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„A szív so/tasetn lesz ?neleg a fö ldhöz, 
ha hideg az éghez.“

Bougaud Emil. �

E sorok irója nem akar mást összeállított művével, mint a 
szivet, mely a mai korban oly igen hideg az éghez, — fölgyujtani, 
hogy égjen az isteni dolgok iránt; mig végre az égő gyertyához 
hasonlóan mintegy önmagát emészsze — áldozza fel — az Isten 
iránti szeretet füzétől. — Avagy nem ugyanezt akará elérni isteni 
tanitó Mesterünk Jézus Krisztus is, midőn igy szól: „Tüzet jöttem 
bocsátani a földre és mit akarok, hanem hogy felgyuladjon ?“ (Luk. 
12. 49.)

E szerény mű iskolai könyv lévén, s igy nagyon természetes, 
hogy első sorban a fiatal, romlatlan gyermeki szivet akarom föl�
gyujtani, hogy végczélját, örök rendeltetését, mely az Istennel 
leendő örök s elválaszthatatlan egyesülésben áll — tisztán látva 
m aga előtt, annak elnyerésére teljes erejéből törekedjék.

Azután családi olvasmányul is szántam, hogy az élet küzdel�
meiben — a szenvedések viharaitól megtámadott sziveket — a 
benne feltalálható isteni tan az Ur ¡kegyelmével a tűzhöz hasonló 
módon megtisztítsa a nem oda való dolgoktól. — Szóval az ifjak- 
nál Isten segítségével építeni, — a meglett kom áknál rombolni aka �
ro k ; azoknál az Isten - templomát akarom fölépiteni, — mely szent 
Pál apostol szerint maga az em ber; ezeknél az Isten templomát 
— az-em bert — akarom a földies érzéstől és gondolkozástól meg�
tisztítani, s ezeket az előbbiekkel együtt örökrendeltetésöknek meg- 
felelőleg oktatni s az üdvösség utján kalauzolni.

A mű három füzetben jelenik meg, négy évfolyamra osztva, 
mint ahogy e sorok irója azt az „Egri nagy K áté“ nyomán eddig 
s előadta a következő módon. A tanítóképző intézet e l s ő  o s z t á �



l y á b a n  elő volt adva a hitről szóló rész, az ó szövetségi bibliai 
történetekkel; a m á s o d i k  o s z t á l y b a n  előadtam az Isten tiz 
parancsát, az uj szövetségi történetekkel; a h a r m a d i k  o s z t á l y �
b a  n az anyaszentegyház öt parancsát, a bűnök és erényekről szóló 
részt, az egyház-történelemmel; a n e g y e d  é v e n  a m alaszt esz �
közeit vagyis a szentségeket és az imádságot a szertartástannal 
együtt. Már most ugyan ily módon tartanám én ezt k i v i h e t ő n e k  
azaz a l k a l m a z h a t ó n a k  a közép és más iskolák V. VI. VII. és 
VIII. osztályú tanulóinál, hogy ez által hittant minden évben tanulva, 
— az ö r ö k  i g a z s á g o k  b o l d o g í t ó  e r e j e  vérébe menne át 
az ifjúnak, s mint h i t h ö  katholikus ne szűnnék meg soha hite 
szerint é l n i  és cselekedni. Ezt akarom fáradságommal elérni, s ha 
ez sikerülend a boldogitottakkal magam is az leendek.

Igaz, azt mondhatja nem egy kollegám, ha a füzeteket meg�
látja, hogy terjedelmes, s egy évben el nem végezhető. —•' Nagyon 
igaz, ámde azt sem lehet figyelmen kivül hagyni, hogy egyik évben 
többet lehet fölkarolni, a másikban kevesebbet, minthogy az iíjuság 
szellemi felíogási képessége egyszer több, m ásszor kevesebb anyag 
feldolgozását engedi meg; különben is, amely osztály szellemi 
tehetség dolgában kevesebb talentummal bir, mint a mennyi szü k �
séges volna a tananyag részletes és kimeritő feldolgozásához, ott 
a tanár rövidítés által segíthet magán és tanítványain.

Végül csak egy kérelmem van az igen tisztelt kollegákhoz, 
méltóztassanak megpróbálni s én sok évi tapasztalat után ő s z i n �
t é n  mondhatom, hogy a dolog úgy amint előadtam sikerülni fog.

Szatmár, Szentgyörgyhava 25. 1890.

Tóthfalussy Dániel,
képzőintézeti hittanár, elemi iskolai hitelemző, 

az irgalmas nénék rendes gyóntatója.
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BEVEZETÉS.
Az ember czélja és vége.

Miért kezdődik a hitoktatás az ember czéljáról és végéről 
szóló tannal?

Két okból: 1) Mert az ember e földön egy utazó, és mint 
ilyennek tudnia kell hová megy ; —• e felől pedig csak az ember 
czéljáról és végéről szóló tan nyújt neki tájékozást. A czél t. i. 
általában véve azon hely, a hová eljutni törekszünk; czél és vég, 
vagyis a végső  czél tehát olyan hely, hová azért törekszünk, hogy 
ott maradjunk és tovább ne menjünk. Mert van ám egy közelebbi 
és egy utolsó czél. Az utazóra nézve, ki szülőföldjére visszatér, 
hogy ott maradjon, e szülőföld az utolsó czél; de a város, vagy 
kikötő, melyet legközelebb elérni szándékozik, hogy onnét az utat 
szülőföldje felé tovább folytassa, az ő legközelebbi czélját képezi. 
Most tekintsük az ember végczélját. Az ember e földön egy vándor, 
vagy zarándok. Bejön e világra es csakham ar eltávozik abból; senki 
sem m aradhat örökké e földön. Élete utazás, vándorlás, mely megálla�
podást nem en g ed ; minden pillanat egy lépés a sir felé; s az em �
ber folyvást közeiebb halad ahhoz, mig végre megnyilik és elnyeli 
őt. Ámde a sir nem utolsó czélja az embernek, mert csak a test 
hanyatlik a  sirba, a lélek azután is tovább él. Ezek igy lévén, azért 
komoly és igen fontos kérdés marad reám nézve: Hová vezet 
engem az. élet útja? Hová jutok, ha azt megfutottam? Mi várakozik 
reám a túlvilágon, az örökkévalóságban ? Legelőször is tehát azt kell 
tudnunk: miért teremtett bennünket az Isten és miért helyezett a 
világba, a z a z : micsoda czélt tűzött ki az Ur Isten földi vándorlásunk 
elé, és mit kell tennünk, hogy azt elérhessük.

A másik felelet azon kérdésre: miért kezdődik a vallás ok ta �
tás az ember czéljával és végével, igy szól: 2) Mert az Összes 
vallás oktatás arra törekszik, hogy bennünket örökre boldogokká 
tegyen, ami már abból is kiderül, hogy Jézus első ünnepélyes 
vallás oktatását a nyolcz boldogságra vonatkozó tannal kezdé meg. 
De máskülönben lehetetlen is, hogy az örök boldogságot elérjük, 
vagy rá  kellőkép törekedjünk, ha czélunkat és végünket nem ismer�
jük ;. mert a ki nem ismeri a végső czélt, melyre Isten alkotta, az 
még csak azt sem tudja, miben áll a valódi boldogság, s még 
kevésbbé azt, hogy melyik utón járjon annak elérése végett. Azért 
lássuk e k érd ést:



Miért vagy a földön?
„Azért, hogy Istent megismerjem, szeressem, neki szolgáljak 

és ez által a mennyben, az örök és teljes boldogság hazájában 
üdvözüljek.“

Mindnyájan boldogok óhajtunk lenni és teljes képtelenség ezt 
nem akarnunk, vagy az ellenkezőt óhajtanunk; inkább elrabolhatják 
tőlünk az életet, mint e vágyat a boldogság után. E  vágy velünk 
született, mélyen az emberi szív természetében gyökeredzik; a 
miből méltán következtetjük, hogy Istentől ered, ki szivünket 
alkotta, hogy tehát ő bennünket boldogságra teremtett. Oly igazság 
ez, melyet már a pogány bölcsek is elismertek és beláttak.

Ámde az a kérdés, vájjon Isten csak-term észetes boldogságra 
teremtett bennünket, csak természetes boldogságot akar-e nekünk 
adni? Igaz ez is nagy jótétemény volna tőle, azonban az ő vég �
telen jósága és irgalma hasonlithatlanul jobb valamit készített 
számunkra. Ő mennyei országába akar bennünket fogadni, hol 
örökké boldogok leszünk, mint ő, a mindenható, — csakhogy 
nem oly mértékben, — mert Isten és ember között mindig végtelen 
külömbség leszen, — de mégis hasonló módon. Isten boldogsága 
t. i. abban áll, hogy önmagát tökéletesen ismeri és szereti, és 
éppen ez fogja képezni a mi mennyei boldogságunkat is, hogy 
Istent örökké és egészen kitűnő módon fogjuk ismerni és szeretni. 
Istent ugyan ismerjük már a jelen életben is, de csak a hit 
homályában, miként pl. valamely művész tehetségét müvének kitű �
nőségéből; ámda a mennyben az isteni világosság sugaránál Isten �
nek saját lényegiségét fogjuk megismerni, színről-színre látjuk őt a 
mint van.

A mennyország tehát, melynek bírására Isten bennünket 
teremtett, az örök és tökéletes boldogság helye. Tökéletes, az 
már azért is, mert az üdvözülteket teljesen kielégiti és minden 
vágyaikat betölti, de még inkább azért, mert természeténél .fogva 
Isten boldogságához hasonlít. Azért mondja sz. János is, hogy a 
mennyei dicsőségben „hasonlók leszünk Istenhez, mert látni fog�
juk őt, a mint van.“ 1) Igen e boldogság oly m agasztos, és az 
istenihez oly hasonló, hogy az ember, ha Isten az Ő természetes 
lelki teketségeit csodálatosan föl nem magasztalná és annak élve�
zetére nem képesítené, hát éppen úgy nem Ízlelhetné meg azt, 
mint a kő nem érzi a méz édességét. Ez az oka, miért nevezik 
azt a szent tudósok természetfeletti boldogságnak és végczélunkat 
természetfeletti czélnak.

Minthogy pedig Isten az embert azért teremté és váltá meg, 
hogy ezen mennyei boldogságban részesítse, pillanatig sem kétel-

') I. 3. 2.



kedhetünk a fölött, hogy részesíteni is akar abban minden embert. 
Ámde mivel ő nem csak jó, hanem igazságos is és mindenkinek 
cselekedetei szerint fizet, önkényt értetik, hogy a mennyország 
örömeit nem akarja megosztani a gonoszokkal is, — mintegy 
gonoszságuk jutalmául, — mint a kik őt káromolják és gyűlölik. 
Ennélfogva nagyon méltányos dolog tehát, hogy csak azokat 
bocsássa országába, kik öt e földön mint jó gyermekek szivök- 
ből és mindenek fölött szeretik. Az első feltétel tehát, melyet tel�
jesítenünk kell, ha üdvözülni akarunk az, hogy Istent szeressük. 
Ámde amit nem ismerünk, lehetetlen szeretnünk; következéskép 
hogy Istent szerethessük és ez által a mennyországba juthassunk, 
előbb ismernünk kell őt. Ha pedig már Istent ismerjük és szeret�
jük, akkor iparkodni is fogunk neki szolgálni, azaz szent akaratát 
teljesíteni, mert a ki igazán szeret, az örömest is megteszi azt, 
a  mi barátjának tetszik. Ha tehát egykor Istenhez akarunk jutni, 
már itt kell Öt ismernünk, szeretnünk és neki szolgálnunk. E z a 
mindenható akarata, ezért teremtett bennünket, ezért helyezett a 
világba; ez a mi legfőbb feladatunk, sőt egyetlen kötelességünk 
a  földön.

Az ember azért van teremtve, hogy a földi javak boldoggá tegyék?
N em ; 1) mert az ember nem földi boldogságra van teremtve, 

de meg a  földi dolgok hiúk és mulandók. S hogy a földi javak 
csakugyan hiúk és mulandók, azt eléggé bizonyítja a mindennapi 
tapasztalás. Mily sok fáradtságba, munkába és töprengésbe kerül 
a  földi javakat csak megszerezni i s ! Mily sanyaruságot és nél�
külözéseket kell a katonának szenvednie, hányszor kell életét kocz- 
kára tennie, hogy vitézségéért és bátorságáért nyilvános elismerést 
nyerjen! Vagy a  földműves hányszor végzi a legfárasztóbb mun�
kát ; hányszor törli le a verejtéket égő hom lokáról; hányszor tér 
vissza kimerülve a mezőről, hogy őszre bő aratás gyümölcseivel 
tölthesse meg csűrét?! S mindezek mellett gyakran megtörténik, 
hogy ennyi fáradtság után is megcsalatkozik, avagy ha megszerezte 
a halál idő előtt megfosztja tőle.

De ha földi bolgogság már t. i. tökéletes csakugyan létez �
nék, vájjon Salamon király nem élvezte volna-e azt? Negyven 
évig uralkodott békességben, pompa és bőség közt és kedvét 
töltheté minden jóban, s halljuk csak mit ir: „Palotákat építettem 
magamnak és szőlőt ültettem, kéjkerteket és gyümölcsösöket állí�
to ttam ; gyűjtöttem ezüstöt és aranyat, a királyok gazdagságait 
és nem tiltottam meg szivemnek,' hogy éljen minden gyönyörű �
séggel, és — folytatja — láték mindezekben hiúságot és lélek- 
gyötrelmet, és hogy semmi sem marad meg a nap alatt.“ *) A 
földi javak nem elégítik ki az embert:

0  Predik. 2. r.



2) Mert az ember Istenért van teremtve, tehát egy végte �
len jóért, s igy a földi javak ki nem elégíthetik őt, miután nem 
oly nagyok, nem oly végtelenek, mint maga az Isten. Azért sóhajt 
föl sz. Ágoston i s : Magadért teremtettél minket óh Isten s nyugta �
lan a mi szivünk, mig te benned meg nem nyugszik.

3) Mert az ember örökkétartó boldogságra van. teremtve. 
„Végczélotok az örök élet,“ 2) mondja sz. Pál. Ez megdöntheti 
len hitigazság, s az ész is belátja; mert világos, hogy az ember. 
Isten képmása, hasonlithatlanul becsesebb, mint a nyomorult féreg, 
melyet lábaink eltipornak. Neki a halállal még nincs v ég e ; tes �
tét a sirba teszik ugyan, de lelke élni fog örökké. De mert a lélek 
arra van rendelve, hogy boldogul éljen, ebből következik az is, 
hogy örök boldogságra van rendelve; mert ha boldogsága csak 
bizonyos ideig tartana, akkor ezen idő lefolyása után boldogtalanul 
kellene tovább élnie, és akkor Isten gyötrelemre teremtette volna 
őt, amit pedig lehetetlen gondolni; miután egy jóságos Isten kor�
mánya alatt senki sem boldogtalan; saját bűne nélkül. Sőt ha az 
ember boldogsága nem tartana örökké, akkor csak álom volna az, 
és nem valódi boldogság, mert akkor nem léteznék zavartalan 
nyugalom és megelégedés, hanem mindig azon félelem kínozná
az embert, hogy előbb-utóbb minden gyönyörűsége elenyészik. 
Ha pedig az ember örök boldogságra van teremtve, akkor ismét 
világos, hogy nem a világi javakért és kincsekért van teremtve, 
mert ugyan mi hasznát venné halála után az összehalmozott 
kincseknek ?

Le a földi javakat, miért adta hát nekünk Isten, ha nem bol�
dogíthatnak ?

„Azért adta, hogy azokat végczélunk elérésére, t. i. Isten 
megismerésére és szolgálatára használjuk.“ Minthogy Istenért va �
gyunk teremtve, és minden cselekményünknek ő reá, mint vég-
czélunkra kell vonatkoznia, önként értetik, hogy a nekünk adott
javakat semmi másra nem fordithatjuk, mint az emlitett czélra. 
Egy szolgának nem szabad haszontalanul elpocsékolni azon pénzt, 
melyet urától úti költségre kapott, hanem azon czélra kell azt
fordítania, mely végett kapta. Azon természetes és természetfe�
letti javak, melyeket nekünk Isten az életben ád, szintén úgy te �
kinthetők, mint valamely reánk bízott úti költség, melylyel az égi 
hazába vándorlunk. Ámde ezt csak akkor használjuk fel helyesen, 
ha Istent megismerjük, szeretjük és neki szolgálunk, mert csak 
ezáltal juthatunk a mennyországba. Ha a dúsgazdag is azon termé�
szetes javakkal, melyekkel Isten megajándekozta az éhezőket táp �
lálta s a mezíteleneket ruházta volna, akkor a gazdagság, mely őt

2) Rúm. 6, 22.



kicsapongasra indította és pokolba vitte, az üdvösség koronáját 
szerezte volna meg számára.

Mi sors vár azokra, kik Istent megismerni, szeretni és neki 
szolgálni nem akarnak?

„Isten azokat örökre eltaszitja magától a kinteljes kárhozat 
mélységébe — a pokolba.“ Minthogy az ember előtt földi vándor�
lása végén csak két kapu áll ny itva ,r) melyek közül egyik az örök 
boldogság, másik az örök kinok helyére vezet; és minthogy az első 
kapun csak Isten megismerése, szeretete és szolgálata által lehet 
bemenni, ki kételkedhetik a felett, mit tegyen? Nem világos-e, hogy 
e földön semmi sem oly szükséges, mint Istent megismerni, sze �
retni, neki szolgálni és ez által az örök boldogságot elnyerni. 
„Mentsd meg lelkedet!“ 2 — inték az angyalok Lótot — s ez ne �
künk is szól „mert mit használ az embernek, ha az egész világot 
megnyeri is, de lelkének kárát vallja.“ 3) Avagy mi hasznát veszi 
m ost a szerencsétlen Judás a harmincz ezüst pénznek? Mi hasznát 
a lakmározó dúsgazdag annak, hogy egykor bíborba öltözött és 
terített asztalnál torkoskodott ? Ne vagyonért imádkozzunk tehát, 
hanem Isten malasztjáért és a mennyországért, mert egy a szüksé �
ges : lelkünk megmentése és iidvözitése.

Mit kell tennünk, hogy Istent megismerjük, neki szolgáljunk 
és üdvözüljünk?

1) „Hinnünk kell, amit Isten kinyilatkoztatott, mert csak az 
által ismerjük meg Istent igazán, ha hiszszük, a mit nekünk m a�
gáról kijelentett.“ Amit nekünk a puszta ész mond az Istenről, 
az nagyon k ev é s ; az nem elég Istent úgy megismertetni, amint 
az az örök üdvösségre szükséges. 2) Isten parancsait is meg kell 
tartanunk, mert épen ebben áll a szolgálat, mivel Istennek, mint 
legfőbb Urnák tartozunk. Minden teremtmény, még az oktalan és 
élettelen lények is szolgálnak Istennek, a mennyiben folyvást Isten 
akaratát teljesitik. így parancsából világit a nap és ragyognak a 
csillagok, terem a föld iákat és füveket. Végre 3) élnünk kell a 
m alaszt eszközeivel is, mert isteni malaszt, azaz segítség nélkül 
nem hihetünk és a parancsokat sem tarthatjuk meg, amint Isten 
kívánja. Ámde Isten a malaszt-, vagy segítség m egadását ismét 
ahoz kötötte, hogy meg nem vetjük azon eszközöket, melyeket ő 
annak megnyerése végett rendelt, ezen eszközök pedig a szentsé �
gek és az imádság.

Az itt mondottakból az is világos, hogy a vallás szükséges, 
mert a vallás azon kötelék, mely bennünket Istenhez köt. Vagy a

l) A tisztitóhely a világ végig előcsarnokot képez a mennyország ajtaja előtt 
mindazok számára, a kik még nem tiszták egészen, hogy Istennel azonnal őrökre 
egyesülhetnének. 2) Genez. 19. 3) Máté 16, 26. *.



káté szerint „az embernek azon élő összeköttetése Istennel, mely 
a hitből, szeretetből és malasztból származik, és az isteni paran �
csok hű teljesítésében nyilatkozik;“ azaz egy ténykedő, szabad 
akaratból származó és a szeretet által élő egyesülés Istennel. Mert 
az embert tulajdonkép a szeretet egyesíti Istennel; ezért mondja 
sz. Já n o s : „Aki szeretetben marad, Istenben marad és Isten ő benne.“

Hol találjuk fel a hitről, a parancsokról és a malaszt eszkö�
zeiről szóló tanitmányt?

A kátéban vagy katekizmusban, mely görögösen „katekis- 
m us“-nak — a mi tanítást jelent — neveztetik, s három fő részre 
osztatik. Az első rész sz ó l: a hitről, a második sz ó l: a paran �
csokról, a harm adik: a malaszt eszközeiről vagyis a szentségek �
ről és imádságról.

ELSŐ RÉSZ.

1. §. A hitről és fogalmáról.
Mi a katholikus keresztény ember hite ?
„A hit Istentől belénk öntött erény, melynél fogva kétségtele �

nül igaznak tartjuk mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott és egyháza 
által, hogy higyük, elénk ad .“

Valakinek hinni általában annyit tesz, mint igaznak tartani, 
amit más mond; és pedig azért, mert ő mondja. Ha pl. valaki 
nekem beszél, és én azt gondolom : amit ezen ember mond, az 
igaz, bizonyos, mert ő azt tudja és nekem nem akar hazudn i: 
akkor hiszek neki. — így tehát Istennek is akkor hiszünk, ha igaz �
nak tartjuk azt, amit ő kinyilatkoztatott; és éppen azért tartjuk 
igaznak, mert ő, a tévedhetlen igazság, nyilatkoztatá ki, noha se 
nem láthatjuk, se föl nem foghatjuk. A keresztény hit alapja tehát 
nem az, hogy valamely dolgot látunk, vagy észbeli okoskodás u t �
ján felismerjük, hogy annak igy kell lennie és nem m áskép ; hanem 
a hit egyedül Isten szaván és tekintélyén alapszik, vagyis azon, 
hogy Isten, aki se nem hazudhat, se nem tévedhet, nyilatkozott. 
Mikor tehát halljuk: Isten nyilatkozott, nem szabad gondolnunk, 
hogy az talán igaz, vagy talán nem; hanem rögtön erősen és két�
ségtelenül igaznak kell azt tartanunk.



Miért neveztetik a keresztény hit erénynek?
Mert a hit, melyre a keresztény kötelezve van, szükséges, 

hogy a lélekben maradjon, mint a sziv állandó érzelme és az ész 
folytonos megalázódása. (Csak futólagosan ezt m ondani: Oh Iste �
nem ! erősen hiszem, amit parancsolsz, — ez nem lesz erény.) Az 
ily jám bor érzelmek pedig, metyek a lélekben maradnak, és azt 
Isten előtt igazán jóvá és kedvessé teszik, erényeknek neveztetnek.

Miért mondjuk, hogy a hitet „Isten önti belénk“ ?

„Mert a hit Isten ajándéka, és az isteni malaszt gyümölcse 
mely értelmünket megvilágositja, és akaratunkat arra indítja, hogy 
kétségtelenül igaznak tartsuk amit Isten kinyilatkoztatott.“ Miután a 
bűn miatt az egész világ — a zsidó nép kivételével — a pogány �
ság  sötétségbe volt elmerülve, az Isten Fia leszállóit az égből, le�
hozta a hitet ajándékul s megtanitá reá az embereket, hogy üdvö- 
zülhessenek; azután megalapitá a kath. egyházat, hogy tanítása 
hamisítatlanul megőriztessék és hirdettessék a világ végéig. És 
ezek után, hogy mi m ost keresztényeknek születtünk és szerencsé �
sek vagyunk ez üdvös tanokat hallani, már ez is kegyelme, — 
vagy ajándéka Istennek.

Hogy azonban az Isten által adott hitet elfogadhassuk és hi- 
hessük, az értelmen kívül még az akaratra is szükségünk van, 
miután sz. Ágoston szerint: „Senki sem hihet, csak aki akar. Erre 
példa Jézus tanítása, melyet a tudósok közül is sokan elvetettek.— 
Ugyanis az akarat bizonyos befolyást gyakorol az értelem bele�
egyezésére (mert gyakran csak azért hisz az ember valamit, mert 
akarja, és azért nem hisz, mert nem akarja); ámde viszont az ér�
telem is csak akkor adhatja beleegyezését valaminek elhivésére, ha 
valamit igaznak lát. Miután pedig az isteni titkok, melyeket hin�
nünk kell, megfoghatatlanok, s a gyönge értelem meg nem m agya�
rázhatja és fel nem foghatja, sőt képtelenségnek hajlandó azokat 
ta rta n i; ennélfogva tehát, hogy az értelem a megfoghatatlan hittételt 
(pl. Szenthárom ság, Oltári-szentség) mint Istentől kinyilatkoztatott 
igazságot szilárdan és állhatatosan minden tétovázás nélkül elfo�
gadja, Isten segíti őt és a hit természetfeletti fénysugarával felvilá�
gosítja. Mindezt Isten eszközli bennünk a hit által, s ezért nevez�
zük m ásodszor a hitet Isten ajándékának.

M iérfkell hinnünk mindazt, a mit Isten kinyilatkoztatott?

„Mert Isten az örök tévedhetetlen igazság. — Ugyanis, 
miként a vátikáni zsinat tanítja — „a hit által az isteni kinyilat�
koztatást nem a dolog benső igazsága miatt, mely a természetes



ész előtt világos, tartjuk igaznak, hanem a kinyilatkoztató Isten te �
kintélyénél fogva, ki se maga nem tévedhet, se minket tévedésbe 
nem vihet.“ Hitünk inditó oka tehát Isten; érzékeink meg is^csal�
hatnának, de Isten se nem csalhat, se nem csalatkozhatik. Ég és 
föld elmúlnak, de az ő szavai el nem m úlnak .1)

Esztelenség-e a titkokban hinni?

Az Istentől kinyilatkoztatott titkokban hinni korántsem esz- 
telenség, hanem észszerűden azokban nem hinni; mert nincs 
nagyobb észszerütlenség, mint ha valaki csak azt akarja elhinni, 
amit felfog. Vannak megfejthetlen titkok nemcsak a vallásban, 
hanem a természetben is. Nem látjuk-e naponkint, hogy a pók 
hálót sző, a méh sejtet, a madár fészket készít ? Mikép lehetsé�
ges az, hogy egy oktalan teremtmény ily művészi munkát végez ? 
Ki fejti ezt meg? A tudatlanra nézve pl. sok olyasmi fölfoghatlan, 
a mit a tudós könnyen belát. É s vájjon észszerütlenség lesz-e 
az, ha a tudatlan hisz a tudós szavainak ? Egy csillagász pl. azt 
állítja valamely tudatlan előtt, hogy a nap több mint 20 millió 
mértíöldre van a földtől. Ez határozottan ellent mond és azt kérd i: 
hogyan mérhették azt meg, mikor senki sem utazott még a földről 
a napba ? Erre a tudós mosolyog és szánakozva m ondja: „Sze �
gény ember, ő csak azt hiszi, a mit korlátolt esze beláthat.“ 
Ezt tekintve, nem százszor nagyobb esztelenség volna-e az, aki 
nem akarna hinni Istennek, midőn ő beszél, és a maga végte �
len tökélyeiről oly dolgokat nyilatkoztat ki nekünk, melyeket föl 
nem fogunk? Vájjon az Isten nem volna-e tudósabb, mint mi rövid�
látó emberek ?

Miért kell hinnünk azt is, a mit az egyház hinni tanit?

„Mert Krisztus az egyháznak adta át a kinyilatkoztatást és 
rá bizta, hogy bennünket tanitson.“ — Ha egy fejedelem paran �
csokat oszt ki és egyik tisztviselőjét megbízza, hogy azokat hir�
desse ki minden alattvalójának, akkor önkényt értetik, hogy az 
alattvalóknak e tisztviselőtől kell megtudniok, mit parancsol a fe�
jedelem. Hasonlókép áll a dolog itt is. — Krisztus oly tanitmányt 
hozott az égből; melyet minden embernek hinnie kell, ha üdvö- 
zülni a k a r ; ezt azután átadta egyházának azon m eghagyással, 
hogy azt hamisítatlanul megőrizze és minden népnek hirdesse. 
Az egyház tehát Jézus Krisztus nevében és megbízásából oktat 
bennünket, s így méltán mondja Luther i s : „Az egyház szája
Jézus Krisztus szája.“



'A hit tárgya. Kinyilatkoztatás.
Mit kell tulaj donképen értenünk e kifejezés alatt: „Mindazt, 

amit Isteh kinyilatkoztatott?“
»Értjük mindazt, amit Isten üdvösségünkre a pátriárkák és 

próféták által és végül fia Jézus Krisztus és az apostolok által 
tudtunkra adott.“ Isten nem elégedett meg azzal, hogy nekünk csu �
pán az ész világosságát adja az igazság megismerése végeit, hanem 
túláradó széretetből maga is tanítónkká akart lenni. Azért leeresz�
kedett az emberekhez, es hallható módon beszélt eleinte az ősatyák �
kal, vagy pátriárkákkal, m inők: Ádám, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, 
stb. Végre saját egyszülött fiát küldé el az égből, hogy látható 
alakban járjon az emberek közt és nekik akaratát kijelentse, mint 
sz. Pál m ondja: „Sokszor és sokféleképen szólott Isten hajdan 
atyáinkhoz legutoljára pedig e napokban Fia által.“1) Ezek szerint 
tehát amit Isten a pátriárkák, próféták és végre tulajdon ?"ia és 
énnek apostolai által üdvösségünkre kijelentett, azt isteni kinyilat�
koztatásnak nevezzük; mert kinyilatkoztatni annyit jelent, mint 
valamely ismeretlen dolgot megismertetni.

Miért volt szükséges, hogy Isten kinyilatkoztassa magát, az 
üdvigazságok megismerése végett?

„Azért, mert isteni kinyilatkoztatás nélkül némely üdvigazsá �
got csak nehezen, vagy nem eléggé ismertünk volna meg, a legtöbb 
pedig egészen ismeretlen maradt volna -előttünk.“

így isteni kinyilatkoztatás nélkül mit sem tudnánk a Szent- 
három ság titkáról, az Isten fiának emberré-levésérőí és a megvál�
tásról, avagy arról, hogy az ember mennye boldogságra van ren�
delve, és azt sem tudnók, hogy ezt mely eszközök- által érhetnők
el., Továbbá még azon vallási igazságokat is, melyeket az emberi 
ész fölismerhet és bebizonyíthat, minők p l : van egy legfőbb, örök 
lény, egy Isten, ki minden jónak fo rrása ; ki a világot teremté. és 
korm ányozza; ki az erényt megjutalmazza, a bűnt m egbünteti; 
hogy lelkünk halhatatlan, és Istent tisztelni tartozunk, s mindenek
felett szeretni stb., — nem mindenki ismerte volna fel isteni kinyi:
latkoztatás nélkül, vagy legalább nem elég biztosan, vagy csak. 
nehezen és későn, és többnyire tévelylyel összekeverve; mert az 
ész természetes világosságát az eredeti bűn nagyon meggyöngité, 
s azonkívül a szív rendetlen indulatai gyakran megzavarják azt.

Az emberi ész gyöngeségét semmi sem bizonyítja csattanó- 
sabban, mint ama tévelygések, melyekbe a Krisztus előtti népek

J) Zsid. 1.



estek, mihelyt az eredeti kinyilatkoztatás tiszta kútfejétől eltávoztak, 
s  a napot, holdat, állatokat, kőbálványokat imádtak, ső t még a bűnt 
is istenítették. Ezeket szemlélve kiáltott föl egy régi költő: „Óh 
szent népek, melyeknek istenei a kertekben nőnek!“

t

A hit forrásai. Szentirás és hagyomány.
Miképen jutott el hozzánk a kinyilatkoztatás f
Csak két mód lehetséges, melyeken a régi kinyilatkoztatás 

hozzánk eljuthatott, t. i. az Írásbeli és szóbeli közlés. — Istennek 
szabadságában állott akár melyik módot választani, vagy a kettőt 
egymással összekötni. Örök bölcsességének az utóbbi tetszett, s 
igy kinyilatkoztatását írásbeli és szóbeli módon juttatá hozzánk. 
Ugyanazért ez isteni kinyilatkoztatást két forrásból meríti az egyház, 
t. i. a szentirásból vagy bibliából, •— mely görög szó s magyarul 
könyvet vagy könyveket jelent, — és a hagyományból. A bibliát 
úgy tekintjük, mint egy Isten által hozzánk irt levelet^ a  hagyo �
mányt pedig, mint egy hozzánk küldött követet, ki a  levelet szó �
belileg kiegészíti és nekünk megmagyarázza.

I. A szentirásról.
Mi a szentirás?
„A szentirás azon könyvek gyűjteménye, melyek a Szentlélek 

sugallatából Írattak, és melyeket az egyház Isten igéjének ismert el.“
Hogy tehát valamely könyvet a  szentirás alkotó részének 

lehessen tekinteni, okvetlen két dolog kívántatik: 1) kell, hogy a 
Szentlélek sugallatából Íratott legyen, vagyis hogy annak szerzőjét 
Isten lelke ne csak az Írásra ösztönözte, és az anyag megválasz �
tására indította legyen, hanem folyvást vele is volt, és őt akként 
oktatá, vezeté és képesité, hogy amit leírt, méltán az Isten csalha �
tatlan igéjének tekinthető. 2) A könyvet nemcsak a Szentiéleknek 
kellett sugalmaznia, hanem az egyház által akként elfogadtatnia és 
kijelentetnie, mint melyet valóban a Szentlélek sugalt és igy Isten 
szava. Mert van egy levelünk sz. Barnabás apostoltól és egy m á �
sik, melyet állítólag maga Krisztus irt volna Abgár edessai király �
hoz, de ezeket mégsem tartjuk Isten igéjének, mint a szentirást, 
mert az egyház sohasem ismerte el Isten szavának.

Hogyan osztatik föl a szentirás?
„A szentirás felosztatik az ó és uj testamentom, vagy ó és 

uj szövetség könyveire.“



Azon szent könyvek, melyek az Üdvözítő eljövetele előtt 
írattak, együttvéve „ó testam entum nak“, vagy ó szövetségi köny �
veknek mondatnak, mert ama szövetségre vonatkoznak, melyet 
Isten még Krisztus előtt kötött az emberekkel. Azok pedig, melyek 
csak Krisztus után írattak, „uj testamentumnak“ vagy uj szövetség 
könyveinek neveztetnek, mert az uj szövetségre vonatkoznak, melyet 
Krisztus az emberek üdve végett alapított. A testamentum általában 
véve oly szövetséget vagy hagyatékot jelent, mely csak annak ha �
lála után lép érvénybe, ki azt tette, mert „egy végrendelet, — mondja 
sz. Pál, — a halál által válik érvényessé“. 1) Minthogy pedig az uj 
szövetséget Krisztus halála megpecsételte, méltán is neveztetik testa �
mentumnak. Az ó szövetség is így neveztetik, mert a leölt áldozati 
állatok vére pecsételte meg, melyek Jézus Krisztus véres áldozati 
halálát jelképezték. A most jelzett ó- és uj szövetségi szentirás több 
könj’vekből áll, melyek a következők: az ó szövetségi szentirás a 
következő könyveket foglalja m agában: 21 történeti könyvet, 7 
tanítási vagy erkölcsi könyvet és 17 prófétai könyvet; az uj szövet�
ség pedig a következő könyvekből áll: 1) a négy evangéliumból 
Máté, Márk, Lukács és János szerin t; 2) az apostolok cselekede�
teiből szent Lukács u tán; 3) szent Pál 14 leveléből és más apos �
tolok 7 levelébő l; 4) a titkos jelenések könyvéből sz. Jánostól.

Mikép ismerjük föl, hogy a szentirás hitelre méltó és hami- 
sitatlan, tehát igazságot tartalmaz, még ha nem veszszük is 
figyelembe az egyháznak istensége mellett szóló tévedhetetlen 
határozatait ?

Épen úgy ismerjük föl, mint bármely más könyvnél vagy irott 
okmánynál. A ki hü kézből egy levelet kap, és tudja, hogy annak 
irója igazat m o n d h a t o t t  is, a k a r t  is, kellett is mondania, az 
nem kételkedik, hogy a levél az igazat mondja el neki. Épen így 
van a dolog szentirással is. Mivel azonban ama bizonyítékokat, 
melyeket a tudósok minden egyes bibliai könyv mellett föl szoktak 
hozni, itt rövidség okáért el nem számlálhatjuk, egyelőre csak any- 
nyit jegyzünk meg, hogy a szentirás hitelességének és hamisitat- 
lanságának bebizonyítása végett, elég kimutatni a csodák igaz vol�
tát, melyeket Krisztus az evangéliumok szerint végbevitt, megakar�
ván mutatni, hogy ő valóban Isten fia és tanitmánya Istentől ered. 
És ha ez egyszer be van bizonyítva, akkor az is bizonyos, hogy 
vattásunk isteni, azaz Isten a szerző je ; s ebből azután azt követ�
keztetjük, hogy az egész szentirás csak igazságot tanit, tehát egy �
általán hitelre méltó és hamisittatlan. És mi ezt jogosan következ�
tetjük ; m inthogy ezen isteni vallás tanitmánya legnagyobbrészt a 
szentirásban található fel, mint a melyből Krisztus egyháza hitága�

1) Zsid. % 17-



zatait és erkölcstanát merité. Ha pedig az egyház hit- és erkölcs�
tanát legnagyobb részt a szentirásból merité, akkor Isten mikép 
engedte volna azt, hogy a vallás, melyet az emberek üdvéért ala �
pított, már forrásaiban megmérgeztessék, s nekünk 'igazság helyett 
hazugságot nyújtson? Ő, ki maga a végtelen igazság és minden 
hazugságot örökre gyűlöl, hogyan parancsolhatta volna nekünk 
örök kárhozat büntetése alatt, hogy oly vallást fogadjunk el, mely 
nekünk hamisitott, hazug okmányokat mer nyújtani azon biztosí�
tással, hogy az mind tiszta igazság? Vagy mikép történhetett volna, 
hogy Isten oly vallást, mely benünket ily rútul megcsal, szembe- 
tünöleg pártfogásába vegyen, csodák által megerősítsen, és a leg �
fényesebb győzelmek által megdicsőitsen ? Ez lehetetlen! A ki tehát 
elfogadja az evangéliumokban följegyzett csodák igaz voltát, az 
kénytelen elismerni az egész szentirás igazságát is.

Hogy pedig a csodák, melyeket az evangéliumok vagy az 
apostolok cselekedetei elbeszélnek, valóban igazak, e fölött józan 
észszel senki sem kételkedhetik. Ugyanis ezen iratok szerzői min�
den hitelre méltók; mert ők mondhatták, akarták és kellett mon- 
daniok az igazságot. Mondhatták, mert a mit elbeszélnek, azt mind 
önmaguk látták, vagy hiteles szemtanuktól hallották. Az evangéliu �
mok szerzői mint az egész világ tudja, s az egyház ellenségei, sőt 
a zsidók és pogányok sem tagadták soha: Máté, Márk, Lukács, 
János. A három első még Jeruzsálem pusztulása előtt irta evangé�
liumát, amint ezt a tartalomból is láthatni; utánok még az első 
században, irt János, az Ur Jézus kedves tanítványa és .hü. kísé �
rője, ki nyilvános életének mindjárt kezdetén hozzá csatlakozván, 
sohasem hagyta el őt. Mindnyájan leírták ama csodatetteket, melye�
ket Jézus mindenkinek szeme láttára, fényes nappal vitt végbe, 
tehát nem oly tényeket irtak le, melyek titokban vagy régesrégen 
történtek, Mily téves állítás volna hát azt mondani, hogy ők itt az 
igazságot nem tudhatták.

Nem kevésbé bizonyos továbbá az is, hogy ők az igazsá �
got akarták is mondani. Már elbeszélésük modora is meggyőz 
akaratuk őszinteségéről. Nincs egyenesebb, tárgyilagosabb és nyíl�
tabb szivü történetíró, mint ők. Vájjon ki mondhatná jó lélekkel, 
hogy az evangélium utánozhatatlan egyszerűsége egy rajongó vagy 
csaló nyelvezete ? És a kinek egy kis ember ismerete van, mikép 
tételezheti föl, hogy az apostolok semmi egyebet nem akartak, az 
írás és prédikálás által, mint egy balgatag mesét tukmálni a világra? 
Mit nyertek volna ez által; minő jutalomra számíthattak a jelen 
vagy a tulvilági életben? Lehet-e nagyobb balgaság, mint azt hinni, 
hogy ők a ézegény együgyű  halászok csupán azért tették ki m a �
gukat ismerőseik, a főpapok, a birák és a császár bősz gyűlöleté�
nek, csupán azért akartak folytonos üldözést, korbácsokat, bilin�
cseket és halált szenvedni, — azon vad gyönyörért, hogy a világot



rászedhessek? Avagy ki érdemel több hitelt mint oly tanú, ki hogy 
szavainak igazságát megerősítse, engedi magát kinoztatní és meg�
öletni? De ha még ily balgák, vakmerőek voltak volna is, hogy 
ilyesmire vállalkozzanak, mikép volt lehetséges tervöket megvalósí�
ta n a k ?  Hol vették e tudatlanok, vagy csalók és gonoszok azt a 
tiszta és fönséges erkölcstant, mely mindazt fölülmúlja, a mit a 
legnagyobb világbölcsek valaha szüntelen szellemi erőlködés után 
kitaláltak? Mikép koholhattak oly csodálatos, szent jellemű alakot, 
minő Jézus Krisztus, ki homlokegyenest ellenkezik az akkori zsi �
dók erkölcseivel,. előítéleteivel, nevelési rendszerével és nézeteivel ? 
s kiről még az istentagadó Rousseau is azt vallja, hogy: „ezt a 
jellemet, ezen erkölcstant zsidó irók soha ki nem találták volna,“ 
és — folytatja tovább, — hogy: „az evangélium az igazságnak 
oly nagyszerű , feltűnő és teljesen utánozhatatlan ismertető jegyeivel 
bir, hogy költőjének még rendkivülibb embernek kellett volna len�
nie, mint a milyen hőse.“ ‘)

Ha pedig az evangéliumok költemények, akkor azok szerzői �
nek kellett koholniok Jézus tanát és élettörténetét is. De íöltéve, 
hogy nekik szerencsésen sikerült e koholmány, mikép volt lehet�
séges, hogy egy kézzelfogható, hazugságoktól hemzsegő mü való �
ságos isteni könyv tekintélyére tett szert és hogy e tekintélyét 18 
századon keresztül minden felvilágosult népnél, sőt a legnagyobb 
elmék előtt is m egtarthatá ? Azt m ondám : „kézzel fogható hazugsá �
gok.“ Mert mikép már jelezve volt, az evangélisták- nem oly ese �
ményeket beszélnek el, melyek talán valamikor évezredek előtt, a 
földnek egy ismeretlen zugában folytak le, hanem azt, ami az ő 
életökben, a zsidók szemeláttára törtértt. Könyveik akkor készültek 
és terjedtek el és oly helyeken, hol és midőn szavaik igazságát 
százezerek és milliók tudhatták és megbírálhatták. Mert abban min�
denki megegyezik és számtalan tanú van rá az apostolok idejétől 
napjainkig, hogy e könyvek a kereszténységgel és a kereszténység 
e könyvekkel együtt lépett a világ e lé ; továbbá, hogy a keresz �
ténység épen azon országban vette kezdetét, hol az evangéliumban 
elbeszélt csodaesemények történtek. Világos tehát, hogy az evan�
gélisták nemcsak leírhatták és akarták, hanem kellett is leirniok az 
igazságot, mert azt irták le, amit az akkor élő százezerek, a mit 
Jeruzsálem és egész Zsidóország saját szemeikkel láttak, vagy 
szemtanuktól hallottak, és pedig olyanoktól, kiket gyűlölet és irigy �
ség ösztönze mindent kímélet nélkül és a legpontosabban meg�
vizsgálni.

Ezek után épen ily hitelre méltók az apostolok cselekedetei 
is, mert azok is az egész világ szemeláttára folytak le, — tör�
téntek meg. Szinterök nem pusztán Judea vala, hanem az akkori

*) Emil 5. rész.



világ legnagyobb része, a leghíresebb és legnépesebb városok. „Ez 
egy általános történet az akkori századból — úgymond Nicolas 
Ágoston — mely az egész világ előtt Íratott és mindenütt tanukat 
kellett találnia, kik képesek valának a leírt tények igazsága vagy 
hamissága fölött ítélni.“ J)

*
r

Eddig kiválóan az uj szövetségi könyvekről volt szó, — de 
ez éppen úgy alkalmazható az egész szentirásra, tehát az ó-szövet�
ségi könyvekre is. Az ó és uj szövetség vallása tulaljonképen egy 
és ugyanaz. Az egész ó-szövetség, az ő áldozataival, jövendölé�
seivel és csodálatos eseményeivel csak ábrázolata és Ígérete volt 
az újnak, mely amannak teljesülése és befejezése. Az ó szövetség 
az eljövendő Megváltóban h it t ; az uj az eljöttben hisz. Az ó és uj 
szövetség tehát szorosan összefüggnek; s vagy mindakettő isteni, 
vagy a hazugság és csalás zagyvaléka. De ily hazug koholmány 
mikép maradhatott volna föl évezredekig minden megtámadás közt, 
folyvást magán viselvén az istenség félreismerhetetlen nyomait. 
Avagy nem tanitja-e az ész és tapasztalás, hogy csak az igazság 
halhatatlan, ami pedig hazugságra és csalásra van építve, mielőbb 
feloszlik, szétmállik? Ha pádig mind az ó, mind az uj szövetségi 
vallás isteni, akkor nem csalhat meg bennünket, akkor szent köny �
veiben nem nyújthat nekünk igazság helyett hamisságot. Ha az ó 
szövetségi könyvekben hamisság van, mikép hivatkozhatott Jézus 
azok bizonyságára ?2) Mikép monahatá, hogy aki azoknak nem hisz, 
annak sem hinne, ki a holtak közül támadna fel ?3) így tehát az ó 
szövetség hitelreméltósága és hamisittatlansága is eléggé be van bi�
zonyítva.

Ha pedig még többre is lenne szükség, könnyen bebizonyit- 
hatnók az ó szövetségi könyvek szerzőiről is, hogy igazat írhattak, 
akartak és kellet irniok. Hogy csak egyet említsünk, Mózes könyvei 
közül a legrégibbet és legvelősebbet, annyi bizonyos, hogy valóban 
az a szerzőjök, a kinek nevét magukon viselik. Erről az egész 
zsidó nemzet mindig meg volt győződve; de ugyanezt bizonyítják 
a próféták is kik Mózes után fölléptek; ezt a szamariták, noha 
folyvást keserűen gyűlölték a zsidókat; ezt ama pogány irók is, 
kik a zsidó nemzetről ismerettel birának. De valamennyinél nyom a�
tékosabb Jézusnak fönnebb említett bizonysága. Hogy Mózes nem 
koholta az általa elbeszélt csodás tényeket, az éppen oly világos, 
miként ezt az evangélistákra nézve kim utattuk; mert a zsidó nép �
nek, mely Mózes könyvét ismeré, mégis csak tudnia kellett, vájjon 
száraz lábbal ment-e keresztül a vörös tengeren, evett-e csodálatos,

’) A kereszténység bölcsészeti tanulmányozása, 4 kötet. 2) J ános 5, 39.
3) Luk. 16. 31.



égből szálló kenyeret stb. vagy nem. Ha pedig azon események 
igazak, ha Mózes azon csodákat, melyeket felsorol, valóban végbe �
vitte, akkor ő valóban Isten követe, kinek megbízásából irta le az 
ig azság o t; következéskép mind egy betűig tiszta igazság az is, amit 
az elmúlt századokról föl egész a világ teremtéseig elbeszél, mert az 
akkori emberek hosszú életkora miatt szóbeli hagyomány utján is 
igen sokat tudott és leírhatott.

Hogy továbbá ezen szentirás a kath. egyházban is mindig 
hamisittatlanul megmaradt az világos 1) mert a szentirás azon 
források egyike, melyek az Istentől kinyilatkoztatott tanokat fog �
lalják m agukban; tehát ezen forrásból kell meriteniök az embe�
reknek minden időben az üdvösség vizét, mely az örök életre 
folydogál; ez volt Üdvözitőnk akarata, s vájjon ezen akaratához 
képest nem tudott volna-e gondoskodni arról is, hogy e íorrás 
mindig tiszta maradjon és egészséges vizet tartalmazzon ?

2) Hogy a szentirás csakugyan mindig hamisittatlanul ma�
radt meg az egyházban, kitűnik abból is, hogy a keresztények 
legdrágább kincseiknek tárták, s inkább elszenvedték a legiszo �
nyúbb halált, mintsem a szent könyveket kiszolgáltatták volna a 
zsarnokoknak. így midőn sz. Cuplus diákont kérdezé a pogány 
biró, miért nem engedelmeskedék a császárnak s miért nem adá 
elő az iratokat, bátran igy válaszolt: „Minthogy keresztény va �
gyok, ezt nem szabad tennem. Azokban vagyon az örök élet. 
Ki. azokat előadja, elveszti az örök életet.“ Éppen Így voltak a 
zsidók is, kik oly féltékenyen Őrizték vallásuk e kincsét, hogy 
minden versét, szavát, sőt minden betűjét megszámlálták, hogy a 
legkisebb változtatást is rögtön észrevehessék. így egy felolvasó 
ellen, mint szent Ágoston beszéli, egész község felzudult, mert 
Jónás prófétában egy szót, máskép talált olvasni, mint közönsé �
gesen torditva volt.

3) Végre a szentirás oly* általánosan ismert és elterjedt 
volt, hogy minden hamisítást rögtön észrettek volna. Mind az 
ó-, mind az uj szövetség könyveit korán lefordították sok nyelvre, 
mindenfelé elterjesztették és szorgalmasan fejtegették, olvasták, 
mert a hivő lélek azokban keresett oktatást, erőt, tanácsot és 
vigaszt. Mózes m eghagyása szerint a zsidónak kötelessége volt 
abban búvárkodni éjjel-nappal, otthon és utón. A pap vagy az 
írástudó tartozott azt a népnek szüntelen magyarázni és ajánlani. 
Belőle oktatá az apa gyermekét és Izráel királyát törvény kö �
telezte, hogy „élete minden napján“ olvassa azt. Ki tehetné hát 
föl, hogy oly könyvek, melyek ezrek emlékezetébe valának vésve, 
melyek vagy egészben, vagy részben milliók kezén forogtak és 
annyi könyvtárban őriztettek s melyek minden ismert nyelvre 
lefordittatának, hogy ily könyvek szándékosan meghamisittattak 
volna, a nélkül, hogy a legélesebb és legvigyázóbb szem észre



ne vegye. Ha pedig észrevették, hogyan történhetett, hogy ily 
gonoszság ellen senki föl nem szólalt, hogy az elöljáróság meg 
nem rótta azt? De ha föltesszük is, ami különben lehetetlen, hogy 
a zsidók mind összebeszéltek könyveik meghamisítása végett, 
vájjon a szamaritánok, az ő engesztelhetetlen ellenségeik, kik 
Mózes könyveit éppen oly tiszteletben tárták, mint a zsidók, nem 
vádolták volna-e őket mindjárt nyilvánosan csalásról? És éppen 
ily módon (bizonyosan) vádolták volna az első századbeli eret�
nekek és később az elszakadt görögök is a  róm. kath. egyházat 
sz egész világ előtt, ha ez csak a legkisebb hamisítást kísérletté 
volna is meg.

2. A hagyományról.
Elég-e csak azt hinnünk, ami a szentirásban foglaltatik?
„Nem elég, hanem a hagyom ányt vagyis az apostolok azon 

tanítását is kell hinnünk, melyet ők hirdettek s haláluk után is 
egész napjainkig hirdettetik, de le nem [írtak.“ S hogy az apos �
tolok valóban nem írták le Jézusnak minden tettét, ezt m aga sz. 
János is bizonyítja, ki evangéliumának végén igy sz ó l: „Jézus 
sok más jelt is cselekvék ugyan az ő tanítványainak láttára, me�
lyek nincsenek megirva e könyvben.“ *) Ha tehát a protestánsok 
azt állítják, hogy a szentirásban mindaz fel van jegyezve, amit 
Jézus üdvösségünkre /  kinyilatkoztatott, ez egyszerűen tévedés, 
melyet bebizonyitni soha sem fognak, miután mind a szentirás, 
mind a szent Atyák ellenök tanúskodnak. „Világos — mondja 
Aranyszáju *) — hogy az apostolok nem írtak le mindent, hanem 
sok olyasmit is hagytak reánk, ami nincs megirva, és hogy ezt 
éppen úgy hinni kell.“ #

Miért nem irtak le az apostolok minden tanitmányt?
„Mert Jézus úgy akará, hogy vallása predikáczió által ter �

jedjen e l ; azért mondá apostolainak: „Hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek!“ 3) És szent Pál: „A hit hallásból vagyon, 
a hallás pedig Krisztus szavának hirdetéséből.“ 4) De nem is volt 
szükséges, hogy mindent leírjanak, mert 1) föltéve, hogy Üdvö �
zítőnk azt akarta volna, hogy a vallás kellő ismeretére tulaj�
donkép a biblia olvasása által kell jutnunk, miért szorítkozott ő 

földi élete alatt a szóbeli tanításra? Miért nem szólott igy apos �
tolaihoz : „El ne m ulaszszatok mindent leírni, amit tőlem hallottatok 
és azután igy oszszátok azt ki minden nép között, hogy egész

*) 21, 25. 2) Hóin. 4, in 2. Thessal. 3) Márk ló, 15. 4) Róni. lo, 17.



világ olvassa és üdvözüljön?“ Mi az oka, hogy az apostolok is 
csak Krisztus mennybemenetele után kezdtek irni ? Miért nem 
irtak mindnyájan, sőt még csak nem is a legtöbben? Miért irtak 
csupán alkalmilag, mintegy kényszerűségből ? Avagy miért nem 
készítettek mindenek előtt egy tökéletes tankönyvet minden nemzet 
szám ára? Továbbá, ha minden ember köteles olvasni és tanulmá�
nyozni a bibliát, hogy üdvözülhessen, vájjon akkor az olvasás 
tudománya nem éppen oly szükséges-e az üdvösségre, mint a ke- 
resztség? Akkor a vad népeknek, mielőtt a keresztény vallásra 
térnének, az olvasást kellene megtanulniok ? De hogyan lenne ez 
kivihető ? Es az isteni gondviselés miért nem hozta létre korábban 
a könyvnyom tatást? 2) Teljes lehetetlen tagadni, hogy a keresz �
tény vallás már évek során keresztül fennállott, terjedt és virágzott, 
mielőtt még evangeliumos könyv, vagy az uj szövetségből csak 
egyetlen betű is létezett volna; sőt annak leírása után is találkozott 
igen sok község, ahol sem egy szent könyvet nem ismertek, sem 
olvasni nem tudtak. S most az a kérdés, ezek hitetlenek voltak-e 
és nem üdvözöltek ? Korántsem, mert ezekre nézve a hit forrása 
volt ez egyház tanítása.

Tehát nem elég csupán a bibliához ragaszkodnunk?
„N em ; a hagyom ányt is el kell fogadnunk, mert ezzel a 

biblia tartalmát kiegészíteni és magyarázni nem csak lehet, de 
szükséges is több oknál fogva.“ É s pedig 1) A szentirásban sehol 
sincs följegyezve, hány isteni (Istentől sugalmazott) könyv létezik 
és azok hogyan neveztetnek. Sőt ha azt a hagyományból nem 
tudnók, akkor bibliánk sem volna. Továbbá Márk és Lukács 
nem is voltak apostolok, csak azok tanítványai, mégis hiszszük, 
hogy evangéliumaik a Szentlélek sugalmazásából Írattak, mert 
igy tanították mindig — tehát ezt is a hagyományból tudjuk.

2) A biblia egy holt betű, melynek csak akkor van értelme, 
ha kellőleg megmagyaráztatik. így csak ezen egy, különben elég 
világos — kifejezése íölött: „Ez az én testem, ez az én vérem “ 
— a protestánsok mindjárt kezdetben több mint kétszáz külön �
féle magyarázatot adtak. Továbbá dr. Theisz protestáns hittudós 
150-nél több különböző értelmezést borol fel a galatákhoz irt 
levél egyetlen verse fölött. >) Már most, hogy e sok különféle 
véleményt m egm agyarázhassa az egyház, és azt rendes mederbe 
terelhesse, — egyebet nem tehet, — minthogy visszam egy a , ha �
gyom ány utján egész az eredeti forráshoz, s ott kipuhatolja, illetve 
megtekinti, hogy mit hittek és tanítottak kezdetben — ezen vagy 
bármely tan felől, s csak azt engedi hinni és tanítani bármely tan 
felől egész a világ végéig. íme a hagyom ány áldásos haszna,



mely nélkül a szentirás mitsem érne, mert az irás néma, az nem 
magyaráz, hanem magyaráztatnia kell.

3) A szentirás azt parancsolja: „A szombatot m egszenteld,“ 
s mégis a vasárnapot tartozunk megünnepelni. Honnét van ez ? 
Onnan, mert a hagyomány értesit, hogy az apostolok a szom batot 
a vasárnappal cserélték fel. Továbbá nem mondja-e Krisztus 
Máténál: ]) „Tanítsatok minden népet és kereszteljétek meg 
őket,“ és Márknál: 2) „Aki hiszen és megkeresztelkedik üdvözül.“ 
Vájjon ezen szavakból nem azt lehet-e következtetni, hogy a 
kisdedek keresztsége érvénytelen, mint a kik megkereszteltetésök 
előtt se nem tanulhatnak, sem a hitet föl nem ébreszthetik m aguk �
ban. Azután a protestánsok is megkeresztelik a kisdedeket és ha 
eszök fejlődik, csak akkor oktatják. Miért van ez ? Mert a ha �
gyományból tudjuk, hogy Krisztus urunk e rendelete, mely szerint 
először hinni és tanulni kell, csak a felnőttekre vonatkozik, és 
nem a kisdedekre. Vagy hogy a lábmosás nem szükséges az 
Úrvacsora előtt, ezt szintén onnan tudjuk, mert a hagyom ány igy 
tanítja. Végre még Luther és Melanchton is a keresztség ismét�
lőket, kik azt hirdették, hogy a kisdedek keresztsége érvénytelen, 
nem tudták mással megczáfolni, mint a hagyománynyal. Egyéb �
iránt mikor meg arra sürgeti a hagyomány a protestánsokat, hogy 
bőtöljenek, gyónjanak, a holtakért imádkozzanak és alamizsnát, 
adjanak, akkor megvetik a hagyományt és a biblia betűihez ra �
gaszkodnak. Ha pedig ugyanazon betű mondja nekik, hogy egym ás
lábait mossák meg, bizonyos ételektől tartózkodjanak, akkor a 
bibliát vetik el és a hagyom ányra hivatkoznak.

Mikép maradt meg a hagyomány a kath. egyházban tisztán  
és hamisittatlanul ?

1) „A Szentlélek különös segítsége által, melyet az Ur egy �
házának mindig megadott, s |mely ezt minden tévedéstől megőrizte.“

Az egyház ugyan emberekből áll, de azért nem pusztán 
emberi, hanem isteni elem működik benne, t. i. a Szentlélek,
kit Krisztus egyházának mindenkorra megígért,  ̂ — midőn 
igy szólott szenvedése előtti órában apostalaihoz: „Én kérem az 
Atyát, és ő más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, kit a 
világ be nem fogadhat.“3) A Szentlélek tehát azon láthatatlan isteni 
elem, melyben az egyház, ezen, a gyönge és tévedhető emberekből 
álló társaság él, mozog és van és ez az oka, hogy hite, a Krisz�
tustól neki átadatott és a szivbe ültetett ige, mindig üdén, romlat�
lanul él és fejlődik benne; miután Isten szavát az egyháztól és az 
egyházat Isten szavától elválasztani sohasem lehet.

2) Mégha mellőzzük is a Szentlélek ezen természetfölötti

*) 28, íy. 2) 16, ló. 3) Jáu. 14, ifi, 17-



malasztmüködését, akkor is könnyű kimutatnunk, miként szár �
mazott át a hagyom ány hamisittatlanul egyik nemzedékről a má�
sikra. Ugyanis a kath. egyházban mindig ez volt és most is ez a 
főszabály: Semmiféle uj tant nem kelt tűrni, hanem azt hinni, amit 
mindenütt, mindenkor és minden igaz keresztény h it t ; mert az 
valóban katholikus vagy általános.

Végre az egyháznak az a meggyőződése, mely Isten szaván 
alapszik, hogy egyes tagok, niég tanítók is elszakadhatnak a test�
től és tévútra tántorodhatnak, de az egész test sohasem eshetik 
tevedésbe, mert ő Jézusnak mystikus teste, és őt a Szentlélek kor �
m ányozza. Ha tehát valamely kérdésben kell dönteni, az egyház 
sohasem bocsátkozik meddő vitákba, hanem azt kérdi, mi volt 
eddig a régi, általános hit, és kimondja, hogy ezután sem kell mást 
tanítani * és hinni.

Mit rendel az egyház arra nézve, hogy a szentirás a nép 
nyelvén olvastassék?

1) „Hogy az olvasó ehhez kellő ismerettel és jóakarattal bír�
jon ; 2) hogy a fordítás egyházi jóváhagyással és hiteles jegyze �
tekkel legyen ellátva.“

Az egyház e bölcs rendelet által nem akarja híveitől az isteni 
ige kenj'erét mostohán elvonni, minthogy ő mitsem óhajt inkább, 
mint azt, hogy mindenki képes legyen abból vigaszt, okulást és 
erőt meríteni. Ennélfogva, mint mindig úgy most is három dolgot 
kiván az egyház azoktól, kik a szentirást olvasni akarják. Az első : 
hogy a biblia híven legyen lefordítva; a m ásodik : hogy a mellé 
csatolt jegyzetek a szentatyákból, vagy más hiteles Írókból legye�
nek m erítve; a harm adik: hogy a szentirást olvasni akaró bírjon 
annyi józan emberi ész-, műveltséggel és jámborsággal, a mennyi 
szükséges arra, hogy bárki a szentirást haszonnal tudja olvasni, 
nehogy az élet könyve reá nézve a halál könyvévé változzék. S 
hogy kik birnak ily kellékekkel, azt az egyház pásztorai vagy lel�
készei határozhatják meg.

2. §. A hit szükséges volta.
Szúkséges-e a hit az üdvösségre?
A mily szükséges a szem látásra, épen oly szükséges a hit 

az üdvösségre. — Hit nélkül soha senki sem üdvözült, nem is fog 
üdvözülni, mert Isten nem az angyalokat, hanem egyetlen fiát, az 
Atya dicsőségének viszfényét1) küldé a világra, megdicsőitvén őt 
és tanítványait mindenféle csodák és jelek által, hogy minden ember

l) Zsid. 4., :j.



hihessen szavaiknak. — Ha már most az ember a helyett hogy 
hinne, megveti Isten igéjét, és értelmét nem akarja a Fölséges nyi�
latkozata előtt megalázni, iszonyú módon vétkezik, hitetlensége által 
önmagát ítélte el s ezért a büntetést elkerülni nem fogja s elkárho- 
zik. Ezért mondá Krisztus is, hogy Sodorna és Gomorhának türhe- 
tőbb lesz a sorsa az Ítélet napján, mint azoknak, kik az aposto �
loknak nem hittek. Úgy van, a hitetlenséget súlyosabban fogja 
Isten egykor büntetni, mint sok más b ű n t..

Üdvözit-e minden hit?

Azt állítani, hogy minden .hit üdvözít, éppen annyit tesz, mint 
azt mondani, hogy minden ut, még a leggörbébb is, a kitűzött 
czélhoz vezet, vagy hogy a bűn és gonoszság éppen úgy mennyor�
szágba viszi az embert, mint az erény és szent élet. A hit ugyanis 
első lépés, első ut a m ennyországhoz; már pedig valamint csak az 
igaz ut vezet czélhoz, akként csak az igaz hit a mennyországba. 
Továbbá a hit iránytűje és szabálya az életmódnak, s így aki azt 
hiszi, amit egy pogány vagy török, az nem is lesz jobb annál, és 
minden kicsapongásra kész vetemedni. Ha tehát minden hit üdvö �
zítene, akkor a legrutabb kicsapongások is okvetlen m ennyországot 
szereznének.

A mondottakból világos, mily észszerűden beszéd azt mon�
dani : „A hittől nem függ semmi; mindegy akár mit hiszünk; a 
vallás ugyan szükséges, mert nélküle a világ főn nem m aradhat; 
de minden vallás jó .s — Ez istenkáromlás! Hát Isten hiába nyilat�
koztatta volna ki magát? Hiába küldötte volna egyszülött fiát a 
világra s istensége bebizonyítására hiába művelt volna csodákat? 
Ha mindegy akármit hiszünk ; ha minden vallás jó, akkor a keresz �
tény vértanuk milliói, kik inkább véröket ontották, hogysem hitöket 
megtagadják, mind csalódottak valának! Akkor a pogány zsarnokok 
jól cselekvének, hogy őket makacsságuk miatt halálra Ítélték! Mi 
tö b b : akkor egészen mindegy az is, vájjon valaki az igaz Istent 
imádja-e, vagy pedig követ és fát, krokodilt vagy bikát; miután 
vannak oly vad néptörzsek is, melyek az ördögöt imádják és neki 
áldoznak.

Ha minden vallás jó, akkor a íeniczieké is jó volt, mely 
pedig kötelezé őket, hogy ártatlan gyermekeiket Moloch bálvány 
tüzes karjaira tegyék ; a mexikóiak vallása is jó volt, mely pedig 
évenkint 200,000 ember áldozatot parancsolt bemutatni bálványaik �
nak. Ha mindegy akármilyen vallást követ valaki, akkor őseinknek 
is pogányoknak vagy zsidóknak kellett volna m aradniok; akkor 
szent István királynak nincs igaza, hogy bennünket Krisztus vallá �
sára téritett. De talán azért beszélnek igy sokan, mert a sok vallás 
közűi nem tudják, melyiket tartsák igaznak ? Akik igy beszélnek,



legalább elismerik, hogy a vallás az emberek boldogságának szük �
séges föltétele, és ebben igazok is van. — Belátták ezt a pogányok 
is, kik tudták, hogy a vallás forrása a v igasznak; alapja mind az 
államok, mind az egyes polgárok jóllétének; s hogy könnyebb egy 
várost a levegőbe építeni, mint törvényes rendet vallás nélkül fön- 
tartani. Azért mondá Plató’) a bölcs, hogy a vallást irtani annyi, 
mint az emberi társadalom alapjait szétrombolni. Ha tehát a vallás 
oly szükséges, hogy nélküle a világ főn nem állhat, és az ember 
nem boldogulhat, akkor világos, hogy Isten az embereknek, üdvök 
elérése végett adott is olyan vallást, melynek okvetlen Istentől kell 
származnia, mert az ész nem képes azt feltalálni, s annak tekintélyt 
és tartósságot szerezni. Ha pedig Isten maga adott az embernek 
vallást, ami kétségtelen, akkor bizonyára csak ez lehet igaz és jó, 
ezt köteles mindenki elfogadni és gyakorolni. — Ez igaz vallás 
pedig nem lehet más, mint a mit a kath. egyház tanit és hivés 
miatt elénk ad, mert ezt Krisztustól örökölte.2)

Melyik egyházban van meg a Krisztus által hirdetett hit?

„Egyedül csak a kath. egyházban, mert 1) ez vette eredetét 
Krisztustól; 2) mert ez őrizte meg a Krisztustól rábízott mennyei�
kincset tisztán és hamisittatlanul. — Lássuk mindkettőt.

1) Önkényt értetik, hogy csak azon keresztény társulat nyerte 
hitét Krisztustól, mely már az ő idejében létezett, azaz mely tőle 
és az apostoloktól származik. A többi keresztényeknek nevezett 
vallási társulatok nem Krisztustól származnak, mert nem szakadat �
lan sorban következnek az apostoloktól. Ha két család a fölött 
verseng, melyikök származik bizonyos nagyon régi fejedelemtől, 
akkor a kérdést a családfa dönti el. A melyik bebizonyitja, hogy 
egyedül ő származik egyenes, folytonos, mindig jogszerű  vonalban 
a fejedelmi törzsből, az éppen ez által nyeri meg a pört. — Azon 
vallási társulat tehát, mely azt állítja, hogy az apostolok alapították, 
szintén tartozik bebizonyítani, hogy az apostoloktól egy valódi, 
szakadatlan leszárm azás utján egész a mai napig létezik. — Holmi 
kétes, vagy évszázadig m egszakadt nemzedéksor el nem fogadható.

Már most nézzünk a történelembe, mert a kérdés történelmi. 
Kezdjük XIII. León, és menjünk vissza azon napig, melyen a ke �
reszténység isteni alapitója igy szólt Simonhoz, a Jónás fiához;

*) Legg. I. 10. 2) Voltaire is elismerte a vallás szükségességét, noha minden 
erejéből iparkodott a vallást gúny és megvetés tárgyává tenni. Midőn egyszer két 
istentelen barátja D ’ Alembert és Diderot, nála ebédeltek, csakhamar gonosz tárgyak
ról kezdtek társalogni. Voltaire pedig, ámbár maga is éppen oly istentagadó volt, 
hirtelen félbeszakitá őket: ,,MegálIjatok — igy szól —  előbb hadd küldjem ki szol
gáimat, mert nem akarom, hogy ma éjjel megfojtsanak.“



„Te Péter vagy és e kősziklára építem egyházam at.“ A pápák 
sora szakadatlan; Jézus Krisztus első helytartójának, Péternek, 
kire juhai és bárányai legeltetését bízta, minden utódját névszerint 
ism erjük; tudjuk uralkodásának kezdetét és végét. Azon vallási 
társulat tehát, mely az egyház mostani fejétől sz. Péter apostolig 
feltudja mutatni a 259 p á p a , eme szakadatlan sorát, kétségtelenül 
az apostoloktól származik. És melyik az ? Bizonyára nem más, mint 
a római kath. egyház, mert a többi nemcsak el nem ismeri a pápát 
az egyház fejének, hanem kijelenti, hogy nem akar oly egyházhoz 
tartozni, melynek feje a római pápa. Minthogy pedig a nem kath. 
vallási társulatok ezt nyíltan kijelentik, ezzel már azt is igazolják, 
hogy nem származnak Krisztustól és az apostoloktól. — Erre nézve 
igen jól mondja egy franczia író : Bármennyire kutatnak is a pro �
testánsok a történelemben, mindig és mindenütt rábukkannak az 
eltörölhetetlen feliratra, mely fölöttük Ítéletet mond: „A protestánsok 
15 századdal később keletkeztek, mint a kereszténység.“1)

2) Miután világos, hogy az igaz hitet egyedül a kath. egyház 
nyerte Krisztustól és az apostoloktól, azt hamisittatlanul meg is 
őrizte. Midőn az istenember a kereszténységet megalapította, egy 
iidvözitő tant hirdetett, azt egyházának hagyta, hogy ez mint rábí�
zott mennyei kincset sértetlenül megőrizze az idők végéig. Mert 
valamint Isten a napot nem csupán az első emberpárért teremté, úgy 
nem csupán az első keresztények számára hozá mennyei tanítványát 
a földre, hanem azért, hogy a föld minden népének tisztán és hami�
sittatlanul ‘hirdettessék, mert máskülömben mikép mondhatta vo lna: 
„Aki hiszen üdvözül; a ki nem, elkárhozik.“

Továbbá Jézus igaz egyházának csalhatatlan ismertető jegygyei 
is kell bírnia, s ez nem más mint az egység és változatlanság. — 
S ez nincs máskép, mert Jézus csak egyetlen és mindig ugyanazon 
tant hirdette; s nem beszélt ugyanazon pontról majd állítólag, majd 
tagadólag, hanem teljesen összhangban volt magával. S mit látunk 
a különböző vallásfelekezeteknél az egységet illetőleg? Azt, hogy 
ugyanazon vallásfelekezet papjai is többnyire megoszlanak vallási 
hitigazságaikban. — Ugyanazon tanári székről egyik tagad ja azt, a 
mit a másik állított; csak egy pontban egyeznek meg mindnyájan, 
hogy t. i. nem katholikusok, már pedig oly tan, mely örökké vál�
tozik  és önmagának ellenmond, nem lehet „evángélikus,“ azaz Jézus �
n a k  egy, változhatatlan tanitmánya. A kath. egyház tehát isteni in- 
té zmény lévén, isteni a tan is amit elénk ád, miért is azt, mint ilyet 
kötelességünk nem csak elfogadnunk, hanem azt megtartanunk és 
szerinte élnünk.2)

*) Segur. Feleletek a vallási ellenvetésekre.
2) Belátták ezt hitünk ellenei is, kik közül Melanchton haldokló anyja azon 

kérdésére, hogy mondaná meg hát, megmaradjon-e régi hitében, vagy az újat fogadja



3. §. A hit tulajdonságai.
Milyen legyen a mi hitünk?
„Hitünk legyen 1) Általános vagy egész, s ilyen akkor lesz, 

ha nem csupán egyet-mást, de mindazt hisszük, amit Isten kinyi�
latkoztatott és a mit a kath. egyház által hivés végett előnkbe ad .“ 
Mivel pedig az egyház csakis azt adja elénk hivés végett, amit 
Isten kinyilatkoztatott, azért röviden igy is felelhetünk; „Hitünk akkor 
általános, ha mindazt hisszük, amit a kath. egyház hivés végett 
elénk ad “, azaz amit hinni parancsol, vagy hinni tanit.

Hogy nem elég csupán egyetmást hinni, hanem hogy mindent 
kivétel nélkül hinnünk kell, amit a kath. egyház hivés végett elénk 
ad, könnyű  belátnunk. M ert: a) mihelyt az egyház valamit ily czél- 
ból ad elő, teljesen biztosak lehetünk, hogy azt Isten kinyilatkoztatta. 
Amit pedig Isten kinyilatkoztatott, azt föltétlenül is, minden kivétel 
nélkül hinnünk kell, mert hiszen épen azért nyilatkoztatta ki, hogy 
higyjük. b) Ki az Istentől kijelentett igazságok közt válogat, vagy 
csak azt hiszi, ami neki tetszik, vagy ámit ért, az ilyen nem Isten �
nek hisz, hanem saját gyarló eszének. A h itnek :

2) Erősnek vagy állhatatosnak kell lenni. A hit oly gyöngéd 
természetű, mint a tisztaság erénye ; miként ezt egy tisztátalan le�
helet, úgy semmisiti meg a hitet a szándékos kételkedés. Mihelyt 
szándékosan kételkedik valaki, súlyosan sérti meg Istent, s tagadja 
az ő végtelen tökélyét, s mintegy azt tételezi fel felőle, hogy vagy 
nem igazat mondott, vagy tévedett. A hitnek :

3) Élőnek kell lenni, azaz szerinte kell élnünk, vagyis a jót 
gyakorolnunk s a rosszat kerülnünk. Miként a fa életnedv nélkül, 
a test lélek nélkül holt, úgy a hit is holt, ha a szeretet nem élteti 
azt. A hit szeretet nélkül — úgy mond sz. Ágoston') — az ördög 
hite, mert az ördögök is hisznek és rettegnek.2) Az ördögök is meg- 
vallották Krisztusról: T e  I s t e n  f i a  v a g y ; 3) de azért Isten fiával 
uralkodni nem fognak, mert szeretetök nincs. Ezen szeretet pedig 
nem egy múló érzésben, nem puszta föliángolásb n áll, hanem a

i
el, azt válaszolta: ,.Csak maradj meg régi kath. hitedben, mert az nj vallásban köny- 
nyebb ugyan élni, de a régiben jobb meghalni,“ —  így nyilatkozott OUen ezredes az 
Egyesült-Államokban, ki büszke volt arra, hogy őt az atheisták fejének tartották. 
I833. nov. 14. egyetlen leánya halálos ágyán így szólította meg atyját utoljára: 
,,Atyám! szóla elhaló hangon, —  Isten elé megyek; oh szólj mit higyjek? Azt amire 
te, vagy a mire boldogult anyám tanított? ,,E nem várt kérdésre az atheisták feje 
megalázódva görcsös fájdalom közt síró hangon azt mondá: „Leányom, egyetlen örö
möm, hidd azt egész szivedből, a mire anyád, az áldott lélek tanított.“

Z . Varga M. Házinevelés.
167. beszéd. 2) Jak. 2, 19. 3) Márk 3, 12.



s z í v  maradandó érzületében és készségében, hogy Isten iránti sze �
rétéiből megteszszük mindazt, a mit Isten parancsol, s elhagyjuk a 
mit tilt. A szentirás e világos szavaiból mindenki beláthatja tehát, 
hogy az örök üdvösség elnyerésére csak azon hit elégséges, mely 
munkálkodó szeretet, azaz jó tettek által bizonyitja be életrevalósá�
gát, vagy mely azt eszközli, hogy életünket az evangélium szabá �
lyaihoz alkalmazzuk.1)

Mi viszi az embert a hittől való elszakadásra?

1) „A kevélység és fölfuvalkodás“. Mivel a hit azt követeli, 
hogy értelmünket feltétlenül vessük alá Isten tekintélyének, azért 
semmi sem ellenkezik vele annyira, mint a kevélység. Ez sarkal 
bennünket, hogy csak a saját felfogásunkban bizzunk, mindent véle�
ményünk, tetszésünk szerint latolgassunk és a mi előttünk nem 
világos, dobjuk el. E kevélység volt oka, hogy a zsidó Írástudók 
és farizeusok, noha jártasak valának a szent könyvekben, mégis 
hitetlenek maradtak. Továbbá minden eretnekség a kevélységben és 
fölfuvalkodásban gyökeredzik, s mint szent Ágoston mondja2) : 
„anyjok a gőg.“ Ezek is, miként a hitetlen Tam ás mindent saját 
kezeikkel akarnak tapintani és úgy hinni el, — ez pedig balgaság, 
mert ez épen annyi volna, mint nem hinni el a tűzhányóhegy léte�
zését, vagy a gőzgép vontató erejét, melynél fogva 20—30 megter�
helt kocsit gyorsan képes maga után vonni, csak azért, mert nem 
láttuk. Ne fürkészszük tehát az isteni titkokat, mert a ki az isteni 
titkokat átvizsgálni és fölfogni akarja, az úgy jár, mint a ki huza �
mosan a ragyogó napba néz. A nap, mely másoknak világit a se �
téiben, őt úgy megvakitja, hogy azt sem látja többé, amit előbb 
látott.

2) Elszakít a hittő l: a) „az imának és egyéb vallási kötelmek�
nek elhanyagolása.“ Ki az imádságot, a nyilvános istenitiszteletet, a 
szentségeket elhanyagolja, az ép oly közönyös lesz, a hit iránt, 
mint az a gyermek szülői iránt, ki a távolból sohasem gondol rájok, 
levelet nem ir nekik s nem tudakozódik felölök. Azért ha észrevesz- 
szűk, hogy az imádság, a templombajárás, a szentségek használata 
nem ízlik, törekedjünk buzgalmunkat ismét felgerjeszteni, hogy Isten 
és a vallás iránt lassankint közönyössé ne legyünk és hitünket el ne 
veszítsük.

b) „A világias gondolkodás és bűnös élet.“ Ugyanis a hithez 
először is akarat kívántatik, mert csak az hihet, a ki akar, még a 
közmondás szerint i s : amit az ember óhajt, szívesen el is hiszi, s

*) Élő vagyis cselekedettel egybekapcsolt hitök volt azaz tényleg vallák meg 
a hitet: Sz. János evang., Mária, a szent asszonyok, midőn szomorkodva álltak a 
kereszt alatt; továbbá arimatiai J ózsef és Nikodemus. 2) 46. beszéd.



igy az erényes embernek nincs forróbb vágya, mint a z : vajha tel�
jesülnének rá nézve mindazon ígéretek, melyekkel a hit biztat. Az 
erényes ember nem ragaszkodik a földi javakhoz, s ennélfogva szí �
vesen elhiszi azon igazságokat, melyek őt a mennyei koronára utal�
ják. De egészen, máskép van ez a világfival, a bűnös emberrel. A 
hit elétárja az isteni ítélet szigorát és a pokoli büntetéseket és ezál�
tal megkeserítve látja bűnös életöremeit, a mennyiben ő a hitben 
egy tükröt lát, melyben ott szemlélheti a saját tévedéseit és lelkének 
kiállhatatlan u tálatosságát; ott olvassa az örök kárhozat ítéletét, s 
igy nem csoda, ha szeretné e tükröt összetörni. Egyszóval semmit 
sem óhajt jobban, mint azt, hogy ne legyen mindenható Isten, Íté�
let, pokol, ö rökkévalóság; s épen ezért szereti ezeket kigunyolni.

3) Elszakít a hittől: a) „a rósz könyvek olvasása.“ Amint le �
hetetlen halálos mérget bevenni életveszély nélkül, éppen oly lehe�
tetlen vallástalan könyveket olvasni a nélkül, hogy az istentelenség 
gyilkos mérgét magunkba ne szivnók. S mi több, a testi mérget 
legalább ellehet távolítani a testből vagy ellenszer által ártalmatlanná 
tenni, de nem a gonosz iratok mérgét. A hamis tanok és elvek, 
melyeket valaki m agába szí. nem egy könnyen párolognak el az 
emlékezetből, hanem ott ragadnak, elkábitják az értelmet, behatnak 
a  szívbe is, mert leginkább a szív hajlamainak hizelegnek. Erre 
szomorú példa a franczia forradalom ideje 1789., hol az istentelen iratok 
szerzői Istent száműzték az emberi szivekből, s a temető bejárata 
felé ezt írták: „A halál örök álom “, s ez milliók élete és vagyonába 
került.

b) „A vallásgunyolókkal és olyanokkal való társalgás, kik a 
hitet veszélyeztethetik.“ Már a régi példaszó is azt tartja: „Mond 
meg nekem, kivel társalogsz és én megmondom neked ki vagy.“ 
Egy másik szerint pedig: „A barátság vagy rokonlelküek közt léte�
zik, vagy rokon lelküekké teszi az embereket.“ S ez nem is csoda, 
mert hisz ha másokkal bensőleg és huzamosan érintkezünk, lassan- 
kint egészen elsajátítjuk gondolkodásuk módját és érzületüket, lei�
kök mintegy a mienkbe ömlik és tulajdon jellegét üti reá.

A hit megvallása. Keresztvetés.

Mi által kell különösen megmutatnunk, hogy hitünk szilárd és 
állhatatos ?

„Az által, hogy azt soha még látszólag se tagadjuk meg, ha �
nem mindenütt bátran valljuk szóval és tettel.“

Itt három dolog kívántatik: 1) Soha semmi áron nem szabad 
keresztény, vagy kath. vallásunkat megtagadnunk vagyis tagadnunk,
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hogy Krisztusban hiszünk, őt Istenünknek és Urunknak ismerjük és 
imádjuk, vagy hogy hivei vagyunk a kath. egyháznak, melyet ő a 
világ üdvére alapított. A hitet megtagadó keresztény vagy azt árulja 
el, hogy a keresztény vallásnál többre becsül egy másféle, hamis 
v allást; vagy azt, hogy semmi vallása sincs, tehát Istent semmibe 
nézi, őt nem tiszteli. Azért Jézus is rettentően fenyegeti az ilyene�
ket, mondván: „Aki engem megtagad az emberek előtt, azt én is 
megtagadom Atyám előtt, ki mennyekben vagyon.“ 1) És ha akkor 
kizáratik mennyek országából, okvetetlenül a pokol torka nyeli el. 
Lám csak Péter nem gonoszságból tagadja meg Jézust, hanem csak 
gyöngeségből, s mégis egész életén át siratja bűnét, mig végre 
lemossa vérével is. A vértanuk ezrei is szabadon választhattak vol�
na vagy halált vagy hittagadást, ámde ők többre becsülték Jézus 
dicsőségét a világ minden kincsénél, életök-és véröknél. Mily szépen 
felelt a bilincsekre vert Polykárp a bírónak, midőn ez fölszólitá: 
„Tagadd meg Krisztust és szabad vagy!* „Nyolczvan év óta szol�
gálok neki, — viszonzá a boldog öreg — és ő sohasem bántott 
meg engem. Mikép tagadhatnám tehát meg az én uramat, királyo �
mat és üdvözítőmet?“

2) De még látszólag sem szabad soha hitünket megtagadnunk, 
azaz nem szabad színlelnünk, vagy mutatnunk, hogy hitünket tagad �
juk, habár óvakodunk azt bensőleg, vagy tényleg valósággal meg�
tagadni. Ily körülmények között lelkesítsen mindenkit a hős lelkű 
Elezár példája, ki, midőn barátai részvétből ráakarták beszélni, hogy 
legalább szinleg mutassa, mintha ennék a tiltott ételekből — így 
felelt: „A mi korunkhoz nem illik a tettetés, nehogy az ifjak közül 
sokan elcsábittassanak az én tettetésemért és a romlandó élet rövid 
idejeért.“1) És a tisztes ősz borzasztó kínzások közt örömmel halt 
meg hitéért.

3) Nem elég azonban, hogy a hitet meg ne tagadjuk, hanem 
szó és tett által is, bátran meg kell azt vallanunk. így szó által 
vallották meg hitöket a vértanuk, midőn a császár vagy biró kérdőre 
vonván őket, egyenesen kijelenték, hogy ők keresztények. Tényleg 
pedig Jézus édes anyja és hű tanítványa János, valamint a szent 
asszonyok, midőn mélyen szomorkodva álltak vala a haldokló Ü d �
vözítő keresztje alatt. Tényleg vallá meg a hitet arimatheai József 
és Nikodémus is, midőn az előbbi elkérte Pilátustól Jézus testét és 
azután ketten levették azt a keresztről, megkenek és a sirba helye�
zők. Mi is tényleg valljuk meg hitünket, midőn a templomi isten �
tiszteleten ájtatosan megjelenünk, a szentségekhez járulunk, a kör�
meneteken és másféle nyilvános szent gyakorlatokon illedelmesen és 
ájtatosan részt veszünk.



Mivel valljuk meg hitünket?
„A szent kereszt jelével, melylyel egyúttal 1) a Szentháromság 

titkát is megvalljuk, miután keresztvetéskor azt mondjuk: „Az Atyá �
nak, és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.“ De ugyancsak ez 
által sz. Ágoston szerint az istenség egységét is megvalljuk, mert 
nem mondjuk „neveiben“, hanem nevében. 2) Kifejezzük a megvál�
tás titkát, minthogy Jézus a Szenthárom ság második személye, a 
kereszten vitte végbe megváltásunk müvét. Ennélfogva aki m agára 
keresztet vet, nyilvánosan bevallja, hogy annak tanítványa, ki ben �
nünket kereszthalála által megváltott és hogy tőle, a felfeszitettől, 
vár minden üdvöt, m alasztot és áldást. A zsidóknak ugyan botrány 
a kereszt és pogányoknak bolondság, de nekünk Isten erejét és 
bölcsességét hirdeti, mondja sz. Pál a korinthbeliekhez irt levelében.1)

Az apostoli hitvallásról.
Hol van az meg röviden, amit a kereszténynek tudnia és 

hinnie kell?
„Az apostoli hitvallás tizenkét ágazatában.“ Ezen tizenkét hit�

tételt ágazatoknak, vágj* részeknek nevezzük, mert miként a test 
tagjai együttvéve az egész testet alkotják: igy áll a dolog a hit 12 
ágazatával is. Ezen ágazatok imét három főrészre oszlanak, melyek 
a  Szenthárom ság titkának felelnek meg. Apostolinak pedig azért ne �
veztetik, mert több szent atya állítása szerint, mielőtt szétoszlottak 
volna az apostolok, jónak látták a keresztény hit tanitmányát rövid 
alakba (symbolum) összefoglalni és az uj megtérőknek hitszabályul 
adni. Hitvallásnak pedig azért neveztetik, mert ezzel vallották meg 
hitöket, úgy mint mi most.

ELSŐ HITÁGAZAT.
,,Hiszek egy Istenben mindenható Atyában, mennynek 

és földnek teremtőjében.“

1. §. Az Istenről és tulajdonságairól. 
„ H is z e k  I s te n b e n .“

Isten lényegisége.

Mi az Isten?
Isten egy végtelen tökéletes szellem, ég és föld ura, kitől min�

den jó  származik. Nincs nehezebb dolog, mint megoldani e kérdést: 
Mi az Isten? Erre tökéletes kimerítő felelet se nem adhat, se azt

l) Kor. I. 23, 24.



tökéletesen föl nem foghatja az ember, ha bölcsebb volna is mint 
Salamon, vagy fölvilágosultabb, mint egy szeráf, ki legközelebb áll 
Isten trónjához. Azért az járna legközelebb az igazsághoz, ki arra, 
Nagy sz. Gergely pápa szerint, a legmélyebb imádat hallgatásával 
felelne, vagy nyíltan bevallaná, hogyha azt tökéletesen megakarná 
oldani, magának is Istenné kellene válnia. Továbbá „Isten kimond�
hatatlan“ — jegyzi meg sz. Á goston;1) s „inkább megmondhatjuk,
mi nem ő, mint azt, mi ő .“ Istent bármikép képzeljük is m agunknak: 
mind az csekélyebb mint ő, s bármint fejezzük ki, az nem az, a  mi 
ö valóságosan, mert Isten végtelen, a végtelen lény pedig korlátolt 
ész által meg nem fogható, annál kevésbbé fejezhető ki alkalmas 
szóval. Azért Istennek tökéletes, teljes fogalma nem adható, mely 
egész tárgyát mintegy kimerítené. Isten megszűnnék lenni végtelen, 
és igy Isten, ha a véges elme megfoghatná, azért mondá sz. Ágos�
to n : „Ha megfogod, nem Isten.“ (t. i. akár észszel, akár kézzel, 
mert akkor teremtmény.) Ez oknál fogva Simonides pogány bölcs, 
Midőn Hiero Syrakusa fejedelme, azt kérdezé tőle, mi az Isten? 
először egy napi, azután két napi gondolkozás időt .kért; s ezen 
idő lefolyása után a gondolkozási napok számát mindig m egkétsze �
rezte, és végül az e felett álmélkodó királynak igy felelt: „Minél 
tovább gondolkozom e tárgy felett, annál homályosabb lesz előttem.“ 
Ha tehát azt mondjuk: „Isten végtelen tökéletes szellem, ég és föld 
ura, kitől minden jó ‘szárm azik,“ közel járunk ugyan az igazsághoz, 
a mennyire csak a kinyilatkoztatás által fölvilágosult ész közel já r �
hat ; de az egész teljes igazságot, Isten végtelen fogalmát, nem 
fejezzük ki tökéletesen. Nevezzük Istent:

1) S z e l l e m n e k .  így nevezé őt maga isteni tanító Mesterünk' 
Jézus is. „Lélek az Isten“ — mondá a szamariabeli asszonynak.2) 
Már ezen elnevezés által is fölülemeljük Istent mindenen, ami érzék 
alá esik, s nincs különben, mert mikép volna ő mérhetetlen, minde�
nütt jelenlévő, elmulhatatlan, ha teste volna, mely természeténél 
fogva határolt, múlandó, helyhez kötött, részekből áÜ, de fel is oszol�
hat. Nevezzük továbbá ő t:

2) V é g t e l e n  t ö k é l e t e s  s z e l l e m n e k .  Ez által azt fejez�
zük ki, hogy ő fensőbb rendű, mint a láthatatlan világ — mennyor�
szág — tiszta szellemeinek- milliói. Az angyalok tökéletessége ugyan 
igen nagy, úgy hogy a legalsó is m essze fölülmúlja természetes 
tökélyben a legtökéletesebb em bert; ámde bármily nagy is az, mégis 
csak v é g e s ,  vagyis olyan, melyet az angyalok teremtett értelme 
felfoghat. Az angyal tökélye tehát gondolható, sőt annál _ még íen- 
sőbb is gondolható; ellenben Isten tökélye v é g t e l e n ,  vagyis olyan, 
mely sokkal nagyobb, hogysem egy teremtett szellem azt fölfog�
hatná és arról magának teljes fogalmat alkothatna; olyan tökéletes�



ség az, mely az angyal előtt is örökre kifürkészhetetlen titok marad, 
habár szinről-szinre szemléli az Istent Nagy és széles a tenger, de 
mégis van h a tá ra ; tömérdek a vízcsepp, de szorosan véve mégis 
m egszám lálható; ellenben az isteni tökélyek terjedelmét nem lehet 
megmérni, nem lehet számokban kifejezni. Mi egy harmatcsepp a 
világ tengerhez képest, s mégis a harmatcseppek roppant nagy 
szám a végre is betölthetné a tenger óriási medrét, mig az angyalok 
és szentek minden tökéletessége összefoglalva és örökké szaporodva 
sem lehetne egyenlő Isten tökéletességeivel. Nevezzük Istent:

3) A z  é g é s  f ö l d  u r á n a k  is . Másoknak jogosan paran �
csolhatni kétségkívül előny. Mindennek parancsolhatni — a mi léte�
zik, a legnagyobb előny. Ilyennek tartjuk Istent, és elismerjük 
hatalmát, korlátlan uraságát, a nap, hold, csillagok, levegő, tenger, 
föld és minden felett a mi a földön él és mozog. — Végre nevez�
zük Istent:

4) U r n á k ,  k i t ő l  m i n d e n  j ó  s z á r m a z i k .  — S méltán, 
mert Isten a szerzője és ős forrása minden szépnek és jónak a mit 
bírunk, vagy kívánhatunk, testünknek s lelkűnknek egyaránt.

Ha1 Istennek nincs teste, miért beszél a szentirás Isten sze�
meiről, füleiről és kezeiről?

Aki gyermeket oktat, alkalmazkodnia kell a gyermekek beszéd �
jéhez és felfogásához, mert máskép nem fogják megérteni. Ámde 
mi emberek csak gyermekek vagyunk az isteni dolgokhoz képest; 
azért a bölcs és jó Isten leereszkedik a mi beszédmódunkhoz és fel�
fogásunkhoz, hogy végtelen lényegéről közölje velünk a szükséges 
ismereteket. Á szentirás tehát nem azért beszél úgy, mintha Istennek 
valóban szemei, fülei és kezei lennének, hanem csakhogy felfogha�
tóbbakká, mintegy szemlélhetőkké tegye az ő láthatatlan lényének 
bizonyos tulajdonságait.

Isten tökéletességei.
Miért mondjuk, hogy az Isten legtökéletesebb?
„Mert minden jó tulajdonságot vég és határ nélkül bir. Ő örök �

től fogva van, változhatlan, ő mindent tud, mindenütt jelen van, ő 
mindenható, ő végtelenül bölcs, szent és igazságos, jó és irgalmas, 
igaz és hív.“

Mit tesz az: Isten örök? '
„Ez annyit tesz, hogy ő mindig v a n ; neki sem kezdete nem 

volt, sem vége nem lesz.“ — Ámde nem ilyenek vagyunk mi. Hogy



magunknak Isten örökkévalóságáról némi fogalmat szerezzünk, pn> 
báljuk meg visszafelé millió és millió éveket, vagy évezredeket szá �
molni, és azután gondoljuk hozzá, hogy Isten már ezen idő előtt 
is létezett; hasonlókép számláljunk milliónyi millió évezredeket előre 
is, és gondoljuk hozzá, hogy Isten még ezen idő után is létezni 
fog. É s habár talán különösnek látszik is valaki előtt, hogy vala �
mely lény kezdet és vég nélkül létezzék, mégis észszerütlen volna 
abban legkevésbbé is kételkedni. Mert ha valamikor volt volna oly 
időszak, melyben semmi, tehát Isten sem létezett, akkor soha nem 
is jöhetett volna létre valami, mivel egyáltalán lehetetlen, hogy a 
semmi létet adjon önmagának, vagy létrehozzon valamit. H a pedig 
Isten szükségkép kezdet nélküli, akkor létét nem bírhatja mástól, 
csak önmagától, isteni természetéből; vagyis természete követeli, 
hogy létezzék, miként a tűznek természetében rejlik, hogy égessen, 
és a világosságnak, hogy világítson.

Mit tesz az: Isten változhatlan?

„Hogy mindig ugyanaz marad, anélkül, hogy valaha önmagát 
vagy terveit megváltoztatná.“ Isten minden tekintetben örökké ugyan �
az, lényegében, akarásában, ismereteiben, határozataiban; ugyanaz 
minden tökélyeiben és tulajdonságaiban. „Ég és föld elmúlnak, te 
pedig (O Isten) megmaradsz. Azok megváltoznak mint a ruha, te 
pedig ugyanaz vagy, és éveid nem fogynak, mondja a zsoltáros1) 
Istenben semmi sincs ami kezdődik; semmi ami elm úlik; semmi 
ami keletkezik, nő, elhal; mert ami változik már nem ugyanaz töb �
bé, hanem m á s ; ami pedig más, az nem maradt az, a mi volt, tehát 
nem is örök.

Mit tesz a z : Isten mindenütt jelen van ?
Ez anyit tesz, hogy ő mindenütt ott v a n : mennyben, földön 

és minden helyen, a mennyiben mindaz, ami égben, földön és bár �
hol van és történik, nyíltan áll szemei előtt. Azért kiált igy a pró �
féta Istenhez: „Hova menjek a te lelked elől, és hova fussak színed 
elől ? Ha fölmegyek az égbe, te ott v a g y ; ha leszállók a pokolba, 
jelen vagy. Ha szárnyaimul veszem is a hajnalt, és a tenger végső 
határain lakom, oda is a te kezed visz engem, és jobbod tartengem .“2)

Mit tesz az: Isten mindent tud ?
„Isten mindent tud, — ez annyit tesz, hogy ő mindent töké �

letesen és örökóta tu d ; tudja a múltat, a jelent és a jövőt, még 
legtitkosabb gondolatainkat is .“

J) 101. Zsolt. 27, 28. 2) 138, Zsolt.



Mikor a tengerparton állunk, csak fölszinét látjuk an n a k ; a 
vizcseppek, a homokszemek, a számtalan kagylók, és tengeri nővé' 
nyék elvannak rejtve szemeink elől. A tükörbe nézve, szintén csak 
arczunk külsejét láljuk ab b an ; ami az alatt rejlik pl. szemünk mű �
vészi alkotását stb nem láthatjuk. Lelkünket is csak nehezen ismer�
jük meg, és sohasem  tökéletesen. Isten ellenben tökéletesen látja 
önmagát, egyetlen pillantással áttekinti egész végtelenségét. Ismeri 
azt mind, a mi rajta kivül van, az egész anyagi és szellemi világot. 
Tudta Judás árulását és Péter bukását is.

Ámde itt azt lehetne kérdezni: mikép maradhat az ember aka �
ra ta szabad, ha Isten mindent előre lát, amit az ember cselekszik, 
és mikor annak okvetlenül megkell történnie, amit ő előre lát? Váj�
jon ilyenkor az ember nem s z ü k s é g k é p  (t. i. hogy másképen, 
— ha akarna sem cselekedhetne) cselekszik-e úgy amint Isten előre 
látja? — Nem ; az isteni előrelátás se nem szünteti meg az 
ember szabad akaratát, se nem korlátozza; mert az előrelátás n e m  
o k a  a n n a k ;  miért cselekszik igy az ember és nem máskép. 
Péter nem azért tagadta meg Krisztust, mert ez megjövendölte volt 
azt, hanem azért jövendölte meg, mert Péter megtagadandó vala őt. 
Hogy ezt jobban megérthessük, gondoljuk az isteni értelmet egy 
kristály tükörnek, mely a belenéző embernek minden mozdulatát 
hiven mutatja ugyan, de a mozdulatokat korántsem okozza.

Mit tesz az: Isten bölcs?
„Isten bölcs, ez annyit tesz, hogy ő mindent a legjobban tud 

elrendezni, hogy elérje, a mit akar.“
Ki jó t akar és ahhoz helyes utat is választ, vagy czélszerü 

eszközöket alkalmaz, hogy elérje, amit akar, — az bölcs. Ámde 
Isten a m aga szándékának elérésére nemcsak megfelelő és alkalmas 
eszközöket használ, melyek csak esetleg vezetnek czélhoz, hanem 
a legjobb eszközöket is alkalmazza, melyek által biztosan, tökélete �
sen és a legjobb módon eléri, amit akar. Azért nevezzük őt bölcs �
nek, legbölcsebbnek. Egy orvos vagy egy hadvezér akkor bölcs, 
ha ez is, az is kellő eszközöket h aszn ál; amaz hogy az egészséget 
helyreállítsa, emez hogy diadalt nyerjen ; de gyakran megtörténik, 
hogy éppen nem a legjobb eszközöket használják, részint azért, 
mert nem ismerik, részint mert nem tudják azokat alkalm azni; azért 
az eredmény sem mindig felel meg várakozásuknak és fáradozá�
suknak ; az akadályok, melyeket nem birnak elhárítani, néha meg �
hiúsítják azt. Egészen másképpen van ez az Istennél; nála nem 
hiányzik sem a legjobb eszközök ismerete, mert ő m indentudó;
sem a hatalom azokat alkalmazni, mert ő mindenható, de az aka �
rat sem, mert ő a legnagyobb jóság. Azért ő mindig tökéletesen 
és biztosan elér mindent, amit akar.



Mit tesz az: Isten mindenható?
„Isten mindenható, ez annyit tesz, hogy ő mindent megtehet 

amit akar.“
Aki sokat tehet, hatalm as; azért nevezzük a királyokat és 

császárokat hatalmasaknak, mert sok olyast megtehetnek, amire 
mások nem képesek. Ámde azért a földi hatalm asok nem minden�
hatók, mert nem tehetnek meg mindent. Ellenben Isten mindenható, 
mert mindent végbevihet, miként Gábor főangyal mondá M áriának: 
„Istennél semmi sem lehetetlen.“ Csak egyet nem tehet Isten, t. i. 
amit nem akarhat, minthogy végtelen tökélyeivel ellenkezik. így nem 
tehet semmi rosszat, mert ő végtelenül szent, vagy hogy nem jutal �
mazhatja a bűnt, mert ő végtelenül igazságos. Ámde, hogy ilyes�
miket nem tehet, ez nem gyöngeség benne, hanem hatalom és di�
csőség — úgymond szent Ambrus.

Mit tesz az: Isten szent?
„Isten szent, ez annyit tesz, hogy ő csak a jót szereti és 

akarja, a rosszat pedig utálja.“
Isten mint legtökéletesebb szellem, a legtökéletesebb akarattal 

is bir. Ő tehát akar és szeret minden jót, de csakis ezt és pedig 
örökké és a legtökéletesebb m ódon; hasonlókép gyűlöl mindent, 
ami rósz, örök végtelen gyűlölettel, azaz Isten szent és pedig vég �
telen szent. „Senki sem oly szent, mint az U r“ — mondatik a 
királyok könyvében.1)

Mit tesz az: Isten igazságos?
„Isten igazságos, ez annyit tesz, hogy ő érdem szerint jutal�

maz és büntet.“
Igazságosnak lenni annyit jelent, mint megadni mindenkinek 

a magáét minden személyválogatás nélkül. Aki önm agának adja 
meg, ami őt illeti, az önmaga iránt igazságos. Isten mindakettőt 
cselekszik) Önmagának adja meg, ami őt illeti, az által, hogy ön �
magát mint legfőbbet ismeri meg és szeretetet, imádást és engedel�
mességet követel. É s megadja a teremtményeknek a magukét az 
által, hogy a jót jutalmazza és a rosszat bünteti.

Isten érdem szerint jutalmaz és büntet, vagyis a jót sohasem 
jutalmazza érdemén alól, soha kevésbbé, mint a hogy az örök er�
kölcsi rend szerint jutalomra m éltó ; és a ro sz a t. sohasem  bünteti 
mértéken felől, azaz nem szigorúbban, mint a hogy ugyanazon bölcs 
és igazságos rend szerint büntetésre méltó, vagyis mint Jeremiás 
próféta m ondja: „Megfizet mindenkinek az ő törekvéseinek gyümöl�
cse szerint.“3)



Isten megismerésének forrásai,
Láthatjuk-e Istent?
„N em ; Istent testi szemekkel nem láthatjuk, mert ő tiszta 

szellem.“
Midőn tehát az van mondva; „Látni fogjuk őt, amint van ,“ és 

„látni fogjuk őt szinről-szinre,“ ezt a lélek szemeinek látásáról kell 
érteni, eg y  közvetetlen szellemi megismerésről, melyre Isten a menny�
országban különös kegyelem által fog bennünket képesíteni, — s a 
míg ez szám unkra elérkezik, Istennek természetes és természetfeletti 
módon adott ismeretével kell beérnünk.

Mi által ismerteté meg magát Isten az emberrel természetes 
módon ?

1) „A világ teremtése és korm ányzása által, melyet teremtett 
és folyvást korm ányoz; mert józan észszel senki sem gondolhatja, 
hogy a világ önmagát teremtette, vagy hogy a benne uralkodó rend 
magától lett.“

Amily lehetetlen komolyan szóba állani oly emberrel, ki egy 
tökéletesen rendezett szép városról azt mondaná, hogy az önmagá�
tól épült, éppen oly lehetetlen el nem fordulni az olyantól, ki az 
egész világ keletkezésére azt mondja, hogy az önmagától lett. Azt 
ugyan látjuk, hogy a világban egyik lény a másiktól származik, 
vagy szervileg fejlődik, pl. a tojásból csirke, tyuk; a  tyúkból tojás 
é& ebből ismét tyuk leszen ; vagy egy magból fa, a fából körte, 
ebből ismét mag és ía terem és igy tovább ; de végül mégis szü k �
ségkép egy első tyúkhoz, egy első fához kell jutnunk, s ennek 
kapcsán egy olyan lényhez, a kitől a  fa és tyuk és minden más 
lény szárm azott, és aki semmi mástól nem származik, hanem önma�
gában birja létokát, tehát miként kezdet nélküli, úgy vég nélküli is. 
Ez pedig a legfőbb, az örök lény — Isten. Azért teljesen igaza volt 
annak, ki, midőn istentagadásról vádolták, fölemelt a földről egy 
szalmaszálat és m ondá: „Ha kételkedném, hogy van Isten, ez a 
szalmaszál is meggyőzne engem arról,“ mert egy szalmaszál is azt 
bizonyítja, hogy kell jegy legfőbb lénynek léteznie, kinek kezdete 
sohasem volt és kitől minden származik, aminek kezdete volt, tehát 
végre a szalm aszál is. Lehetetlen is elgondolni, hogy a semmiből 
szárm azhatnék valami, a nélkül, hogy egy m ár létező, tehát örök, 
mindenható lény nem hozta volna azt létre. A semmi örökké semmi 
marad, ahol egy mindenható Isten nem működik.

2) Megismerteié magát Isten a világ korm ányzása által is.
Ugyan ki ne mosolyogna, ha azt hallaná, hogy Fiúméból minden 
évben elindul egy üres hajó, mely a nélkül, hogy valaki kormányozná, 
körülmegy a világtengeren, sohasem kanyarodik télre, és a mégha-



tározott időre ismét visszatér a kikötőbe, honnét kiindult? Ez bizo �
nyára nevetséges állítás vo lna; ámde nem százszor nevetségesebbek 
azok, kik azt merik állítani, hogy a föld a nap körül és a hold a 
föld körül évezredek óta megteszi útját, a  nélkül, hogy hajszálnyira 
is eltérne, mely pedig 100,000 millió mérföldnél is hosszabb és hogy 
ezen útjában semmi értelmes lény nem kormányozza, s hogy e sza �
bályos mozgások egészen véletlenül történnek? Továbbá föltéve, 
hugy volna egy olyan óramű, mely nemcsak az órákat és perczeket 
mutatná a legpontosabban, hanem a íöld kettős m ozgását, a boly �
gókat, üstökösöket, ezeknek holdjait, az évszakokat, nap és hold- 
fogyatkozásokat is : ki tulajdoníthatná józan észszel az ily mesteri 
mű szárm azását a véletlennek? Nem inkább a művész ügyességét 
kellene beismerni, ki azt készítette? É s vájjon az óriási világtestek, 
melyekhez hasonlítva csak gyarló utánzat minden ily óramű, nem 
sokkal fényesebben bizonyitják-e Isten művészi értelmét, bölcsessé �
gét és mindenhatóságát? Hogyan volna lehetséges Isten kormányzó 
keze nélkül, hogy a csillagok millió közül annyi ezer év alatt egy 
sem zökkent ki helyzetéből ? Ha Isten bölcsessége nem kormányozná 
azokat, mikép volna lehetséges, hogy a mérhetetlen űrben oly sza �
bályosan mozogjanak, úgy hogy föl- és leszállásuk, a hold fényé�
nek változásai, a napfogyatkozások, az ismert üstökösök megjele�
nése stb. már évekkel jó előre a legpontosabban kiszámíthatók? 
Továbbá, ha a föld csak egyszer is eltérne a nap körüli útjáról, 
vagy meg kellene gyuladnunk, vagy megfagynunk; vagy ha tenge�
lye körül egyszer gyorsabban, m áskor lassabban kezdene forogni: 
akkor a nap és éj váltakozása és igy a rend az egész földön megza�
varodnék. Hogy azonban ez nem történik, hogy még csak nem is 
félhetünk ennek 'bekövetkezésétől, azt egyedül a világot kormányzó 
Istennek kell köszönnünk. „Az egek beszélik Isten dicsőségét — 
mondja a zsoltáros és kezeinek alkotását hirdeti az égboltozat.ul)

Ami a csillagokról, ugyanaz mondható az egész teremtésről. 
Az ég, föld, tengerek, az emberek az elemek, az állatok és a növé�
nyek mind egy szabályos egységet alkotnak, melynek neve „világ- 
egyetem.“ Mert hogy a világ nem egy alaktalan tömeg, melyben le�
vegő, víz, tűz, világosság, föld stb. összevissza volna keverve, azt 
minden ember tisztán látja. Ahol pe^ig a külön részek szabályosan 
egy egészszé vannak összekötve, ott r e n d  v a n ,  annál csodálato �
sabb rend, minél számosabbak és különbözők a részek, és minél to �
vább tart a rend. A világegyetem részei pedig szám ra és nemre nézve 
csaknem végtelenek, és e rend, kitudná megmondani, hány évezred 
óta áll fenn. Ez a vak véletlen müve nem lehet, hanem igen egy fen- 
sőbb értelemé, ki a részeket bizonyos czél szerint választja, mindent 
a maga helyére tesz, mindent összeköt és az egészet vezeti és fentartja.



Azon elkopott kifogásra pedig, hogy némely dolog véletlenül 
történik, hogy tehát a véletlen által is szárm azhatott ily szép rend, 
már m egadta a találó feleletet egy régi pogány bölcs: „Habár 
megtörténhetik, hogy valamely sertés a homokban egy A-t vagy 
más betű t túr, azért mégis bizonyos, hogy egy egész könyvet, 
minő az Iliász (vagy Biblia is) sohasem fog kitúrni; egy világ-
egyetem megalkotásához pedig még több értelem kellett, mint 
egy könyv megírásához. Mily balgaság tehát annak létéből föl
nem ismerni az isteni bölcsességet, mely azt teremté, és mindig
k orm ányozza! Ez a rend nem álom, nem hiú agyrém ; szükségkép 
okának kell lennie; ezen ok pedig miként mondottuk, nem a vélet- 
lenség, mert annak sem szabálya, sem értelm e; sem a mi eszünk, 
mert ez még mindig ujabb titkokat fedez fel a világrendben, me�
lyekről előbb fogalma sem volt.

Igaz, az istentagadó szorult helyzetében azt állítja, hogy e 
csodálatos rend pusztán a természet m üve; azonban ez állítás 
szintén balgaság, mert hisz mi egyéb a tecmészet, mint éppen Isten 
látható teremtése, vagy azon nagy könyv, melyből a teremtő
hatalmát és bölcsességét kitörülhetlen betűkkel olvashatjuk. A 
természet mindig egy benne rejlő törvény szerint működik, s 
innen van, hogy elefántot madár tojásból, vagy szöllőfürtöt tövis �
bokron teremni még nem látott senki, mert ez ellenkezik a termé�
szet törvényeivel. De amint törvény nem képzelhető törvényhozó 
nélkül, éppen igy nem lehet más szerzője a természet törvényeinek 
mint Isten, ki azt teremté, és végtelenül fölötte áll. Avagy miért 
nem parancsolhatja meg a természetnek senki, hogy pl. hó, eső, 
vagy égi háború legyen, vagy a nap akkor süssön, mikor neki 
tetszik? Azért, mert nincs halandó, ki felette álljon a természetnek, 
hanem mint teremtett lény, csak egy része annak. A természet 
tehát nem adhatott önmagának törvényt, hanem igen a természet 
teremtője a  legfőbb eszes lény, m aga az Is ten ; valamint egy 
csodaszép festményről sem lehet azt állítani, hogy annak szerzője 
nem a festő, hanem a természet, miután annak létrehozásához 
ész, okosság kívántatik, ezzel pedig a természet nem bir. Vagy 
mily remekmű maga az ember! „Száz évet engedek a gondolko�
zásra, hogy találj az emberi testen csak legkisebb hibát is ,“ igy 
szólo.tt egy ókori híres orvos (Galenus) egy istentagadóhoz. Mily 
bámulatos m aga a szem is, melynek csillagában egész táj letük �
röződik ezer és ezer dologgal együtt! Könyveket irtak már csak a 
szem csodálatos szerkezetéről is. Hát még a lélek! É s az ember 
még sem volna egyéb, mint a véletlen természeti erők játéka? Ter�
mészetesen Isten most nem alkotja már többé az emberi testet, 
miként az elsőt alkotá, a természet közreműködése nélkül; de éppen 
ez a legnagyobb csoda, hogy ő nemcsak megteremté a természetet, 
hanem ezt oly képességgel is felruházta, hogy egyik lény a má-



sikat neme szerint létrehozhatja, s hogy a lények kezdet ó ta, 
világ végéig ily módon képződnek és szaporodnak. >) Van ugyan 
művész,- ki jó  órát tud készíteni, de olyan órát készítsen hát 
valaki, mely önmagától ismét más órákat hoz létre; ez volna 
ám a mester. Azonban a természet minden működés daczára is, 
csak eszköz; működik és termel a nélkül, hogy tudná, mi. mó�
don csejekszi'ezt. S hogy ezek daczára czélszerüen működik és: 
czélját el is éri, az egyedül attól származik, aki midőn a tér-, 
mészetet megalkotta vala igy szólott; „Növekedjetek és szapo �
rodjatok.“ 2)

Az ember tehát mindenütt láthatja Isten nagyságát és ha �
talm át; önmaga fölött, maga körül, és magában. Azért mondja 
sz. Pál a pogányokról, hogy ha Istenben nem hisznek, menthe�
tetlenek; mert „az ő halhatatlan lénye, u. m. örök ereje és Is �
tensége, világ kezdete óta felismerhető és látható a teremtett 
dolgokban.“ 3)

3) Megismerteié magát Isten a „lelkiismeret szava által is, 
mely int bennünket, hogy a rosznak láthatatlan boszulójától fél�
jünk és a jónak megjutalmazójában reméljünk.“

Hogy a lélek magában hordja az istenismeret magvát, vagy 
mint Tertulián mondá: 4) a lélek az istentudattal kezdet óta föl van 
ékesítve, ezt nemcsak a kér. szent atyák, hanem a pogány világ�
bölcsek is, minők : Plátó, Ciceró, Aristoteles és Seneca elismerték 
és tanították. — Elvitázhatatlan tény ugyanis, hogy Isten létéről a
föld minden népe, még a legvadabb is, meg van győződve; és 
ebben egészen helyesen Ítélnek. Mert ha nem hiszszük, hogy Isten 
rp inden  lélekbe elhinté ismeretének magvát, akkor alig lehet felfogni, 
mikép történhetik, hogy a legvadabb népek is, melyek velünk és 
más müveit nemzetekkel soha semmiféle érintkezésben nem állottak, 
az Isten létéről éppen úgy megvannak győződve, mint mi. így 
midőn az európai tengeri hajók nehány évszázad előtt fölfedezték 
Amerikát, ezen uj világrész lakóinál többnyire csaknem állati élet�
módot találtak és az ész világa alig pislogott köztük; de Istenben 
mégis hittek, ámbár az igaz Istent nem ismerik vala. É s ilyenek 
voltak az ókori vad népek is. Már Plutárch 5) pogány bölcs meg- 
jegyzé: könnyebb találni városokat falak, házak, királyok, pénz és 
tudomány nélkül, mint Isten ismerete nélkül, kinek nem imádkoz�
nának, nem esküdnének és nem áldoznának. Vájjon honnét ezen 
egyformaság minden időben és helyen, ha nincs valami az ember 
szivében, ami őt Istenhez vonja? Ez már csakugyan egyik biztos

*) így van ez a növény- és állatvilág tova szaporodásánál. Ami az embert 
illeti, ennek lelke közvetlenül Isten kezéből kerül ki a teremtés által s a természet 
közreműködése a test képzésében csupán elengedhetlen f e l t é t e l ü l  szolgál arra 
nézve, hogy Isten megteremtse s egyesítse a lelket a testtel. 2) Móz. I. 1, 28.
3) Róm. 1, 20. *) Adv. Mark. 1, ÍO. 3) Adv. Colot. 31.



jele a velünk született és a bűn által megfertőztetett lelki nemesség �
nek ; vagyis mint az apostol m ondja: „Isteni nemből szárm az �
tunk.“ J) Ez az oka annak is, hogy a pogány ijedtség és váratlan 
veszély pillanatában, — nem bálványaihoz, menekült, — hanem 
éppen úgy kiáltott föl, mint m i: „Nagy Isten, jó Isten seg íts!“ 
Tehát ezekből világos, hogy az isteni tudat megvan az emberben.

Ezen velünk született Isten-tudatot azonban semmisem bizo �
nyítja érthetőbben, mint lelkismeretünk szava. Mert van egy 
„általános, változhatatlan, örök törvény" — mondja Ciceró, 2) 
mely királyokat és koldusokat egyaránt kötelez, s melyet semmi 
más törvény meg nem szüntet, nem korlátoz, sőt, mely alapja 
minden más törvénynek; oly törvény, melyet nem pusztán könyv�
ből, fáradságosan tanulunk meg, hanem mely minden szívben 
ott él, mely által a  jó t a rosztól, az igazságot a hamisságtól 
könnyen megtudjuk különböztetni. — A törvény pedig szükség �
kép egy törvényhozóra vall. S hogy kicsoda ezen törvényhozó, ki 
uralkodónak s alattvalónak, szilaj vadnak s finom műveltségű 
városinak, a régi és jelenkori népeknek „ s z i v ö k b e  i r t a , “ ama 
törvényt, megmondja a lelkiismeret szava.

Teodorik a keleti góthok királya megöli az ártatlan Sym- 
machust. Egy napon szokatlan nagyságú halfejet adtak föl neki 
vacsorára. Ennek láttára a gyilkos király rémülten, sikoltva ug �
rik föl az asztal mellől, mert úgy látszék neki, mintha egy rut 
kisértet meresztené rá  szemeit, fogait. „Látom — igy kiált fel — 
a Symm achus fejét, szemeit, fogait. J a j ! mindjárt széjjel té p : 
bocsássa tok!“ Ezek után rémülten rohan ki az étteremből, resz �
ketve bújik ágyába, és három nap múlva meghal a hatalmas góth 
király. �— Konstáncz császár a tulajdon testvérét a jámbor Theo �
dosius diacont gyilkoltatá meg, és pedig ugyanazon napon,r mi-, 
dőn ez őt megáldoztatá egy kehelyből a legszentebb vérrel. Ámde 
ezen órától kezdve éjjel-nappal gyötri a halál borzalma, s min�
denütt meggyilkolt testvérét látja diacon-öltözetben, amint a vér�
rel telt kelyhet nyújtja neki, mondván: „Igyál testvér, igyál!“ 
Ezek után elfut Konstántinápolyból, elmegy Itáliába, Siciliába, 
hogy valahol nyugalmat találjon, — de hasztalan! Már most azt 
kérdezhetjük: Mitől rettegnek e gonosz uralkodók? Hisz földi biró 
nem vonhatja őket felelősségre; hóhérok bárdja nem villog felettök; 
a meggyilkoltak nem árthatnak nekik. — Tudják e gonosztevők, 
és minden gonosztevő tudja, hogy van az égben egy biró, kihez 
az ártatlanul kiontott vér boszuért kiált, s kinek büntető kezét ki 
nem kerülhetik. E láthatatlan biró a gonoszok szivében tartja 
itélőszékét; arany meg nem vesztegeti, hazugság el nem ámítja, 
hizelgés meg nem kérleli; és az éji homály nappali világosság

‘) Ap. csel. 17, 28. 2) Cic. de rep. 3. n. 17.



előtte. — E láthatatlan biró maga az Isten, a jó és rósz örök 
megfizetője, ki már e földön bünteti a lelkismeret kárhoztató szava 
által mindazokat, kik a szivökbe Írott törvényt megsértik. Erezték 
ezt a pogányok is, hogy az isteni lény megismeréséhez mindenek�
előtt erény és tiszta szív kívántatik, mert Kréta szigetén Jupiter 
szobrára ezt irták : sEngem csak az ismerhet, aki hozzám hasonló 
akar lenni.“ Paliasz istennő szobrán pedig e szavak rag y o g tak : 
„Az istenek csak a sziv által érthetők, mig azoktól, kik eszökkel 
akarják őket felfogni elrejtik magukat.“

Mi által ismerteté meg magát Isten természetfeletti módon?

„A kinyilatkoztatás által, melyet sok rendben és sokféle m ó �
don adott eleinte a pátriárkák és próféták, végre pedig saját fia, 
Jézus Krisztus és az apostolok által."

A Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás azon ragyogo 
déli n a p ,, melylyel Istennek tetszett a világot az idők teljében 
fölvilágosítani. Mert ámbár az ész is meggyőződhetik' Isten lété�
ről és megismerheti, hogy Ő mindenható, bölcs és igazságos, 
minden létnek ősoka és minden jónak forrása, ezen term észetes 
ismeret a régi pogány világban mégis a szürkülethez hasonlított,' 
mely a bálványozás sötét homályán csak gyöngén csillog vala 
keresztül, a melynek bizonyítékául szolgál am a történeti igazság, 
hogy még Athenben is, a tudományok és szépmüvészetek e közr 
pontján sz. Pál szerint e felirat ragyogott egy oltáron: „Az isme�
retlen Istennek.“ 1)

Hogy a kinyilatkoztatás daczára is volnának emberek, kik 
komolyan semmiféle Istent nem hisznek: ezt lehetetlennek tartjuk. 
Hiszen még az áfrikai homoksivatagok lakói is h isznek . egy Is ten t; 
és már a régi pogányok is száműzték az istentagadót, meglévén 
győződve, hogy nincs a földön gonoszabb lény, mint az ilyen em �
b e r ;2) és köztünk, keresztények között mégis találkoznak ily em �
berek, kik gúnyolják a láthatatlan Istenben való hitet. Az ilyeneknek 
a hit természetesen esztelenség; pedig hát ők hisznek ám el min�
denféle balgaságokat. Ők hiszik, hogy vannak okozatok ok nélkül, 
hogy a festmények, órák, házak csak úgy maguktól létrejöhetnek; 
hiszik, hogy van törvény törvényhozó nélkül, rend rendező nélkül 
czélszerüség czél nélkül, vagyis hogy van egy véletlen, mely . fe�
lülmúlhatatlan értelemmel és bölcseséggel bir. Végre hiszik, hogy 
minden ember világ kezdetétől egész mostanig tévedésben volt, vagy 
aludt, és csak nekik, a nagy gondolkodóknak pirkadt fel az ész 
világossága. Az ilyen gondolkozásmód észellenes, tehát képtelenség.



Isten egysége.

Van-e több Isten egynél?

„Csak egy Isten van.“ „Én Isten vagyok, és rajtam kivül 
nincs más Isten, és senki sem hasonló hozzám ,“ mondja az Ur 
Izaiásnál. ') Az Isten egységéről szóló tan a szentirásban oly sok �
szor és világosan van kifejezve, hogy fölösleges többet idéznünk, 
s hozzá még az ész is ugyanezt mondja. S nincs máskép. Mert 
ha több Isten van, vagy mind egyenlő vagy nem. Ha egészen 
egyenlők volnának, akkor egyiket sem nevezhetnők legfőbb és 
legtökéletesebb lénynek, miután egyiket sem illetné meg az Is �
tenség megkülönböztető jegye, t. i. azon előny, hogy mindenek- 
felett való és mindennek parancsol. Ha pedig nem egyenlők, akkor 
éppen a felhozott ok miatt tulajdonkép csak az volna Isten, aki 
közöttük a  legfőbb és legtökéletesebb. Miként tehát lehetetlen,' 
hogy két király egyszerre üljön egy trónon, úgy lehetetlen gon �
dolni azt is, hogy Istennel más valaki m egoszthassa az ő mérhe�
tetlensége trónját. Ezen igazság oly szembeszökő, hogy még a po- 
gányok sem ismerték egészen félre, noha mélyen romlottak valának 
és tömérdek Istent hittek; mert ezen istenek között mindig egyet 
tartottak első és legfőbbnek.

Miként a sok istenség, éppen oly balga és gonosz azon m á�
sik tan is, hogy az egy Is te n : a m i n d e n s é g .  Beteg korunkban 
különben vannak ily fajta gondolkozásuak is, kiknek felfogása sze �
rint mindaz, amit szemeikkel láthatnak égen és földön, az mind 
egy lény, és ezt egy szóval Istennek nevezik. Szerintök az egész 
világ nem egyéb, mint ezen óriási minden — isten fejlődése. Akik 
igy okoskodnak pantheistáknak nevezik magukat, a görög: pás, 
pásá, pán (minden) és theos (Isten) szótól; míg az istentagadók 
neve: „atheisták.“ Azonban alapjában véve amazok tanitmánya haj�
szállal sem jobb, ső t még roszabb, mint az atheistáké. Mert lehet-e 
valami balgábbat képzelni, ha minden Isten amit látunk, mint a 
pantheisták is ten e : t. i. oly Isten, aki minden, tehát aki ezérféle 
változaton megy keresztül? Oly Isten, aki gondolkozik, mint az 
ember, nő mint a fa, virit mint a pipacs, foly mint a patak, mász 
mint a féreg, ordit mint az oroszlán stb. Oly Isten, ki a jótevőben 
szánakozó, a zsarnokban kegyetlen, szóval aki zagyvaléka minden 
erénynek, és minden bűnnek? Ily utálatos kétfejű szörnyet, még a 
vak pogányok sem bálványoztak. Sőt ezek mellé ezen bölcsek sza �
vára el kell hinnem legbensőbb tudatom ellenére is, hogy én



mint 'gondolkodó és akaró lény, egy és ugyanaz vagyok, Istennel, 
a zsidóval,, törökkel, az utonállóval, vagy a négylábú állattal stb. 
Sajnos, hogy e tant egyesek beakarják már oltani a nép szivébe 
i s ; ez pedig mi mást jelentene, mint. minden társadalmi rendet 
tervszerűen és fenekestül felforgatni, mert mikép lehet ott csak 
nyoma is az erkölcsiségnek, hol az erény pusztán üres szó, és 
hol a bűnt istenitik? Ezen elmélet szerint a legrutabb, legiszo �
nyúbb gonosz tettek, nem egyebek, mint gyümölcsei az isteni 
működésnek, s természetes következménye a mindenistennek. Mert 
ahol az alamizsna-osztás, vagy az apagyilkosság teljesen egyenlő 
értékűek; hol minden lényegiség isten, ott minden működés szük �
ségkép isteni; azaz amit a mindenisten cselekszik, az csak isteni 
lehet. — „Végre is minden gondolkodó lélek azt kénytelen mondani, 
— igy szól egy ujabb iró *) — hogy e tan , szerint nincs többé 
szabad akarat, nincs erény, nincs gaztett, nincs erkölcsiség, nincs 
törvény; nincs, nem lehet rendezett emberi társadalom. Mert itt 
Isten a biró is, az elitéit is, a hóhér is, a jó  és rósz is. Oly világ 
felfogás ez szóval, mely minden nemes lelket, minden józan észt
felháborít.“

Miért monyuk az apostoli hitvallásban: „Hiszek Istenben“ 
és nem „hiszek Istent?“

„Mert egészen más n e k i  hinni, ő t  h i n n i  és b e n n e  
hinni.“ Neki hinni annyit tesz, mint igaznak tartani, amit ő ki�
nyilatkoztatott ; ő t  h i n n i  annyit tesz, mint hinni, hogy ő Is ten ; 
b e n n e  hinni pedig annyi, mint őt szeretni. Hinni, hogy igaz 
mindaz, amit Isten kinyilatkoztatott, erre sokan képesek, még a 
gonoszok is. Ok hiszik ugyan, hogy Isten szava igaz, de kése �
delmesek a megismert igazságot elsajátítani. Hinni, hogy Isten lé�
tezik, erre még az ördögök is képesek, de Istenben hinni csak 
azok tudnak, kik őt szeretik-, kik nemcsak névszerint keresztények, 
hanem tetteik, életök által is bebizonyítják, hogy azok.

2. §. A három istnei személyről.
„Hiszek az Atyaistenben.“

A Szentháromság lényege.
Miért mondjuk: Hiszek az Atyaistenben?
„Azért mondjuk, mert a) Isten mint a természet teremtője 

vagy szerzője, atyja minden embernek, a próféta ezen szavai



sze rin t: „Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak ? Nem egy
Isten teremtett-e bennünket?“ J) b) mert mint a malaszt szerzője, 
különösen atyja minden kereszténynek, mivel őket Krisztus ér �
demeiért végtelen kegyességével fiaivá fogadta és égi országának 
örököseivé tette. Végre mert ez által megkülönböztetjük az  Atya�
istent, ki bennünket teremtett, a Fiútól, ki megváltott, és a Szent�
iélektől, aki megszentelt.

Hány személy van az Istenben?
»Istenben három személy van: Atya, Fiú és Szentlélek' — 

és e három egy — mondja sz. János. *)“
1) E titokteljes tant m ár az ó-szövetség könyveiben is föl�

találjuk, hol Isten a többes számban igy szól: „Alkossunk em �
bert a magunk hason lóságára;“ 3) vagy „a hajnalcsillag előtt keb �
lemből szültelek téged,“ 4) mely szavakra m aga Jézus is figyel�
ni ezteté a  zsidókat. Továbbá nagyon valószínű, hogy a zsinagóga 
birtokában volt egy szent hagyom ánynak, ami a bibliának sok 
hom ályos helyét m egmagyarázta. Ezen hagyom ányból még több 
fenmaradt a zsidóknál a Zohor nevű könyvben, hol a többi közt 
M ózes ötödik könyve egy helyen igy értelmeztetik: s) „Ketten 
vannak, kikhez még egy harmadik járul és hárman vannak és e 
három csak egy.“ Mindez azonban csak gyönge csillám volt, 
melyet csak Jézus változtatott tiszta világossággá, midőn menny- 
bemenetele előtt igy szól tanítványaihoz: „Én kérem az Atyát 
és ő más vigasztalót küld nektek, az igazság lelkét, kit az Atya 
az én nevemben küld, ő megtanít titeket mindenre.“ «) Végre a  
világtól búcsúzván, ezen szavakkal zárta be isteni tanítóhivatalát: 
„Menjetek, tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket az A tyá �
nak és Fiúnak és Szentléleknek nevében.“ 7)

2) Ugyancsak ezen isteni tant hirdették az apostolok is,
3) Ezen isteni tant az apostoloktól átvették a szent atyák 

és azt mind irásbelileg, mind szóbelileg áthagyom ányozták az utó �
korra. T ovábbá:

4) Ezen isteni tant állhatatosan vallották és vérökkel pe �
csételték meg a legiszonyúbb halállal szemben is a szent vérta �
nuk. V égre:

5) Ezen isteni tant a kath. egyház mindig győzelmesen védte 
és szám unkra tisztán, sértetlenül nemcsak megőrizte, hanem mindig 
buzgólkodott e szent titkok hitét mindenütt terjeszteni és mélyen 
szivünkbe vésni, amint ezt szertartásai bizonyítják.

Ezen három személynek mindegyike Isten?
Igen; és pedig oly képen, hogy mindenik egyes személy 

ugyanazon isteni természettel, lényegiséggel és isteni tökélylyél

v) Maiak. 2, 18. 2) Ján. I. 5, 7. 3) Móz. I. 1, 26. 4) 109 Zsolt. 5) . Móz. V.
6, 4. 6) Ján. 14, 16, 17, 7) Máté. 28, 19. I



bír, és igy az Isten név legszigorúbb éiteményben megilleti; mind�
egyik határozottan bir mindennel, a mi a végtelen tökéletes isteni 
lényhez megkivántatik.

Csak egy Isten van?

„Igen; a három személy csak egy Isten, mert mind a há �
rom személynek csak egy és ugyanazon oszthatatlan természete és 
lényege van.“

Annak oka, hogy miért csak egy Isten a három személy, 
abban áll, hogy mind a három egy és ugyanazon természetű 
vagy lényegű. Ha mindenik személy saját, és a többi személye�
kétől különböző lényeggel bírna, mint ez az emberek közt van, 
akkor három Isten vo lna; de nem igy áll a dolog, m e rt: „Csak 
egy isteni lény, egy isteni természet, egy istenség, egy Isten 
van.“ Ezen egy isteni természet, vagy lényeg pedig nem oszlik 
meg a három személy közt, hanem mindenik isteni személyben 
egész és osztatlan ; mert az isteni lényegiség meg nem oszolhat, 
hanem legnagyobb mérvben egyszerű  és oszthatatlan.

Mi által különbözik egymástól a három isteni személy?

„Az által, hogy az Atya se nem született, se nem szárm a �
zott, ellenben a Fiú az Atyától született, a Szentlélek pedig az 
Atyától és Fiútól szárm azott.“ Ezen szembesítésben vagy különös 
viszonyban áll az egyedüli külömbség, mert különben a Fiú 
minden, ami az Atya, csupán az által különbözik tőle, hogy ő 
nem Atya, mint az első szem ély; és a Szentlélek minden, ami 
az Atya és F iú ; csupán az által különbözik tőlök, hogy ő nem 
Atya és Fiú, mint azok. A Szentlélek az Atyától és Fiútól szár �
mazik ugyan, de nem nemzetik, mint a  második személy, ha �
nem kileheltetik (spiratur) s azért nem illeti meg a Fiú elneve�
zés. A három személy tehát együttesen birja az isteni lényeget 
és ezen isteni lényegből kifolyó tökélyeket; de mindegyik külön 
oly sajátsággal bir, mely által éppen ez és nem más személy, 
melyet ugyanazért s z e m é l y e s  s a j á t s á g n a k  nevezünk. U gya �
nis az Atyának külön sajátsága az Atyaság, a Fiúnak a Fiuság és 
a Szentiéleknek a szellemiség, vagy a l e h e l e t s z e r ü s é g .

Ezen isteni nemzésről, mely a szentatyák tanítása szerint 
az örök Atyától önmagának megismerése által 'születik — mondja 
a tudós Bellarmin a következő hasonlatot: „Ha valaki a tükörbe 
néz, akkor önmagához hasonló képet hoz létre; mert az nem csak 
az alakra nézve hasonlít hozzá, hanem mozdulatait is utánozza, 
úgy hogy ha az ember mozog, a kép is mozog. É s ezt a képet 
rögtön előlehet idézni minden erőfeszítés nélkül, pusztán egy pillan�



tás által. Hasonló módon képzelheted most, hogy az Atya Isten az 
értelem pillantásával mintegy önmagát szemléli és ismeri föl Isten �
sége tükrében és ez által egy magához tökéletesen hasonló képet 
nemz. É s minthogy az Atya e képpel közli egész lényegiségét, de 
önmagának változása nélkül (amit természetesen mi nem tehetünk 
a tükörre tekintve), azért e kép lényeges á b r á z o l a t a  az Atyának, 
az ő tökéletes v i s z f é n y e ,  Isten igaz fia. É s miként Isten soha �
sem volt, nem létezhetett önmagának megismerése nélkül, úgy nem 
volt, nem létezhetett anélkül sem, hogy önmagához tökéletesen ha �
sonló Fiát ne szülte volna. Azért igy szól hozzá: „Fiam vagy te, 
én ma szültelek téged,“ *) ma vagyis ö rö k ó ta ; mert csak az örökké�
valóságban nincs holnap és tegnap, hanem mindig ma. És mint�
hogy mi emberek a szó által szoktuk gondolatainkat nyilvánítani 
és kimondani, azért az isteni Fiút a szentírás is szónak, Igének nevezi. 
Szent János az ő evangéliumában igy szól: „Kezdetben vala az 
Ige, és az Ige Istennél vala, és Isten vala az Ige.“

Ea a Fiú az Atyától születik és a Szentlélek mindkettőtől 
származik, miért nem idősebb hát egyik isteni személy a másiknál ?

„Mert a Fiú öröktől fogva születik és a Szentlélek is örök �
től fogva szárm azik.“

Ugyanis a Fiú születésének és a Szentlélek szárm azásának 
az Istenségben sohasem  volt kezdete; az mindkettő öröktől való. 
H a tehát egyiknek sem volt kezdete, ebből az következik, hogy 
a Fiú is öröktől van, mint az Atya, a Szentlélek is öröktől való, 
mint az Atya és Fiú. Hasonló valamit látunk a tűznél. A vilá�
gosság  a tűzből árad ki, de azért a tűz mégsem előbbi a vilá�
gosságnál. Miként a kovakőből kiütött szikra, úgy fénylik a tűz 
által nemzett világosság is. Azért mondja sz. Ágoston: „Teremts 
nekem örök tüzet, és én teremtek neked örök világosságot.“ 2)

A Szentháromságról.
Fölfoghatjuk-e a Szentháromság titkát?
„Gyarló elménk, mely a teremtett dolgokat is csak tökélet�

lenül ismeri, nem foghat fel oly titkot, mely végtelenül fenségesebb 
minden teremtett dolognál.“

Az emberi elme gyöngeségének és korlátoltságának tudandó 
be, hogy számtalan dolog megfejthetetlen titok előttünk, noha 
szemeinkkel látjuk, kezeinkkel tapitjuk. így a buzamag elrothad a 
földben, s mégis egy erős szép növény, fejlődik belő le,. mely gyü �
mölcsöt hoz, Nem titok-e már ez is ? És a hernyó, mely őszszel

Zsolt. 2, 7- 2) 118. beszéd, u. 2.



gubóba köti magát, s tavaszkor mint szép tarka lepke száll ki 
elkészített sírjából. Nem titok-e reánk nézve ez is ? Avagy a gór �
csővel tett legújabb fölfedezések nem azt mutatják-e, hogy a víz�
ben tömérdek állatka él, melyek oly piczinyek, hogy egy hüvelyknyi 
hosszú hajszálon 20 ezer is elférne. Hogyan van tehát, hogy ezen 
állatkák még is élnek, táplálkoznak, emésztenek, azaz van szájok 
és táplálkozó szerveik. Érti-e ezt valaki ? Bizony nem. Ha tehát egy 
ily parányi jószág természetét sem foghatjuk föl, miképen akarja 
bárki is a végtelen s hozzáférhetlen világosságban lakozó Terem �
tőt felfogni ? Valamint tehát ezen fölfoghatatlanság legvilágosabb érv 
Isten nagysága mellett, úgy mindig biztos jele a m agas léleknek, 
ha valaki ily Fönség előtt meghódol. J)

3. §. A világ teremtése és kormányzása.

A világ teremtése.
Miért nevezzük Istent a menny és föld teremtőjének?
„Mert az egész világot, eget és földet és mindent, ami abban 

vagyon, ő teremté, azaz mindenható akarata által ő hozta létre a 
semmiből.“

„Világ“ alatt itt valamennyi látható és láthatatlan dolgot értünk, 
tehát eget, földet és mindent, ami azokban létezik, még azt is, ami 

' az égboltozat felett és a föld alatt van, noha se nem látjuk, se nem 
ismerjük a z t ; szóval mindent, ami Istenen kivül van és léttel bír.

A hatalmas Isten mindezt a semmiből teremté, vagy hozá 
létre, és pedig akaratának erejével, minden fáradtság és munka, 
segítség és eszköz nélkül; ezért teremteni, azaz valamit semmiből 
alkotni vagy létrehozni csak Isten tud, mert ehhez isteni mindenha�
tóság kívántatik. Ámde bármily különösnek látszik ez előttünk, mégis 
belátjuk, hogy a világnak teremtetnie kellett; mert ha ezt meg nem 
engedjük, akkor szükségkép föl kell tételeznünk, hogy a világ vagy 
önmagát teremté, vagy hogy maga a világ az Is ten ; ami ismét nem �
csak megfoghatatlan, hanem éppen oly balgaság is, mint istentelenség.

A világot tehát Isten teremté, és pedig nem öröktől fogva, 
hanem időben; azért m ondatik: „Kezdetben teremté Isten az eget

v; Érezte ezt egy hírhedt szabadgondolkozó is, ki erre vonatkozólag így ír 
vala: „Minél inkább törekszem Isten végtelen lényegiségét kifürkészni, annál kevéshbé 
fogom fel azt. De elég nekem, hogy létezik, mert minél kevésbbé fogom fel, annál 
inkább imádom. Megalázom magamat és igy szólok: „Lények Ienye! én vagyok,
mert te vagy; rólad elmélkednem annyi, mint ősforrásomhoz emelkednem. Eszemet 
akkor használom legméltóbban, ha előtted megsemmisülök. Igen, az nekem a legéde
sebb lelki gyönyör, gyarlóságom kéjérzete, ha magamat szctmorzsolva érzem nagy
ságod terhe alatt!“ Rouseau, Emil 3. k.



és a földet.“ *) Kezdetben vagyis a valóságos idő kezdetén; mert 
a teremtés előtt nem létezett csak Isten, ki örökóta van, és kiben 
az idők változása elő nem fordul. *)

Yilágkormányzat. Gondviselés.
Mit tesz Isten folyvást, hogy az általa teremtett világ el ne 

veszszen ?

1) Isten föntartja a világot, vagyis akaratának ugyanazon ereje 
által, melylyel a világot teremté, eszközli, hogy az fönnálljon, a 
meddig és amint neki tetszik.“ Erre nézve sz. Ágoston a követ�
kezőkép nyilatkozik:

„A világ, ha Isten nem tartja fönn, egy pillanatig sem áll�
hat fenn, eltérőleg oly épülettől, mely akkor is fönmarad, midőn 
mestere eltávozik.“ Ezen eltérést könnyű megérteni. Ugyanis az épí�
tőmester csak alakot ád az épületnek, de az anyagot nem ő terem ti; 
az m ár (Istentől megteremtve) előtte fekszik, nyers idomtalan tö �
megben, és fölvesz minden tetszés szerinti alakot. Egészen másféle 
azonban a világ épülete, miután Isten nemcsak alakot adott annak, 
hanem anyagát is ő teremté, és pedig valamint a semmiből hoza �
tott létre, úgy ismét magától megsemmisülne, ha Isten folyvást fönn 
nem tartaná, miként a  kő földre esik, ha tenyerünket kirántjuk 
alóla. A föntartás tehát mintegy folytonos teremtés, mely éppen 
úgy az isteni hatalom és jóság  műve, mint ez.

2) Az Isten korm ányozza a világot, azaz „gondoskodik min�
denről, mindent bölcs jósággal rendez és vezet czéljához, melyre a 
világot teremté.“

Isten gondoskodik mindenről, mert nincs ember, nincs teremt�
mény, mely ezen isteni gondoskodás alól ki volna véve; azért 
mondja Jézus is oly szépen: „Tekintsétek az égi m adarakat! Nem 
vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem gyűjtenek, és a ti mennyei 
Atyátok táplálja azokat  Nézzétek a mező liliomait; nem dolgoz�
nak, nem fonnak, és mégis mondom nektek, hogy Salamon minden 
dicsőségében sem volt úgy felruházva, mint egy azok közül.“ 3)

Továbbá Isten rendez és vezet mindent azon czélra, mely 
végett a  világot teremté t. i. saját dicsőítésére és az emberek javára. 
Ezek szerint Isten uralma alól semmi sem vonhatja ki m ag á t; semmi 
sem történhetik véletlenül, vagy vakszükségképiségbő l; semmi 
olyan, amit Isten örökóta előre nem látott; semmi olyan, amit nem

l) Móz. 1. 2) Ha pedig valaki kíváncsiságból azt kérdezné: mit csinált tehát 
Isten a világ teremtése előtt? így felelhetnél neki: Azt, amit örökké tenni fog: 
ismeré és szereté Önmagát és ezen ismeretben és szeretetben áll az ó megmérhetetlen 
örök boldogsága. 3) Máté, 6, 26— 29.



akar, vagy amit a legbölcsebb okokból meg nem enged. Azért 
mondja a szentirás, hogy az Isteni bölcseség „elér végtől-végig 
erősen, és mindent kellemesen elrendez.“ J) És ezen isteni vezetés, 
oly kellemes, hogy valóságos atyainak mondható, és egyúttal oly. 
erős és hatalmas, hogy királyinak is beválik.

Ámde bármily vigasztaló és tagadhatatlan is az isteni gond �
viselésről szóló tan, mégis vannak boldogtalanok, kik azt nem
hiszik, és Isten atyai gondviselését káromolják, s balgaságukban 
azt mondják, hogy Istennek nagyon sok dolga volna, ha minden 
hajszálat, minden férget, minden porszemet számba akadna venni. 
Az igy beszélők természetesen elfeledik, hogy „Isten előtt az egész 
föld kereksége olyan, mint egy porszem a mérlegen, mint reggeli 
harrmtcsepp, mely a földre hull“, 2) de félreismerik továbbá a nagy 
Istent is, azt képzelvén, hogy reánézve fárasztó lehet mindenről 
gondoskodni. Hát akkor e szó : atya, mely emberileg véve is annyi 
jóság és szeretet forrása — Istenre vonatkoztatva — teljesen üres 
szólam volna? Az nem lehet, hogy Ő, ki az állatokba is oly cso �
dálatos gyöngédséget oltott kicsinyeik iránt, hogy ő ne szeretné 
fiait, az embereket, saját képm ásait; ez ellenkeznék isteni fölségével.

Végre, ha a szentirás és józan ész nem mondanák is oly 
világosan, hogy Isten atyai szeretettel és bölcseséggel gondoskodik 
minden teremtményről, csak szemeinket kellene felnyitnunk és a 
világegyetem csodálatos rendjét, minden részeinek gyönyörű  össze- 
müködését, tökéletes egybehangzását megtekintenünk, hogy meg �
győződjünk : hogy Isten a világ megteremtése után nem dobá azt oda a 
vak véletlennek, hanem folyvást íöntartja, vezeti és kormányozza. 
Hiszen a lámpa kialszik, az óra megáll, az épület lassankint össze �
omlik, ha senki sem törődik vele. Ha tehát a nap még m ost is 
ragyog, mint hajdan, ha a csillagok nem zavarodtak össze, ha az 
évszakok a fák és füvek növekedése, az állatok tenyészete, szóval 
a világ működése és berendezése még mindig fönnáll, mint évezredek 
előtt, és nem zavarodott meg sem m i: ez nem történhetett meg 
magától, hanem Isten kezének kell azt intéznie.

Le ha a világon mindent Isten vezet és intéz, miért történik 
mégis rósz? Akarja-e Ő ezt is?

„Isten a roszat nem akarja; de megengedi azt, mert 1) az 
embernek szabadakaratot ad o tt; 2) mert a roszat is jóra, azaz örök 
terveinek megvalósítására tudja fordítani.“

1) „Az embert szabaddá teremté, azaz neki szabadakaratot 
adott.“ — Ha az embernek nem lenne szabadakarata; ha a jót 
éppen oly ellenállhatatlanul volna kénytelen cselekedni, mint ahogy 
a boldogság után sóvárog, vagy éhét-szomját csillapítani ösztönöz-



tetik, akkor becsülhetnők ugyan még valamire, de nem csodálhatnók, 
s az erényt nem számíthatnék be neki érdemül. Hová lennének,
mik volnának akkor a szentek ama legragyogóbb tettei, a szüzek
és bűnbánók önsanyargatásai és a vértanuk rendíthetetlen bátorsága, 
kitartása a halálos kínzások között is ? Szabad akarat nélkül mind�
ezek oly cselekmények volnának, melyeket lehetetlen volt elmulasz�
tani s épen azért semmi dicséretet és jutalmat nem érdemeltek. — 
És igy a mennyország, hol hisszük, hogy boldogul élnek, nem ér�
demeikhez mért kitüntetés volna rájok nézve, hanem kegyelem, ki�
váltság ; már pedig a szentek dicsőségét éppen az képezi, hogy ők 
a világ, test és pokol fölött noha Isten malasztjával, de mégis sza �
badakarattal vívtak győzelm et; hogy a mennyországot nem ingyen
nyerték, hanem meghódították, — De megengedi Isten a roszat
azért is, m ert:

2) A roszat is jóra vagyis örök terveinek megvalósítására 
tudja fordítani. Ezzel azonban korántsem azt, mondjuk, hogy Isten 
a roszat oly szándékkal engedi meg, mintha abból akarná a jót ki�
h o zn i; hanem csak azt, hogy Isten nem engedné meg a roszat, h a ' 
nem volna elég hatalmas és bölcs a roszat is jóra fordítani. Isten 
tehát minden roszat jóra, azaz terveinek kivitelére tud fordítani, 
amennyiben még a bűn is kénytelen neki szolgálni, az ő tökélyeit 
kinyilatkoztatni. „Ti gonoszát gondoltatok ki ellenem, de Isten jóra 
forditá azt, úgy hogy fölmagasztalt engem és sok népet megmen�
tett.“ így beszélt az egyptomí József testvéreihez, kik őt rósz aka- 
rólag eladták vala. — Jézus ellen is gonoszát forraltak az em berek; 
gáncsolták, gúnyolták, rágalmazták tanait, üldözték őt és apos �
tolait; megkötözték, megostorozták, tövissel koronázták, fölfeszi- 
tették, m egölték; ámde Isten jóra forditá e szörnyűséget, mert 
Jézust fölmagasztalá és az egész világ üdvözitőjévé tévé.

Miért engedi meg Isten, hogy a gonoszak gyakran boldogul�
janak, a jámborok pedig szenvedjenek?

1) „Mert a bűnöst jótétemények által is magához akarja 
édesgetni.“

Mihelyt az ember bűnei által elfordul Istentől, az igazságos 
Istennek is elég oka volna az embertől elfordulni, sőt akár örökre 
is eltaszitani magától. Ámde miként egy szerető atya a szelídség 
és szigor minden kigondolható eszközét megkísérli, hogy az elru�
gaszkodott fiút jobb útra térítse : igy tesz Isten is a bűnössel. Néha 
szigorú, amennyiben ideiglenes büntetéseket szab reá, de néha jó �
ságos tényekkel iparkodik a bűnöst megnyerni. „Emberi kötelékek �
kel, s szeretet lánczaival,“ >) vonja magához azokat, kik ostort 
érdemelnének — mondja az Ur Ozeás próféta á lta l; s ugyancsak



Isten e kegyes hajlamát meghatóan rajzolja önmaga, Ozeás prófé�
tánál; midőn t. i. a zsidó nép elpártolt tőle és utálatos bálványo �
zásba esett, igy szólván hozzá: Mit tegyek veled, ó Efraim (Izrael) ? 
Egészen kiirtsalak-e?..:. „Szivem megfordult bennem és egyszersmind 
szánakozásra indultam. Nem cselekszem haragom  busulása szerint, 
nem megyek annyira, hogy Efraimot egészen kiirtsam, mert Isten 
vagyok és nem ember.“ *) — Megengedi Isten, hogy a bűnösöknek 
jól menjen sorsuk, azért is, m ert:

2) „A jóért és roszért való teljes fizetés csak a jövő életben, 
az örökkévalóságban fog megtörténni."

„Ha Isten minden bűnöst már az életben szembetünőleg bün �
tetne, — jegyzi meg sz Ágoston 2) — akkor könnyen azt hihetnők, 
hogy a más világon nincs semmi kiegyenlités, tehát közitélet, örök 
büntetés sincs. É s ha Istennek úgy tetszenék, hogy az igazakat 
már e földön ideiglenes javakkal jutalmazza, akkor sokan csak a 
íqldí javakért iparkodnának Istennek szolgálni. Ámde ily szolgálat 
nem erényre, hanem birvágyra, fösvénységre vinne bennünket.“ É s 
hol maradna e gyenge indító ok mellett a m ennyország érdeme, 
mely szükségkép egy fensőbb, természetfeletti indító okot tételez 
föl ? Végül Isten azért is jó sorsot enged néha a gonoszoknak, m e rt:

3) „Azt a kevés jót, melyet talán a gonoszok cselekesznek, 
itt akarja megjutalmazni, minthogy töredelmetlenségök miatt a m ás �
világon meg nem jutalmazhatja.“

Ezen igazságot sok szentirási példa bizonyítja. így  Acháb egy 
istentelen király volt, „ki eladta magát, hogy gonoszokat cseleked�
jék az Ur előtt, mint senki m ás.“ Midőn azonban Illés próféta 
tudtul adta az Ur iszonyú ítéletét, egész törzsének kiirtását, Acháb 
megalázta magát Isten előtt, „m egszaggatá ruháit, szőrköntösbe öl�
tözék, bőjtöle és egy zsákon aluvék és lecsüggesztett fővel já ra .“ 
Ekkor igy szólt az Ur Illés prófétához: „Mivel Acháb igy meg�
alázta magát előttem, nem akarok rá szerencsétlenséget hozni az 
ő napjaiban.“ 3) Avagy továbbá a  rósz emberek is nem tesznek 
néha jót, pl. tisztelik szüleiket, hűségesek, alamizsnát adnak, vagy 
másféle szívességet tanúsítanak felebarátjaik iránt. Hogy tehát e kis 
jó se maradjon jutalom nélkül, mely azért kicsiny, mert nem Iste �
nért s nem a malaszt állapotában történik, hát a jó Isten megen
gedi, hogy ezért földi javakban jóllétben, kitüntetésben részesülje �
nek. Ez tulajdonkép mintegy a napszám os bére, szemben a fiú 
örökségével. És miként a napszám os csak azon jutalomra tarthat 
igényt, melyet kialkudott és napi munkájával kiérdemelt, úgy a bű �
nösök sem várhatnak Istentől többet, mint a mennyit keresnek, t. i. 
földi javakat.



4. §. Az angyalokról.

Az angyalok természete és állapota.
Isten csak a látható világot teremte ? t

„Isten egy láthatatlan világot is teremtett, t. i. számtalan szel�
lemeket, kiket angyaloknak nevezünk.“

A látható világon kivül van egy láthatatlan is ; ez alatt az 
angyalokat értjük, kikről a szentirás majd minden lapon beszél. 
Isten e láthatatlan világot is, az angyalok ezernyi ezreit, az ő „le�
gyen“ szavával teremté. Természetökre nézve tiszta lelkek, kik 
ennélfogva értelemmel és szabad akarattal bírnak, de testök n in cs ; 
hivatásuk szerint mint k ö v e t e k ,  h í r n ö k ö k  szerepelnek, ezt az 
„angyal“ görög eredetű szó elég világosan kifejezi.

Midőn a szentirás tanúsága szerint az angyalok gyakran em �
beri alakban jelentek meg, ez korántsem természetük sajátsága 
volt; ezt ők csak ideiglenesen vették föl, hogy láthatólag társa �
logjanak az emberekkel, kikhez Isten küldötte őket, miként ezt 
Ráfáel arkangyal világosan megvallá Tóbiás előtt: „Én csak látszám 
veletek enni és inn i; mert én láthatatlan eledellel élek. Most itt az 
ideje, hogy visszatérjek ahhoz, aki engem küldött.“ *) — Jelképi 
ábrázolatokban szárnyakat viselnek az angyalok; ez által a kész �
séget és gyorsaságot fejezzük ki, melylyel ezen égi követek Isten 
parancsait végre hajtják. i

Mily állapotban teremtettek az angyalok ?

„Az angyalok mind jók és boldogok valának, és dicső ado �
mányokkal, különösen megszentelő malaszttal fölékesitve.“

Az angyalok gazdagon megajándékozva kerültek ki a T e �
remtő kezeiből. — Természetük szerint m agas, átható értelem�
mel bírtak, hogy Istent műveiben fölismerjék; kész akarattal arra, 
hogy őt ezen ismeretnek megfelelően szeressék; és kitűnő erővel 
hogy akaratát végrehajtsák. Mindezek oly előnyök, melyekből a 
természetes boldogságnak egy magas foka származott. Azonkívül a 
Teremtő felékesité őket a megszentelő malaszttal és arra rendelé, 
hogy rövid próba után elnyerjék a tökéletes boldogságot, mely Isten 
közvetlen szemléletében áll.

Ámbár" a boldog angyalok kivétel nélkül mind m agasztos és 
hatalmas szellemek, mégis a szenirás tanúsága szerint kilencz kü-

*) T ,b. 12, 19, 20.



lömböző osztályuk van, melyeket az angyalok kilencz karának is 
nevezünk, u. m. angyalok, arkangyalok, erők, hatalmasságok, ura- 
ságok, fejedelemségek, trónok, kerubok és szeráfok.

Megmaradtak-e az angyalok mindnyájan a jó és boldog állapotban ?
„N em ; sokan vétkeztek és pokolra taszíttatának, kik ördö �

göknek vagy- gonosz lelkeknek neveztettek.“
Az angyalok mint tiszta lelkek, szabad akarattal bírtak. E sze �

rint, minthogy a malasztban még nem voltak megerősödve, teljesen 
hatalmukban állott természetes tehetségeiket jól felhasználni és igy 
a malasztban megmaradva, örökboldogságra, Isten közvetlen szem �
léletére ju tn i; vagy pedig azok rósz használata által a malasztot és 
ennek következtében mind a természetes, mind a természetfeletti 
boldogságot örökre elveszteni. Luczifer és a mennyei seregek nagy 
része visszaéltek szabadságukkal és a nekik adott előnyökkel és 
föllázadtak a Magasságbeli ellen. Azért Isten örökre eltaszitá őket 
magától, és most a pokolban bűnhődnek gonoszságuk miatt. Ezen 
bukott angyalok gonosz lelkeknek, ördögöknek, sátánoknak is ne �
veztetnek. Létezésüket a szentirás és hagyomány annyira megerősíti 
és az egyház oly nyomatékosan hangsúlyozza, hogy aki ezt tagadja : 
az homlokegyenest ellene mond a keresztény hitnek.

Az angyalok viszonya az emberekhez.
Mikép viselik magukat a jó angyalok irántunk ?
„A jó angyalok szeretnek bennünket; azért oltalmazzák testünket 

és lelkünket, imákoznak értünk és a jóra intenek.“ Különösen ped ig :
1) A jó angyalok védelmeznek bennünket a testi veszélyekben, 

így Lótot és családját angyalok vezeték ki a bűnös Sodomából, 
mielőtt lakosait a tűzeső elpusztította volna. így menté meg Ráfáel 
az ifjú Tóbiás életét több izben; nemkülönben angyal óvta meg a 
három ifjút a babyloni tüzes kemenezében. Továbbá angyal sza.ba- 
ditá ki Pétert is a börtönből és menté meg Herodes dühétől. És a 
mindennapi tapasztalás nem bizonyitja-e u g y a n i t  szám talanszor? 
Hány életveszély közt forognak a könnyelmű gyermekek ! Közülök 
hányán fúlnának vízbe, hányat gázolnának el a szekerek, lovak ; 
hányán vesznének el másképen, vagy bénulnának meg, ha az őr �
angyalok nem vigyáznának reájok.

2) Védelmeznek a lelki veszélyek közt. A szent angyalok még 
sokkal nagyobb gonddal őrködnek halhatatlan lelkünk, mint testünk 
felett, mert az okok, melyek miatt bennünket szeretnek., különösen 
lelkünkre vonatkoznak. Azután a mennyei szellemek csak Isten pa �
rancsából vigyáznak az emberekre, ki mindenekelőtt a lelkeket akarja 
üdvözíteni. Ez okból különösen a halálos órában, midőn a go �
nosz ellenség megkettőzteti támadásait, hogy az örökre � eldöntő



diadalt megnyerhesse, akkor sietnek hozzánk a jó angyalok, miként 
Jézushoz az Olajfák kertjében, s iparkodnak megtörni a pokol ha �
talmát az utolsó pillanatban és örvendezve viszik a diadalt aratott 
tiszta lelkeket a m ennyországba, Isten atyai keblébe, miként egykor 
a szegény Lázár lelkét vitték Abrahám kebelébe.

3) Könyörögnek értünk, imáinkat Isten elé viszik és egyesitik
könyörgéseiket a mienkkel. — így szóla Rafael is egykor Tóbiás: 
h o z : „Midőn könyezve imádkoztál, én az Ur elébe vivém imádsá�
godat,“ azaz egyesitém imáimat a tieddel, gyámolitám azokat Isten 
trónja előtt szószólásommal.

4) Buzdítanak bennünket a jóra. — így a bethlehemi pász �
toroknak angyali seregek hirdeték az Üdvözítő születését, buzdítva 
őket, hogy siessenek az isteni gyermek jászolához. Nemkülönben 
Kornelius római századost szintén egy angyal inté, hogy Péter 
apostolt keresse föl és tőle tanulja meg az igaz hitet.1)

Hogyan nevezzük azon angyalokat, kik az embereket különö�
sen őrizik ?

„Szent őrangyaloknak, kiket tartozunk 1) ájtatosan tisztelni 
2) nekik hálát adni és 3) intelmeiket szívesen követni.“

1) Tartozunk az őrangyalokat ájtatosan tisztelni, azaz irántok 
szeretetből és szívből benső és külső tiszteletet tanúsítani. Ezt mu- 
laszthatlan kötelességünkké teszi az ő személyes jelenlétük, magas 
méltóságuk és szentségük. így midőn az angyal kijelenté magát az 
ifjú Tóbiásnak és szülőinek, ezeknek oly nagy volt ájtatos tisztele�
tűk Isten angyala iránt, hogy »arczaikra borulának.“ — Avagy a 
földi hatalm asok előtt nemde szerények, tiszteletadók szoktunk lenni, 
ső t térdre borulunk és néha homlokunkkal a port érintjük, pedig az 
ő méltóságuk, hasonlithatlanul kisebb, mint a legutolsó angyalé.

2) -Tartozunk a szent őrangyaloknak hálát adni. Vaj ha oly 
hálásak lennénk őrangyalunk iránt, mint az ifjú Tóbiás volt, kit sok 
veszélytől Őrzött meg. Minket is elhalmaz számtalan jótéteménynyel, 
mert mindig és mindenütt velünk van, gondosan vigyáz ránk, barát�
ságosan figyelmeztet, komolyan int.

3) Kövessük a sz. őrangyal sugallatait, mert ezt Isten kívánja 
tőlünk, ki igy szól m indnyájunkhoz: „íme, én elküldöm angyalomat, 
hogy előtted járjon és megőrizzen téged utaidon, és azon vezessen, 
melyet számodra készítek. Figyelj reá és hallgasd beszédjét és meg 
ne vesd az t.“2) — Ha pedig mennyei vezérünk intelmeit ezen atyai 
parancs daczára is megvetjük, akkor szigorú Ítélet várakozik ránk 
és az őrangyal m aga fog egykor Isten itélőszéke előtt vádolni ben �
nünket.



\

Mikép viselik magukat irántunk a bukott angyalok, vagy go�
nosz lelkek?

„A gonosz lelkek irigységből és gyűlöletből utánunk leselked�
nek, hogy nekünk testileg és lelkileg ártsanak, és csábitás által 
bűnre és örök kárhozatra vigyenek.“

Hogy a  gonosz lelkek irigységből és gyűlöletből utánunk lesel�
kednek, ezt a szentirás és hagyomány világosan tanítja. A pokoli 
szellemek a mi legnagyobb ellenségeink; engesztelhetetlenül gyűlöl�
nek bennünket, és pedig éppen azon okok miatt, melyekből a jó 
angyalok annyira szeretnek. — Gyűlölnek, mert Isten képmásai, 
Isten gyermekei a mennyország örökösei vagyunk, honnan ők leta- 
szittatának: gyűlölnek azért, mert Isten és a jó angyalok szeretnek 
bennünket. — Pokoli irigység emészti őket, ha látják azon testi és 
lelki jótéteményeket, melyekkel Isten jósága bennünket elhalmaz és a 
boldogságot, mely ránk várakozik. — Azért mondja sz. Péter az 
ördögről, hogy körüljár, mint ordító oroszlán, keresvén, kit nyeljen 
el.“*) Továbbá Judást is gonosz lélek csábította rá, hogy isteni mes�
terét elárulja ;*) Ananiást is, hogy a Szentiéleknek hazudjék.3) — 
Sőt még Jézust is megkisérté a pokoli csábitó, amit Isten azért 
engedett meg, mert arra akart bennünket figyelmeztetni, hogy a 
pokoli szellemek kísértéseitől senki, még a szentek sem mentek. 
Végre, hogy a gonosz lélek az embernek földi javait, egészségét és 
életét is iparkodik megrontani, ez Jób történetéből annyira világos, 
hogy bizonyítgatni fölösleges. Azon gyötrelmek is bizonyítják ezt, 
melyeket a szentirás szerint az ördögtől megszállottaknak kellett 
kiállaniok. Hogy a gonosz lelkek valóban arra törekszenek, hogy 
nekünk testileg és lelkileg ártsanak, ezt az egyház többféle módon 
fejezi ki, főleg pedig azon imádságokban, áldásokban és ördögűzé �
sekben, melyeket különösen a szent keresztség kiszolgáltatásánál a 
kereszténység elsőkorától fogva mindig használt és előirt.

Mit tegyünk, hogy a gonosz lélek incselkedései ne ártsanak, 
sőt inkább üdvösségünkre váljanak?

1) „Imádkozzunk.“ — Ezt maga Jézus ajánlja tanítványainak, 
m ondván: Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kisértetbe ne esse �
tek.4) — Imádság által mindent megtehetünk, mert Isten saját ere �
jével íegyverzi föl az imádkozót a pokoli lélek ellen. — Góliáth a 
zsidók réme, óriási erejével és roppant fegyverzetével sem árthatott 
a kis Dávidnak, ki egy parittyával és bottal méné ellene. Az óriást 
legyőzte a pásztorfiu, mert a seregek urának, Izrael Istenének nevé�
ben szállott ellene. A sátán sem fog ellenünk tehetni semmit, min�
den hatalma és furfangja mellett sem, ha imádkozunk és ennek 
folytán Isten erejével föfegyverkezve szállunk ellene síkra.



Mikor tehát a gonosz lélek bűnre csábit, imádkozzunk ájtato- 
san, vagy legalább hivjuk segélyül Jézus és Mária szent nevét és 
bizzuk m agunkat őrangyalunkra. — Ha egyedül vagyunk, vessünk 
keresztet, mert mint Origenes kérdi: „Mitől félnek a pokoli szelle �
mek, — mitől rettegnek? — Bizonyára Krisztus keresztjétől, mivel 
ez győzte le őket.“1)

2) Kitartóan álljunk ellene minden kisértésnek, vagyis azokba 
soha legkevésbbé se egyezzünk, bármily hevesek és hosszasak 
volnának is, — mert ha a kisértő látja, hogy minden ravaszsága 
és ereje sem árthat nekünk, sőt inkább alkalmat nyújt, hogy kitartó 
és erélyes ellenszegülés által csak érdemeinket szaporítsuk, akkor 
boszankodva és megszégyenülve tovább kullog. Ellenben Krisztus, 
miként egy hadvezér bátor katonáira, szeretettel es örömmel tekint 
le ránk, s állhatatosságunk jutalmául gazdagabb kegyelmeket s 
töbször édes mennyei vigaszt és békét nyújt. — Szent Antalt egy 
nehéz küzdelem után, mit a gonosz lelkek ellen vívott, egyszerre 
túláradó vigasz tölté el. Zárkáját égi fény ragyogta be, és Ő elra �
gadtatva kiáltott föl: „Óh Üdvözítőm! hát hol voltál eddig; miért 
nem jöttél segélyemre előbb ?“ — É s a fényből egy égi szózat hal �
latszék, miként hajdan * a lángoló csipkebokorból Mózeshez : „Én 
mindig veled voltam, küzdelmedet mindig láttam, de vártam kimene�
telét. Minthogy nem lankadtál, ezután mindig győzelemre segitlek.“*) 
— Tegyünk mi is igy mint Sz. Antal, s akkor a kisértő megszűnik 
bennünket háborgatni, s Jézus diadalra segit fölötte.

5. §. Az első ember és bukása.

Az ember teremtése.
Melyik az Isten legnemesebb teremtménye a földön?
„Az em ber.“
A föld úgy került ki a Teremtő mindenható kezéből, mint 

egy királyi pompával íölékesitett palota, s csak az hiányzott, 
kiért ezen földi palota készült; hiányzott az eszes lény, ki Terem �
tője szolgálatára és dicsőítésére használja. Ekkor mondá Is ten : 
„Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlóságunkra, ki uralkod�
jék a tenger halai, az ég madarai és az állatok fölött és, az egész 
földön és minden csúszóm ászó ami rajta m ozog.“3) É s teremté 
Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és 
asszonynyá teremté őket.

*) Horn. 6. n. 8. Móz. II. föl. 2) Sz. Antal élete; irta sz. Athanász,
3) Móz. I. l, 26.



A szentirás ezen szavaiból világosan kitűnik, hogy az ember 
Isten legnemesebb teremtménye a földön, mert 1) Isten a teremtés 
utolsó napján teremté őt, mivel nyssai sz. Gergely megjegyzése 
szerint akként akará őt a világba vezetni, mint egy királyt az ünnepi 
terembe, melyet előbb a legdíszesebben fölékesitett és berendezett; 
vágy Laktántius szerint: mint egy íőpapot a templomba, mint a ki 
t. i. az egyedüli értelmes lény leven, csodálja a most befejezett m ű �
vet és az isteni építőmesternek minden teremtmény helyett a dicsé�
ret, hála és imádás áldozatát m utassa be.

2) Midőn Isten a többi dolgokat teremti vala, így sz ó lt: „Le�
g y en ;“ most pedig: „Teremtsünk embert.“ Vájjon Istennek ezen 
hirtelen megváltozott beszédmódja nem világosan mutatja-e az em �
ber magas előnyét a többi teremtmények fölött? — 3) Egyedül az 
emberről mondatik: „Isten teremté saját képére, Isten teremté őt.«
4). Végül a föld összes teremtményei az ember lábaihoz tétetnek, 
hogy azok felett uralkodjék és azokat használja; mert minden 
teremtett dolognak az a rendeltetése, hogy a maguk módja szerint 
az embernek szolgáljanak, ő pedig Istennek, mint a világ egyetem 
urának.

Mi módon teremte Isten az első embereket, Ádámot és Évát?

A  szentirás erre igy felel: „Alkotta az Ur Isten az embert a 
föld agyagából és arczájára lehelé. az élet leheletét, s igy lön az 
ember élőlénynyé.“

Az első ember teste tehát a föld porából való, azért nevezte �
tik az első ember Ádámnak, vagyis „föld-embernek.“ E test azonban 
még érzés nélküli alkotmány volt, minden élet nélkül; ekkor Isten 
arczájára lehelé az élet leheletét, vagyis lelket öntött belé, és egyesité 
azt a testtel; s csak igy lett az ember élő lénynyé. A szentirás e 
kifejezést: „Isten lehelte,“ azért használja, mert értésünkre akarja 
adni, hogy a lélek, nem egy meglevő földi anyagból készült, mint 
a test, hanem Istentől származott, Istenhez hasonló természetű szel�
lem. — Ugyanis miként a lehelet, mely sem látható, sem tapintható, 
közvetlenül a lehelőtői származik, akként a lélek is, mint láthatatlan, 
szellemi lény, közvetlenül Istentől jött és ment át a még élettelen 
ember testébe. — Az irás még „az élet leheletének“ is nevezi a 
lelket, mert az ember lélek nélkül nem lehelhet, nem tud lélekzeni, 
azaz nem élhet. — Továbbá azt mondja, hogy „orczájára lehelt, 
mivel az arczulat mintegy vizfénye a léleknek, minthogy a lélek- 
érzései és különféle benyomásai főleg rajta tükröződnek vissza.“ —- 
Végre mig Ádámot a föld anyagából, addig az asszonyt az alvó 
Ádám egyik oldalcsontjából alkotá Isten, kit az írás szerint Ádám 
Évának neveze, mivel minden élők anyja vala.



Az ember természete és eredeti állapota..
Miből áll az ember? i
„Testből és lélekből.“
Hogy az ember nem csupán test, hanem lelke is van, ez vilá�

gosan kitűnik a szentirás fentebbi szavaiból.1)
Azt állítani pedig, hogy az embernek lelke nincs, ez az em �

berre nézve 1) gonosz; 2) esztelen; 3) a legnagyobb mértékben 
veszélyes és szom orú ; 4) meggyalázza és lealázza az embert. .

1) Gonosz, mert aki igy beszél, káromolja Istent, amennyiben 
az ő legnemesebb adom ányát a lelket, félreismeri és becsmérli, sőt 
visszaél annak tehetségeivel, csakhogy szemébe m ondhassa: Nincs 
lelkem ! — Aki igy beszél, egyszersmind megsemmisít minden val�
lást, minthogy eszes lélek nélkül nem gondolhatni semmiféle vallást.

2) E sztelen; mert az ember gondolkodik és szabadon hatá �
rozza el magát a cselekvésre, s erről bizonyságot tesz legbensőbb 
öntudatunk, mely szerint lelkünk szeret, gondolkodik, fontol, ismeri 
a jogost és jogtalant, a test ellenben nem gondolkodik, nem cse �
lekszik szabad megfontolás szerint. — Hogy a test csakugyan nem 
gondolkozik, erről világosan meggyőződhetünk, ha magunkat össze �
hasonlítjuk a látható dolgokkal, melyek bennünket környeznek. -*  
így a kő mindig ugyanazon irányban esik a földre, nem hajlik el 
tetszése szerint az egyenes vonaltól jobbra vagy balra ; öntudatlanul 
követi az esés törvényét. Vagy a fa növekszik, virágzik, gyümölcsöt 
hoz állandó törvények szerint, melyeket a Teremtő előirt. Továbbá 
az állat tápot keres, fészket, sejtet, lakot készít magának az ösztön- 
szerint, melyet Isten öntött beléje; de nem gondolkodik, nem cse �
lekszik szabadakarati megfontolás szerin t; — azért magára hagyatva 
semmitsem tanul és nem feled; a méh éppen úgy készíti művészi 
sejtjét ma is, mint évezredek előtt; a pók is hálóját, a madarak 
fészkeiket, a hód lakását; itt nincs semmi változás, semmi előhala- 
dás, vagy hátram aradás. — De máskép van a dolog az em bernél.. 
Ő napról-napra változtatja élete m ódját; a körülmények szerint majd 
a könynyebb eledelt kedveli, majd lakmározva dőzsöl, majd selyembe 
és bíborba öltözik, majd-viskókban, majd palotában lakik. Továbbá- 
az ember terveket sző és megvalósítja azokat; előre halad a tudo�
mányokban és találmányai által bámulatba ejti a világot. Az ember 
képes gondolatban a látható dolgokon messze fölülemelkedni az 
érzék fölöttihez, minők a jog, erény, kötelesség, sőt Istenhez is, a 
kiért minden földi dolgot, ső t az összes világot, minden pom pájával. 
együtt megveti. — Ha már m ost az összes anyagi világban n y o m á t.



sem látjuk a gondolkodásnak és szabad akaratnak, mig az ember 
mindenütt gondolkodó és szabadon cselekvő lénynek mutatkozik, 
nem esztelenség-e azt állítani, hogy az emberben nincs semmi szel�
lem, mely dondolkodik és szabadon határoz.

3) A legnagyobb mértékben veszélyes és szomorú. Aki azt 
állítja, hogy nincs lelke, és igy a halállal minden véget ér, az min�
den gonoszságra képes, és meg van fosztva minden vigasztól, kü �
lönösen a halálos órán. De miért is fékezné m agát az ilyen ember ? 
Miért kerülné a vétkes gyönyöröket, és kicsapongásokat? és midőn 
megszorul, miért ne nyújtaná ki kezét a más vagyona u tá n ; miért 
ne irigykednék, miért ne gyűlölné a gazdagokat és boldogokat? 
Hiszen az ő életbölcsessége ebből áll: élvezz, amennyit tudsz, úgy 
azonban, hogy soká élvezhess. Hogy az ily szerencsétlen gondol- 
kozásuak azután óhajtják a megsemmisülést, azon nincs mit cso �
dálkozni ; s hogy ezt az öngyilkosság utján iparkodtak is elérni, 
elég gyakran látjuk és olvassuk naponkint a hírlapok hasábjain.

4) Meggyalázza és lealázza az embert. Ami az embert emberré, 
tehát a teremtés koronájá teszi, az különösen a  lélek. Ez által kü �
lönbözik az ember az állattól, mely gondtalanul és gépiesen él és a 
halálban végkép megszűnik. Azért az embert nem lehet rutabbul 
meggyalázni és rajta érzékenyebb sérelmet elkövetni, mit az által, 
ha ő t az oktalan állattal egy színvonalra helyezzük.

Mi által volt az első ember Isten képmása?

„A természetes és természetfeletti adományok által, melyek 
őt hasonlóvá tették Istenhez.“

Hogy ezen igazságot kellő módon megérthessük, mindenekelőtt 
tudnunk kell a természetes és természetfölötti adományok közti 
külömbséget. Itt azon isteni adományokat kell természeteseknek 
neveznünk, melyek az emberi természethez tartoznak, tehát mind�
azokat, melyeket Isten már az által kölcsönze nekünk, hogy ben �
nünket emberekké teremtett. Ilyenek nemcsak a test és lélek, hanem 
a velünk született sajátságok, mint: a lélek egyszerűsége, a  gon �
dolkodó, akaró, beszélő, látó, halló tehetség, a  tudományra és mű �
vészetre való hajlam stb. Ellenben természetfelettiek azon isteni 
adományok, melyeket nem a természettől nyertünk, melyek nem 
abból szárm aznak: minők a megszentelő malaszt bírása a menny�
országgal eg y ü tt; továbbá, hogy értelme nagy ismerettel birt, aka �
ratát a rósz kívánság nem háborgatá, végre hogy semmiféle fárad �
ságnak és fájdalomnak, sőt a halálnak sem volt alávetve. Ezeket 
Isten különös kegyelem ajándékul adta, hogy bennünket egy vele 
való fensőbb közösségre, íensőbb nemességre emeljen. Önkényt 
értetik, hogy Isten ily adományokat szabad tetszése szerint és az 
általa kitűzött föltételek alatt közölhet az emberrel és vonhat vissza



Hiszen egy földi király is nemességre emelheti valamelyik alattvaló �
ját, anélkül, hogy ez kötelessége volna; ha pedig a megnemesitett 
egyén nem teljesítené a kivánt föltételeket, ismét visszaveheti tőle a 
nemességi oklevelet a nélkül, hogy jogát sértené.

Miben állnak a természetes adományok, melyek az embert 
Istenhez teszik hasonlóvá?

Különösen abban, hogy „az emberi lélek egy halhatatlan, ész �
szel és szabad akarattal biró szellem.“

Isten szellem, az ember is szellem (lelkileg) és ebben rejlik 
az istenszerüség, az istenképiség, mely az embert minden látható 
teremtmény fölött kitünteti. Csupán a szellem képmása Istennek, 
mert csupán ebben tükröződik Isten szellemi élete, az ő örök meg�
ismerése és akarása. Az emberi szellem természetes sajátsága pedig 
abban áll, h o g y : 1) észszel és 2) szabad akarattal bir, és 3) hal�
hatatlan és igy a lélek istenképisége, azaz természetes hasonlósága 
Istennel e három elsorolt dologban áll,

1) A lélek észszel van megáldva. Az ész azon tehetség, mely 
által megismerjük a teremtményekben levő igazat és magát Istent, 
a legfőbb igazságot, minden igaznak ősképét, ősforrását.

2) A lélek szabad akarattal van megáldva. A szabad akarat 
azon tehetség, melynél fogva a megismert igazat és jót szeretjük 
és az utóbbit végrehajtjuk minden belső és minden kkülső kényszer 
nélkül, tehát szabadon.

3) Az ember lelke halhatatlan. Ámbár a test a halálban elvá�
lik a lélektől, és hamuvá lesz, a lélek tovább fog élni, mert mint 
egyszerű  szellemilénynek nincsenek részei, tehát fel nem oszolhat. 
De mégsem oly halhatatlan, mint Isten, mert Isten az ő mindenha�
tóságánál fogva megsemmisíthetné őt, ha úgy akarná. Csakhogy 
ezt Isten nem akarja, hanem azt, hogy örökké éljen.

E l l e n v e t é s .  A halállal mindennek vége s igy a léleknek is, 
mely a testtel együtt elenyészik.

F e l e l e t :  N incs; ezen tan ellen egyhangúlag tiltakoznak a 
századok, mert mindenütt hisznek és remélnek a sirontuli életben. 
Ha pedig a hit hiú ábránd, akkor az egész emberiség rábeszélte 
önmagát egy és ugyanazon balgaságnak elhivésére, ez pedig lehe�
tetlen. Hiszen a különböző szertartások és szokások a temetéseknél, 
a halotti áldozatok, az ősöknek szinte a bálványozással határos 
tisztelete, főleg a chinaiaknál, a bölcselők tanitmánya és a régi köl�
tők lelkes énekei eléggé bizonyítják, mily mélyen gyökeredzik a 
halhatatlanság hite az emberek szivében. A legtöbb régi népek saját 
lakóhelyet jelölnek ki a holtak árnyainak (lelkek); igy pl. a görögök 
és rómaiak hite szerint az igazak Elysiumba, a gonoszok Hadesz- 
be, vagy Tartarusba jutnak. A régi németek pedig a Walhallába



helyezték a csatatéren elhullott hőseiket; s szerintök a jók egy 
fényben úszó helyen laknak (Gimle); míg a gonoszok büntetésének 
helye Nastrand. Érről mondja az Edda (a skandinávok vallási köny�
v e ); Van ott egy nagy, utálatos épület, melynek kapui északra néz �
nek; kígyók tanyáznak benne, melyeknek fejei befelé görbülnek és 
mérget okádnak, úgy hogy az egész talajt méregözön boritja be, 
melyben esküszegők és orgyilkosok gázolnak. Ott lakik a régi irigy 
kigyó (Nidhőggr), mely szüntelenül rágja a világfa gyökerét és örö �
kös harczban áll Isten szellemével.

Az ember lelke tehát halhatatlan. Isten tanítja, az emberi ész 
belátja, népek meggyőződése ezerfélekép bizonyítja. E  magasztos 
előny hasonlóvá teszi a lelket Istenhez, minthogy végtelen életében 
Isten örökvalósága tükröződik vissza.

Miben állnak a természetfeletti adományok, melyekkel Isten az 
első embert felruházta? '

Abban, hogy 1) „adott neki megszentelő malasztot, mely által 
fölemeltetett az isteni nemes rendbe (szent volt), hogy egykor az 
égben az angyalok seregeivel együtt szemlélje Istent.“ E malaszt 
azért neveztetik megszentelőnek, mert arra nem szorítkozik, mint a földi 
nemesség, hogy czimet, méltóságot, vagy külső jogokat és előnyö�
ket adjon a nélkül, hogy az embert jobbá tenné, hanem valóban 
megnemesiti (eltörli a bűnt) a lelket belső szentség és igazulás által. 
E malaszt megszentelőnek neveztetik továbbá azért is, mert nélküle 
senki sem lehet szent, holott ezzel minden erény az emberbe önte�
tik, melyek őt Isten előtt kedvessé és hozzá, a végtelen szenthez 
és igazhoz hasonlóvá teszik. Abban áll

2) hogy Isten az első ember értelmét nagy ismerettel áldotta 
meg. Erre mutat már Mózes elbeszélése is, mely szerint „Ádám 
kellő néven neveze minden állatot és minden madarat és mindén 
töldi vadat,“1) mint a ki az elnevezendő tárgy lényeges tulajdonsá�
gai felől kellő ismerettel birt. Sőt Ádám nemcsak ezt tévé meg, 
hanem a jövőbe is belátott, a mi kitűnik a próféta ezen szavaiból: 
„Az ember elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik.“

Továbbá természetfeletti adomány volt az is, hogy az első 
ember oly tökéletes uralommal birt az alsóbbrendű érzéki hajlamok 
és ösztönök felett, hogy ezek sohasem lázongtak urnőjök — az 
ész ellen azaz akaratát a rósz kívánság sohasem háborgatá. 
Még ekkor az első ember szive hasonlított a derült, csillagos éghez, 
melyen a legszebb, zavartalan rend uralkodik, vagy egy virágzó 
országhoz, melynek lakói mindnyájan ismerik és teljesitik jó feje- 
delmök akaratát; vagy a mennyországhoz, hol az angyalok Örven�



dezve cselekszik Isten minden ujjintését. Mindezek szerint az első 
ember dicső képm ása volt a végtelen szentségü * Istennek és mint 
ilyen, egészen ártatlan, boldog, istenszem  életet élt. Abban áll

3) Hogy az első ember ezen boldogságát még az által koro �
názta meg a jó Isten, hogy távol tartá tőle a halált, fáradalmat és 
szenvedést. Azaz úgy akará, hogy Ádám, az ő kedvencze, ártatlan 
gyermeke, soha se haljon meg, hanem gyönyörteljes élete után a 
földi paradicsomból a mennybe jusson, a nélkül, hogy. a halált meg- 
izlelné. Ezért mondatik a bölcseség könyvében: „Isten az embert 
halhatatlanná teremté.“1) Végre még meg kell jegyeznünk, hogy az 
eddig felsorolt természetfeletti adományok, melyeknél fogva az em �
ber szent, igaz és Isten előtt kedves vala, együtt véve igy is szoki 
tak neveztetni: eredeti s z e n t s é g  és i g a z s á g .

Az első ember bukása.
Mii7 föltétel alatt nyerte az első ember a természetfeletti 

kegyelemajándékot önmagára és utódaira nézve?

„Azon föltétel alatt, ha megtartja az Ur parancsát, mely bizo �
nyos fának gyümölcséből enni tiltá.“

Könnyű belátni, hogy Istennek joga van az ő kegyelemaján�
dékát tetszése szerinti mértékben és bárminő feltétel alatt kiosztani, 
amint ezt ugyancsak a földi uralkodók részéről is tapasztaljuk. Isten 
mint a természetfeletti és az emberek által teljességgel meg nem 
érdemelt adom ányok egyedüli szerzője és korlátlan ura, e tekintet�
ben semmi törvényhez sem köteles alkalmazkodni, miután itt az ő 
bölcs, szent és jóságos akarata az egyetlen zsinórmérték. S ám bár 
midőn az embert fiának fogadta, örökjogot adott neki a mennyor�
szágra is, mégis úgy akará, hogy a mennyország ne csupán örök �
ség legyen ránézve, hanem jutalom is, azaz hogy ő azt engedel�
m esség által érdemelje ki. Ez okból adott neki szabad akaratot, 
hogy azt jóra használja, vagyis az isteni akaratnak alája vesse és 
igy az örök boldogságot jutalmul kapja. Miután pedig a parancsot 
nem tartá meg, s evett a tiltott fának gyümölcséből, nemcsak vét�
kezett, hanem ezáltal mind az önmaga, mind utódai szám ára nyert 
természetfölötti ajándékot elvesztette.

Minő büntetés érte Ádámot és Évát?

1) „Megfősztattak minden természetfeletti adománytól és ezzel 
természetes erőik is meggyöngültek.“ Az igazult ember lelke két



élettel bir, természetes és termé&zetfölötti élettel. A természetes életet 
sohasem veszti el a lélek, mert hiszen természeténél fogva halhatat�
lan, de igenis elvesztheti a természetföíöttit, — a malaszt életét, 
mikor is aztán szellemileg meghal. Mert ami a lélek a testre nézve, 
ugyanaz a megszentelő malaszt a lélekre nézve. Valamint a test, ha 
a lélektől megfosztatik nem mozog többé s holt eszköz lesz, mely 
kiesett a mester kezéből, úgy a lélek is, megfosztatván a m egszen �
telő malaszttól, erőtlen és élettelen lesz, s mindaddig, mig ezen álla�
pota tart, éppen úgy nem tarthat számot a mennyországra, mint 
ahogy a holttest nem járhat, nem érezhet. A lélek ezen állapota 
pedig mindaddig tart, mig amaz isteni szeretet ismét föl nem éleszti, 
melyet a megszentelő malaszttal együtt a Szentlélek önt szivünkbe, 
melyy a természetfölötti élet szempontjából mintegy lelkünk élete. .

Továbbá a megszentelő malaszt elvesztése m aga után voná a 
többi természetfölötti előnyök elvesztését is, melyek annak mintegy 
királyi kíséretét képezék. Eltűnt ugyanis vele a bölcseség és tudo �
mány adománya, melylyel a Teremtő az első emberek lelkét fölru�
házta volt; hasonlóképen eltűnt az észnek ama csodálatos uralma 
az alsóbb érzéki hajlamok fölött, amennyiben mig nem voltak bűn �
nel beszenyezve — Isten gyermekei valának, Isten atyailag szereté 
ők e t; de midőn a bűn által a harag fiai lettek, megvoná tőlük az 
Ur amaz isteni világosságot, mely értelműket oly csodálatosan bera �
gyogta volt.

Ámde ősszüleink a bűn következtében nemcsak a fent emlí�
tetteket vesztették el, hanem természetes lelki erőik is meggyengültek, 
(az ész elhomályosulása, az akarat elgyengülése, stb). Ez okból a 
hittudósok a bukott embert azon evangéliumi utazóhoz hasonlítják, 
ki a Jeruzsálem és Jerikó közti utón rablók kezébe került, kik őt 
nemcsak kirabolták és ruháitól fosztották meg, hanem sebeket is 
ütének rajta és aki sebei következtében meg is halt volna, ha az 
irgalmas szamaritánus (Jézus előképe) meg nem könyörül rajta.

Azután a bűn által elvesztették még a testi halhatatlanságot 
és a zavartalan boldogságot is, melyet a paradicsomban élveztek 
volt, mert meg kellett halniok s arczuk verejtékével keresték ke �
nyerüket. ̂

2) Ősszüleink kiüzettek a paradicsomból. Isten az első ember�
nek, az ő barátjának és kedvenczének egy gyönyörű  kertet adott 
lakóhelyül; ámde Adám a bűn által eltékozolta Isten barátságát és 
szeretetét és méltatlanná lett ily földi m ennyországra; azért minden 
halogatás nélkül kiüzetett abból.

3) A bűn által méltók lettek az örök kárhozatra. Ez volt a 
legnagyobb szerencsétlenség, ez volt a legteljesebb értelemben vett 
halál, t. i. ama lelki halál, melyből Megváltó nélkül nem volt volna 
soha föltámadás. Rettentő, de igazságos ítélet, s az Isten elleni 
lázadáshoz méltó büntetés. Az ember felmondá az engedelmességet



Istennek, hogy a sátánra hallgasson és igy szándékosan csatlakozott 
a lázadó angyalokhoz; inéltó tehát, hogy velők egy sorsban is része �
süljön, azaz hogy a sötétség ama hónába taszittassék, mely az 
Údvözitő szavai szerint az ördögnek és követőinek készült.1)

Az eredeti bűn; annak forrása és terjedéke,
Vájjon ősszüleink csak önmagukra nézve vesztették el eme 

természetfőlötti adományokat ?
Nem valamint engedelmesség által nemcsak magukra, hanem 

minden utódaikra nézve is megőrizhették volna azo k at; úgy engedet- 
lenségök által nemcsak magukra, hanem mindnyájunkra nézve elvesz�
tették azokat és ez által az egész emberi nemet a legnagyobb 
nyomorba döntötték.“

Ősszülőink a természetfölötti adományokat nemcsak a maguk, 
hanem mindnyájunk részére nyerték. Ádámról tehát mint forrásból 
át kellett volna ömlenie az Isteni adományok folyamának minden 
nemzedékre az idők végéig, annyival inkább, mert a föltételek, me�
lyekhez Isten ezen adományok megmaradását és átöröklését köté, 
nagyon könnyűek valának. Ha tehát a nemzedék ősatyja az isteni 
parancs m egtartása által megőrizte volna a megszentelő malasztot 
és a többi természetfölötti előnyöket, akkor azok át is mentek volna 
minden utódjára. De minthogy engedetlensége által elveszte azokat, 
szükségkép következik, hogy- nemcsak magára nézve, hanem az 
egész nemre, minden emberre nézve, elveszté. A mely forrás 
kiszáradt, nem adhat többé vizet és egy atya nem hagyhat 
fiainak olyast, amivel maga sem bir már. Amit Ádám a rábízott 
javakból elvesztett, az gyermekeire nézve is szükségkép elve�
szett, mivel ezek csak tőle örökölhették volna azt. Tegyük fel, 
hogy egy közönséges jobbágyot tisztán, kegyelemből nemesi rangra 
emelt királya és egy grófságot ajándékozott neki, szép kastélyokkal 
és nagy földbirtokkal, hogy ezeket fiai is örököljék tőle. „Használd 
e birtokot — mondá neki a fejedelem — légy gróf, legyenek gró �
fok fiaid is ; ámde én hü engedelmességet követelek, máskép mind 
rád nézve, mind gyermekeidre nézve elvész a nemesség, a birtok 
és mindaz, amit adtam.« Mármost tegyük fel, hogy az ennyire kitün �
tetett jobbágy árulóvá lesz, hogy ura és királya ellen föllázad: váj�
jon ez áruló fiai panaszkodhatnak-e, hogy jogtalanság történik velők, 
ha a  megharagitott fejedelem ismét visszaveszi tőlük a grófi czimet, 
előjogokat és birtokot ? Éppen n em ; már pedig igy és nem máskép 
áll a dolog velünk is, kik gyermekei vagyunk Isten ellen föllázadt 
Ádám ősatyánknak.



Miben áll a nyomor, melybe Ősszüleink az egész emberinemet 
döntötték ?

„Abban, hogy a bűn, rósz következményeivel együtt Ádámról 
minden emberre átmegy, úgy, hogy m ost mindnyájan bűnnel ter�
helve jövünk a világra.“

Minthogy Ádámban, a törzsatyában, mikor ez az engedetlen�
ség bűnét elköveti vala, minden ember egy egészet, egy családot, 
egy nemet képezett, azért a tőle való természetes leszárm azás által 
a bűn is átered minden egyes emberre annak rósz következmé�
nyeivel együ tt; úgy, hogy m ost minden ember bűnnel terhelve szü �
letik a világra és alá van vetve a büntetéseknek, melyeket az maga 
után von. Vagyis tisztátalan forrásból csak zavaros viz folyhat, és 
a megmérgezett gyökerű fának gyümölcsei is mérgesek.

Ezen bűn eltérőleg a személyes bűntől, eredeti bűnnek vagy 
örökölt adósságnak, vagy ősbünnek is neveztetik; mert e bűnt nem 
szabadakaratból követjük el, hanem bűnös törzsatyánktól örököljük; 
az eredeti bűn nem személyes bűnünk, hanem term észetünk bűne, 
mivel nem személyünk szerint, hanem természetünk szerint voltunk 
Ádámban.

Habár a szentirás és hagyom ány szerint Jeremiás próféta és 
keresztelő János bűn nélkül jöttek a világra, mégis igaz marad, 
hogy azon pillanatban, midőn leikök egyesült testökkel, az eredeti 
bűn szennye rájok is odatapadt. Ezen szentek nagy kiváltsága tehát 
nem abban áll, hogy megőriztettek a bűntől, hanem hogy attól még 
anyjok méhében megtisztultak. Az egyház csak egy kivételt ismer 
el, — t. i. a bold. szűz Máriát. — Jézus Krisztus, aki földi életé�
nek első pillanatától kezdve teljes volt isteni  ̂malaszttal, nem jöhet 
itt tekintetbe; mivel ő nem úgy szárm azott Ádámtól, mint a többi 
emberek, hanem mint Isten született Istentől, és mert mint embernek 
Ádám egyik leánya volt ugyan anyja, de atyja nem volt.

Mária szeplőtelen (bűn nélküli) fogantatása.
Ami a boldogságos szűz Máriát illeti, a kath. egyház mindig 

hitte és hirdette, hogy ő egy egészen különös, a Jézus Krisztus 
érdemeinek tekintetéből nyert malaszt folytán, nemcsak minden cse �
lekedeti bűntől, hanem az eredeti bűnnek minden szennyétől is töké �
letesen ment volt. E tant azonban csak nem rég emelte hitágazatra 
IX. Pius pápa. Az apostoli szentszék ezen határozatát, ugyancsak 
IX. Pius 1854. decz. 8. körlevele szerint igazolja: 1) a  szentirás,
2) a hagyom ány; 3) az egyház h ite ; 4) a római pápák eljárása;
5) a kath. püspökök éshivekdicső  megegyezése. Igazolja: 1) A szent�
irás azt mondja Máriáról (és fiáról Jézusról), hogy az őskigyó „lejét 
szét fogja tiporni,“ az az teljes diadalt nyer fölötte.J) Átnde mikép



nyerhetett volna Mária teljes diadalt az emberiség ellensége felett, 
ha az eredő bűn miatt maga is, habár csak pillanatig, az ő rabszol�
gaságában szenvedett volna? Továbbá, Gábor arkangyal „malaszttal 
teljesnek“ üdvözölte Máriát, amit pedig szintén nem tehetett volna, 
ha Mária nélkülözte volna az eredeti szentség és igazultság ma- 
lasztját. — Igazolja

2) A hagyomány. A szentatyák és hittudósok (mondja a pápai 
körlevél) mennyei ihletségtől sugallatva, semmit sem hordának any- 
nyira szivökön, mint Mária dicső szentségét és minden bűntől való 
tisztaságát versenyezve kiemelni. Ezért összehasonlítják Máriát Évá �
val, aki még szűz, ártatlan, romlatlan, a ravasz kigyó halálos incsel- 
kedéseitől meggyalázott nem vo lt; ső t ártatlanság és szentség tekin�
tetében még Évánál is többre becsülik, mert szüntelenül majd úgy 
nevezik őt, mint liliomot a tövisek között, majd mint az egészen 
fertőzetlen, szűz, szeplőtelen, a bűn átkától ment földet, melyből az 
uj Ádám alkottaték. Mindezt nem mondhatnák pedig, ha Mária nem 
volna bűn nélküli. — Igazolja.

3) Az egyház hite. Ezt legvilágosabban hirdeti Mária „szeplő �
telen fogantatásának“ ünnepe, melyet nyugaton már a 7. században, 
keleten pedig már előbb megtartottak.

4) Ezt bizonyítja a római pápák eljárása is, kik, mint a hit 
legfőbb őrei és a keresztény élet előmozdítói azt rendelék, hogy a 
fogantatás ünnepe mindenütt ugyan oly fénynyel tartassék meg, mint 
a születés napja és pedig az egész egyházban nyolczaddal. — 
Igazolja

5) Az egész világ püspökei és a hivek közmegegyezése. IX. 
Pius, mielőtt az említett hitágazatot kihirdette volna, egy körlevélben 
fölszólította volt a világ összes püspökeit, hogy a Szentlélek segé �
lyül hívása mellett tudósítsák őt, a főpásztort, hogyan és miképen 
tisztelik híveik a szent szűz szeplőtelen fogantatását, és mit tartanak 
ők is mint főpásztorok, egy erre vonatkozó hitágazatról. É s íme 
valamennyien bizonyságot tevének a saját és híveik nevében a szep �
lőtelenül fogantatott szűz anyában való hitről és az iránta nyilvánuló 
ájtatosságról, és a hit ezen bizonyságához csaknem mindnyájan 
odacsatolták a forró kérelmet, hogy Jézus Krisztus földi helytartója 
emelje legfőbb tekintélye által e tant hitágazattá. íme tehát mind�
ezekből világos, hogy az egyház a szeplő nélküli fogantatást kezdet 
nélkül hitte.

Az eredeti bűn következményei.
Miféle rósz következményei vannak az eredeti bűnnek minden 

emberre ?
1) „Isten kegy vesztése, mi által m egszűnt Isten fia és a mennyi 

ország" örökössé lenni.“



Amit Ádám az engedetlenség bűne átal elvesztett, abból 
semmi sem található fel utódaiban, mert mindent ő nemcsak m agára 
nézve, hanem összes maradékaira nézve is elvesztett. Azért miként 
ő bukása után nem volt többé birtokában a megszentelő malasztnak, 
és a mennyországhoz való örökségi jognak, úgy mi is már szüle �
tésünkkor nélkülözzük ezen malaszt adományokat. Már létünk első 
pillanatában hiányzik nekünk a megszentelő malaszt, melylyel Isten 
Ádámban folékesitett, és éppen azért a kegyvesztés állapotában va �
gyunk; Isten utál bennünket, mert a mennyegzői ruhát nem látja 
rajtunk, kiket egykor az égi lakomára meghívott. Következménye

2) A tudatlanság, testi kívánság és roszra való hajlam. Mily 
nagy a) a tudatlanság az emberek közt, ezt bizonyítják a szám ta �
lan siralmas tévelyek a legfontosabb ügyekben és igazságokban, 
különösen a fensőbbekben és isteniekben. Hányszor megtörténik, 
-hogy a jót rosznak, a roszat jónak nevezik, és igy a sötétségből 
világosságot, a világosságból sötétséget csinálnak (kövek, állatok 
imádása stb). b) A testi kívánság és a roszra való hajlam. Habár 
az ember a bűn és bukás jelen állapotában megismeri is a jót és 
azt helyesli, benne gyönyörködik, a rendetlen érzékiség, vagy testi 
kívánság mégis hánykolódik és bűnre csábítja az akaratot. így 
már Ádám és Éva is keserűen tapasztalák, mily rettentő csapást 
idézett elő családjokban az érzékiség, melyet engedetlenségök sza �
bad pórázra eresztett vala. Legidősebb fiokon Kájnon, erőt vett az 
irigység, és arra vivé őt, hogy ártatlan öcscset,! Ábelt meggyilkolja. 
— Következményei

3) Mindenféle bajlódások, fájdalmak, csapások és végre a 
halál. Mi egyéb az egész föld, mint egy nagy temető, egy nagy 
sirhalom, melyben nemzedékek ezrei porlanak, várva az utolsó 
napot, az egykori föltámadást. De a legborzasztóbb valamennyi 
büntetés közt az örök halál, az örök kárhozat, melyet az el nem 
törölt, e r e d e t i  bűn maga után von. Ugyanis miként a lélek ter �
mészetfölötti élete a megszentelő malaszt bírásában áll, úgy annak 
természetfölötti halála sem egyéb, mint e malaszt elvesztése. És 
miként a lélek természetfölötti élete csak a testi halál után, Isten 
örök látása által lesz tökéletessé, úgy a halál is csak a testi halál 
után lesz tökéletes örök halállá, t. i. az által, hogy a lélek örökké 
elszakadva lesz Istentől, és igy örök kárhozatra jut.

Vájjon a bűn rósz következményei csak az embereket snjtották?
„Nem; büntetés érte a földet is, mely az ember végett terem �

tetett."
Adám Istenhez hasonlóan uralkodott a földön mindaddig, míg 

szivében tisztán, sértetlenül megőrizé Istennek természetfölötti és 
természetes képmását. A Teremtő keze ülteté azt be, égi harmat 
nedvesité, azért gazdagon termett füveket, virágokat és gyüm ölcsö �



két. A állatok is ártatlanul játszadozának királyuk szeme e lő tt; az 
oroszlán és tigris szelíd bárányként simultak lábaihoz és engedel�
meskedtek ujja intésének. Minden örült amiatt, hogy az ember vé�
gett létezhetik; áldás és gyönyör uralkodott az egész földön és 
minden élő lényen. De amint Adám vétkezett, — rögtön Isten átka 
sujtá a íöldet és az állatokban is íölébredt a vadság és kegyetlen �
ség. „Legyen átkozott a föld munkádban — mondá Isten — fárad �
sággal eszel abból életed minden napján; töviseket és bojtorjánokat 
terem az n ek ed ;“ s ezen átok még most is nyomja a földet és 
kényszeríti lakóit, hogy orczájok verejtékével műveljék és kimond�
hatatlan fáradsággal keressék keserű  kenyeröket. Az állatok legna�
gyobb része, miként a bukott Adámnak, úgy utódainak is csak 
kényszerítve, félelemmel és rettegéssel szolgál, és alig van közöttük 
egy, mely néha ura ellen ne fordulna, sőt némelyik a vérét is szom �
jazza.

Isten megkönyörül a bukott emberiségen.
Mi történt volna az emberrel, ha Isten meg nem könyörül rajta ?
„Senki sem nyerhetett volna kegyelmet és nem üdvözülhetett 

volna. “
Miként a földi paradicsomba, honnét kiüzetett vala, nem me�

hetett többé vissza az ember, minthogy egy kerub lángoló pallossal 
őrzé kapuját, — éppen úgy nem mehetett be a mennyei paradi�
csomba sem, minthogy annak kapuját az isteni igazságosság keze 
bezárta. A bűnös ember tehát ezáltal oly mélységbe esett, honnét 
magától soha ki nem juthatott volna. A  malaszt élete és ezzel a 
dicsőség és az örök élet lehetetlenné vált rá nézve, miután nemcsak 
a természetes életet, hanem a természetfölöttit is egyedül Isten adhatja.

Ha. pl. egy közönséges ember társát megsérti, összeszidja, 
tartozik megsértett becsületét megfelelő módon helyreállítani. De 
ugyanez áll akkor is, ha egy nagy urat, vagy egy királyt gyaláz 
m eg ; csakhogy ekkor már sokkal nagyobb legyen az elégtétel, 
mert a becsület megsértése annál nagyobb és súlyosabb, minél hit�
ványabb a gyalázó és minél nemesebb a gyalázott. Minthogy pedig 
a bűn egy hitvány teremtmény rósz akaratából származik és a vég �
telen Fölséget sérti meg, világos, hogy az végtelen becsületsértés. 
Oly nagy ez, hogy már nagyobbat lehetetlen képzelni és nemcsak 
ideiglenes, hanem örök büntetést is érdemel. Ebből tehát elvitázhat- 
lanul következik, hogy a tökéletesen megfelelő becsület-helyreállitás- 
nak, vagyis az elégtételnek is olyannak kell lennie, mely nagyobb 
jjiinden képzelhető elégtételnél, vagyis végtelen. Ámde ily elégtételt 
nem adhat semmiféle teremtmény, még a legtökéletesebb angyal sem. 
Sőt ha az üdvözült lelkek mind egyesülnének is, hogy ily elégtételt 
szolgáltassanak, mégsem tehetnék, mert elégtételök mindig csak kor �



látóit maradna. Bukott ember ily elégtételt nem adhatott, hanem igen 
a végtelen irgalmu Isten. Meg is adta ezt, a midőn elküldé egyszü �
lött Fiát, — ki a megsértett erkölcsi rendet helyre állítandó, a bűn �
nek megfelelő teljes érvényű elégtételt adott a bűnös emberért az 
irgalmasság Atyjának.

Hogyen könyörült meg Isten a bukott emberen?
„Megváltót igért neki, aki teljes elégtétel által elvegye róla a 

bűnt és a mennyországhoz való jogot visszaszerezze.“
Isten az embert nem akará a paradicsomból úgy kitaszítani, 

hogy meg ne vigasztalja, s a reménynek egy sugarát ne lövelje 
szivébe. Azért igy szólott a kígyóhoz: „Ellenkezést szerzek közöt�
ted és az asszony között, a te ivadékod és az ő ivadéka k ö zö tt; ő 
fejedet fogja összezúzni.“ Ezen ígéret a sátánnak szól, de m ásrészt 
benne foglaltatik a Megváltóról szóló biztató ígéret is, mert Isten 
úgy akará, hogy ki az asszony által győzött, az asszonytól (a bold. 
Szűztől), s az asszony ivadéka (Jézus) által győzessék le és tipor- 
tassék össze. E z vala tehát a tökéletes elégtétel bekövetkezésére 
vonatkozó Ígéret, mely által a Megváltó elveszi a világ bűnét; ezen 
elégtétel abból fog állani, hogy engedelmeskedvén és alázatos lévén 
egész a kereszthalálig, visszaadja Istennek a tiszteletet, melyet tőle 
az engedetlenség és kevélység elrabolt; Ő Isten és ember le s z ; Isten, 
hogy engedelmessége és alázatossága végtelen érdemű legyen; ember, 
hogy magát helyettünk alázza meg. E szerint a bűn büntetését Isten 
fogja elszenvedni, hogy az ember ne bűnhődjék úgy, amint érdemelte.

De ha a Megváltó malasztja nélkül senki sem üdvözülhet, hogyan 
juthattak mennyországba azok, kik a Megváltó eljövetele előtt éltek?

„Kik a Megváltó eljövetele előtt éltek nem mehettek ugyan be 
ő előtte a mennyországba, de a malaszt segítségével, melyet Isten 
az eljövendő Megváltó érdemeiért adott nekik, kiérdemelhették a 
mennyországot és azután vele együtt be is mehettek abba“.

Mennyországba ugyan senki sem mehetett, mig az isteni Üdvö�
zítő, mint a halál és pokol legyőzője, meg nem nyitá annak kapuit és 
maga is dicsőségesen be nem ment a b b a ; ámde azért az ő eljövetele 
előtt sem szenvedtek az emberek hiányt az isteni malasztban, mely 
által szentül élhettek és jókat cselekedve, kiérdemelhették a m ennyorszá �
got. Hogy ez igy van, kitűnik a Krisztus előtti szentek példáiból is, kiket 
Isten maga állit szemeink elé, mint a türelem, istenség, élő hit, erősség, 
tisztaság, felebarátí szeretet és más erények mintáit. Ilyenek pl. Noé, 
Ábrahám, a szűz tiszta József, a béketürő Jób, Dávid, Tóbiás stb., 
kik a megváltó előtt éltek ugyan, de Isten az eljövendő Megváltó 
érdemeiért, —- kibén hittek, s kit előre hirdettek, adott malasztot, 
a z a z , segítséget — s jó tetteik által kiérdemelték a m ennyországot 
s abba aztán Jézussal együtt be is mehettek.



Isten intézkedései az emberek üdvére a bűnbe- 
eséstől a Megváltó eljöveteléig.

Adott-e Isten a pogány oknak is eszközöket és malasztokat 
leikök üdvösségére? Vagy meghivta-e Isten a pogányokat is az 
üdvösségre ?

„Igenis adott; nemcsak a zsidóknak, hanem a pogányoknak 
is kijelenté magát és különböző módon bünbánatra és javulásra 
inté ők et.“ Oktatá pedig Isten a pogányokat:

1) A lell^iismeret szava és belső sugalmak által; vagyis mint 
szent Pál bizonyítja : Isten az ő szivökbe is odaírta a természetes 
erkölcstörvényt, mert ha szerinte éltek, megizlelték a tiszta lelkiis�
meret édes vigaszát; ha pedig azt megsértették, sarkalta őket a 
boldogság utáni vágy és egy fensőbb láthatatlan boszulótól való 
félelem, mely alól ők sem vonhatták ki magukat teljesen. Oktatá ő k e t:

2) Természetes jótétemények által. „Isten sohasem muíasztá 
el, — mondja ugyancsak szent Pál, — hogy bizonyságot tegyen 
m agáról (még a pogányok előtt sem), jó t árasztván az égből, esőt 
adván és termékeny időket, örömmel és eledellel töltvén be a szi �
veket.“ 2) Oktatá őket

3) Büntetések által. Isten az egész emberiséget megbüntető 
vizözönnel, Sodomát és Gomorrhát tűzzel, Egyptom és Kanaán 
népeit iszonyú csapásokkal. Ezek és ehhez hasonló büntetéseknek 
az volt a czélja, hogy a) Istenhez térítsék a sú jto ttakat; azért Isten 
a gonoszoknak legtöbbnyire időt engedett, hogy gonoszságukkal 
fölhagyjanak, b) Hogy a jövő nemzedéket a rosztól visszarettensék. 
Oktatá őket.

4) Rendkívüli férfiak által, kiket időnkint közöttük támaszta. 
így Jób az arábiai törzsek előtt ragyogó példája volt az Isten aka �
ra tán  való megnyugvásnak és a Megváltó eljövetelére vonatkozó 
bizalmas reménynek. Melkizedek, király és pap, a kanaáni népek 
szeme láttára m utatá be az igaz Istennek, az ég és föld teremtő �
jének, az imádás tiszta áldozatát.3) Dániel pedig megmutatá a 
babyloni és persa királyoknak, hogy „Izrael Istene az istenek Istene 
és a királyok ura ,“ mert Isten bölcseséget adott neki, melynek 
segélyével megfejté azoknak titokzatos álmait, fölfedezé Bél pap �
jainak csalásait és csodálatosan szabaditá ki őt az oroszlánok ver �
méből. Azért Dárius ezt irá a perzsa birodalom összes népeinek;. 
„Parancsot adtam, hogy egész birodalmam területén féljék és tisz �
teljék a  Dániel Istenét, mert ez az élő Itsen, ki megmarad örökké.“ s)



5) A zsidók által, kiket szent könyveikkel együtt a pogányok 
közt széjjelszórt. Miként egyes kiváló férfiakat, úgy az összes 
izraelita népet is arra szemelte ki Isten, hogy az ő ismeretét, télel�
mét és szereiét terjeszszék a pogányok között. Ezen hivatását tel- 
jesité a zsidó nép Egyptomban, az Ígéret földjéért vívott harczok- 
ban, Dávid és Salamon uralkodása alatt, midőn Istenének dicsősége 
és neve a pogányok országait széliében betölté, különösen pedig a 
babyloní fogság idején. így történt, hogy ami a zsidókra nézve 
büntetés volt, a pogányokra nézve áldások és maiasztok forrása lön. 
Helyesen mondá tehát az öreg Tóbiás: „Azért szórt Isten titeket 
szét a pogányok közt, kik ő t nem ismerik, hogy csodáit hirdes �
sétek és őket megtanítsátok, hogy nincs más hatalmas Isten, mint 
ő .“ 1) Oktatá őket.

6) Néha angyalok, álmok, csodás jelenések vagy események 
által is. A szentirás a már felhozottakon kívül még különböző más 
eszközöket is emlit, melyek által Isten a  pogányokhoz beszélt. így 
Kornelius római századost egy angyal által szólitá föl, hogy Péter 
apostolt magához hivassa. 2) Továbbá a gőgös Nabukodnezárt álom 
által inté meg. 3) Végre az istenkáromló Baltazár király előtt egy 
titokzatos kéz irta fel a  végzetes szavakat: Mene, Thekel, Phares, 
mely a birodalom bukását jelen té .4)

Miért nem jött el az igért Megváltó mindjárt a bűnbeesés 
után ?

„Mert Isten úgy akará, hogy az emberek előbb tapasztalják, 
mily nyomorba dönté őket a bűn, és hogy Istenen kivül senki sem 
szabadíthatja meg őket.“

Valamig remélni lehetett, hogy a beteg Lázár természetes utón 
is meggyógyulhat, Jézus nem ment Bethániába őt meggyógyítani. 
Csak szeretett barátjának halála után négy nap múlva, midőn teteme 
már oszlásnak indult vala, sietett oda, hogy a holtat föltámaszsza. 
Jézusnak ezen késlekedése kétségkívül azért történt, hogy a föltá�
m asztás csodája, mely által isteni küldetését megpecsételni akará, 
annál ragyogóbb és feltűnőbb legyen, hogy igy mindazok, kik 
ennek tanúi valának, úgy tekintsék őt, mint aki egyedüli szerzője 
a megsiratott Lázár életének. Ugyanezen okból engedett Isten 4000 
évet elmúlni, mielőtt megjelent volna a paradicsomban tett Ígéretet 
beváltani és az egész emberiséget, mely az örök halál nyűgeiben 
fekszik vala, uj életre támasztani. Isten ugyanis megengedé, hogy 
a bűnös emberiség, mely a fensőbb élettől megfosztatott, súlyos, 
természetes utón teljesen gyógyíthatatlan sebekben feküdjék, az 
erkölcsi romlottság és mindenféle nyomor legmélyebb örvényébe



sülyedjen és mintegy feloszlásnak induljon, hogy aztán az életre- 
kelés csodája által annál dicsőbben ragyogjon és az emberek annál 
könnyebben fölismerjék, hogy a fensőbb 1 életnek és üdvnek egyedül 
Isten a  szerzője, és igy annál inkább higyjenek malasztjának ere�
jében, annál forróban köszönjék meg azt, és annál buzgóbban 
használják fel azt.

Minő volt a világ állapota Krisztus eljövetelekor?
„Az egész világ bálványokat imádott és mindenféle bűnökbe 

volt elmerülve, csupán a zsidók ismerték, még az igaz Istent.“
A pogány vallás, a helyett, hogy az embereket javította volna, 

fészke volt minden rútságnak és ünnepei teljesen kiirtottak a szív �
ből minden szemérmet és becsületérzést. Nem volt oly oCsmány 
tett, melyet Isteneik valamelyikének példája nem szentesített volna. 
Róma büszke volt arra, hogy 30 ezer istene van, és azok számát 
még folyvást szaporitá. Mióta Augusztus császár, kinek uralkodása 
alatt Jézus született, a birodalom istenei közzé igtattatott, a leggo�
noszabb császárok még életökben követelték maguknak e kitünte
tést, mit a  hízelgők és haszonlesők sietve meg is adtak nekik. 
Csupán az ég és föld igaz Istenét nem tisztelték, kinek pedig 
habár öntudatlanul a nagy műveltségű Athenben, a pogány böl- 
cseség fővárosában, egy oltár állott ily felirattal: „Az ismeretlen
Istennek.“ Ha imádkoztak, vagy az isteneknek áldoztak is, ezt 
korántsem azért tevék, hogy tőlük bölcseséget és erényt kérjenek, 
hanem hogy jólétet, szerencsét, vagy sikert könyörögjenek valamely 
legtöbbször gonosz vállalathoz.

Ily körülmények közt nem csoda tehát, ha a jobb érzésű  po- 
gányok közül némelyek egy fensőbb segély után sóvárogtak, ha 
sokan az emberi erények tündöklő mintaképét és egy szilárd, isteni 
tant óhajtottak, mely biztos felvilágosítást nyújtott volna nekik 
rendeltetésökről és a halál utáni állapotokról. Már Krisztus előtt 
hatvan évvel, Cicero a legnemesebb római világbölcs hiven festé 
azon elragadtatást, melyet az emberek éreznének, ha egy-szer oly 
boldogok lehetnének, hogy a tökéletes erényt élő és személyes 
alakban láthatnák. É s Isten úgy akará, hogy a megváltás után 
epedő emberiség nem sokára részesüljön is e szerencsében. El is 
jött a t ö k é l e t e s  e r é n y t  é l ő  é s  s z e m é l y e s  a l a k b a n  
ábrázoló lény Jézus személyében, kit azonban földíes gondolkozásu 
vérei — a zsidók — el nem fogadtak, s ez az oka miért teljesül�
tek be felettök az Ur ezen szavai: „Mondom pedig nektek, hogy 
sokan eljőnek napnyugotról és letelepülnek Ábrahámmal, Izsákkal 
és Jákobbal a mennyek országába, az ország fiai pedig kivettetnek 
a külső sötétségre.“ *)

*) Máté, 8, n , 12.
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• X. Piusz pápa „Pascendi dominici gregis” kezdetű enciklikája
(1907. szeptember 8.)

• XI. Piusz pápa „Mortalium animos” kezdetű apostoli körleve-
le (1928. január 6.)

• XI. Piusz pápa „Divini illius magistri” kezdetű apostoli körle-
vele (1929. december 31.)

• XI. Piusz pápa „Vigilanti cura” kezdetű apostoli körlevele
(1936. június 29.)

• XII. Piusz pápa „Humani generis” kezdetű apostoli körlevele
(1950. augusztus 12.)

• Anthony Cekada: Új mise vagy hagyományos mise?

• Donald J. Sanborn: Tájkép zsinat után

• Donald J. Sanborn: A vallások átalakítása

• Donald J. Sanborn: Ellenállás és fogyatkozhatatlanság –
avagy Hol az Egyház?

• Alfredo Ottaviani bíboros · Antonio Bacci bíboros · Római
teológusok egy csoportja: Az Ottaviani Intervenció

• Anthony Cekada: Hagyományhű katolikusok, tévedhetetlen-
ség és a pápa

• Donald J. Sanborn: Miért nincs helye katolikusoknak a No-
vus Ordóban?
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Előkészületben:

• Finn Ferenc SJ: Lightfoot Kolozs (1942)

• Finn Ferenc SJ: Fülöp (1932)

• Finn Ferenc SJ: Merton Ada (1899)

• Anthony Cekada: Mi a baj a modern mise imádságaival?

... és sok egyéb is.

https://kapisztrankiado.hu
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