
Keresztény isteni tisztelet. 
-,,--,--

Unitá,rius teITlpl01uszentelési b eszéd. 

(Newport, Rhode Island, julius 27-én 1836). 
, 

,T án. 4: 23, 24 . Eljö az óra és az most .... ,~gyOLl! llll· 
kor az igaz ímádók iUl.tdják az Atyat lélekben 
és j,yazsáahau: mert- az .-\ tyn. ilyeneket keres, 

:::o :O' , j'k" t kik őtet imádjilk .-\z htell lélek : l'S it ~l o 
iDládj .. 'tk: szükség\ hogy lélekben és igazságban 
imádlitk. , 

Eg)' épületnek isteni tisztelet helyéül való felavatási ün
Ilepélye ,t hála és öröm ki"áló tárgya, ~Ug ha ez~n ünnepélyt tö
lünk kiilőnböző nézetii keresztények rendezik: akkor is lelki gyö-, 

nyört kdl abban találnunk ; lllert fel kell tennünk, hogy fel ebará
taink. rt kiket az igazságról és kötelességről nl ló megg~'öl.ödésük a 
vallásos szertartásokat ilIetöleg tőlünk elkülönűzni kényszerit azokra 
t'ppen ol)' nagy sulyt fektetnek mint mi: és ennek üzon gOlldolatm kell 
minket, vezetnie, hogvakeresztény valhís ugyaunyira ,Is t e un e k 
pfeje 3 7. idr e~ség re t;) anuak igazságai oly világosak és épüle
tesek, hog)' tiszti tó befolyásukat II téres nézetek dawira i" a Iüisz
tust elismerii és az li tanitásait követő minden felekezet kisebb na
!Fohh mértékben ,'rzi. Örömiinkre kell szolgálnia annak a gondo
latnak, hogy az Istent egy felekezet sem monopolizálhatja : hogy az 
ő szelleme mindenütt jelen van: hogy ft vallás, gyökérszál,ü az elll
hen lélekben len~ n megfoganto7.\"a1 ,ulll:i téves felfogás között is é1-
het és Yirágozhatik ; hogy az igazságot és járuborságot épp oly ke
n'ssé lehet eg)" templomhoz kötni. mint a Wlp fényét "gy szobá
ba z!Írni; hogy a forma, név- és hitbeli wímos különbségek mel
lett is, Isten ked'-esen '-eszi a mi tiszteletünket és lélekben mind 
nyt\jan ó hozzá emelkedhetünk. 
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Szokásban van korunkban a t~rsad8lmi élet-különbözö czéljaira, 
a törvénykezés PS konmlnyz:ís, ft tudományok és művészetek számá
ra pompás épületeket emelni ; de bánnily fontosak legyenek is mind
ezek, még sem ezek u legnemesebb érdekiiek. Az ember legfelsé
gesebb viszonyai nem n politikai, nem a földi é~ érzéki vi~zonyok. 
Minket nem elégít ki a természet. tanulmányozása és me.ghóditása~ 
u polgári rend megálJapibisa s lelkjink oly ismeretekkel .. aló felru
h,íz,ísn, fi melyek csak külső életünk széppé és kényelmessé tételé
nek megfinn}i eszközei. Szükségeink mélyebben , erőink és hajla
maink távolabb gyökereznek, mint il k ü I s ő világban. !\'Ii I s t e n
t ő l slIirmaznnk. Legszorosabb viszonyunk az Istenhez való viszony -
és csa~ teremtőnk megismerésében találhatlmk békét és kielégitést. 
Az ember dicsőségét vagy ~alócli rendeltetését oelll azok (\ nagy

szel'ü épületek jelölik, melyeket a llIiiépité.zet földi czélokra emelt. 

Egy kicsiny templom ég felé emelkedő szerény tornya hangosab

ban beszél ,'lZ ember természetérő l , méltó,ágáról 5 rencleltetéséről, 

nlÍn! Göröghonoak és Rómának minden kőoszlop.i és boltivei, 

mint Ázsia mallZoleumai vagy Egyiptom gúhíi. Nem iIlő-e tehát 

a hála és öröm hozzánk, midőn egy hajlék az Isten tiszteletére 

remieltetik ? 
A haj lék, melybe most öszszegyültÜ!lk. Ilem egészen uj , sőt 

falai régebbiek min!" legidősebb közöttünk. De oly nagy válto

zásokon Illent keresztiU, hogy ha azok, a kik alapját letették, II fOld
re visszatérnének, alig ismernének rá egykori munktíjokra. E mel

lett f'e'Y uj vallást követ ö gyülekezet birtokába jlltván, a jelen tem
plom-szentelési ülluepélynek megvan II maga értelme. Czélom 

beszédemben megmutatni, hogy háhíval és örönunel kell e hajlék
ba lépnünk: e l ö s z ö r szért, Inert ez a szó legátalánosabb értel
mében véve, i Et eni ti sz tel etre vaul'endelve: és máso dszor 
azért, Inert éppen unit. á riu s i s teni ti szt elet helyéül szolgá
land. Beszédemet nehány személyemet és a belyet illető észrevé
tellel zárOlll bé, a mi - hiszem - Illeg lesz engedve egy olyan 
egyénuek, a ki e szigeten született és neveltetett fel, a kinek szivét 
a belyi ér<lekek igen közelről. érintik, és a kiuek lelke elött fi mult 
idők endékei megujulnak most, midőn hoszszn távollét után ismét 
azon falak közt áll, " hol gyennekkorában oly édes volt nlnie , és 
a hol ifju keble némely legelső benyomásait nyerte. 
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I. 
H,II á.v!l 1 és ö römm el kell ehnjlékb,d épniillk, mivel 

t i s z t e I e t é r e vall rendelve. E hajlék ezélja, hogy falni között az 
emb~rek öszszegyül"én j bémutnssúk Istelluek lell{ök vullll.SOS hódo .. , 
]atát; Idfcjezzék és megszilál'dits{u!: kegyérzchneiket, s7.eretet9ketj 
háláj okat és bizalmukat; hogy it.t égi ihletést kcmssenek és talál
janak; hogy megtanuljttk az Isten nkat'atj:.í.t s mngolmt az Isten előtt 
kedves erényeknek szenteljék. Ez a hajlék nz Isten dicsőségére vall 

emelve; arra van emelve, llOgy u nagy milldenséghez lUtl:;onlónu 
az ö dicséretét szólja, fi Jegyen az Isten lényének, töl\:élyének és 
hatnlmánakemlékoszlopn. Az lst en ti s ztel e te az ember leg
fel s égesebb rendeltetése; mert" l eg szebb tehetsé
geknek a legfel s ége s ebb tárgygya l való foglalkozá
s á r a s z o l g ,i l. Sobt kell köszönniink Istennek; (Ic sellnnit selU 

inkább, mint azt az c r ő t, mely az ő megismerésére és im{~dását'n. 

vezet. A teremtmények ÖSZS1. c gc dicső hítvány ; de van a Uli 

lelkünk és szivünk előtt még dicsőbb, és ez " t e r e III t ő. Van va
lami isteni azon tehetségekbcn, II melyek képesekké tesznok minket 
arra, hogy II lát.ható vih\got tallulmÍlllyozzuk CIs uzl. ukaratunlc, ](é

nyelmünk és élvezeliillkre felhaszmíJjuk; dc sokkal istenibb az a te
hetség, melylyel II láthatatlant keresllctjuk, magunkat a véges és 
változó dolgoktól függetlenekké tehetjük, és felemelkedhetiink • 
v é g e t I e n II e z és örökkévalóhoz. Szép dolog, hogy II földet és 
tengert, a szeleket és tüzet, a napot és csillngokat szolgáinlck!Í te
het jük; de mennyivel szebb, hogy azokat szellemi szükségeink Ide
légitésére felhasználhatjuk, hogy égi igazsiÍgok t."nitóivá, Ilálunlmál 
dicsőbb lényhez való vezérekké, az ember és teremtője közötti egye
sülés kal'csaiVlí tehetjük. 

• . Voltak, a kik az istentisztelet becsét Idsebbiteni akarták, ugy 
tüntetvén fel azt, mint egy önkényes és természetellenes intéz
ményt, mint önző czélokra szolgál6 emberi találmányt. Ha időm 

volna, örömest megczáfolnám ezt az álbölcselkedést, megismertet
vén veletek az emberi természetet, megmutatván, hogy ez a 
vallással mimlen elveire és szükségeire nézve elvállllltlanulőssze 
van kötve. · De csak egynehány, a t ö r t é II e t b ő I vett megjegy
zéssel felelhetek az ellenvetésre. A történelem tanusága szeri"t 
csakugyan voltak korszakok, melyekben a vallási elv béfolyása 

• 
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megszüntnek látszott lenni; de ez megtörtént más nagy elvek)!:el 
is, a melyek faJunk bizonyos fókozatán néha szintén eltünnek. Van
nak a társadalomnak bizonyos állapotai, a melyekben az ismere
tek utáni vágy mÍlltegy kihaltnak hítszik az emberek között és 
ezek századokon át a baromi tudatlanságnak adják át magokat. 
Vannak államok, a melyeknél fi jobb sors keresése vágyának egyet
len jeiét Sem lehet fe\találni, és a társadalom hoszszn időn át moz
dulaUan állapotban marad. Vannak mások, a melyeknél a szülői 

érzés is annyira el van tompnlva, hogy az njszülött gyermeket 
vizbe vetik vagy a zivatarnak kiteszik. Hasonlóan a vallási elv,js 
bizonyos korszakokban alig felismerhető; de azért nincs elveszve. 
Egy elvnek sincs egyetemesebb nyilvánulása. A legsötétebb kor
szalmkban fel lehet találni egy felsőbb erő sejtehnét. Az ember 
érzi, hogy van egy felette álló lény és ezen lényhez köti mindazt, 
a mi az ő kezdetleges felfogása szerint nagy és tiszteletI·eméltó. 
Azon országokban, hol az épitészet ismeretlen volt, az emberek 
méltóságteljes fát vagy kőszi!daüreget választottak az isteni tiszte
let helyéül, és midőn az épitészet feltünt, az Istennek épült tem
plomok voltak emlékjelei. Mielőtt a betüket feltalálták, már hym
nusokat szerI,esztettek az istenség dicsőitésére és a zenéről oknnk 
van feltenni, hogy az tc vallás szülötte. A zene a maga kezdetle
ges állapotábau az embernek egy híthatatlan erő iránti félehnét, 
vágyát, reményét, háláját és magasztalását fejezte ki. Azt mondod 
nekem, kétkedő barátom, hogy a vallás a papság találmánya. Hát 
a papság hogy származott? Mi adott anuak hatalmat ? Miért hogy 
a hajdankori törvényhozó a törvényeket az istenektöl vettnek ál
litotta lenni? Jellemző az a tény, hogy az emberiség legrégibb ve
zérei az égtől várták ft fóldi intézmények biztositását és megszi
lárditását, s kénytelenek voltak az emberekhez az embereknél fel
sőbb rendü valóságok nevében szólani. A vallás ősibb és szilár
dabb alapja a társadalomnak, nlÍnt ft kormányzat. A Jniveltséget 
enuek köszönhetjük. A leghatalmasabb birodalmalmt ez teremtette; , 
és az emberek mégis kérdésbe teszik, ha vajjon a vallás eleme-e, 
alapelve-e az emberi természetnek! 

A baJdankorban, mielőtt a tudomány hajnala felelevenült vol
na, az emberek mindenben, a mi é r z é k e i k r e rendkivülileg ha
tott, az istenség közvetlen nyilatkozatát látták. A vad népek előtt 

* 
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a mennydörgés betliszerinti értelemben az Isten szava, a 
ő nyila és II szélvész az ö lehelete volt. Minden "zoltatlan 
ményt esudánal, tartottak, s ugy tekintettél, ""olmt, mint égMI 
származó igéreteli:et a jóért vagy mint fenyegetéseket 3.. gonoszért. 
Ezek a kezdetleges felfogások elenyésztek a t II d O lU á Y világa 
elött, amely változImtatlan törvényeket és a természetnek áll,mdó 
rendjét tanit ja. De ezekben a törvényekben, ebben a rendben a 
valL,si elv még számosabb és erősebb bizonyitékokat talál az l s- . 
tent illetőleg, mint a vad népek találtak az ö csudáikban. A 
Iiennydörgésnél és szélvésznél korunkban hangosabban hirdetik az 
istenséget az Ő munkái, a melyek utolérhetetlen bölcseségét, za
vartalan öszhangot s helyes ezélt mutatnak ott is, a hol az embe
rek egykor csak zürzavart és rendetlenséget láttak. Korunkban 
mélt,1n ellllondhatjnk, hogy az isteni tisztelet alapja saját természe
tünkben van letéve, mivel t~rmészetünlmek ezen kimive1ése által 
közelebb jutottunk a külső világ által kijelentett Istenhez. A felle
gek, melyek egykor il teremtett világ felett lebegtek, szétoszlottak. 
Az ég és föld, a fűszál és az ember, mióta a tudomány azokat 
kifürkészte, hangosabban szólnak Isten mellett, mint valaha. Most 
az Isten ujjaira iRDlerünk ott is, a hol egykor a miveletlen embe
riség nem volt képes azt felfedezni. S a tudomány haladásának 
nemcsak azt köszönhetjük, hogy a vallás mélyebb és erősebb ala
pot vert szívünkben. A III íí v é s z e t és ipar a magok folytonos fej
lődésökkel megtanitván minket arra, hogy miként forditbatjuk az 
Isten müveit saját hasznunkra, miként szerezhetünk magunknak 
azok által több kényelmet, s miként kevesbithetjük vagy kerülhet
jük ki az emberi szenvedéseket, ezáltal egyszersmim] uj bizonyit
ványait szolgáltatták nekünk a teremtő jóságának. Továbbá a tár
sadalom fejlődése is uj erőt és bűbáj t kölcsönzött az emberi ter
mészetben nyiIv;í.nuló s z é p ér z eté n e k s ennek következtében 
az Isten teremtménye sokkal vonzóbb és felségesebb mű lett, mint 
a minőnek egykor elődeink tartották. Mindezék felett az emberi 
nem . fejlődésével folyton gyarapnló e i' k ö I cs i fogékonyság, a fino
mult és megtisztult érzések megannyi uj képességei a vallásnak. 
Természetünk szüntelen nj s z er v e k e t fejt ki magában az Isten 
felfogására .és megismerésére nézve. Az eJ?1beri nelll a maga fen
Eillib ~élokra ft\ilödtével nem válhatik meg a vallástől, mint a 
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hogy megválik a kényelmesebb lakásért a fák oduitól sa kőszikla , 
ii l'egeitől; a hitet nem vetkezheti le s~nki, bármily Mlcscsé legyen 
iR; a ,Ilit nem szállhat tova az , értelem gyarapodásával, wnt köd a 
nap sUgarai előtt. Ellenkezőleg, a f e I v il á g o su It I é I e k e Jöt t 
a v'allás uj é s magasz to sab b al'akban tűnik f el. Az Is
ten, kit amiveletlen eIliber egy helyhez kötött és gyámság alatt 
tartott, az ismeretek fejlődésével hovatovább mind magasabb ttónra 
emelkedik és hatalmasabb kormánypálczához jut. A lélek, azon 

, arányban, a mint tehetségei szélesbülnek, hajlamai finomodnak, az 
istenségnek mind dicsőbb jellegét ismeri fel önmagáb,an, 
annak szellemiségét saját sze llemi és erkölcsi erejéhől 
jobban megismeri és neki bensőbb isteni tisztelettel adózik. Ily 
e rő s alapon nyu gsz ik az i sten i ti sztelet az ember 
t e r m é s z e t é b e Il, Megtámadhatjuk sokokkal ostromolhat juk azt, 
de könynyebb ft világegyetem törvényeit felforgatni, könynyebb a na
pot pályafutásában megzavarni , mint. az Isten eszméjét az emberi 
lélekből kitörölni, mint tiszteletét a fóldról száműzni. Minden mas , 
szükségeink lényegtelenek. Állati szükségeink időhöz kötöttek ésa 
testtel mcgszünnek. Az Isten 'utáni vágy a leghatalmasabb. A lé
lek, a szellem II maga forrása felé tör. Ez csak a tökéletes lélek
hen, csak a végtelen szellemben találhat kielégittetést. Az isteni
tisztelet tlllélt minden forradabnat. Megvesztegetve, lenJacsonyitva, 
megtámadva, mégis él, mert. h a I II a t ft t I a n mint t á r g y a; halha
t,atJan, mint a l é l e k, ft melyből ég felé e m e lk ed ik. 

Öl'üljünk annakokáért e hajlékban, mely isteni tiszteletre van 
szentelve; ennél felségesehb rendeltetése nem lellet. Az egeknek 
egei nem birnak dicsőbb elhivatással, nem adhatnak magasabb 
örömöket. A világegyetemnek nincs magasztosabb miive. Ennek fő
kötelessége az Istenrő l beszélni. A' nap az Mlati és növényi élet, 
nek SZilmtalan nemeit hiván életre, nem gyakorol ahoz hasonlit~ , 

ható béfolyást, mint az, a mely az emberi lelket kegyességre éb- , 
l'esztvén, az Isten dicsőségének 'képm,\sává, ' hirdetőjévé teszi. 

, II, - . 

Szólottam a legártatlauabb értelemben vett isteni tiszteletről. , 
mőadtam, hogy tekintve azt, hogy e hajlék isteni tiszteletre :van , 
rendelve, hálával és örömmel l"m abba belépnünk; de érintetlen , 
hagytam 'azon különös forma t.írgyalását, a melyben itt lstén illla, . 
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d.lÜldó lesz. Most .már tovább megyek $ megmutatom, högyaz itt 
gyakorland6 külön 'ös isteni tiszteletet tekintve, 'ez allialom 
szintén kegyes örömökre lelkesit. Nem szükség mondanom, hogy 
jóllehet a vallási elv az ember természetéhez tartoMk; mindazaltal 
nem nyilatkozik niindig ugyanazon formában. Ha az. embetiség 
megegyezett is az ISten ismeretében, az ő előtte kedves tisztelet 
módjában nem egyezett még. ValóblÜl, kikeriilhetetlenilek látszik, 
hogy az emberek, kik a gondolat minden tárgyaira nézve oly különbözö· 
itéleteket formálhatnak magoknal" különböző fogalmakat képezzenek 
magoknak a láthatlan, végetlen és kiftirkészhetlen Istent és az ő tisz
telése módját illetőleg is. A nézetegység sehol sem található,legke:vésbbé 
várható pedig a vallásban. Hogyan lehetne gondolni is, hogy az 
emberek, a kiknek képessége és miveltsége oly különböző, a kik 
oly különböző iskolákban nevekedtek fel s az életben annyi ' meg
próbáltatáson, külső és belső küzdelmen mennek át, eredetöket és 
rendeltetésöket, az Istent s jövő életet illetőleg ugyanazon' ered
ményhez jussanak. Következőleg a vallás megszámlálhatlau formá
kat vett magára, a melyek közül némelyek teljesen méltatlanok 
a felséges tárgyhoz. Az istenség nagy eszméje gyakran az ember 
önző vágyai, reményei és félelmeiuek esett áldozatul és ezek azt 
annyira elbomályositották, hogy tisztitó erejéből vajnii kevés ma
radt meg. Az embert szükségeinek érzetében, bünös voltának ön
tudatában, kitétetve a szenvedéseknek, és főleg a természet meg
rázó jelenségeitől megdöbbenve, félelem és rettegés fogta el azon 
látbatlan és ellenállhatlan hatalom előtt, a melytől magát körülvé
tetve lenni látta. Innen az istenitisztelet főczélja az volt, hogy az 
Isten haragját megengesztelje s annak jóindulatát magának bizto
sitsa. Ezért az isteni tisztelet igen sokszor nem volt egyéb, mint 
üres szertartás, az aljas kegyvadászatnak nyilvánulása, különböző 

ajándékoknak és áldozatoknak bemutatása. Innen vau az is, hogy 
az isteni tiszteletet egyesek és népek gyakran csak arra használ
ták, hogy általa a niindenhatót saját érdekeiknek és czéljaiknak 
megnyerjék, s nem arra, hogy a lélekben a végetlen nagyság, jó
ság; igazság és szentség iránt kegyes, felemelő, örömteljes és gyer
meki érzéseket ébreszszenek fel. Magában a kereszténységben is 
az emberi !ltarlóság nem kis mértékben elferditette az Isten esz
méjét. A félelem és önzés az isteni tisztelet engesztelő áldozattá 
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sltlyesy.tettc alá, melym,k czélja az embernek Istentől való rette
g',s6i: (lIIyhiteni s sy.úmára a jövö életet biztositani. Mindenik fele
kezet bevitte a maga vallásúba II maga tökélytelensegét is. Közü
IlInk Benld scm diesekeclhetik avval, hogy e hilJáztatáa al61 kivé
tI,]I, érdemel. Hogy ez 11 hajlék egy egészen tökéletes, minden hi
Mtól és tévcdéstiíl ment isteni tiszt.eletr" lmlne rendelve, hasonló
képpen lIcm {,lIit.l,ntjuk. Dc én azt IIiBzcm, hogy it társadalom és 
kereszt<ínység j'ejWdésévcl n" istenségr!Jl tisztább fogalmak jöttek 
Jütrc s Ilem titkoIhatom el nbb<:Jj meggyiiziídésemet, hogy az Is
tenről és az ö tisztelése módjá.ról való Rl.OIl nézet.ek, " melyelmck 

• 

hirdetésére II hajlék rendelve vall, annyi"" mcgt.isztuItak s annyira 
fü1vilí.gosultnk, hogy tcJj()sell igazolják falai között támadó Mla- és 
ürömérl.éseinket. 

1';z II IUijlék nem azért építtetett, hogy "kár o nmJt idök, 
akál' II jelen korszak babouáit rncgöröldtse. Ez it hajlék nem azért 
épittetett, hogy nr. ide jüvö kegyes lelkek folytonosan jajveszékel
jenek vagy II magok vagy " músok tévedései feJett, Er. Il hajlék 
nz igazság terjesztésére épit,tetett; épittetett abbal! a 
llitben, hogy az egyház mog"ba ujabb világossag és ujabb 
t i ~ z tas ág rel il I e lés ér·e V:lll 1'0 n d c l vo; él,ittetett abban a 
remél1yhen, hogy nl. emberiségre egy boldogabb és sr.entcbb I<or 
v:írakozik. Hl' itt körüljártntorn szemeimet, egyet scm hítok az is
tenséget. ábrlÍr.oló azon alakolt közül, II melyek" hajdani templo
lIIolmt llnuyim cltOl·zitotl.ák. Nem lát.ok scm fa- sem kőszobrot, 

scm egyéb mesterséget, mi {Iltal II láthatatlan szellemet látbatóvá 
igyekeznéncl, tenni. Hn itt köriiljártatolll slCllleimet, nem látok 
('gyet sem azon formaságok közül, II melyeket a gondviselés, te
Jöntve II társadalom akkori miveletlen állapotát, II zsidó népnek 
megengedett. Itt nincs oltál', n melyről az égő áldoznt füstje feJ
szálljon. Nincs ll!ll'ság, it mely pompás öltözetben mutassa bé Is
tennek az emberek anyagi áldozatát. Szemeimet nem káj'l'áztatják 
azol, U" unalmas czeremollü\k, II melyekkel későbbi időben a ke
reszténységet annyira elhllhnozták, csuknem megfojtotWc. A ke
resztény vallás egyszerüségét s magasztos sl.ellemi czélját itt semmi 
a zsidól<t'ó1 vagy poglÍnyoktól köksönzött gyermekies fény és pom
pa nem homályositja el. Ez II hajlék nem is azOIl tanok terjesz

'tésére épittetett, a melyeknek czélja az Isten iránti szolgai érze-
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tet feuntartani, ·az emberből egy az Isten .előtt megvetett lényt 
csinálni, őt féleleinmel eltölteni és józan értelmét e!fojtani. Ez a 
hajlék azért építtetett, hogy a hivek itt mindinkább inkábh meg
kQzelitsék és valósitsák az isteni tiszteletnek alapigénkben köriilirt 
módját: az aty,ln a k l é l e kb e n és iga zság b " n va l ó imr,
d á s á t. ·E tekintetben azon isteni tiszteletet illetőleg, a maly () 
hajlékban gyakoroitatni fiJg, egynehány megjegyzést kell teflllem. 
Mindezeket pedig " következő pontok al" foglalhatol0 : e l ö s z ö r 
i s, ez a hajlék egy végetl e n s csakis e g ye.tlenegy sz emély 
t.i sz telet érc van épitve, a lüt J ézus mindig megkülönböztetett, 
mint atyát. Másodsz or, ez a hajlék Istennek, mint atyána k, 
azaz, egy atya i jel lemm e l bir ó Istenn e k tiszteletére van 

épitve. Végre harm a ds zo r, e haj lék az Istennek l é l e kb en és 

i gazsá gb an való imádására van rendelve. 
E l ő s z ö r i s, ezt it hajlélwt azért épitettétek , hogy ebben 

egy v éget l e n l é n y t Íllládjatol<, azt s csalds egyedül azt, a kit 

J ézus folytunosan atyának nevez, Az ember azt gondolhatná, hogy 

e teluntetben nelll lehet sennni különbség :l I<eresztéllyek között, 

hogy J ézus a keresztény isteni tisztelet tár g yát millllen kérdé

sen ldvülivó tette. Alig lellet tisztább · és határozottabb kifejezést 

találni, mint a minőt ő használt. " Eljő ,t Z ó r a é s az mo s t va

gyon, mikor az i ga z im r, dők im á dj á k az atyá t l é l e k

ben és i gazs ágb a n; lll e rt az :\ty a il ye nek et ker es, kik 

ő t e t i m á dj á k. " Mégis, it mint tudva van, i' keresztények közül 
sokan tagadják, mintha csak egy személy, az atya lenne az imá

dás tulajdonképpeni tárgYi'. Ezek azt állitják, hogy még két más 
személy , a Fiu és a Szentlélek is Istennel együtt imiÍdandók, és 

hogy a keresztény vallás legfőbb ismertető jegye éPJlOll az Isten
!lek három személyben való imádásában áll. li keresztény vallás
nak ezen magyarázata ellen mi komolyan tiltakozunk. Mi készek 
vagynnk elismerni azoknak őszinteségét és kegyességét, a kik ama 
felfogást elfogadják; de kijelentjük a)\t is, hogy ez a lIagy eltérés 
a mi hitünknek egyszerüségétöl és tisztaságától mind az egyesek
re, min,l · az egyházra néZve rosz hatásu. Ez a hajlék az Istell szo
ros értelemben vett egysége jelv.ényéül van épitve. Mi az a t y rt t 
imádjuk. 

Egy beszédben nem fejthető!> ki mindazon okok, a melyek a 

· • 
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mi saját isteni tiszteletünk alapjául szolgálnak; ,le ezt nem is tar
tom szükségesnek. Mi ~l\'val tartunk, hogy ha szükséges, hogy va
lamely vallásrelldszefnek bizonyos 'pontja tisztán, határozottan, 
minden kételyt és félrclllagyará.zást kizáró1ag, egyenes és világos 
szavakban ki legyen fejezve, ez leginkább sZiikséges az isteni tisz
telet tár gyát illetőleg, E tekintetben teljes határozottságot vá
runk, ,ha a kijelentés czélja erre nézve uj irányt adni az ember 
lelkének Már pedig a zsidók és pogányok között ismeretlen volt 
három oly végetlen lény imádása, .. kik közül az egyik emberi 
f6rmával birt ; következőleg ha .Jézus ezt .•. telj esen ülegen és 
nagyszerü ujiMst czélozta s azt vallásrendszere sajátságos jelvé
nyévé akarta tenni, minden lehető erővel és hatál'ozottstÍggal ki 
kellett volna jelentenie, Ugyde J ézus az igaz imádást tárgyazó 
nyilvános ' tanitásábau, ft mint tudva \'an~ ezt a sajátságos isten
tiszteleti formát nem is emliti, illetőleg az igaz imádók ismertető 

jegyéül azt tartja, hogy azok az atyát lélekben és iga·zs ág
b a n i m á <lj >ik Továbbá Jézus soha sem kötötte össze három 

"emély, ,lZ [tty", Jiu és szentlélek imádását. Sem az evuugeliulll
han, sem az apostolok irásaiban nem lehet még csak ilyenforma 
intést sem találni. Ez a különös isteni tisztelet csak következteté
seken alapszik. "Az igaz im á tlók , ugy mond a szent leczke, az 
a t y át im á dj á k. " Mitlőll Jézus a tanitványokat imádkozni taniliL 
igy szólott nekik: "Ti azélt igy imádkozzatok: Mi " tyán k" Utolsó 
sze retettelj es beszélgetése alkalmával uj ólag ana intette őket , 

hogy ;:lZ Ő nevében I{ÖllyÖl'ögjenek az atyához. 'Ezt a parancsot, a 

melyet ö halála előtt oly gyakran és oly bensőséggel ismételt, min
den igaz ok nélkül nem lehet félremagyarázni. Végre Jézus maga 
halála előtt az ö tanitványai jelenlétében az atyához imá(lkozott a 

, 
következő szavakkal: Aty á m, ez az ö rök é l et, ho gy me g IS-
m erje nek t. i. az emberek, t ége d az egyedü l való iga z 
I sten t é s Jézus Krisztu s t, il kit te e lküldö tt él. 

Ezen észrevételeinlíl'e rendesen azt felelÍk, hogy a.z uj testalllell
tomi irások s:wrint .Jézust is gyakorta im ácl bik, ::; minthogy ti 
ezt nem ellenezte: következőleg III agát imádás tárgyául nyilvánítot
ta. Különös\ hogy ~t a gyakran niegczáfolt ferde állítást még most 
is ismétlik az emberek. .Jézus, való, hogy elfogadta az isteni tiszte
letet vagy imádást; de ez a tisztelet nem II végetlen Istent illette, 



, 
") :,-

• 

122 ':B::JmESZT~NYIS'l'ENI TISZTELET. 
• 

ez a tisztelet basonló ~olt ahoz, a melylyel a kor és keletiek szo
kása szerint minden embert illettek, a ki akár polgári, akár vallá
si tekintetben nagy tekintélylyel és kitünöséggel birt. A ki az irá
sokat, ba.bár csekély figyelemmel is tanulmányozta, annak tudnia 
kell, hogy az imádásnak két ~ülönböző értebne van: elöször jelenti 
a végetlen . teremtő imádását, másodszor jelenti azt a tiszteletet, 
melylyel a fejedelmeket és prófétákat szokták illetni, és a mely 
ennélfogva kiilönösen Jéznsra, az Isten legkiválóbb képviselőjére és' 
az ő szerelmes fiára vonatkozik. Egy kétértelmii szó miatt ne en
gedjük az igazságot elhomályosittatni. Mi meg vagyunk győződve 

a felől, hogy az a tisztelet, melyet az emberek Jézus iránt az ö 
tanitái pályáján tanusitottak, nem mint Istennek, hanem mint iste
ni küldöttnek tulajdonittatott neki; mert először is ezt a tisztele
tet már azelőtt kimutatták Jézus iránt, mielőtt neki alkahua lett' 
volna az ő természetének titkát teljesen és határozottan kije
lenteni' tanitványai előtt, feltéve, hogy az ö természete csakugyan 
isteni volt. Nem csak valószinütlennek, de lehetetlennek tartjuk, 
bogy Jézust, egy szegény férfiut, egy galileabeli ácsmestert , pályá
ja kezdetén, midőn választott tanitványai azt várták, hogy magát 
földi fejedelemnek nyilvánitsa, mint örökkévaló, láthatatlan Istent 
imádták volna. Másodszor, azok ft czimek, a melyeket éppen azok 
adtak neki, a kik öt imádták, mint: jó mester, Dávid fia, Isten fia, 
azt mutatják, bogy még csak gondolatjokban sem volt őt mint ma
gától való, végetlen istenséget imádni. Még van egy körülmény, mi 
ft kérdést teljesen eldönti. Jézust az ő tanitványai nyilvánosan, a 
zsidó nép láttára tisztelték. Már pedig a zsidók előtt nem volt na
gyobb bün, mint isteni tisztelettel imádni egy embert, mint a mj
nek ők Jézust tartották Következőleg, ha a zsidók azt vették vol-

, 

na észre, hogy a Jézusnak adott tisztelet az istenimádásnak avagy 
csak színét viseli is magán, ezen szerintök legnagyobb istenkárom-

• 
lás ellen azonnal minden erövel kitörtek volna. A tény azonban, 
hogy ők magOk szemtanui voltak annak, mimódon borultak le .Té
zus előtt az emberek, vagy a mi ezzel egyre megy, miként imád
ták őt, a nélkül, hogy ezt bűnül tudták volna fel , azt bizonyítja, 
hogy ezen tisztelet által távolról sem gondolt senki arra, hogy Jé
ZUS Istennek tartassék. 

Megjegyzést érdemel, hogy a Krisztus imádása mellett felho-

-
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zatni szokott 8zent,irásbeli helyek, ha azokat egymással való össze-
köttetésben tárgyalj uk, éppen ellenkezőt bizonyitnak Ilyen hely Jé
zusnak eme nyilatkozata: "Tisztelni kell a fiut, miként az 
utyát tiszteljük". Az egész szöveg igy hangzile "Azatya nem 
itél senkit, hanem .a teljes itéletet II Hunak adta, hogy 
mindenek tiszteljék a fiut, miképpen tisztelik az atyát; 
II ki nem tiszteli a fiut, nem tiszteli az atyát, a ki 
e l k ü I d íj t t e. "(Ján. V. 22, 27). Imé itt sincs szó a Krisztus isten
ségéről, hanem csak az ő atyjától neki adatott hatalomról, mely 
iránta tartozó tiszteletünknek határozottan kifejezett alapja lévéll, 
II .Jézust mint Istennek kiildöttét kell tisztelnünk Nagy sulyt fek
tetnek továbbá Pál apostolnak ama kifejezésére, hogy "a Jézus ne
vére minden térd meghajlik és őt minden nyelv. urnal, nevezi." Ol
vassuk el az egész tételt: "Annakokáért az Isten i s őtet fel
magas ztalá és ajándékoza neki oly méltóságot, mely 
minden méJtóság fel e tt való méltóság. Hogya Jézns
nak nevére minden térd meghajoljon, mennyeieknek, 
földieknek és föld alatt valóknak, és minden uyelv 

. vallja, hogya Jézus Krisztu s ur, az atya Isten dicső
s é g ér e." (Fil. II. 9. io). Ki lehetne-e ennéltisztábban fejezni a Jé-
zus Krisztus alárendelt és függö természetét , vagy IUeglehetne-e 
jobban mutatni, hogy a Krisztusnak tulajdonitott tisztelet alapja 
az a méltóság lévéll, melylyel őt Isten felruházta, az Isten imá
(lása mellett csak másodrendü dolog és ' az imádás tulajdonképpen 
az egy Istenben határozódik. 

E hajlék tehát az a t y a imádására épittetett, annak elisme
résére, hogy egyed~ az atya a magától való végetlen Isten. Tisz
teltetni fog itt Jézus Krisztus is, és én hiszem, hogy az ő tiszte
lete itt sokkal mélyebb és bensőbb lesz annál, a minőben ő e fól
dön részesiilt, addig, mig szelleme és küldetésének czélja még jó
formán ismeretlen volt. De mi Jézust csak mint a fiut, mint Is
ten legdic sőb b képmását és kiildöttét, s nem mint Istent 
fogjuk itt tisztelni. Tisztelni fogjuk őt mint olyant, a kinek égen 
és füldön a legfőbb méltóság adatott; de ez a méltóság Isten
től adatott az ő haláli g való engedelmességeért. Tisz
telni fogjuk őt mint olyant, a kinek hatJl\ma van életet adni és 
ítélni; de nem felejtkezünl, meg arról, hogy ezt a hatahnat és ité-

, 
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letet a~ atya; adta IL fiunak. Mi" tisztelettel éH örömmel tekintünk 
a Krisztus isteni erényeire, égi szeretetére, igazságosságára, szelle
Du;re; és bizonyosak vagyunk " felöl, hogy minél inkább IL 'magun
kéivá tudjuk tenni ezen erényeket az ií élete, halála és gyötrelmei
re való megemlékezés által, annál. nagyobb tiszteletet tannsitunk az 
emberiség ezen igaz barátja iránt . 

Mondám, hogy e 11ajlék az IL t Y a imádás''''a van rendelve. De 
ez a szó, nem csak az imáclamló személy vagy lény egységét fejezi ki , 
hanem magában foglalja annakjeUemzését is. E szó Istenben különös tu-

• 

lajdon.sagokat, atyai érzést és inclulatot feltételez. Ennélfogva m II s o d· 
S z O r kijelentem, hOl(y ez a hajlék Istennek, mint ft t Y a i j e II em
m e l b i r ó l é II Y n e k imá(l!ísára épittetett. Előttem e pont még na-

. . 

gyobb j elentőségü, mint a7. első vala. Midőn e falak közt körülte-
l<intek, . semmi sem hat meg annyira, mint a gondolat, hogy Is
tcn itt mint a t y a fog imádtatni. Tlldhatjátok, hogy ft? Istent még 
a keresztények 'sem atyaként imádt"k. Az emberek többnyire na
gyobb tiszteletet véltek adni" Istennek, ha. öt egy távoli királyi . . 

székbe ült<ltik, mintha az atyai jóság szelid fényével övedzik körül, 
s a szeretet kútfejéből egy kegyeUen hatalma.~ságot csináltak, a ki 
8111y08 feltételek mellett életet ád, lL ki il maga tisztcletét elébe 
teszi teremtményei bolUogságának, n' ki oly engedelmességet l<iván. 
a minőnek teljesitésére erőt nem adott, a ki végnélküli kinokat és 

• 
gyötrelmeket készit teremtményei számára, a kiket teljesen meg-
romlott állapotban hozott létr e, és fi ki iL legkisebb bünt, egy. 
gyerniek bünét sem bocsátja meg végnélküli elégtétel nélkül. Bi
zony a vallás, a helyett hogy a.z embereket méltóságnk valódi ér· 
zetére emelte volna, igen gyakran leahízta, szellemi erejöket meg
törte, s férfias jellemökből kivetkeztette. Mily ritkán tükrÖzte 'visz
sza az isteni tisztelet az emberi természet legnemesebb érzelmeit! 
Köszönet J ézus Krisztusnak, hogy minket megnemesitö, megszen
telő és felemelő isteni tiszteletre tanitott. O kijelentette nekünk >lZ 

uty,ít. O tlz istenség legszebb és legvonzóbb jellemvónásait vissza· 
tük"özte, ngy hogy méltán c1mondhat" magáról : "A k i e n g e m 
I á t o t t, a z a t y á t I á t t a.« Istent, lllint atyát ismel'tetvén meg 
velünk, lL vallást ujjá teremtette. Az isteni tiszteletbe uj és égi szel· 
lemet lebeit. Az imádkozásból gyermeki UU'salg{u;t csinált, mely minket 
Istenhez tesz hasonlókká. Nem illő. e teMt, hogy örüljünk e baj-

, 
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léknak, mint a mely az atyának, ft mi urunk Jézus Klisztus Iste
nének és atyjá.nak.tiszteletére van rendelve? 

Atya! Mily vigasztaló, felemelő és nemesitő ,;ondolatol,ra ra
gad ez egyétlen szó! Mennyire béfoly Istenről alkotott ezen egyet
len fogalmunk arra, hogy erős, elválhatlan s mindig növekvő , sze- ' 
retettel csüggjünk rajta s az isteni tiszteletet nem csak főköteles

ségünknek , hanem egyszersmind legszentebb jogunknak és örö
münknek tartsnk. Atya! , lehetséges-e, bogy az az egyedülvaló 
szent és felséges valóság, ki az iirökkévalóságban lakozik, ki az 
ég és főld ura, a világegyetem dicsö kormányzója, atyai viszonyban 
áll velünk, ez alatt a név alatt jelenti ki magát nekünk, és mi 
gyarló s tévelygő lények gyermeki bizalommal közelithetünk hozzá? 
Ki tudja igazán felfogni egy ily istenitisztelet méltóságát és áldás
teljes voltát? Ki nem látja át, hogy az ember, ki keblében hor
dozza az Isten atyai jellemének mélyen érzett v II I ó (l i s á g á t, eb
ben a meggyőződésben az erő" remény és tisztaság oly forrását 
birja, melynek üditő vize az örökkévalóság partjait mossa? 

De hogy ezt az isteni tiszteletet helyesen végezhessük, szük
ség tudnunk, hogy mit értünk m'i Istennek atyai n eve
zete alatt. E szónak mély és felséges jelentése van, a mit ha 

• 

felfogni képesek nem vagyunl" a vallásból is hiányzik az élet és 
erő. S vajjon felfogták-e az emberek e szó jelentését? Kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy nekem ugy tetszik, hogy még azok a ke
resztények is, II kik isteni tiszteletök tár/''Yául és alapjául az Iste:') 
atyai jellemét tették, azok sem birnak e felséges viszonyról elé''. 
világos és helyes fogalommal. Sokan azt hiszik, hogy amidőn I"" 
tenről, mint teremtöjökről felteszik, hogy sziikségeikröl göndosko
dik, boldogságukat óhajtja, ez által az ő atyai jellemét már fe!is
m,erték. Ehez hasonló ferde nézetek alkalmat, adnak nekem arra, 
hogy kissé mélyebben belebocsátkozzam a tárgyalásba s elmond- ' 
jam, hogy mit tartok én e tekintetben igazságnak. A keresztény 
isteni tiszteletet illetőleg ennél lényegesebb ' kérdés nincs. Egy igaz
ság sem delit nagyobb fényt a vallás egész intézményére, mint ez. 

Barátim, ti azért fogtok ide jőni, hogy itt az a t y á t imád
játok. Mi jelentése van e szónak? Ez nem csak azt jelenti, hOgy 
lsten a ti teremtő'tök, Igenis, ő a teremtő s mint ilyen imá
dandó is. A teremtés 'I\'" istenség előjoga. Egyedül az Istené az a 

, 
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titokteljes hatalom, mely a megmérhetlen világfirt a nagy minden
séggel betöltötte. Övé It mindenható szózat, moly a semmiségbőI 
It teremtményeket előhivta és azok előjöttek A mindenség felelet 
az Istenség teremtő parancsszavru·R. Ezért imádjátok az Istent. 
Bnzditson minden dolog az ő tiszteletére. A természet nngysága, 
szépsége és rendje felett Mmuljátok azt a titokteljes erőt, amely 
azokat feljülmulja s nagyobbszerü, mint minden eredménye, és ta
nuljátok meg a természet számtalan tüneményeiből, azoknak most 
szelid majd tiszteletet parancsoló szózatából az általok hirdetett 
nagy leczkét: a teremtő f ö n s é g é t. . 

Amde, barátim, Isten tőbb mint' teremtő. Teremtőnek lenni 
nem teszi aty:ínak lenni a szó nemesebb értelmében. Isten terem
tette a halmokat, a növényeket és férgeket, dc azért nem mond
juk öt ezek atyjának A müvészt nem nevezzük az általa I,észitett 
mii atyjának; a gépész ről sem mondjuk, hogy ő bámulásra méltó 
gépjének atyja. Az atya jellemző vonása abban áll, hogy ö n m a
gához hasonló létnek ád eredetet. Az atya Iéteit ád 
g Y e r m e ké n e k és It gyermek fogalmához nem csak az II gondo
lat van hozz{t!,ötve, hogy It t Y j a Ir é p é t v i s e Ji, hanem az is, hogy 
atyjának köszöni lételét. Isten atya, mivel életet ád oly lelkek
n e k, oly s z e II e m e k n e k, ti melyel, hozzá hasonló tulajdonsá
gokkai bil'llak. Ennek megfelelőleg II szentirás is azt tanit ja, hogy 
Isten az embert a maga képére, a maga hasonlatosságára 
formálta. Itt van alapj II az Istell atyai viszonyának az emberi
séggel szemben, ezért neveztetik ő k ü I ö n ö s értelemben azon lé
nyek atyjának, II kik életök feladatául tlizték ld m i n ct i n k á b b 
megközeliteni isteni teremtöjöket. Isten "a lelkek 
atyja." 

Barátim, mi .nem állunk csak anyagokból, nem vagyunk cs!\k 
hústömegek. Ha ezek volnánk, ugy nem nevezhetnők Ist.ent a mi 
atyánknak. Az Isten lélek, azt mondja szent leczkénk, tehát mi is 
lelkel, vagyunk. Ezt tallitja nekünk saj~t . öntudatunk Mi ma
gunkban oly erőt ismerünk fel, a mely felette áll ti testnek, sőt 

ezt vézérli és igazgatja. Nekünk oly tebotség eink vallnak, me
lylÍk sol,kal magasabb rendliel" mint é r z é k e i n k. Mi nem csal, 
e\foglaljuk szenvedölegesen és ellenállhatlanul; mint az állato)" ti 

kü)sö világ benyomásait. Mi részekre bontJ ak, l összehasolllitjuk s 
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uj fOrmába öútjük a szemünk előtt lévő dolgokat, a külső világot 
"hlvetjük a józan ész vizsgálódásaillak, tudományt alkotunk, fel" 
cmell<ediink a dolgok átall\nos törvényeihez, s ezek által hatalmunk
ba keritJiik a földet és ·tengert. Béhatolunk a dolgok lényegébe, ki
fiil'készszük az elrejtett okokat, tudakozzuk aczélt, megfejt jük a 
természeti jelenségek egybeköttetését, öszhangját és egymásból va-
ló következését; felfedezzük a végtelen különbségben a meglévő ' 
egységet, it látszólagos ziirzavarban a rendet, felemelkedünk egy 
mindent magában foglaló és mindent rendező lélekig, s igy mint-
egy a gondolatban egy új villígOt teremtlillk, melyet bölcseség, . jó-
ság és szépség sug,lroz bé. Mi nem csak anyagi és érzéki teremt-
mények vagyunk. Az érzékinél nagyobb jót ismerünk. Mi birunk ma
gunkban egy oly törvényt, mely felette áll az érzéki törvénynek s 
tartósabb mint minden anyagi törvény; biljnk ft kötele sség-

érzet nagy törvényét. Mi tudjuk, mi igaz, mi jó, mi helyes 
mi szent, s ez által oly kötelezettségek alatt állunk, a melyek alól 
ft kűlső világnak semminemü hatalma fel nem oldozhat. Birunk 

akaraterővel, mely hatalmasabb a természet minden eröinél, s ké-
pes arra, hogy minket minden ellenséges elemek, a föld és pokol 

minden cselszövényei dacára is, kötelességiink teljesitésében, Isten-
nek megtartson. Mi tudunk gondolkozni,. a végtelenről, az örökké-
valóról, ft változhatatlanról, it tökéletesről magunknak fogalmat sze-

reZlli, a mi pedig nem az anyag müve. Mulandó határok közé szo-
ritott és változó dolgok közt élvén, mégis fel tudunk emelkedni ft 

határtalan örök és mindenható iga zságho z és j ósághoz. Töb-

bet mondok. Mig az anyag ellenállhatlan törvényeknek engedelmes-
kedik és megmásithatatlan szükségesség elvénél fogva, ugyanazon 
meghatározott és változhatlan mozgás alá van vetve; mi s z a b a
dokn ak érezzük magunkat. Nekünk hatalmunk van minma-
gunk, gondolataink és vágyaink felett; hatalmnnk van a szivünkbe 
irott törvényeknek engedelmeskedni avagy azoknak ellentállani. Az 
embert nem kell soha összetéveszteni a körülte levő anyagi, me-
chanikai világgal. Az ember szellemi lény. Tehetségei, gondolatai, 
ösztönei vannak, a melyek hasonlóvá teszik Istenhez. Értelme a vé 
getlen értelemnek e!,'Y sugara; lelkiismerete , mely az igazság örök 
törvényeit hirdeti, az istenség nyilatkozata. Ennélfogva Isten 
a m i a t y á n k, a kihez mint teremtőhöz minket s z e 11 e m i k ö-



• 

• 

, ' , 

KERESZ''I'lHi';''pilYf ISTENI TIB7;TELET. 

" , ' 

t el é k e k fűznek Ezt iSmernünk kelÍ, különben nincS semmi fogal
munk Istennek az emberi nemhez való atyai viszonyáról. 

Isten iL mi atyánk, és nekünk mint ilyent kell öt imádnunk. 
, ' 

Isten a mi atyánk Ez ,alatt én azt értem, hogy ő nem csak 
Itnyagi világoknak adott létet, hanem IéteIt adott egyszersmind egy 
értelmi, erkölcsi és szellemi világnak is; értem továb
bá azt, hogy Isten nemcsak hogy egy szellemi családot teremtett 

, , 
hanem eziránt egyszersmind a t y ai i u d u l a t t II I viseltetik, 's arra 
a t y a i b e f o I y á s t gyakorol. Ezen atyai indulatot és befolyást ille
töleg el kell mondanom némelyekot, hogyannál inkább megértsük 
és annál mélyebbeu érezzük azt az atyai jellemet, mely a mi iste

ni tiszteletünk alapjául szolgáL 
E I ö s z ö r is, Istent atyának nevezvén, ez alatt azt értjük, 

hogy Isten értelmi és erkölcsi tehetségekkel megáldott teremtményei 

iránt hatlírtalan s z e r e t e t t e I viteltetik. Egy atyának legfőbb tu
lajdonsága a szeretet. Mily mély, erős, gyöngéd és állandó egy 
földi atya ragaszkodása gyermekeihez. De az Isten atyai indulatá

nak ez csak halovány árnyéka. Isten minket ugyanazon erővel sze
ret, a melylyel il világegyetemet fenntartja. A földi atya nem is
meri teljesen gyermekét, nem képes behatolni a g)'enge gyermeki 

lélek természetének titkaiba. Egyedül az Istennek ;íj] hatalmában 
felfogni, megérteni az általa teremtett halhatatlan lelket. A leg

korlátoltabb emberi lelket sem képes más a maga teljességében és 
rendeltetésében felfogni a teremtőn kivül, a ki előtt ez sokkal be
"sesebb, miI,t az egész anyagi világ. Nem méltán mondjuk-e azért 

Istent különös " értelemben a mi atyánknak? 
Má so dszor, az Istent atyának nevezvén, ez alatt azt ér

tem, hogy a világegyetem teremtésében és igazgatásában Istennek 
legfőbb ezélja n e vel n i, fejleszteni, formálni és nemesitni az ál
tala teremtett ért.elmi és erkölcsi lényeket. Nevelés a szülők leg
szentebb kötelessége, és a lük ezt elmulasztják, nem méltók ti 

sziiWi nevezetre. Isten Iéteit adott a lelkeknek, hogy azok meg
szűnés nélkül növekedjenek és fejlődjenek s ezeknek t ö k é'l e t e
sitésében áll az ő munkáinal! végczélja. A külső világ
egyetem nap- és csillagrendszereivel s ezeknek bámulás .. a méltó 
pályafutásával nem egyéb mint iskola, melyben az atya a maga 
gyermekeit nevelni akMja. IBten mindig , jelen van , az emberi lé-
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leknek, s azt kfllönhöző útakon és módokon szUIItelen miveIni igyek
'szik; mivégre feltárja előttunk It külső világot, 110gy abbó! int~st 
és oktatást meritsUnk magunknak; tudatára juttat a .keblünkben le
vil igazságoknak; ád örömet és fájdalmat, hogy ezek által tevékeny
ségre buzditson ; számtalan teremtményekkel vesz körü!, hogy 
azok szemlélete nemes érzelmekre hevitsen; azon különböző viszo
nyoknál fogva, a melyek közé ' ez életben helyezett, kötelességeink
re eszméltet; a nyomor szemlélete által rokonszenvitnket , a világ 
szépsége által Ilépzelő tehetségIlnket felébreszti, s főleg az által, 
hogy szenvedéseknek, küzdelmlllmek és kisérteteknek tesz ki, azt 
eszközli, hogy az ellenállásban növekedjék erőnk, s midőn bajaink 
között az isteni segélyt keressük, érczzük mily szorosan öSSze va
gyunk mi Irö(vc a mi teremtőnkkel. Ezért Isten a mi atyánk. Van
nak, kik azt gondolják, hogy Istenn ek, mint atyánknak nem lehet. 
más ez,íljll, mint hogy minket szilnteleni örömek ben és élvekben 
részesit"qclI. De ennél sokkal nemesebb ezél az, hogy minket értel
mileg és erkölcsileg nevIlIjen. Még egy jó fóldi atya is inkább ohajt
ja gycrmekének mivclődését s erkölcsi növekedését, mint azt, hogy 
érzéki örömekben ltszszék. lsten semmi által sem bizonyit ja be in
kább, hogy ő a mi aty,ínk , mint az által, hogy minket 8zenvcdé
sellnek, küzdelmekllcl, és bajoknak tcsz ld, a melyek minket az 
erény hőseivé avatnak fcl ~ lllegtanitllak, hogy az igazság és köte
lesség érdckeibell készek legyünk mindent tenni, és szenvedni, tűr
ni é8 tUdozni. 

H a r m ad s z o r , midön Istent atyának nevezem, ez alatt azt 
értem, hogy ö hatalommal és tekillt é lylyel bir okossággal 
biró tc.·emtméoyc felett. A hatalom és tekintély lényeges tulajdonai 
az atyának. A ki a szülői nevezetet méltán viseli, az olyan ember 
parancsai és cselekedeteiben esale a kötelesség ö r ö II t ö r v é II Y e i
nel, ad kifejezést.. Legfőbb elhivatása abban áll, hogy kif(~tse gyer
mekeiben az igaz ság eszméjét és , megismertesse velök ter
m é s z e t Ö II n e tn e s s é g é t. Igen közönséges az a megjegyzés, hogy 
az Isteunel!, mint atY'\llak, hajlandóbbllak kell lenni az ,\ldásr~, 
mint a parnnc801ásrn. Az ő parancsa i az il legfőbb Md,!sa l. 
lsten sol,a "em sz61 llO.z(mk gyöngédehb hangon, lllint midőn a 
benső szózat .Utal kötelességeinkr" tanit és azoknak betöltésére 
indit. Seunni selll képes IIZ igazut ős jót velünk oly bizonyosan 
megismertetni és azt I(ötelességllnkké tenni, millI, " tökéletes sze
retet; mert oz UIlU! tfiri et rajtunk még ft legkisebb erkölcsi foltot se· 
Jtltllnk minden tapasztalatai, helyesen ért.olmezve azokat, meg-

9 

• 



130 

HIlj"Uyi Idjelclltésci 
tének. 

' KJ::1lESZT1:~an.'· ISTENI TISZTELET. 

ftZ Isten atyai lultahni.inak és , 
. , 
Jgazsagos itéle--

N e g.v e cl ~ z e l' ~ midőn Istent atyának nevezem. ez alatt m~.t 

értem l hog-.r ö mngn llIug:it , :17. ő s7.c ll e lU ét~ a mi nz isteni 
természetben a I egd i cső b b. o k O s te re III t és e i \"e I i s kö z l i: 
oly tan e7.~ fl mcly('t ~11.if\t nagys~lga és fen séges yolta miatt alig 

Joghut.unk meg-. mindn z;i ltnl mégis igaz s föleg n szentintsból leg
ink:~bb ez ;lZ ig:lzság ~ug<írzik felénk. A szülő természetéhez tar
tozik , hogy n mi saját lelkébcn a Icgs7.ebb ,'s legnemesebb, 
azt "yermekébe is mint egy ,ítlcheljc. és e végre o jó atya " le
Jletö legl;özelebb igyeksl.ik jutni g.'"erme~c szivéhez. Ilyen atya 
oz Isten. Ncm csak azért tCl'emtett minket., hogy részt vegyünk az 
Ő numkáiból, hanenl azért: hogy "ré szese i legyünk a z ö is
teni tcrmészctének~: llem3zért, hogy csak á ldásait

1 
hanem 

hogy öt m <1gH i s elfogadj uk. :\Iinthogy Isten lélck, neki könnyU 
gyermekei lelkéhez férni. :t mit flildi at)'a nem tchet meg, Athat ja, 
elfoglalja ft mi lelkünket. )!indcn más lén)", legközelebbi baráti nk 
t,ívol yannak tölünk s <l l. Istenhez képest idegenek hozz<ínk. Az 
anyagi dolgok csak anyagi öS7.szeköttetésben állanak velünk, l s
tcn lelkünkkel áll <1 legs z o r osa.bb ér intke zés ben, 
Mi ncm Htjllk ót . mivel igen k özel és sokka l bensöbb 
és m é ly ebb "iszonyban <ill ho zzá nk, mintsem hogy je
len tökélytclen szen 'eink által öt megismerhessük. És éppen ily 
közel van ő hozzánk nem csak arra nr..zvc, hogy minket megismer
jen, hancm arra nézve is, hogy reánk hasson, reánk befolyást gya
koroljon, nekünk az ő szellemét adja. s velünk istellségét közölje. 
Ebben ,ill Istennek legnagyobb atyai ,í1dása, Istennek nagyobb ál
dásai "annak, mint a világ. 6 többet ,íd a fóld és ég birásánál. 
Azokat ft tlllajdonokat. a melyek a földnek és égne k 
lételt adtak. éppen ezeket kö zli ö okos teremtményeivel. az 
ö g y e r m e k e i "e I. Azt a részrehajlatlan, önérdek nélhiíli, egyete
mes jóságot, ft mell' szépséget., életet t'S boldogságot terjeszt maga 
köriil, ezt akarja Isten az emberi lélekbe lehelni s abban ápolni. 

Mennyire ohajtanánI. hogy méltó .. n szóljak azon s z e II e Dl i 
b e fol y ,i s r ó l. a mel\' ,Utal l sten a maga lelkét közli az által. , . 
teremtett lelJ,-ekkel, Ez • befol)':ís gyöngéd, nehogy általa a llli sza
badsagunk szell"edjen , orb:it 1'ámogatja, ve.zérJi és mozgstja min· 
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den mi tehetségeinket. A tormészet, gondviselés, kijelentés, társa-
• • 

dalom ,<s t..pasztnl.t :ilta! JUüködik, és " szentirás , • józan ész s 
legjobb és legbölcsebb emberek tapasztalata által t:imog"tva , azt 
tauitja, hogy még közvetlenebbiil is mükődik. Isten közvetlen jelen 
lévén fi mi lelkünkben, közvetlenül érintkezik vele, .bban a mér
tékben, fi minő mértékben ez kész elfogadni és helvesen felhasz-

• 

nálni annnk égi iWetését. Felnyitja lelki szemeinket, a kötelesség 
titkos rugóit megismerteti velünk , . felserkenti és élteti az igazság
ról való meggyőződésünket, elvezérel • halhatatlans:íg hitére, felfa
kasztja. a bennünk levő szeretet mély és megmérhetlen forrásait; 
erőt, bél(ét és nyugalmat csepegtet belénk s a fájdalom, biin és ha
ltil feletti győzelemre segit. 

Ez az i s t e ni befolyás, mely az em beri lelket az Is
ten lelk é h ez ha so nló,, :í és az ö isteni e red eté hez mél
t ó d t e s z i , ez adj:t nekünk igazán értésünkre, hogy mit kell ér

tenünk az alatt, hogy Isten ft mi atyánk. Az ő atyai viszony:ít irá
nyunkban csak anyuyibun érthetjük meg, a menynyiben megértjük 
az ő szeretetének ilyetén nag)' czélját és müködését. Szükség, hogy 

hitünk legyen az emberi lélek azon tehetségében , mell' szerint ez 
képesitve van nagygyá, magúhoz Istenhez hasonló,,'; lenni, különben 
istennek mint atytínak jelleme előttünk megfoghatntlan titoknak ma
rad. Ha rui is azt hiszszük, mit sok mások hinni látszanak , hogy 

nu csak alsóbb rondü örömek élvezetére vagyunk teremtve, hogy 
tel1uészetünk neDl képes az isteni erényeket elsajátitani, hogy hiá
ban I;önyörgünk isteni lélekért, hogy az ember lelkét nem metheti 
égi befolyás, hogy Isten nem adja a maga lelkét nekünk II végre, 
hogy minket gyarl6ságainkban felemeljen, tökélyesebb lényekké for
máljon s maga magával szorosabban egyesitsen : akkor mi nagyon 
hiányos fogalommal binmk az égi atyáról , akkor még ft keresz
ténységben is egy új és nagyobb kijelentésre van szükségünk az 
istenség atyai természet.ét illetőleg. 

És itt meg is állnpodhatnám fejtt~getéseimben , melyeknek czél
ja az volt, hogy hatürozott fogalmat adjak az atyáról, a löt mI is
teui t.isztelettel imádunk; de Ulég van két szempont, a melyek min
ket mint bÜDfls és halandó lényeket oly közelről érdekelnek, hogy 
azokat sem Dlellőzhetem hallgatással. h'ngedjétek meg .zélt hozzá 
tennem azt is, hogy a midőn én Istenről miut atyáról szólok , ez 

~ 
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alatt. azt értem. hogy Ö ),Ü!ÖllÖS sz:-i I1:tko7.ás sal és irgalom~ 

ma.J tekint· 37.(111 okos ten'llltményeire: cl kik megfelejtkeztek róla 
és megfelej t.kcztck a IdHe Ie ssé g tör"é ny é ró1. A szülök 
tulajdon"";;. , hogy klJd u:illattal teldntsenek térclygő gyermekeikre 
és e tekintetben ök aZ l sten képm"sai, a ki látja az ő tévelygő gyer
mekeit ,a legnagyobb tárolban " is magától : á ki nem kimélte <IZ 

Ö sz('retett thit sem. ho~y általa az emberi nemet lllcgváltsa '" ft ki 
az elesett lelket " maga lelke últal úiiásziíli , lelkiismereti furdalást, 
8zég)"ent. félelmet ~S nyugtalanságot ébreszt fel alJban, és fi. bűn és 
"étek halottait magasa bb életre serkenti , mint a minőt első sziile
tésök adott rolt. 

Istent atyának nevezvén, azt értem továbbá, hogy Isten" ma
ga okos és erkölcsi I.<' remtését h a.l h a t it ti a n s ág r II rendelte. 
Menynyire óhajtja a szülő meghoszszabbita.ni gyermeke életét! 
Menynyivel ink,ibb keJl Istennek végetlen létet úlmjtania azon te
remtményei szn mára, a kiket végnélkii! t.ökéletesithető t.ehetségek
kel áldott meg. Isten a mi at)',í nk, mi"el ii reánk nyomta más t.u
lajdonságai val együtt ai.: Ö Ö l' Ö k k é \" a.l':, s ü g il l, l;, II é t, i!:i . Egyebek 
eltüunek mivel rendl'ltetésiiket betöltik: de a lélek, mely czélját 
soba sem .. ' ri el , "melynek ú'jlödése suha hé nem végződik , el 
nem veszhet. Isten azért teremtet.te it lelket , Iwgy " mag" teljes
ségébőls7,lintelen tápliilja. Az ő atyai szeretetét nem meritik ki 
földi adományai. Van még egy magasabb lét. Az emberi tökél)' 
nem . üres álom. A lékl< legfényesebb l,ítonuísai elhalv,íuyulnak 
azon dicsöség és boldogság előtt, a melyek a jó emberekre \'ám~ 
kozoak. Ama mag..-.u!> létben elenyésznek azok a fellegek, melyek 
most Isten atyai jellemét szemeink elől elboritják. Az ő gyerme
keiben tündöklő képe hirdetendi az ;i r ökk év a l ú atyát. 

Előtökbe adám e'-ekben, barátim , a keresy.tény isteni tiszte
let méltó tárgyAl. NeMek itt az Istent, mint lelki atyátokat, miut 
a ti 1 e lk e t e k a t y j át kell imádnatok. ct kinek magasztos czélja, 
hogy titeket sze ll em i t.ök é lyr e "'gé lj e n és ay. isteni ter
mészetnek része se ivé tegyen. A'I. Istenről való ezen 1 H.;1.C~ 

tet II kere sz tény i s t e ni tiszt e l et igazi al"pjállak tar
tom. A ti isteni tiszteletetek becse c helyen ezen felfog,ístól függ. 
Nem elég arról gondolkozni , hogy llZ Isten munkál körültetek és 
nélkületek, bogy Ö teremtette az anyagi világot, ő formálta II ti 
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testeteket, ö rendezte az évszakokat a ti állati szükségeitek kielé
gitésél'e. Sót még veszélyes dolog: is Istent kizárólag a külső ,;
lágegyetem teremtőjeként tekinteni. VeEzélyes ez azért, mert köny
nyen ugy tet~zhetik nektek. lIJÍntha ti el is ,·olnátok fel ejtve ebben 
a megmérhetlen mindenségben. mintha nektek ,·iszsza kelJene ret
tenlletek az anyagi dolgok ezen roppant halmaza e l ő!t . mintha a 
tennészet változbatlan törvényei egy SZigOl'll rendet alkotnának, 
melynek az ember áldozatnl kell hogy essék, és a mely előtt a 
közjó elömozditás.ért az eg)"én a maga csekélységével figyelembe 
scm jő. Csak akkor, ha Istent nem csak teremtőnek. hanem egy
szersmind lelki at,·átoknak tekint itek , a ki titeket az ő szellemi 

• 

tulajdonainak részeseivé tett, s oly lel ki erővel ajándékozott meg, 
a mely becsesebb mint a vil<igegyetem. cSak akkor. ha figyelemre 
méJtafjátok Istennek a ti lelketekkel '·aló "rintkezését . az iránti 

at' ·ai gondviselését és il lélekre yaló szüntelen i hefohását : csak - . 
akkor lesz il ti isten i tiszteletetek igaZ<Ín gyermeki bizalom , re-

mén)", öröm és elragadtatá · . csak akkor lesz meg annak valóban 

nemesitö hatása reátok. Az isteni tisztelet gyakran lealacsoynitta

tott az által. hogy azt az emherek ugy tekintették, mint a félelem 
és önzés áldozatá t. Az I ten na~·sága, jóllehet ez a mi nagyságunk 

záloga. és az ő mindenhatósága. jóllehet ez biztosit minket a go

noszszal való küzdehnünkre megki,·ántatú isteni segélyröl, nem rit
kán önmeg'·etést szült és eh'ette az emberek bátorságát hozzá kö
ze!iteni. Barátin]. jőijetek ide im,idn i Istent mint a ti lelki atyáto 

kat. ~incs gondolat. amely melegebben érintse és inkább át
has a sziveteket. mely közelebb yigyen a teremtőhöz. mely oly nagy 
mC'zőt nyisson szemeitek elött. és anynyira alkalmas legyen a bála 
és magasztalás >lent érzelmeit felébreszteni. a mely végre oly mély 
fájdalommal töltse el a keblet a biin miatt és allynyi eröt kölcsö
nözzen a gQllo;.;zszal "aló küzdelemre, mint az, hogy lsten a mi 
atyánk. ~em méltó-e tehát a mi öl·ömiink il felett , hogy ez a. haj
lék az atya tiszteletére \"an rendelve? 

Islcnnek az emberiség iránti atyai viszonyát ill ető eme nézet, 
melyet beszédem eddigi folyamában tárgyaltam, reám nézve valóban 
a legnagyobb jelentőséggel bir. Érzem azonban azt is, hogy igen 
könyn)"en támadhatnak ellenvetések is hallgatóim részéről. Vannak 
hokan. " kik kételkednek a7. embel; nem magasabb rendeltetésében. 
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Talán némelyek azt is mondhatnák : "Mi nem látjuk Istennek az 
emberek iránti Atyai vODzahnánuk azon jeleit: uo melyekröl te szó,· 
lottál. Mi IleIll lútjuk az emberen ' azokat a bélyegvollásokat, II me
lyek öt oly szeretetre és tökéleteseMsre méltóvú tenuék, mint II 

hogy tc feltetted. A" emher gyarlósága, szenvedései és bűnei bizo
nyára ncm fiY.t mutatják, h"gy ay. l sten lelkének elsajátitásám és 
HZ fi istenségében való részesülésre lenne teremtve". Ezen ellenve
tésre sokat mondlmtnél" dc kénytelen vagyok fel eletemet rövidre 
szoritni. };n azt felelem crve, llOgy II végetlen atya szeretete oly 
útakat vállIszthat a maga ilkamtjlÍnHk végrehajtására, It melyek ki
vül esnek a mi korlátol t ';l'zelmilnk I,örén. A halhatatlan lélek a 
maga csecsemő korában nem láthatja bé az Ő nevelésére szolgáló 
mindazon cszküzüket, a melyek I"izül némelyek fl képzelet hatá
rajn is túl esnek. Azt J11 1)1H[O II1 továLbií..) hogy daczára azon ho· 
mr..lynak, il Illoly természetünk nagys"g;;!. ill etőleg életünk fel ett le
beg, JlIégis fényes jeleit láthatj uk IsteJI atyai szeretetének és petlig 
láthatjuk ezeket "PIlen awn l,öriilmények és események kü
zött, lL mclyek egyé1ő,.e I,étdyt. tálllasztan"k. Ahból, hogy mi 
szenvedések alá. vagyunk vdtctve, II CIII küvetk«zik, hogy Isten nem 
[I. nli atyán Ic A szenv I'!(((!S l kUr.d és és vcszöly , ugy látszik, 
szükséges c lcm d :tz I'.rköksi lény neve l ési rendszerének. 
Igen czélszcrü dolog, hogy egy lény, It Idnek holdogsága és méltö-

• 

sága élénk tel'ékenységben I1s iinképzésben ,lll , oly tehetségekkel 
sr.ülessék, " melyek lIlég f c j I c s z t é s t k i v ú, n II. k és oly világba 
lépjen, fl hol a l<fizi/elmek és az "wkhoz megkiválItató segédesz
közök együtt talúlhatók Tapas"laljn", hogy a gondolat és akarat, 
a szeretet és cr}<ölcs azon tevéIH!nYH(:gét., azt ft.7. erélyességet, mcl.Y 
életünknek valódi becset .id, gyakra II fl küzdelelll fejti ki. 'J'apa$z
talhatjuk , mily jó , hogy It társadalom miként az egyed, kc"detb"n 
tü k é] y tc I en; mert er, úton uz emberek egymásnak ncv(~Jöi"ü 

lesznek; mert a közös szenvedések és II közü. törekvés Bziikseges
sége felébresztik az egymás iránt való 8zeretetet. és fejlesztik a te
hetségeket; mert ez alkalmat. és ösztönt ád nagylelldi áldozatokl'll, 
hősi kiizdelmekre, az emberszeretet, 1\ hazafiság és odaadás 6zép 
és meglepő nyilatkozataira. Ha ;Izt kivánná valaki, hogy hizollyit
BIIJD bé Istennek.irántam való atyai szeretetét, én a küzdolmekre, 
kisértetekre és az életben Celtalálhaló gonoszokrA mutatnék , meJ1 
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ezeknek köszönhetjiik a krisztu, i jellemet . ezeknek köszönhetjiik 
az apostolokat és mfirtyrlJkat , ezelmek h'5zönhetjiik a magános és 
(~saJáúi élet er!{őlcsÍ e1.'cj(ít és mt!}y .rol<Qllszcnrét , ezclOlek köszön
jilk mindannak kit;ejWdését , "mi al. cllIberi természetet Isteniti. 
\taJóban Isten a mi atyánk s nel,ün~ öt mint ilyent kell imádni. 

Ezek 8zel'int hiányosan ugyan , de legjobb meggyözödésemet 
követve, e1öadv~n ar.OIl isteni tisi':telet beesé t ) melyüt itt istennek 
utyai jellemeért lJemutatanrlók leszünk: iL l<itű zött terv szerint, :.it
megyek annak megmutatás{LI'tl., hogy c hajlékba örömmel kell be& 
lépnünji, mivel cl. az Istennek Ié l e kb c u é s i gaz s ,tgiJan~ ben
Nő é s nem I<ű] sü imádá sára van rende lve. E~tekintetben 

kitmjNiíl,kedhetném. arra a uagy és ÜdYÜ5 forradalomra., n. melyet 
Jé"us Krisztus idézett elő LL vallásban, Hzt tanitván , 110gy I s t e u 
I élek és l élek lJcn illl " t1andó. Megmlttatbatn,lm , menynyire 
előmozdította ő az emberiség mivcliídését és boldogságát az alap
igél(i)C11 l<ifej ezet,t szellem által, a mely a régi templomokat alap
jol<bllll megingatta, kioltotta a Jlogány és zsidó olliírok áldozati tü
zét, kivette II papság kezéből az áldozati kést, megselllmisitette a 
hely szentségét és a lelket szentelte fel lsten szent IIIízlÍvá. De ezen 
léleldJCn való isteni tisztelet természete, fönsége és áldásai igen 
lWgy tárgyak jelen Yi r.sg~n6dágHilll<l'a. Ezclmek fejtegetése helyett 
csak nelu,ny intésre szoritkozolll. Csak nnynyit mondok, hogy ti , 

ldk e helyen fogtok gyakran öszszcgyiiJni, ti kiilöllösen kötelezve 
lesztek arra, hogy Istent lélekben imádj"tok ; mivel főleg előttetek 

It kereszténység nell! Idilső, lillIleIIl bensü \'a ILí srcndsze r. A 
többi vallásfelehzetek kiselJIJ nagyuhh mértökben többnyire mind
ny{ljan attól VÚljúk üdvüsségüket l il mit J úzus k li l s ő l c g ljscJckc~ 

llctt) ncvezctc8cn az Istennél való ]( ö z !J C nj .t r á s li t 6 I. Ti HZ id
vC!:iséget Jézusnak azo II Ull1ukáss;.ig;itól vmjütok l amit ö s aj it t 
'Iell<c tel(b cn Ilaj t \'égi'ű. A ti cl\'eit(~k Sl,Cl'illt a Kl'isztus nagy· 
Hiiga és dicsősége azoll b e f o l y ti s b a II it 11 ~ iL melyet ő k ö vet ö i 
l e lk é re gyakorol : kikkel a muga sr.e l1 cmét ]<ö z li. Hátolr 
né:r.vc a ll1cgv .. Utü:mak l ft mennynek és 110lwllluk It c l y c a I é l C.Ii. 
lWittctck "l<crcszt.énység tisztá n sz e lJ c III i intézmény. Jöjjetek 
azért c helyre, hogy Istent I é I c k b e fi illllidjátok, hogy ö hozzá 
mnclkcdjetek lelel,ben. Ne engedjétek, hogy e haj lék megszeplősit

tessék bizOllyofs l Ú. t v it II Y ú s y a II [tf) .Utal. Ne cngedjéte~ ezt ürciS 
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f o r ru a s á g o k helyévé sülyedui Ne engedjétek, hogy székeiteket 
itt élettelen gépek foglalják el. Ne azért jöjjetek ide , hogy 
részt vegyetek holmi szent s za,'ak eszmél.tlen i s métlé
sé b e n. Ne hideg kötelességérzetböl jöjjetek ide, hogy ezzel rueg
nyugtassátok lelketeket abban a gondolatban, hogy lefizettétek Is
ten iránti tartoZ11stokat. Ne azért jöjjetek ide, hogy itt egy oly 
munkát végezzetek, a mely nektek a mennyországot biztosit ja. Jöj
jetek azért, hogy i tt leljétek fel a mennyor sZligot, hogy ama 
jobb világ boldogságából már most előlegezzetek valamit , elsajátit
ván mintegy annak sze ll e m ét, hogy itt elválhatlanuJ egye
süljetek a ti teremtőtökkel. Jöjjetek ide. hogy lélekben és i~azság
ban, az-az józan értelemmel és helyes itélőtehetséggel , II vé
getlen atyához illő tiszta és felemelő fogalommal imádjátok az Is
tent; nem megvetYe HZ értelmet 1 nem lemondva az ész isteni jo
gáról, hanem imádra az Istellt azzal " felvilágosltlt lélekkel, amely 
méltó az értelem és igazság kutfejéhez. Jöjjetek ide imádni az · Is
tent szivvel ugy mint észs"el, élettel, buzgósággal és lelkesültség
gel. Ha ugy tetszik nektek, ám hanyagoljátok el dolgaitokat, de ne 
vallástokat. Jöjjetek ide inuídni az Istent erős meggyözödés
sel, annál a mi szemeitek előtt van egy magasabb jelenvaló 
iránti é l ö h i t t e l, azzal az érzéssel, hogy Isten nem csak a tite
ket körülövedző dolgokban, hanem saját I e I k e te k m é I y é b e n 
is jelen van. Jöjjetek ide imádni az Istent gyermeki odaadás
s a l, nnm pedig félelemmel, rettegéssel és aggodalommal; nern siri 
hangokkal és kétségbeeső tekintettel. hanem alázatos , örömteljes 
és határtalan bizalommal , teljes hálával s azzal a szere
tettel , a mely kész megtenni és elszenvedni mindazt, mi által az 
ember Isten ' iránti ellgedelmességét bébizonyithatja. Jöjjetek ide 
imádni Istent, a mi előtte legkedvesebb, a lelki világosság és 
élet utáni v,tgyódással; jöjjetek ide ápolni és kifejezni az erény 
és e r k ö l c s i t i s z t a s ág ~táni törekvésteket s azt, bogy ti inkább 
óhajt játok a kisértetek legyőzésére megkivántató eröt meg
nyerni, mint azt, a melyre mindennapi dolgaitok elvégzésére vagy 
az örömek élvezésére szükségetek van; és fogadjátok a legnagyobb 
hálával mindazon szent ihletéseket , az erönek mindazon növekedé
sét, a mely erényes életre, az Isten és az emberek szeretetére ké
p0sit. . Egyszóval, jöjjetek ide megtisztult és nemes isteni tisztele-
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wt tartani, olyat, ot mely méltó II tökélet es iga nág, jóság, 
szépség és ,í1dás kutfej é hez. ItnádjátokIstentjózauértelem_ 
mcl ~s II legtisztább szeretettel és igyekezzetek h II S o n I ó k Ir á l e n
ni ahoz, II kit imádtok. 

Megismertetém veletek ezekben, badtim , nz isteni tisztelet. 
nek azt a módját, Jllel)'l'c e hajlék szentelve van, és a mell' tekint
ve anmtk észszeriiI gyel'meld1 tiszta és nemesitö jellemét, el. ünne
pélyt II hála és öröm iinnepélyévé teszi. Azonban sem a jelen ün
nepély, sem il hajlék valódi l'cndeltetését nem fognám fel helyesen, 
ha itt megáHallélc Eddigi észrevételeim csllk azon isteni tiszteletre 
vonatkoznak, II melyet c fa hk k ö z t kell gynkorolnotok, s esnk 
azon befolyást ('mlitettem , ot melyet itt öszszegyiilvén, éreznetek 
kell. De vnljon nines-e magasabb rendeltetése e házll!tk, mint azon 
nehány órai áhitatoskodás, n melyet itt gyakoroltok. E1,kor nincs 

elégséges okunk Ol" örömre. A" itt gyakorolt is:eni tis7.teletnek nz 
JI nagy czélja 'an, hogy általa megtannljátok tisztelni Istent III i n

d e n il t t. Istennek jeleIllétét azért kell itt éreznetek , hogy ugyan
azt érezzétek amtlin mindenütt, JI h o l · j ár t o k, S III i n d e n b e n 

JI mit eselekes"tek. A l é l e kben raló isteni tisztelet eszméje 
• 

az, hogy lell<ünket egészen hatalmába cjti s lényiink-
II e k k i e g é s z i t ö r é s z é v é v á li k. .Ezen felszentelési ilnnepély 

magasabb jelentősége az, llOgy ti saját házaitokat s dolgozó miihe
lyeiteket is Istennek szenteljétek Ezen minden helyeken gyakor

landó isteni tisztelet tárgyallísába most ngyan nem tcrjeszkedhetem 
ki ; de egyet még sem hagyhatok érintetlenül. Ai ezen hajlékban 
gyakorlandó isteni tisztelet különös jellemét teldntve, az isteni tisz
teletnek azt a llemét tanuljátok meg, a melyet hé I<ell vinnetek 
magatokl<al a gyakorlati életbe is. A keresztény egyházi tanitók 
nem ritkáu intik hallgatóikat , hogy az em beri kezek által épitett . 
wmplomból távozván, egy még dicsőbb templomba mennek, a ter
mészet templomába, a hol szintén imádniok kell Istent az ő m (i
veiben. A helyes isteni tiszteletről ezen beszédemben adott néze
teim engem némileg más figyelmeztetésre indítanak. Én is azt mon
dom nektek , hogy e· falak közül kilépv én , menjetek imádni Istent 
az ö nagyságát hirdető világegyetemben .. Ez is eg y i k czélja az 
i t t gyakorolni szokott isteni tiSzteletnek. De én hozzá teszem; 
hogy ennél sokkal magasabb czélja van a ti isteni tiszteletetek-
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nek: imádni Istent nem anynyira a tennészet csodáiért , mint in
lrább az o~ossággal és e rkölcsi é r z " sse l biró teremt
m é n y e k b e II való nvilatkozatáért; illl;\dni Istent az által, hogy a 

• • 
nfenynyil'c teltetségteliben .m, te ljesitsét.ek ezen teremtmé-
ny e khe z kötött czé ljait. Törekvésem volt megmutatni beszé-

• 
demlJeu, hogy istent uekUnk itt mint :17. él'telelnmel és erköl~ 

esi érzéssel biró lény e k mint il ti és az egész emberi
S é g a t y j á t kell imádnunk , és ax ily értelemben vett isteni tisz
telet egyenes czéJja- az, hogy innen u~vozv,ín I megismerjük Istent 
.saját tel'Ul é s 1.etünkoCll , hogy :lZ embereket ugy tekintsük, 
mint az Ö gyermekeit , ugy bánjunk ye]öl< l mint a kik nz i ste n
s é g g e I r O k O II S á g b II n vannak, minden fogyatkozásnik mellett is 
észrevegyük mjtok II nagyság bélyegvonllsait ".s szeressük őket több 
mint 111lszUín földi szeretettel. Ne nézziik II viliLgot bámuló tiszte
lettel s oz embereket l;icsinyJö lenézé,sel; mert llZ em b e r , a. ki 
n víl,ígegyetemct és annak törvényeit felfogja , ll" g y o b b III i n t a. 
vil ,ígegyete lll, amely nHLga magát nem érti. Isten ben ső bb 

viszonybtUl van nlÍndell egyes e III b e r r e l , mint II k li 1 S ő terlué
szettel. Isten szava hangzik feléuk a. tengerből, lllennydörgésböl és 
szélvészből ; de menynyivel erősebb ama b e n s ő s z Ó z a t: az é r
telem működése, a lelkii s mer et nyilatkozata, II szeutIé l ek 
sugallata. Ohajtolll, lJOgy Istenre isme.jetek a fönséges sziklában és 
II csendes völgyben , de lllég inkább a jó ember jó za n it é leté
ben, er k öl cs i orejében, tiszta s zándékában, kegyes tö
l' e k v é s é b e n és halhatatlans,íg iránti r e m é n y é b e n. Ha eltávoz
tok innen, imádjátok Istent az emberi l éle knek, mint az li 
vá lasztott szenté lyén ek ti szteletében. Tiszteljétek nz emberi 
lelket magatokban, tiszteljétek más okba n és munkáljatokan
nak t ö It é l e t e s i t é s é n. Imádjátok Istent II falak közt mint olyant, 
a ki egyetemes és részrehajlatlan jósággal viseltetik az e m b c r i
s é g minden gyermekei iránt, s aztán ezt ft szellemet tükrözzétek 
viszsza munkáitok közben is. Menjetek cl innen tisztelni a jogot 
és keresni az igazs,ígot, jóllétet terjesztvén mindazokra, a kik bé
folyástok körében állanak. Vigyétek magatokl<al azt a meggyőző
d~Stl hogy egy embert, legyen 1tZ ' bál'min6 szinü \ raugu és 80nm j 

elnyomui, "ny nyi mint Isten gyermekét nyomni eJ; hogy lealacso
nyitn).- vagy romlásl'a vezetni egy embert ~nyliyi, mint megszeut· 
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ségtelenítlli egy templomot, mely szentebb, mint bármely köből 

éljült szentély. K.önyörület és szeretet sokkal kedvesebb lsten elütt, 
mint bárminő áhloz.t vagy aj.tudék. I'} füldiln it legmenynyeihb is
teni tiszteletet I{risztUll ba.itotta végre, midőn az emberrel, még n 
legbünöseiJhel is ugy bánt mint lsten gyermekével s azon munkált 
és azért ontotta vérét, hogy az emberben az isteni lelket felébresz
sze és a megromlott vil.igotúj életre sorkentse. Ilyen legyen llZ 

az isteni tisztelet, a melylyel innen eltávoztok. Menjetek el Innen 
jót tenni minden hatalmatol<llan álló módon és Istentől ' nyert esz
közökkel, holdogabI". tenni jelenlétetek által minden helyet, ft hu
v.i béléptek, felölelni minden emberi iÍl'tle.kct, minden erőt1lket mér
legbe vetni az emhel'Íség szabadságának és tiikélyeslilésének énle
kében, ellcntáiiani minden gonosznak , ,jl'olni minden igazságot és 
főleg világosságot, fényt, él"tct és erőt adni " halhatatlan léleknek. 
A ld egy gyerllleket keresztény erényel,hen felnevel vagy egy té
velygő fulebarútját htenhez viszszatél"iti: diesijbh tenllllomút "pit, 
!!Iint II Salamoné vagy aszt. Péteré, tartúsabhat mint It fül,1 vagy ég. 

l'yIiutún cliJadlam azt 1 lilit a jelell allmlumlJól J\ifolyólag cW
ndni ~;t,iíkS(~g( ~;.;nek ],ittam1 ilzt hisl.mH lH'lH élek vis1,sza tÜI'(~hlletek~ 

kel, ha még nehány személyes "8 helyi jellclllrncl hiró észrevételt 
t.eszek. Hészt. vesz(,k a jelen ünnep"lyheu. Mjnt. tanitó állol, itt, 
hol gyermek és i(ju koromban tanullÍ valék. A nemzedél, , melyet 
';11 itt ismertem, csahnem egészen eltilllt. Azok II tiszu)letre méltó 
rúdíak, II ldkr.el, reszketii hangját egykor itt IlUllott.am , IlHír rég 
óta pihenni s7-állottak iL sirba. Legrégibb harátim, kik gyermek
álma.im felett 6rködtek és kézen fogva vezettek (~ helyre, oda van
nak. M.illdezek luflllett i~ keh]('m érzelmej nirl(:Hene1< elhornlva. En
gem ürömérzés:eln'e llung;(}l er. ilt1Jl(~J,éJy: J!ICJ't búl' elsl.omoritó VIU
tn;t,úsoknt veszek is (~s;t,re magam ldh'ü'J ~ a lui töhb, él'í~em l hogy HZ 

idü, mely másokat meggörllyesztett. ({' lettem scm. nICut át nyomt.a
lanul) lnínd.ar.á-ltal 'liltolll, hogy al. elllherjHég tükéléteficdik. LlítOll!1 
hogya, jövü nemzedék tisztáhb d~ dk8ŐhlJ igazságol\: hjl't,ok;íha jut 

mint a. luinök az éH ifju. lelkemet érintél\:. Ez cJgondohí.s örümet ád 
s én e pillanatban ül'iUni iH akul'ol<. 

Ih kora évchnre viÍ'izszatckint(~k 1 igen jól mllJékszem azokra 
a ~zcrenc8éU(m henyolmtsokra : melyeket It val1ás ritallilwHan ura.! ~ 
kodó eszméi ezen városhan ifju lelkemre gyakoroltak. Jól· emlék-
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szem némely kortársnim ]'omlott erkölcsi magaviseletére is, amely 
azon időben a gyermekkort igazán veszélylyel fenyegette. Mindaz
által mégis áldOllJ Istenemet születésem helyeért, mert a mint fej
Jödtem. mindinkább f~ltárlllt lelkem "lött nz a szép jelenség, mell' 
most szigetiink.l e vonzza IlZ idegeneket. Első szabadságomat arra 
haszníiltam, hog)' II szomszédos m~zől(et es partokat beharangol
jam és mialatt itt a természet dicsöségében g,'önyöl'ködtem , feléb
redt keblemben a szabadságnak az a szeretete , mell' azóta a je
len pillanatig mindinkább fokozódott. Korán kezdettem érezui a 
szépnek és nagyszeriinek benyomásait s hiszem , hogy ei nem cse
kély befolytíss.l volt goudollrozúsomra szintllgy mint életmódomra. 
E v.trosban fol)'tattam egy ideig theologiai tanulmányaimat. Nem 
volt tanárom vagy tanitóUI , II ki tnnu.lmtÍnyaimban vezéreljen; de 
volt két l<iváló helyem a tannlá. ra. Egyik ama szép épület a köz
kön)'vl'Í r, melyet most anynyian látogatnak és használnak , de ak
kor anynyira el volt lJallyagolva és oly üresen ltllott, hogy napo 

kat, néha heteket eltöltöttem poros könyvei között, fi nélkül , hogy 
avagy· csak egyetlen látogató által meg lettem volna zavarva. Má
sik hely fi tengerpart volt, hol oly gyakr!ln llallgattam , miként ol
vadnak öszsze a hullámok csapkodásai' az isteni tisztelet dallamai
val, hol a napfényben tündöklő tenger elbájolt s ha szélvészck kor
bácsolták fel sima tükrét, még inkább vonzott magához. Ritkán lá
togathatom meg e helyet most is. a nélkül, hogy meg ne emlékez
zem an ól fi ben)'omásról, melyet lelkemre egyfelől az ott látott 
szépség, másfelől fi habok znhogása gyakoroltak. il. földnek egy he
lye sem segitette elő anynyira az én lelkem kifejlődését, mint a 
tengerpart. Ott a vihar közepette llyitottam én meg ajkaimat Isten 
dicséretére. Ott az engem körülövedzö' büMjtól ittason öntém ki 
MIaérzelmeimet s keblem bús panaszait. Ott, a ltörültem nyilatko
zó hatalmas ill'öveI való tiszteletteljes rokonérzelem következtében 
jutottam öntudatára a bennem levő erőnek is. Ott törtek ki keb
lellJben az egymással küzdő gondolatok és érzelmek , mintha ver
senyezni akartak volna a természetnek szél s habökban való ékes 
beszédével. Ott kezdődött miuden világi örömet s a szerencsének 
minden ajándékait túihaladó boldogságom , az Isten műveiben va ló 
gyönyör boldogsága.. Bocsássátok meg nekem ezt a ·magammal va
ló foglalkozást. Én azt hiszem, hogy az az isteni tisztelet, a mely-
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ről ma SZÓlQ!;talll , o,zon jelenetek által formálÓf!ott lelkemhen , a 
melyek közt kora 'IJveimct .ltöltöttem. A midő·n én ezen jelensége
ket még egyszer emlékembe viszszaidézem és az isteni tiszteletnek 
ezen módjáról szólok, legyen szabad megköszönnem Istennek, hogy 

. ez a szép szig,et volt születésem helye. 
De elhagyván azt, a mi tisztán csak személyemct illeti , leg_ 

őszintébb örömemet kell kif,ueznem e hajlék felszenteltetése alkal
mából; mert ugy tekintem azt, mint a kere sztény igazságok 
terjes z té s ének egy eszközét. Némelyek azt gondolhatják, hogy 
abbeli örömemet nem csekély mértékben emeli az a körülmény, 
hogyafelszentelendő templom éppen azo n f e l ekeze t é, amely
hez én is tartozom. Heménylem azonban, hogy a mondottak után 
hallgatóim nak legalább nagyobb részét sikerült meggyőznöm arról, 
bogy tölem távol van a felekezetiesség szelleme. Nem tagadom, 
hogy nem csekély örömet találok abban a gondolatban is, hogya 
vallás vita alatt álló tantételeiből a magaméinak ismert elvek itt is 
követőkre találnak ; de sokkal nagyobb örömemet találom abban, 
hogy ez a hajlék tulajdonképpen n i n c S e g y tanrendszer birdeté
sére kijelölve s nem azért épittetett, hogy általa akár most, akár 
a jövőben val a k i n e k fi aj ft t hitnézete elfojtassék, hanem a val
lásos igazságok szabad vizsgiÍlatára, a vallásbani előhaladásra , az 
egyéni meggyöződés jogosultságának elismerésére, II protestáns és 
keresztény szabadság előmozditására. Lelkem mélyéből óhajtom, 
hogy tisztább istenismeret, uagyobb felvilágosodás és helyesebb is
teni tisztelet, mint a minőt most akár II magunk, akár más feleke
zetek egyházában találunk, tegye dicsővé e hajlékot. Mi, kik e haj
lékot )!lost Istennek szenteljük, mi hiszünk az emberiség előhala

dásában. Mi nem mondjuk az igazság szellemének "eddig és ne 
tov ább" . Mi viszsiautasitjuk II jelenlegi egyhásak kizáró és zsar
noki RZellemét, mely a kereszténység ellenségének tartja mindazo
kat, kik értelmi szabadságokat használva az Isten igéinek magya· 
rázatában külilnböznek t.évelygés alá rekesztett elődeik által meg
állapitott hagyományol,at és hitczikkeket illetőleg. M i n e m a f e
lek ezet i sze llemnek eme ltük e falakat, hanem a val
l áso s, e rkö lcsi, ér t e lmi , protes tán s, keresztény sz a
badságnak. 

Örülök, hogy a szabadságnak eme temploma e z e n· a helYen 
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,nyittatott meg. Én azt h~zem; hogy e v á r o s II a k jog" van egy . . . 

oly egyházi intézményhez , a melyben öntudattal biró keresztények 
l<ereshetiÍ, és kimondhatják az igazságot ft kirekesztés villámaiwl 
való rettegés néll>ül, " melyben fi protestantismust nem fogják ki
gunyolni fi római egyház túl\mpásai. Ezt a szigetet, hasonlóan ahoz 
az államhoz, a melyhez tartozik, eredetileg oly emberek telepítet
ték bé, kiket a lelkiismeret szabadságának szeretete s az a meg
győződés hozott ide, hogy nekik joguk \'an az Isten igé.jét saját fel
fogásuk szerint magyarázni. Vallási szabadság volt a valódi szege
letkő, melyre e város alapittatott, és jól esik tudnom, hogy itt so
ha sem hiányoztak a szabadság bajnokai. Közelebbrőlolvastam el 
egy igen érdekes beszédet, mely e városban körülbelől egy század
dal ezelőtt s éppen egy századdal azután, hogy elődeink ezt a szi
getet az indiánoktól elfoglalták, mondatott. E beszédet oly nemes 
és szabade1vü szellem, a józan ész és lelküsmeret jogai iránt oly 
mély és igaz tisztelet lengi :it , ' minővel akkor egyebütt ritkán s 
n,,'~ most sem mindenütt tnJálkozunk. Szerzője T, Callender ur, 
e városban legrégibb, az első . haptista egyluíz lelkésze volt; a be
széd pedig első kOl'mányzónknak, a tiszteletre méltó C o d d i n g t o n 
valamelyik utódának volt szentelve, A vallási szabadság szelIeme, 
mell' e beszédből kisugárzik, reám nézve igen ' kedves meglepetés 
rolt s hizonyára érdekeIni fogja llallgawimat is. Legyen szabad ab
ból nehány sort felolvasnom : 

,Nagyon korlátolt gondolkozásu emberne), kell annak lenni, 
a ki az isteni kegyelmet és az idvességet egy bizonyos vall rt s i 
nézethez vagy az i ste ni tisztel e tnek valamely külső 
f o I'm II s ,íg áh oz ](öti. Mily igazságtalanság azt gondolni, hogy raj
tunk kivül minden más keresztény képmutató és ki van zárva :LZ 

Isten kegyelméből , azélt melt miveltségök és felfogásuk a miénktől 
különbözik, vagy azért, mert Isten nekik több vagy kevesebb vila
gosságot adott, mint nekünk; jóllehet tőlök sem tagadhatjuk meg 
sem az isteni félelmet, melynek ígazságosságuk álta1 nyilvánuló je
Iét adják, sem IS.ten iránti szm:etetöket, megtartván azon parancso
kat, melyeket Istentől származottal<nak lenni megismernek, sem a 
Jézus Krisztu.slJal! való hitöket, mely szívöket megtisztitja, s a sze
retet :\Ital munkálkodván, meggyőzni segiti a világot,. Bajos volna 
lpjl~utatni, hog)' a lelkiismeret szabadsága, kő.lcsönös 
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türelem és jóakarat , a testvérl"Í indulat és szeretet 
miért nem lehetnek az egyessé gnek · éppen oly e rő s kötelé
k e i , mint It kiil sö sze rt a rtásokban való szoros egyformaság 
vagy egy nehány önkéllyü hitezikknek k é. nyszerült elfo
g It ,bi sa. A tapasztalat elég drága ,h·ou meggyőzte II világot arról, 
hogy no gondolkozl.ís egyformaságát, fi vonzaimat nem lehet büntetö 
törvények által biztositani. !ü mondhatja meg : miért nem elég a 
lélek egysége azon béke kötelékeül , a mely után a keresztények
nek törekedni ök kell ? Ki adhatja okát annak: miért ne S z e r e t
hetn é k az emberek e.gymást c"oymástól különböző g ondolko
zásmódjok mellett is? S miért ne lehetne velök a szeretet 
és béke i s tene, ha ők egymással békében élnek? Nincs más 
alap, n melyen megállhatnánk, mint meghagyni másoknak is 
azt a szabadságot, a melyet mi m ag nnknak megkivánunk, 
azt a szabadságot, a melyl ye l Kri sz tns sz ab a dított me g". 

Ily módon llyilatkozott száz év előtt a szabad szellem e vá
rosban. Szeretném, ha ez napjainkban még közönségesebb volna. 

A vallási szabadságnak egy nemes barátja közvetlen a forra
dalom előtt szintén kitünt ezen ti szigeten. l~l'tem Dl'. H i I c S urat, 
a második congregationalis egyh:íz lelkészét, később a Yale College 
elnökét. E szigetnek talán nem volt tanultabb embere, egyaránt 
jártns levén a természettndonuíllyokbal1, nyelvészetben , történelem
ben és régiségben. Fáradhatatlan lelke nell! szalasztott el egy al
kalmat sem, mi által tndományosságát gyarapithatta. Jól emlékszem, 

, 
mily tiszteletben tartották nevét polgtlrtársai eltávozása után is, 
s megjelenése közöttük mindanynyiszor valóságos ünnep volt. Ne
kem is volt alkalmam serdülő koromban jelen lenni nehány gyű
lésen, melyeket egykori gyülekezetének buzgóbb tagjaivnl tar
tott, s jól emlékszem , menynyire m%~lldjtott!lk azok 11 I,önyek s 
kifejezésteljes tekintetek, melyekkel a gyülés tagjai az ö szives in
toseit fogadt.'ik. Vallására nézve az ugynevezett mérsékelt kálvinis
tákhoz tartezott ; de szi,·étől távol volt minden felekezetiesség. A 
szabad szellemet felekezetébe is bevivén, ez később :tz egész or
szágot áthatotta. Iszonyodott fi tlirelmetlenségnek és egyházi ZSlU'- . 

nokságnak minden nemétől. Tiszteletben t"rtott.~ az e g y é u i t é
l e!rj o g át" mialatt miÍsok "uuak elllyomáStiI'!\ feljogositva lenni 
érezték magokat. Egy fiatal ember, ·ltinek mintegy atyja volt, egy 



napon azzal a vallomással ' állott elébe, hogy It szentháromságot 
nem Iliszi. HUes mcgütödéssel fogadt .. aZ itju vallomását; de egész 
gyöngédséggel s ti nélkül, hogy ir.luta való szeretete legldsebbet is 
c.sökkent volua , tanácsul adá neki , hogy forduljon II sz.mtiráshoz 
s egyedül abból szerezzen mag.lnak hitet. Banltságáva! nem szorit
kozott csak bizonyos felekezetekhez. Avval tartott, hogy it lüisztus 
részekre osztott egyházának sebeit nem egy közös hitforma, hanem 
a szeretet lelke ,\ltnl lehet begyógyitani. Öszszelömi óhajtott min
deu polgári és egyh,tzi jármat, melyek által az emberiség szabad 
mozgás. akadályozva van. Az emberi jogok minden megcsorbitás. el
len viseltető érzületemet részint azon befolyásnak köszönhetem, me
lyet ezenl<itünó cmber Síljftt környezetemre gyakorolt. Korábbi éveim
bell sonld iránt sem viseltettem nagyobb tisztelettel. Mintha csak teg
nap láttam volna, éppen oly elevenen emlékszem e pillanIltban is nemes 
alakjára, mely a rajta elömlő erkölcsi érzet hű kifejezésével kitörölhe
tetlen benyonuíst tett. itju lelkemre. 

Legyen szabad II vallási szabadság szellemhöseinek még egy 
példányMpére mutatnom. Talán bámulni fogtok , hogy én az előb · 

biekkel egyszerre cmlitem T. Dr. H o II ld n S tisztelelt't) méltó ne
,ét, II ki szintén e helyen lell<észkedett. Való, hogy e férfin nevé
hez egy ridHg és viszszataszitó U~eologia.i nézet Hm kötve; az is 
igaz, hogy ő nagyoll türelmetlen volt néu,tellenesei iránt. Mindnz
,iltal megalkotván vallásos meggyözödését, ö is feljiilemelkedett I\Z 

emberi tekintélyen; s?'akitott II hitezikkekkel; Isten igéjét szabad be
látása szerint magyarázta s tiszteletben tartotta II józan észt, mint 
Istennek nyilatkozatát önmagában.' Vall.lisrendszere, b!irlllily visz
szataszitó volt is, de nemes alappnl birt. Azt állitotta , hogy min
den szentség, minden erkölcsi fönség fi jós.lgban, It l egfőbb jó iránti 
teljes ölIodaad,\sball áll; hogy jóság az Isten jellemvonása is s IlY. 

isteni !,ondviselés egyetlen elve a szeretet. Azt kivlÍnta, hogy az 
ember t.,ljesen és örömmel vesse ma,gát alá az Ist.en iguzgntásáuak, 
melybell az egyén érdeke az egész jóllétével szemben elellyészill. 
Más kálvinisták kész örömest e!fogadták azt a tant, bogy felebará
taiknak örökös kárhozat ahi kell vettetniök csupán az Isten dicsö
sége ldtüntetéseért. Ez II n. n)C. gondolkozásu férfiu ~JlUek a tan
nak is más mllgyarítZatot adott B azt az erkölcsi élet alapjául igye
kezett tenni •. azt állitván , hogy nekünk bel~ l\ell nyugodni saját 
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romlti.sunkba, s d. kell fogadnunk kál'llOztatás.unkut. ha a világ ja
VtI, és az isteni U.lIHHy nyilatkoz8Ja. azt 1dv;iu.i(~. A vnlódi ~-réuy ) az 
II tallit.tlsa szct'int) az egyéni él'dclmck teljesen al. isten akaratJa 
alá yn,1<Í rClldcW:-:ébcn ~U J. Az ünszcrdet.d semmiben sem -legyezget
tc. Intett, hogy részrehajlatlan szeretettel keressük mind" magunk, 
mind II mások boldogságú!.; igyckezziink jóllétrc, dc nem önzésből, 

nem személyes érdekb{H ·, hanem azon fensőbb törvény id,uti en"ge· 
delmességből , amely "zt kiv,"'ja, hogy mindenkinek előmozditsuk 
jóllétét, II menynyiben az II mi hatnhlmllkball áll. Nem szégyenlem 
megvnllani, hogy ez 11 hitrelldszer nz én ifju lelkemre imgyon mély 
benyomás!. tett. Hálával viseltetem ezen rideg tallitóm iránt, hogy 
gondolataimat és érzelmeimet a. l'észreh.\ilatlau és egyetemes jóté
konyság fönségérc irányozta. Ilyen embertől uem lehetett nzt vár
ni, hogy az m'a1kodó theologiai elveknek magát vakon alárendelje. 
Az e1őrevalóreudelés tanát ugyan a maga legszigorubb alakjában 
elfogadtH~ dc ezt téve, magát egyszersmind a, józan ész és kijelell~ 
tés hivének képzelte. Azt hitte , hog)' ezt a \:tnt fenn lehet még 
tartun i mély metaphysika i magyarázatoltkal s a jÓlim philosophia 
alapján. Szabad vizsgálódási szellemétől indittatva, nem egy jelenté
keny változtatást tett a kalvinismuson. Azt " tant. hogy ősszü

lőink vétkeiért hüntetés alá. vagyuuk vettetve, egészen elvetette, és 
-nem elégedve meg azzal, hogy az Adám vétkeinek fl maradékokr" 

való uetudásút tagadta, megdöntötte azt is) fl. mit fl régi theologia 
az istennel való kibékülés egyetlen feltételéül jelölt.l<i. t. i. Il Krisz
tus igazságosság;ínak vagy érdemeinek fl. hivők részére "aló beszá
l1liMsát. A ta ll, hogy lüisztus csak a választottakért halt meg, előt
te nem birt becsesel, s azt tanitotta , hogy Krisztus cgyfontliín az 
egész emberiségért szelwedett hahUt. A Dr. Hopldns rendszere ki
sérlet , 'olt ft kalvinismusnak az abban foglalt lényeges igazságok
kal való észszel'ii kibékitésére. Ennek meg/elelőleg tanitványai Dla

gokat néha l'ationalista. kalvinistáknak szerették nevezni. Az ő be
folyás" nagyobb volt, mint most gondolják. Ú]-Áuglüt egyMzain 
felismel'hetőleg ltitszik a:l. li ,ttalakit{l nézeteinek nyoma) s jóllehet 
neve, a. melylyel követőit egykor elnevezték l többé nem szerepel) 
hefolyása m.ost is látható. Az 3. lüi.zdelem , ll. me ly or~zágunkbltll 
megindult, s il. melynek czélja a ld.hinisll1us zordon tekilltetét "egy 
kissé megegyengetni és llliJgszeliditni, azon forl'adalmi mozgalom 

10 
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eredmé~ye, . a . melyre nagyobb lökést adott Dr. Hopkin8, mint bárki 
más. Én magaOl ' is bizonyságot tehetek "" ő s~abad vizsgálódási 
<'s előretörő szelleméről. Itjuságomban . egy alkaloOlmal a tiszteletre 
méltó öreg emher felhivására !,rédikáltam. c hajlékban. A mint a 
SZolgálatnak vége volt , .a legny,íjasabban mosolyg6 arczc?,al fordult 
hozzám s I'lismerésteljes nyilatkozat közben , " mit nem szükség 
ismételnem, kijelenté e!öttem , hogy a theologia nagyon hiá\lYos és 
Ő lelkéből kivánja, hogy Isten tartson meg engemet annak fej lesz
tésére. Ritka és becsülésre meltó szabadelvüség egy felekezet ve
zérébell! Ö nem gondolt arm , hogy magának bennem egy követöt 
szerezzen, hanem hogy egy ifjll lelket magasabb igazságok keresé
Rére ösztönözzell. Érzem, hogy l1em adatott, nekem tehetség ennek 
,. 'szép reménynek megfelelni , hanem hasonló barátságos nyilatko
zat ilyen embertől , ha erőt neUl adhat is, lángra gyujthatja a ke-.· 
belben a vágyat és szi lál'dithatja az akaratot. Ezek szerint a val ' . 
lási szabadság szelleme soha se hiányzott e szigetrő l. Ez a szel
lem, nem rettenve visz~z" az emberek szemrehányásától, nem' kor- o 
látozva fr bitformáktól, sót élesztve a nemes. keblek ,Utal, . minde
nek felett IJedig gyámolittatva Ist ennek világositó szent l elke által, 
lakozzék azoknak szivében, ti kik e gyülekezetben lelkészked.ni és 
e ralak között imádkozni fognak Teljedjen ez a szellem mindenfe- . 
lé a közelben és It t árolhan ésszabaditsa . fel a keresztény világol' 
II katholikus és protestáns csalhatatlans,ig . viszszaéléseitiil , szaba
ditsa fel a szeretetlenség lIS türelmetlenség ü1dözéseitöl s mindazon 
igák alól, II melyek ·alatt az emberi lélek ""Iaha görnyedni volt .. 
kénytelen. 

V égcztem " személyemet és helyet illető észrevételeimet is. 
Záradéklll engedjétek lll.eg, hogy víszszapillantsak heszédem fötár
gyára. Bar;itim , az a lélekben való isteni tisztelet . a melyröl .ma 
szólék, val óba n l é te z i k , s nagyon különhözik mind a templom 
ban való áhitatoskodástól , mind valamely titkos kamaráhan val6 ' 
térdepléstöl. Ezt nem lehet elvégezni nehány iires imádság · elnlOll
dásával, scm ilyen vagy amolyan ö1tözJ,ödéssel. Ez az isteni tisz
telet az a lelhi szomjuság, mely a .tel'emtö utá " eped , az a bell'ü ' 
"l'ózat, .Dlelyet legközeleb.bi szomszéd.unk. sem hálIhat s mégis ar. 
egeket éti. Ezen lélekben való isteni tisztelet gyakorlására és mi
v~lésér. szenteljük mi fl . b~jléko.t. Barátim , Ile ffi jétek bé " sohB,j-

• 
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tással, az ajkak mozgatásával és a tórdhajtogatással. Van ennél egy 

szentebb és "boldogitóbb közlekedés ilZ (iggel : a szeretetben nyilat
kozó isteui tisztelet, Ulely néha sokkal mélyebb és teljesebb, mint 
hogy külsőleg ki lehessen fejezni; s minden fóldi harátSágot túlba
ladó szoros 1()lki e!!"esiilés Istennel. El az az isteni tisztelet " "'. , 
melyre Krisztus hivatkozik. Krisztus nem azért jött, hogy templo-
mokat építsen, s gótb-ivü vagy ékes kupolájn basilikákat emeljen, 
hanem azért, hogy a lelket szentelje Istennek. Isten nem azért bajt
ja meg az egeket és nelll azért látogatja llleg e földet, hogy vala
mely főegyház bolthajtása alatt magának szállást keressen, s nem is 
a fönséges tomyok vagy áldozati füstfellegek vonzzák öt ide, ha
nem az alázatos, engedelmes és szeretetteljes lelkeket akarja meg
látogatni. ezekben keres magának lakást. Ez a bár. ki van tétetve , 
az enyészetnek. Kövekből épiilt templomok elporlanak, vagy meg
emészti azokat a kemény tűz ; de a benső templom túlél minden 
változásokat, Midőn a szelek, a tengerek és a napok megszünnek 
Istent dicsérni, az emberi lélek akkor is magasztalni fogja öt. Lel
künk az, melyet az igazság és szeretet hova-tovább mind több is
teni iWet<Ísben részesít; mely a maga nemes szolgálatával mind na
gyobb és szélesebb körökre kitelied s az Isten, mint yégtelen, meg
foghatatlan és öröklétü valóság felé való törekvésében, betölti a 
maga rendeltetését. 

Jegyzetek a lZ3 laphoz 
, 

a Fíl. Il, 9-10 verseíből való idézethez. 

Pál apo5to1nak a Filippibeliekhez irt le\"eléböl a. megelÖzöti \'erseket (ó-8) 
a ~nclyBk~t a Krisztus istenségének bébizonyitására gyakran fel szoktak hasz-. 
nálni1 nem idézt.em: ruh'el a mint minden felekezet tanultabhjai igen jól tudják l 

biblia forditásUDk a legfontosabb helyek tekintetében még II agyon hiányos és 
'" tt\rgynak birá.lati. c1őadá.;;:J. most helyen kin11 \'aló tloJog volna. Azonban meg 
\'agy.o~ gyözöd,'c, 110gj' a ki a közönséges theologiai elmCletekből bárminő 
fordltasban olvassa a bibliát, bizonyosan észre.eszi, hogyJézllS Krisztus alsóbb 
rendü vaJóság s te.ljesen meg l'an l"illönbözteh-c az atsAtó1. Mennyire rHágos, hogy 
Pál az id':'zet.t hel'yen~ lsten:: es :-.atya" alatt nem a J éznst, hanem egészen más 
lényt ht! Mennyire VlJág6S már. hogy ezen be~zéu alapigeibeu Jézus nem ma
gir';lj hanem egy más Jénsre czeloz! Hogyan lehetett .olDa a,z ö hallgatóina.k 
mis fogalma. '? KeU-e határozottabb bi:'I:OJlyság a feh'en kérdésre nézve, mfnt a,z) 
hogy Jézus az .. atyáról~ tS az ,"Isr:€nröl" ;,;züntelen mint töle feljesen1. ... ülönbö
ző lényről bes2élt '? 

• 



Dr. Hopkins urat illető úszrevételekhez. 
A min t érte ;;j ii lt (~m, c ni \'o~ lakói közül tiJIJIII;lwl',: a k ik Dl'. Hopkiust csak kÖl;

lcmél1\'ckl;öl iSUH' :'lt' k, \'ágy (;slik i(j ul$ágnldllm lultit!.", lUegleftt (~ az a lliC' leg érd e
keltség, a lllelylyd hl 6t i t'll em '.~z telJl. N('HI c5udáUw7,om r ajt,t, ]i! fe rfi monclhatn i 
(~s a.kn(,1l1 Ogí~S1.Cl l lan Ulmltllyai ll:\k élt s m int fl'lrevollult emberrel szokás, \"cl(~ 
~elU sokall I'l)koll ~ z ('nyc:>:rck. !,;:ü.lsőjc (!hinllt.a , hog:y ;\ \' ilággfl. l n~m sok at hajlódik, 
J ól emléln:zf'U1 , lH)~y mily rO ,:; /' hűnyomú st 1l~ tt rc'ám gyermekkor omban . lni· 
d iin egy a llw lOlnmal , ji \'\' ,'l rh.!I'ükú 11 M; s:r.orito tt nagy ],nzkcnöhe Jmrkoltan, 
purókn helYf' jt l:uHl16 si pliáv;ll :l fcjóJl lovagol ni láttam, EJiJadása ~L l ~~roszal)h 
\'olt ft mini.ít f: zúsz/:·kb&l r (\l~l l!::t bal lottam. Emheri njkakról 'lioha olyan hangol\: 
w:m ütö tték meg fülei met. A r osz szóno kok va lódi. lléld;'uya. volt. Azt is ki kell 
m ilatkoztatnom. hogy gyakrflll maga ,'\, tárgy scm volt sokkal vonzóbb, mint az 
í~iÚlldás j modor . Dr. Hopkins ·!. ~~ Z a. szilárd~itg tett c l\: itünör G, il" melylyel ií a 
maga. elreihcz J';l gaszkodott. Azoka t. i l ,"{~g lclckig \'itte, Az cmhcriség teljes l'Oln
lottságát m lldn , meg lévén győződv o n. f!'1 lő l , l:wgy a.z emberi t ermészetben 
semmi j ó ni nl's , ft. mire hiyfttLoZlli lehetne, hiven végre, hogy a.z emherjség ja 
vát semrrli áll al ~cm Jehd anynyira dbmozditani , mint.ha tcljescll nlCgromlott C~ 
ll\·omoru lt. illapot.; ;H a mag.t meztelenségében fPl tál'j a: el őttük , oly hinárba jn-

• 
tott l ;}. melyhi>1 1 .. imcllel;ülnie teljes lehetetJen volt s be~zé dcj ben kimélyteh>ll 
szubadcl\"us6ggcl dürügtc b ~\lI ;.;atói fülébe a. lí;\giszouyubb fenyegetéseket. Adjuk 
hozzá. ezekhez :."o;: t a. nyc r:; lJ"l r)tlort, IlleJy rt:szi nt t ermészetének, részint a hosz
szas fr'>lrevouultsúg kö vClkcl, é"e \'olt, s Hem csodálkozhatunk ra.jta) hogy őt rnillt 
r ideg ·é6 szigú!"tl ombert rtiud l'lIk i clitélto. l'~dig iga zán ,j oBzi"ü yoU cs ri. mi 
még iukáhb megcUllitésrc mél tó , a, iá l'!Salgti s I{özucu hajlandó voJt <). tréfán"!.. 
Ké t jelenetre emlékszem. a Hl i előttem foly t [p, Egr napon a.t.yámnál cbéd(,It 
egy fia tal lcll.:észszel, a k i szerett e \'olnll, a divat szerint öltözltödní ) de ~ze~ 
réuvsé .... énél fu .... , · ;j ingfodrauak csak CITy kis részét cngedt t: előtiluni lll elléuH' _ Q o Q .. • 

alól. A doctor .iu humorrn.l ü:zt a JOegjegyzést tc"ö neki: ,J:;ll nem szeretem :l 

menschcttlikcr, de ha riselnélll, ugy , isdném mint n fé rfiak ';, Emkkszclll] hogy 
egy alkalommal nyolczvan úrc3 korábau meglátogatván ) szeme-it az oh[ts:ís é~ 

.irns miatt nagyoll mcggyulndm találtam. Szttbac!ságot n~t.t cm mago,mnnk 87- t 
ajánlani: hogy hagyjon fel II foglalkozúsRaL E gy mnlatsAgo3 tÖl'ténetkével fotelt 
ös hor.zá tor t·: ,~ H:I szcmpim .nem akarnal; nekem ~7.oIgálni, nitles szükségem 
rajok"_ .Mcgh~het , hogy solwl.l/ a kik kevcsbbé üliUcrdesd.: ~ "\'ilággal , ezt a 
tréfá.s modO!'L Dein találják ti s zszecgyűztcthetöuck az ö t.1wologiai szigorll elvei
rel j dc a látsz6lagos ell enmondás igen közönyös dolog. Papok. a kik solm.t 
bajtódnak mó:sok l'ómitgeit~ s ú\'e1 ! s oly taut lli'édikálnak l melybő l az t lí'11etnc 
l,övetkeztetlll j hogy még a, f~.iüket s elU meri k fe lemeln i 8 ijrökös sirá !:> I~ S rivús 
közt élnek, llem hil'llak mindig enllek mC'gfelelö testalkattai mgy szimalomra. 
méltó tekintettel. ."\ világot ök is oly köuynycdén veszik, ndut a gyengébb hitii 
nél), és ebhül nem kell azt líövclkúztetni , ll1í nth:l nem lennénk őszinték vagy 
e~Feneslelküek , Ez csak ll zt mutatja) hogy az emberek némely tanokat nem 
luszuek ugyau) de lúegtagadui sem mel'nek ; hogy ők magok sem vesznek nlill
deut oly komolyrm, Uliut a hogy mondják. ]~n nem tlu·tom val.uni kőszi \'ii em~ 
l~eruf;'~, i.l, Iti a fcneketlen pokol iszonyail'ói pl'édikálvall , megéhezik. Ilyen ki ~ 
íakadasok után gyakran legjobban esik az étel. Ez is csak cgy példa a.zou 
I;zámtalan ellenmondasok kÖzül, ;1. melyekkel az életben találkozunk. Az em~ 
\w.rck 1Ut11onta. beszé1uok és cselc l.í:edllek lHts.z Hn a ~1!:')k4st l{öyctve oly dolgo-
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lmt, mel,Yckl'öl Icgkiwhu meggyőzíjdésők SÜ!cs. lk l[0llkillS íísúntc s igen,jú 
iudulatu ember voU, ha. szinte prédikálási ús társalgftsi modol':\ ellenkezőt mu
ta.tott. Hallotta.m folőle, hogy egyszer ú!l,üzLcn miDdcn~t f)do. !Hlh\ egy szegény 
aszszonynak. M~lSkol' ismét száz dollárral jál'Ult ogy V:tllá8ös ezéihoz , melyet 
egy könyykiadással szorzett.; a mi l'es1.óeűl annál m\gyohb áldozat volt I mer-t 
,lJeki JICIll volt rendes fizetés\! s joblJára csak barátai önkéntes ada.kozásából 
kellett chl'io. l\(Jikol'Xowporfban lotele}Jcdctt, két nagy 8zcrcllc-sctlensóggel tahi.l. 
kozolt: ft. rabszoJgasággal és rabszolgakel'üskedésscl: :\. melyek ltüzül egyikbe 
vagy lJláEikba a lakosok legnagyobb része bele yolt clegyed\'c, Az ö lelke meg
botránkozott (!zoJdwn ~ a helyett hogy I~ test és \'éJTel lllcgalkudt volna, a. nél
kül, JlOgy számba vette volna azokat az elöitélet~kN, a melyek e viszszaélése
ket mintegy szcntcsitették, azokat sZCJszékből és a sajtó útján IUcgtámauta. A 
mi t.öbh, hozztÍ. J,ezdett a. négerek ucvcli)sl'hcz} l's szel'cnc!:les volt fáradozása 
gylimülcsdt is mcglú.tni a. búrolyasa ~\latt, áUó egyenek értclmcscdéséhen és pél 
II ás kegyességében, Bö'tl' nWll'yuyire nem rokonszenvezett is öt Dl" Hills mérsé
J,eltebb the ologiai nézetei rcl, it nügcrek neveJési k("nl ésébell \'c1c mégis szive
:'l~,11 kezet fo~ott" Egylitt iJoC$ii.totttlk l~i egy fclhi"<Í.:lt,hogy uhpot gyüjtsenek RZ 

;'(,ti:,ikniak llo-relésél'c, ft j;ik mine missionuriusok, hadtjokba. lenuének küldendő}.::. 
Ez ;l J\t~t kitiinö fel' ti, a kik a. hitnézcte1u'c lH:'7.Ve egyniltssai g('lllmilJen scm 
\'g')'üztck meg, minüen kiilöuhségct elfelejtettek l mitUjn rt szahall~~g \'8 cmbcri ~ 

:iög- l;l'tlekoinek eHimOzllitásúm kcy,et kellett foguíok, 
Midiill Dl'. lIopkins rclcm lIlultj ál'úl beszdg'(~t ctf , k!..(tüblJször e1ijhol. t'L 

ndlási viHit. s ;l.zokat mimlj~ ugy atlta eló, millt .. t ki lIla.gút győztesnek cJ'€zk 
l'\ l\l~m l{clclkcdcm iJeunc, hogy ö h clyüs(:Jl is itelt lllagáról. .\ mint llloodá-m, ii 
l'lvcilwz hiv volt s azokat kijvctkezetcscu vitte keresztü l cgt;::;z flwologiúJ;iu) 
lUig: ellenfelei i~ fél úton megáHotUtk. JGi\'ctkczükg egy gyakorlott l'itatkozúnak 
könuyU "olt őket fdlitsaibó J kiverni, Iga,z) hogy :1 küzl:l'zü lct Hlellctle voll: dc a 
I.:özérzület keveset ~egithct oly időbell, nJidőn az 1t mcgáilapitolt hi t~zild{Ck mel
lett alál'cndclt szerepre vau kárhoztat\'[!. Ezek n. yibtkozások most mál' jóformáu 
fdejdclwnysegbe mentek, tic abban az iJőben nem csekély (!rdckct. ébl'C9ztCt
tek Ezen viták kö/.t t~gyjk kgfoutosallb yolt a.z , moly Jdzáníbg :'~ lcál\"ínistáli~ 
ra tartozott s az ngynevez(~tt. kegyelem csy.kö:r.cit tárgyazta. A In;l'dés II 

yolt: h a vajjon az uj já llC IIlS y.ülc ttek , tehetuck4 c ntlamit Ölllll n,~ 

g o ké r t '? ·vajjon az l~mbel' , j,i mfg niucs mcgtérYl" ki.lnyörgéB: rt. szentirás olva
lithm S ll:t. isten i tiSztc1cHbcH \'aló l'észvMel ált:11 eszközölheti -e ,~ maga. lIlcgt,él'()~ 
sét"~ vajion , t'gsszóy~lI , ilZ ilyenek l!l'tlmi uton és módon IH:;pcsek·o megsze
re:-:ui ;t $zimek ;tzt II YlUtozását) uo mclyt{;( jővó bohlogságuk nigg-"! Dr. HOJl
kius: rag,tez.l, ülh'a. ~~ li:al\'illi~;UIUS alal)cl\'oill(~zl ennék J('hetö~~gét II1cgtagadtll, fl 

azt hIlHottl\, hogy az ember tcrmés:tctl:Ut:J fogva teljeseu lIlcgromolv:iu s kelJ
telen le'ién miOlIt'u júra, mindaddig) :t mig: l stcll lit ~~ magu. erejenél t'og'i it 'újjá. 
Bl~tu szilli, $cmmi egyebet a lJiinncl nem cse1ckedlwtik; kőyetkczűleg megtérés~~ 
dötti ltönyöl'g~scj ül hiiuüsök 0:::8 lliéltók az Isten hit,r;,gjám; hogy it bncsa,n:ü 
('.t; idvesség lltú,ni tÜl'ckv~sciLöl hiállyOi:'ván) szerinte, :\ ~r,cnt indok s azok a 
tisztátalan lélek önző természetéből cred"én ) csak \'elkCt s nyomorát képeseJ( 
uerclni. Ez ;~ lau "aló bau iSWllyU, de Iilgreuc~ ei; ::;z:üksegcd következménye az 
l',rober teljes lUcgrou)lottságallak és · juravaló tehcldlensegéuck. Felhoztam ezt tl. 
dtál., hogy olvasóilll lathassák) hogy minö kel'JeGek foglalkóztattak a mi e:!.ö
\icinke!. Ez azt. is lUBglllll;atja) lwgy mikeut taJulkozlla], ,~n\gletck. Dr. HOll-
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,kin!! Mt \'ii: . ft~l , hoSt fL v(\ ll:\ s lln,k v:\gy u l' Ii u y n ok s Ollnniu ()1'I\i\ I!s~kö· 
t ei n01l\ hlls t n :i. lu :\,k \ lm ~ V. \} kJH) ~ n in\ls h (u: r. :\ k ~\i, ,' e ll. "tt.11A ll nali: 
tt S eré n y n ok l ug b n sö bh SR l'I' n t ctlJ;. }~bhfll1 ll. l:mb:Hl ,wiulhJll $":I\H\deh"i.\ 
k6J'~sztúll~' ogyOf,'l't. l\ tilld :l ?:~ lt n l 11 :.1 li ki.'1'.('i kö:tl.ilf ~'lIlwk tl, ta.nll:lk ug Slilll 
mn.s j alentösé~'o \ HlI :\.1. l'lUhúd St,/-t tuljo!> t'S ü l'I'atl'l i U\tl~ \'() mhJ1I :;:\\~.lJ!ln "OJó liiI . 
('zon I'ctrcutö Il:l ~'y t tJn1d ~s mi:\lt , l l, lll ül~ nl'. Hopkins· j :\ .io~l\n~S" I , f\, közé-r~ 

loSületet 5: :~ $zh' I c~j(lbh ~\ I'Y.Chlldt {I~ ~' IIl':\lIl 1lI Ilg,l öh lH~l\lii l' ilVt'tkl.l v. tt'it\Sl"'k\ 't) Vi) -

1.ottc. 
Ali módon ig:yckcy.et l .01'. Ilopldns II m:\3:l. clli~it th uo l ()gil ~i l 'IUllhM l'CU 

kcrCS~fOl"iJll\i : iw l lcg'\' il:'gosabtJnn IIUlt IIU :1 t!gy 1c'\ 2ir!\t1 Illllnln\jn . :\ lll oly uy m
Illtftsbl1.U uum .jelent, mog , wl (m :lZt" l't , tll~rt :t l,jkuok I, M}Ill' .i n ültl:l l~ imf i\i, 
lIt)Jll tnl'lott:\.k ez~l sz('rtIJlI.lJ;; lU'. ' kitlllni , llli\'t' l a h:\Sv.nlh\\l til;{ (lIliiiI)') \ !'Itt Y :\.'1. {ll 

ta.l:\uos jó (gClII!nd good) k6nlés~ 1 ilkt ~ h,'.~ IU~ (I II llHl1l1n\i:\llt\1l 1I~' IH Ol~' llOllI0kbI\11 
nl', Hopkius is 1. 0 1':"\, Idltlt lon hiiks('l ulI' il t nmlóH.itlés('i füh\ l(u Sr.Olt Il!~ilnl\i , 1J;v. 
~ kézi I'M, Dl', Hopkin!$ 11I11 :\la I1 Mn :1 1. ,In l;t' ?pil1l köv. i.\1t ill. mo,r.:d'onhlil" s ol~em 

'm}'uyira Ul tlglopofl 1 hl)p"y 1:11 :\11 H\I:g nHl st, riS"'~7 ! l tud ol, ni ('nll éki:' ;l Il i. ,\ :stOl'· 

zönru, :l l'. 81'kij 1 (,, $ i j ú 1'(\ 1 \':\hi t'S t. III l'i! ll dlll i' lt), O a ... I, :\ Ui WIJ:1 1 hü;!Y I\.t :, (!r~ 

kijl~l;:i ,',', .. t :ÍJ ' '''l' :~ :1 lIlit'U lll': 111't ' Il \' idUl , \l l ~ :1, willek ,'fdn sv. I :\:\: ~ tt)~ J.i \l ~ Cd 'lIl ' l , 
~ ,vo, , . , 

öt :l tel'lllcszeli j ú", "U tDü :i t. t· l\, (~jf, e IH('k l dt' nt!lll ('suk II mi llI agunk I lu\.nclll a 
hmyok ogóilY. t'Oll ds:t,(ll'o él vű y.dé ll ok lohotU I O~llIl gyohb 1'01\:1 , Iltl, HUlli is JI ~ll(uoO 
r.ot.t:tu, de ll, luhe/ iHog ,Idfo,i tef!ú ;J t. t is, hogy CI. :1 " hll'm~tl ''''')li ,jó" :1'I.·n v, ) u, !..)g, 
h: r'zöuiiégesebh ~' I' I!'IOll1hcn 'l' 1! lJohlogs:tifl t ' 8:y ti "' ~'l's l"illd :l l t1grilho ,ju és ti /, CI'
kölesi j ó oOll u1. c.:SZk Ör, ll, .J ÓI ll\l l lt~ ks 1.o ll\ , h O;4), 01. cklJiJl ]fii nd nh'ltl hog)'l\ll \gil · 

y.o l t~, :tZ örlikké\ al6 bHll t oté~L .-\'1.1 tdlilo lÚl , ho~'~' :I, luín "ügy i \ lI ~ rli (ogy61'I ul. 
mti szavuk uz Ö SJf,ólt'tI'A.bn.n) tÖl'olcsy. ik clloutítllll i It l'.:OIl istllni akll l'lI,t ll ft.lr , moly
nok czéljn "úg'otlOIl bol c1 úg!) :~p: , :i uzy.ul S:l:ulllllC II "é~oU Oll nyolllol'l' 'i:!záudúkozik 
lólre hozni. 6 l oluít a~ t. ritU(IIl , hogy II 1)iínÖ!i "ógllélkl\ li nyOl IIOI' fI,ili \'O(l Oh'OIl , 
Oz a, WroIm,!s ll) ih'l\ uraltwt't lult ; (t biin Ó$ Ilillltúlés küzü tt Ól'iu tko1.úS t\11/tpil 
latott mog s a blilJ ellouéb ú. l!gy lwrl:H olllOll ototl , mit !t t'('\s",nt cselok v() áHn 1 
fenyeget.ett jó n:lgyság:~ igé.nye lt. .. 

Űszszoszecl ém ozen ombol'l'öl \':1..1 6 (\lu lúIcQinHltj II kit I, Ol'unli t\iltbb O:HlIU \~ -
nyui és érdekei ki szol'iloUllk :ut. utl)l ékol,otböl) do :L ki nO\'O l,öIQ:) holyct t'o~ hll III 
ogyhá ztÖl'téuolmil nl<boll , A 1\\\'olmoLlollsógot Id " I)"O 1 ll, l1\ olylsol l.I é:.:utul10llusui 
iráuyábau visoltotúU. Ö ld"Í!lóan fcgyhotol1 ulI tJllIblJl' volt.. A I.lI t·olmotlons6gnolt 
:l zoubl\O gynkntll oly jolüit adtá , hogy tl)';u!<tl ! legjobb iSJllol'()i ~t: nt Lu fHl\k j ó ~ 

~~ivíiségnek magyaJ'ázni , Killönös örl\1JIOntl'o \':l.n ogy t.ol.intothon J' :i, gondoln i, 
O It szellemi t.ol1uészot, el'ü,jéuok Ilóldlillykólh) vo lt .. Szíiki.\s kÖl'nhn nyok JrÖzöl.l 
tU~gy oIvollultságbnll éh'éu, mégis sol( örÓllHlI 11\1:\11. .'\ [!OUdolttl, \·ilt\gó.lnw 11 
loljoson minden földi szell \'odóJyek 1'0101.1. A boldoSdágnfl,k l ~ l' ih\gogyolOlllbclI 
\'aló v6gteJeu kitorjedésót II I'ógtolell gOlld" isolés ol'odmónyoin l.l k tú ldutotto ft 

igyekezet.t obbo ohnorit.l.1i a.z Ö t.heologil\i t'O lld SZOI'Óllek is ~ollyllH , Az Ö tllI.l l,t'· 
lelei csakugyan sötét 8ziuckkol bOl'itotlllk ol kÖl'fl lto u, "ilógot, rl ú fi 11, jolen \fi 
lágból lUouodélthoJyot ](orosott magt\ulll I~ III i Il on II i 11111 h:~IJ , A millollttitllll VOl! 
az ö bazÁJa, 1I 1 ~ vall\mi , oz mindenok felett Iwdvol.lCz tál'j:;Yl~ volt. A mi!1 ollllilltll 
el~tte több volt, minI. csupa hit.. E bbon loJ,je6ou ot,tholl \'olr. Jl;zull tt\ I'e'y l'ól iri, 
konyve olY8on, mint,ha. lIf\l l\t f(l,)lItSr.talll.tll,j ut án il' la VO lul\" Ugy ~li:ó l :~ mflhUllJ llIllI 
b&n levő lZokásokr61 ~8 ölWzetckl'lil milltlm lIliodiL)', t II\l ufJ. , !\ ~ ögyh6.z O~ I.IIJ , .. o' ő ' 
,1° · 0 lOS l éso neki anynyivl\l llygyobb öröm ot fli'lO t'1.0t.t , Jll QJ'l I\zt vU IIIUlt" lll -



ll> 1 

rcmtet{e, Az ala.pcszm0t, ll. csil'át elTe a szenti ráshan ialálta, mog: de a.zt 53,

jú.~ IcIke ohajiAsa SZO~'illt s.~illezte. ki,,, ~ s?kasá~ dőt.t. ugy Hint. fil l mint egy 
szara 7. the.olog-ns, il, kl a. vltatkozu.s tovlSClvd taplálkoziIr, holott it képl-elet. vi
lágában élt s ;t, szentSt!g és llOldogsá.g ;~zon jelcnl'~ e i\'el táplálta lelket, a. me~ 
lyck a fül det t-gge VJl'ú,zsolják Szerencsóm ,'olt ill. t~lctbell többször hitlli ha. 
~onló jcllemel':,ef, :t kik szükséggel s testi gyengos('ggol hüzl~üd t.ek s lI em birtak 
F-emmivel a.zon anyagi ehek közül, a. lUelyekért a na gy sokaság izzad, de a. kik 
;{. gonllobt világáhan fcltaJált{tk lJOldogsugukllt.; ismertem embereket, a kiknek 
~ l~mmijük :;em volt s mégis lllinil űlluol birt.a.k , li el.l\1l t.'mlJCl'cknck .m.::zlÍ.r61 Wh., 
Ilt~t olvastalll, úlin t súk köuyvből. E zekWl tanllltnlll meg, hogya Idok ünmagá
han 1ll.egcMgedést ü~blhfl t. és hog'y (~gés:t,ell függűnen a. ,külső dol!-!:lJ!dól. 

SajnáloDl , hogy nem ha,szllál t<"Ull fül Dr. Hopldns-sel mló iSlHerctségemet. 
alTa, hogy t.ŐJe l1 émcly részleteket t.n d tam ro1Jl :t nwp: Edwards Ó3 'Yhitcficld 
tt !'akl'ól, a kikkel i.í ig'cri bensŐ ri szollylHlll élt. Sokkal tühln'l~ hűci<üJöm nZOll 
ml~gjegyzósoket, a· melycl(t't ,kiUinií emberekről barátaiktól JchotJJ:\.J1an i: mint [l, mit 
l'ólok oh'aslli lehet., A legtöbb 'éJc("iratnak igen kcyt·s heese vall. A:r, detimtokuftk 
,tzon rcmleltetesc, hogy hC'pillalltani engedjenek uz eg-yén jellOlHCl)(>, még keyés~ 
sé "an felfogvR . .'\ 7, t~ letirónnk mindenek felett uy.on ueszt:llet..:l' l! és c:-;elekedetek· 
J"ű kell ene sulyt. fc,ktetnic, it. rnnlyűk lJ iíl IlZ ogyén hlJl1 :,űjét lehot. megismerni, mitr 
lwdig 3. JegWbh éJltiratból ez jóformán, sGt nél!!t 101jesoll hiú,nyzik. El:ck töbh~ 

ll}'iro diesbeszódek s Jlon~ . é lel il'atok. A l~zl·l ,M, hogy it h;;8 nellogy c1ejtessék, s c 
mintt aztán ld vall z41'nt i!lettörtéuctéb('il llIindon a mi lug'cmiJ úrillh : orcuctihlJ C:-\ 
jell emzőbb. Néha- eg)' anekdota mdyebholl enged hepill a.lltani e.~!:y t'mher bcls(jjt'· 
he, mint életénel, l~gki\'[tlóhb (\.scm l!llyei. j'\em khekt.l űlI: hogy olvasúim közlil so
l,.m' éppen .\zt fogják lioJwm hibt1l11 foHndll i: hog)' CY.Cl! rükg tht~ oJogiáról tol t 
jcgyzet.eim . igen is csal~dia.sQk. Ez;t éH maga-lllll<lk ... ·l'dcmiil fogom tulaJdonitaui. 
Ez azt togja mútatui, hogy ö nom esa-k theologui' volt: ha.nenl hogy p.~O' emhorh('l1 
l'okonszenyet is tmlot t maga. iránt ébresz ten i. 

~ - .. _ , ... . , .,-- . 
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