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Az élet Isten adománya. 

I. Korinth. II; 12: Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem a 
lelket, mely az Istentől vagyon, hogy megtudhassnk azokat, a 
melyeket nekünk ajándékozott az Isten. 

Egy igazság sem érdekli a.nnyira sziveinket, mint az a tan· 
tétel, hogy egészen Istentől életünk adójától függünk. Ez a 
tantétel egy jóságot állit előnkbe, mely folytonosan számtalan ál
dást áraszt reánk; és egy hatalmat, mely minden perczben meg
szüntetheti azokat. A leggyöngédebb és legbensőbb viszonyt fog
lalja magában önmagunk és a legnagyobb lény között. Életünk min
den javára az ajándék bélyegét nyomj ~. A szokásos háládatosságra 
ébreszt. Megdorgálja a kemény szivet, mely a mindent fenntartó 
atyáról megfeledkezve él; szemreMnyást és figyelmeztetéseket tesz 
kegyelmes törvényei megvetése ellen. Arra tanit, hogy minden más 
lény, összenasonlitva azzal a véghetetlen Egygyel, a k i m i n d e II e k 
f e l e t t, m i n d e n e k e I ő t t é s m i n d e n e k b e n van, csak Remmi. 
• 

Es arra hiv fej, hogy isteni jótevönk iránt oly odaadó szeretettel 
viseltessünk, mely me, egebb és állandóbb mindazon szeretetnél, 
melylyel bármely más barátunk iránt viseltettink. 

Ftiggésünkrőli ezen meggyőződés, bár nagyon fonto s, nem ön
kéntesen fogamzik és önakarat unk nélkül nem is erősödik meg lel
künkben. Istenne k nem czélja, hogyerőszakolva meny
j ti n k h o z z á. A kegyeletes benyomások felett magunknak kell 
örködni s azokat ápolnunk, különben Rem erősednek meg és nem 
gyarapszanak. Magában a világ alkotásában egy fontos törvény van, 
mely némileg hátrányos függésünk megismerésére. Kétségen kivül 
egyéb czélzatok mellett ennek még az a czéJja is van, hogy részben fa· 
nitásunkra szolgáljon: megpróbáltatá~, hogy felkeltse figyelmünket. 
A törvény ez : Az Iste n ugy alkotott minket, hogy az 
élet javai nak legnagyobb része tevékenységet igé
"n y e l r é s z ti n k r ő l, h o g y a z o k m e g s z e r z é s é t b i z t o s i t
s u k. A durva anyag mindnyájunk számára adva van, va amint a mó-
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dok is, melyekkel azthasználatunkra idomithatjuk; de közremun
kálásunk nélkül a természet által nyujtott előny kimondhatlanul 
csekély. Ez intézkedes czélja nyilván látható: o arra czéloz, hogy te
hetségeinket fejleszsze. Egy i I Y világ, é r t e l m e s é s m u n k á s 
lények számára, bámulandó iskola. Találékonyságunlmt 
elhatározottságunkat, kitartásunkat, bátorságunkat, vállalkozási szel: 
lemünket, béketürésünket, tevékenységünket a lehetőségig igénybe 
veszi s a gyakorlat által növeli. Ez által pedig minden mulékony 
gyönyörüségnél nemesebb jutalomban: II sikerrel biztató reményben 
részesülünk. A gondviselés e rendszere nagyon bölcs. Fogadjuk há
ladatossággal. Azonban a munkásság, különösen a sikeres munkás-

o ság a hatalom tudatát kelti fel bennünk, sőt igen gyakran a füg
getlen hatalom tudatát. Látható, oly teremtett dolgokkal levén kör
nyezve, melyekre sikerrel bathatunk, azol: urainak nevezzük ma.
gunkat s megfeledkezünk azok teremtőjéről és fenntartójáról. Ugy 
tetszik nekünk, hogy önerőnken vivjuk ki jóllétünket. Az önzés 
dicsőíti munkásságunkat, mignem az önbittség elmérgesiti az élet 
minden áldását. 

Van azonban egy gondolat, mely nagyon alkalmas az önbitt
ség veszélyes batásának megsemmisitésére. Való, hogy a jó . sikert 
bizonyos értelemben magunknak köszönhetjük, azaz önmunkássá · 
gunk nélkül nem részesülnénk abban. De végre is, boldogságunk 
eszközlésének nagy munkájából minő kis részt teljesitünk mi; minő 
kevés jót tulajdonithatunk kezeinknek. Elvetjük a magvakat, melye
ket egy más hatalom teremtett, oly földbe, melyet egy más bata
lom terített el körülettünk. Egy kevéssé müveljük s azzal megál 
lunk. De minő soknak kell e munka és az érett gyümölcsök sze
dése között történni! Mennyi napfénynek kell fel· és letünni; meny
nyiharmatnak és esőnek lebullani! És e müveletekben minő kis 
része van törpe csekélységünknek ? Felhathat-e szavunk a fellegekig 
és mcgparancsolbatjuk-e a legkisebb esöcseppnek is, hogya kiaszot t 
földre lehulljon? A mi rendelkezésünkre terjednek-e el a gyökér
szálak a fö'tdben s nő fel a magas szár; rendelkezésünkre tárja·e 
fel a virág a maga szépségét a nap fényében ég terjeszti illatának 
árját a levegőben? Épen igy, hajóinkhoz is anyagot vágunk oly e~. 
dőkből, melyek születésünk előtt nőttek s dicsekszünk szerencse3 
tengeri utainkkal. De vajjon a tenger a maga áramlataival ellen
őrzé ~ünk szerint mozog-e? A szelek szolgáink-e? És az idegen ég
aljak terményei befolyásunkra nonek-e? Valóban, a jelen rendl:izer 
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szépen van kigond6lva egyfelől arra. ' hogy tevékenységünknek tért 
nyisson, más felől hogy függésünlmek érzetét mélyen szivünkbe vésse. 
Áldásainkat önmunkásságunk által nyerjüli; de azok oly számtalan 
összeköttetésben vannak és oly sok, a mi hatásunkon egészen kivül 
eső befolyástól függnek, hogyUüggésünket épen legnagyobb győ-

• 

zelmünk pillanatában ismerjük meg. De a tanitást csak azok értik 
meg, kik arra el vannakTIkészülve. I s t e n s e n k i r e s e m e r ö· 
s z a k o lj a a b ö l c s e s é g e t. f:lhetünk a nélkül, hogy megismer
jük hatalmát s bálványozzuk önmagunkat; de ez munkásságunkat 
vétekké s áldásainkat csapássá változtatja. 

Miképen segithetIek titeket, barátim, hogy ezt a függést mé
lyen érezzétek? Engedjétek meg, hogy elészámláijak nehányat a 
leginkább ismertebb áldások közül, melyek nyilvánosan mutatják 
egy felettünk álló, mindig fenntartó hatalom létezését. 

I) A z e g é s z s é g m e g b e c s ü l h e t e t l e n á l d á 1:1. Sokszor 
a legnagyobb áldásnak nevezték s azt mondják, hogy nélküle az 
életnek nincs becse. Ez nagyon is kemény szó. Volt szerencsém 
ismerni olyanokat, kik gyengeség és gyakori betegeskedés közt, de 
értelmi erő s méginkább vallásos megadás által fenntartva, a'Z éle
tet hálásan és vidáman ' sokkal nagyobb jónak tartották, mint a mi
lyennek némely erős é~ egészséges ember nem is képzelte. Min
den esetre az egészség megbecsülhetetlen előny s mulhatatlanu! 
szükséges erőink teljes fejlesztésére és érvényesitésére. Megszaka
dás nélküli birása azonban kiválóan alkalmas arra, hogy gondtalan 
elbizakodást és büszke önhittséget keltsen. Mégis, igen méltán bá
mulhatunk, ba a legegészségesebb ember is egy pillanatra is meg
feledkezhetik az élet adój áról, hisz bajosan lehet oly áldást nevez
nünk, mely kevésbé függene az ember akaratától, mint az egész
ség. Igaz, hogy a mértékletesség és az egészségi törvények meg
tartása, kétségen kivül nyujthatja létezésünket, ha az emberi társa-, 
ságot tágabb értelemben vesszük. De az egyes ember mértékletes
sége még nem nyujt kezességet egészségéről. Az egészség számta
lan oly szervnek : rostoknak, ereknek, izmoknak, vértekecseknek, 
hártyáknak, a melyekről aránylag semmit sem tudunk, az öszbangja, 
egyensulya és szabályos munkálkodása. f:s a legkisebb sejtben', 
melyről semmi tudomásunk sincs s a melyről semmit sem hállot- ' 
tunk, eléfordulható legkisebb esetleges zavar, kezdete lehet (lly 
feloBzlat6 műfolyamnak, mely a legerosebb embert is sirba viheti; , , 
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egy haszontalan kis' ér, ba oly piczinyleg is sértetik meg, hogy 
Dagyitóüveg~el ,sem birhatjuk felfedezni a sértést, vonaglásba hoz
hatja az egész testet. Melyikünk tud bepillantani ebbe aszövevé·, 
nyes szerkezetbe? Ki láthatja meg annak a kis gyuladásnak első · 
halvány szinét, mely rövid időn az arcz aszkoros pirosságává vagy 
a tüdőben emésztő tüzzé válik? Ki tudja felfedezni egy észrevé. 
tetlenül elpattant kis ' edényben a betegség és feloszlás nyomait? 
Kiindulunk erőteljesen s lecsilapitjuk vérünket, kilehelvén a tul-

o ' • • 

ságos meleget ajkunkon és a rendese n erő sit ő üde levegőben élet· 
, 

szervünk valamelyike halálos sérülést kap; betegségünket az északi 
szél valamely történeles fu I'allatától számit juk. . 

És az egészséget nem csak e káros esélyek veszélyeztetik; 
hirtelen való kényes változásai kimagyarázhatatlanok. Véletlenül 
megbetegszünk, nem is tudjuk, hogy miként és miért, Lankadtság 
lep meg j közönséges teendőinket tehernek érezzük. Táplálék, le
vegő, mozgás és üdülés iránti vágyunk eltompul. Az élet elveszti 

. ' 

kellemét s fokonként gyengül valami titkos hanyatlás miatt. Ha 
ily hirtelen való változások látása uj óvatosságra hiv fel, remél
hetjük·e, hogy nagyobb gondosság által megszabadulunk a közös 
veszélytől? Ez az aggódás maga még nagyobb csapás, mint a me
lyet ki akarunk kerülni. Eg észs é gU n k s z e rf e l e t ti f élt és e 
n e m c s a k k é p z e l t b e t e g s é g e k n e k t e s z k i, h a n e m va
l ó s á g o s b e t e g s é g e k e t i s s z ü l. A hypokondrikus, ki minden 
szellőtől őrizkedik, ki mindig mérlegeli eledelét és folytonosan fél 
a fáradság miatti kimerüléstől, elveszti minden élénkségét és a ha
lál kerülése által még hamarább találkozik azzal, a mitől fél. Hogy 
ily kényes, különös szerkezetü s a betegségnek oly sokféle forrásai 
közé helyezett teremtmények folytonosan egészségesek legyenek, 
valóságos csoda. Epnek kiváló hatásának kell reánk lenni. Minden 
nap, melyet szenvedés nélkül zárnnk be, Isten szerető gondviselé· 
sén ek ke~veB bizonysága legyen előttünk. És midőn reggelenként 
felébredünk, fogadjuk hálásan az új adományt, az életet. Valóban 
az Isten adja nekünk az életet. Az ő mindenható munkás
ságának köszönhetjük egészséges izmainkat, karjaink erejét, biztos 
jár ásunkat. Az ő elevenitő segitsége által járhatunk, kelhetünk, 
hogy illatos levegőt, megható élvezeteket, vonzó foglalkozást, ked
ves társaságot és egész életünkben folytonos örömet találjunk. 

Hallgatóim, ne hogy egészséges voltotok elbizakodottakká te
gyen j fogadjátok és használjátok azt, mint az Isten kedves aján-
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délcát. Ifjak, ne éljetek vissza ez isteni ajándékkal és ne l'ongáljá· 
tok tulzásokban, nehogy pirulnotok kelljen érte. Ruganyos lépéstök. 
arczátok virága. nyilt tekintetetek, fénylő szemeitek és jó egészség
tekbeni örömötök mindig Istenről. azok ndójúról beszéljen j haez
náljátok azokat, mint tő l e nyert kölcsönt ártatlan örömekre, férfias 
törekvésekre, II tl~rsadalom hasznára s tiszte~ és boldog életpíLlyára 
való le észülésre . 

II. A legközelebbi tárgy, moly önként előjön n:t, hogy mi 
függünk Istentől, mint világi javaink ad6jától. Ez 
unnyil'll megvitatott tárgy, hogy alig szükséges tovább tárgyalnunk. 
Születésünk ótahalljuk,hogy"a gazdagság szúrnyra kel és 
e I r e p ü lU. A világi gllzdagstíg mulandó volta az erkölcstanitók 
Icözönséges tárgya volt mindig. Minden ország, minden kor látta. 
hogy vinígz6 családok szegénységre jutottak j hogy egykor gazdu.
gok kénytelenek voltak azol,hoz folyamodni segilségért, a kiket , 
egykoron ők segedelmeztek. Es az ily változásokat népmondák, 
proféták és költők fenntartottak fl végett, hogy ez által arra ta
nítsák az embereket, hogy ne bizakodjanak a bizonytalan gazdag
ságban, hanem használják. mint nekik adott talentumot, melyről ' 
egykor számolniok kell. Szükséges-e egy ennyire világos igazságot 
figyelmetekbe ajánlani? De mi közöttünk is a gazdltgság mosL is 
büszke önhitséget kelt. A gazdag emberről megktilönbözteté3ül azt 
mondjuk, hogy "független ll. És a sokaság fut a gazdagság, mint fl 

.,függetlenség" eszköze után. Hogy a vagyon cemmi tekintetben 
Bcm lenne az ember befolyása alatt, hogy fl l'lzorgalom, okosság és 
óvatosság semmit sem tehetnek annak megszerzésére és biztosítá
sára, nem szükség mondanunk, bogy az által függésünket bizonyit
suk. Az embereknek tagadhatatlanul van befolyásuk gazdagodásukra. 
De tekintsen csak mélyebben fl dologba a legszerencsésebb ember 
is s meg fogja vallani, bogy elömenetelében mily nagy részt tulaj
donithat valamely esr;tleges~ égnek, azaz, előre nem látott valamely 
szerencsés körülménynek. Hányszor nem buknak meg oly válla
latok, a melyek II legszebb remény nyel biztattal<; mig mások, mo· 
lyeknek keveset ígértünk, fejedelmi vagyonok alapjává lettelc. BoI· 
dogultál az életben. Mi okon? Mert szerencsés pillanatban sz!1let
tél 8 épen a muga idejében fe l tudtad használni a szerencse áram
Iatát. És ha II szerencsés pillanat el vesz vala, semmi, búrmely 
erélyes törekvés sem hozta volna vissza Il:t ul'linyos első alkalmat. 
Valamely nagyszerU közesemény, melyre sommi befolyásod /tom volt, 
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kedvezett magán terveidnek. Valamely korábbi ellenhző áramlat, 
némelyelcnek vállalataikban megbukása, kereskedelmi rázkódás há-, 
boru, kigázolhatatlan bajba sodorhattak volna. Mások, a kik ép 
oly vérmes reménységgel voltak, mint te :; a kiket talán II te jó 
szerencséd bátoritott fel, a vállalkozás ugyanazon mezejére léptek, 
hogy csalódást és szegénységet arassanak 

A vagyonszerzésnek azt a módját, a mely a legközönségesebb 
a mi nagy városainkban, a kereskedést n sorsjáték" -nak nevezték 
el. Valóban, a kereskedés a hirtelen meggazdagodás vá
gya miat t b i zonytal ana b b á I e t t, mint a bogy kellene, s ha a 
legnagyobb józansággalis vezettetik , szükségesliépen folytonos 
koczkáztatás. A számitások, melyeket megkiván, oly terjedelmesek 
és bonyolultak, hogy a legnagyobb ész sem foghatja fel. A fogyasz
tás rs tennelés törvénye oly szövevényes, hogy a legjózanabban 
itélő is tévedhet benne. Ezért a vagyon legillöbb jelképének min
dig a hánykódó tengert tartották, melynek hullámain aagyobbára 
szereztetik is. A társadalom eléhaladása még nagyon ke
veset tett a vagyon biztositására. A gondviselés ugy in
tézkedett, hogya vagyon növekedésével annak birása bizonytala
nabbá I ('gyen ; mintha ez által hathatósabban akarta volna tanitni 
8Z ember függését. Régebben n,Hunk I,evesebb, de biztosabb és szi
lárdabb vagyon volt. Kevesebb nagy vagyonok, csekélyebb jöve
delmek voltak; de a vai!yon reálitásokba, házakba és földbirtokba 
levén fektetve, kevésbbé volt kitéve a hullámzásnak. Napjainkban 
a gépek fejlődése, a személyes vagyon növekedése, a hitel renge
teg fejlettsége, a kereskedés nagy elterjedése az egyes emberek 
és az egész közönség közti vagyoni viszonyt véghetetlen ül meg
szaporította. A vállalatok szövetkezése gyarapodott. Nagy társula
tok öszszetes vagyonát és munliásságát igénybe vevő vállalatok haj
tatnak végre folytonosan növekvő sebességgel, a verseny az őrült· 
ségig llízas. És ennek aszélesen elterjedett közösségnek, ennek a 
meszszire terjedő ös~zeköttetésnek és összefüggés nek az a követ
kezése, bogya szegénynek ép ugy, mint a leg~azdagabbnak 
vagyonát egyaránt érdekli a föld bármely szegletében eléforduló 
valamely politikai, társadalmi vagy ipari esemény. Egyetlen bank· 
nak a megbukása oly csapás lehet egé3z kereskedelmi községekre, 
melyet az egész nemzetben mÍllden háznép megérez. Ma mindenki 
érdekelve van az ugynevezett "terminus" által; jelentékeny szó, 
nagyon jól kifejezi a közösség változékony állapotát. A forgalom 
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csökkenése és ingadozása minllenfelé nyomoruságot áraszt. Egy nagy 
üzlet megszünése egy egész csapat kereset nélküli munkást nyo
morba sülyeszt. f:s az egyesek, miként a társulatok nagy vagyo
nukat sokkal könnyebben elköltik, mint a hogy öS9zehalmazzák; 
e szerint a vdgyon ép ugy emelkedik és száll, miként a vihartól 
hányl,ódó tenger hullámai. Innen származik a vagyon miatti ' 
szerfeletti aggódás: oly csapás, mely lényegesen csökkenti azt a jól. 
létet, melyet a termelő foglalkozásoknak és a kereskedelemnek ki· 
fejlődött állapota ' nyomán szerzünk. 

Az ily csapások és megpróbáltatások az Isten mindent kor
mányozó gondviselésében való bizalmat szükséges képen nevelik. 
Ily változékonyságnak csak látása is jó iskola arra, hogy függé-:
sünket benne megtanuljuk. Egy ily kimagyarázhatlaaul 
szövevényes világban a jó sikert vallásos érzéssel a 
legfőbb hatalomnak kell tulajdonitanunk. A gazdag 
embernek érezni kell, hogy Isten munkája, hogy sorsa különbözzék 
szegényebb embertár~ai sorsától, egyszersmind ő szabályozta köte
lességeit és előnyeit. A vagyont Istentől nyert adománynak kell te
kintenünk. Meg kell gondolnunk, hogy a mit embertársainkkal szem
ben magunkénak tartunk, Istennel szemben nem a miénk, mert ó 
a változhatatlan igazság legfőbb törvénye alá vetette. A társadalmi 
törvények megvédelmezbetik ugyan vagyonunkat az emberek erősza
koskodása ellen, de teljesen erőtelenek akkor, midőn Isten adomá
nyai visszavételeivel meg akar minket alázni. A villám, tűz, fagy, 
zápor, eső, ragya, országos csapások, politikai zavarok és számta
lan más oly tényezők, melyekkel Isten a népek és egyesek sorsát 
rendezi, nem tartoznak emberi törvényhozás körébe. Vagyonunk 
épen annyira sérthető, mint személyünk. Azok az eszközök, melyek
kel gyarapitjuk, meg is semmisithetik. Az emberi tényezők, melyek
kel fel akarjuk épiteni, össze is ronthatják, megsemmisithetik. 

A vagyon e szerint függőkké tesz titeket. Kössétek azt össze 
gondolatotokban mindig Istennel, az adóval. Keressétek általa és 
szenteljétek neki. Az önbizakodással szerzett és élvezett 
vagyonnak elvesztése leverő csapás. Az, a lélek, mely 
n~m . szokta meg egy felsőbb ' hatalomra támaszkodni, anyagi esz
koz.el me~semmisültével istáp nélkül marad s miként gyakran Ját
hatJ~, ketségbe esik és arra a félörültségre vetemedik, hogy el~ 
dobja magát az életet, mint érték nélküli dolgot. 

lll) Mi fUggünk Istentől az értelemért. Napjainkban 
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. sz érte}mi tehetség kiváló tiszteletben részesül; és talán semmi 
vagyon sem szül nagyobb büszkeséget és önelégültséget. A z é rt e
lem val Ó ban nemes adomány, de mindenesetre ado
m á n y. A lelkek atyjától nyerjük; és mint nagyon bizonytalan bi
zományt birjuk. Ennek tudata erősítse ~ennünk azt az alázatos 
meggyőződést, hogy teljesen mástól függünk. Mindnyájan érezzük, 
hogy saját értelmi természetünk felett bizonyos fokig némi hatal
munk Van. Mind nyájan tudjuk, hogy szorgalommal, vizsgálódással és 
tanulással gazdagithatjuk értelmünket ' s hogy az emlékezetünkbe 
halmozott gondolatok bizonyos mértékig saját tulajdonunkká vál
nak. Ehez képest az életirás teli van a tanultság csodáival s oly 

. emberekkel, kiknek eszök többféle ismeretek tárháza volt. Ezek 
az észóriások igen gyakran ugy vélekedtek, mintha csak saját ere
jöken emelkedtek volna a közönséges mérték szinvonala felébe. 

De van egy gondolat, mely különösen alkalmas arra, hogy 
a lángész elbizakodottságát csökkentse. Annak meggondolása, hogy 
ámbár ' vizsgálódás, tanulás és elmélkedés által sok ismeretet ösz· 
szehalmazhatunk, de hogy ezek az emlékezetünkbe összehalmazott 
ismeretek minő élénkséggel meny jenek át értelmünk tulajdonába 
- a miben pedig áll föképen azok becse az nincs hatalmunkban. 
Egy nagyeszüember kétség kivül előadhatja korábbi nézeteit, de 
nem tudja tetszése ezerint oly élénkséggel adni elő, a mely azok
nak mások értelmére való hatását biztosithassa. Hatásosan akar 
irni vagy beszélni, de csak egyszer ü , szelid előadássá lesz fárado
zása, mert szelleme nem ' emelkedik belső erő hatására, mint a ma
dár szárnyai, hanem külső erőnek kell hajtani, mint egy gépet. 
Szavai nem jőnek lelkéből, legjobb készülés után is munkájában 
nincs lélek. Lelkesültsége nem önkéntes, kellemes és szabad, ha
nem vonszolja terhét, miként rosz gebe, melyet 8 korbács pilla
natra sebeske mozgásba hoz. Ezért történik, hogy néha némely 
.nagy szellem, mind önmagát, mind bámulóit cserbe hagyja. Ha el
bizakodott'ságában önerején függetlenül nagyszerü dolgot akar mU-
velni, azt látja, hogy elégtelen és gyámoltalan. Alázatosságot kell 
tanulnia abból a tényből, hogy legsikerültebb törekvései egy várat:. 
lan és kimagyarázhatlan oly segedelemtöI származtak, melyet o 
sem elő ceni idézhet, sem meg nem semmisíthet. . 

Azonba.n semmi esetre sem czélom a tudomány vagy szellemI 
munkálkodás becsét csökkenteni. De bár mevnyit tanuljunk 
és fáradozzunk, még sem önthet jük lelkünkbe ké· 
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nyünk-kedvűnk szerint azt az erélyt, melyet a}élek 
inspiratiojának nevezünk. Ugy látszik, hogy maga a tudo
mány bizonyos mértékig állandó és mi tőlünk függ; de a lélek 
benső ereje és tüze, a melytől a tudomány hasznoss~ga függ, min
den birtokunk közt a legbizonytalanabb. A vagyon a nap egyik ré
szében ép oly értékes, mint II másikban, sőt rendes változások 
ellen biztosithatjuk is. Ám de az értelem élete minő változandó. 
Minden nap van oly óra, melyben ellankad. Néha betek mulnal, 
el a nélkül, hogy egy világos gondolatunk jone. Szomoruan érez· 
zük, hogy értelmünk napja elborult.. A fény, mely lell,ünket körül
sugározza, nem tűndöklik oly tartósan, mint a nap; ennek az égi 
testnek fogyatkozásait előre megmond hat juk, felkeltét és lementét 
előre tudjuk: de a lélek napja felkel és lemegy a nélkül, hogy 
tuduók miként. Sugárzása akkor halványul el, mikor leginkább 
esengünk tündöklő világo~ságáért. A z é s z n a p j a! mi az? N em 
l e h e t-e a:t, I s t e n, s o k k a l e g y e II e s e b b é r t e l e m b e n 
m i n t s e m g o n d o l n ó k. Az a tündöklő fény, az a buzgó me· 
legség, a melylyel a lélek néha áradozik s a mely a léleknek uj 
erőt és messzi·ható gondolatokat, az érzelemnek uj melegséget és 
emelkedettséget ád: honnan jőnek ezek? Nem II lelkek lelkének 
kisugárzásai-e? Nem az ő közvetlen adományai-e? 

Számtalan könyvet irtllk már az emberi lélekröl és megj eleI
ték a törvényeket, a melyek szerint a gondolatok csoportosulnak. 
De a léleknek magasabb mtiködéseit, annak istenibb intuitioit., ere· 
deti eszméit még soha senld fel nem fejtette. Azok jőnek és meu
nek, nem tudjuk honnan és hov~i. Meg tudjul< némileg érteni, hogy 
egy szellemdús emberben a gondolatok bizonyos rende mi módon 
keletkezhetett; de az élet, melyet eszményi alkotásainak ad, aszi
nezet, melyet azokra lehet, a fény, melylyel azokat tündökölteti, az 
a gyöngéds6g és emell~edettség, melylyel azokat megtestesiti, az a 
világosnál több eJéadás, mely által azokat más eszmékkel öszsze
köti, az az öszhang, melybe azokat az átalános igazsággal hozza, 
az az éltető erő, melylyel azokat terjeszti, hogy hallgatói vagy 01· 
vasói lelkét megnyugtassa s azokban a gondolatoknak és érzelmek
nek uj világ:ít keltse: ezek mind megmagyarázhatatlan csodák. A 
bölcselem nem tudja felfejteni azok eredetét és munkálkodásuk mó
dozatait; csak tapasztalatból érezhetjük. Maga II nagy szellem, mi
dön ezen tehetségei muokálkodnak, akkor érzi leginkább, hogy ó 
maga nem rendelkezhetik azok felett; nem állanak elé az Ö paralI'-
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csára és nem tartanak az ő tetszé:;e szerint. Ha k eg yes em. 
b e r, h á l á t II d I s t e n n e k a z é r t elm i v i 1 á g o s s á g e z 
á r a m l a t á é r t, mint az ő lelki erejének különös közléseért és 
imádkozik, hogy lelke minél többször legyen tárva ez égi adomány 
elfogadására. 

IV) Most már azt akarom megmut~tni, hogy nz isteni lény
től e r k ö l c s i é s vall á s o s t e h e t s é g e i n k é r t függünk; 
és hogy az a valódi lelki erő, mely által mindenikünk a jóban 
gyarapszik, Isten adománya. A mi függésünknek ezen szempontból 
felfogása hasonlithatIanul leginkább megérdemli, hogy hozzá ra
gaszkodjunk. Ámde az a felfogás, hogy ami saját akaratunk és 
mennyei atyánk akarata közt szoros egység van, kiválóan sok ne
hézségekbe ütközik. Felhivlak azért" hogy komolyan figyeljetek, mert 
e nélkül ily mély igazságot soba sem lehet kellően felfogni. Vannak 

. olyan emberek, a kik annak ballattára, bogy mi Istentől függünk 
8.Z erkölcsös és vallásos él etért, az igazságosságért és jámborságért 
bajlandók igy szólani: Hogyan! nincs-e nekünk magunknak tehet
ségünk arra, hogy megismerjük az igazságot, hogy érezzük a jót 
s gyakoroljuk az erényt? Ha nincs: honnan származik kötelezettsé
günk tudata? Tehetség néll<ül nem lehet fe J elő:; ég; tagadd meg ezt 
tőlünk s azonnal megszünüllk az erkölcsi törvény kötelezettsége 
alatt állani. Nekünk magunknak, nem pedig másnak kell helyettünk 
megbatározni magunk viseletét és jellemünket ; l,ülönben sem dio 
cséret, sem hibáztatás nem érhet kötelességeink teljesitéseért vagy 
elhanyagolásáért" . Ez az ellenvetés valósággal alnpos s megérdemli, 
hogy gondosan vizsgáljuk. Minden embernek a i:'zive Ilzt mondja, 
hogy a mig valamely hatalom áll felette, oly hatalom, mely az em
ber magaviseletét meghatározza, addig ez nem felel ős érzelmeiről 
vagy tetteiről s igazságosan nem részesülbet sem jutalomban, Sf' m 
büntetésben; hadd gondolkozzék és tegyen az tetszése szerint. Az 
Isten adhat nekem más jaVIlkat, például, egészséget, minden közre· 
munkálásom nélkül. Születésemkor kapbatom, birbatom 1\ néJ1<ül, 
hogy gondozzam. De jóságot senki sem adhat; még il mindenha
tóság sem tehet engem saját közremunkálásom nélkül a becsülés 
tárgy ává. Csak az a cselekedet erényes, a mely az em
ber önelhatározásából és akaratából szárma",ik. Csak 
annyiban lehet az ember jó a szó erkölcsi értelmében, a mennyi
ben maga határozza el magát arra, hogy jó legyen. És minden em
ber a ki megkérdezi a belső birót s megfigyeli, hogy mikor ét> , 6 
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miért hibáztat.ja vagy dicséri, ugy fogj a találni, hogy ezek nz Hé
letek azon tudato n alap,zanak, hogy az ember ezzel a lelki tehet
séggel bir; teh;lt az egyéntől függ, hogy rosz vagy jó legyen. 

Könnyen támadhat tehát az a kérdés : hogyan függhet az em
ber az IstentóI az erényért? Miért kell _azt az Istennél keresnie, 
ba a tehetség, hogy arra szert tegyen , az ő maga keblében ho
nal? Ez a nehézség sokszor volt érezh ,: t ő. Az _ ember erkölcsi füg
gése és azon erkölcsi Ezabadság közt, mely mulhatlanul szükséges 
arra, hogy az ember tetteiért fe lelős legyen, látszólag levő össze
férhetlenség némely fe 'ekezetet arra vezetett, hogy ezen képzelt 
ellenmondó eleml'k egyikét vagy másikát feladja. A keresztények 
kőzül többen azon buzgalomból , hogy az ember istentöli függésé
nek elvét. bizonyitsák és hogy kitüntessék, hogy a kegyesség 6s az 
erény Isten adományai, megtagadták IlZ egyéni tehetséget. Azt tanit ják, 
ho:-y az ember teljesen tehetetl en és azt mondják, hogy a vallás a 
EzentIélek ellentállhatatian befolyása alatt álló élet. Ebből helyesen 
azt lehet következtetni, hogya morál nak nincs nagyobb értéke, 
mint a szép arcznak, vagy vagyonnak, vagy bármely más, a gond-, 
viselés által adott előnynek. Es midőn ennek a tannak vallói, II 

helyett, hogy ezt a következtetést tennék, az örök kárhozat tüzé
vel halmazzák el azokat a szerencsétlen teremtményeket, kikre a 
mindenható kegyelem nem szállott, oly tant állitanak fel, melynek 
a józanokosság és lelkiismeret egyaránt ellent mond, mint amely 
ellenkezik Istennek mind igazságosságával, mind könyörületességé
vel. Vannak oly keresztények is, kik azért, hogy megmentsék az 
ember felelöségének elvét és hogy 3Z emberrel saját tehetségét és 
hatalmát éreztessék, eltitkolták előtte az ö függését, vagy legalább 
nem állitották azt oly határozottsággal, mint a szentírás és minden 
korbeli szent emberek, hogy komoly kötelességek alapja legyen. 
Ily módon nagy szellemi méltatlanság követtetett el. Hiszen, a hogy 
én az élettörvényeit felfogom, annak mély érzése nélkül, hogy mi 
a kegyességért és erényért a minden jó fejétől függünk, egyikben 
sem tehetünk nagyeléhaladást. 

Ezekben állithatjuk meg azt II kétféle tévedést, II melyekbe 
az emberek esni szoktak azon nehézség miatt, hogy nem tudják 
?sszeegyeztetni az ember tehetségét az istentőJi függéssel. Mikép
pen lehet e két nagy igazságot összbangzásba hozni? Miként 
egyeztethet jük össze felelősségünk érzetét azon meggyőződéssel, 
hogy nincs és nem is lehet bennünk jóság, csak Isten adományábó1 ? 

. - . -
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K~t szempont vaD, melyek szerintem elégségesek arra, hogy 
Istentől lelki gyarapodásunk ért váló filggésünket mélyen belénk 
véssék, a nélki1l, hogy megfosztanának erkölcsi tehetségeink érze-
tétől. - . 

> 1.) Az első ez: Hogy j ellemünk és magunk vise· 
, 

lete felett hatalmunk van, az természetünknek és 
lelkünk alkotásának kifolyása. Mi képesek vagyunk a.z 
erényre, mert meg vagyunk áldva j6zanokossággal, lelkiismerettel és 
azzal, II mit az önelhatározás elvének lehet nevezni, mely szerint 
saját józanokosBágunkat és lelkiismeretünket magunkra nézve kö· 
telező törvények ül fogadjuk el. Vedd el ezeket a tehetségeinket, 
azonnal sem jót, sem roszat nem tehetünk. És ezért az alsóbb 
rendü állatokat, mert épen ezzel a tehetséggel nem birnak, saját· 
lag sem nem dicsérhetjük, sem nem hibáztathatjuk. Ezek a fensé. 
ges tehetségek a valódi gyökerei II mi erkölcsi munkásságunknak 
és felelősségünknek. Ámde honJan származnalt ezek a tehetsége
ink s miképen tartatnak fenn? Honnan szármozott természetünk 
kimondhatatlan nagy gazdagságával? Ezek mind Isten adományai! 
Neki köszönhetjük szellemünket, II j6zanokosságnak e fényét, a 
lelkiismeret intő sz6zatát, és azt a hatalmat, hogy józanokosságun
kat és lelkiismeretünket vezetőinltül választhat juk. És nem csak 
egyszer mindenkorra kaptuk ezeket a tehetségeket, hanem folyto
nosan istápolja az, a ki eredetileg adta. Istennek bennünk lakó 
munkássága nélkül ezek a szellemi erők elhal nának. Miként II Dap 
világossága Istennek hatalma által minden reggel visszatér hozzánk: 
ugy az értelem világosságát is mindig ujra felderiti reánk ez II ha
talom, mikor á.l munkb61 felébredünk; és nélküle épen ugy nem 
tudnánk gondolkomi és erkölcsösen érezni, miként nem tudjuk elé
idézni ll. nap világát és annak fényét. Igaz, hogy jelen j6 hajlama
ink és szándékaink, ha vannak, korábbi jó tetteink n ek a követke
zései s ennyiben magunknak köszönhetjük. Igen, da az a tehetség, 
a melylyel azokat a tetteket végrehajtottuk, természetünknek szer
ves eleme, melyet Isten adományozott. De még inkább köszönjük 
Istennek lelkünknek azt a csodálatos elvét, melyet "s z o k á sa. 
nak nevezünk és a mely jelen jellemünket össze füzi a multtal 
és a mely által a Jó terjed és megörökittetik, és minden erkölcsös 
munkálkodás a. következendőt könnyebbé és sikeresebbé teszi. Hogy 
most őszintébb az én önmegtagadásom, mint korábban; ha szaba· 
dab ban ,engedelmeskedem, mint korábban, az az éll lelkemnek attól 
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aZ alkotását61 fÜgg, melyet eredetileg az Isten adott s a melyet 
az Isten folytonosan fenntart. Tehát Istennek köszönhetem 
gyarapodásomat és eléhaladásomat. 

Adjuk még "ehez továbbá, hogya mi természetünk összes 
magasztos tehetségével teljesen tehetetlen lenne arra, hogy a ke
gyességben és erényben fejlődjék, ha nem lennénk oly társadalom
ban és oly erkölcsi közösségben, a melyben ezek a magas tehet
ségek a tevékenységre czélt és ösztönt találnak. Zárjunk el egy 
embert egyedül, ne legyen környezete, mely Istenről beszéljen neki, 
ne legyenek embertársai, kiknek jóindulatát, igazságosságát és sze
retetét érezze, ne részesüljön tanulás által felvilágosodottságban. 
ne lásson példát, melyet kövessen s a melytől lelkesüljön, minden 
tehetsége elalszik, elgyengül. Semmi kötelességet sem vágynék tel
jesitni, a kötelességnek eszméje sem lelltesitené. A mi erkölcsi ~S 

vallásos gyarapodásaink, a mennyiben ilyenekkel birunk, nem csak 
természetünk, hanem társadalmi viszonyainknak, az emberiséggeli 
összeköttetésünknek és az alkalmatosságoknak következései, me
lyek szerint fajunkkal munkáJkodhatunk és arra hathatunk. S ki 
helyezett oda, a boI vagyunk, B ki ftlzött össze másokkal a szere
tetnek annyi szálával? Ki tett a szellemi mindenség , élő tagjaid, 
ki tárta fel füleinket és sziveinket azon tanítás és buzditás előtt, 
melyeket az isteni intézkedés törvényei örökösön nyujtanak? Mind
ezeket a külső eszközöket, indokokat és alkaJmatosságokat épen 
ugy Istennek kell köszönnünk, miként az erényességre és boldog
ságunkra szolgáló velünk született tehetségeinket. Nélktlle tehát 
semmit Bem t f'heLné!lk. Neki, mint a természet és II társadalmi rend 
alkotójának köszönhet jUk egészen vallásos és erkölcsi fejlődésiin
ket. Az ő el even ítő munkássága nélkül bel ső bíránk elnémulna, 
kötelességűnkrőli észszerü felfogásunk elenyésznék, 8Z a tehetsé
günk, hogy az iga.zsághoz ragaszkodhatunk, elveszne. Midőn a Ilap 
mtgujultával felébredünk, mennyire bensőleg kell éreznünk, hogy 
lelkünknek szava, mely lelkesítve bátorságot és szép reményeket 
sugdos nekünk, ismét hallatszik; és hogy a mindenható hatalom 
adja. nekünk a tehetséget, hogy a multat jövő javulásunkra basz
náljuk. 

Folytonos függéstink ez érzete nem lehet eléggé mély. Az is 
világos, hogy ez semmi esetre sem titközik össze erkölcsi tehet
ségeink gyakorlásával, sem erkölcsi szabadságunkat nem korlátoJja. 
Ellen1,cezóleg, azt feltételezi, hogy tehetséggel bírunk 8 csak azt ta-
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nit ja, h o g yez a t e h e t s é g aj á n d é k. De azért, mert aján
dék, kevésbé valódi, kevésbé sajátunk-e s kevésbé vagyunk-e fe
lelősek annak használatáról? S va16jában, a felelőségnek nem a legbi
zonyQsabb jele és megszentesitése-e az, hogy tehetségeinket egy ná
lunknál magasabb lény bizta reánk, a kinek, mint egyedüli Isten
nek joga van számon kérni mi tőlünk, hogy miként használtuk a 
tehetséget, melyet reánk bizott. Ebből azt tanuljuk, hogy m i vel 
Isten teremtette és tartja fenn a mi szellemi 
természetünket és a szellemi mindenséget, mely
I y e I k a p c s o l a t b a n é 1 ü n k, e r k ö l c s i é s vall á s o s 
g y It! a p o d á s u n k a t a z ő a j á n d é k á n a k k e II t a r t a
nunk, de egysz'ersmind saját müveinknek is. Ez az 
elsó felvilágositásom. 

2.) De ezzel még nem meritettük ki tárgyunkat. Világos, hogy az 
irásban a függésről ennél mélyebb tan van kifejezve. Az irás nem 

• 

csak azt tanit ja, hogy Isten fenntartja a természetet, melyet örökre 
megteremtett, hanem azt is állit ja, hogy pótlólag is gyarapitja a 
mi természetünkbe eredetileg oltott lelki erőt. Tisztán mondja, 
hogy Isten a maga lelkét adja azoknak, a kik kérik. 
Ebből nem csak azt érthetjük meg, hogy ő megáld minket értelmi 
és erkölcsi ajándékokkal és termé~zetes módokat ad, melyek által 
azokat fejleszthessük, mert ezeket élvezzük, akár kérjük, akár nem. 
Hanem annak értelme az, hogy könyörgésünk meghallgatására 
erőt és világosságot áraszt belénk és hogy az ő lelki segits ége nél
kül nem lehetünk tökéletesek. Ezen tan szerint erkölcsi és vallá
sos elónyeinkért való függésünk állandó és teljes. Azonban azt ál

.litom, hogy ez a függés nem ellenkezik emberi t e-
h e t s é g e i n k k e l s jellemünk alakitását teljesen saját elhatá
rozásunkra és akaratunkra bizza. 

Ha azt kérdik tőlem, hogy miképen egyeztetem össze az em· 
ber erkölcsi tehetségeit ezzel a szellemi béfolyással? A felelet na
gyon könynyü. Az embernek fejlődéséért szüksége van az isteni 
erőre. De ezt az isteni erőt csak az nyerheti meg, a ki keresi. 
Az Isten bőkezüségéből mindnyájan megtalálhatjuk ; e nélkül nem 
hajthatja végre czéJjaiL De azzal a tehetséggel adta, hogy vágya
kozzunk utána s az atya örömét találja abban, ha teljes mértékben 
használjuk. Midőn azt ál1itom, hogy az ember . a maga tehetségeit 
Istentől nyeri, azzal nem tagadom, hogy az ember alkalmas arra, 
hogy jó lehessen. Mert ha bár keresés után kapja az arra való 
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er t d ez rnlód.iJag &'\játja lesz; és m i n d a. z a z e r é n y, II 
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mér ék e ","BIi!. szik amin má lénye te terej 't össze tudja 
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"zám an m 'ny zó alka az s az ál al sajá Jává e~z, 
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van a lelkek atyjának segitségére, mely véghetetlenül hathat6sabb 
és amely Ilélkül azoknak fl más tényezöknek nem lenne semmi 
hatásLIk. Egyszersmind azt is tanítja, hogy ezt az isteni befolyást 
könnyebben megszerezhetjük, mint bárminő, akár mely egyes em
bertől vagy az egész emberiségtől származó segedeImet. Mert az 
teljes mértékben meg van igérve mindazoknak, kik azt komolyan 
kérik és keresik. Minden időben, bár hol, minden körülmények kö
zött imádkozhatunk érette. 

Hogy mi ehez képest az isteni szellemtől függünk, hogy ne · 
künk mennyei befolyásra van szükségünk, ha el akarjuk érni a 
tökéletes életet, a ki valaha megkisértette e magasztos ezél elé
rését, nem vODja kétségbe. Ti, a kik soha sem kisértettétok meg 

. a fenséges ezél elérését, kérdésessé tehetitek, sőt tagadhat játok is. 
Ti nem tartjátok nagy dolo g nak a ti értelmetek 
szerint jónak li3nni; mert ajóság zászlÓját nagyon 
a l a n t h o r d o z z á t o k. Ti soha sem emcltétek fel szemeiteket 
ahoz az égi fényhez, melyhez a lelkiismeret és II kereszténység 
utal i s jelesen soha sem iparkodtatok komoJyan szenvedéJyeiteken 
uralkodni. Most még nem bírjátok megitéini azok hatalmát. Nem 
ismeritek, minő mohó a nagyravá.gyás és fösvénység; mert egész 
életeWkben szövetségben voltatok erényeitek ez ellenségeivel. Ad
dig sehogy sem ismeritek meg, minő befoJyá,t gyakoroltak azok 
reátok s minő kemény lánczba vettek, a mig nem iparkodtok ezt 
lerázni. Ezek a zoarnokok óriások ká szoktak nőni s megvetéssel 
nevetik erőtlen ellentállástokat s elzsibbaszt ják gyenge akarato· 
tokat. 

A jó ember, az igazi szent, a valódi keresztény, a ki a leg
nagyobb szellemi önállósággal látszik birni, a legkevésbé teszi két
ségessé és tagadja a mindenható segedelmének szül{séges voltát. 
Függését egyre mélyebben érzi. A z é g i a s p i r a t i o, m i d ő n 
a lelket megszállja, hasonlato s a sötétségben 
h i r t e l e n g y II j t o t t v i l á g o s s á g h o z. Nem is képzelt fo
gYlltkoziísokat tüntet fel abban. A véteknek uj érzését kelti fel. 
Feltünteti az indokok vísszásságát, a melyek szerint addig hibáz
tatás nélklil c3elekedtünk. A jó embernek erkölcsi felfogása és ér
zése naponta finumul s ezeknek beható éles látása a legbensőbb 
hiányokat is felfedezi. Az ember külső fogyatkozásai, nagyobb hi· 
bái könnyen kijavithatók; de azok a bünök, melyek szorosabban 
tapadnak hozzá, fi. melyek össze füződnek természete szálai val -
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bUszkesége, hiuságs, önhitts4ge, maga iránti engedékenysége B min
denek felett önakaratábani bizakodása, a mindenható akaratával 
szemben: ezek csak észl'evehetöbbekk6 lesznek. Ugy találja., hogy 
a lélek gerjedelmei forrásának megtisztitása, elháritása mindazok
nak, a mik annak mélységét caökkentik, a lappar:g6 rosznak rej
tekéből való kiüzése, az önzés minden tervét, kezdeményezését, 
érdekeit kÖl'ülhálózó kötelékeinek felbontása sokkal nagyobb munka, 
mint a külső illem szép erődeinek felépitése. Valamely hatalmas 
gerjedelem, egy szokatlan megpróbáltatás oly törvénytelen indula
tokat hoz tevékenységbe, melyeknek legyőzése felett már dicséne
keket énekelt az ember. Hoszasan ahó gonosz indulatok, vala
mely veszélyes megldsértés; a szerencse áramlata, vagy valamely 
szerencsétlen csapás, hizelgés és kedvezés, vagy üldözés és veszély 
által feJébresztetvén, oly erővel törnek elé bűnhelyökről, hogy ön 
maga kétkedik, ha valóban vallásos-e az ő élete. A megpróbálta
tás e pillanatában egy titkos felsohajtás, a léleknek Isten meg~na
badit6 kegyelmeérti felkiáltása tudtára adja a jó embernek, hogy 
közvetlenül Istentói függ. Minő hálás örömmel ragaszkodik ekkor 
ahoz a biztos tudathoz, hogy soha sincs egyedül j mert az Atya vele 
van; hogya minden jók élő forrása oly közel van hozzá, mint élete 
és kész az égi világosságot és erőt benne megujitani. 

Jelen beszédemet azon megjegyzéssel zárom be, hogy I s t en
t ő l, m i n t m i n d e n e k a d ó j á t ó l val ó f ü g g é s ü n k e t 
abban az arányban érezzük, a melyben a vallás 
s z e II e m í vol t á t f e l f o g j u k; ha felUlemelkedünk a hitval
lásokon és czikkelyeken, szertartásokon és bitformákon és megta
nuljuk, hogya jámbors,íg és jóság a szeretetben, a mennyei atyánk 
és embertársaink iránti tiszta, önzés nélküli jó indulatban és cse
lekedetekben áll. És a ki nem csak külső isteni tisztelet után óhaj
tozik, hanem teremtőjével és megtartójával bensőleg egyesülni vá
gyik, az a ki élénken iparkodik állandó jótevőjének jelenlétét érezni, 
hamar megtanulja, bogy az emberi tehetségek erőtelensége a lát
ható világ ábrándjai és a véghetetlen egység láthatatlansága miatt 
szerfelett bajos az eszményi, szellemi magaslatot elérni és azon 
megállni. Mindazáltal, ha szivét valóban áthatotta az isteni be
folyásnak érzete, folytonosan arra törekszik, hogy bensőbben és 
telje.sebben megismerje azt, na k i b e n é Ili n k, m o z g-u n k é s 
a k l á l t II l vag y u n k". Mindig azt óhajtja miként minden idő
ben a jó emberek, hogy tartózkodás nélkül, Önkéntellen, örömmel 
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áldozbasso. fel legmagaao.bb tehetségeit, melyekről tudja, hogy a 
legjobb Moynelt köszönheti. Komoly l eseng tehát a 
tisztelet, szives önfeláldozás és tiszta bizodalom után, mely a leg· 
csekályebb cselekedetet ll. szentele-szentjének imádó- szolgálatáva 
változtatja; az után a sz6val kifejezhetetlen háládatosság után, a 
mely mindenét annak áldozza, a kitől előbb nyerte; az után eseng, 
hogy minden önzŐ gondt61, törekvéstől, aggodalomtól, félelemtől 
megszabadulva, a bizalom teljes fiui szeretetbe lépjen. Az atyához 
való eme közeledés, az at.yával való ezen élő rokonság életénel{ vég 
czélja. lesz. Ámde ez a jóság, mely minden javak felett áll, még 
mélyebben érezteti vele RZ isteni szellemtől való ltözvetlen fUggé
sét. De ez az égi boldogság csak az égb/n jöhet. Lankadatlan pi!
lantásokknl tekint a mennyei áldás ldapadhatntlan forrásához. És 
mi.d6n vtindorlása tartamára Oll áldás biztositva van s midőn lelkén oly 
nyugalom ömlik el, melyet földi egyenetlenség nem zavarhat meg 
és midőn II jövőjét boritö fellegeI! eloszlanak, és az égi bon ld· 
mondhatatlan fényességben feltárul előtte; s midőn 8Z atya jelen
tétét, mint egy látható bal'átét érzi és il. teljes tökéletességnek 
atyai szeretete egész lényét tUhatjt\, midőn azért szemeit hálás köny~ 
llyakkel, halhatlau l'ernényllyel emeli fel ahoz: ily magasztos pilla
l'la.tokban honnan származtathat ja változhatatlan örömét? Tapaszta
latúból tudja és érzi, bogy ez il. békesség mindörökké Isten bé
kességének befolyása ahttt tHI. Hálával és tisztelettel ismeri el, hogy 
lelke felett és lelkében 8Z égi szellem munlnUkodik, örökös nappal 
világát deritvón arra. Ekkor az Isten ujjaival az ő szivébe irt igaz
Sl\g azon dics(5 v816sággIÍ lesz, hogy mindazoknak, a kik a szent 
lelket kérik, az atya megadja. 
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