, mert szereti. J aj volna nekünk ha
l sten annyira se törődne velünk, hogy' vétkeinkért. megbüntessen és a büntetóssel új élet
kezdésre öszlönözZÖn.
K ülön ben az Atya és II gyermek közti vi·
szonyt tula jdonképen nem ez. hllncllI alaptermészct.iik közös volta hatúrozZ<1 meg: II földi
nlyávnl szemben a v~rköi'.össég, 1\ mennyei
A tyával szemben a lélek közösség('. Lsten m:ért
Atyánk, mert lelkünk az ö lelkéOöI való, bennünk az Ö lclke éj. A bennünk ltiktc!ő élet I lSten
életének megnyila tkozása. A szeretet, amely
I'zívünkel dobog(atjll, az akarat. mely cselekvésre képesít, llZ öntudat, mely az nkllmtnak
célt és irÚllyt 6i',ab, Isten lelkének ereje és tevék"llyo;ége mibennünk. ö ntudat. ak:tl'Ut, f::r.e re-

k""

,
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"

bltn

Ist~D

Ici, ,,?Óval az, /Imi az embert rOl?c.rré tcs~~,
ho.tcnnek kiitönböző rnegnyilatk?z.asl for~1.
őt aki lelkét lehelte belénk, aki szel"ctcten<>k
oltalma alalt tnrt. aki ha büntet is, cs~k azért
teszi, ho~' jnvulásra Ö€ztönőzzőu, - ,mmek. nt'\'czhetnök öt másnak, mint meunyel Atyanknak' Mindezt csnk egy Atya. cs(!lcke<1hcti gyermekeivel!

Jézus ezt mondotta: " Bn 6s /lZ Atya egyek
'-agyunk." (Ján. ev. X. r. 30. v.) Ez azt jelenti,
hogy benne az Isten lelke egészell kiteljest'dctl ,
minden érzése, gondolata cgy volt az l"tcllt~

,·cl. Ezért volt ő és csak ö egyedül tökéleteli
I'mber. :\ em ö volt az egyetlen és talán az t'isó
se, aki lstenl Atyának nevezle, de olyan érit'·
lemben és annyi joggal, mint Ö, soha senki ~C
tette. Voltak, akik nemzetségiik ösatyjánl\k
gondolták l sten!, kitől fnjukut swrmaztattiik.
J ézw; ('zzel a mélyértelmű szóval: "AtyÍlm",
azt a lelki közösséget fejezte ki, melyet l :sll'u
és önmaga kÖ7.ötl érzett. Nagy u mi hálánk
.Tlizus iránt, hogy Isten és az embl'rek között
való lelki viszonyt felfedte és azt a vallás kö7,ponti gondolatává tette. Milyen nagy áldás uz,
hogy ma mi is úgy imádkozhatunk I stenh.:!7..
ahogy egykor ö imádkozot!: "Mi Atyánk, ki
\'agy a mennyekben!" A szóban "Atya", henm'

\

I

"

.... an mindaz. amit mu Istenről tudni kell és lehet, ami szívünket megnyugtatja. A legegyszerübb, II legtisztább és legtalálóbb fogalom, melyet emberi értelem Istenről alkothat. Boldog
az ember, ki képzeletben ma is Jézus lábaiboz
iiihet s hallgathatja gyönyörű u.lllításuil Istenrő l, az ö Atyjáról, II mi Atyánkról.
Sajnos azonban :sokan vunnnk még, ukik
ehhez az egyszerű, szép, tiszta és boldogító
istenfogalomhoz nem jutottak el. Sokan vannak, akik I stenben, II mennyei Atyában nem
tudnnk elég eros hittel hinni. KiiJönösen hangzik, de igaz, hSID' ennek egyik nem utolsó Okil
a hivntulos egy házi gyakorlal A hivatalo,~
egyházak közül egyik-másik ahelyett, hogy az
('mbercket I stennel való lelki közösségük tudatára ébl'csztené és be/Ill e hinni tnníüm<1, csuk
rideg, száraz fogalmakat tanít róft~, I slen-bell
hinni és Isten-ről ismeretekkel I'cndelkeuu két
kiilön dolog. L@141m , hitcj lcn . teológiai e!'1)fesszort és láttam ' írás.tudatlan ('gY:iZ,C.(ú CIllbert, kinek szem éből sugtÍrzot! II hit csodálato;.
ereje, I\l ennyi időt és erőt vesztegeltek és vesztegelnek az emberek még ma is un'a., hogy
megmllgyarázzák azt, Ilmi megmugyarázhatalhm: példálll a szentháromság tanát! Ennek. a ~
józan ésszel ellenkezi) és ezért ml'grungyaraz-
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hntoltlun dogmíulIlk a ... crő6)'J.lkolru.iiva l gon·
dolkozó emlx'lock között esnk

fi

hitetlt>lIség mc-

]t';';líb'J'IÍ1 vC'lik meg.

A IIlwnthítl'oml<líg I;lnn, rniel',cd n t l sten
1 ,~ nycgében egy, 8zf'mólyében luirom, - A ty u,
" iii, Sz('nilélck Isll'll, kiilönbcll !l('fficsnk ész-

('llenes, !lemcsu k 1i1'. Ílmtlm i Il'lwlcllenliég, dé erkölcsi ér'l,ékünk is tiltttkozik ellcll{!, Képtele-

nck: vagyunk elfogudni egy olyan elméletet.
mely s1.crint II szenthúromság egy ik személye
n Fiú lAten, fel kell, hogy ó.ldoZ7.tL magát u,l 'kr!,
bogy az ö ártatlan huláJa érdeméért l\ S7.cnlllitromság másik 810f-mélye t IlZ Atyn Iste n II b ű ·
nös emberek hüllől IlwgbOClllÍlhulisa . S még
kevésbé tudjuk erkölcsi érzékünkke l össz('egyeztetn i II predCílztinlÍCió tun:ll, mi "'zerint ItZ
Atya lsten uz egyformán bünÖli emhcrck köúil
crkő]esi

Ikt,ékükre vllló tekintet nélkü l llé.mL'Iyeket iidvÖt;ségrc, mÚl<oknl k/idlor"alru. I'endelt
1 v~lnn.. ~jz ilZ! jelentf'llé, Ilogy IslC:n Ior.('rn6Iyvalogntó. Ilyen emlX-l"i &')'llrlósú&"Ol !lZ igazsá.gos l stentÖl íeltéwl(';mi ncrn ~r.abnd.·
.
, Azt szokták mondani, hogy u. ;;Z4lI11hliromIlag. tann cgy n~y misztérium, melyet nem él'~.n,l., !I!~nem ,Illnni kell, '1'ényleg vannak (Ífjz
fu lult! Ign1.S8gok, melyeket értelmünk ugynn
ft'l ncm ér - és mégi,. hi~ziink, l slent és az .)

hite.
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f:I~.cn~ lé.~yét eszün k fel nem éri, de azért <;í'.enIul hl ~ZUIl ~ bc.~I.~c•. A ~r.entlllírOllls{ig lan/11Izun.
.,
bon ncm
e8z
",
.folottL , hanem ész (%.!nell el m!,1
cc,
/lem mlliZ unum, 111I Ilum nl)f:lzurdum.
~zt is szokták mondani, hogy ti. rzenthúI'om." ag ncm kii li:in hál'Om léll)'l, hanem hhmnek lllil'om kü lön llIegnyiltltkoritl; i, illetve levéken ységi formáját jelenti . ~';zze l !Szemben II
vn lós/ig az, hogy IL mindenható llllen nemCf:Illk I ~iirom , hunem sZlÍmt/llan fonn{lb"n nyi.
IIltkozlk meg, tevékcllykeuik és mutat ju. lIll'g
Hzent lényét.
Azt is l;7.okták mondun i, hogy nk/í l' értjiik,
ak{I!' nem értjiik H Hr.enUlttromság t1\Wít, hinnünk kell benne, mCl'L a B ibli!\ tanítja. 'l'llllulmányozzuk rigyehll{.'8C.D II Bibliát és 1Il('gl{ttjuk,
hogy ll. "Szelltháromság" kifejezés S('hol benno
el6 80 fordul. .J ézus muga, akinek tlll\íüi ..n II
kérdésben elwsorbl.Ul irán Ylldó, lIlég CI>1lk emlí·
tést z>e tett róla. Nem volt lIohl\ %'Yotlen szava.
amelybl;1 még e/m k következtetni is leilohIO
Il I'rU, ho&"Y ö Istent lIem egy, II/IIICIll hÚI-01ll szcmélyben gondoltll vohlll. lI ntúrozoHn ll azt
Illondottu : " A z Úr, /~ mi Isteniink egy Úr"

( Múrk XII. l'. 29. v.), A koreH7.tény vnllíist PM
npostol roghtltll előszőr rendszerbe. Az ő levoh.iben sc találunk egyetlen mondulot sem,
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l,wly II ::>l'.I'Jl lll1írolll ~;ig tann mellett .~zólll:~. A.z
I!gy hit'nl>l'n m ló IlItéllck :17.ol1ba11 .~obbszor klrt'jczbt adot!: "MilldflZonalhll nekunk egy h teniink "Hll, az Atya, kitől Vlm II mimlenség,
mi ill Ö Ílllala" (l. Kor. \'J I L r. G. v.): " f':gy llZ
Isten l'l) nJindcnck nck Atyja, lIki mindf'llcknek
(('lelic vnn é~ mindenek áltnl miud ny.íjatu k.
h:lIllllunklílkodik" (Eréz. JS. r. G. v.).
Gynkl'llll tö!'\éni k hivatkozÍlt> 1\1t. X X VII I.
r. J9. v,-rv, mini OlYIlII bibliai hcJy r{!, Ille!y II
,.zentlJlír(lIu~Ílg melldl bi zonyH: "glmcllvén
azért legyelek lanílványokká nlindcn népeket
mcgkcl't,,.ztch'én öket az Atyának, a l<"'iúnnk és
S1,clJt-lklcknek Ilcvéoon". ~lég ha valóban Jé·
lU\stól szttrmmlOlt volnt\ is ez (\ mondás, nkkor
se 11·lu:!!nc belölc II szcnthiwom!$Úgm következtelni. Sehol 80 tulílljuk nyomá t 1I1l1lak, nlintllll
nz élRő kf'rl!l!ztényck II kcrcsztclósnól ezt a formulát haljZl1u!ták volna. ök .Jézus l(Joiljztus IlC,,~1)('1I kCI·cszleli ek. Ez ti iöl'ténelmi tény is azt
igllzolja, nmit kiilönben az elfogulatla II leoló.
~lijO~ i" relcker.eli kiilönbség nélkiil mind megn~h'I)I~Otltlk: It ncvezett bibliai hely n<.!1ll Jézus101 "~Irmnzolt. Co>Ilk k{'SÖbb iktalták azt I~ Uibliűbll. Ar. Alyánnk, a l<"iunak élJ Szent.LélekIW~ n{·~éJx.n vul? ~~resztelés, timi II dési <'gyezml'llY ota IIZ IJIHIlIl'IUl!oknul is I'zokul"hun vnn,

Illlen

"

azt jelenti, hogy II mí'gkercszlellek hisznek 1.5lí'nhen, JÍ'ZIlsoon és szentlélekben.
"Az ÚI' J ér.us Kriszlusnak kegyelme és az
Istennck szereteie és II f:h.e nt Léleknek köZÖlJsége mindnyájatokkal" (I t. Ko\'. XliI. r. 13.
v. ). A lUlromról itt ismét I.'gyiitt történik cmlités. 'ji;bböl lIr.onban alTa következtetni hogva
három lónyégóbcn ügy él> lsten, - u:nint ·ilr.t
a I>zclltll1homsiig hivei teszik _ lehetetlen. Ellenkezölűg. lstent J ózuslól és szcmtlélcktól
megkülönböztetve említi oz 1\J)ostol, amit biztosan nem tett volna, Im J ézust is és fi s7~ni ·
lelket ilS Istennek valJolla volna_
Azok, akik :1 szentluíromság tanát minden
ÚI"OIl bibli:lÍ idézettel s7.eretnék ullítnnmllztnni,
mint lC!,"eI-ösebb bir.onyitékm L. János V. !"" i.
v-rO hivntko1.lla k: "Mel-t IIlIl"IlllUl vnnnak, akik
bizonyságot tesznek a nwnn ylKm, IIZ Atya, az
19o és n Szent· Lélek: és 1.':-'11 hál"om cgy". b:n"ől
II vers rő l a:-.onban ma m[lr mindon kél.i;égot kizóróan bebizonyosodott, llogy II s~.enUIlí.rom ·
ság hívei t;;lját .íll1í.<:pontjuk igll1.oMll8.rU toldot.tu k bele 1\ Bibliábu. Az eredeti görög S7,övegbton
elő scm fordul. A latin szövegben is C8.'l k II 9-ik,
II görög szövegben ped ig (:suk Ifri k sztÍz.tldban
t:ll(llhutó Illeg e lős7,ör. Luther és Zwingli ki i ...
hngy ták ezt 1\ ver!:let II Bibliáhót. A régi llugol
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Bibliában be tnliilható ('Ilnek senuni nyomu.
Ma ti Bibliút i smerő összes teológ usok, még II
ucnlháromság hívei is, mind bcló.tják, hogy rt
~zenlháromság

taoának bizonyításánál erre

II

helyre hivatkozni nem lehet.
Nyilvánvuló tehá.t: J. a szentháromság
tana eUcntmondást rejt magában, 2. LL Biblia
nem tanítja, 3. J ézus és az npostolok kijeleotésé\'el ellenkezik, 4. azok LL bibliai helyek, ml'"
lyeket melJette felhozni s zoktuk, nem bizonyít:l.lluk melleHe. Onként vetődik fel tehát a kérdés : mire való ed a jÓl..aJl ésszel ellenkező tant,
amelyet a gondolkozó emberek közül ma már

jóformán senki se hisz, az üdvösség feltételeként továbbra is fenntartani és LL hívekre ráerosz.akolni próbálni t Mirc való mesterséges
magyarázatokat keresni arra, ami megmagyllrázhatatlan, ami II józan ésszel határozottan ellenkezik'
A szellemi és a természeti világ vizsgálata
egyaránt mindenütt és mindenekben az egység
nagy gondolatához vezet. Az ortodox teológusok közül solum tudásuk legjavát még ma is
arra fordítják, hogy a szentbáromság tanát a
tudományos vizsgálat eredményével, az egyí-ég gondolatával valahogy összhangba hoz7.ák. A vállalkozás azonban még senkinek sc

s ikerült. Egy nagyon híres amerikai szónok
nzt mondta, hogya "szentháromság tana a.
nagy mindenség és !lZ emberi természet adottz,;ágában találja magyarázatát. A Végtelen
Sl'.ellem, az I sten értelmileg megfogha.tatlan.
I stent, az Atyát értelmünk felfogni képtelen:
ezért a tÖI1énelemben és a természetben J ézu~
Krisztus alakj,íban mint fií. Isten jeleníti meg
önmagát (manifesztá lja önmagát) , továbbá
pedig mint Sz(mtlélek I sten hat reánk: jóra
tlzép re infl pirálja lelkiinket s szívünkben szent
vágyakat ébreszt". Az ilyen és az ehhez hasonló
erőltetett magyarázatoknt mind az a szükségérzet súili, hogy II lényegében egy, do személyében három istenség eszméjét II gondolkozó
emberek elölt va lahogy elfogadhatóvá tegyék.
Mennvivel egyszerűb b, érthetőbb és igazabb
llZ, a~it J ér.lIs mondotl: "kl. Ú r, u mi I stenünk egr Cr."

