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ELŐSZÓ.
„A sziv  sohasem lesz meleg a földhöz, 

ha hideg az ég h ez“
Bougaud Emil.

E sorok irója nem akar mást összeállított müvével, 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 tüzétől. — Avagy nem ugyanezt akará elérni isteni 
tanító M esterünk Jézus Krisztus is, midőn igy sz ó l: „Tüzet jöttem 
bocsátani a földre és mit akarok, hanem hogy felgyuladjon ?“ (Luk. 
12. 49.)

E  szerény mü iskolai könyv lévén, s igy nagyon természetes, 
hogy első sorban a fiatal — romlatlan gyermeki szivet akarom 
fölgyujtani, 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 szenvedélyek viharaitól megtámadott sziveket — a 
benne feltalálható isteni tan az Ur kegyelmével a tűzhöz hasonló 
módon m egtisztítsa a nem odavaló dolgoktól. — Szóval az inaknál 
Isten segítségével építeni, — a meglett kom áknál rombolni akarok; 
azoknál az Isten templomát akarom fölépíteni, — mely szent Pál 
apostol szerint m aga az em ber; ezeknél az Isten templomát — az 
embert — akarom a földies érzéstől és gondolkozástól megtisztí�
tani, s ezeket az előbbiekkel együtt örök rendeltetésüknek megfelelő - 
lég oktatni s az üdvösség utján kalauzolni.

A mü három füzetben jelenik meg, négy évfolyamra osztva, 
mint ahogy e sorok irója azt az „Egri nagy Káté“ nyom án eddig
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is előadta a következő módon, Á 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 bib �
liai 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 erények-' 
ről szóló részt, az egyház-történelemmel; a n e g y e d  é v e n  a 
m a i  á s z t  eszközeit 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 is �
kolák V. VI. VII. és VIII. osztályú tanulóinál, hogy ez által hittant 
minden évben tanulva, — a z  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 ü  katholikus ne 
szűnnék meg soha hite szerint é l n i  és cselekedni. E zt akarom 
fáradságommal elérni, s ha ez sikerülend a boldogitottakkal magam 
is az leendek.

Igaz, azt mondhatja nem egy kollegám, ha a füzeteket m eg �
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, mint hogy az ifjúság 
szellemi felfogási képessége egyszer több, m áskor kevesebb anyag 
feldolgozását engedi m eg ; különben is, amely osztály szellemi te�
hetség dolgában kevesebb talentummal bir, mint a mennyi szü k sé �
ges volna a tananyag részletes és kimerítő 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, 1889. Szentgyörgyhava 25.

TÓTHFALUSSY DÁNIEL,
képzőintézeti hittanár, elemi iskolai hitelemző, 

az irgalmas nénék rendes gyóntatója.



MÁSODIK RÉSZ.

A parancsokról.
A hit által, — melyről az első rész szól — csalhatatlanul 

megismerjük, hogy Isten a mi teremtőnk és urunk, megváltónk es 
megszentelünk, vegczélunk és örök üdvösségünk forrása. A paran �
csok pedig, melyekről a második rész szól, megmutatják az utat, 
melyen mint keresztények folyvást haladni tartozunk, hogy végczé- 
lunkhoz, — Isten boldogító szemléletéhez eljuthassunk; a parancsok 
megismertetik velünk cselekvéseink legfőbb zsinórmértékét, Isten 
akaratát, mely parancsai által nyilvánul. Ezen második rész tehát 
azon életszabályokat — parancsokat — foglalja magában, melyek 
Istentől lettek kinyilatkoztatva, és az egyház által elénk adva. E z 
három főrészre oszlik. Az első rész Isten 10 és az anyaszentegy- 
ház 5 parancsait ism erteti; a második rész szól a parancsok meg�
szegéséről, vagyis a bűnrő l; végre a harmadik rész az erényekről 
és a keresztény tökélyről vagyis a keresztény erkölcstörvény kész �
séges és tökéletes teljesítéséről.

Elég-e az üdvösségre, ha csupán hiszsznk mindazt, mit Isten 
kinyilatkoztatott ?

„Nem elég; a parancsokat is meg kell tartanunk.“
Hogy a m ennyországba juthassunk, kivétel nélkül hinnünk kell 

mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott; azonban e hit maga még nem 
elégséges bennünket valósággal az örök üdvösségre segíteni. A ván �
dor hiába látja messziről u tazása czélját; ha egy lépést sem tesz 
feléje, soha sem éri el azt. így a keresztény is, ki földi vándorlása 
czélját, az égi hazát, a hit sugáránál tisztán látja, soha sem jut el 
oda, ha nem igyekszik a helyes utón haladni. A mennybe vezető 
utat képezik pedig az Isten és az egyház parancsai; ki ezeket meg �
szegi, letér a mennyei ú tró l; aki pedig megtartja, előre megy rajta. 
Azért mondja K risz tus: „Ha az életre be akarsz menni, tartsd meg 
a  parancsokat;“ 1) m ásutt pedigi „Nem minden, aki mondja nekem:

J) Mát. 19, I7.



„Uram, U ram ! megyen be mennyek országába, hanem aki meny- 
nyei Atyám akaratát cselekszi.“ *) Vagyis aki a hit által fölismeri, 
hogy Isten az ő legfőbb Ura, és ezt talán külsőleg is vallja, de az 
ő akararát még sem teljesiti, az büntetésre méltóbb és a m ennyor�
szágot kevésbbé érdemli, mintha arról nem birna semmi ismerettel. 
A hit tehát egymagában nem üdvözít; ezzel senki se ámítsa m a�
gát, mert ily utón a sátán is remélhetné, hogy valamikor kiszaba �
dul a pokolból és azután üdvözülni fog; mert „az ördögök is hisz �
nek — mondja szent Jakab apostol és rettegnek;“ 2) hisznek, de ez 
a hit csak fokozza gyötrelmöket. „Mit használ atyámfia — foly�
tatja tovább, — ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cseleke�
detei nincsenek?“ Vájjon a hit üdvözítheti ő t? Ha öcsénk, vagy 
hugunk mezítelenek és szűkölködnek mindennapi élelemben, azt 
mondja pedig valamelyitek azoknak : Menjetek békével, melegedje�
tek föl és lakjatok jól, de nem adtok nekik testi szükségre valókat, 
mit használ az ? Vagyis az ilyen hit épen oly hasztalan ránk nézve, 
mint részvétünk szűkölködő embertársunk iránt, ha az nem buzdít 
bennünket, hogy neki valamit adjunk.

Megtarthatjuk-e Isten parancsait?

„Igenis az isteni malaszt segélyével, melyet Isten senkitől sem 
tagad meg, ha érte könyörög.“

Egy bölcs király sohasem hoz oly törvényeket, melyeket alatt �
valói meg nem tarthatnak; egy igazságos bíró sohasem büntet oly 
vétségeket, melyek kikerülhetetlenek. Már pedig Isten a legbölcsebb 
király és legigazságosabb biró, utolérhetlen példaképe minden tör �
vényhozónak és birónak. Esztelenség és istenkáromlás lenne tehát 
föltételezni, hogy Isten oly törvényeket adott az embereknek, ső t 
azok teljesítését örök büntetéssel is sürgeti, melyeket azok nem tart �
hatnak meg. Az isteni parancsok megszegését tehát elkerülhetjük, 
mert erről Isten végtelen bölcsesége és jóságos volta kezeskedik. 
Ugyanez tűnik ki Zakariás és Erzsébet példájából, kikről irva van : 
hogy fedhetlenül jártak az Urnák minden igazságaiban és parancsai�
ban. Igaz ugyan, hogy az eredő bűn által meggyengült term észetes 
erőnkből nem vagyunk képesek az isteni törvényt tökéletesen m eg �
tartani ; de természetes erőnket segíti a természetfeletti malaszt, mely 
egy kérelmezőtől sem tagadtatik meg.

Ha azonban mindezek daczára nehezünkre esik az Ur paran �
csait megtartani, e miatt ne őt vádoljuk, hanem saját renyheségün- 
ket és hiányos buzgalmunkat az imádságban. A szentirás is azt 
bizonyítja, hogy azok nem nehezek, sőt maga Krisztus is így szól 
szent Máténál: „Jőjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és ter �



helve vagytok, és én könnyítek rajtatok. Viseljétek az én igámat, 
akkor nyugalmat találtok, mert az én igám édes és az én terhem 
könnyű .“ >) Erre nézve nagyon elmésen hasonlítja össze sz. Ágos�
ton Isten parancsait a madarak szárnyaival: „Krisztus terhe — úgy �
mond — nem teher arra nézve, ki röpülve akar fölemelkedni. A m a �
darak is igy hozdozzák szárnyaik terhét és e teher emeli őket a 
levegőbe.'“ így az isteni erkölcstörvények is a szárnyakat pótolják, 
melyek mint a királyi sast, Istenhez, az igazság napjához, az örök 
világosság hónába emelnek bennünket.

A főparancsról.
Melyik azon föparancs, mely a többit is mind magában 

foglalja?
„Ez a szeretet parancsa Isten és felebarátunk iránt.“
Egy zsidó törvénytudó azt kérdezé egykor Jézustó l: „Melyik 

a törvényben a legfőbb parancs!“ Mire Jézus igy felelt: „Szeresd a 
te Uradat, Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből, teljes elmédből 
és minden erődből.“ Ez a legnagyobb és legelső parancs. A m áso �
dik hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint tenm agadat.“ 2)

1) A szeretet parancsa főparancs, mert a szeretet legkitűnőbb 
és legszükségesebb az erények közt, miként ezt az apostol erősen 
h angsú lyozza: „Legyen bár jövendölő tehetségem — írja ő — és 
tudjak bár minden titkot és minden tudom ányt; legyen bár oly tel�
jes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhessem ; ha szeretetem nincs, 
semmi vagyok. Oszszam bár el a szegények táplálására minden va �
gyonomat, és adjam át testemet, úgy hogy égjek, ha szeretetem 
nincs, mitsem használ nekem.“ 3) A szeretet parancsa tehát arra 
sürget bennünket, hogy a legkitűnőbb erényt gyakoroljuk, mely a 
többinek is értéket kölcsönöz és így jobban előmozdítja tökélyes- 
bülésünket, mint bármely más parancs. A szeretet Istennek rendeli 
alá az akaratot, az akarat pedig az egész embert, és az ő szent 
akaratával oly bensőleg egyesíti, hogy az sohasem akar egyebet, 
mint amit Isten akar. De ez nem is csuda, hiszen az ember töké�
letessége a íöldön éppen abban áll, hogy Istennel úgyszólván egy 
lélek, egy akarat legyen.

2) Az Isten és a felebarát iránti szeretet parancsa magában 
foglal minden más p a ran cso t; azért az isteni törvényhozó is hozzá 
adja e m egjegyzést: „E két parancstól függ a törvény és a prófé�
ták .“ 4) Azaz minden erkölcsi szabály, mely a szentirásban le van 
téve, oda megy ki,' hogy e két parancs, mely tulajdonképen egyet



tesz, teljesítessék. Azért ezen főparancs hasonlít oly forráshoz, 
melyből különféle patakok erednek; vagy egy fatörzshöz, melynek 
különféle ágai vannak ; vagy a naphoz, mely különféle sugarak ál�
tal, az egész földet bevilágítja; vagy a tengerhez, melyből szám os 
folyó ered és ismét visszatér bele.

1. §. Az Isten iránti szeretetről.
Mi az Isten iránti szeretet?
„Istentől belénk öntött erény, mely által magunkat neki, rmint 

legfőbb jónknak szivünkből átadjuk, hogy akaratát teljesítve, tetszé �
sét megnyerjük és vele egyesüljünk.“

Valakit szeretni általában annyit tesz, mint neki szívélyes haj�
lamból jót,akarni. Tehát Istent szeretni annyit jelent, mint neki szi �
vünkből mindenek felett jó t akarni, az ő végtelen tökélyein örven�
deni, kívánni és óhajtani, hogy őt végtelen jósága miatt mindenki 
megismerje, szeresse és dicső ítse; szóval annyit jelent, mint „m a�
gunkat neki, a legfőbb jónak, szivünkből oda adni.“

Ámde a szeretet nem elégszik meg ezzel; birni is akarja Istent 
és vele egyesülni óhajt m ost és örökké. Továbbá a szeretet már 
természeténél fogva egyesülésre törekszik ; s minél erősebb a sze �
retet, annál fájóbb megválni attól, kihez vonzódik. Azért óhajtott 
szent Pál is „feloszlam és Krisztussal lenni.“ J)

Minő legyen Isten iránti szeretetünk?
„Legyen 1) természetfölötti, 2) mindenekfölötti, 3) m unkás.“
1) Isten iránti szeretetünk akkor természetfeletti, ha Istent a 

malaszt segélyével nemcsak úgy szeretjük, amint eszünk által meg �
ismerjük, hanem úgy is, amint a hit ismerteti meg velünk. Vagyis 
nem úgy kell Istent szeretnünk, mint a természet alkotóját és a 
természetes javak adományozóját, hanem mint végtelen irgalmu 
Atyát, ki bennünket fiainak fogadott, és érettünk egyszülött Fiát 
adta, hogy megváltson, megszenteljen és egykor örökre üdvözitsen.

2) Istent mindenekfölött akkor szeretjük, ha őt jobban szeret �
jük, mint bármi egyebet, úgy, hogy készek vagyunk inkább mindent 
elveszteni, mint tőle a bűn által elszakadni. Ily szeretettől égett sz. 
Pál apostol, midőn irja vala: „Ki szakíthat el minket Krisztus sze- 
retetétől? Háborúság, szorongatás ? éhség, meztelenség, veszedelem, 
üldözés fegyvere? Bizonyos vagyok, folytatja, hogy sem halál, sem 
élet, sem jelenvalók, sem jövendők, sem egyéb teremtmény nem 
szakíthat el minket Isten szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus Krisz�
tusban vagyon. “ *)



3) Szeretetünk akkor munkás, ha azt cselekszük, ami Istennek 
tetszik, vagyis ha parancsait megtartjuk.

Szent János szerint Isten szeretete abban áll, hogy az ő p a �
rancsait m egtartjuk; és Krisztus maga is igy szól; „Aki parancsa �
imat megtartja, az szeret engem.“ *) É s ez teljesen igaz, mert hiszen 
esküdözhetik a gyermek, hogy igy-ugy szereti szülőit és kifejezheti 
ragaszkodását külső enyelgések által ezer módon, de ha nem cse- 
lekszi meg ami nekik tetszik, ha parancsaik ellenére tesz, és azok 
miatt zúgolódik, akkor szeretete nem munkás, az nem is szeretet, 
szavai és enyelgései csak bosszantó szineskedések. így áll a dolog 
Isten szeretetével is. Aki azt m ondja: szereti Istent, de parancsait 
nem teljesiti, az hazug és képmutató.

Miért kell Istent szeretnünk?

Azért, „mert 1) ő a legfőbb legtökéletesebb jó .“
Az emberi sziv azért van teremtve, hogy szeresse a valódi 

jót, és pedig annál inkább, minél nagyobb és tökéletesebb az. Már 
pedig Isten a legfőbb és legtökéletesebb jó ; következéskép az em �
beri szívnek első és legfontosabb kötelessége is őt szeretni: „Maga�
dért teremtettél bennünket oh U ram !“ mondja szent Á goston; és 
nyugtalan a mi szivünk, mig Te benned meg nem nyugszik.“

2) „Mert ő előbb szeretett minket és velünk számtalan testi 
és lelki jó t tett.“

„Szeressük Istent — irja sz. János — mert Isten előbb sze �
retett m inket.“2) Semmi sem gyújthat bennünket bensőbb szeretetre 
Isten iránt, mint annak megfontolása, hogy Isten előbb, örökóta 
szeretett minket és időben számtalan jótéteményekkel halmozott 
el, ső t halmoz még most is. Létre hozott a semmiből, nem azért, 
mintha szüksége volt volna ránk, hogy b d d o g  legyen, hanem mert 
szeretett bennünket és üdvöziteni akart. Értelmet adott, hogy őt, a 
legfőbb igazságot megismerjük; szivet, hogy őt, a legnagyobb jót, 
a szépségek szépségét szeressük. Megalkotá érettünk a látható 
világot a  mindenhatóság, bölcseség és jóság  csodáival, hogy isme�
retünk annál bensőbb legyen. Továbbá az örök Atyának ezen örök 
Fia emberré lön érettünk, 33 évig fáradozott, sokat szenvedett és 
végül a kereszten meghalt.

3) „Mert Isten parancsolja, hogy őt szeressük és jutalmul 
örök üdvösséget ígér.“

Isten jól tudja, mily elragadó hatást szoktak reánk gyakorolni 
a látható földi do lgok ; tudja mily sokszor és veszedelmesen nógat 
bennünket a kisértés, hogy az érzéki javakat többre becsüljük a 
láthatatlan mennyei javaknál. Azért úgy akart rajtunk segíteni, hogy



határozottan megparancsolá azt tenni, a mire az ész és hit külön �
ben is a legnagyobb nyomatékkai sürget, t. i. hogy őt mindenek- 
fölött, teljes szivünkből szeressük.

Mikor tökéletes Isten iránti szeretetünk és mikor tökéletlen?
„Tökéletes a mi szeretetünk, ha Istent mindenekfelett azért 

szeretjük, mert ő önmagában is legfőbb, szeretetre legméltóbb j ó ; 
tökéletlen pedig szeretetünk akkor, ha őt egyedül, vagy leginkább 
azért szeretjük, mert ő a mi legíőbb javunk, vagyis azon boldogság, 
melyet remélünk.“ (Más szóval olyan jó, melynek birása bennünket 
boldogít.)

Mi által növekszik és tökélyestül Isten szeretete szivünkben?
1) „A szentségek gyakori és méltó vétele által.“ Az Isten 

iránti szeretet olyan a szívben, mint a világosság, vagy a tűz, mely�
nek fényét, hőfokát gyarapítani lehet. Fokozni lehet pedig e szent 
lángot különösen a szentségek magunkhoz vétele által. Hiszen a 
szentségeket általában azért rendelte Krisztus, hogy a mennyből 
hozott isteni tüzet felgyújtsa az emberek szivében, vagy azt fokozza. 
Ezen utóbbit eszközli főleg az oltáriszentség, mely ha méltókép 
vétetik, gyarapitia a szeretet erényét és a lelket mindig bensőbben 
egyesíti Istennel. 2) A szeretet gyarapításának második m ó d ja : 
„Isten tökélyeit és jótéteményeit szemlélni, főleg pedig Jézus szen �
vedése és halála fölött elmélkedni. Ez inditá szent Ágostont is amaz 
ismeretes felkiáltásra: „Oh mily késő ismertelek meg téged, te
örökké régi és örökké uj szép ség ! Nagyon későn szerettelek meg 
téged ! Jaj nekem az időért, midőn téged nem szerettelek! Jaj és 
ismét jaj, ha valamikor megszünnélek téged szeretni.“ 3) A harm a �
dik eszköz, mely bennünk az Isten iránti szeretetet öregbitheti, az 
önmegtagadás és béketürés a sanyaruságok idején. Azért elmésen 
mondá valaki, hogy a szeretet tüzét fölszítani legjobb fa a keresztfa, 
vagyis a keresztek és szenvedések békés eltűrése. 4) Az isteni sze �
retet gyarapításának negyedik eszköze általában a jó  tettek gyakor �
lása. S igen helyesen, mert ezek valamint a legbiztosabb jelei az 
Isten iránti szeretetnek, úgy hatalmas eszközök is annak gyarapítására.

Mi csökkenti és szoritja ki szivünkből az Isten iránti szeretetet?
„Isten szeretetét a halálos bűn szoritja ki szivünkből, a bocsá �

natos bűn pedig csökkenti az t.“
A halálos bűn Isten ellenségévé teszi a lelket, mely eddig a 

megszentelő malaszt és a szeretet által Isten barátja volt. Ezen 
ellenséges állapot pedig éppen úgy nem fér meg egy szívben a 
barátság állapotával, mint a sötétség a világossággal. Mihelyt a 
szívben tanyát üt a halálos bűn, a szeretet .rögtön eltávozik abból.



A bocsánatos bűn nem szorítja ugyan ki szivünkből a szeretctet, 
de buzgalmát, hevét csökkenti; a vétkes hajlamokat növeli, melyek 
mindmegannyi békók, s a szeretet szárnyait lekötözik. Végre bizo �
nyos, hogy a szándékosan elkövetett gyakori bocsánatos bűnök 
lassankint a halálos bűn, tehát a szeretet elvesztésének útját
egyengetik.

2. §. A felebaráti szeretetről.
Kit kell Isten után különösen szeretnünk?
„A felebarátot vagyis minden embert kivétel nélkül.“
H ogy a felebarátot szeretni tartozunk, azt maga Krisztus 

m ondá ki egész határozottan az említett főparancsban. Ennélfogva 
e kötelesség oly szigorú, hogy aki azt megsérti, vagy nem teljesíti, 
Istent sem szeretheti igazán. E zt ugyancsak szent János is tanitja, 
írván: „Azon parancsolatunk vagyon Istentől, hogy aki szereti 
Istent, felebarátját is szeresse.“ J) De erre nézve a legfényesebb 
példa a Jézusé, midőn az irgalmas szamaritánust a valódi felebaráti 
szeretet mintája gyanánt állítja elénk, m ondván; „Menj és cselekedjél 
hasonlóképen.“ 2) Azaz, miként a szamaritánus nem kérdezte: váj�
jon a kirabolt és összevagdalt ember szintén szamaritánus, zsidó 
vagy pogány-e, hanem rögtön segített rajta és ez által megmutatá, 
hogy minden embert különbség nélkül felebarátjának tekint és sze �
ret ; úgy mi is minden egyes embertársunkat felebarátunknak tekint�
sünk és rajta, ha szükség kívánja, rögtön segítsünk.

Miért kell felebarátunkat szeretnünk?
1) „Mert az Ur Jézus parancsolta és e parancs teljesítéséből 

akarja megismerni igazi tanítványait.“
Urunk Jézus a felebaráti szeretetből oly parancsot alkotott, 

mely bizonyos tekintetben egy rangban áll az isteni szeretet paran �
csával. Hogy megmutassa, mily nagy súlyt fektet ő arra maga is, 
kiválóan a  saját parancsának nevezi, azt m ondván: „Ez az én pa �
rancsom, hogy szeressétek egym ást.“ 3) Továbbá uj paracsnak is 
nevezi a z t : „Uj parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, 
miként én szerettelek titeket.“4) De persze ezzel nem azt akará 
mondani, mintha a íelebaráti szeretet kötelessége már előbb is nem 
létezett volna, hanem csupán jelezni, hogy azt ismét érvényre emeli 
és oly kiterjedést meg tökélyt ad neki, minővel ezelőtt nem bírt.

Ami pedig ezen uj parancs fontosságát, szentségét és szigo �
rúságát növeli, ez azon körülmény, hogy azt kevéssel halála előtt, 
mint utolsó akaratát, úgy szólván végrendeletül hagyta ránk. Ne



csudálkozzunk tehát, ha Krisztus maga is oly nagy súlyt fektet ez 
uj végrendeleti parancsára, és ha ennek teljesítéséről akarja m eg �
ismerni igazi tanítványait és híveit; „Arról ismerlek meg, hogy 
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egym ást.“ J) Azért ne lankad �
junk a felebaráti szeretet gyakorlásában, hogy Krisztus igazi tanít �
ványai lehessünk.

2) „Mert Krisztus életében és halálában tulajdon példájával 
tanított erre.“

Ami bennünket a felebaráti szeretetre éppen úgy buzdíthat, 
mint Krisztus szóbeli parancsa, az kétségkívül az Ő isteni példája. 
Jézus, Isten egyszülött fia, irántunk való szeretetből a földre száll 
és emberré lesz, egész életét megaláztatásban, roppant fáradalmak, 
nélkülözések és szenvedések közt tölti, hogy nekünk földi élete 
utolján nyomatékosan ezt m ondhassa: „Szeressétek egymást, mi�
ként én szerettelek titeket!“ Végre irántifnk való szeretetből meghal 
a kereszten, hogy ekkép adja annak legkitűnőbb jelét.

3) „ M e r t  m i n d e n  e m b e r  I s t e n  g y e r m e k e  és 
k é p m á s a .  K r i s z t u s  v é r é n  m e g v á l t v a  és ü d v ö s �
s é g r e  h i v a t v  a.“

E pont a felebaráti szeretetnek azon benső indító okait mondja 
ki, melyek a felebarát természetében és hivatásában rejlenek. Ha az 
emberben semmi egyebet nem tekintünk is, mint azt, hogy Istentől 
származik és az ő képmása, már azért is legnagyobb mértékben 
méltó szeretetünkre. Midőn Raguéi megtudá az angyaltól, hogy az 
ifjú, ki előtte áll, nagybátyjának fia, nyakába esett a  fiatal Tóbiás �
nak, könyek közt csókolta össze, m ondván: „Áldott légy fiam, 
mert fia vagy egy jó, ső t legjobb embernek.2) Nekünk is van elég 
okunk minden embert a leggyöngédebb szeretettel ölelni és áldani 
már csak azért is, mert istennek, a legjobb Atyának gyermeke és 
képmása. Azért kérdi Malakiás próféta i s : „Nem egy Atyánk van-e 
mindnyájunknak ? Nem egy Isten teremtett-e mindnyájunkat ? Miért 
veti hát meg közöttünk egyik a másikat?“3)

Minő legyen felebarátunk iránti szeretetünk?

„Legyen 1) őszinte, 2) önzetlen, 3) általános.
1) Szeretetünk akkor őszinte, ha felebarátunkat nem szinleg, 

hanem úgy szeretjük, mint magunkat, Krisztus eme szavai szerint: 
„Amiket akartok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti is 
azokat cselekedjétek nekik.“4) „Fiacskáim ! — folytatja szent János 
is — ne csak szavakkal és nyelvvel szeressünk, hanem cselekedet�
tel és igazán ;“ $) mely szavakkal a szeretett tanítványa az önzetlen,



m unkás felebaráti szeretetre hivta fel tanítványait; mert mit is érne 
a mezítelennek és éhezőnek azt m ondani: eredj békével, melegedjél 
meg és lakjál jó l ; ha semmit sem adnátok neki,“ fejezi be szent 
Jakab,1) hiszen ez gúny volna, nem segítség; bántalmazás, nem 
pedig szeretet. Felebarátunkat tehát akkor szeretjük őszintén, igazán, 
keresztényileg, ha úgy szeretjük őt, mint magunkat. Azért a  jám bor 
Tóbiás is így oktat bennünket: „Amit nem akarsz, hogy más neked 
cselekedjék, vigyázz, hogy azt másnak soha ne cselekedjed1“2)

2) „Felebarátunk iránti szeretetünk akkor önzetlen, ha vele 
Istenért teszünk jót, nem pedig, hogy az emberek megdicsérjenek, 
vagy m egjutalmazzanak.“

Ha felebarátunknak csupán azért teszünk szolgálatot, hogy őt 
viszonszolgálatra kötelezzük; ha bőven osztogatjuk az alamizsnát, 
de csak azért, hogy az emberek előtt dicsőséget a rassu n k : ez 
tulajdonkép nem is felebaráti, — hanem önszeretet, mert így az 
örök jutalmat figyelmen kívül hagyjuk és Isten tetszésé helyett, az 
emberek tapsait keressük. — Az ily szeretetről mondja aztán Jéz u s : 
„Bizony mondom nektek már elvették jutalm ukat;“3) azaz saját 
érdekűket és dicsőségöket hajhászták az emberek elő tt; ezt elérték; 
a mennyei jutalomra ne tartsanak igényt. Azért int Krisztus,4) hogy 
lakomára nem olyanokat kell meghívni, kik a vendégszeretetet viszo �
nozhatják, hanem — úgym ond: Hívd meg a szegényeket, sántákat, 
bénákat, vakokat; és boldog leszesz, mivel nem fizethetik vissza 
n eked : hanem majd megfizettetik az neked az igazak föltámadá�
sakor.“ É s viszont azért korholja m ásu tt5) azokat, kik jótetteiket 
fitogtatják, és hozzáteszi: „Mikor alamizsnát adsz, ne tudja balke�
zed, mit cselekszik a jo b b . . .  és Atyád, ki a rejtekben lát, megfizet 
neked.“

3) A felebarát iránti szeretetünk akkor általános, ha szerete- 
tünkből egy embert sem zárunk ki, akár jóbarátunk volna, akár 
ellenségünk.

Ha felebarátunkat Istenért szeretjük, amint kell, akkor szere �
tetünk m ár természeténél fogva általános, azaz minden emberre 
kiterjed, mivel minden ember Isten teremtménye és képm ása; — Isten 
pedig azt akarja, hogy mindenkit szeressünk, miként ő, ki egy szü �
lött fiát adta mindenkiért. — Ezért mondja Jézus, — ha csak azokat 
szeretitek, — kik titeket szeretnek, — micsoda jutalmat várhattok 
ezért? Mem ezt cselekszik-e a vámosok (bűnösök) is.“ 6) Ezek sze �
rint a keresztény felebaráti szeretet abban különbözik minden m ás �
tól, hogy a kiben ez meg van, az Istenért azokat is szereti, akiktől 
semmitsem várhat, kik sem rokoni, sem társadalmi összeköttetésben 
nem állnak vele; ső t azokat is szereti, kik iránta durvák, kik rá 
irigykednek, kik őt gyűlölik és ezt külsőleg is ugyancsak tanúsítják.



Az ellenség szeretettől.
Elég-e, ha ellenségeinken boszut nem állunk?

„Nem e lé g ; mert Isten parancsolja, hogy ellenségeinket is 
szeressünk, vagyis nekik jó t kívánjunk és készek legyünk őket 
szükség idején tehetségünk szerint segíteni. — A bosszuállás szent 
Pál apostol szerint minden kereszténynek tiltva v a n ; Jézus azonban 
tovább megy, s határozottan azt parancsolja, hogy ellenségeinket 
szeressük. Szeressétek ellenségeiteket — igy szól ő, — jót tegye �
tek azokkal, kik üldöznek és rágalmaznak, hogy fiai legyetek mennyei 
Atyátoknak, ki napját fölkölti a jók és gonoszok fölött, és esőt ád 
igazaknak és hamisaknak.“1) Itt e szavakkal az Üdvözítő azt köve�
teli tőlünk, hogy ellenségeinket és bántalmazóinkat éppen úgy sze �
ressük, amint felebarátunkat. Azért ismétli az apostol is már az ó 
szövetségben hirdetett parancsot: „Ha ellenséged éhezik, tápláld ő t; 
ha szomjazik adj inn ia;“ és hozzá teszi: „győzd le a roszat a jó 
által,“ vagyis viszonozd a bántalmakat jó cselekményekkel és igy 
csinálj az ellenségből jó barátot. — De ettől eltekintve vannak még 
az életben oly körülmények is, midőn szigorú kötelesség az ellen- 
segekért különösen imádkozni, iránta különös figyelmet és előzé�
kenységet tanúsítani; mikor t. i. ez által az ellenséges indulatot 
kell szivünkben elfojtani, vagy az ellenség szivét a sötét gyűlölettől 
megszabadítani s igy lelkét megmenteni, s ez lesz a valódi Krisz �
tusi szeretet.

Miért kell szeretnünk ellenségeinket?

1) „Mert Isten parancsolja.“
Hallottátok, hogy mondatott a régieknek: szeresd felebarátodat, 

gyűlöld ellenségedet; én pedig mondom nektek, igy szól Jézus foly�
tatólag : — „Szeressétek ellenségeiteket,“ 2) azaz mindenkit, aki 
titeket gyűlöl, üldöz, rágalmaz, boszant, szeressétek őket kivétel 
nélkül: mert habár ellenségeitek is, még sem szűnnek meg az én 
teremtményeim lenni.

2) „Mert Jézus, a mi isteni eszményképünk, m aga is példát 
adott az ellenségszeretetre.“

Valóban Jézus oly súlyos és érzékeny bántalmakat tűrt el, 
aminőket soha senki még csak nem is tű rh e t; és tűrte ezeket olya �
noktól, kiket minden lépten-nyomon jótéteményeivel boldogitott. — 
Ha tehát valakinek, úgy neki lehetett volna oka a boszura, már 
csak azért is, mert mint Istent, őt illeté a boszuállás; ha valakire



úgy rá nézve lett volna szükséges a bosszuállás, minthogy isteni 
tekintélyét gyaláz ták ; ha valakinek könnyű  lett volna boszut állani, 
úgy ismét csak ő tehette volna ezt, mert szájának lehelletével is 
megsemmisithette volna ellenségeit. Ámde Jézus még sem állt‘boszut, 
hanem még az áruló Judást is megcsókolá. Nem dorgálta őt, — 
jegyzi meg aranyszáju szent János — hanem barátjának nevezi. 
A keresztfán függve pedig igy imádkozik hóhéraiért: „Atyám bo �
csásd meg nekik, mert nem tudják mit cselekesznek.“ — Urunk 
és mesterünk e ragyogó példája után tehát, mikép vonakodnánk 
ellenségeinknek az okozott sérelmeket megbocsátani, ha Krisztus 
tanítványainak akarunk tartatni.

3) „Mert mi is azt akarjuk, hogy Isten megbocsáson nekünk.“ 
— Minthogy mindnyájan bűnösök vagyunk, és mennyi Atyánk 
irgalmára szükségünk van, mindennap igy imádkozunk: „A tyánk ... 
bocsásd meg vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétőknek.“ — Már pedig ezen imádság által mi mást mondunk, 
mint azt, hogy Istentől csak azon föltétel alatt várunk bocsánatot, 
ha bántalmazóinknak mi is őszintén és teljesen megbocsátunk, úgy 
amint kívánjuk, hogy Isten is megbocsásson nekünk. — Ezen 
igazságot különben igen szépen szemlélteti velünk maga Jézus az 
irgalmatlan szolgáról mondott hasonlatban. Ugyanazért reszketnünk 
kell, valahányszor szivünkben ellenséges érzülettel mondjuk ki a 
Miatyánk e szavait: Bocsáss meg n e k ü n k ..............miként mi meg�
bocsátunk. Mert mi m ást jelent ez, mint azt mondani: Atyánk ne 
bocsáss meg nekünk, mert mi sem bocsátunk meg embertársunknak. 
Ezek után tehát nincs más választás, mint vagy megbocsátani, 
vagy örökre elkárhozni; mert a bántalmak megbocsátása nélkül 
nincs paradicsom, nincs örök üdv. Sem imádság, sem alamizsna, 
sem a Krisztus kiontott vére, nem nyithatja meg a mennyországot, 
melyet a gyűlölet az ellenségeskedés zárva tart.

Mit tegyünk, ha valakit megbántottunk, vagy bennünket va 
laki megbántott?

1) Ha valakit megbántottunk, menjünk el hozzá és békiiljünk. 
ki vele.“

Már a term észetes m éltányosság is kötelez, hogy a másnak 
okozott igazságtalanságot tehetségünk, szerint jóvá tegyük. Ezen kö
telesség oly szent és elmulaszthatatlan, hogy annak betöltését semmi
más jó cselekmény, semmiféle imádság és áldozat nem pótolhatja-
Azért int az Üdvözítő : „Ha ajándékodat oltárra viszed, és ott eszedbe 
jut, atyádfiának van valamije (jogos panasza) ellened, hagyd ott 
ajándékodat az oltáron, és menj békülj ki előbb atyádfiával, és 
azután vissza térvén, mutasd be ajándékodat“ *) Szent Pál szerint 
p ed ig : „A nap le ne menjen haragotok fölött.“ 2)



2) Ha pedig valaki minket sértett meg, akkor szívesen nyújt �
sunk békejobbot, bocsássunk meg őszintén, és inkább méltatlansá �
got szenvedjünk, mint a roszat, roszszal viszonozzuk.

Ha pedig a felebarát megmaradna ellenséges hangulatában, 
akkor is türjünk el inkább minden jogtalanságot, mint neki roszszal 
fizessünk a roszért. Szép példát adott erre szent Dávid, ki legyőz �
vén az óriást, nagy érdemeket szerze magának mind Saul király 
előtt, ki e miatt gyűlölte Dávidot, — mind a nép előtt. Saul ezért 
üldözni kezdte, de Dávid mindig jó érzülettel viseltetett iránta azu �
tán is. Ha tehát már az ó szövetségi jámborok ily nagylelkűen 
bántak ellenségeikkel, mennyivel inkább kell hasonlót tenniök a ke �
resztényeknek, kiket Jézus a következőkép o k ta t: „Aki megüti jobb 
arczodat, fordítsd neki a másikat i s ; és annak, aki veled pörbe 
akar szállni és köntösödet elvenni, engedd neki a palástot is ,“ J) 
azaz légy készen inkább uj méltatlanságot szenvedni, mint a  már 
kapottért boszut állani. Senki se mondja tehát: Ha bántalmazom 
elégtételt nem ad nekem, soha rá  sem nézek. Az ily beszéd nem 
illik a fölfeszitett Jézus tanítványához, ki még az utolsó pillanatban 
is imádkozott hóhéraiért.

Az irgalmasság cselekedetei.
A szentirás kiket ajánl különösen szeretetünkbe ?

„A szegényeket, árvákat, özvegyeket s általában mindazokat, 
kik testi vagy lelki szükségben szenvednek.“ Ezen cselekedetek 
majd testi, majd lelki jellegűek s Jézus határozottan követeli tő �
lünk az ily cselekmények gyakorlását, mondván: Legyetek irgalma- 
sok, miként Atyátok is i r g a l m a s 2) továbbá boldogok az irgalma- 
sok, mert Ők irgalmat nyernek.“ 3)

Melyek az irgalom testi cselekményei?
Az irgalom testi cselekményei a következők:
„1) éhezőknek ételt adni, 2) szomjazóknak italt adni, 3) m ez �

teleneket ruházni, 4) utasoknak szállást adni, 5) foglyokat k iszaba �
dítani, 6) betegeket látogatni, 7) holtakat temetni.*

Tartozunk-e az irgalom testi cselekményeit gyakorolni is?

Igenis tartozunk, s ez oly szigorú kötelesség, hogy Krisztus 
az irgalmatlan szivüeket (vagyis azokat, kik az irgalom cselekmé-



nyeit nem gyakorolják, noha módjukban áll és alkalmuk van rá) 
örök tűzre kárhoztatja, m ondván: „Távozzatok tőlem átkozottak 
az örök tű z re ! Mert éheztem és ennem nem ad ta to k ; jövevény 
voltam és be nem fogadtatok; mezítelen voltam és be nem födöz- 
te tek ; beteg és tömlöczben voltam és meg nem látogattatok. Bizony 
bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek egynek e kicsinyek 
(szegények) közöl, nekem nem cselekedtétek.1) Amit pedig egynek 
e kicsinyek közöl cselekedtetek, azt nekem cselekedtétek.“ Tehát 
az ételt, italt, ruházatot, nyugvóhelyet mind Jézusnak ad o m ; ha egy 
ártatlan foglyot kiszabadítok — Jézust — az én szabaditómat sza �
badítom k i ; ha egy beteg fájdalmát enyhítem, csak Jézusnak fizetek, 
az érettem kiszenvedett fájdalmakért; ha meghalt felebarátomat 
temetőbe kisérem, csak Jézust kisérem sirba. Már most a ki mind�
ezeket jól megfontolja, bizonyosan úgy fog cselekedni, amint a 
jám bor Tóbiás tanácsolja: „Miként tőled telik, úgy légy irgalm as; 
ha sokkal birsz, adj bőven; ha kevéssel, iparkodjál a keveset is 
szívesen adni.“2)

Miféle jutalom igértetik az irgalmas szivüeknek?

„Ideiglenes jólét és különösen lelki maiasztok, hogy megnyer�
hessék bűneik bocsánatát és az örök életet.“

1) Az alamizsnálkodót általában ideiglenes és főleg lelki javak �
kal jutalm azza meg Isten. így maga szent Pál is, midőn a korinth- 
belieket alamizsnálkodásra buzdija, nemcsak lelki, hanem anyagi 
áldásokat is helyez nekik kilátásba, irván : „Aki bőven vet (gaz �
dag alam izsnákat oszt) bőven is fog aratni.“ 3) Ellenben Krisztus 
főleg a lelki javakat és áldásokat emlegeti, m ondván: „Adjatok és 
adtatik nektek; jó és tömött, megrázott és tetőzött mértéket önte �
nek a ti öletekbe; mert azon mértékkel, melylyel ti mértek, méretik 
vissza nektek.“ 4)

2) A lelki javak, melyeket az alamizsna szerez, különösen a 
bűnök bocsánata és az örök élet. Világosan kimondja ezt Ráfáel 
arkangyal az öreg és ifjú Tóbiásnak: „Az imádság böjttel és ala �
mizsnával jobb, mint az összehalmozott k incsek : mert az alamizsna 
megszabadít a haláltól, megtisztít a bűnöktől, és azt eszközli, hogy 
az ember irgalmat és örökéletet találjon.“ á)

Melyek az irgalom lelki cselekményei?

Kevetkezők: 1) bűnösöket megdorgálni, 2) tudatlanokat taní�
tani, 3) kételkedőnek jó tanácsot adni, 4) szom orúakat vigasztalni,

!) Máté 25, 41. 2) Júb 4, 8, 9. 3) Kor. II. 9. 6. 4) Luk. 6. 38. e) Tób. 12. 8. 9.

II. 2



5) a bántalmakat békével tűrni, 6) az ellenünk vétőknek szívesen 
megbocsátani, 7) az élőkért és holtakért imádkozni.

Tartozunk-e az irgalom lelki cselekményeit gyakorolni is?

„Tartozunk, mihelyt erre értelmünk és alkalmunk van, mert 
kell, hogy felebarátunk lelki jóléte még inkább szivünkön feküdjék, 
mint testi java.“

A szeretet valamint arra kötelez, hogy felebarátunkat testi 
szükségében segítsük, úgy azt követeli, hogy akkor is gyámolitsuk, 
mikor nagy lelki szükségben, örök kárhozat veszedelmében forog, 
mert az ily állapot hasonlíthatatlanul roszabb, mint a szegénység, 
fogság, vagy betegség. — Aki tehát nem iparkodik felebarátja lelkét 
megmenteni, azt méltán megilleti szent Bernárd szem rehányása: 
„S ajátságos! — így szól ő — ha egy barom elesik, rögtön sietnek 
fölemelni; és mikor egy lélek elvész, senki sem törődik vele.“ Vilá�
gos tehát, hogy ezt gyakorolni kötelességünk. Azért mondja a szent- 
i r á s : „Aki a bűnöst megtéríti útjáról, tudja meg, hogy lelkét meg�
menti a haláltól és befödözi a bűnök (a tévelygő és a tulajdon 
bűneinek) sokaságát.“ J)

3. §. A keresztény önszeretetről.
Szabad-e a kereszténynek önmagát szeretnie?

„Igenis szabad, sőt kell i s ; mert Jézus azt m ondja: szeresd 
felebarátodat, mint tenm agadat.“

Önmagát szeretni annyit tesz, mint önmagának jót akarni. 
A keresztény törvény is, mely szerint* felebarátunkat úgy kell sze �
retnünk, mint magunkat — föltételezi, hogy magunkat valóban és 
jogosan szeretjük, a mennyiben az a minmagunk szeretetét a fele�
baráti szeretet zsinórmértékévé teszi. — S nagyon helyesen, mert 
ha az önszeretet hiányoznék bennünk, vagy tilos volna, akkor 
Krisztus nem mondhatná, hogy felebarátunk iránti szeretetünk olyan 
legyen, a minő a magunk iránti szeretetünk.

Miben áll a keresztény önszeretet?

„Abban, hogy mindenek előtt lelkünk üdvösségéről gondos �
kodjunk.“

A keresztény tehát jobban szeresse lelkét, mint az aranyat, 
ezüstöt, jobban mint a koronát, vagy mint egészségét és tulajdon 
testét, mely pedig lényének szintén egyik részét képezi. — Jobban



szeresse lelkét 1) Mert a lélek nemcsak legnemesebb és halhatatlan 
valami' az emberben, hanem miként a hit mondja, a lélek „a Szent- 
három ság képére van terem tve; Krisztus drága vérén m egváltva; és 
a Szentlélek malasztja által megszentelve. „Jobban szeressük lel�
künket, minden egyébnél továbbá azért is, mert 2) „lelkünk üdvétől 
saját jólétünk függ.“ Jézus maga köti ezt szivünkre, mondván: 
Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lel�
kének kárát vallja ? >)

Mi ellenkezik a keresztény önszeretettel?
„A rendetlen önszeretet.“ Ez pedig akkor áll elő:
1) Ha az ember többre becsüli saját dicsőségét és akaratát, 

mint az Istenét. Az első ember veszedelmét is az önszeretet okozta 
— úgymond szent Ágoston.

2) Ha az ember jobban gondoskodik testéről és az ideiglenes 
dolgokról, mint leikéről és az örök javakról. Aki magát ily módon
szereti, hasonlit az evangéliumi gazdaghoz, ki javainak bőségében 
bizva igy beszél m agához: „Lelkem ! van sok jószágod, sok esz �
tendőre éltévé, nyugodjál, egyél, igyál, vigan lakozzál.“ Isten pedig 
mondá n ek i: „Esztelen az éjjel számon kérik lelkedet, a miket sze �
reztél kiéi lesznek?“2) — „így jár mindaz — fejezi be m aga Jézus — 
az örök bölcseség, ki magának kincset gyűjt, és nem gazdag az 
Istenben.“3)

3) Ha az ember a saját jólétét — gazdagságát, mások meg�
rontásával keresi. — A felebaráti szeretet megrontásával semmi sem 
ellenkezik annyira, mint azon átkos viszketegség, mely felebarátaink 
jószágának és jó hírnevének árán törekszik gazdagságot, kitüntetést 
és tekintélyt szerezni. — Az ily emberek azt gondolják, hogy éle�
tük egy nyerészkedő  vásár, s hogy mindenből még a roszból is 
nyereséget kell huzniok. —  E szerint, aki magát rendetlenül szereti, 
súlyosan vétkezik Isten ellen, kitől megtagadja a köteles tiszteletet 
és szo lgálato t; vétkezik saját lelke ellen, melynek üdvét koczkára 
teszi; vétkezik felebarátja ellen, kit a múlandó javakban gonoszul 
megkárosít.

Isten tíz parancsáról.
Hol van az meg bővebben, hogyan szeressük Istent és feleba�

rátunkat ?
„A tíz parancsban, melyet' Isten Mózesnek két kő táblára 

irva adott á t.“ Ebben a három első parancs azo,n szeretettől szól, 
melylyel Istennek tartozunk; a többi hét pedig a felebarátunk iránti



szeretetről és tiszteletről. E parancsokat maga Isten irta két kő táb �
lára, hogy szent akarata választott népének mindig szemei előtt 
legyen. Azért szent Ágoston igen szépen mondja idevonatkozólag: 
„Amit az emberek nem akartak szivökben olvasni, táblákra Íratott. 
Szivökbe volt az irva, de nem akarták o lvasni; azért külsőleg is 
szemök elé állíttatott, hogy kényszerüljenek azt lelkismeretökben is 
látni.“ J)

Miért tartozunk mi keresztények is ezen ó-szővetségi paran�
csokat teljesíteni?

1) „Mert Krisztus nem szünteté meg az ó-szövetség erkölcsi 
törvényeit, melyek a tíz parancsban foglaltatnak, hanem megerősité 
és annak tökéletes megtartására tanított.“

így midőn egy iQu kérdezé Jézust, minő parancsokat teljesítsen, 
hogy üdvözölhessen, az isteni Mester éppen az ő-szövetségi paran �
csokat hozta fel, hogy a kérdezőnek és általa mindenkinek értésére 
adja, hogy ő nem jött a törvényt és a prófétákat m egszüntetni; 
hanem teljesíteni. Azután figyelmezteté tanítványait, hogy a paran �
csok megtartásában ne a farizeusok és Írástudók példáját kövessék, 
és ne csak a törvény holt betűje mellett buzgólkodjanak, mint ezek, 
kik elhanyagolták annak szellemét. Azért azt mondá n ek ik : „Ha a 
ti igazságtok nem lesz tökéletesebb, mint az Írástudóké és farize�
usoké, be nem mehettek a m ennyországba.“ 2) Azaz: ha ti, az én 
tanítványaim és követőim, csupán látszólag tartjátok meg az isteni 
parancsokat, nem pedig őszinte szívből, és lélekből, akkor éppen 
úgy nem üdvözültök, m intáz álszenteskedő Írástudók és farizeusok, 
kik másoknak törvényt adnak, annak megtartását követelik, de ők 
magok nem tartják meg.

2) „Mert a tiz parancs a természetes erkölcsi törvényt foglalja 
magában, mely különben is minden embert kötelez, amennjTiben az 
emberi természeten alapszik és Isten minden szívbe oda irta az t.“

Még a pogányok is kötelesek valának a természetes erkölcs 
törvényt megtartani, mely természes törvénjTnek a tiz parancs bő �
vebb kifejtése. Mert ha egy pogány vétett az ellen, akkor az apos �
tol szerint „saját lelkismerete tőn arról bizonyságot, és gondolatai 
vádolták“ 3) (e mulasztás miatt.) Ha tehát a pogány sincs e törvény 
alól fölmentve, míkép volnának fölmentve alóla a keresztények, mikor 
az Istenember példája ragyog előttünk, ki e törvényt a legponto �
sabban megtartá.

Első  parancs.
„Én vagyok a te Urad Istened. Idegen isteneid ne legyenek én 

előttem, faragott képet ne csinálj magadnak, hogy azt imádjad.“



Mit parancsol és mit tilt Isten az első parancsban?

„Azt parancsolja, hogy Istennek adjuk meg az őt megillető 
tiszteletet; ellenben tiltja valamely puszta teremtmény iránt oly tisz �
teletet tanusitani, mely egyedül Istent illeti m eg.“

Azon tisztelet, mely kizárólag Istent illeti és ezen első parancs �
ban leginkább követeltetik „az im ádás“ mely által őt legfőbb Urunk�
nak és egyedüli Istenünknek valljuk, (belsőleg és külsőleg). Ugyanis, 
midőn a Fölséges igy szól: „Én vagyok a te Urad Istened“ stb, 
ez annyit jelent, m int: „Tanúsíts irántam, a ki a te Istened vagyok, 
isteni tiszteletet; imádj engem, de csakis engem. Engem tarts Isten �
nek, ne a terem tm ényt.“ Az első parancsban tehát, annak tiszta 
szövege szerint, benne van a határozott tilalom is, melynél fogva 
m ás lényt puszta teremtményt nem szabad imádni, külsőleg és 
belsőleg isteniteni. (Istennek tartani.) Azt m ondjuk: „puszta teremt�
m ényt“, mert habár szabad, ső t kötelességünk Jézus legszentebb 
emberségét, testét, lelkét és vérét imándunk, korántsem egy puszta 
teremtményt imádunk, hanem Istennek teremtetlen Fiát, ki a teremtett 
emberséget elválaszthatatlanul egyesité isteni személyével.

Hányféle az istentisztelet?

„Kétféle: b e l s ő  é s  k ü l s ő . “
A tisztelet általában nem egyéb, mint valaki előnyeinek, kitű �

nőségeinek elismeréséből szárm azó kegyelet és hódolat, tehát az 
istentisztelet sem egyéb, mint az isteni előnyök, főleg pedig a vég �
telen fölség elismeréséből szárm azó kegyelet Isten iránt és az ezzel 
összekötött alárendeltség. H a ezen alárendeltség és kegyelet csupán 
az értelem és akarat belső tényeiből áll, akkor ez belső istentiszte �
le t; ha pedig külső cselekmények vagy jelek által is nyilvánul (pl. 
térdhajtás, kézösszetétel) akkor ez külső istentisztelet. Az első pa �
rancs mindkét istentiszteletre egyaránt kötelezi az embert.

Belső istentisztelet a hit, remény és szeretet által.

Hogyan tiszteljük Istent belsőképen?

1) „Különösen a hit, remény és szeretet gyakolása által.“
A hit gyakorlása által annyiban tiszteljük Istent, hogy az ő 

végtelen igazm ondóságát elismerjük, és értelmünket önkényt alávet�
jük az ő tévedhetetlen tekintélyének; a remény által annyiban, hogy 
elismervén Isten m indenhatóságát, irgalmát és hűségét, és érezvén 
saját tehetetlenségünket, tőle várjuk a malasztot minden jóra és az 
örök üdvösséget; végre a szeretet gyakorlása által annyiban tisz-



teljük Istent, hogy egészen 'és örökre neki adjuk magunkat, mint a  
kit a hit utján legfőbb, végtelen jónak ismerünk.

2) Általában valahányszor szivünkben tanusitjuk Isten iránt az 
őt megillető tiszteletet és hódolatot.

A tiszteletet akkor tanusitjuk ily módon, ha a) megemlékezvén 
az ő végtelen fölségéről vigyázunk szivünk minden érzelmére, és 
rendetlen vágyait megfékezzük. A mindenütt jelenlevő Isten e belső 
tiszteletéből származik ama csodálatos szerénység és erkölcsösség, 
mely az ember egész m agatartását és mozdulatát szabályozza még 
akkor is, midőn egyedül van, és azt hiszi, hogy senki sem látja, 
mint ezt különösen szalézi sz. Ferenczről beszélik. Egyik barátja 
ugyanis bizonyítja, hogy a kulcslyukon keresztül megleste őt és 
álmélkodva látta, hogy e szent mindig oly alázatos és szerény, 
mintha egy király előtt állana, kinek mélyen hódol, b) Ha Isten 
nagyságára, fölségére gondolva semmit sem óhajtunk jobban, mint 
azt, hogy őt ne csak mi, hanem az egész világ mindinkább megis�
merje, dicsőítse, szeresse és imádja. '

Végre e belső tiszteletet különösen akkor mutatjuk meg Isten 
iránt, a) ha készek vagyunk engedelmeskedni nemcsak parancsainak, 
hanem szent akarata legkisebb nyilvánulatának i s ; b) ha megnyug�
szunk az isteni Gondviselés intézkedésein, és békével tűrjük a 
szenvedéseket, melyeket Isten reánk küld. A gyermeki hódolat ezen 
érzelme meghatóan nyilvánul ama szavakban, melyeket Jézus ha �
lálos küzdelmében mondott: „Atyám, ha akarod, múljék el tőlem e 
pohár, mindazonáltal nem az én, hanem a te akaratod legyen.“ *)

Mi által vétünk a hit ellen?

1) »Hitetlenség, tévhit és a hitben való szándékos kételkedés
által.“

A hitetlenség teljes hiánya az igaz hitnek. A tévhit elfogadása, 
valami hamis, vagy elvetése valamely a hath. egyház által fölállított 
hittételnek.

Vétkes hitetlenségbe vagy tévhitbe esik pedig mindaz, aki a 
megismert igazságnak makacsul ellene szeg ü l; továbbá az is, ki az 
igaz vallást, vagy egyházat és isteni tanitmányát megismerhetné, 
de közönyösségből vagy más bűnös okokból elhanyagolja az esz �
közöket, hogy az isteni igazság ismeretére jusson. Aki pedig szán �
dékosan kételkedik, vájjon elfogadj önre valamely Isten által kinyi�
latkoztatott igazságot, az szándékos kételkedés által vét a hit ellen, 
mert föltételezi, hogy Isten a hit igazságának előadásában tévedhet.

2) „Hitellenes beszédek, vagy ezek szives hallgatása, valamint 
istentelen könyvek és iratok olvasása, vagy terjesztése által.“



A hit legfőbb java a kereszténynek, melyet Krisztus és 
szentegyháza bizott rá, hogy azt őrizze meg a számadás napjáig, 
Aki tehát e kincset félredobja, vagy elpocsékolja, súlyosan vétkezik 
mind J. Krisztus ellen, ki a hitnek szerzője, mind önmaga ellen, 
mivel képtelenné teszi magát arra, hogy Isten előtt kedves legyen 
és hozzá juthasson. Azért minden keresztény köteles kerülni a 
veszélyt, melyben hitét elvesztheti; ilyen veszély pedig különösen a 
hitgyalázó beszédek hallgatása és a vallástalan könyvek, iratok 
olvasása.

3) „Hitbeli közöny, vagy a hit valóságos m egtagadása által.“
A hitközönyt jól meg kell különböztetni a teljes hitetlenség�

től. A hitetlen semmit sem hisz, vagy legalább azt állitja, hogy 
nem h is z ; ellenben a közönyös még hisz, vagy legalább azt m on �
dogatja.

Vannak oly közönyös katholikusok: a) a kik a kath. hitet 
jónak tartják ugyan, de mégsem jobbnak, mint akármelyik más 
hitet. Ezek azon elvből indulnak ki, hogy az embernek kell valami 
hittel bírnia, bárminő legyen a z : katholikus, protestáns, zsidó vagy 
török hit. Az ily névleges katholikusok súlyosan vétkeznek a hit 
ellen, mert tagadják az isteni hit lehetőségét és az egyedül jó és 
üdvözítő vallást, b) A hitközönyösök másik osztályát képezik azok, 
kik elismerik ugyan még, hogy a kath. hit egyedül igaz, de tana �
ival annyira sem törődnek, hogy az üdvösségre elkerülhetetlenül 
szükséges vallási igazságokról maguknak alapos ismeretet szerez- 
n én é k ; mert hát lelkök üdvénél kisebb gondjuk is nagyobb, c) Van �
nak aztán oly hitközönyös szülők, gyámok és elöljárók, kik gyer �
mekeiket, gyámoltjaikat és alattvalóikat a legsajnosabb tudatlanságban 
és hitközönyben hagyják felnőni s nem törődnek akármily iskolába 
vagy templomba járnak.

Hittagadás által pedig vét a hit ellen: a) szóbelileg az, aki 
m ások előtt azt állitja, hogy ő nem keresztény, nem katholikus. 
Ez még akkor is hittagadás, ha talán szivében erősen hiszi a 
vallás igazságait, b) Tett által, aki arczjáték, taglejtések, vagy 
más külső jelek által, noha csak szinleg azt árulja el, hogy nem 
kath. vallásu. így böjti napon húst enni magában véve nem meg�
tagadása a kath. hitnek, de a protestáns úrvacsorában való része �
sülés igenis az volna. A katholikus megtagadja hitét c) azáltal is, 
ha elmulasztja azt m egvallani; midőn t. i. hallgat ott is, hol 
kötelessége volna hitét megvallani valamely botrány elhárítása végett.

Mi a keresztény remény?

„A keresztény remény Istentől belénk öntött erény, mely által 
erős bizalommal várjuk mindazt, amit nekünk Isten Krisztus érde�
meinél fogva megígért. “ •



Itt négy pontot kell figyelembe venni: 1) Mit tesz remélni?
2) Mit kell remélnünk? 3) Miért kell remélnünk? 4) Miért neveztetik 
a kér. remény „Istentől belénk öntött erénynek?“

1) Mit tesz remélni? Remélni annyit tesz, mint erős bizalom �
mal várni, hogy amit óhajtunk elnyerjük. Ámde nem minden
várás remény, mert várhatunk valami szerencsétlenséget is, de 
azért korántsem reméljük azt, mert nem óhajtjuk, hanem félünk 
tőle. A remény tehát várása valami jónak, melylyel nem bírunk, 
de óhajtjuk. Ugyde még az óhaj sem képez magában rem ényt; 
mert némely beteg sokáig óhajt élni, de nem reméli azt, ha 
meg van győződve, hogy közeleg a halál. A remény fogalmához 
az óhajon kívül tartozik tehát a biztos kilátás vagy bizalom is, 
hogy valamely jónak valóságos kirtokába juthatunk, amit óhaj�
tunk. S igy a kér. remény nem egyéb, mint óhajjal és biza �
lommal egybekötött várása mindannak, amit Isten Krisztus ér �
demeinél fogva ígért nekünk, s melyet óhajtva lehet és kell 
várnunk.

2) Mit kell remélnünk? Remélnünk kell mindenek előtt az
örök életet és ami erre nézve szükséges és hasznos, minő a bűnök
bocsánata és az isteni malaszt. Reményünk első és legkitűnőbb 
tárgya tehát az örökélet. Hogy e reményre jogunk legyen, Krisz �
tus a világba jött szenvedett és meghalt érettünk. Azért sohase 
feledkezzünk meg az istenfélő Tóbiás szavairól, kit midőn rokonai 
és barátai sanyarú helyzetében jám borságáért gúnyolnak vala, — 
igy felelt: „Ne szóljatok igy, mert szentek fiai vagyunk és várjuk 
amaz életet, melyet Isten azoknak fog adni, kik sohasem  szűnnek 
meg benne hinni.“1) Mivel továbbá az örök élet, Isten birásában és 
élvezetében áll, azért teljes joggal m ondhatjuk: reményünk fő tárgya 
maga Isten, mint aki a jövő életben tökéletesen birtokunkká és 
gyönyörünkké lesz. Ily értelemben mondja Isten: „Én leszek a te 
igen nagy jutalmad.“2)

Ezenkívül remélnünk kell még, hogy Isten nem csak erőt ad 
a rósz ellen, hanem ha bűnösök vagyunk, őszinte töredelmes bün- 
bánat után megadja bűneink bocsánatát is. Nagyok és szám osak 
valának a ninivei lakosok bűnei, Mária Magdolnáé, nemkülönben a 
kereszten függő gonosztevőé, de az isteni irgalomba vetett remény 
megteremtette a valódi bünbánat gyümölcsét, s a bünbánat eltörölte 
azokat.

Ámde nemcsak bűneink bocsánatát, hanem ideiglenes javakat 
is lehet remélni, annyiban, amennyiben ezek előmozdítják vagy leg �
alább nem gátolják az örök üdvösség elnyerését.

3) Miért kell remélnünk ? Istentől azért kell a jó t remélnünk, 
mert ő a végtelen irgalmas és hűséges Isten Ígérte meg, Jézus



Krisztus pedig kiérdemelte számunkra. Avagy mi akadályozhatná őt 
Ígéretének megtartásában, mikor neki semmi sem lehetetlen? Ő, ki 
örök szeretettel szeretett bennünket, egyszülött Fiát adta érettünk, 
s kiről irva v a n : „Isten nem olyan, mint az ember, hogy ha �
zudjék.“ J)

Igaz ugyan, hogyha méltatlanságunkat tekintjük, nem lehet 
valami nagy bizalmunk az örök élet elnyeréséhez; ámde Istent nem 
a mi érdemeink indították arra, hogy nekünk örök életet Ígérjen, 
hanem Jézus Krisztus érdem ei; s igy ezek kölcsönöznek erőt és 
fensőbb értéket a mi csekély érdemeinknek is. Szent Bernárdnak 
egyszer azt sugdosá a gonosz lélek: „Ugyan mikép remélheted a 
mennyországot, te nyomorult teremtmény ? Hát hol vannak érdemeid 
e nagy örömre és dicsőségre ?“ Bernárd erre igy felelt: „Igaz, 
hogy a m ennyországra egészen méltatlan vagyok; igaz, hogy azt 
magamtól soha nem fogom megérdemelni, de mégis remélem azt, 
mert Isten jósága, szeretete, irgalma végtelen. Remélem a mennyei 
dicsőséget, mert Jézus Krisztus kiérdemelte azt nekem.“

4) Miért neveztetik a kér. remény Istentől belénk öntött erény 
nek? „Erénynek azért neveztetik, mert a kér. ember reménye nem 
csupán egy hirtelen föllobbanás, hanem miként általában minden 
erény, folytonos állapot, a lélek maradandó hangulata.“ „Istentől 
belénk öntöttnek pedig azért neveztetik, mert Istennek malaszt- 
adom ánya.“

Mi által vétünk a remény ellen?
1) „Kétségbeesés vagy bizalmatlanság által.“
A remény ellen vétenek általában mindazok, kik vagy keveset, 

vagy túlságosat remélnek. Keveset remél a) aki lelki üdvössége fe�
lől kétségbe esik, azaz miként Káin és Judás, egészen lemond a 
reményről, hogy bűnei megbocsáttatnak, vagy hogy bűneit és rósz 
szokásait elhagyni képes lehet, és jámborul, Isten tetszése szerint 
élhet. A kétségbeesés igen nagy bűn, mert nemcsak tényleg tagadja 
Isten mindenhatóságát, jóságát, irgalmát, hűségét és Krisztus érde�
meinek kimondhatatlan becsét, hanem az embert is arra ösztönzi, 
hogy tartózkodás nélkül mindenféle bűnökbe sülyedjen és megfon�
tolva, mintegy nyitott szemekkel rohan jon 'a  pokol torkába. Keveset 
remél b) aki nem szűnik ugyan egészen meg Istenben remélni, de 
még sem bizik elég erősen az ő hatalmában, jóságában és hűsé �
gében. Ily hiányos volt a tanítványok bizalma, midőn a háborgó 
tengeren az alvó Mesterhez szaladva igy kiáltának fe l: „U ram ! 
szabadíts meg, mert elveszünk!“

Az Istenbe helyezett bizodalmat azonban nem szabad össze �



téveszteni a saját erőnkben való bizalmatlansággal, mert akármeny- 
nyi jót vitt is már végbe valaki, mégis mindig elég oka lesz önm a�
gában bizalmatlankodni és maga végett üdvös félelemben élni. Ily 
értelemben mondja Szent Pál: „Semmiről sem vádol ugyan lelkiis�
meretem, de azért még nem vagyok megigazulva; aki engem itél, 
az Ur az." ’)

De még ha egészen biztosak volnánk is — ami különben 
nem lehet — a felől, hogy Isten kegyelmében vagyunk, azt még�
sem tudnók bizonyosan: vájjon mindvégig megmaradunk-e ezen 
állapotban, mert minden ember vétkezhetik, és senki sem tudja, 
vájjon elkövetett bűne után lesz-e ideje és akarata bünbánatot tar �
tani. Azért mondja újból sz. Pál apostol: „Fenyitem testemet és 
szolgaság alá vetem, hogy mig másoknak prédikálok, magam el ne 
vettessem.“ 2)

2) A remény ellen vétünk „vakmerő, vagy hamis bizalom
által.“

Sokat remél a) aki vakmerően remél, vagyis az Isten irgalmá�
nak révén egyre-másra vétkezik, vagy a vétekben megmarad, úgy 
gondolkodván, hogy Isten végtelen irgalmas lévén, éppen oly köny- 
nyen bocsát meg ezer bűnt is, mint egyet, b) Sokat remél az is, 
aki azt gondolja, hogy bünbánat nélkül, pusztán jó cselekedetek 
gyakorlása által is megnyerheti bűneinek bocsánatát, vagy hogy 
szentségek nélkül is üdvözülhet; vagy aki vakmerően neki rohan a 
veszélynek, remélvén, hogy Isten csoda által kiszabadítja.

Külső istentisztelet.

Hogyan tiszteljük Istent külsőleg?
„Ha iránta való belső érzületünket külső cselekmények által 

pl. térdhajtás, kezeink összetevése, s más effélék által, különösen 
pedig az által fejezzük ezt ki, ha a nyilvános istentiszteleten részt 
veszünk.“

A térdhajtás, a kezek összetevése, vagy kiterjesztése és föle�
melése a tisztelet és hódolat jelei, melyeket az szokott alkalmazni, 
aki valami kegyért esedezik. Ezt maga a szentirás is bizonyítja, 
mondván: „A Jézus nevére minden térd meghajoljon.“ Továbbá 
Mózes is kitárt kezekkel im ádkozék; Jézus pedig arczra borulva 
végezte imáját.

Az istentisztelet e neméhez tartozik a mellverés is, mint a 
belső bánat és alázatosság jele, melyről Miklós pápa a bolgárok �
hoz intézett levelében igy sz ó l: „Mellünket azért verjük, hogy 
kifejezzük elkövetett bűnünk miatti fájdalmunkat, és hogy méltó



töredelem által akarunk eleget tenní, mielőtt az Ur megverne ben �
nünket és végleges boszut állana rajtunk.“ A külső istentisztelet, 
legfőbb alkatrésze azonban a nyilvános istentiszteleten való megje�
lenés, hol közös ima, ájtatos ének s főleg a szent áldozat által 
mutatjuk be Istennek a kellő hódolatot. Ezen társas imádságnak 
nevezett istentiszteletre maga Jézus buzdít bennünket, midőn igy 
szól: „Hol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én 
közöttük vagyok.“ J)

Miért kell Istent külsőleg is tisztelnünk ?

1) „Mert mind a test, mind a lélek Isten teremtménye, illik 
tehát, hogy mindkettő tiszteletet és hódolatot mutasson iránta.“ Az 
igazi istentisztelet leginkább és lényegesen abból áll, hogy a lélek 
tiszteletet és hódolatot mutat Isten iránt, ki az ő legfőbb u ra ; a 
belső istentisztelet nélkül a külső semmit sem ér. Azért mondá Jé �
zus : „Lélek az Isten és a kik őt imádják, lélekben és igazságban 
kell imádniok. Azonban a belső tisztelet mellett kötelessége az em �
bernek a külső is, mert az egész ember tartozik Istent tisztelni és 
neki hódo ln i; az ember pedig nem áll csupán leiekből, hanem test �
ből is. Ámde a test külső jelek nélkül nem képes hódolni Istennek, 
amiből következik, hogy a külső tisztelet is szükséges, mert e nél�
kül az ember tisztelete Isten iránt nem volna tökéletes.

2) sMert az embernek természetében rejlik, hogy a belső is �
tentiszteletet külsőleg is nyílvánítsa, miután a külső istentisztelet 
előmozdítja a belső t.“ Ugyanis saját tapasztalatunk és belső érze �
tünk tanúskodik arról, hogy érzelmeink, kedélymozgalmaink és azok 
kifejezése közt (testállás, arczvonás, taglejtés) oly erős összekötte �
tés van, hogy azokat lehetetlen külsőleg is el nem árulni. így aki 
más iránt őszinte részvétet érez magában, siet őt erről külsőleg is 
m eggyőzni; vagy aki szülőit igazán tiszteli és szereti, nem mulaszt�
ja  el ezt külsőleg is bebizonyítani.

3) „Mert a külső istentisztelet a közös épülésre, a hitben va �
ló megszilárdulásra és a vallás terjesztésére hasznos és szükséges.“ 
Miként minden egyes ember, úgy az összes emberi társadalom is 
egészen Istentől függ, ki minden dolgot rendez és kormányoz. 
Azért tartozik is az emberi társadalom mint ilyen, és minden egyes 
ember, mint annak tagja, a többi tagok által észrevehető módon, 
azaz külsőleg, nyilvánosan tisztelni Istent. A közös istentisztelet az 
emberi társadalom ra - nézve mulhatatlanul szükséges már azért is, 
mert nélküle az egyesek vallása és igy az erény és erkölcs elvesz�
nek, már pedig a pogány ok elismerése szerint is az erény az állam 
egyedüli alapja. Ámde a közös istentisztelet mikép volna lehetséges,



ha minden egyes ember vonakodnék a nyilvános istentiszteleten 
megjelenni, s csak szivében akarná tisztelni Istent? Azért a szent- 
irásnak minden lapján nyom ára akadunk akár a külső, akár a 
nyilvános istentiszteletnek. így már Ábel, Hénok, Noé oltárt emeltek 
az urnák. Végre a zsidóknak maga Isten irta elő a különféle ájta- 
tossági szertartásokat, s inkább életöktől váltak meg, mintsem azok �
tól eltértek volna.

Mi által vétünk a külső istentisztelet ellen?
„Ha azt elhanyagoljuk, vagy ott magunkat illetlenül viseljük.“
Ha még egy földi fejedelem is tartozik méltóságának azzal, 

hogy ne tűrjön szolgálatában semmi tiszteletlenséget és rakonczát- 
lankodást, mely személyét m ások előtt lealacsonyíthatná; mikép 
lehetne ilyesmi iránt közömbös a királyok királya, Isten? H a Isten 
sok bethszámitát rögtöni halállal büntetett, mert a frigyszekrényt 
tisztelet nélkül pusztán kíváncsiságból tekintették volna m eg ; vájjon 
büntetés nélkül fogja-e hagyni ama kihágásokat, melyeket a maguk �
ról megfeledkező keresztények követnek el szent oltára előtt?

A belső és külső Istentisztelet elleni bűnök, 
u. m. bálványozás, babonaság, varázslat, szentségtörés és 

szentség árulás (lelki uzsora.)

Ki követ el bálványozást?
„Aki valamely teremtményt isteni tisztelettel illet, mint a po �

gány ok tevék.“
Ismeretes ugyanis, hogy a pogányok napot, holdat, csillagokat, 

különféle állatokat és növényeket, fából és kőből faragott szobrokat 
valóságos istenek és félistenek gyanánt imádtak, és azok iránt bi�
zonyos áldozatok által istentiszteletet tanúsítottak. Ami a bálványo �
zást illeti, az igen nagy bűn, s valóságos fölségsértés a legfőbb 
Ur ellen; mert valamint az igaz Istent imádni annyi, mint elismerni 
az ő korlátlan főuraságát, úgy egy bálványt imádni, valóságos meg �
tagadása ennek, amennyiben a bálványozó vakmerően oly lényre 
ruházza az isteni fölséget, melyet az semmikép sem illet meg. A 
bálványozás bűnének gonoszságáról különben fogalmat nyújtanak 
azon büntetések is, melyeket Isten a pusztában szabott a bálvá �
nyozó zsidókra, hol e miatt huszonhárom ezeren estek el Isten 
rendeletéből fegyver által. És ha már az ó-szövetségben a zsidók �
nál oly nagy bűn volt a bálványozás, kétszeresen, ső t három szoro �
san rutabb és súlyosabb egy keresztény részéről, aki hit által sok �
kal tisztább és tökéletesebb ismerettel bir az egy igaz Istenről, mint 
a pogány vagy akár a zsidó.



Ki követ el babonaságot?
1) „Aki Istent vagy a szenteket oly módon tiszteli, mely az 

egyház tanításával és szokásával ellenkezik.“
Ez akkor tö rtén ik : a) midőn pl. valaki zsidó szertartások ál-' 

tál akarná Istent tisztelni, melyekről pedig sz. Pál azt mondja, hogy 
m ár elvesztették értékűket; b) midőn valaki pl. az idő, hely és test �
állás vagy a meggyujtandó gyertyák szine, szám a és minőségétől 
várna segélyt. Ezzel azonban világért sem azt állítjuk, hogy babo- 
naság és elvetendő minden oly ájtatossági gyakorlat, melynél az 
im ádságok bizonyos szám a mondatik el, mint pl. a rózsafüzérnél; 
mert az im ádság e módját maga az egyház határozta meg és buz �
gó elvégzését mindenkinek ajánlotta. Babonaságot követ e l :

2) „Aki bizonyos tárgyaknak, szavaknak, vagy jeleknek oly 
erőt tulajdonit, melylyel azok sem természetöknél, sem az egyház 
im ádságánál, vagy isteni rendeletnél fogva nem bírhatnak.“

Természeténél fogva minden tárgy azon sajátos erővel bir, 
melyet a Teremtő  állandó tulajdonságul öntött belé. így a nap ter �
mészeténei fogva világit, melegít; a gyümölcsfa bimbót, virágot, 
gyüm ölcsöt hoz stb. Azonban ezeken kivül minden tárgynak termé�
szetes erejéhez járulhat még egy fensőbb is, mint pl. a keresztség 
vizéhez, hol Krisztus rendelete szerint, elválaszthatlanul össze van 
kötve a  bűnöket eltörlő természetfölötti erő. Ha pedig valaki ezektől 
eltekintve, a dolognak oly erőt tulajdonit, minővel az nem bir sem 
az egyház imádsága, sem Isten különös rendeleténél fogva, az ba �
bonát követ el. É s ez igen nagy bűn, mert a babonáskodó, ha nem 
is nyíltan, de titokban legtöbbnyire a gonosz lélektől vár segedel�
met, s bizalmát pedig nem Istenbe helyezi, akibe egyedül kellene, 
hanem haszontalan dolgokba és csalásokba. így például valóságos 
babona azt képzelni, hogy a péntek szerencsétlen nap, vagy hogy 
Isten örök végzésében elhatározta, hogy 13 vendég közül egyiknek 
okvetlenül meg kell halnia egy év alatt.

Ki szokott varázslatot űzni?
„Az, ki a gonosz lelkek segítségével kincseket találni, m ásokat 

megrontani, vagy csodás dolgokat akar végbevinni.
A varázslat és jövendőmondás az ó-kori pogányságból szár �

mazik, s mindkettő egy-egy alkatrésze az akkor divatozott ördög �
tiszteletnek, mely az igaz Isten tiszteletét leszoritá a térről. Azért 
m ár Mózes igy oktatá a zsidó népet: „Midőn bemégy azon földre, 
melyet a  te Urad Istened ád neked, vigyázz, hogy ne kövesd azon 
nemzetek utálatosságait. Ne találtassák közötted . . .  ki a jövendő 
m ondóktól tudakozódjék és álmokra és előjelekre ügyeljen; se ne 
legyen varázsló, se bűbájos, se ki az ördöngősöktől tanácsot kér�



jen, se jósló, vagy aki a holtaktól kérdezzen igazságot; mert 
mindezeket utálja az Ur és e vétkek miatt eltörli őket bemene- 
tedkor.“ 1)

Mi a szentségtörés?
„A szent vagy Istennek szentelt dolgok, személyek és helyek 

megbecstelenitése, pl. egy szentség méltatlan fölvétele, valamely 
papnak bántalmazása, vagy valamely templomnak vagy szent edény �
nek megfertőztetése.“ 2)

Istennek szentelt dolgok különösen a szentségek, szent edé�
nyek és ruhák, Krisztus és a szentek képei, és minden egyházi 
birtok. Istennek szentelt személyek azok, kik magukat különös mó�
don Isten szolgálatára szentelik, tehát a világi papok, és a mindkét 
nembeli szerzetesek. Istennek szentelt helyek pedig a templomok, 
oltárok, temetők, mivel ezek is különösen Isten szolgálatára vannak 
kijelölve és fölszentelve. Aki tehát a szentségeket méltatlanul veszi 
fel, vagy az elsorolt dolgokat illetlen czélokra használja, szentség- 
törést követ el. (Pl. Boldizsár k irály ; a Jézus által kiűzött árulók 
és vevők.)

. Ki követ el szimoniát vagy lelki uzsorát?
„Aki a lelki dolgokat pénzért, vagy pénzértékért veszi és 

árulja.“
Ezen bűn a varázsló Simontól ered, ki látván, hogy az apos �

tolok kézföltevés által közlik a Szentlelket, pénzt kínált nekik mond�
v á n : „Adjatok nekem oly hatalmat, hogy a kire fölteszem kezemet, 
elnyerje a szentleiket.“ 3) Ez a szentségtörésnek különös faja, s 
hogy mily súlyos bűn, kitűnik ama pirongató szavakból is, melyek�
kel sz. Péter a varázsló Simon ajánlatát v isszautasito tta: „Veszszen 
el — úgymond az apostol, — a pénzed, veled együtt, mivel azt 
gondolád, hogy Isten ajándékát pénzen lehet megvenni. T arts tehát 
bünbánatot e gonoszságod miatt és kérjed Istent, ha talán megbo�
csáttatnék neked szived e gondolata.“ ft)

Mit tanit a kath. egyház a szentek tiszteletéről és segélyül 
hívásáról?

„Azt, hogy a szenteket tisztelni és segélyül hivni *jó és 
üdvös/' M ert:

1) A szentek tisztelete nem ellenkezik az észszel, mert a vilá-

1) Deut. 18, g—-12. 2) Ez a sacer =  szeat; és a legere =  rabolni szókból
származik — s innen lesz a sacrilegium, vagyis a szent dolog elrabolása vagy meg-
becstelenitése, — el nevezés. 3) Ap, csel. 8, 18, 19, 4) Ap. csel. 8. 20, 22.



gon ki tartja rosznak és veszélyesnek az erényes, nemes férfiakat 
tisztelni, azaz irántok a belső tiszteletnek és nagyrabecsülésnek 
látható jeleit tanúsítani? Vájjon ki rójja meg a gyermeket azért, 
hogy szülőit tiszteli, vagy az alattvalót, hogy királyának külsőleg 
hódol? E zt bizonyára egy komoly gondolkozásu ember sem fogja 
roszalni. Különben továbbá még azok is, kik a szentek tiszteletét 
gáncsolják, szobrokat emelnek a hősök, tudósok, jeles hazafiak 
tiszteletére, sirjokat fölékesitik, dicsőítő beszédeket, ragyogó ünne�
peket tartanak. Miért volna hát helytelen olyanokat is tisztelni, kik 
m aguk hősi erények gyakorlata által tünteték k i ; olyanokat kik ta �
naik, példáik és fáradozásaik által is halhatatlan érdemeket szerez �
tek az emberiség javának előmozdításában.

De a szentek tiszteletét nem kárhoztatja a szentirás sem, mert 
már az ó szövetségben is tisztelték nemcsak az angyalokat, hanem 
a kitűnő, szent és erényes férfiakat is. így Ábrahám, Lót, Józsue 
földig borultak Isten angyalai előtt, kik nekik megjelentek. Végre 
m aga Isten is azt mondja: „Aki engem tisztel, azt én is meg�
tisztelem.“ !)

A szentek tiszteletét tehát helyesli mind az ész, mind a ki�
nyilatkoztatás, és különben sem tegnapi keletű, hanem az első ke �
resztény időkből származik, midőn a hivek mindig tisztelték a szen �
teket, és az egyház pedig meg volt győződve e tisztelet méltányos 
és üdvös voltáról. így már a 2-ik és 3-ik században ünnepélyesen 
megtartották a szent vértanuk halála napját, sírjuknál összegyüle �
kezvén és ereklyéik fölött sz. misét mutattak be.

2) A szenteket tisztelni és őket segélyül hivni jó és üdvös, 
mert midőn az egyház azt tanítja, hogy a szenteket általában tisz �
telni kell, ezzel csak azon hitigazságát fejezi ki, hogy a halál nem 
semmisiti meg a köztük és köztünk levő viszonyt, sőt miután sze- 
retetük a halál után még forróbb lett irántunk, ennélfogva imáiknak 
Isten előtti bem utatása által rajtunk annál inkább segíthetnek.

Mi különbség van Isten és a szentek tisztelete között?

1) „Egyedül Istent imádjuk és tiszteljük úgy, mint a mi leg �
főbb Urunkat és minden jónak szerző jét; a szenteket pedig úgy 
tiszteljük, mint az ő hü szolgáit és barátait.“ Igaz, hogy a szentek 
előtt is térdre borulunk ugyan és kezeinket összetéve esedezünk 
szószólásukért és védelmökért, de ez által éppen úgy nem akarjuk 
őket imádni, mint a szolga nem imádja urát, midőn előtte térdre- 
hullva könyörög valami kegyért. Mi is tiszteljük a szenteket, midőn 
a szentmisében szószólásukat kérjük, és Istent a nekik adott ma-



lasztokért m agasztaljuk; de azért csak Istennek mutatjuk be a leg �
szentebb áldozatot.J)

2) Istent önmagáért, vagy végtelen tökélyei miatt tiszteljük, 
melyeket önmagától bir; a szenteket pedig azon adom ányok és 
előnyök miatt, melyeket Istentől nyertek ; azért a szentekben is ma�
gát Istent tiszteljük és dicsérjük, ki magát bennök oly hatalm asnak 
és kegyesnek mutatá. Ha egy földi királyt megtisztelünk az által, 
hogy követe, udvari vagy bizalmas embere iránt különös tiszteletet 
mutatunk, — hasonlóképen, ha a mennyei király követeit, barátait, 
és kedvenczeit különösen tiszteljük, neki magának adjuk meg az őt 
illető tiszteletet.

Mire ügyeljünk a szentek tiszteleténél különösen?
„Arra, hogy erényeik követése által hozzájok hasonlók le�

gyünk, hogy egykor részesüljünk örök boldogságukban is.“ „A vér�
tanuk, — mondja szent Ágoston, — példájuk által azért egyenget�
ték előttünk a mennyország útját, hogy hitbeli gyöngeségünk sem �
mikép ne találjon mentséget. Péter is az volt, ami te vagy ; Pál is 
az volt, ami te vagy; az apostolok és próféták szintén emberek 
voltak mint te. Ha nehezedre esik az Urat követni, hát kövesd 
szolgatársadat.“

Mi különbség van az Istenhez és a szentekhez intézett imád�
ság között ?

„Istenhez azért imádkozunk, hogy m indenhatósága által segít�
sen bennünket; a szentekhez pedig azért, hogy segítsenek bennün �
ket szószólásuk által Istennél.“

A szenteket nem azért hivjuk segélyül, mintha ezek, Istentől 
független erejökből segíthetnének rajtunk, mert hiszen ők amivel 
bírnak, mindent Istentől nyertek ; hanem segélyül hivjuk őket, mint 
olyanokat, kik Isten előtt különösen kedvesek és éppen azért legal�
kalmasabbak érettünk és velünk kérni a jó Istent, hogy kegyesen 
teljesítse kívánságunkat. Ez ama két imaalakból tűnik ki világosan, 
melyek által Istenhez és a szentekhez imádkozunk. Istenhez igy 
imádkozunk: „Irgalmazz nekünk;“ a szentekhez pedig: Könyörög �
jetek érettünk!“ A szentek segélyül hívása tehát mindig azon alap �
szik, hogy Isten az egyedüli forrása minden üdvösségnek, minden 
m alasztnak; a szentek pedig hatalmas pártfogók Istennél és ma- 
lasztjainak alárendelt közvetítői. Ennek fölvilágositásául álljon itt a 
következő : Midőn Isten a zsidók lázongását és zúgolódását meg�
akarván büntetni, tüzkigyókat küldött rájok, melyeknek marásaitól



sokan meghaltak, ekkor a nép igy szólt M ózeshez: „Vétkeztünk, 
Isten ellen szólván és ellened; könyörögj, hogy szabadítson meg a 
kígyóktól.“ Mózes könyörgött a népért, és Isten meghallgatá.1) Más�
kor meg midőn a filiszteusok ijesztgették a zsidókat, igy szóltak 
Sámuel prófétához: „Ne szűnj meg kérni a mi Urunkat Istenünket, 
hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből . . . s tb .“ 
Sámuel könyörgött az Ur előtt Izráelért és az Ur meghallgatá öt.“2) 
Az eredmény tehát itt is, ott is azt mutatja, hogy Isten korántsem 
érezte m agát megsértve és meggyalázva a zsidók azon cselekedete 
folytán, melynél fogva pártfogót kértek föl közbenjárásra.

Kit tiszteljünk és hivjunk segitségül jobban, mint az angyalo�
kat és szenteket?

„A boldogságos szűz Máriát, Isten anyját, mert ő minden 
angyaloknál és szenteknél felebbvaló és malaszt és dicsőség tekin�
tetében m essze fölülmúlja az angyalokat és szenteket.“ Mária igazi 
értelmében Isten anyja. E  méltóság oly magas, hogy csak az Isten �
ség múlja felől. „Némuljon el minden teremtmény — mondja dami- 
áni szent Péter — és csak szent borzalommal merje e kimondha�
tatlan m éltóságot tekinteni.“ 3) Azért az egyház méltán mutat Mária, 
Isten anyja iránt mindenütt oly tiszteletet, minőben semmiféle angyalt, 
vagy szentet nem részesít; jogosan épít az ő tiszteletére számtalan 
tem plom ot; méltán szenteli neki az év legkedvesebb hónapját; mél�
tán rendez dicsőítésére számos ünnepet, zengi zsolozsmáit és hirdeti 
lelkesülten boldogságát. így jövendölte ezt maga Mária a Szentlé- 
lektől ihletett pillanatában, m ondván: „íme mostantól kezdve boldog �
nak hirdetnek engem minden nemzedékek. “ 4)

Kell-e tisztelnünk Krisztusnak és a szenteknek képeit is?

„Igen i s ; mert ha a gyermek is tiszteli szülőinek arczképét 
és az alattvaló a királyét, annál inkább kell tisztelnünk Jézusnak 
és szentjeinek képeit.“ '

Önként értetik, hogy a tisztelet melyet egy kép iránt tanúsí
tunk, nem azon anyagra vonatkozik, melyből az á ll; nem a fára, 
vászonra vagy érezre, hanem azon személyre, kit a kép ábrázol; 
mert hisz az egész világ ismeri és vallja azon elvet, hogy az ere�
deti kép a másolatban tiszteltetik, vagy ócsároltatik. így szülőinket 
tiszteljük arczképeikben: a fejedelmet vagy kitűnő férfiakat szobraik �
ban ; és egy szülő sem hagyná büntetés nélkül, ha gyermeke meg�
gyalázná az ő a rczképét; egy uralkodó sem, ha alattvalója ugyanézt 
cselekedné.



Azon ellenvetés, pedig, hogy bolondság egy holt kép előtt 
mádkozni, csak akkor állhatna meg, lm az imádkozó magától a 
képtől várná kérelme meghallgattatását. Ámde — mondja ismét a 
tudós Leibnitz — semmiféle józan eszű  ember nem fog így gondol�
kozni, nem fog igy im ádkozni: „Add meg nekem oh kép, amit 
kérek: Köszönöm neked ó fa és márvány, hogy m eggyógyítottál.“ 
A kép előtt mondott imádság mindig arra vonatkozik, ki a kép által 
szemeink előtt lebeg; mi lélekben Krisztussal vagy a szentekkel 
társalgunk, kik a képben előttünk állanak, tehát az imádság is Krisz�
tust vagy e szenteket illeti.

A szentek tiszteletéhez tartozik továbbá nemcsak képeik, ha �
nem ereklyéik és földi maradványaik tisztelete is. Ezek alatt első 
sorban és kiválóan csontjaikat értjük, azután azon tárgyakat is, 
melyek a szentek tulajdonai voltak, mint ruháik, vértanuságuk esz �
közei. Az ereklyék ezen tisztelete egész nyugaton és keleten általános 
volt. Ugyanazért, midőn a 4. században Vigilantius tévtanitó föllé�
pett és azt mint ostoba, szentségtörő üzelmet korholja és kineveti 
vala, szent Jeromos azzal felelt neki, hogy hivatkozott az ereklye 
tisztelet általánosságára, és emlékezteié, mit tevének e tisztelet érde�
kében Konstantin és Arkádius császárok, a római pápák, a keleti 
püspökök, sőt az egész föld kereksége.

Miért tiszteljük a szentek ereklyéit vagy maradványait ?
1) „Mert testök élő tagja volt Jézus Krisztusnak és temploma 

a Szentléleknek; 2) mert Isten a szentek erkélyéi által többször 
csodát müveit.“

1) Hogy az igazak lelkei Jézus Krisztus egy testének tagjai 
és a Szentlélek temploma, ez kitűnik az apostol következő szavaiból: 
„Nem tudjátok-e, hogy testetek Krisztus tagjai?“ hogy tagjaitok a 
Szentlélek temploma, ki bennetek vagyon ?“ Ha ez igy van, akkor 
a lélek által a test is kell, hogy örvendjen a kettős előnynek, s azért 
tiszteljük a szentek ereklyéit. É s ha az egyház ellenségei nem 
bontránkoznak meg abban, hogy azok földi maradványai, kik az 
ő felfogásuk szerint nagy férfiak voltak, tiszteletben részesülnek, 
sőt boldogoknak érzik magukat, ha azon tárgyak közül, melyek 
valamikor azok tulajdonát képezék, pl. egy író tollat, dolgozó a sz �
talukból egy szálkát stb birtokukba keríthetnek; miért nem akarják 
tehát ugyanezt megengedni a kath. egyháznak, hogy a szentek 
ereklyéivel hasonlókép cselekedjék ?

2) Mert mind a szentirás, mind a szent atyák tanúskodnak 
arról, hogy Isten a szentek ereklyéi által többször csodákat művelt, 
így a Királyok IV. könyvében olvassuk: „Némelyek pedig embert 
temetvén, láták a rablókat és beveték a holt testet Elizeus sírjába; 
mely mikor Elizeus tetemeihez ért, fölelevenedék és lábaira álla.“ 
Erre jeruzsálemi sz. Cyrill azt jegyzi m eg: „Elizeus nem tért vissza



az életbe azért, hogy a halottnak visszaadja az életet, hanem halva 
maradt, hogy e csoda ne csupán az életnek tulajdonittassék, hanem 
világossá legyen, hogy a szenteknek még holt testök is, mely az 
igaz léleknek sokáig lakóhelye és eszköze volt, bizonyos csodaerő �
vel b ir.“ Szent Pálról meg az mondatik az apostolok cselekedetében, 
hogy amint keszkenőit és öveit a betegekre tévé, a betegségek meg* 
szünének és a gonosz lelkek eltávozának.“

Isten második parancsa.

„A te Urad Istened nevét hiába ne vegyed.“
Mit tilt Isten a második parancsban?
„Tiltja Isten nevének minden m egsértését: 1) annak tiszteletlen 

kim ondása á lta l; 2) istenkáromlás és a vallás kigúnyolása á lta l; 3) 
bűnös eskü és átkozódás által; 4) a fogadalom megszegése által.“

Az Isten neve alatt itt nem csupán az Isten szót kell érteni, 
hanem minden elnevezést, melyek Istent az ő különféle sajátságainál 
és müveinél fogva megilletik, m inők: az Ur, a Fölséges, a Minden�
ható stb. Hasonlólag e kifejezés : „hiába ne vegyed“ — nemcsak 
annak haszontalan, tiszteletlen kimondását jelenti, hanem általában 
minden visszaélést Isten nevével, Istennek minden megbecstelenitését 
szavak, vagy jelek altal.

Hogyan vétkezünk Isten nevének tiszteletlen kimondása által?
„Ha azt tréfából, vagy haragból, vagy könnyelműen mondjuk 

ki, mert ilyenkor a kimondó mindig azon belső és külső tisztelet 
ellen vét, mely Istent megilleti.“ Isten fölsége és szentsége ugyanis 
azt követeli, hogy nevét csak tisztelettel említsük, és ne használjuk 
tréfából vagy haragbó l; azért m aga az Isten igy in t : „Az Ur nem 
fogja ártatlannak tekinteni azt, aki hiába veszi Istene, Ura nevét.“ 2) 
Sirák könyvében pedig igy szól az U r: „Isten nevét ne hordozd 
mindig szájadban, és a szentek nevét se keverd szavaidba, mert 
nem maradnál bűn nélkül.“ 3) Ezen idézetekből tehát világosan kitű �
nik, hogy nemcsak Isten vagy Jézus nevét bűn tiszteletlenül kimon�
dani, hanem a bold. szűz, az angyalok vagy szentek nevét is. En �
nek oka pedig az, mert ama személyek, kik e neveket viselik, közel 
állnak Istenhez, és éppen azért tiszteletre méltók.

Mi az istenkáromlás?

„Istenkáromlásnak nevezzük a megvető beszédeket vagy szeny- 
nyes szavakat Isten, a szentek vagy szent dolgok ellen.“



Istenkáromlás tehát pl. így beszélni: „Isten nem igazságos, 
nem irgalm as; Isten keményebben büntet engem, mint ahogy érdem �
iem ; Istennek sok dolga volna, ha a világon mindenről kellene 
gondoskodnia.“ Hasonlókép Máriáról azt mondani, hogy csak olyan 
nő, mint más. Továbbá istenkáromló az is, ki a szent dolgokat, a 
szentségeket, szentmisét, szentelt vizet, feszületet s hasonló tárgya �
kat kigunyolja és fitymálja. Aztán istenkáromlást lehet elkövetni 
nemcsak beszéd által, hanem pusztán gondolatban is, valamint külső 
jelek által is. Pusztán gondolatban akkor, ha valaki az említett mó �
don szándékosan csúnyákat gondol Isten, a szentek, vagy szent 
dolgok felől, habár ki nem mondja i s ; jelek által pedig akkor, ha 
az Isten elleni belső gyűlöletet, haragot és megvetést az által fejezi 
ki, hogy pl. az ég felé köpdös, azt öklével fenyegeti, stb. (hiteha- 
gyott Julián).

Istenkáromlás még a vallás kigúnyolása is, midőn a gunyoló- 
nak az a szándéka, hogy a vallást, a kath. egyházat, annak szer �
tartásait nevetség és megvetés tárgyává tegye.

� Mindezen itt elősorolt istenkáromlás ‘oly nagy bűn, hogy az 
ó-szövetség isteni eredetű törvényei a megkövezés halálbüntetését 
szabták ki arra. „Aki Isten nevét káromolja — mondja Isten Mózes 
által — halállal haljon m eg; kövezze meg őt az egész k özség !“ 1) 
Hogy pedig az ó-szövetségben ily súlyosan lakoltak az istenkárom - 
lók, az nagyon természetes, hiszen aki uralkodóját káromolja, reá 
bűnöket kohol, jogait megtámadja, mint felségsértő lakói; már most 
miért ne bűnhődjék hát hasonló szigor szerint az is, ki ugyanily 
gonoszságot követ el az ég és föld ura ellen ? Mennyivel íölségesebb 
és szentebb a századok örök királya, mint a föld legelső fejedelme, 
kinek koronás feje nem sokára porrá lesz! Mennyivel hálátlanabb 
azon teremtmény, aki teremtőjét, föntartóját, kormányzóját, megszen- 
telőjét és egykori jutalmazóját káromolja, mint azon alattvaló, ki 
urát és királyát sérti meg.

Mit tesz esküdni?

„Esküdni annyit tesz, mint a mindentudó Istent tanúbizony �
ságul hivni arra, hogy igazat mondunk, vagy hogy Ígéretünket 
megtartjuk.

Mind az egyszerű, mind az ünnepélyes eskü lényege abban 
áll, hogy az esküvő, Istent, a szivek vizsgálóját, tanúnak hivja föl, 
tehát birónak és büntetőnek is. E szerint esküt az tesz, aki állítá�
sának megerősítése végett ilyen, vagy hasonló kifejezéseket h a sz n á l: 
„Ez bizony Isten igaz,“ „Isten bizonyságom, hogy a dolog igy 
áll,“ „Isten büntessen meg, taszítson kárhozatra stb. ha ez nem



igaz,“ vagy „Isten engem úgy segéljen.“ Az is eskü továbbá, mi�
kor valaki az égre, keresztre, szentségekre, evangéliumra esküszik. 
Mert — úgymond sz. Tam ás — „mivel e dolgok magukban véve 

_ nem tanúskodhatnak semmiről, sem a hazugságot nem büntetheik meg, 
azért valahányszor tanuságul hivatnak, tulajdonkép mindig Isten hi- 
vatik tanúnak. Megerősítik ezt ugyancsak az' Üdvözítő szavai is, ki 
igy szó l: sKi a templomra esküszik, arra esküszik, ki abban lakik; 
és aki az égre esküszik, az Isten trónjára és arra esküszik, aki 
azon ül.“ *) Ami pedig az eskü mintát illeti, az ünnepélyes eskü 
tételénél az esküvő e mintát használja (mi alatt három ujját az evan �
géliumra helyezi); „Isten engem úgy segéljen, és az ő szent evan �
géliuma,“ mely szavakkal az illető azt akarja mondani, hogy amit 
mond, az oly igaz, mint a mily igazán kívánja, hogy Isten őt meg�
segítse és az evangéliumban foglalt Ígéreteket neki megadja.

Mikor vétkezünk esküvés által?

1) „Midőn hamisan vagy kétséges dologban esküszünk.“ H a �
misan esküdni annyit tesz, mint esküvel erősíteni, hogy valami igaz, 
noha tudjuk, hogy nem ig a z ; vagy pedig esküvel Ígérni valamit, 
noha nem szándékozunk azt megtartani. Kétes dologban esküdni 
annyi, mint esküvel bizonyítani olyast, amiről nem tudjuk, bizonyo �
san igaz-e. Aki kétes dologban esküszik, éppen olyan bűnös, mint 
aki ham isan esküszik, amennyiben tudva és szándékosan teszi ki 
m agát a hamis eskü veszélyének.

A hamis eskü, főleg ha törvényszék előtt mondatik, egyike a 
legnagyobb gonoszságoknak, mert a hamis esküvő ez által káro �
molja Istent, árt felebarátjának és önmagának. Káromolja Istent, 
mert a hamis esküvő azt tételezi föl, hogy a mindentudó Isten nem 
tudja az igazat, vagy pedig, hogy a végtelen szent Isten szereti a 
hazugságot, vagy nem tudja a hamis esküvőt megbüntetni. A hamis 
esküvő árt felebarátjának, mert az emberi társadalom sehogy sem 
élhetne nyugodtan, és állhatna fönn, ha tagjai egymásban nem bíz �
hatnának és szavokat meg nem tartanák, mert hisz a bizalom é? a 
hit az alapja az elöljárók és alattvalók, a szülők, és a gyermekek, 
a hitelezők és adósok stb. jogainak és kötelességeinek. Aki tehát a 
közbizalmat és hitet megrendíti, a társadalom alapjait ássa alá; már 
pedig a hamis esküvő hamis esküje által éppen azon föltevésre ad 
okot felebarátjának, hogy az emberekben akkor se bízzék, ha leg �
ünnepélyesebb módon Isten-, az örök biró szine előtt és az ő tanú- 
ságulhivása mellett erősítik állításuk igazságát. Végül a hamis e s �
küvő árt önmagának is, mert elszakad Istentől és Istennek boszuját 
mintegy kihívja m aga ellen.



2) Midőn szükségnélkül esküszünk, vagy mást esküre indí�
tunk." Erre nézve legyen elég megjegyeznünk, hogy óvakodjunk 
bármi csekély dologban ok- és megfontolás nélkül puszta ferde szo �
kásból esküdözni, s csakis akkor folyamodjunk hozzá, midőn igen 
fontos ügyekben követeli az egyházi vagy világi hatóság, pl. hosz- 
szas czivódások megszüntetése vagy jogiviszonyok szabályozása 
végett; vagy midőn mások bizalmatlansága és csökönyössége teszi 
azt szükségessé, kik nem akarnak hinni az egyszerű  állitásra.

3) Midőn arra esküszünk, hogy roszat fogunk cselekedni vagy 
a jót elmulasztani. Az igéreti esküre nézve nem elég csupán aka �
rattal birni az Ígéret beváltására, hanem kell, hogy az Ígéret tárgya 
is jó vagy legalább rósz ne legyen. Aki tehát arra esküdnék, hogy 
az ellenségen boszut fog állani, vagy többé sohasem fog imádkozni, 
gyónni, predikátiót hallgatni, az ilyen eskü büntetésre méltó lenne 
és érvénytelen. Csattanós példa erre nézve a 40 zsidó, kik meges- 
küvének, hogy addig se nem esznek, se nem isznak, míg szent 
Pált meg nem ölik;*) és Heródes, ki hogy meggondolatlan esküjét 
teljesítse, lefejezteté keresztelő sz. Jánost, mintha bizony a roszra 
is kötelezhetne az eskü. Szükséges tehát, hogy amire esküszünk, 
bizonyos legyen ; másodszor, hogy az eskü jogosan történjék, azaz 
kellő megfontolással és tisztelettel; hogy amire esküszünk igazságos 
és szabad legyen, és ne ütközzék mások iránti kötelességünkbe.

4) Ha eskünket nem teljesítjük, noha módunkban áll azt tel�
jesíteni. Aki egy érvényes igéretbeli esküt nem teljesít, eskütörést 
követ el, melynek gonoszsága éppen olyan nagy, mint a hamis 
esküé, mert az eskütörő éppen úgy kárt okoz felebarátjának és 
önmagának, mint a hamisan esküvő. Néha azonban megszűnik az 
eskü kötelező ereje, ha a körülmények olyanok lesznek, melyeket 
ha az eskütevő előre tudott volna, bizonyára eskütételre magát nem 
kötelezi.

Mit tesz átkozódni ?

„Annyit, mint önmagát, vagy másokat átkozni miközben gyak �
ran Isten neve is megbecstelenittetik.“

Az átkozódást többnyire összetévesztik a közönséges emberek 
az esküvéssel, pedig lényegesen különbözik ettől. Az átok m agában 
véve nem szolgál egy állítás, vagy ígéret megerősítésére, hanem 
inkább féktelen kitörése a haragnak, mi által valaki önmagát, vagy 
másokaf vagy élettelen tárgyakat is megátkoz. Az átkozódás két �
féle módon becsteleniti meg az Isten nevét. Először, ha valaki fele�
barátjának azt kívánja, hogy Krisztus vére, sebei, a szentségek stb. 
örök kárhozatára váljanak; másodszor, ha valaki a teremtményeket,



mint Isten müveit (pl. vihart, éhséget, dögvészt, háborút, stb.) me�
lyeket Isten küld ránk, vagy megenged, megátkozza. Ebből világo�
san kitűnik, hogy az átkozódás mindkét esetben többnyire istenká �
romlás, tehát igen nagy bűn. Azért sz. Pál „az átkozódókat is azok 
közzé számítja, kik Isten országát nem fogják látni.“ 1)

Mi a fogadalom?

„A fogadalom Istennek szándékosan tett ígéret, hogy Istennek 
valami kedves dolgot cselekszünk, a mire különben kötelezve nem 
vagyunk.“ A fogadalom lényegéhez tehát három dolog kívántatik :

1) Valami „Ígéret,“ és pedig a) valóságos Ígéret, mely által 
valaki lelkiismeretben kötelezi magát valaminek megtevésére vagy 
elhagyására. Aki tehát bűn terhe alatt kötelezi magát, hogy bizo �
nyos im ádságot mindennap elmond, az fogadalmat te s z ; aki föltesz 
ugyan magában valamit, de anélkül, hogy magát bűn terhe alatt 
kötelezné annak teljesítésére, az a jószándéknál marad, b) szükséges,- 
hogy az ígéret szándékos legyen. Ilyen pedig akkor lesz, ha az 
értelem a felvállalandó, kötelezettséget jól ismeri, és ezt valóban 
akarja is megtenni. Ha tehát a vállalkozó értelme meg van zava�
rodva, ha nagy félelem, harag, vagy más hevesebb indulat akadá �
lyozná a szükséges megfontolásban, és nem tudja világosan mit 
ígér, akkor az Ígéret nem kötelezhet lelkiismeretben, mert nem elég 
szándékos.

2) Hogy az Ígéret fogadalommá váljék, „Istennek kell azt tenni.“ 
A fogadalom nagyon hasonlít az áldozathoz, mely által Istennek sza �
badságunkat vagy egészen, vagy részben fölajánljuk és így elismer�
jük, hogy e tehetségünknek ő a szerzője és ura. Azért a fogadal�
mak, miként az áldozatok is, egyedül a fölséges Istent illetik meg. 
Tehetünk ugyan a szenteknek is fogadalmat, de mindig hozzá kell 
tenni, „Isten dicsőségére,“ különben érvénytelen lesz. így megfogad�
hatjuk Istennek, hogy pl. Mária tiszteletére mindennap elimádkozzuk 
a rózsafüzért, vagy sz. Péter és Pál iránti tiszteletből Rómába zarán �
dokolunk.

3) Hogy az Istennek tett Ígéret fogadalommá váljék, szüksé �
ges, hogy a fogadalom Istennek valami tetsző dolog legyen, mert 
hiú, vétkes, s felebarátunkra nézve káros dolog íogadalom tárgyát 
nem képezheti, miután ily dologban Isten nem gyönyörködhetik. 
Hasonlókép érvénytelen volna az is, ha valaki megfogadná, nogy 
naponkint egy hoszu imádságot mond, vagy a szentföldre zarán �
dokol, stb. ha ez által elhanyagolná hivatalos kötelességeit. Kell 
tehát, hogy amit Istennek fogadunk, ne csak magában véve legyen 
erkölcsileg jó, hanem minden körülmény között jobb legyen a foga�



dalomtevőre nézve, mint annak ellenkezője; mert máskép az ó lelki 
kárát vonná maga után, következéskép Isten azt el nem fogadná s 
a fogadalmat tevő ez által vétkeznék.

Mit tanit az egyház a fogadalmakról?

„Azt, hogy Isten előtt kedvesek, mert szabad akaratunkból 
neki hozott áldozatok.“

A kath. hittudósok mindenkor azt tanították, hogy Isten a fo�
gadalmakat kedveli, és hogy a magukban jó cselekmények, melyekre 
valaki fogadalommal kötelezi magát, ez által sokkal érdemesebbek 
lesznek. Azért az egyház is mindig védelmezte, előmozdította és 
jóváhagyta a szerzetesi rendet, melyben az illető különös fogada�
lommal kötelezi magát az evangéliumi tanácsok megtartására. (Jákob 
és a jámbor Anna fogadalma stb.)

2) Az egyház azt tanítja, hogy a fogadalmat teljesíteni köte �
lesség, ha csak lehetetlenség nem lép közbe.

Hogy az Istennek tett fogadalmat teljesíteni szent és szigorú 
kötelesség, világosan kitűnik a szentirás eme szavaiból: »Ha Urad �
nak Istenednek fogadalmat tettél, ne mulaszd el azt teljesíteni; mert 
ha elmulasztod, vétkül számítja neked.“ J) Azonban a fogadalom 
kötelezettsége megszűnik, ha lehetetlenné válik ; pl. képet Ígértem a 
templomnak, de a házzal együtt e lé g ; vagy ha a föltétel elmaradt, 
pl. ha felgyógyul, alamizsnát ad, de nem gyógyul fel, hanem meghal.

Isten harmadik parancsa. 

„Megemlékezzél, hogy a szombatot megszenteld.“

Mire kötelez bennünket Isten harmadik parancsa?

„Arra kötelez, hogy az Ur napját jám bor cselekmények gya �
korlása és a szolgai munkák kerülése által megszenteljük.“ Itt két 
pont jő figyelembe, 1) általában azon kötelesség, hogy az Ur nap �
ját, a vasárnapot megszenteljük, 2) ezen megszentelés módozata.

1) A vasárnapot kötelesség megszentelni. Már az ész is azt 
mondja, hogy Istent tartozunk tisztelni nemcsak belsőleg, hanem
külsőleg is, tehát bizonyos időt a külső isteni tiszteletre fordítani; 
és ennyiben a harmadik parancs által előirt vasárnap-szentelés oly 
kötelesség, mely a természetes törvényből származik és minden em �
bert, pogányt és keresztényt egyaránt kötelez.



Jegyzet. A pogány persze nem tudná kieszelni, a hét melyik 
napját forditsa a külső isteni tiszteletre, azért rá nézve mindössze 
annyi kötelesség áll, hogy bizonyos időt a külső isteni tiszteletre 
kell szánnia.

Az ó szövetségben az Ur ezen napja a hétnek hetedik napja 
volt (szom bat); ellenben az uj-szövetségben a szombatot a vasárnap 
váltotta fel, annak emlékére, hogy Krisztus halottaiból vasárnap tá �
madt fel, s vasárnap küldte el a Szentleiket.

2) A vasárnap megünneplésének módozata. A vasárnapot ak �
kor ünnepeljük meg kellő módon, ha a) ájtatos cselekményeket 
viszünk véghez; b) ha őrizkedünk a szolgai munkáktól és a bűnök �
től. Ezek szerint, hogy a vasárnapot megszenteljük, tartozunk a) 
szentmisét becsületesen hallgatni; nemkülönben ajánlva van predi- 
kácziót és keresztény tanítást hallgatni, a szentségekhez járulni, jó 
könyveket olvasni, elmélkedni, s a keresztény szeretet müveit gya �
korolni.

A vasárnap méltó megünnepléséhez tartozik mindenekelőtt az 
áldozat, mert ez, mint az imádás és tisztelet legkitűnőbb cselekmé�
nye, Isten előtt is legkedvesebb. Isten m áraz ó szövetségben azt kí�
vánta, hogy szom baton két bárányt áldozzanak föl, mig a hét más 
napjain csak egyet mutatának be neki. Nem csoda tehát, ha az 
egyház, mint Isten helyettese, minden gyermekét szigorúan kötelezi, 
hogy, ha a vasárnapot méltókép akarják megünnepelni, ájtatos meg�
jelenés által szintén részt vegyenek az uj szövetség áldozatában, 
melynek az ó szövetségi csak árnyéka volt.

Megszentségtelenitjük a vasárnapot szolgai munkák által, nem 
mintha a munka m agában véve bűn volna, hanem pusztán azért, 
mert Isten megtiltotta szombati napon az ily munkákat, mint me�
lyek a lelket elvonják Isten tiszteletétől. Szolgai munkának nevezte�
tik, mert hajdan rabszolgákkal végeztették, s lehet, innen van a 
m egkülönböztetés az u. n. szabad munkák közt, minők az írás, 
tanulás, olvasás, festészet, oktatás, mint melyek tulnyomólag a lelki 
erőt vették igénybe. A szolgai munkán kívül tilos még a bíráskodás, 
adás-vevés boltokban és piaczokon; minden zajos mulatság, főleg 
isteni tisztelet alatt.

Azon kérdésre: vájjon vasárnap sohasem szabad-e szolgai 
munkát végezni, a kathekizmus igy felel: Szabad először akkor, ha 
az egyházi elöljárók fontos okok miatt megengedik. M ásodszor sza �
bad szolgai m unkákat végezni, valahányszor Isten dicsősége, a fe�
lebarát jólléte, vagy égető szükség követeli, pl. a harangozás, az 
oltárok és az Urnapi sátorok készítése, földiszitése stb. Hasonlókép 
a felebarát jólléte is gyakran elégséges ok arra, hogy vasárnap 
szolgai munkákat végezzünk. Erre vonatkozólag igy szól az isteni 
m ester: „Kicsoda az közöttetek, akinek egy juha van, és ha ez 
szom baton a verembe esik, m aga ki nem húzza azt onnét? Meny-



nyivel több az ember a ju h n á l! Szabad tehát szombaton (nálunk 
vasárnap) jót cselekedni,“ J) A harmadik ok mely a vasárnapi szol�
gai munkálkodásra fölhatalmaz, a nyom asztó szükség, midőn t. i. 
valaki oly szegény, hogyha vasárnap is nem dolgoznék, nem tudna 
megélni, sem családját föntartani, sem illően ruházkodni, vagy ha 
egy munka éppen szükséges volna arra nézve, hogy egészségét, 
vagy ideiglenes javait valami nagyobb veszélytől megóvja.

Aki pedig engedély, vagy alapos ok nélkül végez vasárnap 
szolgai munkákat, az súlyos bűnt követ el, kivéve, ha a rövidebb 
idő, melyet a munkára fordit,. kisebbé, pusztán bocsánatos bűnné 
teszi azt. Aki azonban Isten parancsa iránti daczból dolgozik vasár- 
és ünnepnapokon, az mint az Isten és egyház parancsainak kigu- 
nyolója mindig súlyosan vétkezik. Itt még az is megjegyzendő, to �
vábbá, hogy nemcsak azok vétkeznek, kik a tiltott munkákat maguk 
végezik, hanem azok is, kik alattvalóiktól, cselédeiktől, napszám o �
saiktól szükség nélkül ily munkákat követelnek, vagy általok vé �
geztetnek, mert Isten igy szólt egykor Hóreb hegyén a zsidó nép �
hez : „A hetedik nap a szombat, az Urnák, a te Istenednek nyu �
galma. E  napon se magad ne dolgozzál, se szolgád, se szolgálód... 
(hanem) nyugodjék szolgád is, szolgálód is, miként m agad.“ 2)

Végre pedig, ha már szolgai munkák által is megbecstelenit- 
jük a vasárnapot, mennyivel inkább bűnös cselekmények, kicsapon �
gás, korhelykedés stb. által, miután a kereszténynek még inkább 
kötelessége vasárnap kerülni a bűnt, és buzgóbban gyakorolni az 
erényt, mint hétköznap.

Mi rettentsen leginkább vissza bennünket a vasárnap meg- 
szentségtelenitésétől ?

1) „Az ideiglenes és örök büntetések, melyekkel Isten a szom �
bat (vasárnap) megsértőit fenyegeti.“

Isten miként az ó-szövetségben bő áldásokat igért a szom bat 
megszentelőinek, úgy a legrettentőbb büntetésekkel fenyegeti azo �
kat, kik azt megszentségtelenitették. „Ha nem hallgattok rám, — 
igy szól az ur Jeremiásnál, hogy a szombatot megszenteljétek, ak �
kor tüzet gyulasztok kapuitok előtt, mely m egem észti, Jeruzsálem 
házait és el nem oltatik.“ 3) Ezekielnél pedig kijelenti: Ők m egsér�
tették szombatjaimat, azért mondám, kiöntöm rájok haragomat, 
hogy kiirtsam őket.“ 4) Ha ezt tette Isten az ó-szövetségben, meg�
teszi az újban is, mert az ő keze most sem rövidült meg.

2) Annak megfontolása, hogy menthetetlen könnyelműség 
testünkért hat napig fáradozni, halhatatlan lelkűnknek pedig egyet�
len napi figyelmet sem szentelni. Az volna különben is rendelteté�
sünk, hogy életünk minden napját és óráját Isten szolgálatára és



halhatatlan lelkünk üdvére szenteljük, nem szörnyű  esztelenség hát, 
ha a hétnek csak egy napját sem forditjuk e szent czélra.

3) Annak megfontolása, hogy a vasárnapot megszentelni any- 
nyi, mint keresztény hitünket nyilvánosan m egvallani; megsértése 
pedig vallásunk szégyenére és keresztény felebarátunk megbotrán- 
koztatására válik. Miként a zsidók még ma is a szombat megün�
neplése által fejezik ki, hogy a zsidó vallásnak, az ó-szövetségnek 
hivei, úgy mi keresztények is, a vasárnap megünneplése által vall�
juk meg nyiltan, hogy a Krisztus hitéhez ragaszkodunk, hogy az 
uj szövetséget, melynek köszönhetjük, hogy Isten Atyánk, Jézus 
Krisztus testvérünk és a mennyország hazánk, szentül megtartjuk, 
parancsait teljesítjük, Ígéreteiben remélünk.

Isten negyedik parancsa.
„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy boldog és hosszú 

életű lehess a földön.“
Mit parancsol Isten a negyedik parancsban?
„Azt, hogy a gyermekek szülőiket, az alattvalók elöljáróikat 

tiszteljék, szeressék és nekik engedelmeskedjenek.“
I. A gyermekek tisztelni tartoznak szülőiket azért, mert ezek 

előttük Istent helyettesítik.
1) A szülők azon kitűnő méltósága, hogy gyermekeikkel szem �

közt Isten helyettesei, minden gyermeki kötelességnek tulajdonképi 
forrása. Hogy pedig a szülők valóban bírnak e minőséggel, ezt mind 
áz ész, mind a hit tanítja, egyhangúlag bizonyítván, hogy Isten, 
ki az egész emberi társadalmat és minden egyes családot láthatat�
lan módon kormányoz, az utóbbiakat látható módon is vezeti és 
korm ányozza a szülők által, kiket e czélból tekintélyének és méltó �
ságának bizonyos viszfényével ruházott föl. Azért mondá Jé z u s : 
„Egy a ti Atyátok, ki mennyekben vagyon.“ J) Továbbá, miként 
egy földi király megköveteli, hogy tisztviselői és helyettesei iránt ő 
érette illő tiszteletet m u tassanak ; akként Isten is, mint az emberiség 
királya megköveteli, hogy kellő tiszteletet tanúsítsunk azok iránt, 
kiket e földön helytartóivá szemelt ki, vagyis hogy a családban a 
gyermekek illően tiszteljék szülőiket — ő érette és ő helyette. 
Azért, a mely gyermek szülőit gyalázza, Istent magát gyalázza. 
Egyébiránt a szentirás gyakran és nyomatékosan sürgeti e tiszte �
letet, és az isteni parancs is igy s z ó l: „Tiszteld atyádat és anyá �
dat.“ Nem azt mondja Isten: „Szeresd szülőidet,“ „hanem tiszteld 1“ ; 
mert szeretni minden embert kötelességünk, szülőinket pedig még 
tisztelni is, mivel mint Isten •helyettesei fölebbvalók nálunknál azaz
elöljáróink.



2) A belső tisztelet, mely az említett szülői méltóság elismerésé�
ből származik, az által nyilvánuljon a gyermekek részéről, hogy mi�
dőn szülőikkel beszélnek, alázatos, szelíd, tisztes hangon tegyék 
az t; továbbá viseletökben legyenek mindig udvariasak, előzékenyek 
és egyáltalán sohase feledkezzenek meg a külső kegyeletről. A 
gyermeki tiszteletnek szép példáját adá egyptomi József, ki habár 
első ember volt az országban, (Fáraó után) mégis örömmel fogadá 
atyját, ki pedig az egyptomiaknál annyira lenézett pásztori osztály �
hoz tartozo tt; sírva borult nyakába és azután bemutatá a királynak. 
Hasonlót tett Salamon király is, ki midőn anyja, Betszabe a királyi 
terembe lépett, fölkelvén trónjáról, eléje sietett, meghajtá magát, 
kegyelettel szólitá meg és jobbja felől egy trónra ülteté.“ J) De a 
szülők iránti kegyeletnek mégis legcsodálatosabb példáját maga, 
Istennek emberré lett Fia nyujtá. Azért int szent Ambrus : „Tisz �
teld szüléidét, mert Isten Fia is tisztelte az övéit.“ Bizonyosan ol�
vastad már ezt: „És engedelmes vala nekik,“ s az első csodát is 
ázent anyja iránti figyelemből tévé.

3) A szülők iránti köteles tisztelet ellen tehát akkor vétenek 
a gyermekek, ha a) őket szivökben megvetik vagy kevésre becsü �
lik ; mert a puszta külső tisztelet nem igazi gyermeki tisztelet, h a �
nem képmutatás, színlelés; b) ha róluk roszat beszélnek; c) ha 
őket szégyellik, mert talán szegények, műveletlenek, alacsony ran- 
guak, öregek vagy betegek; d) ha irántok durvák és íeleselők, mint 
Káin volt Isten iránt, ki midőn őt testvére agyonverése miatt kér�
dőre voná, igy felele neki v is sz a : „Vájjon őrzője vagyok-e én
öcsémnek ?“

A gyermekeket a köteles szülői tisztelet alól még az sem 
menti fel, ha esetleg a szülők hibásak, gyarlók, garázdák, mert 
azért mégis Istent helyettesítik a családban, és e minőségök miatt 
tiszteletre és kegyeletre méltók. Azon körülmény, hogy a szülők 
talán hibásak, nem jogosítja fel őket arra, hogy rósz gyermekek 
legyenek és a gonosz Chám példáját kövessék, ki ittas apját kigu- 
nyolta. Jaj a gúnyolódó gyermeknek, mert Isten igy fenyegeti: „A 
szemet, mely atyját lenézi, és anyjára durván tekint, ássák  ki a 
hollók, és a sasfiak egyék m eg,“ 2)

II. Szeretni tartoznak a gyermekek szülőiket azért, mert a szü �
lők Isten után gyermekeik legnagyobb jótevői.

1) A szülők Istent képviselik a gyermekek előtt nemcsak szü �
lői méltóságuk, hanem szülői szeretetök által is, mely hü képm ása 
Isten szeretetének, és jóságának, ki mindnyájunk a ty ja ; Isten után 
szülőinek köszöni a gyermek a maga létét és életét, nekik köszön �
heti, főleg zsenge korában, a táplálékot, ruházatot, ápolást, védelmet 
minden veszély ellen és a segítséget minden szükségben. Isten után



tehát, kitől minden jó adomány származik, a szülők a mi legna�
gyobb jótevőink, ugyanazért jobban is kell őket szeretnünk, mint 
bárki m ást a világon.

2) Ugyanazért a gyermekek, hogy e szigoru szeretetbeli köte �
lességet teljesíthessék, legyenek szülőik irán t: a) hálásak és szives 
jó ak a ró k ; b) jó viseletűk által szerezzenek örömet nek ik ; c) 
szükségükben gyámolitsák, öregségökben ápolják ő k e t; d) hibáik és 
gyöngeségeik iránt legyenek einézők.

Avagy nem volna-e szörnyű  hálátlanság a szülők nagy szere- 
tetét viszontszeretet nélkül, vagy jóakaró szivesség nélkül hagyni ? 
A szentirás „gyalázatos és boldogtalan embernek nevezi az ily 
gyerm eket.“ *) S viszont a gyermekekre nézve is mi lehetne éde�
sebb vigasz, mint az, ha édes atyjok vagy anyjok elmondhatná ró �
luk szent János szavaival: „Nincs nagyobb örömem, mint azt hal�
lani, hogy igazságban já r to k ;“ 2) hogy valóban keresztény módon 
éltek. Az iiju Tóbiás érezte e vigaszt, mert öreg szülői szemök vi�
lágának, öregségök tám aszának, életök vigasságának és reményé�
nek nevezték ő t.“ 3) Ámde gondosan is került e jó  fiú mindent, ami 
szülőit megszomorithatta volna. Idegen földön, hol igen jó dolga 
volt, igy sürgeté — kalauzát — az angyalt a hazatérésre: „Tudod, 
atyám idős már, és ha egy nappal tovább itt maradok, elszomoro �
dik a lelke.“ 4)

3) Vétenek a gyermekek a szülőket megillető szeretet ellen:
a) ha nekik roszat kívánnak, vagy cselekszenek; b) ha nekik rósz 
viseletök által szom orúságot és szégyent okoznak, vagy őket m ás �
kép szomoritják vagy haragítják ; c) ha őket öregségökben és szük �
ségükben nem seg ítik ; d) ha gyarlóságaikat békével nem tű rik ; e) 
ha élő vagy elhalt szülőikért nem imádkoznak.

A szülőknek roszat kívánni, vagy őket tényleg bántalmazni, 
borzasztó bűn, melyre m aga Isten szabott halálbüntetést, igy szól�
ván az ó szövetségben: „Aki apját vagy anyját megüti, haljon
m eg! Aki apját vagy anyját átkozza, haljon m eg!“ 5) Már az is ha �
lálos bűnt követ el, a ki kezét azért emeli föl, hogy szülőit meg�
üsse. Nem kisebb bűn az, ha a gyermekek kicsapongás, renyheség 
és torkosság, istentelen emberekkel való társalgás, biinös viszonyok, 
ruha- és élvhajhászat és pazarlás, illetlen és durva magukviselete 
által keserítik szüleiket és életűket megrövidítik. Hány szülő hal 
meg évtizedekkel ham arább, csak azért, mert gonosz fia vagy leá�
nya miatt szüntelen bu és fájdalom epeszti és élete fonalát idő előtt 
szé trág ja ! Szívtelen gyermek ! Oda mernéd-e vinni apád vagy anyád 
elé a koporsót és igy szólni hozzájok : „Feküdjetek már b e le ; nem 
birom bevárni halálotokat ?“ Már pedig te ennél is többet cselekszel 
a szüntelen szom orúság által, melyet szivöknek okozasz. Te lassan-



kint a koporsóba fekteted Őket, te halálos szúrást adsz nekik, mert a 
szomorúság öl, kiszárítja a cson tokat.') De a szülőknek okozott 
szomorúsággal a te életed boldogsága is oda van. Soha sem fogsz 
te szívedből örvendeni, mert szülőid sirhalmáról füledbe hangzik a 
rémes panasz: „Itt fekszenek azok, kik neked életet adtak, s kik �
nek te megröviditéd, elrablád életöket.“

III. Engedelmeskedni tartoznak a gyermekek szülőiknek azért, 
mert ezeket bizta meg Isten, mint a maga helyetteseit, hogy jól és 
keresztényileg neveljék gyermekeiket.

1) Engedelmeskedni annyit tesz, mint m ásnak akaratát teljesí�
teni, azaz elismerni, hogy e másnak hatalma vagyon parancsolni, 
és parancsának teljesítését követelni. A szülőknek engedelmeskedni 
tehát annyit tesz, mint az ő akaratukat teljesíteni, azaz elismerni a 
hatalmat, hogy akaratukat nyilváníthatják előttünk, s ennek teljesí�
tését követelhetik tőlünk.

2) Ennélfogva a gyermekek tartoznak : a) megtenni vagy el�
hagyni mindazt, amit a szülők parancsolnak vagy tiltanak, ha t. i. 
roszat vagy jogtalanságot nem parancsolnak; b) tanácsaikat és in �
telmeiket szívesen fogadni és örömmel követni.

A gyermekek tehát úgy engedelmeskedjenek, hogy mindenkor 
és mindenütt készek legyenek szülőik akaratát zúgolódás nélkül, 
örömmel, gyorsan és pontosan teljesítem. így tett az ifjú Tóbiás, 
ki atyja tanács adása után igy szólt hozzá: „Mindazt teljesítem 
atyám, amit parancsoltál.“ 2) így tett a kis Sámuel Héli főpap h á �
zánál, igy Jézus is.

3) Vétenek pedig a gyermekek az engedelmesség ellen: a) ha 
nekik roszul vagy sehogysem engedelmeskednek, mint József test �
vérei tev ék ; b) ha intelmeiket nem szívesen hallgatják, mint Offni 
és F inesz; c) ha büntetéseiknek ellenszegülnek.

Ha az, amit a szülők az erkölcsi nevelésre és a házi fegye�
lemre vonatkozólag parancsolnak, vagy tiltanak, nagyobb fontossá �
gú, és az a szándékuk, hogy ne csupán tanácsot, vagy intelmet 
adjanak, hanem komolyan parancsoljanak vagy tiltsanak, akkor a 
gyermekek súlyos (halálos) bűnt követnek el az engedetlenség által. 
Ilyenekről mondja az apostol: „Kik szülőiknek szót nem fogadnak, 
méltók a halálra.“ 3) Azon gyermekek tehát, kik szülőik határozott 
tilalma ellen is rósz, vagy veszedelmes társaságokba, táncz-, ivó- 
és játékhelyiségekbe járogatnak, bűnös ismeretségeket kötnek stb. 
nemcsak az ily körülmények között elkövetett bűneiket kötelesek a 
gyónásban bevallani, hanem azt is hozzá kell tenniök, hogy ezeket 
szülőik határozott tilalma ellen cselekedték, és igy súlyosan meg�
sértették a gyermeki engedelmességet.



Mit remélhetnek azon gyermekek, kik a negyedik parancsot 
hiven teljesitik, és mit azok, kik nem teljesitik?

1) „Azon gyermekek, kik a negyedik parancsot hiven teljesí�
tik, a jelen életben Isten oltalmát és áldását, a másikban pedig örök 
boldogságot remélhetnek.“

Nem szükséges bizonyítgatni, hogy Isten a negyedik, valamint 
a többi parancs teljesítését is örök boldogsággal jutalmazza. De 
ezen örök jutalm azáshoz járul még egy egészen különös is, t. i. az 
ideiglenes, mely a negyedik parancs ezen szavaiban nyer kifejezést: 
„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj és jó legyen 
dolgod a földön.« J) Valóban m ár e törvény meghozása előtt Isten 
ideiglenes áldása volt a jó gyermekeken, pl. Szemen és Jáfeten, 
Izsákon és Józsefen ; az ifjú Tóbiás példájában pedig nagyon is 
szembeszökőkig látjuk megvalósulva az isteni parancshoz függesz �
tett ezen Ígéretet. Hogy ezen ígéret az uj szövetségre is kiterjed, azt 
méltán következtetjük az apostol eme szavaiból: „Tiszteld atyádat 
és an y ád a t; ez az első parancs, azon ígérettel, hogy jól menjen 
dolgod, és hosszú életed legyen a földön.“ 2) Itt sz. Pál az efezusi 
híveket azzal is ösztönzi a negyedik parancs teljesítésére, hogy 
kilátásba helyezi nekik, nemcsak az uj szövetségi tulnyomólag szel�
lemi áldásokat, hanem azon ideigleneseket is, melyek az ó-szövet�
ségben annak teljesítéséhez valának kötve. Különben szent Tamás 
szerint az igazak élete akkor is hosszúnak nevezhető, midőn k u r ta ; 
mert az emberi élet hosszmértéke nem az idő, hanem a jó cseleke�
detek szám a és az emberek gazdagsága. Azért mondja a Szentlé�
lek is (a bölcseség könyvében) a korán elhalt igazról : „Rövid időn 
vége lévén, sok évet tölte b e é s : „A szeplőtelen élet (valódi) 
öregkor.“

2) Azon gyermekek pedig, kik a negyedik parancsot nem tel�
jesítik, a jelen életben Isten átkát, szégyent és gyalázatot, a más 
világon pedig örök kárhozatot várhatnak ; Isten büntetését Chám, 
Absolon, Offni és Finesz példái eléggé igazolják.

Az alattvalók kötelességei elöljáróik iránt.
Mikép viseljük magunkat a nevelőszülők, nevelők, tanitók és 

mesterek iránt?
„Úgy tekintsük őket, mint a szülők helyetteseit és segédeit, 

azért aránylag nekik is adjuk meg azt, a mivel a gyermekek szü �
lőiknek tartoznak.“

A nagy- és m ostohaszülők nem szabad választás utján nye �
rik a szülői kötelezettséget, mint a nevelő szülők, hanem a termé�



szetes viszony erejénél fogva, s ezért szülői tekintélylyel is bírnak, 
és gyermeki tisztelet, szeretet, és engedelmesség illeti meg őket. A 
gyámokról is ugyanez áll, kik t. i. a szülők halála után a kiskorú �
ak mellé rendeltetnek, hogy javaikat kezeljék, s neveltetésökről gon �
doskodjanak. A tanítókat tanítványaikkal szemben, a mestereket 
inasaikra nézve szintén úgy kell tekinteni, mint a szülők segédeit 
és nekik mindenben engedelmeskedni tartoznak, mi Isten parancsai�
val nem ellenkezik.

Melyek a cselédek kötelességei különösen uraik, gazdáik iránt t
„Kötelesek irántok Istenért tiszteletet, hűséget, szeretetet és 

kész engedelmességet tanúsítani.“ Erre már az apostolok szüntelen 
és nyomatékosan intették a keresztény szolgákat, noha ezek akkor 
többnyire pogány uraknál szolgálnak vala. „Szolgák! igy szól 
szent Péter, — minden tisztelettel engedelmeskedjetek uraitoknak, 
nemcsak a jóknak és szelídeknek, hanem az indulatosoknak is.“ J) 
Ezt pedig tartoznak megtenni nem jutalomért vagy a büntetéstől 
való félelemért, hanem Istenért, ki őket ezen állapotba helyezte.

A cselédek tehát akkor vétenek uraik és asszonyaik ellen, h a :
1) irántok engedetlenül, daczosan, durván viselik m agukat; 2) ha 
lusták, nyalánkok, pazarlók, hű tlenek; 3) ha őket rágalmazzák, 
pletykáznak, a házi híreket kihordják; 4) leginkább pedig akkor, ha 
a család gyermekeit roszra tanítják, elcsábítják, arra segítik, vagy 
hibáikat elhallgatják.

Mivel tartozunk egyházi elöljáróinknak?
„Tartozunk ő k e t: 1) mint Isten helyetteseit és lelkiatyáinkat 

tisztelni és szeretni; 2) rendeleteiket teljesíteni; 3) érettök imádkoz�
n i; 4) eltartásukról törvény és régi szokás szerint gondoskodni.“

A papi elülj árók olyanok a Krisztus által alapitott Isten-csa �
ládban, az egyházban, mint a testi szülők a tőlük szárm azott em �
beri család körében. Valamint ezek Isten akarata szerint közvetve 
föntartják testi gyermekeik életét, és őket nevelik: akként amazok, 
Krisztus rendelete szerint, láthatólag föntartják és elősegítik a fen- 
sőbb lelki életet, nevelik és kormányozzák lelki gyermekeiket, a ke �
resztény híveket. Azért írja az apostol a korintbeliekhez: „Mint 
legkedvesebb fiaimat intelek titeket az evangélium által.“2) Tehát a 
mivel testi szüléinknek a természet törvénye szerint tartozunk, az �
zal tartozunk Jézus rendelete szerint azoknak, kik őt helyettesí�
tik — az egyházban, a papoknak ; — vagyis tartozunk őket tisz �
telni, szeretni, nekik engedelmeskedni, érettök imádkozni és élel-



mökről is gondoskodni szent Lukács azon m ondása sze rin t: „Méltó 
a munkás az ő b érére ;“ 1.) vagy „Isten rendelése, hogy, kik az 
evangéliumot hirdetik, az evangélium által éljenek.“ *)

így  tehát a papi elöljárók ellen akkor vétünk: 1) ha őket szó 
vagy cselekedet által megsértjük, vagy tekintélyüket rágalom által 
kisebbítjük; 2) ha nekik nem engedelmeskedünk, a miből szakadás 
és botrány szárm azik ; 3) ha nem akarjuk megfizetni az ő föntartá- 
sukra és az istentisztelet gondozására szükséges költséget.

Mi a kötelességünk a világi elöljáróság iránt?

„Kötelességünk: 1) iránta tiszteletet, hűséget és lelkiismeretes 
engedelmességet tanúsítani, és inkább mindent eltűrni, mint ellene 
föllázadni; 2) neki a kiszabott adót m egfizetni; 3) őt szükség és 
veszély idején segíteni, és a haza ellenségeivel szemközt vagyonúnk �
kal és vérünkkel védelmezni.“

A világi hatalom, mely a polgári társadalmat összetartja és 
korm ányozza, mint minden más emberi hatalom, Istentől a minden 
jogos hatalom szerzőjétől és tulajdonosától származik. Ugyanis mi�
vel Isten az emberek javáért azt akarja, hogy legyen közöttük egy 
polgári társadalom, ez pedig elöljárók és alattvalók nélkül éppen 
úgy nem állhat fönn, mint egy hadsereg vezérek és közkatonák 
né lkü l: szembeszökőleg következik, hogy a világi felsőbbség, bár �
minő is volna annak jogszerű  alakja, viszfénye az isteni főhatalomnak, 
azaz egy szükségképi maga az isteni gondviselés által teremtett 
intézmény. A világi elöljárók tehát isteni rendeletből vannak, és a 
polgári társadalomban, az államban, Istent képviselik, mint ezt szent 
Pál is a rómaikhoz irt levelében a következőleg bizonyítja: „Minden 
ember engedelmeskedjék a fensőbb hatalm asságoknak; mert nincs 
hatalm asság, csak Istentő l; melyek pedig vannak, Istentől rendeltet�
tek ; a ki tehát ellene áll a hatalm asságnak, Isten rendeletének áll 
ellene; a kik pedig ennek állanak ellen, kárhozatba döntik m agukat... 
Adjátok meg tehát mindenkinek, amivel tartoz tok ; akinek félelemmel, 
félelmet; akinek tisztelettel, tiszteletet.“ 3)

Vétkezünk tehát a világi elöljárók ellen: 1) gyűlölet és meg�
vetés á lta l; 2) vakmerő gáncs olás és piszkolás á lta l; 3) a köteles 
adó meg nem fizetése által; 4) ellenszegülés és lázadás által; 5) a 
fejedelem és haza elleni mindennemű árulás vagy összeesküvés által.

Ha azonban a szülők, elöljárók és hatóságok olyat parancsol�
nának, a mit Isten tilt, akkor nem tartozunk nekik engedelmeskedni, 
hanem az apostolokkal azt m ondan i: „Istennek inkább kell engedel�
meskedni, mint az embereknek.“4)



A negyedik parancs folytatása. 
A szülők és elöljárók kötelességei.

Melyek a szülők kötelességei gyermekeik iránt?
1) „A szülők első és legszentebb kötelessége gyermekeiket 

Istennek és az örök életnek nevelni. Ugyanazért tartoznak ő k e t: a) 
a kath. vallásban oktatni és oktattatn i; b) őket már korán jám bor�
ságra és minden jóra szoktatni; c) nekik jó példát ad n i; d) őket a 
csábításoktól őrizni; e) hibáikat keresztény szeretettel büntetni.“ Ezt 
maga a Szentlélek ajánlja, midőn a példabeszédek könyvében igy 
s z ó l: „Ne vond meg a gyermektől a fenyítéket; ha megütöd őt 
veszővei, nem hal bele, és megmented lelkét a pokoltól.“ J)

2) Gondoskodjanak ideiglenes jóllétökről is ; ugyanazért vétkez �
nek : a) ha vagyonukat könnyelműen elpocsékolják; b) ha gyerme�
keik eledeléről, ruházatáról vagy egészségéről kellőkép nem gondos�
kodnak ; vagy c) ha őket korán munkához nem szoktatják és va �
lami hasznos dologra nem taníttatják.

Gyámoltalanul, tehetetlenül születik a gyermek, semmitsem 
tudva ideiglenes és örök, földi és mennyei rendeltetésérő l: ugyan �
azért az isteni gondviselés a szülőket bizta meg, hogy a szegény 
teremtést e kettős rendeltetésre előkészítsék. Azért ne elégedjenek
meg a szülők azzal, hogy neki testi életet adtak, hanem arra is 
legyen gondjuk, hogy a gyermek a keresztségben a malaszt fen- 
sőbb életét elnyerje. Továbbá a gyermek testi ápolásával mindig 
kössék össze az Ő lelki életének gondozását i s ; s ne csak az em �
beri társadalom hasznos polgárává, hanem a megváltott emberiség 
méltó tagjává, az egyház gyermekévé és a m ennyország polgárává 
is neveljék. — Sőt mivel az örök üdvösség minden földi dolognál 
becsesebb és kitünőbb : a keresztény nevelésről való gondoskodás 
minden egyebet előzzön meg. A kér. szülőknek tehát elvitázhatatla- 
nul az a legfőbb és legszentebb kötelességök, hogy gyermekeiket 
Istennek és az örök boldogságnak neveljék, szent Pál ezen m on �
dása szerin t: „Ti atyák, neveljétek gyermekeiteket az Ur tanításában 
és fegyelmében.1)

Melyek az uraságok kötelességei cselédeik iránt?

„K ötelességök: 1) velők szeretetteljesen bánni, nem pedig ke �
ményen a szentirás eme szavai szerint: „Ha hü szolgád van, azt 
úgy becsüld meg, mint m agadat; úgy tekinsd őt, mint testvéredet.“3)



2) Megadni nekik az érdemlett bért és az elégséges táplálékot;“ 
„Ti u ra k ! adjátok meg a szolgáknak ami jogos és méltányos, mert 
tudjátok, hogy nektek is van egy uratok mennyben, oly uratok, 
kinél nincs személy válogatás, és ki a jogtalanságot, melyet szol �
gáitok ellen elkövettek, szigorúan iogja megbüntetni.“1) 3) Őket szó 
és példa által keresztény kötelességök teljesítésére és minden jóra 
szoktatni; az uraságnak gondja legyen tehát, hogy vasár- és ünnep �
nap szentmisét és predikátiót hallgassanak a cselédek. 4) őket a 
rosztól és minden roszra vivő alkalomtól visszatartani; „mert aki 
övéinek — mondja szent Pál — különösen háznépének gondját nem 
viseli, az a hitet megtagadta és roszabb a pogánynál.“2)

Mivel tartoznak a felsöbbségek az alattvalóknak?
„Isten a felsőbbségeket alattvalóik javára rendelte; azért köte �

lességök : 1) azok jólétét tehetségűk szerint előmozdítani, szent Pál 
ezen m ondása szerint: „A felsőbbség Isten szolgája a te javadra-“3) 
Nagyon helyesen mondja itt az apostol, hogy: „a te javadra,“ azaz 
minden egyesnek javára, mert hiszen az összeség jóllétében, mint 
közjóban minden ember részesül, miként a közös nap melegében 
és világosságában. A felsőbbség tehát, midőn hivatalát gyakorolja 
„ne a m aga személyes hasznát tekintse, hanem a közjót és minden 
idejét az alattvalók boldogitására fordítsa — mondja Aranyszáju 
szent János.“ 2) Hivatalukat bölcsen és megvesztegethetlen igaz �
sággal gyakorolni, mert már Plátó is azt m ondá: „Nem a nép van 
az uralkodóért, hanem az uralkodó a népért.“ 3) A roszat megbün�
tetni ; 4) keresztény életmód által mindenkinek veréríényiil világítani, 
annyival inkább, mert már a pogányoknál is az volt a közm ondás: 
A király példája után igazodik az egész világ. Azért mondja a 
Szentlélek: „Népek királyai! Ha kedvetek telik trónotokban és kor- 
mánypálczátokban szeressétek a bölcseséget, hogy örökké uralkod �
hassatok .“ 4)

Isten ötödik parancsa.
„Ne Ölj.“

Ezen parancs tiltja mindazon bűnöket, melyek által felebará�
tunkat vagy magunkat testi vagy lelki életünkben megkárosítjuk. 
Azért lá ssu k :

Mikor vétünk felebarátunk teste és élete ellen?
1) „H a felebarátunkat igazságtalanul megöljük, m egverjük; 2) 

ha életét boszantás vagy kegyetlen bánásmód által megkeserítjük 
vagy megrövidítjük.“



A szándékos emberölés, agyonütés, iszonyú égbekiáltó bűn. 
Mert a) a gyilkos vakmerően Isten jogaiba avatkozik, kinek egyedül 
van joga az ember élete és halála felett. Aki tehát m ást megfoszt 
az élettől, anélkül, hogy Isten erre felhatalmazta volna, az gonosz 
merényi követ el Isten fölségi jogai ellen. Azért mondja az U r : 
„Aki ember vért ont, annak szintén vére ontassék ; mert az ember 
Isten képére teremtetett.“ 2) A gyilkos aláássa az emberi társa �
dalom biztosságát, mert lehetetlen feltételezni, hogy aki em bertársát 
legdrágább földi vagyonától — életétől fosztja meg, szentnek és 
sérthetetlennek tartsa az ő másféle javait és jogait. 3) A gyilkos a 
legnagyobb ideiglenes és gyakran örökveszedelembe taszítja feleba�
rátját. Ideiglenes a szenvedés, és ha halálos bűnben van ugyanak �
kor, örökkárhozatba dönti.

Tehát senkinek sem szabad embert ölni?
1) „Szabad az elöljáróságnak, a gonosztettek büntetése végett, 

mert ki vonhatná kétségbe, hogy Isten az emberek élete és halála 
fölötti jogát, melyet az ó-szövetségben a választott nép elöljárósága 
által gyakorolt, átadta az újszövetség elöljáróinak is ?“ Ugyanis min�
den állam hasonlít egy testhez, melynek egyes tagjai a p o lgárok ; 
már pedig valamint a természetes törvény megengedi, ső t néha 
parancsolja, hogy a rothadt tag levágassák, mert különben az egész 
test megromlik és elhal, úgy az is szabad, sőt néha szigorú köte �
lesség, hogy az egész állam jóvoltáért, néha egyes romlott tagokat 
az igazság kardja levágjon az összeség testéről és igy ártalmatla �
nokká tegye azokat.

2) Másoknak (egyeseknek) csak akkor szabad valakit meg�
ölni, midőn a hazát vagy önmagukat igazságosan védelmezik. Hogy 
önvédelemből szab ad 2) a támadót megölni, az világos, mert hiszen 
jogunk és kötelességünk életünket oltalmazni; aztán a keresztény 
szeretet parancsa nem azt mondja, hogy felebarátunkat jobban sze �
ressük, mint magunkat; de végül oda lenne az élet minden biztos �
sága és igy a társadalom is felbomlanék, ha végszükség esetén 
saját életünket nem volna szabad, a jogtalan támadó megölése által 
védelmezni.

Továbbá az igazságos háborúban. Miként minden egyes em �
bernek szabad önmagát védeni, éppen úgy meg van engedve egész 
községnek vagy államnak is az önvédelem; ez pedig igazságos 
háborúban történik, midőn a megtámadott állam, mintegy ember áll 
sikra, hogy a jogtalan támadót véres harczban m egszégyenítse, 
legyőzze.

x) Gén. 9, 5.
2) Megjegyzendő azonban, hogy a jogtalan támadót csak abban az esetben 

szabad megölni, ha előbb minden mód sikertelennek bizonyult arra nézve, hogy éle
tünket másképen megmenthessük.



A háborútól és az igazságos önvédelemtől jól meg kell külön �
böztetnünk a párviadalt, melyben két ember előleges összebeszélés, 
beleegyezés szerint küzd egym ás ellen. Ez tilos, mert a) Isten joga �
iba avatkozik ; b) megsérti a világihatóság jogait, mely birája és 
büntetője a jogtalanságnak", törvényeit lábbal tiporja, a családok 
és az állam nyugalma és jóléte fölötti őrködését kijátsza. Végre c) 
ellenkezik az egyházi tekintélylyel is, mely azt mint a barbárság 
egyik m aradványát mindig kárhoztatá.

Mit tilt még az ötödik parancs?

„Tiltja mindazt, ami gonosz tettre indit és vezet, minők: a 
harag, irigység, gyülölség, czivódás, szitkozódás és átkozódó sza �
vak.« Ismeretes dolog, hogy e bűnök jogtalan cselekményekre, bo- 
szantásokra, a felebarát megsebzésére, sőt megölésére is ragadják 
az embert. Példa erre Káin, József testvéreinek, és a zsidóknak, 
Jézus elleni gyűlölete. Ámde ezen bűnök nemcsak a felebarát élete 
elleni gondolatokat ébresztik fel az emberben, hanem durva, kegyetlen 
magaviseletre is ösztönöznek mások iránt; sőt káromkodásokat, 
átkozódásokat és gyakran véres verekedéseket, gyilkosságot is idéz �
nek elő. Azért mindenki köteles az elősorolt bűnöket kerülni s az 
ezekre ingerlő kisértéseket mindjárt kezdetben elfojtani.

Hogyan vét az ember saját teste és élete ellen?

1) „Ha életét Önmaga oltja ki.“
Aki életét erőszakosan kioltja, az öngyilkos, és mint ilyen há �

rom iszonyú bűnt követ el, m ert: a) „vétkezik az isteni Fölség 
ellen, aki egyedül bir hatalommal élet és halál fölött; b) saját lelke
ellen, melyet irgalom nélkül örök kárhozatba d ö n t; c) a polgári tár �
sadalom ellen s különösen rokonai ellen, kiknek leírhatatlan szom o �
rúságot okoz.

Az ember nem független ura és tulajdonosa életének, éppen 
úgy, miként nem szerzője annak; ő csak felelős haszonélvezője, 
sáfára ezen, Istentől rábízott, drága talentumnak, melylyel érdem- 
kincseket és örök boldogságot kell szereznie. Egyébiránt az öngyil�
kos nem csak Isten ellen vétkezik, hanem önmaga ellen is, mert 
megfosztja magát az időtől, melyben bünbánatot tarthatna és m a �
gának a m ennyországra érdemkeket gyüjthetne. Továbbá vétkezik 
családja ellen is, melyre gyalázatot, szom orúságot hoz. Azután ellen�
sége a polgári társadalomnak, az államnak is, melynek élve még 
hasznos szolgálatokat tehetne; ellensége magának az emberi társa �
dalomnak is, melyet egy tagjától megfoszt és gonosz példája által 
botránkoztat. S daczára mindezen bünos következményeknek, még 
akadnak korunkban irók, kik az ily bűntényt még dicsiőtik, mint



valami hőstettet. De vájjon valóban hős-e az, ki az élet keserveit 
nem bírja eltűrni ? Hős-e az, ki miután egy sereg gonoszságot vég �
hezvitt, melyek által magát boldogtalanná tévé, azokat a legnagyobb 
gonoszsággal fejezi be, hogy megkezdje az örök kinok szenvedését? 
Ehhez bizony nem hős lélek, hanem gyávaság, hitetlenség, őrjön �
gésig fokozott gőg és kétségbeesés kívántatik. Az a hős, aki ön �
magát legyőzi, a tiltott gyönyörökről, melyekben eddig úszott, lemond 
és Őszintén bünbánatot tart.

2) Vét az ember saját teste és élete ellen: ha egészségét ron �
gálja, vagy életét torkosság, heves harag, túlságos szom orkodás és 
más ilyfélék által megrövidíti; pl. vakmerő m ászás, ugrás, vékony 
jégen való korcsolyázás, továbbá részegség, lakmározás, harag, 
irigység és gyűlölet által; — vagy, kik nyugtalanságból vagy féle�
lemből s nem az Isten akaratán való megnyugvásból, — mint szent 
Pál, ki hogy Istent többé meg ne bántsa, igy szólott: „óhajtok fel�
osztani és Krisztussal egyesülni,“ ]) halálokat kívánják.

Mikor teszünk kárt felebarátunk lelkében?
„Ha ő t megbotránykoztatjuk, azaz ha szándékosan bűnre csá �

bítjuk, vagy neki arra okot és alkalmat szolgáltatunk.“
A felebarátot megbotránykoztatni betű szerint annyit jelent, 

mint őt rontani, lelki állapotát roszabbá tenni, tehát az ő lelki életé�
ben oly módon okozni kárt, mint a hogy testi állapotát rontjuk meg- 
sebzés vagy megölés által. Ezt teszik m indazok: 1) akik istentelen 
vagy fajtalan dolgokat beszélnek, vagy illetlenül ruházkodnak; 2) akik 
rósz könyveket vagy képeket árulnak; 3) kik tolvajok, korhelyek, vagy 
más rósz embereknek házukban helyet adnak; 4) az elöljárók, kik 
rósz példát adnak, vagy a bűnt nem büntetik vagy nem akadályozzák.

Mi rettentsen különösen vissza bennünket a botránykoztatástól?

1) „Annak meggondolása, hogy a botránykoztató a sátán se �
gítő társa, ki a bűnre csábítás által meggyilkolja a lelkeket, melyeket 
Jézus saját vérén váltott meg.

Az örök Atya egyszülött Fia mennyit fáradozott és szenvedett 
érettünk, hogy bűneinket eltörölje és lelkünket üdvözítse! A sátán 
ellenben szüntelen azon mesterkedik, hogy az embereket elrontsa, 
leiköket a malaszt életétől megrabolja, meggyilkolja; azért neveztetik 
„kezdet óta gyilkosnak.“ 2) Ezek után mi lehet tehát borzasztóbb, 
mint szövetséges társává, mintegy jobb kezévé lenni a sátánnak, a 
pokolbeli lélekgyilkosnak, ki Isten müvét rombolja.

2) A csábítás iszonyú következményei, amennyiben az elcsá �
bítottak ismét másokat csábítanak el, és igy a bűn mindig tovább



terjed. Ha a veszedelem, melyet a csábitó a lélekben és szívben 
előidéz, pusztán az elcsábitottra szorítkoznék, ezt még csak ki le�
hetne valahogy számítani és leírni; ámde nem így van a dolog, 
mert az elcsábított rendesen ismét csábító lesz és így a bűn mindig 
tovább terjed és gyakran egész családokra, sőt egész világrészekre 
is kimondhatatlan szerencsétlenséget hoz. Példa Káin általi romlott�
sága az emberi nemnek, mely vizözönnel végződött.

3) Jézus Krisztus rettentő nyilatkozata, mely így sz ó l: „Aki 
megbotránykoztat egyet ezen kicsinyek, azaz ártatlanok közöl, jobb 
lenne annak, ha malomkő akasztatnék a nyakába, és a tenger mé�
lyébe dobatnék.“ J) A botránykoztatás elkerülésére szép példa az 
Eleázáré, ki inkább akart meghalni, mint- az ifjúságot megbotrány- 
koztatni, midőn így szó l: „Nem illik az én koromhoz a tettetés“ 2) 
és szent Pálé, ki így nyilatkozik: „Ha valamely étel megbotrány- 
koztatja atyámfiát, örökké nem eszem húst, hogy atyámfiát meg ne 
botránykoztassam .“ 3)

Mit kell tennünk, ha felebarátunknak testében vagy lelkében 
kárt okoztunk ?

„Nemcsak a bűnt kell megbánnunk, és meggyónnunk, hanem 
az okozott, kárt is, amennyire lehet, jóvá tennünk;“ és pedig: 1) 
miként minden nagy bűnt, úgy ezt is szívből kell megbánnunk és 
őszintén meggyónnunk. Minthogy pedig néha egy és ugyanazon 
cselekmény által is több felebarátunknak okozhatunk testi és lelki 
kárt, azért a gyónásban azt is meg kell m ondanunk: hány személyt 
sértettünk meg testileg ‘és hány lelket botránykoztattunk meg. 2) 
Kötelességünk az igazságtalanul okozott kárt lehetőleg jóvá tenni. 
Aki tehát m ást megsebbzett vagy megcsonkított, köteles az ebből 
szárm azott kárt helyrepótolni, a gyógyítás költségeit viselni, vala �
mint a munkaképtelenség-, üzlet-megakasztás folytán fölmerült vesz �
teségekért kárpótlást nyújtani. Ha pedig a vallás nyilvános megve�
tése vagy bűnös élet által botránykoztatott meg valaki másokat, 
akkor annál inkább igyekezzék vallási kötelességeit lelkismeretesen 
teljesíteni és valódi keresztény életmód által épülésökre szolgálni 
azoknak, kiket előbb megbotránykoztatott.

Isten hatodik parancsa.
„He paráználkodjál.“

Mit tilt az Isten hatodik parancsa?
1) „Tiltja a házasságtörést és a bujaság minden bűnét, u. m. 

a szemérmetlen pillantásokat, beszédeket, tréfákat, tapintásokat, szó �
val mindazt, a mi a szemérmességet sérti.“



Az élet biztossága után az emberiség fönmaradása és jólléte
végett szükséges a házasság feltörhetetlensége is. Ezzel áll vagy 
dől a család fentartó oszlopa és igy az egész emberi társadalomé 
is. Azért a hatodik parancs mindenek előtt és határozottan tiltja a 
házasságtörést, mely a házasfelek közötti szeretet és hűség köte �
lékét erőszakosan tépi szét. De egészen bizonyos az is, hogy 
ugyanezen parancs a házasságtöréssel együtt a tisztátalanság min�
den faját is tiltja, azért azt mondja szent P á l: „A tisztátalanság ne 
is neveztessék közöttetek, mint szentekhez illik, se rútság vagy 
bolond beszéd és trágárság.“ >) Továbbá már szent Lajos király is 
halála előtt ezt tanácsolta fiának: „Vigyázz, hogy szándékosan 
sohase beszélj vagy tégy valami illetlenséget, úgy hogyha az egész 
világ megtudná is, pirulás nélkül mondhasd: „Igen ezt tevém, vagy 
ezt mondám.“

2) A hatodik parancs tiltja mindazt, ami bujaságra vezet. Ide 
tartoznak:

a) a szemek kivánsága. A szem oly tűkör, melyben a lélek 
az érzéki világ tárgyait látja. Ha már most e tükröt 'ru t vagy iz �
gató tárgyak felé forditjuk, melyek abban visszatükröződnek, és a 
sziv tisztátalan hajlamait ingerük, akkor ebben mindjárt forrongás 
tám ad: bűnös vágyak tüzétől ég és gyakran gonosz tettre is vete �
medik. (A vének Zsuzsannával szemben.) Ezért a szentatyák nem 
ok nélkül ostromolják oly keményen a szemek kíváncsiságát, melyre 
nézve sz. Gergely pápa igy sz ó l: „Aki a test ezen ablakain vigyá �
zatlanul átnézeget, legtöbbnyire vétkes gyönyörbe esik akarata ellen 
is .“ Szent Ágoston pedig a lélek „kapujának“ nevezi a szemet, 
melyen a bűn könnyen bejut.

b) Az illetlen öltözködés. Egy szemérmetlen öltözetű asszony 
nemcsak „gyilok és méreg mindenkire nézve, kik meglátják“ — 
mondja szent Cyprián, — nemcsak „oly eszköz, melyet a sátán 
m ások lelkének megrontására használ föl“ — jegyzi meg szent 
Bernárd, — hanem önmagának is legnagyobb ellensége, mert szán �
dékosan teszi ki lelkét a veszedelemnek. Az ilyenekre alkalmazható 
szent Pál következő mondása is :  „Az asszonyok tisztességes 
öltözetben, szeméremmel és józansággal ékesítsék magukat, és ne 
fodorított hajakkal, aranynyal, gyöngyökkel vagy drága öltözettel.“ 2)

c) Még inkább elmondhatjuk ezt a rósz könyvekről, mert a 
sziv ártatlanságát semmi csábitó nem rontja el biztosabban, mint egy 
gonosz buja könyv. A csábitót néha visszatartja az erény és ártat �
lanság szent varázsa, vagy akadályozza lélekgyilkoló szándékának 
elérését a szülők felügyelete, s egyéb okok, de nem igy a rósz köny �
vet. Mert ha egyszer az olvasás szenvedélylyé válik, akkor elnyeli 
azon időt is, melyet a házi és kér. kötelességek teljesítésére kellene



fordítani; rontja az egészséget, megzavarja a józan ítélő tehetséget, 
elpuhitja a szivet, és szárnyát szegi minden nemesebbre való tö �
rekvésnek. Ámde még mindezeknél rombolóbb hatást gyakorolnak 
az ifjúságra az erkölcstelen képek, rajzok, festmények, szobrok, 
mert míg a könyvben a botrányos tárgy csak úgy futtában vonul 
el a lélek előtt, addig a festmény, szobor stb. a testi szemek elé 
tárja azt, és a művészet élénk csábjaival nyomja a lélekbe.

d) A veszélyes barátságok és társaságok. „Maradj távol ellen�
ségeidtől, de barátaiddal szemben is légy óvatos“ J) mondja a szent- 
írás. Mert vannak u. n. jó barátok, kik veszélyesebbek a legdühö�
sebb ellenségnél, ilyenek a hízelgők, kik hogy az ember tetszését 
megnyerjék, csak szépet mondanak felőle, dicsőítik, sőt még az ál �
tala elkövetett roszat is szépitgetik, dicsérgetik. Vannak ismét olya �
nok, kik azt mondják, hogy az ember nem maradhat mindig gyer�
mek, a roszat is kell ismerni; ezeknek pedig szent Pállal felelünk, 
ki azt tanácsolja: „a roszban maradjatok mindig gyerm ekek.2)

e) Az illetlen színjátékok és tánczok. Egy gondolkodó ember 
nem fogja tagadni, hogy az illetlen színjáték a vétek iskolája, a 
csábítás, elpuhultság, és az erkölcstelenség leghatásosabb eszköze 
lehet. Minthogy pedig korunkban a legtöbb színmű, különösen a 
vígjátékok, többé-kevésbbé illetlenek, azért az ifjúságot nem lehet 
eléggé inteni és óvni a színházak látogatásától. Ide sorozhatok 
ugyancsak a tánczok és bálok, melyeket szalezi szent Ferencz gom �
bákhoz hasonlít, mert valamint az orvosok szerint a gombák közül 
a legjobbak nem sokat érnek, úgy a tánczok és bálok is, tekintve 
a test- és lélekre nézve káros voltukat mit sem érnek, a mennyiben 
irigységet, gúnyt és bűnös ismeretséget szülnek. Tánczolás közben 
sokszor gondolat és vágyban, táncz után pedig sokszor tettek által 
is elvész a szüzi ártatlanság.

í) A részegeskedés és lakmározás. A bor és más szeszes ita �
lok rendetlen fogyasztása gerjeszti, táplálja az érzéki vágyakat, el�
homályosítja az értelmet annyira, hogy a bujaság gonoszságát és 
rútságát alig ismeri fö l; és azt eszközli, hogy az érzékiség rendet�
len indulatai az akaratot igen gyakran leigázzák. Azért mondja szent 
Jerom os: „Egy iszákos embert sem tartok szűznek.“ Az apostol 
pedig így int: „Járjunk tisztességesen, nem dobzódásokban és iszá- 
kosságban. N q ápoljátok a testet kívánságai szerint.“ 3)

g) A henyeség és elpuhultság. A henyeség miként általá �
ban minden bűnnek, úgy különösen a bujaságnak is kezdete. Aki 
valamely hasznos dologgal foglalkozik, annak nincs ideje fajtalan�
ságra gondolni; de aki henyél, könnyen tisztátalan gondolatok és 
vágyak lepik meg, melyek aztán mihamar bűnös cselekményekre 
viszik. Azért mondja a Szentlélek: „Sok roszra megtanít a henye-



ség .“ ') Cassián bizonyítása szerint pedig a régi remetéknél köz �
mondássá le tt: „A munkás embert csak egy ördög kísérti és há �
borgatja, de a henyélőt száz.“ és ez nem is csoda, mert hisz Jób 
szerint „az ember élete küzdelem a földön“ ; küzdelem különösen 
az érzéki hajlamok ellen; a kényelem szerető élete pedig, aki tes �
tétől semmit sem szokott megtagadni, egy folytonos szégyenteljes 
csatavesztés.

Miért őrizkedjünk leginkább a bujaságtól?

1) „Mert nincs gyalázatosabb b ű n ; miután az embert, ki pe �
dig Isten képmása és temploma, szent és tiszta életre hivatva, tisz �
tátalan álattá alacsonyítja, azért tisztátalanság bűnének is nevez�
tetik.“

A bujaság hasonlóvá teszi az embert az állathoz, mint 
minden más bűn, mert általa egészen az állati vágyak uralma alá 
sülyed és abban keresi főboldogságát, amiben az oktalan állat leli föl 
azt. Már pedig az állathoz való ezen hasonlóság utálatos szégyen �
folt és az embernek, kivált a keresztény embernek legaljasabb sü- 
lyedése. Az apostol szerint a pogányság legnagyobb gyalázata is 
az volt, hogy hiveí az örök Isten dicsőségét fölcserélték a halandó 
ember, sőt az állatok képével és hasonlóságával.2)

2) Mert semmiféle bűnnek nincsenek oly borzasztó következ �
ményei. U gyan is:

a) „a bujaság megfosztja az embert az ártatlanságtól és meg- 
fertőzteti testét és lelkét.“ Ártatlanság alatt itt nem csupán a b ü n �
tetlenség értetik, melyet minden súlyos bűn eltörölj hanem különö �
sen a tisztaság, a test és lélek szeplőtelensége. És ha egyszer a 
bujaság a szivben tanyát ütött, azonnal uralma alá keríti a test és 
lélek minden tehetségeit, amennyiben a szem csak undok tárgyakat 
óhajt látni, a fül csak trágárságokat hallani, a nyelv csak piszkos 
szavakat kiejteni, kéz, láb és a test minden tagja csak e rut bál�
ványnak szolgál. Hasonló Sorsra veti a lélek tehetségeit is ; ameny- 
nyiben az emlékezet csak az elkövetett bűnökön kérődzik; a kép �
zelet folyvást ocsmányságok álmai közt kóboro l; a vágyó tehetség 
szüntelen aljasságok után ep ed ; egyszóval a lélek egészen állativá 
leszen és elveszti a fensőbb, szellemi dolgok iránt minden fogé�
konyságát.

b) A bujaság sok más bűnre, gyakran gyilkosságra és két�
ségbeesésre viszi az embert, a mennyiben özönnel áradnak belő le: 
a harag, gyölölet, féltékenység és más bűnök, minők a Dávidé, He- 
ródesé és Herodiásé volt.



c) A bujaság nyomorba, gyalázatba és végül örök kárhozatba 
dönti az embert. Ezen állítást igen szépen megvílágositja Jézus, a 
tékozló fiúról mondott példabeszéde által. Ugyancsak ezt igazolja 
am a büntetés is, melylyel Isten e bűnt minden időben sújtotta. Er �
re különben elég legyen felhozni Sodorna és Gomorna szomorú 
pusztulását.

Vájjon a tisztátalanság minden bűne halálos vétek-e?
„Igenis a tisztátalanság minden bűne halálos vétek, ha azt va �

laki tudva és szándékosan akár önmagán, akár mással követi el.“
A szentirás világosan és érthetően mondja, hogy a tisztáta �

lanság bűnei, még ha pusztán bensőleg követtetnek is el — t. i. a 
szívben — halálos bűnök, Jézus eme m ondása sze rin t: „Mondom 
pedig nektek, hogy aki egy asszonyra kívánsággal tekint, már há �
zasságtörést követ el vele szivében.“ Azért tehát sohase adjunk he
lyet szivünkben a tisztátalan érzelmeknek, azaz soha ne tegyünk 
olyat, se magunkkal, se másokkal, a mi a szent szemérmet sérti. 
Ha pedig kételkednénk, hogy ez vagy az ellenkezik-e a tisztaság �
gal, akkor kérdezzük meg gyóntató atyánkat, s kérjük meg, adjon 
íelvilágositást; addig azonban gondosan kerüljünk minden oly cse �
lekményt, mely iránt kétségünk van.

Mit parancsol Isten hatodik parancsa?

„Azt parancsolja, hogy minden gondolatunkban, pillantásunk �
ban, beszédünkben és cselekedetünkben tisztességesek és erkölcsö �
sek legyünk és lelkünk ártatlanságát, mint az ember legfőbb javát 
és legszebb ékességét gondosan megőrizzük.“

A hatodik parancs tehát nemcsak tiltja mindazt, ami a tisz �
taság erényét sérti, vagy megsértésére ingerel, hanem rendeli is, 
hogy e dicső erényt gyakoroljuk és tisztán m egőrizzük; miután e 
m agasztos erény nemcsak megbecsülhetetlen kincs, hanem miként 
szent Ambrus megjegyzi: „Angyalokká teszi ag y a rló  embereket.“1) 
Azért aranyszáju szent János egyenesen azt meri állítani, hogy a 
tisztaság az embert bizonyos tekintetben az angyal fölé emeli, 
amennyiben reá nézve sokkal nagyobb érdem, hogy az ördög, a 
világ és a test ostromai között is angyaltiszta tud maradni, mint ez
utóbbira — ki küzdelem nélkül is angyal lehet. Maga Isten is fel�
tűnő módon nyilatkoztatá ki, hogy ezen erényt mily nagyra becsüli, 
amennyiben egy szeplőtelen szüzet választott egyszülött Fiának 
anyjává, s a szűz Józsefet nevelő a ty jáv á; az angyaltisztaságu kér. 
szent Jánost előhírnökévé. Végre Jézus is szűz tisztasága miatt



szereié legjobban János tanítványát és méltatá őt arra, hogy az 
utolsó vacsorán kebelén pihenjen és a kereszt alatt a szíizek-szüzét 
tegye anyjává.

2) Minthogy a tisztaság ily nagy kincs, ily dicső éke a lélek�
nek, ki ne iparkodnék az annak megőrzésére alkalmas eszközöket 
fölhasználni. Ilyen eszközök:

a) a rósz társaságok és bűnre vivő alkalmak kerülése, a 
Szentlélek ezen intélme szerint: „Fiam, ha a bűnösök csalogatnak, 
ne kövesd őket. Ha mondják: jer velünk: fiam ne menj velők.“ 
Mert valamint Lóth csak futással mentheté meg életét a gonosz vá �
ros tüzéből, úgy mi is csak azon utón menthetjük meg ártatlansá �
gunkat, ha futunk a rósz társaságoktól és kerüljük a bűn alkal�
makat,

b) az érzékek, különösen a szemek fékezése. A tisztaság eré �
nye olyan mint a tiszta tükör, melynek fényét a legkisebb lehelet 
is elhomályosítja; olyan, mint a kinyílt liliom; melyet egy érintés is 
elhervaszt; azért ne csak szivünkre vigyázzunk, hanem érzékeinkre 
is, különösen pedig szemeinkre, hogy tisztaságunk kárt ne szen �
vedjen.

c) Gyakran járuljunk a szentségekhez, különösen a töredelem 
szentségéhez, mert ebben nemcsak különös m alasztot nyerünk a 
bűnök elkerülésére, hanem oktatást is : mikép utasítsuk vissza leg �
könnyebben a kisértéseket. Az oltári szentségben pedig az erősítő 
kenyeret vesszük magunkhoz, a választottak gabonáját, a szüzeket 
nevelő b o r t; J) legbensőbben egyesülünk a minden tisztaság szerző �
jével és ez által, ha kellő készülettel végzük azt, egészen mennyei, 
angyal tiszta életre nyerünk ösztönt és erőt.

d) A kisértés idején Isten és a bold. Szűz segélyül hívása. 
Minthogy a tisztaság bölcs Salamon szerint isteni adomány, azért 
valahányszor a kisértés fulánkját érezzük, azonnal teljes szivünkből 
fohászkodjunk Istenhez, a zsoltáros szavaival: „Benned bizom 
U ram ; ne hagyj megszégyenülnöm örökké. Szabadíts meg és üd �
vözíts engem !“ 2)

e) Az Isten mindenütt jelenlétére, a halál bizonytalan órájára 
és általában az utolsó dolgokra való gondolás. Istenre gondolt az 
egyptomi József, hogy úrnője csábítását kikerülje, igy szó lván : 
„Hogyan tehetnék ily nagy roszat és vétkezném Isten ellen?“ 3) er �
re gondolt Zsuzsánna is, midőn a két vén csábitónak bátran feleié: 
„Inkább akarok bűn nélkül a ti kezeitekbe esni, mint vétkezni az 
Ur szine előtt.“ 4) Mindezek után azért mondja a Szentlélek is : 
„Minden cselekedetedben emlékezzél meg utolsó dolgaidról és örök �
ké nem vétkezel.

f) Az alázatosság szorgalmas gyakorlása, a test sanyargatása



és magunk megtagadása. Aki valóban alázatos, az nem hisz önma�
gának, fél saját gyarlóságaitól; azért kerüli is a bűnre vezető al �
kalmakat s szorgalmasan fölhasználja az eszközöket, melyek neki 
erőt kölcsönöznek. Imádkozik, ha véletlenül veszélybe sodortatik és 
bizalommal kéri Isten malasztját, mely által mindent megtehet és 
mely az alázatos kérőktől sohasem tagadtatik meg. A tisztaság 
megőrzésére hatalmas eszköz még a belső és külső lemondás, ön �
sanyargatás. Amaz edzi a lelket a küzdelem re; emez (böjtök, vir�
rasztás és más szigor) gyöngíti a testi vágyakat, rendetlen hajla �
mainkat elfojtja és számos malasztot szerez, melyek által a léleknek 
könnyű  lesz a test fölött uralkodnia. Azért mondá szent Pál önma�
gáról : „Megfenyítem testemet és rabigába vetem, hogy midőn m á�
soknak prédikálok, magam el ne vettessem .“ J)

Isten hetedik parancsa.
„Ne orozz!“

Mit tilt az Isten hetedik parancsa?
„Tiltja felebarátunkat az ő vagyonában megkárosítani rablás 

vagy lopás, csalás, uzsora által, vagy más igazságtalan módon.* 
Isten hetedik parancsa ellen tehát vétkezünk:

1) rablás vagy lopás által, midőn t. i. felebarátunk jószágát 
igaztalanul, vagyis az ö észszerű  és jogos akarata ellen erőszako �
san elragadjuk (rablás), vagy titkon elveszszük (lopás). Aki tehát 
mást megrohan és pénzét erőszakosan elveszi, rablást követ e l ; ha 
pedig titkon veszi azt ki zsebéből vagy pénztárából, az lop.

Egyébiránt lopást követnek el továbbá:
a) mindazok, kik tanácsot adnak a tolvajoknak vagy őket se �

gítik. Tanács által, ha a tolvajokat oktatják, hogy hol, mikor és 
mikép hajthatják végre tervöket; segítség által, ha betöréskor, lét �
rát vagy kulcsot adnak, őrt állanak vagy búvóhelyet szolgáltatnak.

b) Azok, kik lopott jószágot vásárolnak, eladnak, vagy eldug�
nak, vagy megtartanak, amennyiben mindezek, ha tudják, hogy 
zsiványokkal van dolguk, közreműködnek a lopásban, miután a 
tolvaj az elorzott tárgyat nem tudná értékesíteni, ha orgazda nem 
volna.

c) Mindazok, kik a talált vagy kölcsönvett dolgokat vissza 
nem adják, amennyiben kölcsönvett tárgyakat vissza nem adni csú �
nya hálátlanság és orzás. A talált jószágot pedig csak akkor sza �
bad valakinek magánál megtartani, mint gazdátlant, ha tulajdonosát 
nem sikerült fölfedeznie, noha szorgalmasan kereste volt.

d) Akik adósságaikat meg nem fizetik. Az adósság csinálás



ha valakinek nincs szándéka azt visszafizetni, vagy pedig ha nincs 
alapos reménye ahhoz, hogy képes lesz visszafizetni, szintén egyik 
neme a lopásnak.

e) Akik szükség nélkül koldulnak és igy a valódi szegények �
től az alamizsnát ellopják. Ezen csavargók és naplopók kárt okoz �
nak a valódi szegényeknek, mert nemcsak az alamizsnát koldulják 
el szájok elől, hanem sajátságos tolakodásuk és követelésök miatt 
kedvezőtlen szinben mutatják be a többi szegényeket is. A 7. pa �
rancs ellen vétünk :

2) csalás által. Csalás által az vétkezik: a) aki felebarátját az 
adásvevésben rászedi pl. hamis mértékkel, hamis pénzzel vagy 
rósz áruczikkel. Éppen igy megcsalja és meglopja felebarátját az 
}s, ki a kereskedésben ócska, elavult czikkeket úgy ad el, mint 
újakat és valódi finomakat; vagy ha a jó árukat meghamisítja, pl. 
ha a bort, tejet, lisztet idegen alkatrészekkel vegyíti; vagy ha az 
állatok eladásánál ezeknek külsőleg nem látható titkos hibáit meg 
nem mondja.

b) Aki munkájáért vagy áruczikkeért túlságos sokat követel. 
A csalás e nemét főleg az iparosok gyakorolják, kik rósz munkát 
szolgáltatnak és ezért épugy megfizettetik magukat, mint a jó mun�
káért ; vagy a munkabért felcsigázzák; továbbá a boltosok, gyógy �
szerészek, s más efélék, ha különben jó czikkeiket túl magas áron 
adják el.

c) Kik a határkövet a mezőn tovább tolják. Az idegen tulaj�
donnak e hamis megrontása ellen már Mózes által int az Ur, mond�
ván : „Ki ne szedd és másüvé ne tedd felebarátod határkövét.“ 1) E 
csalás annál gonoszabb, minél tovább tartanak következményei ; 
mert hiszen általa a tulajdonos örök időkre megraboltatik vagyoná �
nak egy részétől.

d) Aki gyújtogat, hogy a biztosító-társulattól pénzt kapjon. 
Hogy ez is csalás, mely gyakran a szom szédokat is a legnagyobb 
mértékben károsítja, világos, mert hisz a biztositó intézet nem azért 
vállalta el a biztosítást, hogy házát maga gyújtsa fe l; s ezért mint�
ha csak ellopná a társulat pénzét.

e) Aki hamis váltókat és okmányokat készít, szükségtelen 
vagy igazságtalan pöröket indít; a bírákat és tanukat megveszte �
getni törekszik stb. A hamis váltók, számlák, szerződések és más 
ily okmányok készítése, nemcsak mások tulajdonát károsítja meg, 
hanem a közbizalmat is vakmerően veszélyezteti, mely pedig a tár �
sadalmi közlekedésnek alapja. Aki végre szükségtelenül pörlekedik, 
embertelenül cselekszik; aki pedig igazságtalanul perel, az oly csa �
lást követ el, mely egész családokat tönkre tesz, s ellenségeket 
szerez magának. Megsérthetjük Isten hetedik parancsát:



3) U zsora által. Szigorú értelemben uzsorának azt nevezzük, 
midőn valakinek valamit használatra kölcsön adunk és pusztán e 
kölcsönzésért is megfizettetjük magunkat. Ez tilos, mert ellenkezik a 
felebaráti szeretettel, kizsákmányolja a felebarátot, hogy ő gazdagod �
jék. E szerint aki másnak egy véka búzát adna és azért két vékát, 
vagy ennyinek az árát követelné vissza, uzsorát ű z n e ; holott maga 
Jézus m ondja: „Adjatok kölcsön és ne várjatok érte semmit.“ 1) 
Mivel pedig az uzsora gonoszsága főleg abban áll, hogy valaki 
m ásnak szorult helyzetét a maga előnyére használja fel, e végből 
uzsorásoknak nevezzük mindazokat, kik tiltott kamatot követelnek, 
továbbá azokat is, kik mások nyomorával vagy tudatlanságával 
visszaélnek, a mi különösen az elzálogolásoknál történik.

4) Végre Isten hetedik parancsa az idegen jószágnak nemcsak 
minden elsajátítását tiltja, hanem minden igazságtalan megkárosítá �
sát ís. Ide tartoznak a következő esetek :

a) ha felebarátunk rétjét, kertjét, szőlőjét, vetését, gyümölcs�
fáit rongáljuk, mint a mely tett által megraboljuk a tulajdonost azok 
gyümölcseitől.

b) ha lábas jószágát megsebezzük vagy megöljük.
c) ha valaki játék vagy pazarlás által ínségbe dönti családját. 

Ily módon a szülők vétkeznek, ha kártya vagy lakmározás által 
mindent elpocsékolnak, s gyermekeiket ínségbe döntik.

d) ha valaki a kötelezett munkát elhanjTagolja. Ezáltal vétkez �
nek mindazok, kik mások vagyonát hivatalból tartoznak őrizni vagy 
kezelni, m inők: a gyámok, sáfárok, számvevők, ügyvédek stb. s 
ezt tenni elmulasztják.

e) ha valaki az iparosoknak és kereskedőknek rósz hiröket 
költi, csak azért, hogy megrendelőiket elriaszsza. Másnak tulajdonát 
nemcsak az sérti meg, aki ahhoz jogtalanul mer nyúlni, hanem az 
is, aki őt egy méltányos nyeremény megszerzésében igazságtalanul 
akadályozza. Végre mindazok felett, kik a hetedik parancsot bármi 
módon megsértik, maga szent Pál mondja ki az ítéletet, írván a 
korinthbeliekhez: „Nem tudjátok-e, hogy az igazságtalanok nem 
fogják birni Isten országát? Meg ne csaljátok m a g a to k a t! .. .  Sem a 
tolvajok, sem a rablók nem látják meg Isten országát.“ 2)

Mit tegyen az, aki idegen jószágot bitorol, vagy felebarátját 
igazságtalanul megkárosította?

>Az idegen jószágot vissza kell adnia, és az okozott kárt 
tehetsége szerint megtérítenie; e nélkül meg nem bocsátja bűneit 
az Isten.“

Visszaadni annyit tesz, mint az elsajátított tárgyat jogos bir-



tokossának visszaszolgáltatni; vissza nem adni tehát égj'’ folytonos 
igazságtalan bitorlása az idegen jó szágnak ; folytonos m egm aradás 
azon érzületben, melylyel valaki a lopást végbevitte, megmaradás a 
gonoszul szerzettnek bitorlásában, tehát egy folytonos lopás. Visz- 
szaadásra kötelez már a természetes törvény is, mely azt paran �
csolja, hogy amit mások által nem akarunk magunknak tétetni, azt 
mi se cselekedjük másoknak. Már pedig bizonyosan mindenki azt 
óhajtja, hogjr mások ne tartsák maguknál a tőle elsajátított jó szá �
got, hanem mennél előbb adják vissza. Ezért hasonlókép cseleked�
jék mindenki felebarátjával szemben.

A mi a visszaadást és kártérítést illeti, e négy főkérdést kell 
szem előtt tartanunk: 1) Ki tartozik visszaadni, vagy a kárt meg �
téríteni ? 2) Mennyit kell visszaadni vagy megtéríteni ? 3) Kinek kell 
visszaadni, vagy kit kártalanítani ? 4) Mikor kell a visszaadás vagy 
kártérítés kötelességét teljesíteni ?

1) V isszaadásra és kártérítésre köteleztétik: a) az, aki az ide�
gen jószágot vagy annak értékét bitorolja, vagy ki a kárt valóban 
okozta, ha még a tárgyak birtokában vannak ; ha pedig már eladta, 
vagy elhasználta, köteles annak teljes értékét a tulajdonosnak meg �
téríteni ; b) ha pedig ezt nem teljesítené, akkor azok tartoznak meg�
téríteni, kik a bűnben tanács vagy tett által részt vettek, vagy kik 
ezeket nem akadályozták, ámbár tehették volna, és szerződés sze �
rint vagy hivataluknál fogva kötelesek voltak volna megakadályozni.

2) Mennyit kell visszaadni vagy kárpótolni?
a) Ha valaki tudva és jogtalanul sajátított el, tartott meg vagy 

károsított meg idegen jószágot; akkor annak tulajdonosát tökélete �
sen tartozik kártanitani, és pedig nemcsak magát a jószágot, ha �
nem azt Is vissza kell adni, amit időközben gyümölcsözött, vala �
mint azt is megtéríteni, amit urának kezei között jövedelmezett vol�
na, ha azt kár nem éri. Mert minden dolog a maga törvényes urá �
nak gyümölcsözik, még akkor is, ha idegen kezek közt v a n ; és 
jobban gyümölcsözik, ha sértetlen állapotban van. Egyszóval a tu �
lajdonost azon vagyoni állapotba kell visszahelyezni, melyben a 
kártérítéskor volna, ha mindez ideig jószágának háborittatlan birto �
kában maradt vo lna; m ásképen: vissza kell adni minden nyeressé- 
get, melytől megfosztatott, és megtéríteni minden kárt, melyet szen �
vedett. (Ki lovat lop, s 5 évig használja, nemcsak ezt vagy értekét, 
kell visszaadni, hanem a csikót is, melyet ellett s a használat érté �
két; levonva persze a tartást, melyet a gazdája sem kerülhetett 
volna el.)

b) Ha pedig valaki tudtán és akaratán kivül jutott idegen jó �
szághoz, mihelyt megtudja, hogy az idegen jószág, köteles azt visz- 
szaadni, vagy ha nincs egészen meg, ami meg van belőle, és azt 
is, amit általa nyert. (Valaki ezer forintot örököl, két év múlva 
kisül, hogy ez öröklött pénz lopott volt. Ha az örökös elvesz-



tette, vagy tőle ellopták, nem tartozik semmi kártérítésre; ha pedig 
meg lenne, akkor csak magát a tőkét tartozik visszaadni.)

3) Kinek kell az elsajátított idegen jószágot visszaadni, vagy 
kinek a kárt megtéríteni?

A tulajdonosnak vagy örökösének. Ha valaki pl. egy keres* 
kedő, hamis mérték stb. által többeket megkárosított, köteles minden 
egyesnek, mihelyt lehet, a szenvedett kárt helyrepótolni. Ezt leg�
könnyebben az által teheti, ha vevőinek ezentúl észrevétlenül annyi�
val többet mér, a mennyivel eddig megcsalta. Ha pedig ezt nem 
tehetné valami okból, a szegényeknek vagy más jótékonyczélra kell 
fordítani, adományozni.

4) Mikor kell az idegen jószágot visszaadni, vagy a kárt meg�
téríteni ?

Őszinte akarattal kell bírnunk, hogy ezt, mihelyt lehetséges, 
mindjárt megtegyük, és ezalatt semmit sem szabad elmulasztanunk, 
hogy oly állapotba juthassunk, melyben e kötelességet teljesíthetjük. 
A visszatérítés és kárpótlás kötelessége sohasem szűnik meg, mert 
sohasem  szabad az idegen jószágot visszatartani vagy tűrni, hogy 
a kár, melyet megszüntetni kötelességünk, tovább tartson. A jgyors __ 
és tökéletes visszatérítésnek remek példáját látjuk Zacheusban. O nem 
azt mondja „igyekezni fogok később mihelyt lehet, kárpótolni; ha �
nem négyszeresen fizetem vissza.“ Azért mondá Jézus is : „Ma 
üdvössége lett e háznak, mert ő is Ábrahám egyik fia.“ J)

Mit kell meggondolnunk, hogy a másét ne bántsuk és a visz- 
szatéritést el ne mulaszszuk?

1) „Hogy az idegen jószág nem hoz reánk szerencsét és 
áldást, hanem szerencsétlenséget, átkot, gyötrelmet és boldogtalan 
halált.“

„Ú gy sikerül minden, ha megáldja Isten“ tartja egy régi köz �
m o n d ás; a Szentlélek pedig így szól: „Az Ur áldása gazdaggá 
teszen.“ 2) Ámde Isten áldása nem lehet oly pénzen és jószágon, 
melyet valaki igazságtalanul szerez és bitorol; ső t ellenkezőleg a 
szentirás átkot és jajt, bajt jövendői a idegen jószág  megsértőinek 
és bitorlóinak, m ondván: „Aki hamisságot vet, szerencsétlenséget 
a r a t 3) v a g y : „aki házát más pénzén építi, az sirhalmára gyűjt 
köveket.“ 4) S mindezek után a mindennapi tapasztalás is utón 
utszélen igazolja, mily veszedelmes idegen jószágot bitorolni, mint 
ezt az életből vett következő velős közmondások igazolják: „gonosz 
jószág gonoszul vesz el; egy hamis krajczár tiz igazat emészt meg; 
ebül szerzett vagyon ebül kallódik szét stb. Ha azonban mindezek 
mellett némelyiknek sikerül is idegen vagyont több ideig bitorolni,



de folytonos lelki nyugtalanság közt él, hogy hátha kisül, ez pedig 
nem élet.

2) Gondoljuk meg, hogy a halál úgy is elveszi tőlünk a h a �
mis vagyont, még pedig talán előbb, mint várhatnók.

„Nem látod e mindennap, — igy beszél Aranyszáju szent 
János, — hogy kiket a temetőbe kisérnek, semmit sem visznek 
magukkal hazulról; hogy még a lepedőt is, melybe takarják őkel, 
a férgeknek kell átengedniük?“ ])

•Ha az idegen jószágok bitorlói gyakran és komolyan gondol�
nának a halál e borzasztó pillanatára és szivökre vennék, hogy az 
váratlanul is meglepheti őket, mint éjjel a tolvaj, akkor kétségkívül 
visszatérítenék az elvett jászágot és helyre pótolnák az okozott kárt, 
hogy békességben halhassanak meg.

3) Végre gondoljuk meg, hogy nincs nagyobb esztelenség, 
mint múlandó haszonért a mennyországot elveszteni és lelkünket 
pokolra taszítani.

A mennyország elvesztése és pokoli örök kin a kikerülhetet�
len sorsuk mindazoknak, igen sok esetben, kik hamisság bűnével 
terhelve múlnak ki e világból; mert ha még arra is irgalom nélküli 
ítélet várakozik, a ki a szükölködőnek nem adott a magáéból, mi 
várakozhatik arra, ki másoktól még az övéiket is elvonta? Azért 
inti szent Jakab apostol is az ilyeneket a következő szavakkal: 
„Mármost (ti igazságtalan) gazdagok, sírjatok, jajveszékelvén a rátok 
következő nyom orúságon!“ 2)

Isten nyolczadik parancsa.
„Hamis tanúságot ne tégy felebarátod ellen.“

Mit tilt az Isten nyolczadik parancsa?

„Tiltja különösen a hamis tanúságot, vagyis a bíróság előtt 
olyat mondani, ami nem igaz.“

A nyolczadik parancs minden embert hatalm asan védelmez, 
mások gonosz nyelve ellen. Minthogy pedig a gonosz nyelv, igen 
gyakran a legtöbb kincstől — a becsülettől és jó hírnévtől — ipar�
kodik bennünket megrabolni, azért e parancs czélja is az, hogy 
megvédjen a rágalmak ellen. Annak oka, miért helyezi a tiz parancs 
a hamis tanúság tilalmát a lopás tilalma után, mikor becsület 
és jó hirnév magában véve fensőbb, mint a pénz és szerencsejavak, 
sz. Tamás szerin t3) abban rejlik, hogy a szerencsejavakat főleg 
cselekedetek által lehet megsérteni, ellenben a becsületet szavak 
á lta l; a cselekedeti bűnök pedig természetűknél fogva súlyosabbak,



mint a szóbeliek. De ennek egyik oka talán az is, hogy a vagyon 
első sorban, és közvetlenül vonatkozik a testi élet föntartására és 
megőrzésére, mig a becsület és jó hirnév csak közvetve és általában 
inkább csak ékességei az emberi életnek, mint íöntartó eszközei.

A nyolczadik parancs tehát a legszigorúbban tiltja a hamis 
tanúságot, azaz olyat mondani a felebarát ellen, ami nem igaz, akár 
úgy tenné ezt valaki mint vádló, vagy tanú, akár egyszerre mind a 
két minőségben, miként hajdan a két vén cselekvő Zsuzsánna ellen, 
mint a kiket a szentirás az „ördög fiainak“ (a hazugság apjától 
valóknak) nevez a becsületsértés miatt. Ugyanez alkalmazható azokra 
is, akik Nabot ellen tanúskodtak. Aki tehát a törvényes hatóság 
által fölhivatva a bíróság előtt megjelenik, hogy más valaki ellen 
tanúskodjék, vigyázzon, hogy ördög fia ne legyen; „mondja csak 
a tiszta igazságot, amint tudja, de se többet, se kevesebbet.“

Miféle bűnöket tilt még a nyolczadik parancs?

1) A hazugságot és képm utatást; 2) a becsületsértést és rá �
galm azást ; 3) a hamis gyanakodást és vakmerő Ítéletet és általában 
minden bűnt, mely a felebarát becsületének és jó hírnevének ártal�
m ára lehet.

Mit tesz hazudni?

„Hazudni annyit tesz, mint tudva és szándékosan nem igazat 
m ondani.“

Tudva akkor mondunk nem igazat, ha tudjuk, hogy amit mon�
dunk nem igaz. Szándékosan pedig, ha azt akarjuk, hogy azt, a 
miről tudjuk, hogy nem igaz, igazságnak fogadják el. Ez ha nem 
is mindig, legtöbbnyire mégis oly szándékból történik, hogy m áso �
kat megcsaljunk, vagy tévútra vezessünk. így a szülők kérdik gyer�
m eküket : Voltál-e iskolában ? És a gyermek, noha egész iskolai 
idő alatt az utczán csavargóit, azt feleli: Igen ! Ez a gyermek ha �
zudik ; mert ámbár jól tudja, hogy az iskolát elmulasztá, mégis 
szándékosan az ellenkezőt mondja. Magában véve, azaz lényege 
szerint minden hazugság v é tek ; azért hazudni sohasem szabad sem 
magunk, sem m ások javára, még tréfából vagy szükségből s e m ; 
bárminő jó is a czél, a rósz eszközt nem szentesíti, alkalmazását 
nem igazolja.

Hogy a hazugság lényegében gonosz, az több okból kiderül. 
E lőször is ellenkezik Isten igazmondóságával, azért utálat tárgya 
előtte, az írás ezen szavai sze rin t: „A hazug ajkakat utálja az U r.“1) 
M ásodszor: a hazugság megbecsteleniti azt, ki elköveti, a mennyi�



ben az embernek, a végtelen igazmondóhoz kellene hasonlóvá len �
nie, s ez által a sátán rokonává lesz, ki az irás szerint „hazug 
kezdet ó ta .“ Ezért rótta meg az isteni Mester is a hazug zsidókat, 
m ondván: „A ti apátok az ördög. Ha ő hazugságot szól, a tulaj�
donából szól; mert hazug ő, és atyja a hazugságnak.“ 1) Harm ad �
szor a hazug árthat felebarátjának, és az egész emberi társadalom �
nak, amennyiben a hazugság miatt számtalanok veszthetik el vagyo �
nukat, tekintélyöket, becsületöket.

Azonban bár nagy bűn a hazugság, de még sem halálos bűn 
mindenkor, mert ilyenné csak akkor lesz, ha Istent különösen gya- 
lázza, minők névszerint azon hazugságok, melyek az egyházat, a 
vallást, és a papság tekintélyét sértik vagy pedig azok, melyek által 
felebarátunk nagy kárt szenved vagyonban, vagy jó hírnevében, 
becsületében. Azért mondja az irá s : „A hazug száj megöli a lel�
ket.“ 2) Hogy mindezek daczára mennyire gyűlöli Isten a hazugsá �
got, és mily rettentően bünteti, megítélhetjük Ananiás és Zafira 
történetéből, kik e miatt rögtöni halállal bűnhődtek.

A hazugsághoz tartozik végre az is, midőn valaki nem szóval, 
hanem képmutatás, alattomosság vagy színlelés által hazudik, azaz 
midőn valaki jobbnak mutatja magát, mint aminő valóban, hogj'’ 
m ásokat félrevezessen. Ilyenek voltak a farizeusok, kikhez Jézus igy 
szólt: „Jajj nektek képmutató írástudók és farizeusok! mert hason �
lók vagytok a megfehéritett sírokhoz, melyek kívül ékeseknek lát�
szanak az emberek előtt, belől pedig tele vannak holtak csontjaival 
és mindenféle undoksággal. Úgy ti is kívülről igazaknak látszottok az 
emberek előtt, belől pedig tele vagytok képmutatással és gonoszsággal“3)

Hogyan vétkezünk becsület sértés által?

„Ha felebarátunk hibáit szükség nélkül kibeszéljük.“
Aki felebarátjának egy vagy több valóságos, de titkos hibáiról 

tudomással bir, és azokat szükség nélkül a világ előtt dobraüti, 
elhíreszteli, az becsületsértést követ el, és vétkezik mind a keresz �
tény felebaráti szeretet, mind az igazságosság ellen; az előbbi ellen 
azért, mert felebarátját a legérzékenyebb oldalról sérti meg ; az utóbbi 
ellen pedig, mert a felebarát egyik legdrágább kincsét, a becsületet, 
illetéktelenül rohanja meg, hogy megrabolja azon tisztelettől, mely- 
lyel neki mindazok tartoznak, kik titkos hibáit nem ismerik. Nem 
kell azonban elfeledni, sem összetéveszteni, hogy a hibát néha 
szabad fölfedezni, mindazonáltal jól m egjegyzendő : 1) hogy a hibát 
jó szándékból (megjavitás) jelentsük föl, és csak is olyanoknak, 
kik a bajon segíthetnek (szülők, tanítók, elöljárók) 2) azokat nagyí�
tani nem szabad, sem a bizonytalant bizonyosnak mondani.



Szabad, sőt le kell végre álczázni azokat is, kik suttyomban 
erkölcstelen, vallástalan és eretnek tanokat terjesztenek, mivel ezek �
ből mindenkire veszélyes következmények szárm azhatnak.

Hogyan vétkezünk rágalmazás által?

„Ha felebarátunkról oly hibákat koholunk, melyekkel nem bir, 
vagy ha valóságos hibáit nagyítva adjuk elő.“

Rágalmazni annyit tesz, mint felebarátunkat rósz hirbe hozni, 
azaz róla gonoszul azt hiresztelni, hogy ilyen vagy olyan hibákat 
követett el; ilyen vagy olyan bűnökben vagyon. így rágalmazták a 
zsidók Jézust, midőn felőle azt mondák, hogy királylyá akarta tenni 
magát, vagy hogy a szom batot feltöri, lakmározik stb. A rágalm a�
zás (calumnia) tehát az által különbözik a becsületsértésről (detrae- 
tio), hogy nem valódi, részben vagy egészben koholt hibákat ter �
jeszt a felebarátról, mig az utóbbi a valóságos hibákat kürtöli ki, 
melyeket el kellene hallgatnia. E szerint a rágalmazás nemcsak a 
szeretet és igazságosság ellen vét, mint a becsületsértés, hanem az 
igazm ondás ellen is, mint a hazugság.

Mindkettő különben magában véve halálos bűn, mert sérti a 
jó  hírnevet, mely pedig a szentirás szerint többet ér a nagy gaz �
dagságnál. Ezen sértegetésekre czélozva mondja bölcs S irák : „Az 
ostor csapásai kékséget okoznak, a nyelv csapásai pedig szétzúz �
zák a csontokat.“ 2) A királyi próféta által pedig igy fenyegeti Isten
a rágalm azókat és becsületsértőket: „ A gonosz nyelvű embernek 
nem jó lesz dolga a földön.“ 3) Tapasztalá ezt Ámán, Asverus 
király kegyencze; ő ugyanis rágalmazta a zsidókat ura előtt, hogy 
az ország törvényeit nem tartják meg. A kiirtó parancs azonban, 
melyet e rágalom által kieszközölt, nem hajtatott végre, mert a 
rágalm azó mihamar kiesett a király kegyeiből és azon akasztófára 
került, melyet az ártatlanul megrágalmazott zsidóknak készíttetett.4)

Egyenlő snlyos bün-e a rágalmazás és becsületsértés?

A rágalmazás és becsületsértés annál nagyobb b ű n :
1) „Minél fontosabbak a hibák és minél tekintélyesebb az egyén, 

kiről azokat valaki hireszteli, vagy minél tekintélyesebb maga ezen 
hiresztelő valaki.“ Ily eset volna pl. ha egy köztiszteletü hivatalos 
egyénről valaki azt hiresztelné, hogy lopást vagy sikkasztást köve�
tett el. 2) Annál nagyobb e két bűn, minél nagyobb kárt és vesz-

*) A  „becsületsértés“ gyakran annyit jelent, mint rágalom, akár igazságon 
alapszik ez, akár nem. Azért minden rágalom egyszersmind becsületsértés is, de nem 
minden becsületsértés rágalom. Ezen megkülönböztetést a közönséges társalgásban 
nem találjuk föl. 2) Sirák. 28, 21. 3) Zsolt. 139, 12. 4) Eszter, 13.



teséget okoz. Egy hivatalnok, kit a rágalom jó hírnevétől megfoszt, 
gyakran elveszti állását i s ; a kereskedő és iparos m egrendelőit; a 
cseléd szolgálatát, a napszámos mindennapi kenyerét: és mindezt 
a becsületsértő és rágalmazó nyelv okozza. Ide tartozik még a fül- 
besugás (pletyka, fondorkodva suttogás) rut és átkos bűne is, mely 
abban áll, hogy valakinek megsugjuk, mit beszél róla X. vagy Y., 
és ez által gyűlöletet, czivakodást, sőt gyakran halálos ellenséges�
kedést támasztunk közöttük. A Szentlélek erős színekkel festi az ily 
sugdosás gonosz következményeit, m ondván: „Atkozott a fondorló 
és kétnyelvű, mert sok békeségben levőt megháborit.“ *)

3) A rágalmazás és becsületsértés annál nagyobb vétek, minél 
többen hallják.

4) Végre annál súlyosabbak az emlitett bűnök, minél gono �
szabb szándékból követi el azokat valaki. Ugyanis ámbár halálos 
bűnt követhetünk el akkor is, ha pusztán könnyelműségből és szó- 
szátyárságból sértjük meg felebarátunk jó hírnevét, mégis bizonyára 
súlyosabban vétkezünk, ha gonosz akaratból, irigységből, boszuból 
rágalmazzuk, sértegetjük felebarátunkat, hogy neki ártsunk. Erre 
nézve mondja bölcs S irák : „Halottál valamit (felebarátod felől roszat) 
halljon meg az benned.“ 2)

Vétkezik-e az is, aki a rágalmazó beszédet csupán hallgatja?

1) Igenis legtöbbnyire vétkezik, mert „a rágalmazó beszédet 
örömest hallgatni bűn,“ de meg ha hallgató nem akadna, a rágal�
mazó is elhallgatna. 2) Vétkezik az is, ki a rágalmazó beszédet nem 
akadályozza, noha módjában állana. A kér. szeretet kötelez bennün �
ket, hogy a roszat megakadályozzuk, és felebarátunkat tehetségünk 
szerint minden bajtól megvédelmezzük. Ha tehát valaki azt látná, 
hogy egy tolvaj bizonyos értékes tárgyat akar felebarátjától ellopni, és 
őt mégsem akadályozná, noha könnyen megtehetné, bizonyosan vét�
keznék a szeretet ellen. így áll a sor akkor is, ha nem akadályozza 
a rágalmazót, a jó hírnév elorzásában noha könnyű  szerrel pl. a 
rágalmazás nem hallgatása vagy nem tetszésének kifejezése által őt 
elutasítaná.

3) Még az is vétek, ha a hallgató a rágalmazást nem akadá �
lyozza, bár csak a szeretet ellen vét, mennyivel nagyobb vétek, ha 
azt éleszti káröröm vagy kiváncsi tudakozódás á lta l; vagy táplálja 
a rágalmazó beszédet, ha szavai és arczvonásai által helyesli, a rágal�
mazót dicséri és mindenféle tetszés nyilvánítással buzdítja. Az ilye�
nekről mondja szent B ernárd: „Nehéz megmondani, mi gonoszabb : 
rágalmazni-e, vagy a rágalm azást hallgatni.“ 3)



Mi a kötelessége annak, ki felelet aratja becsületét megsértette?
1) „Köteles az elrablott becsületet helyreállítani,“ mert itt is áll 

szent Ágoston m ondása: „Visszapótlás nélkül nincs bünbocsánat.“
A felebarát becsületét m egsérti: először a valódi titkos hibák 

jogtalan elhiresztelése, vagy a becsületsértés; m ásodszor a koholt 
hibák terjesztése, vagy a rágalmazás. Éppen igy, sőt még súlyo �
sabban sérti a felebarát becsületét harmadszor a szidalmazás, ha t. 
i. valaki becstelen szavakat vág szemébe, vagy más módon nyilvá�
nítja megvetését. Ha pedig valaki becsületsértés által megrabolta 
felebarátját a jó hírnévtől, tartozik őt kártalanítani és becsületét más 
megengedett módon helyreállítani. E végből persze nem volna he�
lyes kijelentenie, hogy semmi igaz abból, amit mondott, mert ez ha �
zugság lenne, hanem iparkodnia kell a becsületsértés káros befo�
lyását megszüntetni, különösen az által, hogy az elhíresztelt hibákat, 
amennyire lehet, mentegesse, a rágalmazott netaláni jó tulajdonságait 
emlékezetbe hozza, iránta kiváló tiszteletet tanúsítson, és igy lehe
tőleg magasztalja föl azt, akit előbb legyalázott. Aki továbbá feleba�
rátját rágalm azás által hozta rósz hirbe, az nyilvános visszavonásra 
köteleztetik akkor, ha a rágalom is nyilvánosan, pl. egy népgyülésen 
vagy gúnyos irkafirka által történt. A szidalmazás által elkövetett 
becsületsértés pedig nyilvános vagy titkos megkérésre kötelezi a 
szidalmazót, aszerint amint a szidalmazás nyíltan vagy négy szem 
közt vitetett végbe.

2) Köteles minden egyéb kárt is megtéríteni. Miként az, ki 
felebarátjától valami értékes tárgyat lopott el, vagy neki nagyobb 
kárt okozott, szigorúan köteleztetik a megfelelő kárpótlásra: úgy 
magától értetik az is, hogy a bacsületsértő, rágalmazó és szidal�
mazó szintén helyrepótolni köteles azon anyagi károkat, melyeket 
netalán előidézett, vagy legalább némileg előre láthatott volna. L ás �
suk ezt egy példában. Tegyük fel, hogy valaki egy becsületes ke �
reskedőnek, nyilván szemébe mondta, hogy csaló, rósz portékát 
árul jó helyett, hogy hamis mértéket használ stb. Ha már most e 
kereskedő e rágalmazó szidalom következtében vevőinek nagy részét 
elvesztené és igy tetemes kárt szenvedne, akkor a szidalmazó nem �
csak megkérlelni tartoznék Őt, hanem a vagyonában okozott kárt 
is tehetsége szerint visszatéríteni.

Hogyan vétkezünk hamis gyanakodás és vakmerő Ítélet által?

1) „Hamis gyanakodás által akkor vétünk, ha felebarátunkról 
elegendő ok nélkül valami roszat tételezünk föl.“ Ilyenkor a gyanú 
kétféle: alapos és alaptalan, mely utóbbi hamisnak is neveztetik, 
nem azért, mert amit gyanítunk, mindig hamis, hanem mert a gya- 
nakodónak nincs elégséges oka azt hinni, hogy amit gyanít, igaz.



Például ha egyik kereskedő a másikat már többször megcsalta, ez 
utóbbinak oka van föltételezni, hogy amaz iparkodik őt ezentúl is 
megcsalni, mihelyt alkalma lesz r á ; gyanakodása tehát elég alappal 
bir és igy jogosult is. Ellenben ha ily m egcsalás nélkül is kétségbe 
vonná ama kereskedő becsületességét, csupán azért, mert hirtelen 
m eggazdagodott; akkor gyanúja nélkülözné az elégséges alapot — 
s hamis gyanú volna.

2) Vakmerő Ítélet által akkor vétkezünk, ha a roszat elegendő 
ok nélkül igaznak és bizonyosnak tartjuk. E z nagy bűn, mert a 
vakmerő Ítélet által mintegy törvényszék elé idézzük felebarátunkat 
és jogtalanul kárhoztató Ítéletet mondunk szándékai és cselekedetei 
felett. Azért maga Jézus int bennünket: „Ne ítéljetek, hogy ne ítél�
tessetek“ J) Ezt tehát kerülnünk kell, mert a vakmerő ítélet által elő �
ször jogtalan birák leszünk, már pedig ezzel senki sem bízott meg. 
M ásodszor ügyismeret nélkül bíráskodunk szive felett, melyet egye�
dül Isten ism er; vagy külső tette felett, a midőn ismét a látszat sok �
szor megcsalhat. így a főpap részegnek gondolta az imádkozó
Annát, Sámuel próféta anyját, s a láltszat megcsalta őt. A zsidók
azt mondák az apostolokról, „hogy elteltek m usttal,“ 2) ezeket is 
megcsalta a látszat; Szent Pál, midőn a hajótörésből megmenekülve, 
a kigyómarás sem ártott neki, azt mondák felőle: „hogy gyilkos, 
kit a boszu nem hagy élni;“ 3) ezek is külső látszat után ítéltek — 
tévedtek. Végre igazságtalanul Ítéljük meg felebarátunkat, mert mig 
az ő szemében meglátjuk a szálkát, magunkéban lehet, nem látjuk 
meg a gerendát. Szóval olyanok leszünk, mint a sárgaságban szen �
vedő, ki mindent más színben lát, mint a minőnek lennie kellene,
így ítélték meg Jézust is, bár tisztább a halandók között nálánál
nem találtatott, mégis azt mondák, hogy az ördögökkel czimborál.

Isten kilencz- és tizedik parancsa.

„Felebarátod feleségét bűnre ne kívánjad."

„Ne kívánjad felebarátod házát, se mezejét, se szolgáját, se 
szolgálóját, se ökrét, se szamarát se egyéb jó szágá t.“

Az emberi törvényhozó csak a külsőt szokta tekinteni, ami 
tettek vagy szavak által nyilvánul; szándéka tehát csupán oda m egy 
ki, hogy alattvalóinak cselekményeit és beszédeit szabályozza. El�
lenben az isteni törvényhozó a szív legtitkosabb érzelmeit is tekin �
tetbe veszi és szent törvénye által ezeket is szabályozni törekszik, 
azaz megakarja szentelni az embereket, alattvalóit mind belsőleg, m ind 
külsőleg. Azért ama parancsokhoz, melyek az ember cselekedeteire és



szavaira vonatkoznak, még kettőt csatol, hogy a gondolati és érzületi 
bűnöket is akadályozza, és őket belsőleg is megszentelje, az irás 
ezen szavai sze rin t: „Az ember azt nézi, ami külsőleg fénylik, az 
Ur pedig a szivet.“ J) S ez igy van helyesen, mert máskülönben 
Isten nem óvná eléggé az embereket a cselekedeti és szóbeli bű �
nöktől, ha nem igyekeznék kiszárítani azok forrásait is. Ezen for�
rások, pedig kétségtelenül a sziv rendetlen hajlam ai; mint ezt maga 
Jézus m ond ja: „A szívből szárm aznak a gyilkosságok, házasság 
törések, tolvajságok, hamistanuságok, szitkozódások.“ 2) Ezeket kell 
tehát kerülnünk, ha a kilenczedik parancs szelleme szerint aka �
runk élni.

Mit tilt Isten kilenczedik parancsa?

„Tiltja különösen m ásnak feleségét bűnre kívánni, és általában 
minden tisztátalan gondolatot és kívánságot.“

Miként a hatodik parancs első sorban a házasságtörést és 
azután minden tisztátalan cselekedetet és szót t i l t : úgy a kilencze�
dik parancs első sorban a házasságtörés utáni belső kívánságot, 
második sorban pedig minden tisztátalan gondolatot és kívánságot 
tilalmaz. A kilenczedik parancs tehát ugyanoda czéloz, a hová a 
hatodik, azon különbséggel, hogy ez utóbbi főleg a tisztátalanság 
külső bűneit a szóbeli és cselekedeti bűnöket tiltja, amaz pedig a 
belső a gondolatbeli és kivánsági bűnöket. Hogy már a kívánság 
is, mely m ásnak feleségével vétkezni óhajt, azaz a házasságtörés �
nek már megkivánása is valóságos házasságtörés, azt már maga 
Jézus világosan tanítja.

A tisztátalan gondolatok és kívánságok mindig bűnök?

Míg a tisztátalan gondolatok- és kívánságoknak, melyek néha 
önkénytelenül is támadnak, a lélek ellentáll, azoktól undorodik, 
csábjainak ellenszegül, addig nem vétkezik, de ha azokat szánszán �
dékkal előidézi, s azokban gyönyörködik, akkor vétkezik, azaz a 
lélek halálos bűnnel lesz beszenyezve. így ha az akarat helyesli 
az t; ha részesül benne, mint Ádám a tiltott gyümölcsben, melyet 
Éva adott neki, akkor az érzéki gyönyörködés szándékos lesz, és 
halálos vétek; ha pedig ellene szegül az akarat, mihelyt az inge- 
reltetést és annak bűnös voltát észreveszi; ha egyenesen elfordul 
attól, akkor önkénytelen az, és nem vétek, bár meddig tartana is a 
kísértés. Tehát sem az akaratlan gyönyörködés nem vétek a tisz �
tátalan gondolatokban, sem az ezekből származó önkénytelen ki-



vánság a tisztátalan dolgok után; hanem a csupán szándékos, ön �
tudatos beleegyezés vétek.

Különben tisztátalan gondolataink akkor szoktak támadni, ha 
elménkben a képzelő tehetség által oly tárgyakat (ocsmány festés) 
forgatunk, melyek természetűknél fogva alkalmasak a tisztátalan vá �
gyat és kivánságot fölébreszteni; tisztátalan kívánságaink pedig ak �
kor vannak, ha ily tárgyakat (festmény) vagy cselekményeket kívá�
nunk látni, azokról hallani vagy azokat éppen elkövetni is.

Mit tegyünk, midőn tisztátalan gondolatok és kívánságok ki�
sértenek?

1) „Mindjárt kezdetben komolyan álljunk ellen azoknak és kér �
jük Isten malasztját.“

A tisztátalan gondolatok és kívánságok a szív tisztaságát os �
tromolják ; Isten dicsősége, lelkünk nemessége és üdve tehát azt 
követeli, hogy az ostromló ellenséget kellőkép visszaverjük. Hogy 
pedig ellenállásunk sikeres legyen, mindjárt kezdetben legyünk ré �
sen, hogy úgy ne járjunk mint Éva, ki a kigyó csábító szavaira 
egy ideig hallgatván, elbukott. Ne feledjük, hogy a rögtöni ellensze�
gülés minden kisértésnél biztos záloga a győzelemnek.

Másodszor legyen az ellenállás komoly, mert valamint a tű z �
zel nem szabad já tszan i; úgy a tisztátalan gondolatokkal sem. A 
komoly ellenállás pedig azon alapszik, hogy a kísértett fordítsa el 
a tisztátalan képzelmektől lelki szemeit, és gondoljon az utolsó dol�
gokra. Harmadszor imádkozzunk az isteni segedelemért, mint a 
mely leghatalmasabb eszköz az említett kisértések legyőzésére. 
Szalezi szent Ferencz is azt ír ja : „Mihelyt észreveszed a kísértést, 
tégy úgy, mint a gyermekek, kik midőn farkast, vagy medvét lát�
nak tüstént atyjokhoz vagy anyjokhoz futnak vagy legalább segit- 
ségökért kiabálnak. Hasonlókép fuss te is az Úrhoz és kérjed ir�
galma segélyét. Ezen eszközt — folytatja a nagy szent — maga 
Jézus adja kezűnkbe, m ondván: „Imádkozzatok, hogy kisértetbe 
ne essetek.“ J)

2) Ha a kísértés tovább tart, ne csüggedjünk, hanem legyünk 
kitartók és iparkodjunk foglalkozni.

A tisztátalan gondolatokat és érzelmeket oly gyorsan elűzni, 
mint akarnók, nem áll mindig hatalmunkban, erre még a szentek 
sem voltak mindig képesek, amennyiben némelyikük nehéz és hosz- 
szu harezot vívott az ily rohamok ellen. Ilyenek voltak : sz. Hilár, 
sz. Jeromos, sz. Benedek, szienai szent Katalin, sőt maga szent 
Pál is, ki három szor kérte az Urat, szabadítaná meg e háborútól 
és azt nyeré feleletül: „Elég neked az én malasztom .“ *) Tehát ne �



künk sem szabad elcsüggednünk, ha az ily kisértések huzamosabb 
ideig gyötörnek, hanem folyvást szemünk előtt kell, hogy lebegjen 
a dicső korona, melyet Jézus az erény hősöknek igért, s melyet 
mi is elnyerhetünk, ha kitartó szivósággal harczolunk a tisztátalan- 
ság biine ellen.

Mit tilt az Isten tizedik parancsa?
„Tilt minden szándékos kivánkozást az igaztalan jószág után.*
A felebarát „háza, mezeje, szolgája, ökre, szam ara“ stb. alatt 

értünk minden ingatlan és ingó jószágot, mely más tulajdonát képe �
zi ; hasonlókép a mások nemességét, hatalmát, tekintélyét, m éltósá �
gát és dicsőségét, mivel ezek is valódi és igen becses javak és a 
felebarát méltán nevezi ezeket, mint házának külső fényéhez tarto �
zókat, a m aga tulajdonainak. Miként tehát a hetedik parancs tiltja 
a felebarát külső javait, az ő tulajdon jogának erőszakos megtáma�
dásával, t. i. rablás, lopás, csalás és uzsora által elsajátítani; ak
ként a tizedik parancs tiltja e javaknak még szándékos megkiváná- 
sát is igazságtalan módon és a felebarát megkárosításával. E  sze �
rint a felebarát javainak megkivánása m agában véve még nem btin, 
hanem csupán akkor, ha úgy kívánjuk azokat és olyképen óhajta �
nok magunkhoz kaparitani, hogy ebből a felebarátnak vesztesége 
legyen. Vétkeznek még e parancs ellen azon gyermekek és jogörö �
kösök, kik szülőik vagy rokonaik halálát kívánják, hogy annál 
előbb övék legyen a szülői birtok, vagy a remélt örökség.

Vétkeznek továbbá: a katonák, ha azért óhajtják a háborút, 
hogy fosztogassanak; az orvosok, ha járványos betegségeket óhaj�
tanak ; az iparosok, kik örülnek, ha a szükség és veszedelem hoz- 
zájok kényszeríti a megrendelőket, vagy más iparos társaikra irigy �
kednek ; a jogtudósok, ügyvédek, kik viszályokat és pöröket kíván �
nak vagy aki örvendeni tud mások szerencsétlenségén stb. Azért 
az apostol is egész határozottan „minden gonoszság gyökerének“ 
nevezi a pénzvágyat.“ J) Akháb és Jezabel története is kézzelfog- 
hatólag mutatja ezt, hogy hová viszi a szenvedély a maga rabszol�
gáit. Ámde végre nemcsak az vétkezik a tizedik parancs ellen, aki 
m ásnak vagyonát igaztalan utón óhajtaná megszerezni, hanem az 
is, aki örvendeni tud mások szerencsétlenségén és halálán, mivel 
azt reméli, hogy ebből valami haszna, nyeresége lehet. Az ily önző 
káröröm, alapjában nem egyéb, mint gyümölcse a vétkes kíván �
ságnak, ez pedig ismét szülötte a pénzvágynak.

Mit parancsol az Isten tizedik parancsa?
„Azt parancsolja, 1) hogy mindenkinek adjuk meg a m agáét,“



vagyis szivünkből akarjuk és kívánjuk, hogy mindenki bírja és tart �
sa  meg azt, amit az isteni gondviselés neki adott.

E jóakaró érzületre már a természet törvénye is kötelez ben �
nünket, mert hiszen mindnyájan azt óhajtjuk és akarjuk, hogy va �
gyonunk senkit se szom oritson; hanem inkább mindenki szívesen 
lássa, hogy a földi javak bölcs osztogat ója bőkezüleg gondoskodott 
rólunk. Ezen érzület nélkülözhetlen föltétele az emberi társadalom  
jóllétének; mert különben senki sem élhetne nyugodtan oly embe�
rek közt, kikről tudja, hogy irigylik vagyonát.

2) Hogy a magunkéval megelégedjünk.
Meg nem elégedni azzal, amit az isteni gondviselés kezéből 

nyertünk, sok igaztalanságra vezet bennünket. Innét van, hogy szi�
vünket ezer birvágyó kívánság gyötri, s hogy lopásra, csalásra ve �
temedünk, amennyiben ezen bűnös elégedetlenség folyvást nógatja 
az embert, hogy iparkodjék gazdagságot, kincseket gyűjteni, s nagy 
birtokra tegyen szert minél előbb és minden áron. Már pedig — 
az igazság lelke szerint — „Aki hirtelen akar meggazdagodni, nem 
lesz ártatlan.“ l)

Különben az olyan kereszténynek, kit az Isten ideiglenes ja �
vakkal megáldott, nem is nagyon nehéz a magáéval megelégednie; 
de nagyon nehéz ám a szegénynek, aki úgyszólván semmit sem 
mondhat magáénak. És mégis e parancs az ily szegényt is köte �
lezi; kell tehát, hogy a szegény is szívből megelegedjék a m aga 
szegénységével. S ez rá nézve is könnyű lesz, ha m egfontolja:

1) hogy a tiszta lelkiismeret a legfőbb jó. „Ne félj fiam, sze �
gény ugyan az életünk, de sok javunk leszen, ha féljük az Istent, 
minden bűnt kerülünk és jót cselekszünk.“ 2) Az öreg Tóbiásnak 
fiához intézett eme szavaival vigasztalhatja magát minden szegény 
és minden szükülködŐ apa és anya az ő gyermekeit.

2) Hogy „hazája a túlvilágon van.“ Egy utazó, ki m essze or �
szágokból tér vissza hónába, nem sokat törődik az ut fáradalmai�
val, utitársai és a vendéglősök hidegségével; nem tekinti a m ostoha 
időjárást, az éhséget, szomjúságot és kim erülést; mert azon örömök 
és gyönyörök lebegnek lelke előtt, melyek szülőföldjén, családja 
körében várakoznak rá. így  van a szegény is, ki tulvilági honára, 
a mennyei családházra és azon számtalan és végtelen örömökre 
gondol, melyek ott várják. Végül a szegénység a szegényre néz �
ve nemcsak türhetővé, hanem kedvessé és kívánatossá is lehet, ha 
m eggondolja:

3) hogy Krisztus is szegénynyé lett miértünk, s hogy dicső �
én fogja egykor megjutalmazni mindazokat, kik ő érette békével 
tűrik a szegénységet. Vajha tehát a szegények és nyom orultak, 
ahelyett, hogy panaszkodnak, inségök miatt és irigylik a gazdagok



szerencsejavait, hivő és szerető szívvel tekintenének a jászolban 
fekvő s a kereszten függő szegény Jézusra, ki mint az emberiség 
első szegénye, a szegénység ellen soha nem zúgolódott, hanem bé �
kével tiirte.

Az egyház parancsai.
A sinai hegy törvényhozója első sorban, noha nem kizátólag 

a zsidó népet tartá ugyan szem előtt, mindazáltal az egész embe�
riséget is. A parancsok, melyeket itt két kőtáblára irt, s melyeknek 
körvonalait minden ember szivébe, már teremtésekor oda véste, az 
idők végéig kötelező erővel bírnak az emberi társadalom minden 
egyes tagjára nézve, legyen bár zsidó, török, pogány vagy keresztény. 
S nincs máskép, mert a szeretet fő parancsa és az Ur tíz paran �
csa minden embernek szól. De m ost az a k é rd és: vájjon a keresz �
tények tartoznak-e még más, különösen nekik szóló parancsokat is 
teljesíteni ? Azért a káté is azt k é rd i:

Vájjon a keresztények kötelesek-e Isten tiz parancsán kivül 
még más parancsokat is megtartani?

„Igen is, az egyház parancsait.“ Ez kétségtelen. Azért a tri- 
enti szent zsinat nyiltan kimondá a 16. századbeli „hitujitók“ el�
len : ’) „Aki azt állítja, hogy a megkereszteltek föl vannak mentve 
minden egyházi parancs alól, melyek a szent Írásban vagy a ha �
gyom ányban foglaltatnak olyképen, hogy azokat megtartani nem 
kötelesek, kivéve, ha saját tetszésökből vetik alájok magukat, átok 
alatt legyen.“

Minthogy e parancsok pusztán a keresztényeket illetik, világos, 
hogy a zsidókat, pogányokat és törököket nem kötelezik. Ellenben 
mindazok, kik a keresztség által az egyházba léptek, de később 
abból bűneik miatt kizárattak, vagy schizma és eretnekség által ön �
kényt elszakadtak az egyháztól, mindezek éppen úgy kötelesek az 
említett parancsot megtartani, mint az egyházi közösségben élő 
katholikusok.

Ki hatalmazta föl az egyházat parancsok osztogatására?

„Maga Jézus Krisztus, ki az egyházat megbízta, hogy a hí�
veket az ő nevében vezesse és korm ányozza.“

„Miként egy bölcs király, ha hosszabb időre idegen országba 
utazik, teljes hatalm at enged a kormányzónak, hogy ez alatt az or �
szágot korm ányozza, s a körülményekhez mérve a közjó előmoz-



ditása végett törvényeket hozzon; úgy intézkedett Jézus-K risztus is, 
midőn a földről visszatért atyai örökségébe, a m ennyországba. 
Mint szent Pál m o n d ja :3) »0 is rendelt pásztorokat és ta n itó k a t... 
a szentek teljes kiképzésére, Krisztus testének épülésére, hogy 
igazságot cselekedvén a szeretetben, mindenestül, növekedjünk ab �
ban, aki fő, Krisztusban.“ Miért is Jézus Krisztus azt akarja, hogy 
az egyház parancsait éppen úgy teljesítsük, mintha ő tőle szárm az �
nának, mert ezek valósággal az ő nevében és a tőle nyert törvény �
hozó hatalomnál fogva adatnak. Jézus Krisztus úgy tekinti az egy �
ház parancsainak megvetését, mint tulajdon személyének megveté�
sét. Azért így szól minden egyházi pász to rhoz: „Aki titeket hall�
gat, engem hallgat; aki titeket megvet, engem vet m eg.“ Továbbá 
az egyház mind a szentirás, mind a hagyomány szerint, mind kül�
ső szerkezetének tekintetéből egy látható lelki ország. Minthogy 
pedig ország nem képzelhető kormányzó hatalom nélkül, mely lé�
nyegesen magában foglalja a törvényhozó hatalmat, azért az egy �
háztól sem lehet elvitatni, hogy törvény alkotásra teljes hatalommal 
bir, ha csak nem akarjuk azt is tagadni, hogy az egyház Krisztus 
által alapitott és a földön létező ország. Az egyház tehát, miként a 
mondottakból világos, törvényhozó hatalommal bir és Krisztust he �
lyettesíti. Ebből aztán napnál fényesebben kiderül az is, hogy pa �
rancsainak teljesítése alul egyetlen tagja sem vonhatja ki magát, 
legyen bár kiközösített, eretnek vagy szakadár.

A parancsok hozásán kivül van-e az egyháznak más joga is?

„Van joga arra, hogy a parancsok teljesítését ellenőrizze és 
azok megszegőit büntesse.“

Ha egy világi kormány, kinek törvényhozói hatalma van, ha �
talmától meg nem fosztható az állam tönkretétele nélkü l; úgy az 
egyház sem állhatna fenn, ha törvényt adhatna ugyan híveinek, de 
azok megtartását már nem volna joga követelni. Bizonyos tehát, 
hogy Krisztus hatalmat adott egyházának, nemcsak arra, hogy a 
híveket parancsok által kötelezze, hanem arra is, hogy a parancsok 
megszegőit megbüntesse. Minden egyházi elöljárónak szól szent 
Pál emez in tése: Hirdesd az igét, légy rajta alkalmasan és alkal�
matlanul, ints, kérj, dorgálj (büntess) teljes türelemmel.“ 2) Hogy az 
apostolok ezen jog és kötelesség tudatában nemcsak különféle ren �
deleteket bocsátottak ki, hanem bíráskodtak és büntettek is, azt 
már a IX. hitágazatnál, az egyház alkotmányáról szólva kimutattuk. 
Az apostolok példáját követték a pápák és püspökök is, mint az 
apostolok utódai a pásztori hivatalban, egész napjainkig.



Melyek az egyház főparancsai?

„A következők: 1) A parancsolt ünnepeket megszenteld. 2) 
V asárnapokon és ünnepeken ájtatosan szent misét hallgass. 3) A 
parancsolt böjtöket megtartsad és bizonyos eledelektől tartózkodjál.
4) Bűneidet a kirendelt papnak évenkint legalább egyszer m eggyón �
jad és az oltári szentséget évenkint egyszer, t, i. husvét táján m a�
gadhoz vegyed. 5) Tiltott napokon menyegzőt ne tarts .“

Az egyház ezen parancsait az utolsó kivételével általános 
vagy főparancsoknak nevezzük, mert minden keresztényt, bármily 
állása volna is, egyaránt illetnek és köteleznek, mig az utolsó és 
más egyházi parancsok, vagy egy bizonyos osztályra, pl. a papi 
osztályra szoritkoznak, vagy a keresztény hivek bizonyos osztályá �
ra vonatkoznak, vagy mindenkire ugyan, de csak bizonyos körül�
mények közt. Ilynemű rendeletek pl. a bizonyos időben való házas �
ságkötés (lakodalom) tilalma, vagy azon parancs, hogy az oltári- 
szentséghez éhgyomorral kell járulni, azaz éjféltől kezdve sem enni, 
sem inni nem szabad. Az előbbeni parancs pusztán ama kereszté �
nyeket kötelezi, kik házasságra akarnak lépni, azaz a keresztény 
jegyeseket; ez utóbbi pedig minden embernek szól ugyan, de csak 
akkor, ha a szent áldozáshoz akarnak járulni, vagy ahhoz kell já- 
rulniok.

Miért hozta az egyház e parancsokat?

1) „Hogy az Isten parancsait pontosabban megmagyarázza és 
tüzetesebben m eghatározza, hogyan kell azokat teljesíteni.“

Az egyháznak nem az a szándéka, hogy fiait uj parancsok 
által terhelje, nekik az Ur igáját megnehezitse. Mint gondos anya 
és bölcs tanító arra törekszik, hogy rendeletei által Isten parancsa �
inak értelmét és szellemét tökéletesebben földerítse, hogy azok tel�
jesítésének idejét és módját közelebbről meghatározza. így Isten első 
parancsa kötelez bennünket, hogy hálásan megemlékezzünk az ő 
jótéteményeiről és őt, ki minden szentség szerzője, szentjeiben tiszteljük 
és m agasztaljuk; és az egyház parancsa azt rendeli, hogy e köte �
lességet az általa megszabott ünnepeken (az Ur és a szentek ü n �
nepein) teljesítsük. Isten harmadik parancsa kötelez bennünket ,hogy 
a vasárnapot m egszenteljük; az egyház második parancsa pedig 
értésünkre adja, hogy e megszentelés különösen a szent mise hall�
gatása által történik. A keresztény törvény azt rendeli, hogy m a �
gunkat megtagadjuk, testünket és érzéki vágyainkat m egfeszítsük,*) 
és igy utánozzuk a fölíeszitett Jézust; és az egyház harmadik p a �
rancsa a bojt elrendelése által oly eszközt ád kezünkbe, melylyel



ezen önmegtagadást és érzéki sanyargatást bizonyos időszakonkint 
Istennek tetsző módon gyakoroljuk. Végre Krisztus a töredelem és 
és az oltári szentséget azért rendelte, hogy a maiasztok e forrásai�
ból mindnyájan meritsünk vigaszt és örök üdvösséget. Azért az 
egyház mulaszthatatlan kötelességünkké teszi, hogy e szentségek �
hez évenkint legalább egyszer járuljunk; hogy lelkünket minden 
évben tisztára mossuk Jézus vérével, táplálkozzunk és erősbödjünk 
az Ur szent testének éldelete által.

2) „Hogy bennünket istenfélő és töredelmes élethez szoktas �
son és ez által biztosítsa örök üdvösségünket.“

Ha minden keresztény olyan volna, aminőnek lennie kellene, 
t. i. buzgó és tele Isten szeretetével, akkor maguktól is megtennék 
mindazt, amire most — minthogy másfélék — parancsok által kell 
őket ösztönözni. Az első keresztényeket bizonyosan nem kellett pa �
rancs által sürgetni, hogy évenkint legalább egyszer vegyenek részt 
az isteni szeretet-lakomában, mert az élő kenyér, ki az égből szál �
lott alá, anélkül is leikök mindennapi tápláléka volt. Arra sem kel�
lett őket külön törvény által kötelezni, hogy vasárnapokon és ün �
nepnapokon szent misét hallgassanak; anélkül is megtevék azt, 
még a legnagyobb életveszélyek közt is. Csak midőn később a 
renyheség és közömbösség többeket megszállott, akkor látta az egy �
ház szükségesnek külön parancsok, által sürgetni a malaszt eszkö �
zök használatát, és a lustákat büntetésekkel való fenyegetések által 
is erélyesen buzdítani. A parancsok tehát az egyház szándéka sze �
rint gyógyszerek a keresztény törvény megtartásában lábra kapott 
lustaság és lanyhaság ellen, óvszerek a természetes könnyelműség 
ellen, mely gyakran arra visz bennünket, hogy az erények gyakor �
latával felhagyunk és elhanyagoljuk annak teljesítését, ami termé�
szetünkre kissé terhes, minő pl. a böjt, gyónás, stb.

Miként köteleznek bennünket az egyház parancsai?
„Általában szigorúan, azaz halálos bűn terhe alatt.“
Az egyházi parancsokat megszegni tehát magában véve ha �

lálos bűn.
1) Az egyház halálos bűn terhe alatt kötelezi híveit, az emlí�

tett parancsok megtartására. Még a világi törvényhozó is kötelezheti 
alattvalóit halálos bűn terhe alatt azon törvények m egtartására, me�
lyek a közjó szempontjából igen hasznosak. Miért nélkülözné hát 
e jogot éppen a Krisztus által fölhatalmazott törvényhozó ? H a egy
anya olyasmit parancsol gyermekének, a minek teljesítését a házi 
és erkölcsi rend, sürgősen követeli; akkor a gyermek súlyos bűn 
terhe alatt köteles e parancsot teljesíteni. Miért volna hát fölöttünk 
kevesebb tekintélye mindnyájunk édes anyjának az igaz egyháznak ? 
Erre czélzott Jézus is, midőn mondá: „Aki az egyházat nem hall�
gatja, legyen neked mint a pogány és nyilvános bűnös.“



2) Az egyház akar is bennünket a felsorolt parancsok által 
halálos biin terhe alatt kötelezni. Hogy egy parancs szigorúan kö- 
telez-é vagy nem, következő alapelv az irányadó : A törvényhozó 
mindannyiszor szigorúan akar kötelezni, valahányszor a parancs 
tárgya igen fontos, vagy ha tán kevésbbé fontos is magában véve, 
de egy fontos czélnak elérésére nagyon szü k ség es; kivéve, ha el�
lenkező akaratát nyíltan kimondaná. Ámde az említett parancsokra 
nézve sohasem  tett ily nyilatkozatot. Mert habár, mint kegyes anya 
nem akarja g jrermekeit súlyos terhekkel megróni, m ásrészt mégis 
vagy elveté az ellenkező tanitmányt, vagy súlyos büntetésekkel fe- 
nyegeté parancsainak szándékos megszegőit és ez által elég világo�
san értésül adá, hogy e megszegést súlyos bűnnek tekinti.

Az egyház első parancsa.
Mit parancsol az egyház első parancsa?
„Hogy az ünnepeket, melyeket az egyház Urunk és a szentek 

tiszteletére rendelt, éppen úgy megszenteljük, mint a vasárnapot.“
A zsinagóga, mely a keresztény egyháznak árnyképe volt, 

különféle alkalmakból vallási ünnepeket rendelt, hogy Isten külön �
féle nagy jótéteményeinek emlékét minden időre megörökitse. így 
olvassuk Judit könyvében ’) :  „E győzelem napját (Holofernes és az 
asszírok fölött) a zsidók a szent napok közé iktatták és megünne�
pelték azon időtől kezdve a jelen napig.“ Ámánnak, a zsidó nép 
eme halálos ellenségének bukása után is megünnepelték a zsidók 
hét napot és kötelezték magukat és utódaikat, hogy folyvást meg �
fogják szentelni. 2) Hasonlókép rendelt az egyház is különböző idők�
ben, különböző ünnepeket, vagy emléknapokat Jézus Krisztusnak, 
az ő szent anyjának, Isten dicső barátainak és kedvenczeinek, a 
szenteknek tiszteletére.

Ezen ünnepek megszentelése kezdet óta egészen megegyezett 
a vasárnap megszentelésével, tehát abban áll, — miként Isten har �
madik parancsánál kimutattuk, — hogy a szolgai munkáktól tartóz �
kodjunk és jó  cselekményeket gyakoroljunk, különösen pedig a nyil�
vános isteni tiszteletet látogassuk.

Józan észszel a mondottak alapján senki sem vonhatja két�
ségbe, hogy az egyháznak joga van ily ünnepeket vagy emlékna�
pokat meghatározni, azaz elrendelni, megparancsolni, hogy bizonyos 
nap éppen úgy szenteltessék meg, mint a vasárnap.

Miért rendelt az egyház ünnepeket az Ur és a szentek tisz �
teletére?

1) „Az Ur ünnepeit azért rendelé, a) hogy a megváltás titkai 
fölött elmélkedjünk.“ Szent Ágoston ir ja 3): „Az egyház azért ün_



nepli évenkint a bizonyos napokon végbevitt fönséges titkokat, hogy a 
folyvást visszatérő ünnep megőrizze azok szükséges és üdvös emlékét.“

Itt az egyház hiven utánozza az ő-szövetség isteni törvény �
hozóját, ki a passah-t, a husvétot az egyptomi szolgaságból történt 
kiszabadulás örök emlékeül rendelé és szabá meg. „Emlékezzetek 
meg e napról, — igy szólt Mózes által a néphez, — hogy kisza �
badultatok Egyptomból, a szolgaság házából.“ Miként tehát a zsi �
dók husvétja Isten akarata szerint emléknapja volt az egyptomi 
szolgaságból való kiszabadulásnak, akként legyenek az egyház aka �
rata szerint az Ur Jézus különféle ünnepei, emléknapjai mindama 
tetteknek, amit Jézus végbevitt és szenvedett, hogy a halál bilin�
cseit szétzúzza, melyek ránk nehezedtek és lenyomtak.

b) „Hogy Istennek hálát adjunk malasztjaiért.“ Aranyszáju 
szent János igy beszél a karácsonyi ünneprő l: „Örvendezzünk a 
szerencse fölött, melyben Krisztus születése által részesültünk, és m a�
gasztaljuk az emberré lett Istent e nagy leereszkedés miatt és ad �
junk neki hálát tehetségünk szerint.“ Ugyanezt mondhatjuk megvál�
tásunk valamennyi titkának megünnepléséről.

Vajha tehát kölcsönösen úgy buzditanók egymást e szent köteles �
ség teljesítésére, mint egykor Rafael arkangyal a jámbor Tóbiás 
családját, m ondván: „Áldjátok a menny Istenét és minden élők előtt 
adjatok neki hálát, mert irgalmasságot cselekedett veletek.“ !)

c) „Hogy buzgalmunk Isten-szolgálatában megújuljon.“ Mert 
Ugyan mit használna a megváltás jótéteményeiről megemlékeznünk, 
mit a szóbeli dicsőítés, hálálkodás, ha nem iparkodnánk szivünk e 
háláját az erény és jám borság cselekményei, az isteni tiszteletben 
való buzgalom által is kifejezni?

2) „A szentek ünnepeit pedig azért rendelte az egyház,
a) hogy az Ur Istent áldjuk azon malasztokért, melyeket ne �

kik és általuk nekünk adott.“ A küzdő egyház minden kigondolható 
eszközt felhasznál, hogy harczban álló gyermekeit győzedelemre se �
gítse. Ezen ünnepeken a földön élő hivek mindenekelőtt emlékezze�
nek meg a malasztokról, melyeket szent testvéreik egykor a küz �
delmes földi élet alatt nyertek Istentől Jézus Krisztus által, ki az ő 
vezérök és királyuk.

b) „Hogy erényeiket és mennyei boldogságukat szemünk előtt 
lebegtetvén, magunk is követésökre buzduljunk!“ Az egyház a Mak- 
kabeusok derék anyjaként áll ilyenkor elénk és buzdító beszédet tart 
mindegyikünkhöz, m ondván: Kérlek fiam, tekints az égre, hol annyi 
testvéred uralkodik! Nézd csak, hogyan integetnek feléd a diadalmi 
pálm ával! Nézd mikép ragyog fejükön az örök dicsőség koronája! 
Ne félj, hisz te sem vagy erőtlenebb, mint ők valának, csak küzdj 
bátran, kitartóan, mint ők, élni és uralkodni fogsz Jézussal örökké.
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c) „Hogy a szentek pártunkat fogják Istennél.“ Az egyház 
azért akarja, hogy a szenteket különösen tiszteljük és segítségül 
hívjuk e napokon, mert meg van győződve, hogy a segélyülhivás e 
napokon leghatásosabb, miután közösen többek által történik.

Az egyház második parancsa.
Mit parancsol az egyház második parancsa?
1) Az egyház II. parancsa kötelez bennünket, hogy „vasár�

napokon és ünnepeken szent misét hallgassunk.“ A szentmise hall�
gatás az egyházban mindig legfontosabb része volt a vasárnapi és 
ünnepi isteni tiszteletnek és annak elmulasztását súlyos bűn gyanánt 
vették. Már az Ap. Csel. 20, 7-e világosan utal a vasárnapi szent 
misére. Szent Jusztin pedig a pogány császárhoz intézett vádiratá�
ban úgy beszél a szent titkok vasárnapi megünnepléséről, mint 
általános szokásról, irván többi k ö z tJ) : „Vasárnap a városi és 
vidéki lakók mind egy helyen gyűlnek össze és íölolvassák az 
apostolok és próféták iratait. Ha az olvasás véget ér, az elöljáró 
(püspök) beszédet tart. Akkor mindnyájan felállunk és imádkozunk. 
Imádság után kenyeret, bort és vizet hoznak, az elöljáró hálaadást 
tart, és a nép azt feleli rá : Á m en; és abból a mi fölött a hálaadás 
tartatik, minden jelenlevőnek adatik bizonyos részecske, a távolle�
vőknek pedig a diákonok által küldetik el.“

Kötelesség pedig a szent misének nemcsak egy részét, hanem 
az egészet hallgatni. Mert „mise“ alatt az egész áldozati cselekmény 
értetik, minden imádsággal és szertartással, melyek azt megelőzik és 
követik. Továbbá a mise-hallgatás kötelessége azt követeli, hogy az 
ember egy és ugyanazon misén legyen jelen elejétől végéig; mert az 
újszövetség ezen áldozata egy befejezett egész, önálló valami, egy 
összefüggő  sora az imáknak, olvasásoknak és szertartásoknak, 
melyek mind egy központra, egy áldozati cselekményre vonatkoznak.

E  kötelesség ellen vétenek tehát „mindazok, kik a szent misét 
saját vétkükből egészen vagy részben elmulasztják.“ Saját vétkéből 
mulasztja el a szent misét az, ki elegendő ok nélkül, vagy nem 
jön a templomba, vagy későn jön a misére, vagy előbb eltávozik 
arról, mint véget érne.

Fölmentetnek mindazok, kiknek egészségét a templomban tar �
tózkodás, főleg hideg időszak alatt megronthatná, általán a betegek 
és gyengélkedők, a betegápolók, a házőrzők, vagy kik a gyerme�
kekre fölvigyáznak, vagy a pásztorok, csőszök, mezei kerülők, vagy 
kik m ás fontos és mulaszthatatlan foglalkozáshoz vannak kötve, föl�
téve, hogy magukat m ások által nem helyettesíthetik.

Az egyház vasárnapokon és ünnepeken azért parancsolja hive^



inek főleg a szent mise hallgatását, „mert a szentm ise a legszentebb 
és a legüdvösebb isteni tisztelet, mely által Isten a legméltóbb m ó �
don tiszteltetik.“ Nem ok nélkül kötelezi az egyház, a bölcs törvény �
hozó minden gyermekét, hogy az uj-szövetség vérontás nélküli 
áldozatában vegyenek részt. Erre több oka van. Ilyenek a) miseál�
dozat szentsége. Ugyanis ebben a legszentebb főpap önmagát, leg �
szentebb testét és vérét áldozza föl mennyei atyjának, hogy folyvást 
kiengesztelje vele a halála által megváltottakat és őket mennyei 
malasztokkal gazdagítsa, és szent szeplőtlen néppé tegye. Azért 
nincs oly istentiszteleti cselekmény, melyet a Fölséges oly kedvesen 
fogadna, mint a szent mise áldozatot, s melynek értéke hasonló 
volna ezéhez. b) A szent mise-áldozat üdvös volta. Ez a mondot�
takból önkényt értetik. A szent mise valóban egy bőséges, kifogy�
hatatlan forrása a malasztnak, az összes emberiségre, az egész 
egyházra, minden községre és minden hívőre nézve. Mert itt ugyan- 

. azon Krisztus áldozza föl magát vérontás nélküli módon, ki magát 
a kereszt oltárán elvérezve föláldozta. ’) A szent misében tehát és 
általa a kereszten bemutatott véres áldozat végtelen érdemei alkal�
maztatnak ránk. Midőn a szent mise-áldozaton kellőkép vagyunk 
jelen, és egyesülve az áldozó pappal, bemutatjuk a végtelen kedves 
szeplőtlen áldozatot, akkor Isten iránt oly tiszteletet tanusitunk, mely 

‘ ő hozzá méltó, és hálát adunk neki a jótétem ényekért; megengesz- 
teljük az általunk naponkint elkövetett sérelmek miatt és malasztot, 
segedelmet kérünk tőle minden testi és lelki bajaink között.

2) „Hallgassuk a szent misét illő figyelemmel, tisztelettel és 
áhítattal.“ Ezt már e fönséges áldozat istenisége is megköveteli.

Elégséges-e vasárnapokon és ünnepeken csakis misét hallgatni?
„Isten dicsősége és lelkünk üve iránti buzgalmunk ösztönözzön 

bennünket, hogy az isteni tisztelet többi részén is, különösen a 
predicátión és kér. oktatáson jelen legyünk.“

Az egyház azt óhajtja, hogy vasárnapokon és ünnepeken ne 
csak szent misét hallgassunk, hanem predicátiót és keresztény okta �
tást is. E végből a püspököknek és lelkészeknek azt parancsolja, 
hogy e napokon Isten igéjét hirdessék, hogy a híveknek alkalmuk 
legyen az üdvigazságokat megismerni. Mindazonáltal nem kötelez 
mindenkit oly szigorúan a predicátió és keresztény oktatás hallgatá �
sára, mint a szent misén való megjelenésre; részint azért, mert 
gyermekeit szigorú parancsok szaporítása által nem akarja kitenni 
annak a veszélynek, hogy ezek elmulasztása által súlyos bűnt kö �
vessenek e l ; részint mert nincs mindenkinek egyenlő oktatásra szük �
sége. Másrészt pedig Isten ügye és lelkünk üdve iránti buzgalmunktól 
elvárja, hogy a predicátió és a keresztény oktatás szorgalmas láto-



gatása által nyilvánosan és ünnepélyesen bevalljuk, hogy Isten igéit 
és szent vallásunk tanait nagyra becsüljük.

Nem elég azonban a predicatiót akármint hallgatnunk arra 
nézve, hogy lelki hasznunk legyen belőle. Azért hallgassuk a predi�
catiót: 1) „komoly figyelemmel és benső vágygyal az üdvösség után. 
É s ne a beszéd folyékonyságát és ékes szólamokat, a szónoki 
arczot és taglejtést nézzük, hanem első sorban a prédikáció tartal�
m ára irányozzuk figyelmünket, mert máskép megeshetik, hogy mig 
a külső héjat csodáljuk, az üdvös belet meg sem Ízleljük. 2) Isten 
igéjét jól meg kell fontolnunk, magunkra alkalmaznunk és hiven 
követnünk.“ A vetőmag, mely a szántólöld ,, felszínén marad, nem 
ver gyökeret és nem hoz gyümölcsöt. így van ez az isteni ige 
magvával i s ; ha nem hatol szivünk mélyébe, akkor hiába esik rá. 
Végül az sem elég, hogy a hallott isteni igét emlékezetünkben m eg �
tartsuk, megfontoljuk és magunkra alkalmazzuk, hanem kell, hogy 
azt hiven kövessük is, tegyük azt életünk vezércsillagává, zsinór- 
mértékévé. Sok kereszténynek az a dicséretes, eléggé nem ajánlható 
szokása van, hogy amennyire hivatalos dolgaik megengedik, min�
dennap szent misét hallgatnak és igy alkalmazzák annak bőséges 
áldásait magukra, hozzátartozóikra. Szent Lajos király nagy birodal�
m at kormányzott, még pedig bölcsen és pontosan, mégis mindennap 
egy kis misét hallgatott a holtakért és egy nagyot; böjtben pedig 
három, négy misén is jelen volt. Vasárnapokon és ünnepeken, sőt 
néha köznapokon is prédikációt hallgatott, még pedig a legnagyobb 
figyelemmel és tisztelettel. Midőn udvaronczai zúgolódtak, hogy any- 
nyi szent misét és prédikációt hallgat, azt feleié: „Ha játékra, vadá�
szatra még egyszer annyi időt forditnék is, bizonyára senki egy 
szót sem szólna ellene.“ A szent király példáját sok herczegi csa �
ládnál utánozni kezdték. Mária Teréziának is tömérdek gondja volt 
egy nagy birodalom igazgatásában, nehéz idők is jártak rá ; mégis 
minden nap korán reggel szent misét hallgatott; aztán 9 óráig ál�
lami ügyekkel foglalkozók, akkor ismét szent misére ment és úgy 
folytatá dolgait délután 1 óráig. Ha buzgóság és élő hit lelkesit 
bennünket, mi is találhatunk elég időt köznapokon is egy szent mise 
meghallgatására ! . . . “

Az egyház harmadik parancsa.

Mit pararancsol az egyház harmadik parancsa?
„Hogy a parancsolt böjtöket megtartsuk és húsos eledelekkel 

ne éljünk.“
Bőjtölni általában annyit tesz, mint az evésben magunkat fé�

kezni, az eledeleket magunktól megtagadni. Ez pedig kétféle módon 
történik t. i. vagy semmit sem eszünk bizonyos ideig, vagy meg-



tagadunk magunktól bizonyos ételeket. Az utóbbit közönségesen 
önmegtartóztatásnak (abstinentia) nevezzük; böjt alatt pedig az előb�
bit értjük és az erre kitűzött napok a tulajdonképi, szigorú értelem �
ben vett böjti napok, mig amazok csak önmegtartóztató napok.

Melyek az egyház által parancsolt (tulajdonképeni) böjti napok ?
Ezek a következők: 1) a negyvennapi böjt, azaz hamvazó 

szerdától husvétig minden nap, kivéve a vasárnapokat; 2) az u n. 
kántorbőjtök, azaz szerda, péntek és szombat és ped ig : a) advent har �
madik vasárnapja utáni hé ten ; b) nagy bojt első vasárnapja utáni hé �
ten ; c) pünkösd vasárnapja utáni h é ten ; d) kereszt felmagasztalta- 
tása utáni héten. 3) az ünnepek előtti vígiliák.“

A negyvennapi bojt a legrégibb időkből származik s nem ok 
nélkül hisszük, hogy az apostolok rendelték. Azért irja szent Jero �
mos Márczellinhez: }) „Mi apostoli hagyom ány szerint 40 napig 
bő jtölünk; szent Leó pedig a híveket bünbánatra serkentvén, így 
szól: 2) * Az apostoli rendeletet 40 napi böjt által tökéletesen tartsátok 
m eg!“ Az apostolok megemlékezvén isteni mesterük e példájáról, 
melyet nekik 40 napi böjtölése által adott és jövendöléséről, melyet 
a böjtölésre vonatkozólag tett, kétségkívül mindjárt mennybemetele 
után követték azt és a híveknek is nyomatékosan ajánlják. Legalább 
annyi bizonyos, hogy szent Ágoston idejében a 40 napi böjtölést 
mindenütt gyakorolták. A nagy férfiú maga is bizonyítja ezt, mond�
v á n :3) „Husvét előtt 40 napon át bőjtölünk.“ A 209. beszédben 
pedig igy szól. „Ezek a szent napok, melyeket husvét előtt egész 
világ dicséretes jámborsággal m egtart.“ Azután kimutatja, hogy a 
böjtöléssel összekötik az imádságot és alamizsnálkodást is.

Az egyház előkészületül a föltámadás nagy ünnepére azért 
rendel 40 napi böjtöt, hogy érzéki vágyainkat fékezvén, testünk és 
lelkünk megtisztuljon és a húsvéti szent titkokat, annál méltóbban 
ünnepeljük meg. Továbbá a böjt sanyarusága ju ttassa eszünkbe a 
Megváltó szenvedéseit és buzdítson az ő követésére, ki szenvedése 
és halála által készité elő az utat a dicső föltámadásra. Ezen okokat 
szent Leó igy foglalja röviden össze : „Szeretteim! a szent husvét 
közeleg. Előzzük meg azt a szokásos 40 napi böjtöléssel, mely 
testünket és lelkünket szenteli meg. Mert az ünnepek ünnepe köze �
legvén, előkészületünk abban álljon, hogy a meghalt Üdvözítővel mi 
is meghaljunk és a föltámadottal ismét föltámadjunk.“

A 40 kerek számot azért választá az egyház, mert az ó-szö- 
vetségben Mózes és Illés, az újban pedig Jézus Krisztus éppen 
ennyi napot bőjtöltek.

2) A kántor-böjtök a latin quatuor temporum-tól nyerték ne- 
vöket és azon böjti napokat jelentik, melyekkel a hívek az év négy 
szakát megkezdik. Az egyház minden évnegyedben böjti és ima na �



pokat rendelt, hogy életünk isteni szerzőjének hálát adjunk az el�
múlt évnegyedben kapott természetes és természetfölötti jótétem é�
nyekért ; továbbá, kérjük őt, hogy e folyó évnegyedben őrizzen meg 
minden veszélytől, melyek testünket, lelkünket, ideiglenes javainkat, 
vetéseinket, gyümölcseinket stb. fenyegetik; végre, hogy bocsána �
tért esedezzünk a lefolyt évnegyedben elkövetett bűneink miatt és 
azokat bojt és alamizsna által jóvá tegyük. A kántor böjtök távo �
labbi czélja az összes egyház jólétére vonatkozik, amennyiben t. i. 
a hivek ilyenkor kérik Istent, hogy buzgó és derék papokat adjon 
az egyháznak.

3) Az általános böjtök közé tartoznak az ünnepek előbőjtjei 
is, vagy a vigilia-bőjtök, melyeknek czélja az, hogy a hivek az il�
lető ünnepre bűnbánati cselekmények által méltókép elkészüljenek. 
Ugyanis az első keresztények az önnepek előtti éjeket imádkozva 
virrasztották keresztül. Innen a vigilia név a latin vigilare (virrasz- 
tani) szótól. E  böjtök kezdet óta megtartattak, de számuk nem min�
dig volt ugyanaz, sőt most sem az mindenütt.

Miben áll az egyházi böjtölés a tulajdonképi böjti napokon?
Három dologban és pedig
1) „abban, hogy naponkint csak egyszer szabad jóllakásig 

enni. Ámde az egyszeri evésen, illetőleg jóllakáson kivül mostani 
szokás szerint szabad este is némi eledelt magunkhoz venni. E  kis 
vacsora azonban olyan legyen, hogy ne érjen fel egy másik jólla- 
kással is .“ *)

2) „Hogy az egyszeri jóllakás ne délelőtt történjék.“
3) „Hogy bizonyos eledelektől, különösen huseledelektől tar �

tózkodjunk.“
Ki tartozik ily módon bőjtölni?
„Minden keresztény, aki 21. életévét betöltötte, ha csak valami 

fontos ok miatt föl nem mentetik.“
Az egyház jól tudván, hogy a fiatalok testi erőik egészséges 

növekedése és fejlődése végett napokint gyakran bővebb táplálékot 
igényelnek, azért 21. életévök betöltése előtt nem kötelezi őket a böjti 
parancs m egtartására. De ezen időtől kezdve, midőn t. i. a test 
fejlődése általában megszűnik, minden keresztény köteles a paran �
csolt böjti napokat az imént előadott módon megtartani, kivéve, ha 
fontos okok fölmentik.

Jogosan fölm entetnek:
1) a betegek, gyöngélkedők, lábbadozók, az öregek, a nehéz �

kes, vagy szoptató asszonyok és általában mindazok, kik oly gyön �
ge testüek, hogy nem bőjtölhetnek egészségök m egrontása nélkül.

J) A  csekély reggeli étkezés szintén csak a szokás erejénél fogva van meg
engedve.



Az öregekre nézve sok hittudós, többi közt Liguori is azt véli, hogy 
mindazok föl vannak mentve a böjt alul, kik a 60 évet m egha �
ladták.“ J)

2) A szegények, kiknek nincs miből annyit enniök, hogy csak 
egyszer is jóllakhatnának, vagy kiknek oly kevés táperő van az 
ételökben, hogy az egyszeri jóllakás nem elég testi erejök fentar- 
tására.

3) Akik nehéz munkával foglalkoznak, mi a böjtölés szigorát 
meg nem tűri. így általában fölmentetnek a földmivelők, vinczellérek, 
kertészek, kőművesek, asztalosok, pékek s tb . ; továbbá a betegá �
polók és cselédek, kik nehéz házi dolgokat végeznek.

4) Mindazok, kiket a böjtölés valósággal akadályozna hivata �
los kötelességeik pontos teljesítésében, vagy akiknek szellemi és 
testi erejét a szigorú böjt tetemesen gyöngítené. Ez okból néha 
fölmentetnek a tanítók, birák, ügyvédek, tanulók, utazók stb.

Mikor kell a huseledelektől tartózkodni?
1) „Minden pénteken, de ha karácsony első napja péntekre 

esik, akkor e napon is szabad húst enni.“ 2) „A 40 napi böjt va �
sárnapjain.“ Mert ámbár a tulajdonképeni böjt alól a nagybőjti idő 
vasárnapjai ős régi szokás szerint kivétetnek, húst még sem szabad 
enni e vasárnapokon sem. 3) „Minden igazi böjti napon.“

Ki köteles a huseledelektől tartózkodni?
A husnemü eledelektől (általános vagy a megyés püspök ren- 

delete szerint) köteles tartózkodni „minden keresztény, ki már éle�
tének 7. évét meghaladta és öntudattal bir, ha csak valami jogszerű  
ok, pl. betegség, szegénység, s más efféle föl nem menti.“ Fölvan- 
nalf mentve: 1) a betegek és gyöngélkedők, kikre nézve húst nem 
enni ártalmas lenne ; 2) a szegények, kik napi eledelüket koldulják, 
vagy nincs annyiok, hogy böjti eledellel is jó llakhatnának; 3) a ka �
tonák, kik kenyéren kívül csak húst kapnakj; 4) a cselédek, kiknek 
gazdáik nem adnak elégséges böjti táplálékot; 5) az utasok, kik 
bőjtös eledelekhez nem juthatnak, vagy kik általános fölmentvény- 
nyel birnak, mint pl. a kölni érseki megyében, hol a vendéglősök �
nek megvan engedve az év minden napján hús eledeleket készí�
teni (nagypéntek kivételével) és a vendégeknek is ily ételeket 
enniök.

A felmentvényre (dispensatiora) vonatkozólag jó lesz még a 
következőket m egjegyeznünk: a) az általános egyházi parancsok 
aluli fölmentvényeket, melyek egy-egy püspöki megye minden ke-

x) A  2l. életévöket be nem töltött fiatalok, valamint a 60. évet betöltött őre 
gek, úgyszintén az erős testi munkával foglalkozók — ha különben egészségesnek — 
kötelesek a böjti napokon a hús eledeltől tartózkodni, a kivétel rajok nézve csak 
annyi, hogy bőjtös eledeleket napjában akárhányszor ehetnek jóllakásig.



resztény hívőinek szólnak, csak azok vehetik igénybe, kik az illető 
megye területén laknak, b) Alidon valaki kételkedik, vájjon köteles-e 
bőjtölni, vagy m egtartóztatást gyakorolni? kérjen fölmentést püspö �
kétől vagy plébánosától, ha ennek is volna rá hatalma a püspöktől,
c) Ha valaki hamis adatok alapján, vagy az által eszközölne m a�
gának fölmentvényt, hogy a valót nagyítva, azt állítaná: neki ször �
nyen árt a böjt és az önmegtartóztatás (abstimentia), az érvénytelen 
volna, következéskép az ilyen ember súlyosan vétkeznék az egyhá �
zi parancs ellen, s úgy veendő mintha nem is nyert volna semmi 
fölmentést, d) Aki fölmentetik az önmegtartóztatás (abstimentia) alul, 
nincs okvetlenül fölmentve a böjtölés alul is, azért ha valakinek sza �
bad is bizonyos böjti napokon húst enni, azért még nem szabad 
egyszernél többször jól laknia.

Akik nem bőjtölhetnek, iparkodjanak e töredelmi cselekményt 
másféle jó  tettek által pótolni. Midőn a fölmentvényhez föltétel vagy 
pótlék gyanánt az van csatolva, hogy bizonyos imádságot kell vé�
gezni, vagy alamizsnát adni, akkor a fölmentettek kötelesek ezt va �
lóban- teljesíteni.

Miért parancsolja az egyház, hogy böjtöljünk ?
1) „Mert a böjtölés tetszik az Ur Istennek.“
Kitűnik ez a következőkbő l:
a) „Isten a böjtölést gyakran ajánlotta és ezért kegyelmet és 

irgalmat tan ú síto tt“ Világos bizonyíték ez arra, hogy neki e töre �
delmi cselekményben különös kedve telik. Ha egy atya gyermekei�
nek, egy király alattvalóinak ismételve ajánl bizonyos dolgot; s ha 
emez is, am az is kitűnő kegyesség és szeretetet jeleit mutatja irán- 
tok, valahányszor az ajánlott cselekményt végbeviszik: ugyan ki 
kételkednék, hogy ez is, az is nagy súlyt fektetett ama cselekmény �
re, hogy különös kedvök telik abban ? Már pedig Isten, a mi Atyánk 
és királyunk, valóban Így is tett a böjtölés tekintetében.“ „Térjetek 
hozzám  teljes szivetekből böjtöléssel, sírással és kesergéssel“ — 
így szól az Ur Joel próféta által.“ >) É s már előbb igy biztatá Ra�
fael által az istenfélő Tóbiást: „Jó az imádság böjttel összekötve.“ 2) 
Mózes pedig 40 napig és 40 éjjel bőjtölt, sem kenyeret nem evén, 
sem vizet nem iván, népének elkövetett bűnei miatt.“ És az Urm eg- 
hallgatá őt. 3) Továbbá Jézus Krisztus m aga is arra tanít bennünket, 
hogy mennyei Atyja csak azoknak ád hatalmat a legveszélyesebb 
gonosz lelkek felett, kik imádkoznak és bőjtölnek. Végre tanítvá �
nyainak, kik egy ördögtől megszállottat hiába igyekeztek m egszaba �
dítani, ezt mondá Jé z u s : „Az efajta ördög nem űzetik el máskép, 
mint im ádság és böjt által.“ 4)

b) Jézus Krisztus, az apostolok és minden időbeli szentek



szintén bőjtöltek.“ Jézus mint Isten egyszülötte, legjobban tudja mi 
tetszik az ő mennyei Atyjának, és azt mondja magáról, hogy ő 
mindig azt cselekszi, ami Atyjának kedves.J) Már pedig tudjuk, 
hogy ő 40 napig a legszigorúbban böjtölt; következéskép a böjtö �
lés Istennek tetsző dolog. Jézus tehát saját példája által, minden 
szónál ékesebben ajánlja a böjtöt.

c) „A böjtölés kevélységünk megalázása és érzéki vágyaink 
m egfékezése;“ azért kedves Isten előtt. Isten jól ismeri alacsonysá- 
gunkat és tudja, hogy minden tekintetben irgalmától tüggünk ; és 
azt akarja, hogy ezt mi is elismerjük és bevalljuk. A szentirás m a �
ga is ily kettős hatást tulajdonit a böjtölésnek, midőn Eszter király �
néról azt mondja: „Megalázta testét böjtölés á lta l;“ 2) vagy midőn 
szent Dávid király felsóhajt: „Megaláztam lelkemet böjtöléssel.“ 3)

2) Mert a böjtölés nekünk üdvös és hasznos. Ugyanis a böj�
tölés által:

a) „eleget teszünk Istennek az elkövetett bűnökért és igy el�
hárítjuk magunkról az érdemlett büntetéseket.“ Minden bűn megér�
demli, hogy Isten, mint a rosznak bírája, megbüntesse. De ha mi 
magunkat fenyitjük, ha az érdemlettlDÜntetést magunk hajtjuk végre 
magunkon, akkor lefegyverezzük Isten büntető igazságának karját. 
Azért mondja szent P á l; 4) „Ha magunkat megitélnők, akkor nem 
Ítéltetnénk meg.“ (akkor isten nem büntetne bennünket). Már pedig 
a böjtölés ily önmegfenyités, ily önkénytes elégtétel a bűnökért, kü �
lönösen a tilos érzéki gyönyörökért; az tehát elhárítja rólunk az 
isteni büntetést.

b) „A böjtölés által megfékezzük érzékiségünket s igy a böjt 
segítségünkre van, hogy megőrizzük magunkat a bűnbe való visz- 
szaeséstő l.“ A test a lélek ellen vágyakodik, a lélek pedig a test 
ellen.“ 5) mondja az apostol.

Azért valamint az okos és ügyes hadvezér iparkodik az ellen�
ség táborától az élelmi szerek szállítását elzárni és ez által azt 
gyöngiteni, akként igyekezzék a lélek is megvonni időnkint a test �
től, a maga esküdt ellenségétől, a szokott táplálékot: s akkor köny- 
nyebben le fogja azt győzni, mondja szent Ágoston.

c) A böjtölés könnyebbé teszi az erény és imádság gyakorla �
tát, és annál biztosabban nyerjük meg általa Isten malasztját és az 
örök üdvösséget. Szivünket semmi sem húzza erősebben a föld 
porába; lelkünket semmi sem vonja el inkább az örök javak szem �
léletétől ; ezek után való törekvésünket semmi sen> akadályozza úgy, 
mint az érzéki gyönyörök rendetlen hajhászása. Azért áldja Istent 
a böjti idő alatt az egyház is a szent mise praefatiójában, mint aki 
a testi böjt által „a bűnöket elfojtja, a lelket fölemeli, erényt és 
mennyei jutalmat osztogat.“ Aranyszáju szent János pedig követ�



kező szavakban fejezi ki a böjtölés üdvös v o ltá t: „Bőjtölj, mert vét �
keztél ; bőjtölj, hogy ne vétkezzél; bőjtölj, hogy nyereséged legyen; 
bőjtölj, hogy amit nyertél, állandóan m egtarthasd.“

Az egyház negyedik parancsa.
Mit parancsol az egyház negyedik parancsa?
„Azt, hogy évenkint legalább egyszer érvényes gyónást végez�

zünk az illetékes pap előtt és hogy husvétkor méltókép járuljunk a 
szent áldozáshoz.“ Minthogy Jézus Krisztus a bünbánat szentségét 
rendelvén, megparancsold azt is, hogy a bűnöket be kell vallani, — 
ami nélkül azok meg nem bocsáttatnak — és mivel a szent áldo �
zást, testének és vérének vételét szintén m eghagyta a hiveknek, 
hogy örök életök legyen,1) azért a kath. egyházban kezdet óta 
mindig szokás volt gyónni és áldozni. Hogy a hivek mikor és hány �
szor járuljanak a gyónás és áldozáshoz, azt Krisztus nem határozta 
meg, és az első keresztény századok buzgalma fölöslegessé tette 
ennek m eghatározását az egyház részéről is. De amint e buzgalom 
idővel megcsappant és oljT keresztények is találkoztak, kik évekig 
nem gyóntak és nem áldoztak, akkor az eg3rház, mely híveinek 
örök üdvét an n jira  szivén hordozza, jónak látta külön parancsot 
kiadni, hogy lusta és közönyös gyermekeit a legszigorúbb egyházi 
büntetések terhe alatt buzdítsa kötelességök teljesítésére. Ez valóban 
megtörtént a 4. laterani közzsinaton.2) E zsinat rendelete igy sz ó l: 
„Mindkét nembeli hivek, mihelyt a jót a rosztól megtudják külön �
böztetni, kötelesek bűneiket évenkint legalább egyszer titokban a 
saját, kirendelt papjoknak meggyónni és az oltári szentséget leg �
alább husvétkor mély tisztelettel magukhoz venni; ellenkező esetben 
kizáratnak az egyházból, holtuk után pedig megfosztatnak a keresz �
tény tem etéstől.“ 3)

Az idézett rendeletben foglalt kettős kötelességre vonatkozólag 
a következőket kell tudnunk:

1) Mind az egyszerű  gyónás, mind a húsvéti áldozás köteles�
sége még ma is fenn áll. A trienti zsinat átkot mond mindenkire, 
aki azok létezését tagadni merészeli.*) É s ez szigorú kötelesség, és 
elmulasztása általában nem pusztán bocsánatos bűn, hanem súlyos, 
halálos bűn.

2) A keresztény hívő csak akkor tesz eleget a IV. parancsnak, 
ha érvényes gyónást végez, és méltókép áldozik. Ugyanis mivel az 
egyház e parancs által csak azt mondja ki, hogy mindenki tartozik 
a különben is fenn álló, maga Krisztus által megszabott kettős kö �
telességet évenkint legalább egyszer teljesíteni, napnál világosabb, 
hogy az érvénytelen gyónás és méltatlan áldozás nem elég, mert



szentségtörő gyónást és áldozást sem Krisztus, sem az egyház 
nem szabott kötelességül.

3) Az egyház ugyan nem határozta meg az évenkinti gyónás 
időpontját, de világosan azt óhajtja, és az ősrégi szokás is úgy 
kívánja, hogy a hivek az egyszeri gyónást a nagy böjt alatt végez �
zék. De már a szent áldozás ideje határozottan husvét tájára van 
kitűzve.1) Azon körülmény, hogy az egyház a szent áldozást éppen 
húsvéti időben követeli, ez az ő bölcseségéről tanúskodik. Ugyanis 
azért vezeti ilyenkor gyermekeit az isteni szeretet lakomára, mert 
Jézus éppen ezen időtájon rendelte a z t ; ekkor halt meg és támadott 
föl, hogy mi is őszinte gyónás által meghaljunk a bűnnek, és az ő 
szent testének, vérének magunkhoz vétele által egy uj, örök meny- 
nyei élet csiráját fogadjuk lelkűnkbe.

4) „Az évenkinti gyónást egy arra kirendelt, azaz a püspöktől 
felhatalmazott pap előtt kell végezni.“ Régente ugyan az volt az 
egyházi törvény, hogy az évi gyónást mindenki saját plébánosa 
előtt végezze, úgy, hogy aki más papnak akart gyónni, annak a 
saját lelkészétől engedélyt kellett előbb erre kérn ie ,. máskép az ide�
gen pap nem oldozhatá föl érvényesen. E rendelet azonban ma már 
nem kötelező, miként a pápák nyilatkozataiból és a hittudósok taní�
tásából világosan kiderül.

5) A laterani zsinat határozata szerint minden keresztény, aki 
elérte életének azon korát, melyben a jó t a rosztól megbülönböz- 
tetni tudja, és így halálos bűnt is elkövethet, köteles évenkint egy �
szer gyónni. Ugyanis, mivel a töredelem szentsége főleg a halálos 
bűnök eltörlése végett van rendelve, és a bocsánatos bűnök eltör�
lése végett nem okvetlenül szükséges, föltehetjük, hogy a gyónás 
kötelességét nem szándékozott azokra is kiterjeszteni, kik ismeret 
és belátás hiányából halálos bűnt még el sem követhetnek. Ámde 
biztosan meghatározni az időpontot, melyben a gyermek az említett 
kort eléri, vagy pontosan megtudni, vájjon birtokában van-e még a 
keresztségi malasztnak, vagy el veszté már azt ? — nem lehet. 
Azért nagyon tanácsos az első gyónásra vonatkozólag a legbizto �
sabbat választani; és a gyermekek tekintsék nagy kegyelemnek, ha 
lelkészök már zsenge korukban gyónásra bocsátja őket, annál is 
inkább, mert a töredelem szentsége nemcsak az elkövetett bűnöket 
törli el, hanem a leghatkatósabb eszköz arra is, hogy a szentségben 
nyert malaszt által gyámolittatva jövőben a bűnöktől könnyebben 
őrizzük lelkünket.

Ámbár az egyház a IV. parancs által évenkint csupán egyszer 
követeli tőlünk a gyónást és áldozást, ezzel mi még se elégedjünk 
meg. A bölcs és szent törvényhozó korántsem akar e rendelet által,

x) A  szatmári egyházmegyében bojt 3. vasárnapjától áldozócsütörtökig tart a 
húsvéti idő, mely alatt mindenki eleget tehet a húsvéti gyónás és áldozás kételezett- 
ségének.



Isten iránti szeretetünknek és lelki üdvünk iránti buzgalmunknak 
határt szabni, mintha talán többször nem is kellene gyónnunk és 
áldoznunk. Az egyház nem azt parancsolja, hogy csak egyszer 
m entsünk a malaszt e forrásából, hanem a legszigorúbban sürgeti, 
hogy egy évet se hagyjunk elmúlni anélkül, hogy legalább egyszer 
ne merítenénk azo k b ó l; mert az egyház szándéka és forró kíván�
sága az, hogy mennél többször részesüljünk e kimondhatatlan ke�
gyelem ben.“ Vajha mindig oly tisztán és szentül élnék, hogy min�
dennap vagy legalább a hányszor szentmisét hallgatunk, ne csak 
lelkileg, hanem valósággal is áldozni mennénk, miként az első ke �
resztények !

Az egyház ötödik parancsa.

Mit tilt az egyház ötödik parancsa?
„Tiltja a zajos vigalmakat.“
Ezen zajos vigalmak tilalma csak egyes időszakokhoz van 

kötve, melyeket tiltott napoknak nevezünk. E tiltott napok a követ�
kezők : „advent első vasárnapjától, vizkereszt ünnepéig és hamvazó 
szerdától husvét után első vasárnapig.“

Tiltja pedig az egyház ezen időben a zajos vigalmakat azért, 
mert 1) ezen idő a bünbánat ideje; 2) hogy a hivek ezen idő. alatt 
hitünk főtitkairól ájtatosan elmélkedjenek.

A parancsok megszegéséről.

A keresztény erkölcstan első részében, mely Isten parancsáról 
és az egyház öt parancsáról szól, kim utattuk: mit nevezünk bűn �
nek, bűnös dolognak; e második részben azt fogjuk m egm agyarázni: 
mi a bűn, azaz mi általában a bűn természete vagy lényege, tulaj�
donképi gonoszsága és veszedelme és hányféle a bűn ?

1. §. A bűnről általában.
Mi a bűn?
„A bűn Isten törvényének szándékos megszegése." „Mi egyéb 

a bűn, mint az isteni törvény m egszegése?“ kérdi szent Ambrus.
1) Isten törvényét akkor szegjük meg, ha azt cselekesszük, 

amit az tilt és nem cselekeszszük, amit parancsol. Ugyanis e kife�
jezés : „megszegni“ vagy áthágni annyit^ tesz, mint annak határát, 
ami meg van engedve, átlépni. Szent Ágoston sze rin t1) :  „a bűn



annyiból áthágás, hogy az ember átlépi általa az igazságosság ha �
tárát.“ Az „isteni törvény“ itt magában foglalja nemcsak a Sinai 
hegyen és a Krisztus által adott parancsokat és rendeleteket, hanem 
azt is, amit Isten kezdet óta az ember szivébe irt és az ész szava 
által ismertet meg velünk J) ; továbbá az egyház és azon emberek 
parancsait is, kik Isten helyettesei a földön. Aki tehát megszegi a 
jogos elüljáróság által a közjó érdekében hozott törvényt, az vétke�
zik az isteni törvény ellen, mely azt parancsolja, hogy elüljáróink- 
nak engedelmeskedjünk. Azért mondá szent P á l: aki a hatalomnak 
(elüljáróságnak) ellene szegül, az magának Isten rendeletének szegül 
ellene.2)

2) Hogy azonban az isteni törvény megszegését az embernek 
büniil lehessen beszámítani, kell hogy az szándékos legyen, vagyis 
az ő szabad akaratából származék. Hogy pedig az isteni törvény 
megszegése szándékos legyen, kell, hogy először tudatosan, azaz 
komoly ismerettel és megfontolással; m ásodszor az akaratnak telje�
sen szabad beleegyezésével történjék.

a) Az ismeret és megfontolás abban áll, hogy az ember tudo �
mással birjon a törvény megszegéséről és legalább némileg vegye 
észre, hogy a törvénynek ellenére tilosat cselekszik. Mert amiről az 
ember semmi ismerettel nem bir vagy ha bír is, de azt meg nem 
fontolja, éppen úgy nem lehet tárgya az akarásnak és kívánságnak, 
mint a szemnek, a látásnak a láthatatlan valami. Aki tehát ismeret 
nélkül visz végbe valamely cselekményt, vagy legalább az elköve�
tés pillanatában nem veszi észre, hogy az törvényellenes, tilos, 
arról nem mondhatni, hogy a tilost akarta i s ; azért a törvény ily 
megszegését nem is lehet neki vétkül beszám ítani; tehát nem 
is érdemel büntetést. Ha pl. egy katholikus ember Magyarországból, 
hol szombaton szabad húst enni, átköltözik más országba, ahol az 
általános egyházi megtartóztatás törvénye még fönn áll és ott húst 
eszik e napon, a nélkül, hogy csak sejtelme is volna a tilalomról, 
az ily katholikus megsérti ugyan az egyházi törvényt, de Isten és 
lelkiismerete előtt nem vétkezik, mert cselekménye törvényellenes 
voltáról nincs tudomása, vagy legalább nem gondol arra. Ha pedig 
az említett katholikus kételkednék, vájjon ott, hol ő tartózkodik, nem 
áll-e főn a megtartóztatás törvénye és ha renyheségből, vagy 
azon szándékból, hogy a husevésben ne nyugtalanittassék, elmu�
lasztaná e felől felvilágosítást szerezni, akkor vétkeznék a m egtar �
tóztatás törvénye ellen. A meggondolatlanság, vagy a megfontolás 
hiánya pedig akkor vétkes, ha valaki azért nem ügyel bizonyos 
cselekmény tilos voltára, mert egy rut szenvedély, irigység, vagy 
fösvénység, vagy boszu által engedi magát elvakittatni és meggon �
dolatlan tettre vitetni; vagy mert közönyös lévén a rósz iránt, ki-



elégiti vágyait, nem törődve azzal, vájjon szabad-e azt tennie, vagy 
nem. Az ily meggondolatlanság, mely a rósz akaratban gyökeredzik, 
nem mentheti ki az embert a bűn alól.

b) Az akarat szabad beleegyezése akkor fordul elő, midőn az 
akarat, mely szabadon választhat a jó és rósz között, a megismert 
roszra határozza el magát, abba beleegyezik. A keresztények üldö �
zésekor megtörtént, hogy a szent 'hitvallókat erőszakkal hurczolták 
a bálványok elé, kezeikbe tömjén darabokat adtak, és azokat az 
áldozati tűz felé tárták, ily módon kényszerítvén őket, hogy az is �
tenek tiszteletére tömjént gyújtsanak. Ki vádolhatná bűnről az ily 
keresztényeket, kik a testi fájdalom miatt kimerülve, reszkető  kezök- 
ből tűzre ejték a tömjént, mig szivökben és szájukkal átkozták a 
hamis isteneket ? Ok valóban nem egyeztek ezen istenkáromló áldo �
zati cselekménybe. De habár egyrészt nincs bűn a roszba való 
szabad egyezés nélkül, m ásrészt még sem kívántatik, hogy ha va �
laki bűnt akar elkövetni, a roszat magában véve egyenesen akarja, 
vagy szándékában legyen a z ! Vétkezhetik az ember az által is, 
hogy olyasmit akar, ami a rosznak oka, amiből a rósz ered, ha 
különben azt előre lehet látni. így pl. egy korhelynek a szeszes 
italok élvezete által nem egyenesen az a szándéka, hogy lerésze- 
gedjék, hogy káromlásokat, durva kihágásokat kövessen el, melyek�
re ily állapotban szokott vetem edni; de ha már tapasztalásból tudja, 
hogy főleg bizonyos körülmények közt, az ivásban nem birja magát 
mérsékelni, és előre látja, hogy részegségében különféle bűnöket fog 
elkövetni, akkor az ivás által nemcsak részegséget, hanem más, 
abból szárm azó és azzal együttjáró bűnöket is követ el.

Hányféleképen vétkezhetünk ?
„V étkezhetünk; 1) rósz gondolatok, kívánságok, szavak és 

cselekedetek á lta l; 2) a jónak elmulasztása által is, melyet köteles �
ségünk megtenni. A tiltó törvények megszegéséből származó bűnö �
ket, e l k ö v e t é s i  bűnöknek mondjuk. A parancsolt dolgok elmu�
lasztásából szárm azó bűnöket pedig, m u l a s z t á s i  bűnöknek 
hívjuk.

1) Az elkövetési bűnök többfélék, mert azokat elkövethetni 
gondolat, kívánság; szavak és tettek által. Gondolat által az vétke�
zik, a ki szándékosan oly rósz gondolatokat ébreszt föl magában, 
melyek valami isteni parancsba ütköznek; vagy akarata ellen támadt 
ily rósz gondolatoknak helyet ad, azokat gyönyörködve táplálja, 
tovább füzögeti. Kívánság által az vétkezik, aki a roszat a törvény �
be ütköző t, mely egy bűnös gondolatnak tárgya, végbe kívánja 
vinni, vagy el is határozta, hogy végbe viszi és e czélra eszközö �
ket és módot keres. Ha pusztán a kívánságnál marad, akkor kíván�
sága tehetetlen (hatástalan); ha pedig a szándék és törekvés is hoz �
zájárul, hogy a  kívánt roszat végbe vigye, akkor kívánsága tettle*



ges és magasabb fokú bűn. Szó által az vétkezik, aki olyasmit be �
szél, ami egy isteni parancsba ütközik. így  vétkeznek mindazok, 
kik a hit, a vallás, a  szentegyház, a jó erkölcsök, a keresztény 
szeretet és igazságoság ellen lárm áznak.*) Cselekedet által pedig 
vétkezik mindaz, aki olyasmit tesz, ami Isten vagy az egyház pa �
rancsaival ellenkezik, amint' ezt bővebben megbeszéltük Isten paran �
csainál, különösen a 3. és 8.-nál és az egyház parancsainál.

2) Mulasztási bűnt az követ el, aki szándékosan és megfon�
tolva mulaszt el olyasmit, amit megtennie kötelessége. Az akarat 
gonoszsága ezzel is ugyanoly viszonyban áll, mint az elkövetési 
bűnnel. Mert aki megfontolva és szándékosan nem teljesiti azt, amit 
megtenni tartoznék, az ellenkezésbe jön a törvénynyel, melyet telje�
sítenie kellene; annak akarata rósz. Aki azonban a törvényt, mely 
bizonyos cselekményt parancsol, ártatlan módon nem ismeri, az 
nem vétkezik annak elmulasztása által, mert nincs szándéka a tör �
vényt áthágni. így pl. aki egy parancsolt ünnepen elmulasztaná 
szent misét hallgatni, nem vétkeznék, ha nem tudná, hogy ünnep 
van, vagy ha tudná is, ártatlan figyelmetlenségből elszalasztaná a 
szent mise idejét, és később nem kaphatna másikat.

Egyenlő nagyságu-e minden bűn?
„N em ; vannak súlyos, vagy máskép halálos b ű n ö k ; és van �

nak kisebb, vagy bocsánatos bűnök.“
Ha minden bűn egyenlő volna, miként némely régi és ujabb 

tévtanitó hirdeté, akkor nyilván egyenlő büntetést is érdemelne va �
lamennyi. Már pedig alig lehetne nagyobb esztelenség, mint azt ál�
lítani, hogy aki mástól egy fillért ellop, vagy egy haszontalan szót 
ejt ki, ép oly szigorú büntetést érdemel, mint aki hamisan esküszik, 
vagy felebarátját megöli. A katholikus egyház mindig azt tanitá, 
hogy különbség van a súlyos vagy halálos és a kisebb, vagy bocsá �
natos bűnök k ö z t; továbbá a mennyből kizáró és örök poklot ér �
demlő és az oly bűnök között, melyek a mennyországtól nem foszt�
ják meg az embert, és csak ideiglenes büntetést vonnak maguk 
után. És az egyház ezen tanát nemcsak a józan ész igazolja, h a �
nem a szent Írás is. Az Üdvözítő maga is szálkához hasonlít né �
mely bűnöket 2), másokat pedig gerendákhoz, m ondván: „Miért lá �
tod meg felebarátod szemében a szálkát, holott a saját szemedben 
nem látod a gerendát ?“ A zaz : miért Ítéled oly szigorúan felebará�
tod csekély hibáit, holott a magad nagy bűnét nem is veszed figye�
lembe? Továbbá a szentirás több helyen oly bűnökről beszél, me�
lyek az ember ellen Isten haragját költik fel, és őt a pokol tüzébe 
taszítják3) , mig másutt oly bűnöket említ, melyeket az igaz is el�
követ anélkül, hogy azért megszűnnék igaz lenni. A súlyos bűnök



azért neveztetnek halálos bűnöknek, mert a lelket megfosztják a ter �
mészetfölötti élettől, vagyis a lélek elveszti általuk a megszentelő 
m alasztott, és méltóvá lesz az örök halálra, vagy a kárhozatra.“ 
Az ily bűnről mondja a szen tirás: „A bűn, ha végbevitetik halált 
szül.1)É s  arról, akinek lelkét bűn terheli, igy szól: „A neved, hogy 
élsz és  ̂ halott vagy .“ 2) Másutt pedig: „élőhalottnak nevezi.“ 3) És 
szent Ágoston szerint: „Miként a test meghal, midőn a lélek el�
hagyja, úgy hal meg a lélek is, ha Isten elhagyja.“ A kisebb bű �
nök bocsánatos bűnöknek is neveztetnek, „mert azok bocsánatát 
könnyebben, gyónás nélkül is megnyerhetjük, pl. alamizsna, böjt, 
szent mise hallgatása, szent áldozás, a szenteltvíz ájtatos haszná �
lata és más jó tettek által, ha a z o k a t  ő s z i n t é n  m e g b á n j u k .

Mikor követünk el halálos bűnt és mikor bocsánatost?
„Halálos bűnt akkor követünk el, ha az isteni törvényt fontos 

dologban szándékosan (vagyis a rosznak teljes ismeretével és aka �
ratunknak teljes beleegyezésével) szegjük m eg ; bocsánatos bűnt 
pedig akkor, ha az isteni törvényt vagy csupán kisebb dologban, 
vagy nem egészen szándékosan hágjuk á t.“

1) Egy fontos dolog. Hogy amit egy törvény parancsol vagy 
tilt csakugyan fontos-e ? azt leginkább felismerhetjük a büntetésből, 
melyet a törvényhozó annak megsértőjére szab. így pl. egy bölcs 
és igazságos király alattvalói abból, hogy ez valamit halálbüntetés 
terhe alatt parancsol vagy tilt, megérthetik, hogy az a dolog valami 
fontos, következéskép annak ellenére cselekedni a nyilvános rend 
súlyos megsértése. Éppen igy van ez Istennek bármikép nyilvánított 
parancsoló vagy tiltó akaratával, az isteni törvénynyel is. Mert amit 
Isten, a legbölcsebb és legszentebb, törvényhozó örök halál, örök 
kárhozat terhe alatt parancsol, vagy tilt, azt kétségtelenül úgy kell 
tekintenünk, mint fontos dolgot, mely a természetes és természetfö�
lötti rendet súlyosan sérti. Ha tehát olyasmit cselekszünk, ami örök 
büntetés terhe alatt tiltatik, vagy olyasmit mulasztunk el, ami éppen 
e teher alatt parancsoltatik, akkor fontos ügyben hágjuk át az isteni 
törvényt.

2) A rosznak teljes ismerete. Mert mikép az előbb mondottak 
szerint valamely cselekmény törvénytelenségét nem lehet oly ember�
nek beszámítani, aki a törvényt nem ismeri, akként egy magában 
véve súlyos vétségü cselekményt sem lehet egészen annak betudni, 
aki arról csak tökéletlen ismerettel bir. A rosznak teljes ismeretével 
pedig az bir, kinek lelkiismerete világosan megmondja, hogy amit 
tesz, vagy tenni akar, súlyosan vétkes; nem pedig az, aki ártatlanul 
tévedvén, bocsánatos bűnnek tarja azt, ami halálos biin, vagy aki 
alig egy futó tekintettel veszi észre, hogy amit akar, vétkes.
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3) Az akarat teljes beleegyezése. Habár valaki világosan is �
meri is a roszat,' melyre üdvének ellensége, különösen gonosz kíván �
sága ösztönzi és csábítja, de ha teljes beleegyezése nem járul hozzá, 
akkor a rósz cselekmény egész bűnössége nem számittatik be neki; 
mert a beleegyezés mértéke a megismert roszba, mértéke az akarat 
gonoszságának és ez ismét mértéke a bűnnek.

Csak a halálos hüllőktől kell e félnünk?
„Nem; minden, akár halálos, akár bocsánatos bűntől félnünk 

kell, mint legnagyobb veszedelemtől a világon, és gondosan kerül�
nünk azt.“

Minden bűn, bármily kicsinynek tűnjék is föl előttünk, term é�
szeténél fogva a legnagyobb rósz, mert Istentől elrabolja az őt illető 
tiszteletet, vagy legalább csorbítja azt, és ily értelemben Istennek 
okoz bajt. Minden más rósz, gyalázat, szegénység, betegség, halál 
csak a teremtménynek okoz veszedelmet, azért annyival kisebb 
amannál, amennyivel nagyobb a Teremtő a teremtménynél. Egy 
nevezetes hittudós ’) következő hasonlat által iparkodik ezen igaz �
ságot szemléltetni: „Ha egy bogár megcsípi az embert ez jogosult �
nak érzi magát arra, hogy az alkalmatlan féregre a legnagyobb 
csapást mérje, azaz hogy megölje, mert ő mint ember hasonlithat- 
lanul nemesebb teremtmény, mint a rovar, azért a tőle kapott leg �
kisebb sérelmet is nagyobb dolognak tartja a  végső veszedelemnél, 
mely a rovarkát érheti. Hasonlókép a legkisebb sérelem is, mely a 
fönnebb jelzett értelemben Isten fölségét érheti, hasonlíthatatlanul 
nagyobb a legnagyob csapásnál, mely teremtményt sújthat, mert az 
ember méltósága egy rovar fölött sokkal kisebb, mint a Teremtőé 
a teremtményéhez képest. Azért a teremtmény összes veszedelmét 
sem lehet párvonalba állítani az isteni Fölségnek legkisebb megsér�
tésével sem. Mindenkinek van tehát oka még a bocsánatos bűnnel 
szemben is igy kiáltani fel az egyptomi Józseffel: „Hogyan tehetnék ily 
nagy roszat és vétkezném Istenem ellen?“ 2)

Miben áll a halálos bűn gonoszsága általában?
1) „A halálos bűn gonoszsága abban áll, hogy súlyosan meg�

sérti Istent ami legfőbb Urunkat.“
Egy okozott sérelem gonoszságának mértékét főleg a sértő és 

a sértett egyén körülményei határozzák m eg ; továbbá a sérelem ter�
mészete és elkövetésének módja, az indító okok, melyek a sére �
lemre ösztönöznek, és a személyek, kik előtt az végbe vitetik. Már 
pedig a halálos bűnnél mindezen körülmények, melyek a sérelem 
gonoszságát fokozzák, leírhatatlan magas fokban fordulnak elő és ezt 
a gonoszság feneketlen örvényévé teszik, és oly iszonyattá, melytől



nap és hold elsápadnak. Mert ki a megsértett ? Az örök és végtelen 
Isten, ki teremtője, íentartója és kormányzója minden dolognak. És 
mi az ember, ki Őt megsérti ? Egy szegény, hitvány, gyarló teremt�
mény, kinek „napjai mint a széna, ki elhervad, mint a mezei virág* 
— mondja a zsoltáros.

2) „A halálos bűn gonoszsága abban áll, hogy iszonyú hálát�
lanság Isten, ami legjobb Atyánk iránt.“

H a Isten valami zsarnok, kegyetlen ur volna, ki alattvalóit, 
miként Farao a zsidókat naponkint ujabb nyom asztó robot mun�
kákkal terhelné akkor még talán némileg menthető volna az ellene 
és törvénye ellen való lázadás. De ő az emberek legjobb, szeretetre 
legméltóbb a tjrja. Azért méltán panaszkodik az ur Izaiás prófétánál1): 
„Halljátok egek ! és vedd füleidbe fö ld : fiakat neveltem és fölma- 
gasztaltam, ők pedig megvetettek engem !“

3) „A halálos bűn gonoszsága abban áll, hogy iszonyú hű t �
lenség és árulás Jézus Krisztus, ami szeretetteljes megváltónk iránt.“

Minden ember leírhatatlan gonoszságot követ ugyan el, midőn 
Isten ellen föllázad és iránta hálátlanná lesz, de különösen mondható 
ez a keresztényről, mint aki jobban tudja miért tartozik Istenének, 
Urának engedelmeskedni, és aki sokkal nagyobb és számosabb jó �
téteményeket nyert mennyei Atyja kezéből, mint mások. A keresz �
tény ember halálos bűnének gonoszságát rendkívül fokozza, azon 
körülmény, hogy az egy rettentő hűtlenség üdvözítője és királya 
ellen. Mert a szent keresztségben az egész mennyei udvar előtt 
ünnepiesen ellene mondott az ördögnek, ellene minden cselekedeté�
nek, a bűn n ek ; ellene hamis pom pájának; Krisztusnak pedig örök, 
sérthetetlen hűséget esküdött, megfontolván, hogy mint vezérét és 
királyát követni fogja őt és zászlója alatt küzd a halálig.

De ha már egy földi király ellen elkövetett hűtlenség is ret�
tentő g o n o szság ; ki tudná érdemlegesen megbélyegezni a Jézus 
elleni hűtlenséget és árulást, ki minden idők és emberek örök, hal�
hatatlan királya? Az ily becsmérlés nem kisebb sőt sok tekintetben 
sérelmesebb Jézusra, mint az volt, melyben a zsidók részesítették, 
midőn a gyilkos Barabásnál is alább helyezték őt.

Azért most az a k érd és:

Miből ismerjük meg leginkább a halálos bűn gonoszságát?
1) „A gonosz angyalok és első szüléink súlyos büntetésébő l;

2) a pokoli örök büntetésből, melyet minden halálos bűn érdem el;
3) azon keserű  szenvedésekből és halálból, melyeket Isten Fia bűne �
inkért kiállott.“ Hogy mily rettentően bünteté meg Isten a gonosz 
angyalok és az első emberpár bűnét, azt mindenki tudja. Hasonlókép 
tudjuk, hogy Isten minden halálos bűnt, melyekkel valaki e jelen



életből terhelve távozik örök pokollal fényit, és hogy a mennyei 
Atya egyedül bűneink miatt Ítélte kinos kereszthalálra tulajdon Fiát, 
amennyiben az emberek legszigorúbb és a világ végéig tartó minden 
bünbánata arra sem volt volna képes, hogy csak egyetlen bűnért is 
tökéletes elégtételt szolgáltasson. Ezen büntető ítéletek, melyeket 
Isten, mint a rosznak igazságos büntetője hozott és végrehajtott a 
bűnök felett, megdönthetien hitigazságok, m aga Isten által kinyilat�
koztatott tények.

Melyek a halálos bűn következményei?
1) „A halálos bűn elszakít bennünket Istentől és megfoszt sze- 

retetétől és barátságától.“
Nyomorult teremtmények vagyunk ugyan, de a megszentelő 

malaszt által, a legbensőbb módon egyesülünk a fölséges Istennel, 
természetfölötti szeretet és barátság viszonyába lépünk vele, és m i�
ként az őszintén szerető barátok közt szokott történni, egy sziv 
egy lélek leszünk a Mindenhatóval.1) A halálos bűn pedig megfosztja 
a lelket a megszentelő malaszttól és Isten barátságától. A bűnös 
tulajdon kezével tépi szét a szent köteléket, mely őt Istenhez és 
Istent ő hozzá fűzte; elszakad legfőbb Urától, pártot üt ellene es 
megveti őt. Isten pedig eltávozik bemocskolt szivéből, megvonja tőle, 
most már ellenségétől az ő különös kegyeit, malasztjait, baráti ótal- 
mát, kedves vigasztalását és átengedi őt az ördög és a szenvedé �
lyek zsarnokságának.

2) „A halálos bűn megrabol bennünket minden érdemtől és a 
mennyországhoz való jogunktól’“

A megszentelő malaszt nemcsak benső, barátságba hozza lel�
künket Istennel, hanem állandó életközösségbe is ; élő tagjaivá tesz 
Jézus titokteljes testének; testvérei, öröklő társai leszünk. Ez képesít 
bennünket arra, hogy részt vehetünk az ő érdemeiben, és m enny �
országot érdemlő tetteket vihetünk végbe. A halálos bűn pedig ki�
szorítja szivünkből a megszentelő malasztot, széttépi a Krisztussal 
való életközösség mennyei kötelékét, letöri a venyigét az igazi tőké�
ről, és a letört venyige elszárad, és nem való egyébre, mint tűzre.2) 
A bűnös, ki ekkép elszakad az élő tőkétől, Krisztustól, nemcsak 
virágzó, termőképességét veszti el, hanem azon virágait és gyümöl�
cseit (mennyországot érdemlő jó tetteit) is, melyeket egykor, mint 
Krisztus titokteljes testének élő tagja term ett; lesz belőle egy szá �
radt ág, melyet, a tűzbe dobnak.

3) „A halálos bűn Isten büntető Ítéletét vonja fejünkre, és 
végül az örök kárhozatba dönt.“

A megszentelő malasztnak, Isten barátságának, szeretetének és 
gyermekségének pótolhatatlan veszteségéhez, melyet minden halálos



bűn szükségkép maga után von, járulnak még az Isteni büntető 
Ítéletek következményei is, mind azok, melyek már e földön is utói 
érik a bűnöst, miként Káint, Chámot, Nabukodnezárt, Antiochust és 
számtalanokat, mind pedig azok, melyek Isten igazságos végzései 
szerint csak a gonosz halál után ragadják meg a bűnöst.

Miért kell a bocsánatos bűnöket is gondosan kerülnünk?
-1) „Mert a bocsánatos bűnök is megbántják az Istent.“
A gyermek nemcsak akkor sérti meg atyját, ha ellene karját 

emeli és őt arczul veri, hanem akkor is, ha kisebb dologban aka �
rata és parancsa ellen cselekszik. Első esetben a sérelem sokkal 
nagyobb, mert aljas megvetése atyja tekintélyének és m eggyalázása 
szem élyének; de azért az utóbbi is eléggé megszomoritja az atyai 
szivet, főleg ha szándékosan és megfontolva történik. Ugyanezt 
mondhatjuk a halálos és bocsánatos bűnről is. Mindkettő megsérti 
Istent, noha különböző arányban és gonoszsággal. Az első által 
szemtelenül és vakmerően lázad fel a bűnös Isten ellen, ki az ő 
Ura és atyja, az utóbbi által nem tagadja ugyan meg tőle az enge�
delmességet a fontosabb ügyekben, de ellenszegül és daczol vele a 
kisebb dolgokban.

2) „Mert a bocsánatos bűn útját állja sok malaszt adománynak, 
melyeket Isten akar nekünk adni.“

A bocsánatos bűn nyűge a léleknek és akadályozza végczél- 
jához, Istenhez való röptében még pedig nemcsak az által, hogy a 
lélek erejét gyöngíti, az akarat buzgalmát lehűti és az imádságban, 
a szentségekhez járulásban, a keresztény erények gyakorlásában lany �
hává teszi; hanem az által is, hogy útjába áll sok malasztnak, me�
lyet Isten már nekünk szánt, sőt ezeket egyenesen m egakadályozza. 
Mint a madár, noha csak vékony fonalak akadályozzák röptében, 
föl nem bír emelkedni a porból, úgy a lélek is, melyet a bocsánatos 
bűnök nyűgei kötöznek a teremtményhez, alig bir fölemelkedni a 
földről; arról meg szó sem lehet, hogy miként a sas, közelíteni tud �
jon az igazság örök napjához.

3) „Mert a bocsánatos bűn Isten némely^ büntetését vonja maga 
után.“ Emlékezzünk csak vissza Mózesre! O, ki oly kegyelt vezére 
volt a zsidó népnek, Isten ellen elkövetett kisebb bizalmatlansága 
miatt nem mehetett be a'z ígért dicső országba s annak határán 
kelle meghalnia. Ily eset az Ananiás és Zafiráé is, kik hazugságuk 
miatt rögtöni halállal bűnhődtek. Ámde micsodák mindazon bünte �
tések, melyek a földön a bocsánatos bűn miatt érhetik az embert, 
micsodák a tisztítóhely büntetéseihez képest! Itt egyetlen bocsána �
tos bűn is oly gyötrelmeket fog nekünk okozni, melyek a világ 
minden képzelhető szenvedéseit fölülmúlják.

4) „Mert a bocsánatos bűn apránkint halálos bűnre viszi az 
embert.“



Aranyszáju sz. János ezt mondja a Galatákhoz irt levél értel�
mezésében : „Miként a seb, melyet elhanyagolunk, lázt, rothadást 
és végre halált o k o z : akként a lélek, mely a bocsánatos bűnökre 
nem ügyel, mindig nagyobbakba esik.“

Mennyire kell tehát a bocsánatos bűnt gyűlölnünk, mily gon �
dosan kerülnünk, minthogy lassankint, mintegy észrevétlenül halálos 
ellenségünk, a súlyos bűn kelepczéjébe csalogat és igy az örök
kárhozat útját egyengeti előttünk!

2 §. A bűn különféle nemeiről.
Kivétel nélkül minden bűn egyenlő annyiból, hogy megszegi 

az isteni törvényt, bántalmazza Istent, engedetlenség és hálátlanság 
iránta. Mindazonáltal, midőn a bűnről értekezünk, különbséget kell 
tennünk annak nemei vagy fajai közt. E  szerint a bűn különös ne �
mei következők: 1) A hét főbűn; 2) a Szentlélek elleni hat bűn;
3) az égbekiáltó négy bűn; 4) a kilencz idegen bűn.

A főbűnökről.

A főbűnök nem azért neveztetnek úgy, mintha általában sú �
lyosabbak volnának más bűnöknél, mivel vannak bűnök, melyek 
természetöknél fogva súlyosabbak, és utálatosabbak ezeknél, pl. az 
istenkáromlás, a szándékos gyilkosság; hanem mert sajátságos go �
nosz termékenységgel birnak és ezáltal megannyi főforrásaivá lesz �
nek más bűnöknek. Ebből könnyű belátni, hogy a főbűn elnevezés 
nem annyira egy bűnös cselekményt, mint inkább készséget jelent 
egy bűnös hajlamnak vagy szenvedélynek követésére, vagyis go �
noszságot.

• Azért a főbűnökről szóló tan is egyenlő jelentésű a főgonosz �
ságról szóló tannal. A főbűnök vagy főgonoszságok pedig szent 
Gergely és az összes hittudósok szerint következők: 1) a kevély �
ség, 2) a fösvénység, 3) a bujaság, 4) az irigység, 5) a torkosság,
0) a harag, 7) a jóra való restség.

Hogyan vétkezünk kevélység által?
„Ha magunkat rendetlenül fölmagasztalván, Istennek nem ad �

juk meg a köteles tiszteletet és felebarátunkat megvetjük.“
A kevélység rendetlen kívánság, mások előtt kitűnni és felet-

tők állani. Ezen vétek arra ösztönzi az embert, hogy m ások fölé
emelkedjék, tőlük a köteles tiszteletet megtagadja, magát senkinek 
alá ne vesse, mindenkit a saját akaratától és szeszélyétől tegyen 
függővé, őket szivében lenézze és velők durván, megvetőleg bánjék. 
Sőt esztelen fölfuvalkodásában néha annyira megy, hogy miként



egykor Lnczifer, magától Istentől is megtagadja a kellő tiszteletet 
es parancsait lábbal tiporja. Ezen egy forrásból számtalan más bűn 
származik. Ilyenek: a) a h i ú s á g  bűnei. Van hiúság a gondolko �
dásban ; mikor t. i. valaki lelkileg csaknem szüntelenül és öntetszel- 
gőleg foglalkozik a m aga valódi vagy képzelt előnyeivel, és örül, 
midőn az emberek dicsérik, magasztalják. Van hiúság a beszédben; 
midőn valaki minden alkalmat fölkeres és fölhasznál, hogy másokat 
ezen előnyeire figyelmeztessen, azokat nyilt vagy elpalástolt öndi�
cséret által kiemelje, nagyobbitsa és kedvező világításban állítsa pi- 
aczra. Van hiúság az életm ódban: midőn valaki czifra öltözet, drá �
ga kelmék, fényes háztartás által iparkodik másokon tultenni. Van 
hiúság a magaviseletben is, melyet az követ el, aki parancsolgató 
természet, arczfintorgatások, megvető hang és rut pöffeszkedés által 
érezteti másokkal a maga képzelt felsőbbségét. b) A d i c s v á g y  
b ű n e i ,  midőn valaki a legaljasabb eszközök által is törekszik di�
csőségre, m éltóságra és hatalomra, c) A k é p m u t a t á s  é s  á l �
s z e n t e s k e d é s  b ű n e i ,  melyek abban állanak, hogy tudatlansá �
gunkat a divatos műveltség és felvilágosultság mázával vonjuk be ; 
erkölcsi rom lottságunkat, az ájtatosság czafrangjaival takarjuk el, 
mint a farizeusok, és a szineskedés minden hamis mesterfogása 
által annak iparkodunk látszani, aminek lennünk kellene, de ami nem 
vagyunk, d) A z e n g e d e t l e n s é g  é s  e l l e n s z e g ü l é s  bűnei 
szemben az egyházi és világi elüljárókkal. A kevélynek az a termé�
szete, hogy maga fölött senkit sem akar ismerni, önmagának akar 
lenni törvénye, és akaratát m ásokra törvényül tukmálja. Azért nincs 
roszabb, engedetlenebb alattvaló, mint a kevély.

A kevélységből szárm aznak továbbá e) a z  a l a t t v a l ó k  
I r á n t i  t u l s z i g o r u s á g  bűnei. A kevély valamint a legroszabb 
alattvaló, úgy a legroszabb elüljáró is. Hidegen és szívtelenül köve�
teli parancsainak teljesítését, alattvalóit csak úgy tekinti, mint sze �
szélyeinek vak eszközeit, semmi kíméletet sem tanúsít irántok. Het- 
venkedő s felfuvalkodott lévén, mint R oboám ,1) kérelmeikre és jogos 
panaszaikra nincs egyéb válasza, mint a gorom baság és fenyege�
tés. f) A z  u r a l o m h a j h á s z a t  bűnei. A kevély minél kevésbbé 
tud önmagán uralkodni, annál féktelenebb módon igyekszik uralmát 
kiterjeszteni másokra. Hasonlítani szeretne környezetében a naphoz, 
központja lenni mindazok gondolkodásának, beszédjének és cselek �
vésének, kik vele érintkezésbe jö n n ek ; nem kímél sem fáradságot, 
sem ravaszságot és erőszakot, hogy mennél többeket vonjon kény �
uralmának körébe, kik akként járjanak körűié, mint valami bolygó 
csillagok. g ) A  c z i v a k o d á s  bűnei. Minthogy a kevély erősza �
koskodik, m ások jogaiba szeret vakmerően beleavatkozni, nem cso �
da, ha sokszor ellenszegülésre talál. Azért miként a tapasztalás bi-



zonyitja, örökös czivakodásban él embertársaival, különösen környe �
zetével, mely nem akar neki engedelmeskedni. h ) A  h á l á t l a n s á g  
bűnei. Minthogy a kevély mindent magának tulajdonit és amit sze- 
retetből tesznek neki, azt is csak szolgálati kötelességnek tekinti, 
azért a leghálátlanabb is az emberek között. A neki tett szivesség 
gyakran csak egy ujabb ok reá nézve, hogy jótevőjét megbántsa, 
mivel restelli, hogy másnak bármiben is le van kötelezve, i) A z  
i r i g y s é g  é s  k e g y e t l e n s é g  bűnei. Aki elég esztelen és gő �
gös elhitetni magával, hogy minden dicsőség, hatalom, méltóság és 
vagyon egyedül őt illeti meg, az bizony nem szívesen tűri, ha m á�
sok is olyan, vagy nagyobb tiszteletben részesülnek mint ő. Azért 
szivében a kevélységgel egyesül az irigység és e két szenvedély 
aztán mindent elkövet, hogy vetélytársát, ki nálánál külömb, meg�
buktassa és gyakran a legborzasztóbb eszközök által eltávolítsa ut- 
jából. így tett a többi közt a trónját féltő Heródes a betlehemi kis �
dedekkel ; vagy a gőgös Amán, ki az előtte térdet hajtani nem aka �
ró Mardokeus miatt azon kegyetlen parancsot eszközölte ki a 
királytól, hogy az összes zsidó népet lemészároltassa. k) H o g y  a 
h i t e t l e n s é g  é s  e r e t n e k s é g  bűnei szintén a kevélységből 
szármáznák, azt már kimutattuk. Midőn pedig a kevélység tetőpontra 
hág, akkor 1) Isten nyilvános gyűlöletére viszi az embert. A kevély 
mintegy vetélytársának tekinti Istent, a végtelen tökéletest és egye�
dül imádandót; vetélytársának, akit annál inkább gyűlöl, minél job �
ban kitűnik nagysága az ő semmirekellősége mellett, és minél hasz �
talanabbá iparkodik hozzá hasonlóvá lenni. Csoda-e hát, ha a ke �
vélységet Isten és ember utálja, ha a Szentlélek minden bűn kezde�
tének nevezi a z t ,*) ha a kevélynek maga Isten áll ellen, *) miként 
azt Holofernes, Nabukodnezár példája is mutatja.

Hogyan vétkezünk fösvénység által?
„Ha a pénzt és vagyont rendetlenül hajhászszuk és szeretjük 

és a szegények iránt keményszivüek vagyunk.“
Mig a kevélység rendetlenül törekszik a szellemi javak után, 

m inők: a tisztelet, dicsőség és mindennemű kitüntetés, addig a fös �
vénység a külső ideiglenes javakat igyekszik megkaparitani és hu �
zamosan élvezni. A fösvény nem Istennek tetsző czélra akarja a 
földi javakat fordítani, henem magukért szereti azokat, hogy birja és 
bírásukban mintegy megnyugodjék. A fösvénység arra viszi az em �
bert, hogy a múlandó javak megszerzésére minden gyalázatos és 
jogtalan eszközt fölhasznál, m inők: a hazugság, hamis eskü, csalás, 
lopás, uzsora, szimonia; továbbá a fösvény anyagi haszonért elá�
rulja testvéreit és barátait, rokonaival czivakodik; az özvegyeket és 
árvákat elnyomja, szorongatja; a bírákat megvesztegetni, hazát és



egyházat, mindent elárusít. „Nincs gonoszabb, mint aki a pénzt sze �
reti, mert az ilyen lelkét is eladja. Ez történt Akhábbal, kit a bir- 
vágy Nábot meggyilkolására vitt, és aki e miatt nyomorultan veszett 
e l-*) így bűnhődött Elizeus hűtelen szolgája, Gieczi, kit hazugsága 
miatt csúnya poklosság lepett m eg.2) így Judás, ki mesterét 30 
ezüst pénzért elárulván, öngyilkossá le t t ; igy Ananiás és Szafira, 
kik pénzvágyból hazudván a „Szentiéleknek“, rögtöni halált szen �
vedtek. 3)

Hogyan vétkezünk bujaság által?
„Ha illetlen gondolatokat, kívánságokat, szavakat és tetteket 

engedünk meg magunknak, melyek a szent szemérmet sértik.“
Csak egy pillantást kell vetnünk a történslem évkönyveibe és 

figyelemmel kisérnünk a naponkint fölmerülő szörnytetteket, ha meg�
akarunk győződni, hogy a tisztátalanság forrása és rugója szám ta �
lan bűnnek. Származik ebből kedvetlenség az imádságban és mind�
abban, ami az erény gyakorlására és Isten szolgálatára vonatkozik; 
szárm azik ebből hivatalos kötelességek elhanyagolása, tetszési visz- 
keteg, érzéketlenség és kegyetlenség, mindenféle szemérmetlen ki�
csapongás, természetellenes bűnök, az ártatlanok elcsábítása, hamis 
ígéretek és eskük, lopások, az egészség és házi béke feldulása, el�
lenségeskedés, párviadal, öngyilkosság, hitetlenség, istentagadás szent�
ségtörés, ördögtisztelet, őrültség és kétségbeesés.

Hogyan vétkezünk irigység által?
„Ha felebarátunktól irigyeljük a jót, és szomorkodunk, midőn 

jól megy dolga; ellenben örvendünk, mikor bajba keveredik.“
Az irigység, boszankodás, kellemetlen érzület a miatt, hogy 

felebarátunk valami jóval, bizonyos lelki vagy testi előnyökkel, va �
gyonnal, tisztes hivatallal stb. bir, mert azt képzeljük, hogy minket 
ennek folytán kevésbbé tisztelnek, becsülnek és kisebb kitüntetésben 
részesülünk, mint érdemelnők.

Az irigység szenvedélye szintén sok és nagy bűnöket szül. 
Az irigy többnyire hálátlan Isten iránt, amennyiben nem azon jóté �
teményeket tekinti, melyeket maga nyert és nyer Istentől, hanem 
álnok szemmel pusztán azt nézi, amit Isten a felebarátnak adott. 
Szereti az irigy a pletykát és rágalmat is. így rágalmazták Mó�
zest az összes nép előtt Koré, Dáthán és Abiron, kire m éltósága 
miatt irigykednek vala, amennyiben őt, kit a szentirás az emberek 
legszelídebbjének nevez,4) kegyetlenségről és uralomvágyról vádol�
ták. Továbbá az irigy gyűlöli boldog embertársát, boszut igyekszik 
rajta állani csupán azért, mert őt boldognak hiszi. így tett Káin ár �
tatlan öcscsével; igy Jákob fiai a jám bor és kedves Józseffel; igy 
Saul király Dáviddal, különösen pedig a farizeusok Jézussal.



Hogyan vétkezhetünk torkosság által?
„Ha sokat eszünk és iszunk, vagy ha idején kivül és rendet�

len módon sóvárgunk az étel és ital u tán .“
Torkosságnak, az evésben-ivásban való mértékletlenséget, az 

inyenczkedés rendetlen kielégítését nevezzük. E  főbűnt az követi 
el, aki először többet eszik és iszik, mint a mennyi testi egészsé �
gének föntartására szükséges; m ásodszor aki a házi rend által erre 
megszabott időn kivül pusztán ínyenezkedésből cselekszi ezt, midőn 
valódi szükséglete és alapos oka nincs rá ; harm adszor, aki rang �
jához és házi körülményeihez képest nagyon finom és drága, in �
kább a finyáskodásnak hizelgő, mint egészséges ételeket és italokat 
élvez; negyedszer, aki nagyon mohón eszik és iszik, szinte szem é�
vel nyeli az ételt és italt. E  forrásból származik különösen a gyer �
mekeknél és cselédeknél gyakran előforduló nyalakodás. De a to r �
kosságnak legátkosabb magzatja mégis a korhelység, ama csúf 
állapot, melybe az ember a részegítő italok rendetlen élvezete által 
jut. Hogy mily bűnökre vetemedik a lakmározó és mily szomorú 
következmények lepik meg, láthatjuk egyebek közt Boldizsár baby- 
loni király és az evangéliumi dúsgazdag példájából. Habár a tor �
kosság fönnebb jelzett kihágásai nem mindig halálos bűnök, mégis 
azok lesznek a következő esetben: 1) ha valaki annyira megszokja 
az eszem-iszomot, hogy legfőbb boldogságát a lakm ározásban ta �
lálja; 2) ha valaki a sok evés, ivás által egészségét tetemesen ron �
gálja; 3) ha puszta Ínyenezkedésből és nyalánkságból feltöri a böj�
töt és megtartóztatást (abstinentiát); 4) ha képtelenné válik oly dol�
gokat végezni, melyeket halálos bűn terhe alatt köteles teljesíteni;
5) ha részegségig iszik és józan eszét elveszti; 6) ha a tobzódó 
pogányokat követve, hányásra készteti magát, csak azért, hogy is �
mét ehessék, ihassek.

Hogyan vétkezünk harag által?
„Ha a kellemetlenségek miatt elkeseredünk, túlságosan felhe- 

vülünk, méregbe jövünk és boszut állani törekszünk.“
A harag a kedély rendetlen íölindulása, valami képzelt vagy 

valóságos jogtalanság vagy bármi kellemetlenség miatt, összekötve 
többnyire a boszuvágygyal. Midőn t. i. valakit szó vagy tett által 
megsértenek, vagy azt képzeli, hogy megsértetett, akkor m egharag �
szik a sértegetőre, és a neki okozott fájdalomért vagy jogtalanságért 
rögtöni boszu által óhajt magának elégtételt szerezni. így akará 
Ezsau hirtelen haragjában megölni testvérét Jákobot,1) Absolon pedig 
valóban meg is ölte testvérét Amnont.2)



Hogyan vétkezhetünk jóravaló restség által?
„Ha a fáradalom és munkától iszonyodó természetes ellenszen�

vünket követjük és igy kötelességeinket elhanyagoljuk.
„T erm észetesének neveztetik az ellenszenv annyiból, hogy az 

embernek természetében rejlik mindazt kerülni, ami fárasztó és erő �
feszítést igényel, és az élet javainak csöndes, kényelmes élvezete 
után sóvárogni.

1) A restség első faja, mely testi restségnek, dologkerülésnek, 
henyeségnek neveztetik, általában a munka iránti kedvetlenség,'undor, 
vagy legalább azon foglalkozástól való idegenkedés, melyre hivata �
lunk, korunk és állásunk kötelez.

Történelem és tapasztalás elég világosan bizonyítják, hogy 
• a dologkerülés, a henyeség kimondhatatlan nyomorba dönt nemcsak 
egyeseket, hanem egész családokat, községeket és országokat is. 
Szám talanszor igaznak bizonyul bölcs Salamon nyilatkozata.1) „A 
hideg miatt nem akart a rest szántani, azért koldulni fog nyárban, 
de nem adnak neki.“ É s minthogy a henyélő szeret mulatni, köny- 
nyen hozzá ragad a keze az idegen jószághoz i s ; hazugság, csalás, 
lopás és más gonosz eszközök által iparkodik megszerezni azt, amit 
restsége miatt ki nem érdemlett az Istentől megszabott módon. „Eredj 
a hangyához ó rest és figyelj utaira és tanulj bölcseséget.“ 2)

2) A lelki restség vagy lanyhaság, a lustaság és kedvetlenség 
állapota arra vonatkozólag, ami Isten szolgálatát és a lélek üdvét 
illeti. A langyos petyhüdt keresztény különbözik ugyan a vétkestől, 
sőt a durva kihágástól is őrzi magát félig m eddig; ámde kevés jót 
tesz. Az a legroszabb, hogy a lanyha keresztény a maga rendkívül 
veszélyes állapotát nem ismeri. Mire jutnak a lanyha keresztények, 
megítélhetjük am a rest szolga szomorú sorsából is, kinek kezei és 
lábai megkötöztetvén, a külső sötétségre vettetett; valamint a balga 
szüzek sorsából is, kiket a mennyei vőlegény kizárt a nászlakom á�
ból. Azért dörög Isten oly rettentő szavakkal a lanyhák ellen: „Óh 
vajha vagy hideg volnál vagy meleg! De mert lanyha, sem hideg 
sem meleg nem vagy, kivetlek a szájam ból!“ 3) Ha hideg volnál, ha 
mindenki nagy bűnösnek tartana téged, akkor az én örök bün �
tető ítéletem gondolata megrázna és megpuhitaná kemény szivedet ; 
de mert lanyha vagy és m agadat igaznak képzeled, semmi sem 
gyakorol rád befolyást sem bűneid, sem mulasztásaid sokasága, 
sem ítéleteim szigora, sem sugalmaim ösztönzése ; azért megvonom 
tőled különös oltalmamat és megengedem, hogy a sátán és szen �
vedélyeid lábbal tiporjanak, mint a nyáladékot, melyet valaki szájá �
ból kiköp.



A Szentlélek elleni bűnökről.
Fölösleges bizonyítgatni, hogy lényegileg minden bűn ellenke�

zik a Szentlélekkel, a szentség ezen isteni leikével. Ámde ily szem �
pontból minden bűn éppen úgy ellenkezik az Atyával és Fiúval is, 
mert hiszen az Atya és Fiú éppen oly végtelenül szent és végtelenül 
gyűlöli a bűnt, mint a Szentlélek. De mégis vannak oly fajta bűnök, 
melyek kiválóan a „Szentlélek elleni bűnök“ elnevezést megérdemlik, 
mert minden más bűnnél, inkább ellene törekszenek a Szentléleknek, 
aki minden malaszt és szentség szerzője. E bűnökről azt mondja 
Jézus Krisztus, hogy „meg nem bocsáttatnak sem ezen, sem a más 
világon,1) a z a z : majd sohasem bocsáttatnak meg, mivel az illetők 
majd sohasem bánják meg azokat. Ugyanis mivel a kik a Szent�
lélek ellen vétkeznek, szivöket szándékosan zárja be malasztja előtt, 
azt megvetik és vele visszaélnek s igy megakadályozzák vagy na �
gyon megnehezítik az őszinte megtérést.

Ebből azonban korántsem következik, hogy az ily bűnösök 
egyáltalán sohasem szűnhetnek meg a Szentlélek ellen vétkezni, ma- 
lasztját visszautasítani és megvetni. Hiszen mindig hatalmukban áll 
a Szentlélek ellen duzzogó akarattal fölhagyni, miként a beteg is 
használhatja végre az előbb visszautasított gyógyszert. E  bűnök 
tehát, oly formán neveztetnek megbocsáthatatlanoknak, miként bizo- 
nyes betegségekről azt mondjuk, hogy gyógyíthatatlanok, nem azért, 
mintha teljes lehetetlen volna azokat gyógyítani, hanem mert na �
gyon nehéz, azért ritkán is koronázza siker.

Szent Ágoston, szent Tam ás és az összes hittudósok szerint 
a „Szentlélek elleni bűnök“ ez ek :

1) »Isten irgalmában vakmerő bizakodás által vétkezni.“ Ezt 
az követi el, ki az isteni irgalom nagyságát okul használja arra, 
hogy annál vakmerőbben vétkezzék, vagy e vétekben annál tovább 
megmaradjon. Az ilyen azért vétkezik a Szentlélek ellen, mert Isten 
végtelen irgalmát, mely a megérdemlett büntetést eddig elhárította 
fejéről és őt folyvást bizalomteljes megtérésre hivogatá, éppen arra 
használja fel, hogy szivét megkeményitse és mindig mélyebben sü- 
lyedjen a bűn fertőjébe.

2) „Isten irgalma felől kétségbe esni.“ Mig a vakmerő bizako �
dás által a bűnös vétkezésre használja fel Isten jóságának malaszt- 
ját, addig a kétségbeesés által örök veszedelmére eltaszitja azt 
magától, amennyiben lemond minden reményről, hogy bűnei bocsá �
natát és az örök üdvöt megnyerheti. Ily bűnt követett el Kain, 
m ondván: „Nagyobb az én gonosztettem, hogy sem bocsánatot 
nyerhetnék,“ 2) Hasonlóképen az áruló Judás is.

3) „A megismert keresztény igazság ellen tusakodni.“
A keresztény vallásnak és minden egyes igazságának kinyi�



latkoztatása kétségkívül isteni kegyesség, oly fénysugár, mely a 
világosság Atyjától származik, elménk sötétségét eloszlatja és lépte�
inket vezeti a mennyei hazába vezető keskeny és veszélyes utón. 
Aki tehát a keresztény igazságokat megismeri, de azokat a mellet- 
tök kezeskedő isteni tekintély daczára sem fogadja el, azok ellen 
hadonáz, vagy azokat makacsul tagadja, szándékosan tusakodik a 
m alaszt és annak szerzője, a Szentlélek ellen. Az ily emberek a 
varázsló Elimászt követik, aki ellenállott Pál és Barnabás aposto �
loknak, midőn ezek Cyprus szigetén hirdetik vala az evangéliumot, 
és az ottani helytartót Sergius Pált, ki hajlandó volt a keresztény 
vallást elfogadni, a két apostol ellen iparkodék ingerelni.

4) „Isten malasztját a felebaráttól irigyelni.“ Az irigység mely �
ről itt szó van, a természetfölötti javakra, a malaszt adományaira 
vonatkozik, melyeket Isten lelke az embertársak szivébe ömleszt, mi 
által szeretetének és malasztjának országát megalapítja és kiterjeszti 
bennök. Ekkép irigykedett Káin Ábelre, mivel Isten szívesebben fo- 
gadá ennek áldozatát. Ekkép irigykednek a gonosz emberek azokra, 
kik erény és jám borság által kitűnnek; Az ilyen irigyek a Szent�
lélek gyümölcseit másokban ki nem állhatják, mert hát maguk go �
noszak és a sötétség lelkének gyümölcseit termik. E bűnt követték 
el a zsidók is, amennyiben akadályozták, hogy Krisztus országa a 
pogányok közt is terjedjen; a népet és a hatóságot fölizgatták az 
apostolok ellen.1) Ma is elkövetik e bűnt mindazok, kik zsidónak, 
töröknek és mindenféle felekezetnek (szektának) pártját fogják, sza �
badságot engednek, a katholikus egyháztól pedig minden szabad �
ságot irigyelnek és megvonnak, és legszentebb jogait kigunyolják, 
vagy el is rabolják.

5) „Az üdvös intések daczára megátalkodott szívvel bírni.“ 
Az üdvös intések vagy egyenest jőnek Istentől, minők a belső su �
gallatok, felvilágosítások, serkentések a jóra és figyelmeztetések a 
a rósz ellen; vagy közvetve pl. az egyház és papjai által, a szülők, 
elöljárók, jó barátok, ismerősök vagy idegenek által is, de külön �
böző esetek és csapások által is, minők pl. rokonaink és ismerő �
seink hirtelen halála, háború, éhség, dögvész és más hasonló osto �
rok. Ezek által Isten mindig bünbánatra, őszinte megtérésre szólít 
föl bennünket, azért megannyi jelei ezek a Szentlélek m alasztjának. 
Aki tehát ezek daczára is m egkem é^áti szivét, az ellene áll a 
a Szentléleknek, és megérdemli azon erős szemrehányást, melylyel 
szent István első vértanú dorgálta a zsidó íőtanács tagjait, kik az 
Ur Jézus1 csodálatos föltámadása után sem akartak hinni az ő Is �
tenségében : „Ti kemény nyakuak, körülmetéletlen szivüek és fülűek! 
Ti mindenkor ellene szegültök a Szentléleknek, miként atyáitok, 
úgy ti is .“ 2) E bűnbe esett Fáraó is, kinek szive makacs és meg�



átalkodott maradt azon bámulatos csodák és jelek láttára is, me�
lyekkel Isten fölszólitá, hogy bocsássa el a zsidókat a szolgaságból.1)

6) „A töredelmetlenségben szándékosan megmaradni.“ A Szent�
lélek ellen az követi el ezt a bűnt, aki . nemcsak minden üdvös inte�
lem és figyelmeztetés daczára is megmarad a bűnben, hanem el is 
határozza, hogy végkép megmarad abban.“

Az égbe kiáltó bűnökről.
Mig a Szentlélek elleni bűnöknél, melyeket semmi emberi 

gyarlóság vagy tudatlanság által nem lehet mentegetni, a vétkes 
akarat benső gonoszsága lép előtérbe, addig az égbekiáltó bűnök �
nél a külső vétkes cselekedet iszonyú gonoszága és utálatossága a 
túlnyomó, a jellemző sajátság. Ez oly nagy, hogy szinte hangosan 
kiált boszuért az égbe. Azért maga a szentirás is azt mondja e 
bűnökről, hogy boszuért kiáltanak Istenhez.

Van pedig ily égbekiáltó bűn négy, amint egym ás után igy 
következnek:

1) „A szándékos gyilkosság.“ Tudvalevőleg Kain volt az első, 
ki ember vérrel áztatá a földet. Isten igy szólott hozzá: „Öcséd 
vérének szava kiált hozzám a földről.“ Nemcsak a meggyilkolt vé �
re, hanem szülőinek és rokonainak könyei is boszuért k iáltanak; 
hasonlókép a hitestárs jajai, kinek vigasztalója és tám asza volt; a 
a gyermekek sirásaí, kiket ápolt és nevelt.

2) „A sodorna; bűn.“ Ezen utálatos természetellenes fajtalan �
kodás, melyre a kereszténynek gondolnia sem szabad, s melyet pi�
rulás nélkül említeni sem lehet, Sodomában és Gomorhában divatozott. 
Azért mondá az Ur Ábrahámnak: „Sodorna és Gomorha kiáltása 
(égbekiáltó fajtalansága) megsokasodott, és az ő bűnök fölötte sú �
lyos lett.“ Ezen bűn, mely a Szentlélek templomát, a testet és a 
Szentháromság képmását, a lelket, oly iszonyatosan* meggyalázza, 
néma bűnnek is neveztetik, ami arra figyelmeztet, hogy a keresz �
tények ne is beszéljenek róla.

3) „A szegények, özvegyek és árvák nyom orgatása.“ Ezen 
nyomorgatás nemcsak égbekiáltó kegyetlenség, hanem igazságtalan �
ság is. Azok gyakorolják, kik a szegényt, a segélyre szoruló öz �
vegyet és árvát nemcsak nem segélyezik, amire pegig a keresztény 
felebaráti szeretet, sőt hivataluk is kötelezi őket, hanem azt a keve�
set is elcsikarják tőlük, amivel még bírnak, jogaikat csorbítják és 
őket mindenképen sanyargatják, anélkül, hogy ezek, bármit is te �
hetnének elnyomóik ellen. Különösen elkövetik a bűnt az ápoló szü �
lők és gyámok, kik ápoltjaik és gyámoltjaik vagyonát roszul keze �



l ik ; az uzsorások, kik a megszorultak szükségét hasznukra lordit- 
j á k ; a szívtelen hitelezők, kik az adósok szorult helyzetét nem ve�
szik figyelembe és tőlük az adósságot kérlelhetetlen szigorral hajt �
ják be. Már az ó-szövetségi törvény parancso lá: „Az özvegynek és 
árvának ne ártsatok.“ És maga Jézus is, a bölcs és igaz biró így 
fenyegeti a farizeusokat, kik álszenteskedő módon nyomorgatják
vala a szegényeket: „Jaj nektek írástudók és farizeusok, kik meg �
emésztitek az özvegyek házait; ezért súlyosabb ítélet alá estek. ')

4) „A cselédek napszám osok és munkások bérének igazság �
talan letartóztatása vagy elvonása.“ Ezen nagy igazságtalanságról 
azt mondja szent Jakab aposto l2): „íme a munkásoknak általatok 
csalárdul letartóztatott bére felkiált, és azok kiáltása a seregek U rá �
nak füleibe hatott.“ Lábán is igy cselekedett, ki a Jákobbal kötött 
szóbeli szerződést tízszer változtatta meg.

Az idegen bűnökről.
„Idegen bűnök általában mindazok, melyeket mások követnek 

ugyan el, de mint bűnrészeseknek nekünk is beszámíttatnak.“ A 
hittudósok szerint általaban 9 idegen bűn van, melyik a következők: 

1 1 „Másnak bűnre tanácsot adni.“ A bűnre tanácsot adni, 
annyit tesz, mint valaki elé oly indító okokat állítani, melyek őt 
arra ösztönözhetik, hogy bűnt kövessen el, vagy melyek eszközt és 
módot nyújtanak neki a szándékolt bűnös cselekménynek sikeres 
végrehajtására. így cselekvék Kaifás főpap, midőn a tanácsban ezt 
m on d á: „Ti nem tudjátok és nem fontoljátok meg, hogy jobb rátok 
nézve, ha egy ember hal meg a népért, mintha az egész nép elvész.“3) 
Hasonlókép Herodiás, ki leányának azon gonosz tanácsot adá, hogy 
tánezmüvészete jutalmául keresztelő szent János fejét kérje.

2) „Másnak vétkes dolgot parancsolni.“ Vétkes dolgot az pa �
rancsol, aki hatalmát arra használja föl, hogy m ást bizonyos bűnös 
cselekmény végbevitelére kényszerit, akár nyilt szavak, akár intések, 
jelek és taglejtések által. Dávid megparancsolá hadvezérének Joáb- 
nak, hogy a nemes Uriást az ütközetben a legveszélyesebb helyre 
állítsa, azután védtelenül hagj-ja, hogy ott elessék és meghaljon.4) 
A gyilkos parancs végrehajtatott, Uriás elesett.

E  bűnnel terhelik leiköket azon szülők, kik gyermekeiknek 
megparancsolják, hogy hazudjanak, csaljanak, lopjanak; azon üzleti 
és kalmár emberek, kik alattvalóikat utasítják, hogy régi, kopott 
árukat jók gyanánt mérjenek el, vevőiket fonton, rőfön megcsalják, 
a bort, tejet, sört stb. meghamisítsák, vízzel keverjék; azon mező �
gazdák , kik cselédeiknek szivére kötik, hogy a búzát megnedvesit-



sék (hogy súlyosabb legyen); mások földjét elszántsák, a határkövet 
tovább mozdítsák stb.)

3) „A bűnben másokkal egyetérteni.“ Ez akkor történik, mi�
dőn valaki másnak bűnét vagy szavakkal helyesli, megengedi, vagy 
kecses mosoly, intések és más jelek által elárulja, hogy azt jóvá �
hagyja. így egyezett bele Saul szent István megkövezésébe, ameny- 
nyiben a kövezők ruháját őrzi vala. Ezt maga a szentirás is meg�
rója, mondván: „Saul pedig bellegyezett az ő (István) halálába.“ 1)

Beleegyeznek mások bűneibe azon elüjárók, kik alattvalóiknak 
megengedik, hogy veszélyes ismeretséget kössenek, színházba, korcs �
mába és más tivornyázó helyre já rjan ak ; a vendéglősök, kik meg�
engedik, hogy vendéglőjükben az erényt és vallást kigunyolják, 
meggy alázzák stb.

4) „Mást bűnre ingerelni.“ E bűnt az követi el, ki szavai és 
tettei által okul szolgál arra, hogy m ásban a bünvágy fölvillanyoz- 
tassék. így ingerelte, csakhogy persze hiába, az isteníélő Jóbot az 
ő felesége, hogy káromolja Is ten t; igy Putifár gonosz neje az ártat �
lan Józsefet, de éppen oly sikertelenül a bujaságra. Ezt teszik főleg 
azok, kik istentelen és erkölcstelen könyveket irnak, gyalázatos ké �
peket. rajzokat és szobrokat készítenek és kiállítanak. Hasonlókép 
idegen bűnt követnek el, azok is, kik felebarátjokát haragra, szidal�
makra, káromkodásra ingerük, vagy pletyka és cselszövények által 
versengést, czivakodást, és néha engesztelhetetlen gyűlölködést tá �
m asztanak. Aki egy töltött fegyvert a néptömeg felé tartva süt el, 
gyilkos, ha nem szándékozik is valakit megölni; hasonlókép te is 
lélekgyilkos vagy, botrányos szavaid és tetteid által; mert ezek is 
gyilkos, töltött fegyverek, melyek találnak, akarod vagy nem.

5) „Másnak bűnös cselekedetét dicsérni.“ E bűnt elkövetik 
mindazok, kik másnak bűnös tetteit vagy életét dicsérgetik, után �
zásra méltónak tüntetik fel. Ilyenek a hízelgők, kik a nagy urak 
kegyeit hajhászván, azok gyarlóságait, sőt gonoszságait is úgy m a�
gasztalják mint megannyi erényeket. Ilyenek a szülők is, kik leá�
nyaik fejledező hiúságát és czifrálkodó viszketegét a helyett hogy 
gáncsolnák, inkább dicsérgetik; ilyenek ama jó barátok is, kik czim- 
boráikat egekig magasztalják, hogy olyan ügyesen tudnak vívni ve �
rekedni; végül ide tartoznak azon gonosz csábítók is, kik hangosan 
és zajosan nyilvánítják tetszésüket mindazok iránt, kik a vallást és 
annak szolgáit istentelenül gúnyolják, m ásokat lelketlenül rágalm az �
nak, becsmérelnek, undok trágárságokat beszélnek stb.

6) „A mások bűnét elhallgatni.“ Aki hallgat, midőn szólnia 
lehet és kellene, hogy a roszat megakadályozza ; azaz midőn keresz �
tény szeretetből vagy hivatalánál fogva kötelessége volna figyelmez�
tetés, testvéries intés, komoly dorgálás, vagy a szülőknél, elöljáróknál,



lelkészeknél teendő följelentés által valami bűnt megakadályozni, egy
már elharapódzott bajt m egszüntetni hát az bizony szintén részes
a felebarát bűnében.

7) „Mások bűnét nem büntetni.“ A szülők és elüljárók ne csak 
ne hallgassák el gyermekeik, és alattvalóik vétségeit, hanem büntes �
sék is meg őket azok miatt. így vett részt fiainak kicsapongásában 
Héli főpap, mivel jól tudá, hogy azok roszat cselekedtek, s mégsem 
bünteté őket.1)

8) „Másokat bűnre segíteni.“ Bűnre az segít mást, aki abban 
tudva és akarva tettlegesen részt vesz. Ez akkor történik, ha valaki 
a zsiványokat és rablókat a betöréseknél és megtámadásoknál segé �
lyezi,' nekik létrát, vagy az ablakok, ajtók feltöréséhez alkalmas 
eszközöket ad, vagy védő fegyverekkel látja el őket, vagy pedig 
fölvigyáz, hogy meg ne lepettessenek és el ne fogazassanak ; továbbá, 
aki a mértékek hamisítását és másféle csalásokat előmozdítja, aki 
tiltott társaságokat szervez és föntart, szemtelen tánczokat indítvá�
nyoz, azokban részt vesz, vagy éppen rendezi.

9) „Mások bűnét védelmezni.“ Aki lelkismeretében megvan 
győződve, hogy valakinek beszéd- és cselekvés módja bűnös, igaz �
talan, és azt mégis védelmezi és a jogilag ellene tám asztott vádakkal 
szemben, szó, írás és tett által oltalmába veszi, az maga is részes 
lesz am a bűnben. Gyakran esnek e bűnbe a szülők, kik gyerme�
keik rakonczátlanságait jobb meggyőződésök ellen is védelmezik a 
a tanítók, világi és egyházi elüljárók előtt, hogy róluk a megérdem- 
lett büntetést elhárítsák. Ide tartoznak olyan hirlapgyártók, beszély- 
irók stb., kik feladatul tűzték ki maguk elé, hogy védelmezni fogják 
a jellemtelenséget, és felvilágosodás, haladás, korszerű  műveltség, 
hum anism us és az újságírók más ily nagyszájú szólamai nevében 
pártfogásuk alá vesznek minden lázongást, a törvényes felsőbbség 
ellen; röviden, kik a szó teljes értelmében a bűnért lépnek sorom �
póba, melyet minden becsületes tolinak üldöznie kellene.

Az erényről és a keresztény tökéletességről.
Elégséges-e csupán a bűnöktől tartózkodnunk?
„ N em ; arra is kell törekednünk, hogy mindig erényesebbek 

legyünk és az állásunknak megfelelő tökéletességet elérjük.“ „Kerüld 
a roszat és tedd a jót. 2) A bölcseség Lelkének ezen intelmében rej�
lik az összes keresztény erkölcstan. E  szerint a keresztény ember 
korántse elégedjék meg azzal, hogy szorgalmasan kerüli a roszat, 
melyet az isteni törvény tilalmaz, és hogy a bűnös hajlamokat 
igyekszik szivéből gyökerestől kiirtani, hanem ezen kívül iparkodjék



a jót is gyakorolni, erényessé és mindig erényesebbé lenni és ezáltal 
Istennek mind természetes, mind természetfölötti képmását mennél 
tisztábban és hivebben előtüntetni magán. Azért mondja a Szent�
lélek : „Aki Igaz, legyen még igazabb, és aki szent, legyen még
szentebb.“ J) Hiszen a látható világon minden lény természetének 
megfelelő tökélyre törekszik, hogy rendeltetését annál tökéletesebben 
érje el. Mennyivel inkább kell tehát ezt cselekednie a kereszténynek 
is, kinek Jézus szivére k ö té : „Légy tökéletes, mint mennyei A tyád!“ 
Azért bármennyire előrehaladt is valaki az erény utján, mégse szűn �
jék meg az Istentől nyert malaszt mértéke szerint erényt erényre 
halmozni,

1. §. A keresztény erényről.
Miért kell folyvást erényesebb életre törekednünk ?
„Mert az ember csak akkor lehet jó és Isten előtt kedves, ha 

erényes.“
Miként a tudomány műveli az embert, úgy az erény jóvá teszi. 

Erény nélkül ugyan lehet valaki gazdag, nemes, hatalmas, nagy 
tudós, kitűnő művész, legyőzhetetlen hadvezér, — de jó ember nem 

•lesz soha. A világ csodálhatja és irigyelheti láng eszét, hatalmát 
és boldogságát; de csak sajnálkozhatik fölötte, ha éppen az erköl�
csi jóságot nélkülözi, mely egyedül teszi az embert tiszteletre és 
szeretetre méltóvá. Erről m ár a pogányok is igy gondolkoztak, mi�
ért is nem azt az államot nevezék boldognak, melyben sok a gaz �
dag, hanem azt, melyben sok az erényes polgár. Plutarch is be �
széli, hogy egy Charislaus nevű bölcselőtől egyszer azt kérdezték, 
melyik államot tartja legjobbnak ? O pedig határozottan ezt feleié: 
„Azt, melynek polgárai az erényben versenyeznek egym ással.“ Már 
pedig ha erény, erkölcsi jóság nélkül az emberek előtt sem lehet 
valaki kedves, mikép lehetne Isten előtt? A végtelenül szent Isten, 
ki minden erkölcsi jóságnak ős forrása, ugyan mikép lelhetné örö �
mét oly emberben, ki e szempontból nem hasonlít hozzá? Mily 
nagy kincs az erény és mennyivel inkább boldogíthat bennünket 
minden földi gazdagságnál, m ár abból is világosan kitűnik, hogy 
Istenhez hasonlítunk általa. IX. Károly franczia király azt kérdezé 
egyszer Torquaso T asso nagy költőtől: kit tart a legboldogabbnak ? 
T asso hirtelen azt feleié: Istent. „Ezt mindenki tudja — viszonzá a 
király, —• az én kérdésem nem ide czéloz, hanem oda: Ki a leg �
boldogabb Isten után és rajta kivül ?“ Ekkor mondá a k ö ltő : „Aki 
Istenhez leghasonlóbb, vagyis a legerényesebb ember.“ 2)

Miben áll a keresztény erény?
„A keresztény erény általában kitartó akarás és törekvés azt 

cselekedni, ami Isten előtt kedves.“



E szó „erény“ közértelemben az akarat kitartó hajlandóságát 
és készségét jelenti arra nézve, hogy mihelyt alkalom kínálkozik, 
jót cselekszünk. Az erény tehát nemcsak olyan futólagos hajlandó�
ság a jóra, se nem valami mulékony cselekedet, mely által valaki 
jót akar, jóra törekszik, vagy valóban is jót te s z ; hanem állandó 
lelki hangulat, melynél fogva az ember kész és hajlandó a jót gya �
korolni, mihelyt alkalom nyílik, és pedig nemcsak egyszer, kétszer, 
hanem valahányszor a kedvező alkalom ismétlődik. Az erény tartós 
odairányzása akaratunknak a jóra, mely azt eszközli, hogy a jót 
nemcsak könnyebben, hanem állandóan is gyakoroljuk. Az erény 
tehát határozott ellentéte a bűnnek, mely nem egyéb, mint az aka �
rat állandó készsége a rosznak végbevitelére. Mig tehát a bűnös 
ember akarata hasonlít egy roszul fölhangolt húrhoz, mely csak 
hamis hangokat ad, addig az erényes ember akarata olyan, mint 
egy jól hangolt húr, melyből minden érintés tiszta, kedves hangokat 
csal ki. Az ember akarata pedig irányulhat vagy a természetes, 
vagy a természetfölötti jóra. Első esetben az erény pusztán termé�
szetes, utóbbiban pedig természetfölötti, vagy keresztény. A keresz �
tény erénynek tehát az a sajátsága, hogy nemcsak az ész belátása 
és iránytűje szerint cselekszik, hanem Krisztus tanítása és törvénye 
szerint is, mert ami Istennek valóban tetszik, azt Krisztus tanításá �
ból és parancsaiból ismerjük meg. Természetes erényeket találunk a 
pogányoknál is, mert ők is betudták látni, mi felel meg eszes ter �
mészetüknek, és akaratuk is hajlandó volt azt állandóan gyakorolni. 
És hogy némelyikük valóban meg is tévé ezt, bizonyítja a történe�
lem. mely egy Fabricius önmérsékletét, egy Regulus hűségét stb. 
dicséri.

Isteni és erkölcsi erények.
Hogyan osztatik fel a keresztény erény?
„Isteni és erkölcsi erényekre.“
1) Isteni erények azok, melyek egyenesen Istentől szárm aznak 

és egyenesen Istenre vonatkoznak, minők a hit, remény és szeretet 
erényei.“

Ezen erények, melyeknél fogva az örök életre hasznos módon 
hiszünk, remélünk és szeretünk, egészen természetfölötti jellegűek, 
és mint ilyenek nem gyökereznek az ember természetes tehetségei�
ben vagy lelki erőiben, s ezek Isten m alasztadom ányai; ugyanazért 
felülről adatnak az em bernek; Isten ülteti azokat az ember leikébe. 
A hit, remény és szeretet isteni erényei tehát egyenesen Istentől 
szárm aznak. De Istenre is vonatkoznak, még pedig két tekintetben. 
Mert először e három erénynek tulajdonképeni és közvetetlen tárgya 
Isten. így hiszünk Istenben, az ő létezésében és tökéletességében, 
remélünk Istenben, mint jövendő boldogítónkban; szeretjük Istent,



mint a magában vett legfőbb, végtelen szeretetre méltó jót. — Mert 
másodszor Isten nemcsak közvetlen tárgya hitünk, reményünk és 
szeretettünknek, hanem még tulajdonképi egyetlen inditó oka is.

2) „Erkölcsi erények azok, melyek erkölcsi viseletűnket úgy 
rendezik, hogy Isten előtt kedves legyen.“

Az erkölcsi erények főleg abban különböznek az isteniektől, 
hogy először ezek közvetetlen tárgya nem maga Isten, hanem er�
kölcsi viseletűnk, valamely erkölcsi kötelesség teljesitése, melyet Is �
ten szabott ránk, és mely vagy Istenre, vagy felebarátunkra, vagy 
magunkra vonatkozik. így pl. az igazságosság erkölcsi erényének 
tárgya nem más, mint felebarátunk jogainak tiszteletben ta r tá sa ; a 
mértékletességé a rósz hajlamok és szenvedélyek elnyomása stb. 
A másik különbség az isteni és erkölcsi erények közt abban áll, 
hogy az utóbbiaknál a közvetetlen és végső inditó ok nem maga 
Isten, hanem majd törvényének tisztelete, majd az illető erény szép �
sége és méltósága, majd az ellentétes bűn utálatossága.

A hit, remény és szeretet első sorban és kiválóan beöntött 
erények. Mert habár jogosan tételezhetjük is föl, hogy e három is �
teni erénynyel együtt az erkölcsi erények is belénk öntetnek, ez 
mégsem határozott hitágazat, mint az előbbi, hanem csupán a hit�
tudósok alapos vélem énye.J) És mindenkor igaz marad, hogy az 
erények dicső seregébén, n^lyek a megszentelő malaszttal együtt 
öntetnek a lélekbe, a hit, remény és szeretet az elsők, tehát méltán 
is neveztetnek első sorban beöntött erényeknek. De igy nevezhetjük 
ezeket azért is, mert mint már említve volt, emberi erő és szorga �
lom utján egyátalán meg nem szerezhetők.

A káté szerint: „az erény annyiból neveztetik szerzettnek, 
amennyiben az oly készség, melyet az ember Isten segedelmével 
folytonos gyakorlat által szerezhet m eg.“ Ugyanis, ha valaki az ő 
természetes jó hajlamát gyakori és folytonos erényes cselekedetek 
által fejleszti és képezi, akkor egy mindig növekvő készség vagy 
könnyűség támad benne arra, hogy minden kedvező alkalomkor 
erényesen, vagyis az erkölcsi erény szabályai szerint cselekedjék. 
Oly formán vagyunk ezzel, mint a művészetre való természetes haj �
lammal. A kezdő festő gyakran és szorgalmasan forgatja az ecse �
tet ; aki zenész akar lenni gyakran játszania kell, hogy művészetét 
készségre vihesse. Hasonlókép, aki az erkölcsileg jónak cselekvésére 
való hajlamát készségig akarja fejleszteni, erényes akar lenni, folyvást 
gyakorolnia kell magát az erkölcsi törvények pontos megtartásaban.

A mondottak kiegészítéséül szolgáljon még azon megjegyzés, 
hogy midőn erkölcsi erényekről van szó, csak azon ember méltó az 
erényes nevezetre, ki azokban már készségre vitte a dolgot. Mint�



hogy pedig a készséget csak gyakorlat által lehet megszerezni, azért 
az erkölcsi erények gyakran szerzett erényeknek is neveztetnek.

Mikor ébreszszük föl magunkban az isteni erényeket?
„G yakrabban; különösen pedig: 1) az erények ellen irányuló 

heves kisértések idején; 2) a szentségekhez való járu láskor; 3) élet�
veszély idején és a halálos ágyon.

Kétségtelen, hogy az isteni erények nemcsak mulhatatlanul 
szükséges föltételei természetfölötti végczélunk elérésének, hanem 
rendkívül hathatós eszközök is a keresztény élet és tökéletesség 
előmozdítására. A hit mennyei fényt áraszt földi vándor utunkra, 
föllebbenti a jövő élet titokzatos fátyolát, tiszta világosságban mu�
tatja meg az egykori dicsőség trónját, az elenyészhetetlen, hervad �
hatatlan örökséget, mely az égben várakozik r á n k . A  remény ezen 
megígért örök boldogságra vonatkozólag buzdítja akaratunkat, hogy 
az üdvösség utján lépdeljünk, melyet a hit kijelöl. A szeretet szár �
nyakat kölcsönöz lábainknak, túl emel minden akadályon, mely 
utunkba gördül, és nemcsak hathatósan ösztönöz, hogy törekedjünk 
Istennel a túlvilágon egyesülni, hanem már e földön is egyesit vele. 
Azért szent és mulaszthatlan kötelessége minden kereszténynek, 
hogy a kereszteléskor beöntött ezen erényeket hiven és állandóan 
őrizze meg egész haláláig. Különösen ébreszsze föl, midőn lelkében 
kétségek, kifogások merülnek fel a vallás ellen. Ekkor legjobb így 
sóhajtanunk: „Istenem ! hiszem mindazt, amit kinyilatkoztattál, és 
amit szent egyházad hivés végett előad.“ Továbbá, midőn a viszon �
tagságok és szenvedések közt felháborodik lelkünk, és már-már ké �
szek vagyunk zúgolódva kitörni a Gondviselés ellen, vagy tán is �
tenkáromló gondolatok is kisértenek, akkor legjobb lázongó termé�
szetünket lehűteni az Isten iránti szeretet egy indulatának felébresz�
tésével. Mondjuk ilyenkor gyermeki őszinteséggel: „Istenem ! teljes 
szivemből és mindenek felett szeretlek téged, mert legfőbb, szeretet- 
re legméltóbb jó vagy.“ Végre ébreszszük föl magunkban a hit, 
remény és szeretet indulatait, midőn a szentségekhez járulunk, hogy 
annál ájtatosabban és nagyobb haszonnal vegyük igénybe a malaszt 
ezen drága eszközeit; vagy az örökkévalóság küszöbén, midőn közel 
vagyunk, hogy egyesüljünk Istennel, az erények szerzőjével, inditó oká �
val, tárgyával és végczéljával, s jobban elkészüljünk ezen egyesülésre.

Sarkalatos erények.
Az erkölcsi erények között, melyek az alap- vagy főerények, 

melyek a többieket is magukban foglalják?
„Az alap- vagy főerények a következők: 1) az okosság, 2) az 

igazságosság, 3) a mértékletesség, 4) a lelki erősség.“



Ezek alap- vagy főerényeknek is neveztetnek. Alaperényeknek 
annyiból, hogy alapját képezik az erkölcsi életnek, melyekre a többi 
különféle erkölcsi erények támaszkodnak, és melyeken az erkölcsi 
élet egész épülete nyugszik. Főerények is, mert a többi mind ezen 
négyre vonatkozik, és ezekre vihető vissza, s melyektől nem szabad 
eltérniök, ha helyes irányban akarnak mozogni, vagyis ha az ember 
szabályosan akarja ezeket gyakorolni.

így pl. az Isten dicsősége iránti buzgalom szép erény, de 
sokat veszitene szépségéből és becséből, ha kimenne az okosságnak 
sarkából. Szép az adakozás erénye is, de nem szabad kimennie 
az igazságosság sarkából; a töredelmesség nyilván szükséges erény, 
de azért csak forogjon^ a mértékletesség sarkán, mert máskép két �
ségbeeséssé fajul el. És végre is mi lenne minden más erényből, 
ha sarka, támaszték-pontja, a lelki erősség hiányzanék ? Aki a négy 
alap, fő- vagy sarkalatos erénynyel bir, az nem fogja nélkülözni a 
többi erkölcsi erényeket sem ; ha pedig valaki nem bir azokkal, ak �
kor az utóbbiak is csak látszólagos erények, csillogó czafrangok 
lesznek nála.

Mivel pedig az erény általán véve abban áll, hogy az akarat 
a jóra, vagy Istennek tetsző dologra irányul, azért kell, hogy a négy 
sarkalatos erény is a jóra vonatkozzék. Ennél fogva: 1) az okos �
ság abban áll, hogy fölismerjük, mi a valódi jó és Istennek tetsző 
és hogy a szinleges jó által ne engedjük magunkat roszra csábittatn i!

Szent Ágoston és szent Vazul szerint a jó  általában „annak 
ismerete, ami jó vagy rósz,“ amit óhajtani vagy kerülni m egcsele �
kedni vagy elmulasztani kell. A keresztény okosság tehát különösen 
annak ismerete, amit a kereszténynek cselekednie vagy kerülnie kell, 
hogy valóban jól és Isten kedve szerint cselekedjék. Ezen erény 
adja meg akaratunknak és ezáltal egész magunkviseletének a kellő 
czélra való igazi keresztény irányt. Mint szent Bernárd mondja ’) ;  
„ez rendezi és kormányozza a többi erényt.“ „Veddel az okosságot 
— úgymond — és az erény nem lesz többé erény, hanem hiba.“

Úgyszintén szivünk mélyéből kárhoztassuk a világ okosságát, 
mely bámulatos elmeéllel keres föl minden eszközt és nagy tapin �
tattal, ügyesen és mindig élénk buzgalommal használja föl azokat, 
hogy tiltott módon szerezzen gazdagságot, dicsőséget és gyönyö �
röket; éllenben kérjük Istentől a keresztény okosságot, mely ben �
nünket készekké és hajlandókká tesz arra, hogy minden cselekm é�
nyünkben Istennek tetsző czélra törekedjünk, ugyancsak a neki 
tetsző módon és eszközök által.

2) „Az igazságosság abban áll, hogy mindenkor határozottan 
a  jót akarjuk, azért mindig készek legyünk mindenkinek megadni 
azt, amivel neki tartozunk.“5



Ezen jó pedig abban áll, hogy Isten törvényére való tekintet�
ből mindenkinek megadjuk a magáét. Miként tehát a természetes 
igazságot a jogtudósok közönségesen igy határozták m eg: „Szilárd 
és kitartó akarat mindenkinek igazságot szolgáltatni; ’) akként mond�
hatjuk a keresztény igazságról is, h o g y : „kitartó akarat megadni 
mindenkinek, amivel neki tartozunk.“ Jézus ezen szavai sze rin t: 
„Adjátok meg a császárnak ami a császáré és Istennek, ami az 
Istené.“ Isten iránt akkor vagyunk igazságosak, ha rendíthetetlenül 
hiszünk szavában ; ha engedelmeskedünk szent akaratának vagyis 
megtartjuk parancsait; ha buzgólkodunk dicsőségéért és bízunk jó �
ságában, irgalm ában; ha szeretjük végtelen tökéletességét, imádjuk 
íölségét és ha bűneinkért eleget teszünk az ő szentségének és igaz �
ságos voltának. Felebarátaink iránt pedig akkor vagyunk igazságosak 
és méltányosak, ha egyházi és világi elüljáróinknak engedelmeske�
dünk, őket tiszteljük és szeretjük ; ha polgártársaink iránt nagyra �
becsülést, szeretetet, hűséget, alattvalóink iránt védelmet, jóakaratot 
és mindenki iránt elismerést, jogtiszteletet és őszinte részvétet tanú �
sítunk. Felebarátaink iránti igazságosságról beszél az aposto l2): 
„Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek adóval, adót; 
akinek vámmal, vám ot; akinek félelemmel, félelmet; akinek tisztelettel, 
tiszteletet.

3) A mértékletesség abban áll, hogy fékezzük az érzéki hajla�
m okat és vágyakat, melyek bennünket a jótól visszatartanak.“

A féktelen érzéki hajlamok és kívánságok igen gyakran lete �
relik az embert az erény útjáról. Szivünk ezen érzéki ösztöneinek 
vagy szenvedélyeinek átkos hánykolódását a keresztény mértékle�
tesség fékezi meg, amennyiben az ész és hit kellő korlátai közé 
szorítja. Ezen oly szükséges erényre buzdítja szent Péter a h íveket3) 
írv án : „Tartózkodjatok a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen 
harczolnak.“ A mértékletesség szüli és ápolja az önmegtartóztatást, 
mely a mohó evést zabolázza; ez a józanságot, mely megóv a 
szeszes italok túlságos élvezésétő l; a szüzességet, mely a testi kí�
vánságokat íékezL Ennek árnyékában nyílik az önmegtagadás ibo �
lyája is, mely az érzékeket, különösen a szemeket kormányozza. 
Gyakoroljuk tehát a mértékletesség erényét, hogy általa testünket 
„élő, szent, Istennek kedves áldozatul adjuk oda.“ 4) Mondjunk le 
annak gyakolása által a világias kívánságokról, hogy illedelmesen, 
igazságosan és ájtatosan éljünk e világon,5) mint egykor az istenfélő 
Eszter Asverus király udvarában.

4) „A lelki erősség abban áll, hogy a jónak gyakorlásától ne 
hagyjuk m agunkat elrettentetni semmiféle nehézség vagy üldöztetés 
által.“ Bármelyik erkölcsi erényt is nagyon nehéz hosszabb ideig 
gyakorolni. Aki tehát erényes akar lenni, annak nagy bátorságra van



szüksége, hogy minden roszra ingerlő kisértést legyőzhessen; azaz 
kell, hogy erős lelkű legyen. A keresztény lelki erősségnek az a 
jellemvonása, hogy nem ijed meg az ily nehézségektől és üldözé �
sektől. Dicső példáját adták a lelki erősségnek már Krisztus előtt 
a Makkabeus testvérek és anyjuk, kikről a Szentlélek azt mondja, 
hogy az isteni törvény megtartása végett „a  kínokat semminek tekin- 
ték.“ A legdicsőbb és utánzásra legméltóbb példát azonban maga 
Jézus adá, ki hogy teljesítse atyja akaratát, leírhatatlan nyugalom �
mal és készséggel veté magát alá a legiszonyúbb szenvedéseknek 
és a halálnak. Ezen isteni példát követték buzgó tanítványai és hivei 
is és ebben annyira jutottak, hogy Isten dicsősége és leikök üdve 
miatt daczolának minden veszélylyel, kínnal és halállal. Lelki erős �
ség által tűntek ki az apostolok, különösen szent P á l; a szent vér�
tanuk, kik hitükért örömmel szenvedték a legborzasztóbb kínokat és 
h a lá lt; ama szüzek, kik életöket is inkább föláldozták, hogysem 
szüzességük tiszta gyöngyét elveszítsék. A lelki erősségnek testvére 
a nagylelkűség, mely semmiféle erénygyakorlatot nem tart nehéznek; 
továbbá a pogányok által is megcsodált nyugalom és rendíthetetlen 
béketürés, a kinok közt és a kitartás a jónak gyakorlásában, egész 
a halálig.

Minthogy szent Ágoston szerin t1) általában „nincs jobb és 
hasznosabb az emberben, mint az erény,“ ezen négy sarkalatos erény 
nélkül pedig miként kimutattuk, nem létezhetik semmi más igazi 
erény, ennélfogva világos, hogy azokat birni legjobb és leghaszno �
sabb minden jó és hasznos dolgok között. Ha tehát az erényjavak �
ban gazdagok és igazán boldogok akarunk lenni, akkor okosság 
által válasszuk a legalkalmasabb eszközöket, hogy Istenhez a mennybe 
ju thassunk ; az igazság által teljesítsük mindazon kötelességeket, 
melyekkel Istennek és felebarátainknak tartozunk ; mértékletesség 
által távolítsuk el magunktól az érzéki ösztönök zsarnoki u ra lm át; 
és a lelki erősség által használjuk föl minden tehetségünket, me�
lyekkel Isten megáldott, hogy a roszat kerülhessük és a jó t minden 
akadály ellenére is elérhessük.

A főbűnök ellenébe tett erények.
Mily erények tétetnek különösen a főbűnök ellenébe?
„A következők: 1) Az alázatosság, 2) az adakozás, 3) a  szü- 

zeség, 4) a jóakaró szeretet, 5) az evésben, ivásban való mértékle �
tesség, 6) a szelídség, 7) a jóban való buzgóság.“

1) A kevélység bűnének ellentéte az alázatosság erénye. Míg 
a kevély vagy büszke ember képzelt előnyeivel kérkedve mindinkább 
felfuvalkodik, hogy miként egykor Lucifer a felhők felett üsse fel



trónját és nemcsak az emberekkel, hanem Istennel is daczoljon, 
addig az igazi alázatos mindig jobban és jobban érzi bűnös voltát 
és semmiségét, szivéből kicsinynek tartja önmagát, örül, ha mások 
Istent dicsőítik őt pedig lenézik; és távol attól, hogy embertársainak 
parancsolni akarna, inkább kész mindenkinek szolgája, az utolsó 
lenni. A keresztény alázatosság tehát abban áll, hogy „elismervén 
saját gyöngeségünket és bűnös voltunkat, minden jót Istennek tulaj�
donítsunk, magunkat pedig kevésre becsüljük.“ Ezen erényben kitűn�
tek és kitűnnek, Isten valamenyi szent és jám bor szolgái. így Áb�
rahám pátriárchában feltűnően látjuk ezen erényt ragyogni. A válasz �
tott nép leendő törzsatyja hódolatteljesen áll az Ur előtt és igy 
könyörög Sodorna megkiméléseért: „Ha már elkezdém, beszélni aka �
rok Urammal, noha por és hamu vagyok.“ Szent Pál, ki a har �
madik égbe ragadtatott, és kétségkívül többet munkálkodott, mint 
bármelyik apostoltársa, régi bűneire való tekintetből azt mondá 
magáról, hogy „ő az első a bűnösök között,'*) legkisebb az apos �
tolok között, aki nem is méltó apostolnak neveztetni.“ 3) É s Mária, 
noha az angyal őt malaszttal teljesnek üdvözölte, a Szentlélek meg- 
ám jTékozta; noha Isten anyja, mennynek és fölnek királynéja, szive 
alázatosságában az „Ur szolgálójának“ nevezte magát és magasztalá 
Istent, hogy alázatosságára tekintett.*) Maga Jézus is, minden erény �
nek tanitó-mestere és tökéletes mintaképe, ismételve és legnyoma�
tékosabban ajánlotta híveinek az alázatosságot mind szavai, mind 
példája által. Midőn egyszer tanítványai egy köztük támadt vita 
alkalmából azon kérdést terjesztők eléje: „Kit tartasz legnagyobbnak 
m ennyországban,“ Jézus egy kisdedet állita közéjük és m ondá: 
„Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesz �
tek mint a kisdedek, be nem mentek a m ennyországba;“ azaz nem 
lehettek e földön egyházom élő tagjai, és mennyei országom örö �
kösei. „Azért aki megalázza magát, mint e kisded, az legnagyobb 
a m ennyországban.“ á)

2) „Az adakozás ellentéte a fösvénységnek. Ez hajlandóvá te �
szi az embert arra, hogy vagyonából a szükölködőket segítse, vagy 
m ás jó czélokra adakozzék.

Kitűnő módon gyakorolták az adakozást az első keresztények, 
kik eladott vagyonuk árát az apostolok lábaihoz tevék, hogy igy 
segítsenek m ásokon. A keresztény bőkezűség nem keres földi jutal �
mat, ső t a hálátlanság, a félreismerés sem rettenti vissza az erény 
gyakorlásától. Ő a  mennyei jutalmat tekinti, bízván az Üdvözitő e 
szavaiban : „Adjatok és adatik nektek. ®) Isten pedig, ki nem hagyja 
m agát teremtménye által az adakozásban tulszámyaltatni, gondosko �
dik arról, hogy az adakozó vagyona meg ne fogyatkozzék, hanem



inkább szaporodjék, mint a száreptai özvegy olaja és kenyere, ki 
Illés prófétát vendégszeretőleg fogadá.

3) A szüzesség ellentéte a bujaságnak. Ezen erény sem a há �
zasságban, sem a házasságon kivül nem engedi meg az érzéki vá �
gyak oly kielégítését, melyet az isteni törvény tilt. Ez tehát határo �
zott és állandó megfékezése minden tisztátalan vágynak és kíván�
ságnak, melyek a szent szemérmet sértik ; melyeket a romlatlan 
ember utál, és miattok pirulnia, magát szégyelnie kell. Ezen hajla �
munk a roszra olyan, mint a házi ellenség, mely .ha csak folyvást 
nem küzdünk ellene, biztosan megejt m ostanra és örökre. Hatalmába 
keríti az emlékezetet, értelmet, akaratot, és igy megfosztja lelkün�
ket a veleszületett természetes és a keresztségben nyert természet�
fölötti nemességtől.

4) „A jóakaró szeretet ellentétben áll az irigység bűnével és 
kiszorítja azt a szívből. Hogy általában mi a jóakaró felebaráti sze �
retet, kifejtettük a felebaráti szeretetről szóló résznél. Mint külön álló, 
az irigységnek ellenébe helyezett erény abban áll, hogy minden em �
bernek jót kívánjunk és a felebarát örömében, bújában őszintén részt 
vegyünk.“ Mert aki felebarátját őszintén és önzetlenül szereti, az 
nemcsak jót fog vele tenni, mint T ó b iás; nemcsak megosztja vele 
jó és balsorsát, mit Rut az ő anyósával, Noémivel, hanem szivéből 
fog örvendeni azon is, ha mások tesznek felebarátjával jót, és az 
isteni gondviselés gazdagsággal ajándékozza meg embertársát.

5) Az evésben, ivásban való mértékletesség ellentéte a torkos �
ságnak. Ezen erény egyik ága a mértékletesség sarkalatos erényé �
nek, és abban áll, hogy fékezi az inyenczkedés rendetlen vágyát. A 
keresztény mértékletesség hajlandóvá teszi az em bert: a) arra, hogy 
az egyházi böjtöket hiven m egtartsa; b) arra is, hogy a nem tiltot 
ételek és italok élvezetében tartsa meg a kellő m értéket; c) hogy 
az ételek és italok megválasztásában ne legyen finyás, nyalánk, ne 
az inyenczkedés legyen legfőbb tanácsadója; d) hogy az evés, ivás 
idejét ne a falánkság ingere, hanem a valódi természetes szükség �
let szerint szabja meg, tehát hogy ne étkezzék többször, mint a hogy 
az egészség és a hivatalos kötelességek teljesítésére szükséges erő 
fönntartása követeli.

6) A szelídség ellentéte a haragnak. Ezen erény által győzi le 
a keresztény ama veleszületett hajlamot, mely őt kellő okok nélkül 
is az ész és igazság határain túlmenő haragra ingerli és ennek k ö �
vetkeztében fölébreszti rendetlen kívánságát, hogy boszut állhas �
son. Ez tehát nem egyéb, mint elnyomása minden boszuvágynak, 
és a jogtalan harag és duzzogás minden gerjedelmének. A szelíd 
ember hallgat mindaddig, mig csak vissza nem nyeri teljes higgadt�
ságát; utánozza Jézust, ki igy szólt: „Tanuljatok tőlem, mert én 
szelíd vagyok és alázatos szivti.“ Barátom ! miért jöttél? — kérdé 
Jézus, a szelídség legtökéletesebb mintaképe, az áruló Judást. É s



igy szokták az Üdvözítő hu követői is megszólítani azokat, kik őket 
bántalmazván, haragra és boszura ingerük, s mintegy kihívják, így 
tett a vértanuk vezére, szent István is, ki az égre tekintvén, kö- 
vezőiért igy im ádkozék: „Uram ne tulajdonítsd ezt nekik vétkül.“ J)

7) A jóban való buzgóság ellentéte a jóra való restségnek, 
különösen az Isten szolgálatában való lanyhaságnak. Ezen erény 
az Isten iránti szeretetből származik, annak egyik legszebb gyümöl�
cse, és abban áll, hogy „szívesen szolgálunk Istennek, dicsőségét 
erőnkhöz képest előmozdítjuk, és kötelességeinket híven teljesítjük,“ 
Szent Pál apostol igy buzdít e r re : „A buzgalomban ne lustálkodja�
tok, legyetek buzgó lelküek, szolgáljatok az U rnák.“ 2) Midőn Ma- 
thatiás főpap látta a jeruzsalemi templomnak, a szent edényeknek 
és a szom batnak megfertőztetését a syr király által, igy kiáltozott a 
város u tczá in : „Aki buzgólkodik a törvényért és föntartja a szövet�
séget, jöjjön u tán am ! 3) Hasonlókép a buzgó keresztény is min�
denkor kész Isten dicsőségéért mindenre.

A buzgó keresztény nem csügged a lelki bajok közt sem, 
nem szűnik meg imádkozni, jó cselekményeket gyakorolni és ön �
magán uralkodni; állhatatosan kér és könyörög, mint Jézus az 
Olajfák kertjében, sóhajtván : „A tyám ! ha lehetséges, múljék el tő �
lem e pohár, de nem amint én akarom, hanem amint te akarod.“ *)

2. §. A keresztény tökéletességről.
Minden keresztény tartozik állásának megfelelő tökéletességre 

törekedni, s pedig azért:
1) Mert Üdvözítőnk mindenkinek m ondá: „Legyetek tökélete�

sek, mint mennyei Atyátok tökéletes.“ Továbbá az apostolok is 
minden keresztényt a legkomolyobban buzdítottak, hogy szüntelen 
az élet szentségére és tökéletességére törekedjenek. így szent Péter 
irván : 4) ,A m a szent szerint, ki titeket hivott, ti is minden magatok 
viseletében szentek legyetek; mert írva á ll: szentek legyetek, mivel 
én is szent vagyok.“ így szent Jakab is, ki szintén buzdítja őket, 
hogy : „tökéletesek legyenek minden fogyatkozás nélkül. “ 6) így szent 
Pál is, ki több helyen sürgeti a keresztény híveket, hogy tökéletes, 
szeplőtelen, kifogástalan életűek legyenek.

2) „Mert Istent egész szivünkből, teljes lelkűnkből és minden 
erőnkből szeretni tartozunk.“

3) „Mert annál boldogabbak leszünk mennyországban, minél 
szentebbül élünk e földön.“

4) „Mert könnyen halálos bűnbe esünk és végül örök kárho �
zatra jutunk, ha folyvást nem igyekszünk a jóban gyarapodni.“



Miben áll a keresztény tökéletesség?
„Abban, hogy menten a világ és minmagunk rendetlen szere- 

tetétől, Istent mindenekfelett önmagáért és mindent Istenben szeretünk.“
Az ember kétségkívül annál tökéletesebb, minél bensőbben 

egyesül Istennel, a végtelen tökéletessel, minél inkább egy lélek és 
egy akarat ő vele. Ezt a benső egyesülést az Istennel a szeretet 
eszközli, E  szerint a keresztény ember lényeges tökéletessége a 
szeretet tökéletességében áll. Csak az a tökéletes, aki Istent nem �
csak mindenekfölött szereti, hanem mindazt, amit szeret Istenben, 
Istenért szereti; továbbá még a teremtményekben is Istent szereti 
és azokat nem magukban véve szereti, hanem azokban a Teremtőt. 
Bármily sok és kitűnő előnynyel bir is a teremtmény, de azért ezt 
a tökéletesek csak azért találják szeretetre méltónak, mert Isten 
tü k re ; úgy tesznek, mint a gyöngyhalászok, kik midőn a kagylók �
ban gyöngyökét találnak, fogásukat csak a gyöngyökért becsülik.1) 
Dé mikép lehetséges a gyarló bűnös embernek ily tökéletességre 
fölszárnyalnia. Nem 'máskép, mint az által, hogy az isteni m alaszt 
segedelmével meghal önmagának és a világnak, azaz hogy szivét 
megtisztítja minden rendetlen világi- és önszeretettől.“ Klimakus szent 
Jánös szerint: „A világhoz és Istenhez való szeretet nem lakhatik 
egyidejűleg ugyanazon szívben, miként egy és ugyanazon szemmel 
nem láthatjuk egyidejűleg az eget és földet.“

Mi általában a tökéletesség útja?
„Jézus Krisztus követése.“
Aki tökéletes akar lenni, annak a mondottak szerint meg kell 

tisztítania szivét minden rendetlen világ- és önszeretettől és a leg �
tisztább isteni szeretettől égnie. Ha tehát szivünket elakarjuk készí�
teni az isteni szeretet befogadására, lépjünk mi is, — állásunkhoz 
és körülményeinkhez mérve, — a szegény, alázatos, szenvedő, a 
kereszten meghaló Jézus nyom dokaiba; zárjuk ki szivünkből a földi 
javak rendetlen szereiét; tűrjük békével a szegénység keserveit, me�
lyeket a gondviselés csupán szeretetből küld rá n k ; ne álljunk boszut a 
szenvedett bántalm akért; ne zúgolódjunk a szenvedések és fájdalmak 
ellen, melyekkel Isten meglátogat, vagy melyeket az ő beleegyezé �
sével mások készítenek számunkra: ez a tiszta Isten szeretet királyi 
útja, melyet Jézus szent vérének drága csöppjével kijelölt nekünk. 
Tehát csak Krisztus nyomain kell haladnunk, hogy a legm agasabb 
tökélyre jussunk. Azért nevezé Jézus magát oly útnak, mely az 
életre viszen2) m ondván: „Ha tökéletes akarsz lenni, . . . kövess 
engem.“ 3) Azon tanács: „Add el mindenedet és oszd a szegények 
közt,“ nem mindenkinek szól, de mindenkinek az a m ásik : »Kövess 
engem.“



Tökéletesség a szerzetes életben. 
Evangéliumi tanácsok.

Miféie különös eszközöket tanácsolt Jézus a tökéletesség elérése 
végett?

„Különösen azokat, melyeket evangéliumi tanácsoknak neve�
zünk és melyek a következők: 1) az önkénytes szegénység, 2) az 
örökös szüzeség, 3) a tökéletes engedelmesség, egy lelki elüljáró 
iránt. “

Tanácsoknak neveztetnek, megkülömböztetésiil a parancsoktól, 
melyeket az üdvösség elvesztésének terhe alatt köteleztetünk teljesí�
teni, holott az előbbiek m egtartása nyom atékosan ajánltatik ugyan, 
de mégis szabad akaratunkra bizatik.' Krisztus maga is különbséget 
tesz a tanács és parancs között. Mert a parancsokra vonatkozólag 
igy szól: „Ha az életre be akarsz menni, tartsd meg a parancsokat;“ 
ellenben az önkénytes szegénységre vonatkozólag ezt mondja: „Ha 
tökéletes akarsz lenni.“

1) Az önkénytes szegénységet az gyakorolja, aki szabad el�
határozásból mond le az ideiglenes javak bírásáról, ső t a reményről 
és vágyról is, hogy valaha ilyesmiket fog szerezni és b írn i; és pedig 
azért, hogy semmi földi félelem vagy remény, semmi aggodalom a 
múlandó javakért ne zavarja őt az örök mennyei kincsek megszer�
zésében. Mert bizonyos, hogy az embernek nemcsak a földi javak 
megszerzése, hanem azok bírása is tömérdek szórakozást okoz, és 
elvonja lelkét az örök javaktól, Istentől, akinek bírása egyedül csil�
lapíthatja le szive szomjúságát. Az önkénytes szegénység evangéliumi 
tanácsa tehát: „lemondás az ideiglenes javakról, hogy annál inkább 
törekedhessünk az örökkévalókra.“ Ezt tanácsolta Jézus a gazdag 
ifjúnak, és az ő személyében minden század keresztényeinek, midőn 
igy szó lt: „H a tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet és 
oszd ki a szegények közt.“ É s hogy e tanácsnak követésére is buz �
dítson, ily m agasztos Ígéretet csatol h o z z á : „Akkor kincsed lesz 
m ennyországban.“ E szav ak : „Jöjj és kövess engem“ nem csak 
fölhívást foglalnak magukban az adott tanács követésére, hanem 
egyszersmind utalást is a saját önkénytes szegénység példájára; 
mintha ezt mondotta volna n ek i: „Jöjj, légy önkényt szegény, mint 
én, a te urad és mestered vagyok.“

Az isteni tanító e tanácsát a kereszténység első korától kezd �
ve számtalanok jobban követék, mint azon iíju, kinek először ada �
tott, és ki „szomorúan távozék“, mert nem volt bátorsága mindent 
elhagyni és mindenről lemondani. Már az apostolok cselekedete bi�
zonyítja, hogy a keresztények közül sokan eladták vagyonukat, és 
azok  árát közezélra, az apostolok lábaihoz tevék.



2) Az örökös szüzeség azaz önkénytes, életfogytig való megtar- 
tózkodás nemcsak minden testi gyönyörtől, hanem a házasságtű i is, 
hogy Istennek megoszlás nélkül szolgálhassunk.“ A szentirás sza �
vai szerint: „Akinek nincs felesége, csak arról gondoskodik, ami az 
Űré, miképen tessék Istennek. De a kinek felesége van, arról gon �
doskodik, ami a világé, hogyan tessék az asszonynak, és meg van 
oszolva. A férjetlen asszony és a szűz azokról gondoskodik, amik 
az Űréi, hogy szent legyen testében, lelkében; aki férjnél van, azok �
ról gondoskodik, mik a világéi, hogyan tessék férjének.“ É s az 
egyház is mindig ugyanazt hirdeté és tanitá a szüzeségről, amit 
Krisztus és az apostolok.

Azon igék, melyek által Krisztus, az apostolok, a szentatyák 
és az összes egyház buzdítanak a szüzeségre, — szám talan mind�
két nembeli kereszténynél, miként korunkban, úgy mindenkor termé�
keny földbe hullottak. A szüztisztaság kedves lilioma mindenkor 
legszebb disze volt az egyház virágos kertjének, melyet Jézus, e 
mennyei kertész ültetett a földön, e puszta siralomvölgyében, s me�
lyet folyvást szent malasztjának égi harmatával öntöz, és szerete- 
tének sugaraival melenget. E  pompás, liliom mindig és mindenütt 
nyiladozott, hol a keresztény vallás elterjedett, minden rendűek, ko �
rúak és neműek szivében. Egyptom pusztáit egészen betölté e 
mennyei liliom illata, és a pogányság romlottságának tövisei között 
is szeplőtelen tisztaságában tenyészett. A szent szüzek számtalan 
seregei törhetetlen hűséggel ragaszkodának jegyesökhöz, Jézushoz, 
és gyakran vérökkel pecsételték meg angyaltiszta szerelmök fri�
gyét. — Sem hizelgő Ígéretek, sem fenyegetések és kínzások nem 
hervaszthaták meg szívok ékes liliomát. Jézus volt szivök királya 
és vőlegénye, egészen neki szentelték azt.

3) A harmadik evangéliumi tanács a tökéletes engedelmesség 
egy lelki elüljáró alatt abban áll, hogy „az ember lemond saját aka �
ratáról, hogy annál biztosabban teljesíthesse Isten akaratát egy elül�
járó alatt, ki Istent helyettesíti.“ Minthogy ama szeretet, mely a ke �
resztény kötelességnek fő lényegét képezi, nem jöhet létre addig, 
mig akaratunk tökéletesen össze nem hangzik az isteni akarattal, 
azért, aki tökéletességre akar jutni, le kell mondani a  saját akara �
táról ; szivét és szemeit folyvást Isten akaratára és tetszésére kell 
irányoznia, hogy azoknak minden pontban megfelelhessen. E z a 
szent atyák szerint ama teljes lemondás, melyre Krisztus buzdít 
m ondván: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, minden�
nap vegye föl keresztjét és kövessen engem.“ ])

Az ÜdvÖzitő e felszólítását és tanácsát követve, a keresztény �
ség kezdetétől fogva egész napjainkig számtalanok fölvevék az en �
gedelmesség édes igáját és örvendezve viselék. Puszták és városok



tanúi valának a pontosságnak és fürgeségnek, melylyel az Isten en �
gedelmes Fiát buzgón követők, lelki elülj áróik parancsait, ső t legki�
sebb intéseit is örvendezve teljesiték, mint akikben Krisztus szemé�
lyét, az isteni akarat tolmácsait látják vala, és igy sokszorositák 
meg a földön ama csodás látványt, melyet a csillagos ég nyújt, 
melyen t. i. a számtalan égi test a Teremtő akarata szerint a leg�
szebb összhangban futja pályáját a középponti nap körül. A szent 
egyház mindig szivesen látta, hogy fiai az önmegtagadás e magas 
fokára emelkednek és a tökéletes engedelmességi fogadalom által 
egy lelki főnek vetik alá m agukat; mindig helyeselte és ajánlotta a 
szerzetes rendeket, melyek e fogadalomnak köszönik szárm azásu �
kat, m egtartásának fönmaradásukat, virágzásukat, és általánosan el�
ismert áldásos működésűket.

Az evangéliumi tanácsok miért kitűnő eszközei a tökéletes�
ségnek ?

„Mert azok eltávolítják a keresztény tökéletesség fő akadá �
lyait t. i. a földi javak, érzéki gyönyörök és az önfejűség rendetlen 
szeretetét és kívánságait.“

A keresztény evangéliumi tanácsok mintegy megölik bennünk 
a velünk született vak ragaszkodást a földi javakhoz, az érzéki gyö �
nyörökhöz és a függetlenséghez, vagy önakaratunk háborittatlan 
végrehajtásához. Midőn tehát az ember lemond e hármas kívánság �
ról, azáltal elvon azoktól minden táplálékot és lassankint meggyön- 
giti, elfojtja azokat. Mert valamig földi javakkal rendelkezik, szabad 
érzéki gyönyöröket élvezhet és némely dologban tetszése szerint 
cselekedhetik, mindaddig ki is van téve azon veszélynek, hogy az 
említett hármas kívánság békóiba kerül. Már pedig világos, hogy 
amily mértékben fogyatkozik ezen hárm as irányú földies szeretetünk, 
oly mértékben gyarapszik bennünk az Isten iránti szeretet; és mi�
nél távolabb vagyunk a veszélytől, hogy e hármas kívánság felül�
kerekedjék rajtunk, annál nagyobb és kitartóbb lesz bennünk az 
isteni szeretet uralma.

2) „Mert ezek által Istennek áldozza az ember mindenét: a 
külső javakat a szegénységi fogadalom által; testét a szüzességi és 
lelkét vagy akaratát az engedelmességi fogadalom által.“ Valóban, 
aki elszánja magát, hogy az evangéliumi tanácsok kíivetése által a 
szegény szenvedő és haláláig engedelmes Jézus nyomdokaiba lép, 
és e határozatot lelkiismeretesen is megvalósítja, az nemcsak a leg�
nagyobb áldozatkészséget tanúsítja legfőbb ura, Isten iránt, hanem 
a  legtökéletesebb odaadást is gyakorolja vele szemben, főleg ha 
fogadalom által örökre kötelezi erre magát. Ily ember föláldoz min�
den birtokot, minden külső jót és pedig mindenkorra; az örökös



szüzeségi fogadalom által neki áldozza testét is, amennyiben a há �
zassági gyönyörökről lemond, és egy uj szent kötelességet vállal 
magára, hogy azok ellen kérlelhetetlen szigorral küzdeni fog, és 
mindent megtagad magától, ami e kötelesség megsértésére indíthat�
ná ; a tökéletes engedelmesség által Istennek áldozza, lényének leg�
nemesebb részét is, tudniillik szabad akaratát és ezáltal egész lel�
két neki áldozza teljesen, mert megfogadja, hogy azt minden cse �
lekvésében az isteni akarattól teszi függővé, mely előtte, lelki elöl�
járói által nyilvánul. Aki tehát a három evangéliumi tanácsot meg�
fogadja, és e fogadalmát szentül meg is tartja, az valóban éppen 
égő áldozata az isteni fölségnek, mert hiszen úgyszólván élete min�
den pillanatában Istennek áldozza amije van, sőt magát is. Ily érte �
lemben mondja nagy szent G ergely :1) „Ha az ember a magáéból 
Istennek fogad valamit, ez már áldozat; ha pedig mindenét, egész 
életét, értelmét és akaratát Istennek fogadja, ez már égő áldozat.“

Ki tartozik az evangéliumi tanácsokat követni?
„A szerzetes személyek és mindazok, kik erre fogadalom által 

kötelezték m agukat.“
1) A szerzetes személyek a mindkét nembeli szerzetesek. Szer�

zetes rend alatt szigorúan véve, az egyház által jóváhagyott oly 
életmódot értünk, melyben a keresztény hivők bizonyos szabály 
szerint és közösen törekszenek a tökéletességre, kik a szegénység, 
sziizeség, tökéletes engedelmesség hármas fogadalmát letették. Vilá�
gos, hogy ezek mind kötelesek az evangéliumi tanácsokat követni, 
mert hiszen szabad akaratból kötelezték azokra magukat.

2) „Azok, kik valamely fogadalom által kötelezik erre m agu �
kat,“ (anélkül, hogy egy tulajdonképeni szerzethez tartoznának). Ide 
szám íthatók: a) azok, kik vallási társulatokban, az egyházi hatóság 
által jóváhagyott szabályok szerint élnek és ahhoz képest szegény �
ségi, szüzességi és engedelmességi fogadalmat tesznek, kiket azon �
ban az egyház nem tart tulajdonképeni szerzeteseknek.

b) Mindazok, kik noha nem tagjai semmiféle társulatnak, mé�
gis valamely lelki elöljárónak, pl. püspöknek, vagy gyóntató atyjok- 
nak örökös szegénységet, szüzeséget és tökéletes engedelmességet 
fogadtak, ej Az örök szüzesség evangéliumi tanácsának követésére 
kötelezik magukat azok is, kik a papi rendbe akarnak lépni, még 
pedig az alszerpapság (subdiakonatus) fölvételekor. Ezen egyházi 
törvénynek főleg az a czélja, hogy a papok annál nagyobb testi és 
lelki tisztasággal végezhessék a szent ténykedéseket és általán, hogy 
annál tökéletesebben szentelhessék magukat Isten szolgálatának és 
a lelkek üdvének.



Tökéletesség a világi életben.
A nyolcz boldogság.

Lehet-e tökéletes életet gyakorolni a világi pályán is?
„Igen is, ha nem a világ, hanem Jézus Krisztus szelleme sze �

rint élünk.“
Minthogy Krisztus kivétel nélkül mindenkit sürget a tökéletes�

ségre, m ondván: „legyetek tökéletesek mint mennyei Atyátok tö �
kéletes : kétségtelen, hogy az ember a világban, a világi életpá�
lyán is nem csak üdvösségét munkálhatja, hanem keresztény tökéle �
tességre is juthat. Egyébiránt, ha semmi más bizonyítékunk herh volna 
is, mint számtalan szentnek példája, kik a gonosz világ csábjai közt 
is a kereszténység m agasztos alapelveivel megegyező szent életet 
éltek, m ár ez is eléggé meggyőzhetne bennünket, hogy a tökéletes �
ség útja nyitva áll azok szám ára is, kik nem hivatvák szerzetesi 
életre. Ezen útra léptek és mindig ezen jártak : az angol Eduárd, a 
dán Kamii, a franczia Lajos, a német Henrik, a m agyar István és 
László k irá lyok ; hasonlókép a szent herczegnők és királynők:
Klotild, Adél, Matild, Kunigunda, portugali és árpádházi szent E rzsé �
bet. A jám bor cselédek példányképei pedig: Nothburga, Zitta, Dula 
és a nikodemiai ezer vértanú; az istenfélő földművesek- és pászto �
roké : szent Izidor és Vendel, a kertészeké Phokász, az iparosoké 
szent József és E legius; a kereskedőké: H om obonus; a művészeké, 
kik tehetségöket és ügyességüket Isten és az egyház dicsőítésének 
szentelik Cecília; az orvosoké szent Pantaleon, Kozma és D ám ián; 
a keresztény katonáké szent György, szent Móricz, szent Flórián, 
szent Sebestyény és a thebei légió.

A világban élők e mintaképei nem az által jutottak ily kitűnő 
tökéletességre, mintha a világ elvei és romlott erkölcsei szerint éli 
tek volna, hanem egyedül az által, hogy Krisztus szellemét, tanait 
és példáját követték. Aki tehát a világi életpályán elakarja érni a 
tökéletesség m agas ezélj át, az éljen Krisztus szelleme szerint, ne 
pedig a bűnös világ gonosz szellemében, mely am a szent és tisz ta  
szellemmel kirívó ellentétben áll.

Miből ismerjük meg különösen, hegy a világ szelleme ellenkezik 
Krisztuséval ?

„Jézus Krisztus nyilatkozataiból, melyek a nyolcz boldogság 
neve alatt ism eretesek.“

Ezen boldogságok pedig Így hangzanak:
1) Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyekországa.

A világ az ember boldogságát a földi javak nagyobb vagy ki�
sebb aránya szerint szokta mérlegelni. A kinek sok aranya, ezüstje, 
drága kövei, pom pás palotái, terjedelmes birtokai, sok és hatalmas 
barátai, szolgái, hízelgői vannak, azt a világ a boldogok közé szá �
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mitja, boldognak nevezi. Egészen máskép ítél Jézus, az örök igazság, 
m ondván: Jaj nektek gazdagok, mert van vigasztalástok! J) Mintha 
csak ezt m ondaná: „Oh ti boldogtalanok! Egész vigasztalástok a 
múlandó, gyönyörökre szorítkozik, melyeket veszendő javaitok okoz �
nak és nyújtanak.“ Ellenben boldogoknak nevezi Jézus azokat, kik 
lelki szegények és jutalmul mennyországot igér nekik. Ilyenek pedig:
a) a valóságos szegények, ha ínségöket békével, Isten akaratán 
megnyugodva tűrik, mint az elszegényedett Jób. b) Azok, kik Jézus 
intelmét követvén, Istenért mindenöket eladják és elhagyják, hogy 
Teremtőjöknek minden íöldi akadály nélkül szolgálhassanak,’ és az 
apostolokkal igy szólhassanak a szegénység isteni m esteréhez: 
„íme (U ram !) mindenünket elhagytuk és követünk tég ed !“ 2) c) Azok, 
kik földi javakkal bírnak ugyan, de mintha nem bírnának azokkal, 
szívok nem tapad azokhoz; kik a gazdagságot csak eszközül hasz �
nálják a jó cselekmények gyakorlására, d) Végre az alázatosak. 
Mert aki alázatos, az valóban lelki szegény ; semmit sem tulajdonit 
magának, szegénynek tekinti magát és semmisége érzetében igy kiált 
fe l,'mint M ária: „Magasztalja lelkem az Urat és-szivem  örvendez 
az én üdvözítő Istenemben,“ mert nagy irgalmat tanúsított irántam. 
Az ily szegényekre dicső jutalom várakozik. Az életben lelki meg�
nyugvás, a halálos órában bizalom, a túlvilágon örök mennyei 
osztályrész. Valóban „övék a mennyek országa.“

2) „Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet.“ A világ 
azokat dicsőíti boldogoknak, kiknek hatalmuk van ellenségeiket meg�
alázni, kiknek sikerül bántalmazóikon boszut állani. Ellenben Jézus, 
a szelídség legtökéletesebb mintaképe igy sz ó l: „Boldogok a szelí�
dek.“ — Ezen boldognak — nevezés azokat illeti, kik keresztény okból 
olyképen fékezik a harag, irigység, boszu, féltékenység és más 
szenvedélyek kitöréseit, hogy minden kellemetlenség közt, szivökben 
és külső magukviseletében, arczukon, mozdulataikban is megőrzik 
a nyugalmat, mely annyira illik a szelíd és alázatos Jézus híveihez; 
továbbá, akik kerülnek minden sértő, kemény szó t; midőn pedig 
bántalmaztatnak, oly kevéssé gondolnak boszura, hogy inkább a 
gyűlöletet szeretettel, a roszat jóval viszonozzák.

Itt a föld bírása képletes jelentményben veendő, hogy tudni�
illik a szelíd bírja szive földjét, amennyiben a földies hajlamokat és 
indulatokat nem engedi magán uralkodni; végre birni fogja az „élők 
földjét,“ az üdvözültek országát mennyben.

3) „Boldogok, a kik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.“
Megjegyzendő azonban, hogy Jézus nem minden szomorkodót

nevez boldognak; mert van a világ szelleme szerinti szom orkodás 
is, a meghiúsult földi remények, füstbe ment gyönyörtervek, elpusz �
tult érzéki javak fölötti buslakodás; ez pedig halált okoz.3) Ellenben,



aki a saját és a világ bűnei miatt siránkozik, vagy miként szent Pál, 
az egyház szorongatta tásaiJ) és azon pusztítások miatt, melyeket a 
gonosz lélek és czimborái okoznak Isten országában, — az ilyen : 
meg fog vigasztaltatni,

4) „Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert 
ők kielégittetnek.“ Minthogy az éhség és szomjúság általában foko�
zott kivánkozás az étel és ital után, azért itt, e kifejezés alatt az 
erény és tökéletesség után való sóvárgást, röviden a keresztény 
igazság utáni forró kivánkozást kell értenünk. Hiszen Krisztus m aga 
is eledelhez hasonlítja Isten akaratát,2) mennyei tanitmányát pedig 
oly vízhez, mely az örök életre fakad föl.3) Az igazságot éhezni és 
szomjuhozni tehát annyit jelent, mint Isten akaratának buzgó és 
állandó teljesítése és az üdveszközök gyakori használata által ke �
resztény tökéletességre törekedni, A világ nem ismeri ezen éhséget 
és szomjúságot, nem fogja föl, nem ad rá semmit, sőt inkább saj �
nálkozik azok fölött, kik ettől égve, állásukhoz mért tökéletességre 
törekszenek a világban, vagy pedig elhatározzák magukat, hogy 
zárdába lépnek és ott az Urnák szolgálnak teljesen. De Jézus bol�
dognak nevezi az ily éhezőket és szomjuhozókat és tökéletes kielé�
gítést igér nekik.

5) „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.“ Irgal- 
masnak azt nevezzük, aki valódi keresztény szeretetből és szives 
részvéttel törekszik felebarátainak testi és lelki szükségletein tehet�
sége szerint segíteni. E világ fiai sokkal önzőbbek, hogysem irgal�
masok lehetnének. Boldogok, ha szívtelen, sértő bánásmódjuk által 
elűzhetik küszöbeikről a szegényeket és ha nem hallják az inség és 
nyomor segélykiáltásait, mely mindenfelől füleikbe jajgat.

6) „Boldogok a tiszta szivüek, mert ők meglátják az Istent.“
A sziv tisztasága, mely ezen boldognak nevezés tárgyát képezi, 
nemcsak annyit jelent, hogy az ember tiszta legyen minden a szent 
szüzességbe ütköző  gondolattól, kívánságtól és cselekménytől, ha �
nem általában minden bűntől és rendetlen hajlamtól vagy szenve�
délytől; m ár persze amennyire az a halandó testben Isten malaszt- 
jának segedelmével és állandó önmegtagadás mellett lehetséges. A 
világ fiai semmi súlyt nem fektetnek a sziv ezen tisztaságára. Meg�
elégedvén a külső, szinleges tisztasággal és ebben büszkélkedvén, 
elhanyagolják a belsőt, miért is gyakran megérdemlik ama szemre�
hányást, melylyel Jézus a farizeusokat pirongatá: „Jaj nektek, kép �
mutatók! mert tisztogatjátok a pohár és tál külsejét, belül pedig 
tele vagytok ragadmánynyal és undoksággal. Vak farizeus! tisztítsd 
meg előbb, ami belül van a pohárban és a tálban, hogy ami kiviil 
van megtisztuljon.“ Aki már itt igyekszik tiszta szivü lenni, az egy �
kor, ha majd az idő fátyola is lehull és az örökkévalóság napja fel-



virrad, tiszta lelki szemeivel „szinről-szinre fogja látni a Legtisztábbat.*)
7) „Boldogok a békeségesek, mert Isten fiának neveztetnek.“ 

Békeségesek azok, kik Istennel és felebarátaikkal békében élnek 
és lehetőleg iparkodnak m ásokat is, ha talán Istennel vagy egym ás �
sal meghasonlottak volna, a szeretet és barátság kötelékével ismét 
egyesíteni. Mig a világnak nincs békéje, sőt azt becsülni sem tudja; 
míg dicsőitgetéseit pazarolja olyanokra, kik egész népeket és o rszá �
gokat fölforgatnak, véres háborúban százezereket vágóhidra vezetnek, 
a békeség szeretőket pedig kigunyolja, — addig Jézus Krisztus 
boldogoknak nevezi az utóbbiakat és azt mondja ró luk : „Isten fiainak 
neveztetnek,* azaz valóban Isten fiai és mint ilyenek a m ennyország 
örökösei. Isten fiai különösen azért, mert feltűnően hasonlítanak 
mennyei Atyjokhoz, a békeség Istenéhez,1) valamint Jézushoz is, a 
„békeség fejedelméhez, kinek születésekor angyalok hirdettek béke- 
séget az em beriségnek; azon Jézushoz, ki a kereszten kiontott vére 
által békeséget kötött, kiengesztelvén az eget a földdel.2)

8) „Boldogok, kik üldöztetést szenvednek az igazságért, mert 
övék a mennyek országa.“ A világ itten is kirívó ellentétben áll 
Jézus Krisztussal, a bölcseség tanítójával. A világ azokat tartja bol�
dogoknak, akiket a hozzájuk hasonlók becsülnek, szeretnek, m agasz �
talnak ; kik a nagyok és hatalmasok kedvenczei, kitűnő állással és 
földi gazdagsággal b írnak ; ellenben Krisztus szerint azok a boldogok, 
kiket embertársaik üldöznek, nem ugyan bárminő okból, hanem az 
igazság, a keresztény erények gyakorlása miatt. É s hozzá teszi 
Jé z u s : „Boldogok vagytok, midőn az emberek gyaláznak és gono �
szul minden roszat mondanak ellenetek én érettem,“ vagyis mert az 
én szolgáim, az én követőim vagytok. Az Ítélet napján az isteni 
biró azt fogja az ilyeneknek mondani, amit egykor tanítványainak 
mondott: „Ti vagytok azok, akik velem megmaradtatok üldözteté �
seimben, azért én is elrendelem nektek, mint Atyám elrendelte 
nekem az országot, hogy egyetek és igyatok asztalomnál, az én 
országom ban!“ '*) Pedig még ez csak úgyszólván egy csöpp a bol�
dogság azon folyamából, mely örökké túláradó bőségben özönlik rájuk.

Mit tegyen a keresztény, hogy tökéletességre juthasson?
„A következőket: 1) szívesen imádkozzék, szorgalmasan hall�

gassa Isten igéjét és gyakran járuljon a szen tségekhez; 2) m agát 
folyvást legyőzze és megtagadja, 3) cselekedeteit a malaszt állapo �
tában és Istennek tetsző módon végezze.“

1) Az imádság minden keresztényre nézve több tekintetben 
kitűnő eszköz az állásának megfelelő tökéletesség elsajátítására. 
Aki tökéletességre törekszik, imádság által nyeri meg az ehhez 
szükséges malasztot, felvilágosítást, ösztönt, erőt, kitartást. Azért a 
szentek mindig rendkívül nagy súlyt fektettek az im ádságra; azért



merültek oly szívesen és oly kitartóan az im ádságba és az isteni 
dolgok szemléletébe; ez az oka, hogy az imádságban való buzga �
lom mindig ismertető jele és gyüm ölcse volt a szent életben való 
előhaladásnak. A szenteket semmi sem vonhatá el az imádságtól. 
Eszter imádkozott a királyi trónon, Dániel az éhes oroszlánok ver�
mében, Pál a bilincsek közt, József az ácsmühelyben, Izidor a mezei 
munkánál. Genovéva a nyáj legeltetése alatt. Ha tehát magad is 
szent és tökéletes akarsz lenni, tégy úgy, mint a szentek. Imád�
kozzál a hol ülsz vagy állsz, mintha Isten közvetlen társaságában 
volnál, és tökéletes leszesz. Az imához nem kívántatik sok szó, 
hanem lelkünk gyakori fölemelése Istenhez és őszinte akarat, hogy 
minden cselekedetünk által Istent dicsőítsük. így a s z tá l  egész éle�
tünk imádság leszen.

Hasonlókép megköveteli a keresztény tökéletességre való tö �
rekvés azt is, hogy Isten igéjét hallgassuk, vagy ha erre nincs a l �
kalmunk, istenes könyveket olvassunk. Ami azonban a keresztényt 
leginkább előre viszi a tökéletesség utján, az kétségkívül a törede- 
lem és oltári szentség gyakori és méltó vétele. A töredelem szent�
sége nem csak a bűnt hárítja el, hanem a megszentelő malasztot is 
gyarapítja, tehát az Isten iránti szeretetünket is.

Aki tehát a tökély m agas fokára akar jutni, az legyen állhata �
tos, miként az első keresztények valának, az apostolok tanításának 
hallgatásában, a „kenyértörés közösségében“ és az im ádságban.!)

A második eszköz, melyet minden kereszténynek okvetetlen föl 
kell használnia, hogy keresztény tökéletességre juthasson, a kitartó 
önm egtagadás, mely a folytonos önlegyőzéssel (folytonosan) szoro �
san egybe van kötve.

2) Magunkat akkor tagadjuk meg, ha a szivünkben nyugta �
lankodó rósz hajlamokra és szenvedélyekre, a fukarság, kevélység, 
bujaság, harag, irigység stb. sugalmaira nem hallgatunk; ső t ellen�
kezőleg, ha Isten törvényének ezen konok ellenségeit az ész és hit 
hatalom szavával elnémítjuk, leigázzuk és Isten akarata alá vetjük.

3) A harmadik eszköz, melynél fogva a keresztény tökéletes �
ségben gyors előhaladást tehetünk, abban áll, hogy napi cselekmé�
nyeinket a m alaszt állapotában és Istennek tetsző módon végezzük. 
Miként a vándor, ki helyes utón jár, minden lépéssel közelebb jut 
czéljához, akként a keresztény is, ki a malaszt állapotában, tehát a 
tökéletesség igaz utján vagyon, minden Istennek tetsző  cselekedete 
által közelebb éri m agasztos czélját; mert minden ily cselekedet 
gyarapítja lelkében a megszentelő malasztot, már pedig ennek ará �
nya szerint növekszik benső szentsége is. É s valamint az utas an �
nál előbb éri el czélját, minél gyorsabban és nagyobbakat lépeget: 
akként az erény után járó  is annál hamarább eljut az eléje kitűzött



tökéletességre, minél többször gyakorol jó tetteket, minél nagyobbak 
ezek és Istennek minél tetszőbb módon vitetnek végbe.

Továbbá hogy az étkezés is Istennek tetsző és érdemszerző munka 
legyen, ne mulaszsza el a keresztény az asztali im ádságot előtte és 
utána elmondani, evés közben pedig gyakorolja a mértékletességet 
és keresztény illemet. Az asztal előtti és utáni imádkozás jámbor 
szokása, .melyet felvilágosult korunkban oly sokan kigunyólnak és 
elhanyagolnak, a legrégibb keresztény időkből származik. Már Ter- 
tullián említi vádiratában,J) m ondván: „Nem ülünk addig asztalhoz, 
mig előbb Istenhez nem im ádkozunk. . .  hasonlókép imádság zárja 
be az étkezésnek végét is .“ Ezen ősrégi keresztény szokásnak alap �
ját képezi az ember viszonya Istenhez, ki a benne bizóknak tápot 
ad kellő időben. Evés előtt a jó keresztény azért imádkozik, hogy 
az Isten áldja meg a föladandó ételeket, hogy azok egészségére 
váljanak; továbbá, hogy ne engedje őt azok élvezetében a kellő 
mértéket túllépni; evés után pedig hálát ad az élvezett eledelért, és 
minden jóért, melyeket atyai kezeiből nyert.

Végre a mindennapi alkalmakhoz, melyek közt az erény és tö �
kéletesség utján előhaladhatunk, tartozik a társalgás is. Ugyanazért a 
társalgásban legyünk nyájasak, udvariasak, résztvevők, előzékenyek, 
jóakarók, és ne sértsünk meg senkit, jogos panaszra senkinek leg�
kisebb okot ne adjunk.

Szalezi szent Ferencz, ki e tekintetben mindenkinek kitűnő 
például szolgálhat, a páduai egyetemen következő, igen egyszerű  
társalgási szabályt tűzte maga e lé : „Mindenekelőtt óvakodni fogok
másokat maró élezek, gúnyos szavak által megsérteni, vagy kine�
vetni. Mindenki iránt tiszteletet és szerénységet fogok tanusitani és 
nem sokat, hanem jó tárgyakról beszélni,“ U g y anő  különösen aján �
lotta és gyakorolta az elnéző türelmes magaviseletet is mások hi-. 
báival és gyarlóságaival szemben. Azt szokta m ondani: „A feleba�
rátot nem nehéz szeretni akkor, ha finom és előzékeny, mert hiszen 
a rovarok is szeretik a ezukrot és mézet; de szeretni őt akkor, 
midőn mérges, haragos, daczos, ép oly kellemetlen, mint pirulákat 
rágni.“ Azért az emlitett szentnek elve volt ez i s :

„ L é g y  n y á j a s  m i n d e n k i  i r á n t ,  d e  b i z a l m a s  l á �
b o n  k e v é s  e m b e r r e l  á l l j . “
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csökkenti és szoritja ki szivünkből az Isten iránti szeretetet ? 8— 11
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lete között ? Mire ügyeljünk a szentek tiszteleténél különösen ? 
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Isten harmadik parancsa. „Megemlékezzél, hogy a szombatot megszen
teld.“ Mire kötelez bennünket Isten harmadik parancsa ? Mi ret
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ség által
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Az égbe kiáltó bünckről.............................................................................................
Az idegen bűnökről. . . . . . . . . . .
Az erényről és a keresztény tökéletesség-ől. Elégséges-e csupán a súlyos 

bűnüktől tartózkodnunk? . . . . . . . .
1. §. A keresztény erényről. Miért kell folyvást erényesebb életre töre

kednünk? Miben áll a keresztény erény? . . . . .
Isteni és erkölcsi erények. Hogyan osztatik fel a keresztény erény? Mi

kor ébreszszük fel magunkban az isteni erényeket? . . .
Sarkalatos erények. Az erkölcsi erények kőzett, melyek az alap- vagy 
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bűnök ellenébe ? . . . . . . . . .
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eszközöket tanácsolt J ézus a tckéletesség elérése végett? Az evan
géliumi tanácsok miért kitűnő eszközei a tökéletességnek? Ki tar
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Tökéletesség a világi életben. A nyolcz boldogság. Lehet-e tökéletes 
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8 1- 8 3

83—85

85—91 
91— 93 
93—93 
93—93

93— 102 
102— 102

102— 107 
108— 110
1 1 0 — i l l
111—113

113— U4

114— 115

115— 117 

117— 120 

120— 123 

123—124

125— 128

129—134





További elérhető kiadványaink:

• Franz Spirago: Felnőttek Katekizmusa (1929)

• Franz Spirago: Példatár (1927)

• Goffine Lénárt Katholikus oktató- és épületes könyve (1928)

• Goffine Lénárt: Módszer a lélekben történő szentmisehallga-
tásra

• Túrmezei Ferenc: Jöjj Szentlélek Úristen! (1940)

• Blaskó Mária: Isten kertje (1941)

• Blaskó Mária: Jaj de szép! (1929)

• Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

• Dr. Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság (1935)

• Dr. Tóth Tihamér: Dohányzol? (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: Ne igyál! (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A művelt ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A jellemes ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: A vallásos ifjú (1936)

• Dr. Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú (1936)

• Finn Ferenc SJ: Tom Playfair (1928)

• Finn Ferenc SJ: Wynn Percy (1941)

• Finn Ferenc SJ: Harry Dee (1942)

• Liguori Szent Alfonz: Az üdvösség útja (1896)

• Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

• Egger Ágoston: A keresztény anya (1904)

• IX. Piusz pápa „Quanta cura” kezdetű körlevele (1864. decem-
ber 8.)

• XIII. Leó pápa „Libertas præstantissimum donum” kezdetű
körlevele (1888. június 20.)

• XIII. Leó pápa „Satis cognitum” kezdetű körlevele (1896. jú-
nius 29.)
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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.
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