
A Halhatatlanság. 
---•... . _-- . 

2. Tim. I, 10. A mi Iuegtm'tú .T()ztls Kl'isztusuulc fi. ha
lált cltüt%ttc és nz dctet és halhatatlanságot 
r ilágos!!-ágrf\ h01.tl\ [1.7, cvnngelinm altal. 

A halhatatla.nsá.g :L kl'n~sztény vallásnak nngys7.erü fel
fedezése, Felfedezése, mondom: lwm azért, mint.1uI a Krisztus szü
letése elött il jövii "'Iet teljességgel i,uH'retlell lett volt"" ha.nem 
<l1.él't·l mert íj azt anynyi ['il.. r iJágossügm hO%t:l~ hogy az nagyrészint 
egy egészen ílj t.allllá lott. J\l'iSZt,ll~ eliitt a halhatatlallság sej telem 
volt vagy lmtározatlan remény; Jézu::" tUll ihisai l: ::; fdhímadása ú.i
tal bizonyosságra emelte . . Kris~t- lI s e1ijtt ;.t jövü éld az erényre h('
véssé szolgált ö;;Y.tönül: sőt :1 l<épzeliidés és sWllvetlélyel, gyakran 
a vétek eszköz<Ívé alja.sit.otklk le, A lm'csztéllységben eme tan egé
szen erkö1csi ezéJn\ van alkalmar.va. s a jövő csak a1rél't van ldjc
lcntve, hogya lllugulI1<lml való küzdésnl s ::t kegyes l~ l etrc ösztönt, 
e1tökélést és erőt nyujtsolI. 

Czélom e beszéd által a j öv ő é lc t fc I li l i III c~gy ül ö d é s
t e k e t e I' Ö s e b b é t e n II i. ha lehet, s azt hiszem, hogy Icgsikerc
sebben meg1<özelitem l' ezélt az ,lItaI, Im megmutatom, hogy c nagy 
igazstlg egyszersmind természctünk törvénye is; hogy az okosság, 
ha ncm is tudja megállltpitani, de lllegegyezik vele, és hogy "Z be van 
irva a sz. könyvbe éppen ugy mint a lélekbe, S vajjoll ncm é8Z

szerü dolog-c azt vál'lli, hogy ha az ember halhat'ttlanságl'a van ul
kotvll, eme rC!l(lcltetéséuck jegyei saját 'tcrméslctében is feItalálha
tók és tehetségeinek kiképeztetése arányában éSl l'evcllctöbbek le
gyenek. Igyekszem megmutatni, hogy ez a virakozás helyes, és 
hogy It kijelentésnek", jöv ,í életet i Il etö tana eni, 
viszhangra tallí.! saját termé sze tünkbel!. 

:g tétel annál fontosabb , mert sokaknak úgy tCbzil" mintlm 
" természet jelenetei kevéssé szólnának " halhatatlanság mellctl, 
Némefyekben a hanyatlásnak a teremtés nlinden műveiben folytonos 
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mílködése. s az állati és növényi világ minden alakj.inak feloszlása. 
azt a. gondolatot kelti fe l , mintha fl megsemmisiill! egy átalános 
törvény, melynek minden lény alája van vetvr. 

Azt mondják n. kétkedők l hogy fl )ényeknt:k (;~a k f fl j il i cs 

o s z t ál Y a i ű l'ökkéntlók. azonban a% ('~yes lények . lllelvek azokat 
• 

[t l kotj~iI\) milHI megsemmis ülés sOt'si.l ra. rannak kiÍrhoztatra. Én azt 

ulOndom, hogy mentől inkáb~ ismcljük a lelkct , <1ml<il töhb okunk 
\"flll megkülönböztetni azt az iillati fiS lIü\"én~' i fajoktól . a melyek 
körültiink születnek. nőnek és elenyészl1(·k és hogy s aj á t te I'm é

s zetéb e n feksl ik az ok, m elyné l Jogva ki k e ll ven
nünk a. megse mmi s ülés i.í.tallí.no ~ tÖl'rl~n)' c alól. E pont
ra kérem ki mostan részem re figyelmeteket. 

Ha szt.:ttcliintünk fl földün : látjuk llf,rynl1: hogy minden clolog 
n iltoz ik: elenyé:'7.i k, és igy hajlandók ragyunk a hasonlóság clvénCl 
fogYa körCLkeztetlli ; hOh'Y nem csoda. ha az an~·~lg minden ~zerre::; 

n.lal{jainak feloszlása. sfljüt cnyészetünket titszik hirdetni: de ekkfll" 
Helll yeszsz Ük ~::;zrc [LZ an y ag és l élek kj-Jzti I\Ülönu scg-e
k c t. mi k oly roppant nagyok. hog." éppen az ell enkező kiiyetkezfc
té::;t jgazoJj ~ik. 

Emli tsünk lueg Ilebányat ehen l~ülünbségck közül, 
1. ) Ha a természet szelTes termén)'cire tekintünk, látj nk. ho~y 

csak egy meghatározott idő re van szükségök l és fl. legtöbbnek I,ü
zülök nagyon rüvid idől'e~ hogyelélj ék tükél,rüket. s megfelelj enek 
czéljaiknak. Veh'Ylik fel például ama nelllcs alkotúst - a Li t. Ha 

fel nő bizonyos magasságra.. lombokat It<ljt. yjnígz ik és gyümölcsöt 
terem: nincs több tenni valója. El'~j e egészca ki Vil ll rejtve: nin
cseHck el rejtctt tehetségei; mclyel,l1ck fl. bimbók éti gyümölcsök cf:: uk 
mintegy y,álogai s fejlődésénck első lépcső i lC!;yenek. Cztilja elcl",e 
s az élet ereje benne többé nelU llliiködík. Nem igy il. lélek. KCJII 
tJ1ondha~juk erről. mint egyegészell !dllött. fá ról ősz~zc l : megfelelt 
czéljának, megtette il. lIIag<.iet, tehclscgci ki Vil UU,lk IIJedt,H'. l\'ClIl : 

mert il lélek tenllé~zetc) ereje, VÚgY,l Í 1 l:zélj;ü mi nd hatl rtalilllok. 

Soha f:em gO lldolj llk , ha egy nagy lélekben eredeti goudolaL ::;zülc
Lett, vagy valamely fontos felfedezést tett, hogy clertc Yégc.t:éJját :-: 
máti, ll1aga:3ztosabb gyümölcsöt nem teremhet. ElIeulJc tl , t.üremW ere
je felőli mcggyözödésünlmck tágasabb kör nyil t 1 inkább oli:llliClj ük 
a teremtő kimerithetetlen bölc,",égével való rokonságát. Látjuk, 
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hogy -elórehaliuláfiának minden lépésében új ' ösztönt nyer, s -látjuk 
a nemesebb törel"'vések zálogát. Igy. ha f'g~' tiszta és független lé
lek nagy szolgálatot tttt rt kötelességnek és ' igazságnak. ha csalha
tatlan bizOD}itékok <i lf:tl mubtta ki Isten és' emberek ir,ioti szere
tetét. - nem gondoljuk hog~- cn~ny-t ehet.;.:égel1('k egész erejét ki 
fejtette_ Dagys:igóÍJl:tk mt'l'tékét hetöltötte s a legécettebb gyümöl
l'~öket termette TJlf'{!. ElJenben érezziik. hogy az erény kitiillÖ ered
ménJek által viriÍgzúbboi teszi öl lélek tletét o - a helyett hogy leta
ro!ná, - hog~- :t lélek fol,'tOD05 jó cselek.-és ,iltal. :t helyett _ hogy gé

pie5ségbe smyednc Ip. képessé lesz magasabb kiJt~lp8ségek felfog:i
sára. fel lesz fegyverez,-c nemesi. intn~' ll tetlekl-e s uÜv.1kszik a 
muukás szeretetben, ,\ lélek előrellaladásában nem talál legyőzhe

tetlen akadályokrn. hanem mindinkább áthitja erejének éE azon mél 
tó5~crnftk. lllel~Te teremtre ran. hatcil'tfllan:-cíg~it. 

~ézzük a t,ír~'at ,,,,is oltlalr61, el. még határozottabban ki 

mutatja a lélek ", al. alJy-ag legneme'ebh nlkot:ísai közti különbse

get. Tudjuk, hogy" fa megfelelt legfőbb tzé!jának, ba egy bizo

n~-os llemü gyümölcsöt lemlett. Tökélye, mltüt e<ry határozott. 

tén~'Herü, n.'glegC's eredmény utún iti!ljük meg. De ft lélek. fl mint 
fejlódik. mindinkábh oi U,ítja, hog,'- tökéletes,ége nincs kiszabott ha

tárok közé szoritva, hanem egy eredeti. teremtő és hat-úrtalall e rő

hen áll, mell' újabh meg újabo haioíly'lyal m"ködik, s ót a gon

dolafok és törehé- ek új meg új terére vi.zi a ,'aIIlk c. emberi

ség érdekében, Ez az igazsig ralóban oly ti:::zta, hogy bárIri kö
l.ülünk átláthatja , :f:rezzük, hog~- nem "" a legtökéletesebb lélek. 
mely- ~- kivülről kiszabott Ílton müködik, mell' batározott szabá

I 'okkal oszbanglólag gondolkozik és cselekszik, hanem az, mel,\' 
magában foglalja :t cselekedetek fomis,;i. ö""zebasonlitja egymással 
azou ismereteket. melyeket másold,ól kapott. kikémleli azoknak rej 

tett és sokszoros ,iszonyait. s tm-ább adja új éE magasabb alakok
ban, A fa tökéletessége tehát egy meghatározott terményben fek
szik: a léleké pedig határtalan és korlátol:ttlan erőben, Az első sa
ját fogalmában bilja a korláto t : de a léleknek emelui l;orlátokat any
nyi lenne. mint megsemmisiteni azon eredeti erőt: a lU el~'en tökéle
tessége alapszik. Itt tehát különbséget észlelünk az anyagi világ 
tüneményei és a lélek közott. és :lZ elsőknek feloszlásából, melyek 
• mint látjuk , biZonyo meghatározott idótaltam "Iatt tökéletessé-



gök végpontját .Iérik és czéljokhoz jutnak , " em következtethetünk 
, 

az utolsMm, mely vilíogosan foglalja mn:l'úbnn " t,ehetségd vég nél
killi halad,lsm. 

JI. ](i.emeltHuk egy ellentétet il h~le'k é!:l ny, il.]'lyag nlakjaj kö
zött. A~ ntóbbiaknak, a mint láttuk tCl'lllészelölmél fogva. meg vall
Ilak a llIaguk hatfImi. A fa. rö vid -ill ő ;tlatt s s~ íík térbeu 
növe éi) lmjedv(\ betölt.i rendeltet.ését. Tegyül, hoz",t azt is . hogya 
t.el'mé sz et rc nd s :&crc } me l yhe z a f a tartozik, h01. z.a ma
gá va.I, hogy az Jdj e lüJt határ ai IcÜ7.t megmaradjon. Ha 
hati:írtalallul nőn i e li:cllene, (ll. végetlcll :;;wrellcs(!tlen.:.:.ug lenne. 'Eg)1 
I~gyszerü Ilövény~ n l\Ol'látozatlan ldtelje(lé~ elvével fplruliár.v a. ~ ~y_ 

~zázadol\ fo lyt/tn l nemze t.eket árnyélwlna bn s ld7.ál'na minden mtÍf' 
fejlődést i' kimcritcnr :t t'őhl ÜSZS1.es tC l'Ulékenységét. .", iI: flllJUg 

ahü:jainak teh1:ít f;zük hntá.rok kül,t kell mn.l'adni. ús llI~íl' hnsznos
:::úguk lIIeglii vá.u.ja, hogy életök és fejlö iléfo!ük ;t t.cl'lIJ észC't .Utal ele
jökbe s1.abott hatá.rok c~lérúse eWtl". i ::! gyn lO"~1I lHcgg:ítoltass(:k. De 
fi IéIeli hnbirli1IHII ki te , :je(10i-i·]\I~pességl·. i l ht'l ,yeU ~ hugy eHellk ('zlJ(~k 

il teremtés ren{1szüréveI1 megegypz,ik azzal \;s tökélctesr,l.Jhé teHzi 

ilzt. Egy fa . ha folytúu o!:lau nőnt', kil:<ÍXl llí, [l nij\'ényi élet lwís alak
zatait.. :\. lélek, kitetj ed{!~(~ Ht'únyúban, '\i 1~ l ctl'(: é JJ l'C SZ t s biZ(l 
"yos értelemben te r ern t más lell<ckct. Ez, n helyett hogy ld meri
tené, még többszöröz; " lilás lelkeh c " ézv/) ,úil,sége" t,iplálékot, 
.\. !él ek~ mennél nagyobb mél'tél;;ben l'E'udelkezik értelml és cJ'kö!cr; j 
m'6vel: annál töbl) életet és erőt llint lllaga körül; a gondolatnak 
(~~ a szeretetnek mindig növel<edő fOl'l'i.lsa. Tegy ük hozzá azt is: 
hogya lél ek, vé ge tlen fejlődés " ,ilta I nem "',sa k nagyobh 
mcny nyisé gü jót nyujt má :-; l c ny (!kn~k. hall em ajó nak 
folytono s an új a lakj a it hoz za let" c, És el fontos különh
,ég, Ha a fa végetIeIliii tm:jedne, mind tőbh több g.rümölcsöt adna, 
de csak ugy311azon ncmüeket.: és kizá,l'\'tÍn nlinde.n más fej lödé~t, 

megsemmisitné a. terméuyek kHJönhféles(igét, a minek most cgé~z

ségiinket és élvezetcinket köszönhetjük. Dc " lélek, fej l ő d ési folya 
ma alatt, mindig új gyümölcsöket, 11 gondolatnak, erénynek és f:lzent M 

ségnek új alakjait, nyujtja. Ez mindig magasabb hatály magrait hord· 
ja magában annál, fl melylyel azel őtt müködött, s bimbóit oly gyii 
mölcsöknek, milyeket még soha sem termett. Tehát. ugyanazon ok, 
mely áz anyag alakjának korlátok közé szoriUisát kivánja 'Peg -
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tudnüllik az egész rendszer javn, " lélek korlátlan fejlödését látszik 
követelni. 

HI. Egy músik l\iilünbség az anyagi nlakok es a lélel< között 
az. ho.c:r az clőbbiekrc nh::ve az enyészet nem \'csztesé!.!. E 7. e k . . - . .. 
(,gészon. mti~()köl't vallu n k , legldschlJ mérték.ben sem Üllma
goktl't: ;.: csnk mások f:: :l.olnorkodhatnak l'lenyésztükön : a l tH e k
n e k e ll enb e n m ély t; r tlcke vall .;,;n j:í t l é te I ében. Eteldn
tetben valóban bilőllbözik miJlf', il Z tíllat i. mind ft növénYi élettől. 

• • 

Az állntrD. nézre :1 mllU ('gy üres lap. úgy a jövö is. . ~ c~ak fl. je
len mindene ; de fl Mlekl'(\ nélVt ~ [t. jelen <1.l'iÍuylng- semmi: holdog
:,ügfl nnk gazdag fO l'rá~ni nz emlékezet t~f.J. n~mény . Hata.lmat gyalw
roJ ,I lUuIt [el ett, Hem tsak llzért , mert emlél\eJ,éssel viszszaitléz
heti az t) hanem ilzért is. lIlOrt üaioizniÍra forc1it.hntja. tapasztalatait1 

tth·cdé.:rit és ~7.em'e{h~;(;jt szintngy mint ke(lrer.ü sikereit. Hata.lmat 
gyakorol ft j Ö\' íj felett. nr Ill C~[lk aZ(~rt l mert egyes jelenet.eit elörc 
ldsz.lmithatja; ha nem azért i:-,. l!lert. II jelent ugy alakithatja. ~ hogy 
et: feltételezi II jü"őt s I.~gy arany arntd ~ magYflit el\'eti. Egy oly 
j(!lekl'c nözvc; 111ell' kép('~ ily múdon ü:-:,sZ(·I];;ütni luagiit nl. örükké
y,tlós(tg-gal; kitel j etIni a lllu lt ra j;S jü,·ül'ü. Ll létcl végtelen becsessé 
vi.ilik, süt fl mi ngyeleUJ re méltúbh 1 Si.1j,it Jétezé,.;c iránti érdekelt
sége mind ink:ílJh növekedik képzettsége s erénye gyarapotltúvll l. 

Egy mivclt lélek tisztábiJnn Mlitja. tcrmészett.'nC' k nagysi.tgtÍt S léte
l.él1~k iJecs(~t; mint azt a h:evésbbé mivcit teheti. Önnön lII egsclllmi~ 

:; iHésének e~zméjc sok oly romhíst von maga után 1 miket az utób
hi nelll képes felfogni. A gondolat: hogy oly tehetségek; mint UI: 

okosság, ld ldismcl.'et é~ erkölcsi aka.rat1 luegszünjenek lenni ) hogy 
erök, melyek az istellség el'ejével ro}w l1 ol{; mcgseulll1isittc::;scllck al 
kowjuk úUa!! - hogy az igazsúg és erény ~ az isteni élet CZ(!ll küp
másai 1 Idoltva legyenek ~ hogy a. tökély felé halad.is útja clvág\"IL 
legyen I~sakllem 1\(~zdetéll é l - - oly gondolatok ezek 1 lllcJyek képesek 
e1csiiggctiztclli n l e J ket.~ melybel] szellemi tel'lllészctének üutllLlata 
nagyohb mérvben fel va l! üb1"cdYe~ n·his b:túkl.:a."\ : men tűl .1 JÍycbb il 

lélek bt~uhez és ölll.lIngiÍ.h~)z: <l u lHi l íuktibb irtózik ,l lIl egbcmU1ifol JJ· 
l éstől , llliut véghetetlelI l1agy vl':::zte~égtől. NClll Il'lllW- C j·dli.it a lt ~ 
lek cny~tizdc egé:ilcn IdHöul)ö",ö dolog, Illinl HZ anyagi dol~okc , ;-. 
\ajjvlI nyujthi.lt-c az uLóbbi has"Oulatul vagy c:sak tiejtc1uwL i:i .. It. 
elóbbiuc!{ b~ljizouyit..i::Hí.ra ·~ Leg·alább ncltc lH az il. kéLti~gttlcll tény) 

• .' • 
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miszerint It löle1\: örökélet ut;ini wt.:omja 1J1y lllél'téh:hen n{)VllkcdiJ< , 
il melyhe!1 terclnt iije :ll':.1l'attina.k engedelmotilwd,ik l ,Iuegcz .. ifolhatat
hUt hiz()ll~'itvlhly!t au nak. hogy .úo; l.íJta la halhatatlnn életre van ren
dt1!yc. 

IV. L'.:mlitsilnk Illeg' még l'KY külöll).Jség(.'t a. lélek és al1ya~ kö
zött Viss1.até-l'l~k fl. fához. Al t lllowljnk rt. t'tÍ.ról , hog-y kihalt 1 fi e 
Idhahí:-;t. a tCJ'll1é$zct, türvt~ll'y é Jlek lIevllz;r,ük ! S !t.lI,t ),ön;t.kezletík eh
böj nétnelyck, hog,)' cz titalános WI'Vt\lI)' a161 :tz ember sincs kivéve, 
", . 

Amde iL H;.:úunk :ily ér tehuü lms~nálat:t úHul magunkat. csaljuk meg. 
VaJÓtli. llIegsemmisiilt\ ::i ninc .s cn av. anyagi ' v il ágha n. 
19'.l:t., hug)' a fit feloszlik elemeire, dü t~1. elemek 1'oviibb '01uok\ még 
pedig Hz6't, hogy ugyanazon ('.í':ölna], felel,knek meg, melyre azelőtt 
miíkődt.ck, Ninc!:; fl te nllés~ct legldHohh erejo is dvesr,ve. Az elkor
hadt fa alkotú részei esak Hr.ért tizabadultnk meg, hogy egy llj, ta

lÜIl még ~zebb és ll:tSZl1ü~ahl) n()véllyt{~st. e1ű,í.llittisúl'a ::izolgú.ljanak 
csz};.:özül; hogy d(u:i alJb lombnzatol'. hnjis;:llltlk . rag)' yahllnely nemc

sebb ~illat nlakit.rislímí l nymjcnck alkahn:u:<Íst. lle ha a 1élel: elvesz-
111.', a~ útcl.lá.nos holyrchozhatl:lII Ye~:r.tes(>g lonne ; nwrt a II!h:k Hl1ír 

termés1.etönél fogva ralalui o~zthatatlall ('I,(r('(li ~(~g. egys7,eri"t lényeg, 

melyet 1't~szda'e osztani "ng)' nuís lelkekkel t'gye~itelli lehetetlen, 
Mindt'lI mnbcl' cg y 1\ ii l Ü II egy é II is ég 1 HUlS l (~n:vnyé il l; lH,'.m dl~ 

tozhat.ik Ar. én tapas:t.Í.Hld:-:OIll, ,,\]eHörténdel!i. nem lehet a feleha
rütonH~, Üntudatom, cmlt~keze l~J.ll 1 (\lnmlt. {íJetcm iriÍ1lti érdekem , Ú~ 
zelmeim másra. .ít Hein vitethetnek. H:.l, hi zOHVOS küriilméJl}'ck kii--
I',ött a. kisl'rlésnek ellcntülloÚam s -ilveü;tt : elJenbí.ll:ísom úJtal Jllll--
gam feleit 1Il'a,lmnt ::; emhcrtirsrdm mélt.:ínyhísú,rn, igényt, :SZ I:I'Ú:r. tCl1J , 

\\ZCu cllüntálhis :; ez ura.lmi kÜl1esség , ez jgéll,\' az enyé lll~ m<Ísé vtL 
lImn t.plwtem, Músnak adhatoJll miml a mird birok, testeu! tagjait 
j:-; eldohll.atom magamtól ; Ile az , :t. liii r[tlú~iíggil. J. tC$zen e n g c
m e t. , B.zú \'al: i1utullatol1l, cUllé-kdln , érzelmeiUl 1 l'eményeim ~ ez,ck 
Hem lehelnek más lélek alkotó rÖsl:c i. Egy gondolkozó 1 erkölcsi 
h'nYlld: tl~hát: : a mely O l't: II y t é$ .ig~tz :ságot i:iZCl'zctt JJ'Jö.tgt'lJlnk 1 mCH
sl.~ mlHi 8ülés.e útal.tllos \"Ollla. Ezel!. esemény neH! a lHtp le
!Ian)'atlúsa leUlle 1 mc]y axét.'t vonja Jllcg Wl iink YiIágosságtÍt mín~ 
delt e:;tve, 1lOgy ll llÍS tal'tolll.lnyolo:;.'\' ámsztll:lSStI., ha.llom maga a 
viHgmiság Jdoltüsn, Ez oly l'omhls., melyet H, tel'l1It!Stet sehol sem 

; ellgc.,l meg, t'omlása. oly vnltuninek, .mcIy végtelenüllJccsesehh, mint 
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a-z egész, világegyetel;u, s , éppell ar.ért a.z anyagi világ változtísainal{ 
egyikéből sem következtethető. 

Igen jól tudom, hogy az iJynemü nézetek , melyek a balha
t<,tJaus,igot ugyakalják felmutatni. núnt a lllelynek alapja magá
ban a lélek természetében van , nem képesek teljes meggyöződést 
szerezni ldilőnbő7.ő okokból. Vannak ugyanis olyanok, és nem keve
sen, kik a társadalom hibíd és téve lyg ése ib ö l azonkővetkez
tetést vonják, hogy az emberi természet I,evéssel emelkedett. feljül 
llZ állati természeten. Az ilyenek bizonyos eltitkolt hitetlenséggel 
hallgatják , ha valaki a lélek azon nemesebb tehetségei ről beszél. 

• 

melyek annak öröklétél'e mutatnak. Az ilyeneknek szeretném meg-
mondani, .hogy ez maga egy ,·étkes haj lam, mely folytonosan és ki
zárólag az emberi természet vétkeivel foglalkoztatja öket : vala
mint kárhoztatandó, ha valaki IIlÍndig csak az emberi élet nyomo
raim függeszti gondolatait, s az isteni gondviselésben s 'I teremtés 
rendszerében nem lát egyebet rosznál. De mellözve ezt, engedjük 
meg, hogy az elll lJeri tel'mészet vétkekkel teljes. Azonban ez sem 
dönti meg annak nagysága és halhatatlansága felőli meggyőződése

lllet: 8iít azt mondom, hogy én magában a vétekben is az emberi 
nagYR:íg és halhataUan természet bizonyitványait látom. Ez állitá, 
tulzottnak látszhatik, de egész kiterjedésében fental'tható. 

Vizsgáljuk meg előszőr is, mi a bún és . miből szá rma
z i k. g lmek eredete a legnemesebh tehetségben vall , mely egy lény
hen feltahílható: tudniillik : az e rk öl csi sza bad ság b a n. Er
l,ölcsi rrő és cselekvési szabadság nélkiil Mn lIem lehet. Ha az 
ember egy gé)l, vagy csup"n az érzéki llcnyottl,ís és ösztön teremt.
ménye vohla, mint az oktalan állatok, nem vétkezhetnék. Hogy va
laki ri. vét k ezesl'c hntározhatja el magát, onnan van, mert az 
okosság és lelkiismeret tehetségei rel s önmaga felett hatalommal 
hir. 19y teh,it ft vétek is bizonyítványa " lélek magasabb t.ehet
.<'geinek. , 

Vizsgáljuk meg továbbá,} honnan van , hogy a.z e muer 
vétkezik. Onnan, mert l<isértéselmek ran kitéve; teMt II kísér
tések végczélja az, hogy fi lélek azoknak legyözése áltnl el'öt nyer
ien , elörc haladjon 's nz istelú megjutalmaztntás tílrgya legy"n. 
Vagyis, uz ember vé tke zi k , rt menynyihen oly körülm é nyek 
kü ~ó van ltei yezv c, melyeknek czélja az ö tökéletesedését 

• 
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o I Ö ul O í'; fl i t II i. Ogy húgy az ő vét.lmzéBérc -al1\ahnat adó ol, is egy 
tartós1 tökéletesebb Iét.clrü mutat. 

'l'ovúbbá azt mondom ~ hogy a bűnöb ember hünös voltá
n ak sajlítságos öntudRttival bir, mcly határozottan bizonyit ja a jil
víj életüt. A bün magü-val honlja a visz:,;zafízetés sejtelmét

1 
~ éppcll 

azért h~l'lII észetes kis(11'iítúrsa. ti. félelem. Mielőtt it nyomor a Yétek~ 
ke) szövetkczné,k, min(ljg megelözi cl szövetséget · az erkö}cr-;i ösztön. 
neI< bizonyos neme ;" sőt ar. a körülménYl hogy a gonosz e-lllher ki
kerüli néha itt alant a büntetés t . még erősebben bizonyit a jövő 
élet felől, hol ezen látszólagos igazságtalanság ki lesz ' egyenlitve, 
és hol a jelen boldogság csak fokozni fogja a boldogta1anság ere
jét. A v é t ek sokszor - még magasabban és meghatóbban beszél a 
jövő élet felől , mint tu~ erény. Tapa~ztahí.sok mondják, hogy a-z a 
lelket borzasztó rémkéJlekkel ból'itoUa el és saját elliél'zeteíben talált. 
a poklot, a melytől rettegett. , Ily módon a vétek nem czáfolja meg, 
sőt inkább megerősiti a' biwllyitékokitt, melyeket a lélek saját jöven
dő élete felől ömuagában hordoz. Adjuk 110z,,; még azt is, hogy" 
hűn , moly az emberi · terulészct magasabb tehetségei iránti. ltitün~ 

• 

ket ' igyekszik megdöntimí, még nagyobb ' fényben tünteti fel ar. erény 
(os Iwgyesség példáit. Az ol,\' lélek mell' egy ily világban. cnynyi ki
foifÍrtő befolyás köze11ctte, mindig üz ig:a:'.s~ígot, kötelességeit, ég Ist.ent 
tartja szemei eWt.t, sokkal nemesebb lélek, mint a mely a liisérté
sek hiányúban képződhetllék. Igy a vil:ig húnei az eL'ényt, me1yah
'bau létezik, még dicsübbé ' tcsúk) éK éppen azok [t harczok. miket 

a.z iga.z embernek ki kell tÍ.Ilani a biín ingereivel szemben, még an
nál nagyobb jutaloúirn:. ]{és7.itik öt f~l ü. .Hám nézve al, ily nézetek 

rendkivül 'vonzók és félbátoritók. Benső iirümmel szemlélem az erős -, 

séget, ' melyet maga' " vétek nyujt [lZ emberi nagyság és lmlhatat
lanság hizonyitására. . Ha szétnézHk a. fiildön. nagy vétkeket hH.ok, 
ele hí.tOlll e~ty üttal azt ' is , 'hogy e:lck nyujtaua.k alkalmat. a jóknak 
nagy (~l'külcsi. erő kifejtésére; a kegyességben ' és en~nybell való elő-

menetelre. s ez ált a.! oly f(;nyt .hintenek a,z 'emberi természetre, meIy 
kárpót.lást nyujt anna.k aljassü.gaért. Én . nem lHmyok szemet emberi 
f:lJom vétkeil'e. Látom a történelemben az emberi' gonoszságot oly 
fcnuhéjázvf\, !1l1ynyirü. g~u:iizdálkodva) hogy a,z emberiség legjobbjait 
is , kínpadra Imrezolja s vél'tauui halállal végzi ki. De ha szemléleD! 
e , lénytársaimat "kinzások közt felindulás nélkiil; szelid-nyugod-
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t.", megboc~!Ítólag , .hulál"üzdchneildJcn ; fcljülemell<edve a ha-
hi.]on öS soh t oly l1icsüen \ mÍllt 'IItol~ó perczcikbcll "- elfelejtem 
akkor az üldözők istentelenségét, hogy bámuljam az üldözöttek eré
nyeit. lVIagaszto, állhatatosságukban az emberi természet méltósága 
és halhatatlanságának bizonyítványát látom, moly feljülmulja a go
noszs,ígot, melynek Hldozatai 6yan!ÍlIt tünnek fel; s bizonyossággal 
hiszem, mit semmi sem raga.dhat el tölem, hogy az. isteni erény\ 
mely igy íizctett el n földről. egy hazát talál, örökös hazát a.z ég
hen, me1y neki sajút hona. 

M'egkisértfím 1dmutat.ui, hogy termésr.ctünk , mentül mélyeh
ben vizsg,i1juk, an",íl világosabban mutatja a halhatatlanság nyo
mait. Nem mondom, hogy c bizonyitás minden mást fölösleges
sé teszen. Valódi tCI'Ulcszetéllél logva azt csak is a tisztább édel
világosultabb lelkek érthetik meg egészen. A halhatatlanság bizonyi
téka, 'hely minden feJfog<Íshoz mért, fcltalálható az evangeliuniball, 
Kl'i87.tuS vérével megpecsételve 6i fclMmadús'a által megerőt5itve. De 
aztlliszC~H, hogye bizűnyiték mcggyözőbbé válik, ha a természet ta
nitásaivnl való öszbangzásút bebizonyitva lát,juk. E l í:í t, t c m a ter
llIészet éJ:) J{ijelentés egyal'~in t igent mondanak az ember jövő 

élete nagy kérdésére. . . . . 

Mily teljesel;, mily erösek e uagy igazság bizonyítványai! Mily 
gy~ngük il kü:t,ünséges okok ;I,nelyeket a kételkedés ellene emel. 
l-:lóftem csak e g y ellenyetés vun ft halhatatlanság ellen, 1m anna.1-;: 
lehet neH~zni: és ez maglibúl tlZ jgazsí~g nagyszeriiségéböl ered, 

LcU;:em sokszor lesiilseil anuak su1ya alatt) elvész mérhetetlensé
gébclI . . Alig lnel.'em hilmi , JlOgy ily Jlagy8zerü jó juthn.t l'észemül. 
Ha meggondololl1 j hogy az idők végetlen során át élni fogok, hogy 
tlilélem " mIdet, eget, hogy ki leszek véve mostani létem minden 
tÖkélytelenségc, tévelye alól) hogy fel 1cszek ruházva egy angyal 
dícsöségéve], hogy felfogom dmémmel s átölelem él'zéseimmcl t\ te
}'('mt.í~snek oly nagy kürét, Jlwlylyel üszszehasonJitva. H föld csak 
i':gy pont; ha elgondolom, miként fogok széttekintcIli a nagy minden
ségben oly lát-érzékkel ) mcly még jelenleg nem is sejdithetö szép
séget, öszha.ngot és rendet wl'aud fel eWttem J s hogy a Jegueme
sf,bb erényü lénycld<el ismcrkcuem meg; hogy találkozni fogok it. 

nagyokknl és dicsökkel, kihöl ti tÖl'ténelemben olvastam : űh'Yesül
'Vl.', a tökéletes :igazak]ull ~ a szeretet ama mindig növekvd munkús-
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:-;Ú.g:i.bHII1 hogy idxc1.itönldwl, vég u61kül üryondczlwtel<, és-"lrli1l4e'Q,ck
fl'lett, hogy lelkem htcml('l közvetlen érintkt>1.éshe j i)n, miként azt 
fi foldi élet l eghensőhb üS7.sJ.eküttetései is esak g)'cngéJí ábfl\zol-_ 
hat.ják , ha , mondom. j i;vii élete III fel ől e gondolatok lepnek 'Pleg, 
mig egyfelől remélek, másfelől f,'1n clJI is kell : ft holdogsllg igen is 
Hagynak httszik; a jelen gycngcs(~g s mpltatlans~lg (Íl'7.cse sz,i~te igen 
erös, hogy remélhessek. De l, .. il)' lelki :'llapotban végig' tekintek 
" teremtés llllhe in és mindenütt látom a mindenhol ú jóság jeleit, 
ki előtt semmi sem leheletl en és " ltitiíl mindent remélhetni ; . ha 
hitOlll magam .körül fl határtalan jóságn atya nyilatkozatait, a ki 
okos tcremtHlényei folytouos haladását l;cll hogy akarja ; s lIa az
tiÍn legközelebb szemügyre veszem aJ. cmberi lelket. és látom, mi
nö erőket fejthetett ld abban egy arasZlI)' i él etidő , , örökké tartó 
tilkélyesedés csiráit fc!lezem fcl helllle ; ti lllindeuck felett, ha látom 
Jézust, a halál llleggyözöjét, a. halhatatlanság örökösét, ti. ki mint 
3t: emberiség ZSt~ ugéjc bémcllt ti. "ilágoBS{ig és dicsöség hajlékaiba, 
akkor felfoghatom s fclfogom az emberi lélek örök ,' Iete , növekvé
SI) ' és üdvességének csalmem elnyomó gondolatát.. 

Mindenikilnknek vau ajánlm c boldogság, oly boldogság, a melylyel 
összellasonIitva elhomályosul és megsemmisiiI a fóldi sorsok legfényes
hikéuek dicsősége . A j á n Iv II van, Dlondom ; ncm lehet azt reánk erö
s7,akolni ; saj,it természetéhez képest, azt ld kell küzdcili. A halhatatlan 
boldogSlig nem egyéb, mint lelki erőink Jdképződése ; dc ezen erők 
soba scm fej lődhetnek ki sem most, selll it jövőben másképp, csak 
ha mi maguuk szabadon gyakoroljuk azokat. Magasabb · IéteIt : re
mélni, mialat.t lelkünket elhanyagoljuk, nem egyéb öJlcsalásnál, mit 
Ilkosság és kijelentés egyanint kárhoztat. Ne álmadozzatok menny
országról, a hov" bejuthattok , habár itt kéllyetek szerint · éltet~k, 
Olyanolmak, a Idk jelen életöket fc1duljúk , a jövő JIClll hoz , nem 
hozhat l)oldogságot. Nincs senuni közösség köztük s fi tisztaság 
ama világa között. Oly emberi lény , mely Isten nélkül , ' iintökéle
tesités néllilil élt, szintoly lwvéssé élvezl,e!i a menny ' üelvét , , mint 
egy lJol'ladó hulln, mely fL sirból ldvévc 1 a. természet legszebb táJ
krpei közé tótetnék, élvezhetné a fényt kialudt szemeibeu, vagy a 
balzsamos léget! mely az í) lJOl"<lt elfujju. Bal'l.ltiro, It halhatatlauSli.g 
ngy dicső t:\1I, és nem csak szemlélődés és gyönyörködtetés végett 
adato'tt. nekünk. Gyönyöl'ei csak az ,Utal valósitl",ték, lut küzdünk: 

II 
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162 A HALHATATLANSÁG, 

lIlinmagunl{kal "S töreketlünk magasabb erényekre s kegyességre, : 
Hogy Xrisztússal ott fenn egyesülhessünk, egyesiilniink kell vele 
In'ár itt lélekben, a kisértetek legyiízésében, II szeretetben és jó" • 
cselekvésben: A LIftIhatatlanságnak itt kell kezdödni ; a magot mihi · . ' . 

most kell elvetni, mely az örökkévalóságban gylimölcsöt teremjen. 
Ne le""iink azért restek a jócselekvéshen ; mert allmlmas itlŐ~ :: " o. 

ben aratni fogunk) ha rl nem esüggetlünk". 
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