Isten, az Atya,
az imádásnak egyetlen észszerü tárgya.
-~-

Rom. J. 20-25. "Mert az ő láthatatlan tulajdonai, a vilag

terE'mtetése óta a tE'remtményekböl észle·
lés úTján ID egláttatnak, igy az ö őrök batalma és istensége is i ugy hogy azok nem
mellthetök .. .. . . . . . .. mint a kik
fölcseréJték az Istc u valóságát a hazugsá.ggal s tisztelték és szolgálták a terf'ru tmélJyt, m e Jlőz v e a tere mtőt, ki mindörökké
áldandó. Am en."

E lmélkedésünk kezdetén gondoljunk mindenek el őtt Istenre, kinek k ezeiben van egész életünk; gondolkozzunk ama
mindenható és végtelen Lényről, kitől lelkünk alászállott,
és a kinek k öszönjük lételünket, javainkat, reményeinket
és j öv őnk et.
De - kérdezheti valaki - hogyan gondolkozzunk felőle, hogyan imádjuk őt, a kit nem láttunk s érzékeinkkel
nem is láthatunk; a ki a tökéletességnek áthatolhatatlan korlátja által van elválasztva tőlünk; a kit ugy szoktak feltantetni, mint a fényességnek határtalan felhőjét, test és részek
nélkül, központ és körület nélkül; a ki elrejti magát végtelen
dICsőségében, melybe értelmi távcsövünkkel be nem hatolhatunk ? H ogyan ismerhetj ük meg öt, a. ki megismerhetetlen;
hogyan k özelithetünk hozzá, a ki megközelithetetlen ; hogyan
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imádjuk, kin ek nincs imádásra szüksége és a kin ek jelenlétében kevesebbek vagyunk il semminél ?

Azonban az emberi léleknek költői kifej ezéseit, melyek
által Istennek nagyságát felmagasztalni szokta, ne tekintsük
11at.ározott, logikai állitásoknak ; s az alázatos szenteknek és
e lmélyedö istentisztelöknek ama szavaiból, melyeket az imádás kifej ezésének e l'ösbitésére használnak, ne k övctkeztessük

azt, mintha a szellemek örök atyját, mint teljesen felfoghatatlant, gyermekei hitéből és imaiból számüznünk kellene. A mit
a szent irás az Isten megismerésének l eh etetl enségéről, az ö
láthatatlanságá ról, 8 megfejth etetlenségérő l mond, mindazt a
hit. és kegyesség érdekében mondja; nem azért, hogyelbátor.
talanitson és csüggedésbe ejtsen, han em hogyannál nagyobb
bizalolUra és tiszteletre ébreszszen. A szent irás e szavai:

"valjon az Istennek mélységét megtalálhatod-e, avagy a Mindenható bölcseségének mindenestől fogva végére mehetsz-e ?"
s több hasonló helyek mind arra czéloznak, hogy megszüntessék az I sten iránti bizalmatlanságot s azt a téves nézetet,
mintha I sten csak olyan lenne, mint bármelyik közülünk, kit
~eljesen fölismel'h etünk, emberi mérték szerint mérl egelhetünk

s gondviselését egészen átérthetjük. Az ily bibliai helyek egyfelő] megróják s eloszlatni akmják allla korlátolt és gyarló
felfogást, m ely Istent Egyiptom, vagy Gö rögország isteneihez,

tehát emberi .zenvedélyekkel biró óriási lények hez, teljhatalmu királyokhoz hasonlónak véli; másfelől hirdetik azt a
magasztos gondolatot, hogy tul és felül mindazon, a mit Istenről tu(lunk, mindig va.n és fenmarad egy nagy ismeretlen, mit

biztosan és tökéletesen meg nem is merh etünk. De ha I stent
tökél etesen s egész valójáb an meg nem ismerh e~jí.ik is, ebből
nem k övetk ezik, s a szent iróktól is távol vo lt az fl gondolat,
mintha ö egyáltH.lábHn ismerhetetlen lenne; s nlin tha meg nem
ismerhetnök el egendőell arra, hogy öt észszerti ti szteletü nknek, mély imádásunknak s teljes szeretetü nkn ek tárgyává
tehessí.ilc Pál apostol különösen tiltakozik e nem-tudás ellen .
Az istenség határtalan mély ségeit ö is hirdeti, s Un-ol ~~a n
a gondolattól, mintlm Isten tökéletessége i kimel'ith etök, reJ telmei ~íthatolható k lennének i de azért hutározottan állitja, hogy
fi Teremtő n ek örök hatalma és istensége meghitható és iS111er-
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heW az Ő müveiben; mivelhogy a mi az Isten ről ismerve V.1U,
nlJilván van azokban; mert az Isten nyilvánvalóvá. tette ; 8űt,
a~ apostol szerint, Isten az ő lelki tulnjdonaiban még in·
kább megi smerhető a mi lelki tel'meszetünk aJtaI; mivelhogy

Isten ezeket is kijelentette nekünk az ő lelke által. Met"!
a lélek mindent kinyomoz, még az I sten mélységeit is. (I. k or.
II. 10.)
J ézus gondolkozásában az Isten ről alakot! legmélyebb és
dicsőbb felfogások az ő j ell e méről, gondviselését·ől és atyaságáról alkotott leggyermekiesebb felfogással egyesülnek. Istent a
tökéletességig kinyomozhatónak ő sem tartja. Alig mondott
valaki az emberi bizalomra nezye elcsitggesztőbb s Istent az
emberi gondolatok on felül emelőbb szavakat, mint Jézus, midőn igy szól : "az Atyát is senki ' sem isme ri , hn.nem csak a
Fiú, u de hozzá. teszi, "és a kinek a Fiú meg akat ja jelenteni."
(Máté ll. 27.) Es mégis J ézus azt igéri, hogy az ő AJyja eljön
és lak ozik vele a legalázatosabb tanitvány szivében! O mondja:
"az Isten lélek; és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben
és igazságban imádják," de hozzá adja: "ha engemet megismertetek volna, megismertétek volna az én Atyámat is; és
mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt - - mimódon
mondod azért te: Mutasd meg nekünk az Atyát ?" - Jézus
soba s7-m talál nehézsége t I stennek gyakorlatilag megismerésében. O fölteszi, hogy gyermekek is megismerik, és hogy az
angyalok és lelkek az ő Atyjának arczát szüntelen szemlélik.
A felfogást, hogy Isten egy végtelen, megmérhetetlen, mindenható láthatatJan lélek, J ézus minden nehézség nélkül meg tudja
egyeztetni azzal a gondolattal, hogy ö Atya, ,barát, társ, s a
személyes szeretet, imá.dás és ismeret tárgya.. Es e tekintetben
ő esak nyomdokain járt, és pedig szilárdabb és biztosabb léptekkel, a héber prófétáknak, kik e szavaknak: " felhő és homályosság vagyon ő körülte," rögtön utána tesz ik:" ,., igazság
és itélet az ő trónjanak erőssége." - J ób midőn igy szől:

,., ill.le, napkelet felé megyek és nincsen ott; ha pedig lHtpnyngot felé, nem vehetem éSZ1"e őt. Mikor éjszak fel é míiködil~,
nem láthatom i elrejti önmagát délen" - egyszersm ind azt IS
mondja: "ismerkedjünk meg Istennel, és legy Unk békében. "
Pál apostol eszavakhoz : "h(l)gy az Isten t (az emberek) kel'cs-
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sék, ha őt valamiképe n kitapogathatnák es meg talál hat.nák"
hozzá teszi ezeket is: "jóllehet nhl~sen messze mi közülünk
senkitől scm. "
T ény tehát az, hogy az egesz bibliai tanitás ama föltevésen
nIapszik , hogy I sten mind megismerhető, mind m egi smerhetet~
len j it legmcg ismcrhetöbb a l énye~ között, de egyszersmind l~g
k evésbé alk:dmas arra, hogy megismertessék n tök életességlg.
Abból, ft mit I stenben ismerünk, annak fontosságn, valúdisága.
és elegendősege ellen érvelni, a mit benne nem ismerünk annyi mint azt mondani, hogy nem ismeJjük az oczeánt, mert
scm fölüle tet egyszerre áttekinteni sem mélységel'c hatolni, sem
roppant tc,jedelmét belátni képesek nem \1agyunk j Ya gy (azt
mondani ), hogy nem isme l:jük a té rt, mert hatá rta lan és megm érh etetle n; vagy, hogy nem isme ljük lelkünket,. mert so hasem láttuk; őseinket s fl multnak nagy emb erei t, m ert c8ak ft
hn gyomAny b eszél felőlük.
Semmi sincs és semmi se m volt oly egyetem legesen, oly
sokáig, és legfontosabb jellemvonásaiban oly j ól ismerve, mint
épen a.z I sten ! A képzelődés, babona és tudatlanság istenei
mögött nlindig ott volt és é lt egy erőteljes f'ülfogás az alsóbb
istenek eredetéről; mindig élt az eszme az isten ek Istenérő l ,
az urak U ráról, fl teremtés véghetetlen fOl"l'ú s<Í.ról ! A z ő min denütt j elell val óságát, mindenhatóságát, változhatlanságát, l ~ít
hatatlanságát, az ő szentségét és igazságosságát minden k orban,
minden nyelven és minden égalj alatt elismerték, imádtfik és
dicsőitettéld Soha és sehol sem hagyta magát tauubizonyság
nélkül! Négyszáz évvel Krisztus előtt Cleanthes egy hym nust
irt a l\1indenható I sten dicső itésére, melyet Pál ap03tol fl Mars
halmán tartott beszédéb en idéz, és it mely ,-ul óban méltó is az
ö ihletett ajkail'a. A pogány világnak minden nagy költői á.télték a. szellemi belátás és telmagasztasultság am a megszentelt
pillanatait, midőn I sten , kit Jézus imádott, kinyilatkoztatta
magát, mint ll· tisztelet, a bizalom és imádás egyediili igaz
tárgya, szivükben, megismertette lelkükben. I sten, az ő valódiságában, az ő telséges szentségében, igazságosságában, szeret etéb en és kegy elmességében, egy oly Jény, kit az emberi
lélek, mihelyt az önismeretnek bizonyos fokára eljutott, már
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tenllészeténél fogva azonnal megérez, keres, és ben sől eg
megismer. :Móz~s nem teremtette az Isten ről yaló ismeretet a
zsidók kezött. O Istennek ama kezdetleges é. "áltozhatlan ki·
jelentésére hivatkozott és támaszkodott, a mely az emberi lélekben és Isten müveiben nyilvánul, s aztán meghatározta és

jellemezte Istent bizonyos helyhez és időhöz kötött meghatáro·
"Isok által, melyek hasznosok és sikeresek "oltak akkor, de
" melyeket a prófétáknak az érettebb korban el kellett hagyniok, hogy Istennek az emberi lélekben nyilatkozó eredeti és
folytonos kijelentésére vissza.térhessenelc Mózes, hogy a "álasztott népet a hamis istenek uralmától megszabaditsa, Jeho"át
ugy Wntette fel, mint a nép különös királyát, nagy részben
nemzeti és helyi eszméket, fogalmakat csatol"a hozzá; de ép
.az egyetemes Egyetlenegynek ezen szük körbe szoritása miatt
nngyon vigyázott, nehogy a nép félrevezettessék, s erösen hi·
"atkozott az I sten szellemiségére. "Oltalmazzátok annak
okáért szorgalmatosan fi ti lelkeiteket; mert semmi hasonlatosságot nem láttatok a napon, melyen szólott nektek az Ur tüznek közepéből a Hóreb hegyén; hogy meg ne fertözte3Sétek
magatokat, csinálván magatoknak valami faragott képet, vagy
valami bálványnak áb,-úzaMt." (V. ilfóz. 4. 15.) Mózes félt,
llogy fi Ilep visszaesik a testi természet Hma kisél'tetébe, mely
minden történelem tanusága szerint, It láthatatlan Istenröl lát ·
ható képeket állit föl, s bálványokat· rak ama szent ürességbe,
melyben Istennek láthatatlan lelke az ember láthatatlan lelkének imádására vá,·; me,-t ö nem a testeknek valamely basonmás elötti földre borulását, banem a lelkeknek a minden lelkek
Atyja előtti imádkozását, tiszteletét és fólemelkedését vál:ia és
oh.jtja.
.

,
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Es most vizsgáljuk csak meg,- mily kevés igazuk van a
modern bölcsészeknek és tbeologusoknak - kik Istent ismeretlennek es megismerbetetlennek hirdetik, midőn Isten
jelenlétének és lényének határk~lanságáról és megközelithet.
lenségéröl panaszkodnak. Kérdezzük ugyanis, hogy valjon,
ellenkező benyomásaink daczára is, mi nlll az Isten szellemiséqébp-fI, (lelki -vo ltában) olyan, a mi f>l,'ejti öt? Valjon nem ép
II

búlv:'tny, valjon nem

fl.

kép, v~lljon nem Istennek testies,
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érinth ető és behatároló
őt? Avagy vehetunk-e

ábrázolása-e az, a mi valóba n elrejti
látható testet vagy alakot lelkünkbe?'
Hordozhatunk-e magunkkal egy templomot vagy egy sátort
minden ütt, s birhatjuk.e azt magányunkban, alvó·szobánkban~
nyilvános ~ s tentisztel etei nken, Jeruzsálemben és nezen a he-

gyen'U? Ult adott és ad Isten a világnak, mit minden emberi
szivnek, hogy magával hordja mindenütt és minden idő ben hacsak nem ép az ő szellemiségét? Valjon az ő mindenütt
j elenvalósága, mit;denhatósága, és az ő különös gondviselése,
mely számon tartja fejünk hajszálait s az ég madarait, gyakorlatilag nem csak ngy és akkor l ehető és felfogható-e, luc
folteszszük és elfogadjuk, hogy ő szellem, lélek? Határolj átok,
zál:játok be őt valamely templomba, k épbe vagy oltár ba, valamely angyaIba vagy élő lénybe - legyen bál' ez az ő szent
Fia: - e bebörtönözés által azonnal számiiztétek őt határtalan világokból s milliók l elkéből. A bajnaicsillag ép ugy vállalkozhatnék a nap teendőin ek végzésére, mint valamely személy,
vagy kép, vagy korlátolt felfogás ama végtelen szellem helyének betöltésére! Vagy tim, mert I sten lelek, s a kik őt im ádják, szükség hogy lélekben és igazságban imádjá k - ezért
nem találhatjnk s ismerhetjük meg őt? D e hát mik vagyunk
mi egyebek, mint lelkek? Mit tud bárki is közülünk a látható
dolgok felől olyat, a mit melység, bámulatosság, egy..erüség:
es m egismerhetőseg tekintetében összehasonlithatna azzal, a.
mit tudunk a láthatatlan dolgokról, milyenek: gondolataink,
érzelmeink, ohajtásaink, reményeink, akaratunk és szenvedéIyeink? Láttuk ·e valaha ezeket? vagy Iltttunk-e testi szemeinkkel bármit is, a miről oly bizonyosak lennénk s a mit
oly jól ismcl'I1énk, mint ezek et? - Az I sten lélek, és mi megismeljük őt a mi lelkünkkel, es pédig csak azért, mert magunk
is lelkek vagyunk! Ha nem volnánk az Ő nsarjadeka, u az
ő lelki gyermekei: akkor egyáltalában nem ismerhet nők meg
őt, De mert lelki lények vagyunk, ezért ismCJjük őt oly jól,
oly mélyen és alaposan, daczára mindannak, fi. mi ismeretlennek s csak jövőben megismerendönek marad fenn az ő végte-

lenségében ,
Vagy tán Isten szentsége az, mit meg nem ismerhetünk,

mivelhogy gyarló és bUnös teremtmények vagyunk ? -

De
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hát mi adja tudtu nkra, hogy gyarló és bünös teremtmények
vagyunk, hacsak nem ép az Isten szentségének tudata? ' Meghajolna-e az ember félelemmel és tisztelettel saját lelkiismereteelőtt, ha fi lelkiismeret csupán helyi s személyes tulajdona
volna? }\ii az, a mit a lelkiismeret mond, midőn tiszteletet
parancsoló suttogásával figyelmeztet és m.egaláz - na te Istened, aniaz örök szentség, a lot én képVIselek, beszél hozzád
oly hangon és t~kintélylyel, melyről tudod, hogy isteni é..
örök! Az (a lelkiismeret) nem beszél kölcsönzött, idegen vagy
kétséges hangokon! Tekintélye ősibb, mint a nap, mint "kijelentések tudósitásai vagy fi történelem hagyományai; beszóde tisztább, mint a nappal világossága vagy vizek sokaságának zajongása ; nincs szüksége tanubizonyságokra vagy
bitelesitésekre; az emberhez, mint gyermekhez, szól az édes.
atya tekintélyével; IllilIt alattvalóhoz, egy királynak isteni
jogával; s biztos, független és megtörbetetlen viszonyt állit
föl az ember és az ihlető között."
Ez az Isten, és Isten szentsége! és valahol a lelkiismei'et él és beszél (hol ne beszélne?): mindenütt a legteljesebb
bizonyosságot, a leghatározottabb tényt, a legjobban ismert és
legáltalánosabban elfogadott dolgot hirdeti, t. i, szentségét
annak, a ki az ő erkölc,i törvényét természetünk benső oltárára írta akkor, midőn az embert az ö erkölcsi képére teremtette! Merészeli-e valaki, a ki lelkének ezen meghódolás!
parancsoló s fi bünös szivet megrenditO nralkodóját valaha
látta és érezte, - mereszeli-e monda.ni, hogy ő nem hiszi,.
nem ismeri, s nem tudja megtalálni Istent!?
Vagy tán, Isten müvei, melyek az alapigék szerint őtc
hirdetik, ·ugy ismertetik őt csak mint a törvény és a távol.
személy ten érdeklődés Istenét, nem pedi~ mint. egy közvetlen
gondviselő, atyai uralkodót? - Tagadhatatlanul vannak az 5
müveiröl, a megbonthatatlan rendről külső személytelen müködéseil'ől és ú,jairól oly kijelentés~k, események, melyek
megfagyasztják a lélek forró vágyait s a remegő és védelmet.
kereső egyént, ki különleges tekintetbe-vételél't esedezik, ama·
~özös sorsnak vetik a,lk, mely nem tud az egyénnek személyes
fontosságáról s megtagadja tőle azt fl. kizárólagos helyet, me-

10

lyet

Ő

a mennyei Atya

v éd ő

szárnyai alatt elfoglalni vágyott.

I gaz; de valjon Isten mUveinek eme kij elentései s

it

dolgok,

melyeket fájdalmasan hordozunk és " melyek et mint I sten
tanitásainak j eleit és eszközeit saját meggondolásuuk s batorságunk ará.nyában v égül is e lfogadni tartozunk - nem é pen
flzt bizonyi~j ák-e, hogy Isten olyan, a min őu ek le nnie kell , és
LL minő n ek őt, nemesen és elfogulatl::m ul go ndolkozva , mi is
l enni ohajtjuk ? E kij elentések ugyanis arra indítanak,

hogy adjuk fel az Istenről alkotott k edvencz, de részrehajló
felfogásainkat ; ezek helyett fogadjuk el a lá thatatlan dolgok·
llak és az Isten j elleméhez tartozó tulajdonoknak ama valódi
kije lentése it, mely e k az ő magasztos tartózkodásában, az ő

t iszteletteljes távolában és magaslatában, az ő egyenességében
és '·észrehajlatlanságában nyilatkoznak. Ez úton m eggy őző
dünk arról, hogy amaz elpuhult asszonyias és gyermekies fel·
f ogások, melyeket az elkényesedett, ön ző emberek k ereszté.
nyieseknek k épzelnek, valójá ban nem egy ebek, mint az egyoldalu k edvezésnek, a részrehajlásnak, az ember i gyengeségekk e l való ki egy ezésnek ,

es az önsze J'ete tnek m eg ves ztegető,

lealázó eszméi, melye k I sten "alódi j ell emével össze nem fér·
nek, sőt attól távol állanak. - I sten a mi Atyá nk, de a mi
Atyánk Isten l I sten a j elenvaló, egyetemes és különös gondviselés, ki nélkül a bolygó csillag nem k övetheti pályáj át, és a
"verebecske földre nem eshe tik ; úmde ő - müv ei azt mond·
j ák - nem az az asszonY!!ls anya, fL ki eln éző gyengesége

által elrontja gyermek eit; O n em az " részrehajló atya, a ki
egyik gy ermek ében több szeretetreméltóságot lá tya, annak
k edvez

fL

többiek l'óvására. N em is ol y an Ö, mint egy tul ságo .

san szolgálatkész dojka, rohanva, hogy fölragadja s megesó.
kolja ,~ gyermeket minden egyes alkalommal, a midőn elbot·
lott. O igy szól, az. ií úliivei által, "állj meg a lábadon l" Szól
az ö nagy törvényeiben: olvasd rende lete ime t; azok nem csup án egyéniek és személyesek csak reád vonatkozólag, hanem
minden gyermek eimet illetik; kibocsátom azokat az egész
nagy családban egy szülői hangon, hogy a gy ermekek megism~lj ék vi szouyaikat egy

kö~ps

törvény hez és egymás,hoz,
mlDt egy aty á.nak gyerm ek ei. O szól, én vagyok a tél ép ugy,
lpillt a ny úr; fL j eg es fagy ép úgy , mint a langyos meleg.
En vn.gyok a törvény ép úgy , mint n. szet'etet; én Yllgyok II
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.
méltóság ép úgy, mInt

iL

' vagyok az,
kegyes lCCI'cszkedés. En

kit félni k ell ép úgy, mint kit szel'etni kell. Hallgathatok
ép úgy, mint beszélhetek j d~ bizzatok bennem, midőn eh'onulva vngyok - ép ugy, mint midőn kitárom szivemet. _
Vannak hófnvatagok és viharok, vulkánok és villámok, m él'gek és kigyó k, felhők és sötétség, halál és bánat i vannak
iszonyu közös megpróbáltatások és szenvedése,k egymásért,
s ezek mellett ezel' dolgok, melyek mutatják és bizonyitják,
JlOgy fl. természet - Istenn ek másik neve - nem akarja
gyermekeit scm elk ényeztetni, sem rózsa-agyakon ringat\ra
nevelni, scm selyemfonalon vezetni, sem legyezgetni őket az
.ök személyes fontosságuk s nevezetessegük felöl alkotott gonJolatokkal, képzelődéssel. - lVIit mondanak tehát e kijelentések az I sten jellemének és kOl'mányzásának valódi méltóságáról, az ö teremtésének igaz dicsőségéről, S ~z emberi lélekn ek
.ama nemes valódi viszonyáról, mely azt anuak eredeti fOl'rAsállOz csatolja? - Egy nagy emberi uralkodónak törvényhozása,
törvényeinek résZl'ehajlatlansága - ha az az egyének helyi és
személyes érdekeire nyomást gyakorol is - yaljon azt bizollyitja-e hogy az uralkodó nem személy, s nem szükségképen
",tyja népének ? Vagy még tovább menve, egy iskollmak fegyelmi rendszere s szigoru eljárásai valjon csak arl'a valók-e,
hogy bizalmathnságot keltsenek vezetőjének szeretete s ben ső
l ényeges gyöngédsége iránI? Bizonyára nem. MOljdhatjuk-e
]lát, hogy nincs isteni szeretet, nincs gyöngédség, nincs szemé,l yes közeledhetés, nincs fi magános szükségekre és bánatok ra
...'tlkalmas gyógyszer, nincs isteni közelség a természetben? Ki
.az, a ki tanulmányozta a madarakat fészkeikben, vagy l\. hangyákat lakásaikban, vngy a virágokat bimbóikban és teljes
szépségUkben, - ki az, a ki érezte, hogy az ci öl'ömeivel és
bánatávnl a nagy természet rokonszenvez, a ki néma csendben
.szemlélte a dicső és hallgatag cs illagokat, fi, tavasz pompáját,
.a nyát:nak teljes szépségét, - ki az, a ki az emberi szel'et~t
s?emelbe tekintett, s elmélyedve figyelte I sten teremtményeInek útait, a gyermeket az édes anya kmján, vagy épen fi VIJáman ugl'ándozó bál'ánykát, a madarak dalát, a szellők halk
susogását, - szóval ki az, a ki fi természet által szeretve, át-ölelve et felmagasztositva, mégis mondani mel'észelné, hogy
Istennek Iúth:üatl:m dolga.i nem világosan IátlHltók, v.ugy hogy

]2

világ teremtéséből az ö örök hatalma és istensége fól nem
i s merhető? !

,fl,

Elég prótán dolgot ha.llottnnk már Istennek megismerhetlenségérő l és táv oll étéről! Elég régóta már, hogya természetet megfosztottuk szents6gétöl, isteni te remtőj étől és lak6jától
ama téves gOlldolat miatt, hogy ezltltal a kijelentést dicsőitjük é.
gazdagitjuk. Vigyázzunk, nehogy az Isten igazságát hazugsággá.
változtassuk ; nehogy a. teremtményt inkább ti szteljük és szoL·
gáljuk, mint a teremtőt, a ki áldott örökkön örökké.

Adjunk halát I stennek, mint keresztények, ama kij en tés6rt, mely áltat Krisztus a természetet oly világosan és érthetőell
magyarázta, s Istent az ő müveiben és u~jaiban mind nyilvánvalóbbá és felfoghatóbbá tette, megalapitvá n ugyanakkor az il

atyaságát, s kielég itvén az ő atyai személyes gondozása iránti
vágyainkat. Mert ha valamely kijelentés ellene mondana ama
tudatunknak, hogy Isten a természetben jelen van s müködik:
e kijel ~ ntés nem lenne hihető és elfogadható. Ezt Krisztus sem
tette. O megállott a természet ölén s hivatkozott annak bizony.
ságtételeire. Nézzétek a mezők liliomait! - Pál a feltámadás
észszerü voltának védelmezésében a magra hivatkozik. Jézus
sohasem engedte, hogy tanitvány'ti szeretetüket és czéljaikat
csupán őbenne összpontositsák. O az út volt, nem pedig a.
czél; a világosság, nem PIt.dig a tárgy, melyet e világosság segélyével k eresnünk kell. O magához vonta az embereket azért,
hogy Istenhez, az Atyához irányozza és vezesse őket. Legyen

áldott az ő útmutatása és ihletése! De ne próbálj uk őt az Aty ..
helyére tenni s ez áltat a saját szép, és dicsőséggel szerzett
trónjától megfosztani! Mert jaj nekünk, ha az ő követőinek
tulzó követelései s bálványozóinak amaz irány törekvése, hogy
a vallások alapelve - I stennek egyedül imádása' - elfelejtve
legyen, alTa inditják a gondolkozó embereket, hogy elfeledjék sőt becsméreljék az evan geliumot, a melyet ő a vi hig·
nak hozott!
Az Isten, kit Jézus ismert, SZe l"etett és imádott, határo·
~ott és eléggé megi s m erh ető a tanitványok által. Dávid ismerte,
lmádtn és szerette öt. Patrial'chák és pr6fétilk, szentek és böl-
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esek mind ugy találták, hogy ö nincs nagyon messze senkitől.
Tudták, hogy Isten lélek, s nem is kivánták az ő testi és sze·
mélyes megjelenését avégre, hogy ti szteletüket s ismeretüket
:felvilágositsa. A kik azt vélik, hogy a Krisztus azért jött, hogy

nekünk új Istent, vagy egy k evésbé lelki Istent adjon, vagy
llOgy az Isten és ember közötti közlekedésnek valamely lényeges
"ehézségét elmozditsa : azok egészen félre értik s lealázzak az ö
küldetését. Jézus az oj elleme és lelki életszabályai által való ban végtelenül tel:j esztctte s tisztitotta az Isten atyasága felöli
ismeretet; s dicső és átható világossá.guan tüntette fel az isteni

jellemet. D e mennyire vérezhetik szive, midőn látja, hogy az
emberek a láthatatlan Teremtő helyett egy hozzá (Jézushoz)
hasonló teremtményt fogadnak el és imádnak ! Mennyire ohaj-_
taná közbelépni s a lelkek millióit e téves bálványozásból az
igaz útra vezetni! De hála Istennek , a közbelépésre nincs

szükség. Egy magasztos érzet, egy benső ösztön megóvja és
visszatartja az emberiséget attól, hogya régi nyomon tovább
is haladva, az ember hasonlóságára magának Istenről képeket
alkosson! A k ereszténységen kiviillevő népek már visszauta-

sitják a ker. vallást, s nem hajlandók elfogadni mindaddig,
mig az egyház az eredeti, tiszta egy isten hivésl'e vissza nem

tér. Nekiek fi háromság' ép ugy nem k ell mint bármely polytheismus, több isten hivés. Tudomá.ny és bölcsészet ellene
mondanak s oda hagyják az egyházat, hogy egy teremtménynek ily hihetetlen imádásától. megszabaduljanak. Az istenitett
Jézusnak hamis tana, ki.nek kizárólagos imádása fi k el'. egyház

nagy részében oly magas fokra jutott, elébb-utóbb meg kell
hogy szünjék szüz Mária imádasával együtt. S csak a midőn
Istennek szellemisége s az Atyának osztatlan fenhatóság"
hel~~'e állitva és azon a ponton lesz, a hová a természet, az ész,
a kIJel entés, a tudomány,

fi

bölcsészet, a patriarchák, az apos-

tolok es maga a J ézus helyezték: csak akkor fog

fi

J ézus vaa mi ~isz

16di vallása igazán megalapulni, csak akkor fogja ő
teletünk~en, szeretetünkben és szolgálatullkban az ö val6dl és

méltán kiérdemelt helyét elfoglalni.
Épen azért ragaszkodjunk mi szivvel és lélekkel a mi
unitárius hitünk nemes és dicső egyszel'üségéhez ! E hit ~'tl t? 1
vezetv e, k eressü k az Istent a nagy természetben, annak ba -

•

1 .,

mulandó szépségében, megragadó összhangjában, változhatat-

Jan tö rvényeiben. Keressük őt, s megtaláljuk , "mert az ö lát-

ha.tatlan tulajdonai a tel'emtményekből észlelés útján megláttatnak . " - K el'essük őt mindenek feletl önmagunkban, a.
j ózan ész intelmeiben, a lélek tiszta vágyaiban, ohajaiban és
áhitatában, a kedély reményeIben és bizalmában s a lelkiismeret sugaJlataiban! k eressük, és megtalálva bizonyitsuk
be, hogy az I sten lélek lévén, mi őt lélekben és igazságban
imádjuk, s az I sten igazságát hazugsággá változtatni, a Teremtő
helyett a teremtményt imá dni hajlandók nem vagyunk; de
hiszszük , hogy eljön az idő, sőt már itt vagyon, midőn az emberek átértik és átérezik, hogy nincs más imádandó, csak
Atyá, aZ egyetlen egy Isten, ki mindöt'ökké áldandó. Amen.

