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.Az elvitt isten.ek_
(Walters W. Frank utan.)

--0Bir. 18. 23-24-. "Hatrafol'di ták a Dán fiai az ö arczukat i,s
m~ud ánllk .~'likának,; Mi ~ol go d va u, hogy
utanunk 1000\ltasz? O ped ig felel e: Az én
iste nei met, ft ki kc,t csináltam, elv ittétC'k és

ar.. én papo~a.tJ es elmentetek ; és vajjou

mim ~?-n mm: nekem több ? s mégis azt

mondJat.o k J nu dolgom vagyon '?
-i>~

A felolvasott a la pigék az emberi lélek történetének e"y
tanulságo" fordu ló pontját, cgy átmeneti korszakát iIIustráljkL
Minden átmenetnél megvan a hatás és a visszahatás, megvannak az e lőnyök és hátrányok, a nyereségek és veszteségek.
A haladásnak minden egyes lépése, mialatt az emberiségl'e
általáb"n áldást és jótéteményt ered ményez: az egyesek nagy
számáná l r endesen kárt és szenvedést idéz elő . Az átmenet az
óból az (~ba nem történhetik llleg rázkodások nélkül. A köznek j ava alig állhat elé az egyesek pi llan atnyi ' vesztesége
nélkül. jllinden (~j gépészeti találmány után hangzani szokott a
k ézi munkások jaj-kiáltása : "elraboltátok élet-eszközeink et,
elv ettétek k enyerünket, s mialatt a haladás újabb vivmánya
fölött büszk élkedve ujjongotok , minket az éhség és nyomor
zs!.kmá nyaiul hagy tatok. « UgyILnez áll a tál'sadalmi és politikai reformoknál is; itt se törté nhetik változás és el őre-lé p és
anélkül, h ogy egyesek , kikn ek érdekei a régi intéz ményekkel
és helyzettel összekötve voltak, veszteséget és romlást ne szenvednénel" - Azt mondják, hogya hangyák , midő n útjokban
folyóv izre akadnak, kiméletlenül tolj ák egymást elébb ·elébb,
mind egész a tulsó partig. s az igy é pül t é l ő hidon, ha!dokló
tál'saj l\:: felett, vonul át it ha.ngya sereg. Ehez nagy l'eSZuen
ha.!:)onlÓ az e mberi halad;ts is. -

Az e mberis ég nagy hadse-
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hogy ú~júban hátra hHgy tört sJ!;iveket, ö!Sszeo mlott életek et.,
p Llsztilvú Icu otthonoka.t, és megfosztott, elhagyatott oltárokat .
.A kiknek nin cs elég akaratj ok és erejök a. győztesekkel IL aIndni, azok ott J!; ull cnck elmaradva a szükségben és ny omorban . :Mit él' nekik az emberiség halaclúsit, ha. csak annyit tudIl ak, Mtnak, h ogy az é le tük tönk re ment, remé ny uk elveszett,
!Sze ntélyeik összetö rte k , fi az oltú rról isteneik elvitettek ?! .. .
Ugy tetszik ) hogy II kornn k egy il ysze rü tn\gédiflja. van folyamatbn!! napjflinkbnn i8. A:,.: lltolsó évtiJ!;edek 6ta az emberi
g ond olkozás roppant é lé nk m ozgásban \"an. A t c rmeszettud omúnyball a. régi nézetek és vélemények egymá st követve tünne k el az újabb meg újabb felfedezések és találmányok el ő tt .
Többé már nem élünk abban a világbl\TI, am elyben [l.ty áink
élte k. Tudományos h itfo r máink, tét eleink, egés zen átvá ltoznak,
es újra :lbklllnak. - De a tndollHínyos fölfed ezések mellett s
l'é:;zint é pcn eze k miatt, egy új es mólyebb kutntás ind ult
Ill og a társ;ulalmi cI'kölcsi8ég és a yallás alap-elemei, alkatr észe i feWI is. Az ész ma m á r n e m tesz különbséget és ki v&te lt, nem ismer oly d olg ot, m elyet kütatni és megvjzsgá lni
ké sz n e lenn e. S e szell cm lllind tovább tmj ed . R ége n csak it
tud6so k és bölc.sészek vizsgldódtak; de ma már teh'e vall ft
Jég s lllinden gondolkozó embe r t udja , hogy az e rkölcslIek
J egfonto s;,~bu téte le i s a hitn ek legtiszte ltebb és legszentebb
tAJ'gyai is, a te nnészetes és:t ;.Uta.l, mint legfel.3obb bi l'ó últal ,
}ze ll hogy megvizsgáltassanak :; megitéltessenek .
Innen van az, hogy n em csak az iskolá kba n és ft, tudósok
gyli lek ezetéb e n özön lik a gondo lkozás dagálya., hnn em a..: eddig csendes otthonokba s á hi ta.tos szivekbe is b ehatol a kérdezgetés, gya.na.kodú!S, k é te! k edés :--í..rttdata, feny cg ctve, hogy
e lsodOJ:ja a ti szteletnek l'égi tál'gy ait, s a m egszcntelt oltárokat
ott hagyja majd puszt[m és sötéte ll. EI;lnnyiJ'j, hogy a lelkek
ezen fOl'radalmában igazna};;: bizanyuJ!l:1k i.I J ézus jÓi:i ló sZllVHi:
liNe g ondoljá.tok, Ilag)' az ér t jöttem a vilúgl'a, hogy békeséget boesússak e földre ; ne m azért jöttem, h ogy békeséget
b ocsássak, han em fegyve rt." 1\fint ü ]lü]adús és szübac1
gon dolkozús embe rei, büszkén em legetjnk, hogy mikép ]IJlnc1
ü:r, emb eri ség a hitnek nemesebb fOl ·mfÍ.i s üz JstClll'öl alkotott
mag uf:i ztosaLb gOlldoJlltok ú tján; ö rőmm e} }útjuk, hogy mikép
töm örül és növ ek edik egy e lőre-törő ]H1dsereg mind llu gyolJbl'1l

ús nagyoLbra s miküp halnd á llandóan , kita r tássa l folu'ól fokl'A
l épés rő l lépés re. D c' e közben r itkán gondolunk azok ra k il~
Idltu l b:d lagnnk; kiknek egész vil[l.gát üreS re se perte a. feltá11ll1rlt új gonclol:tt; ki k nek nincs cl'cjnk együtt menn i s í\'7.
jgé l'et vnla mely új és j obb fUlclj ét hatalmukba kel' iteni . Eze ren
meg ezeren k épesek fl. kételkedés er~iét elsajátitani, önmagnkbnn fölidézni, és pedi g, H~j da l om, an élkül, hogy képesek I CI1nének "egy mag;ls11ob hit l e h etőségei t fe lfogni és magnkédt,
tellni . Ok j ól tndVlk, hogy a modern (ujabb -k ori) gondolkozó k

és tanitók legjobbja i és legbölcsebbjei mitI' teljesen lemondottak a régi f'or mákl'ól, elavult tano k ról ; de ön magok nem ké p esek belátni és átérezn i amaz isteni valód iságo kat, ama nagy
igit:t.si1gokat, m ely e k flT- cmber i vé lemény hu llá mzása felett
mindi g ott lebegnek. Es igy, mive l o lt~u'llk elpusztult: ugy
Jútj i k ő k , mintha maga a vallás is vesJ!;endőbc n vo lna; mivel
házi és felekezet i istenei k ö.ssz edü ltek: azt képzelik, hogya.
nagy mindenség istene is e ltünt; mive l kcdv encz templom uk
, ingmlozni k ezd: azt hi szi k, hogy fi, világegyetem oszlopai is
inganak. - .Ez a kOI' trúg6di ája; a l'égi egek és fuld el múl~
nak, mi elött a.z új ég BS új fö ld megé r k ez nék . A r égi istenek
tc'Lvozóban vannak, d e azér t nem mind enki é l'ezi az örökkévaló

Istenségnek jelen létét. Nem, me rt a kételkedés leezkéje ol,·
kö nnyU, de a mélységes hit l eez k~j e oly ne héz ! - A kételk edés ezen tl'ágédiáját il:ia m eg századunk, a k ételkedését, mely
emberektől elrabolja iste neit, de n e m min,~l ig vezeti át győ~
zeleml'e az új hite t. - )l A~ óczeán partján U I egy vánd o rc.so~

HZ

port, Mind enik e lm ondja , Eletének veszteségc mi volt. Egyik
r égi d i csQség rő l , A más ik ha lmaz kin cse ről Beszél, me ly
elveszett. Egyik ft. híítle n Lantt l'ól, Másik a kedv c8 h alottról
~zól, k it eltemetett. , S midőn elmondák so rs ukat, . . , Egy, a
ki addig hall gatott, ',Mélabús hangon szót e mel : )) Ve~z teségtek
nehez leh et, D e !lZ e nyé m m éO" ne hezebb . . , . En hitcl//(!i
vesztettem el 1:( "Ó h jl\i! - mondák !t vÍtndorok - Az ~lőne k
~ edves halott ... Nehéz, m it m él' a so rs s a z ég A sza.razon
cs tenger en, De a ti éd az é letben , Bizony, legnagyobb vesz te~
ség!" - E trágédiát ilja most századnnk; de ne fel ~(~ji.i l~,
hogy ugyanez szokott megil'atni mind en új vallás és uJ 1I,It
megé rkezések oJ'. Büsz k én emlegetjUk a kercsz tény v,alla s
lwg-ySZCJ'ilségét. és az it.ldá st: mely et a Kri sz t w; evangell\llllft
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vilúgra hozott j de ne feledjük, hogy volt idő, mid ő n a kereszté ny vallás atheismusnak . istentelcnségnek látszott, mcly
elsodorta a régi vallások szent humánitásait. lerombolta t empl omait, iste nek k é peit, II melyeken it szúzadok né pének hi te s
ti sz t.elete csün gött. - Beszélünk az örömrő l és ell'nga(ltat~\. s ·
H

ról, mely lyel az evangelium fogadtatott; de ne feledjük a ma
biLtOl' férfiakat s nőket, kik a régi vallás 1:i zópségeé rt harCZ l'fi.
keltekj kik sirtak romjai fe lett, s gyú szt öltöttek , mid 6n a
te llyes istenek elhomályos ultak a Kúh-ária nagy fiú na k (a J ézusnak) halvány tekintete előtt . 1\l e l't az e lmult ielök istenei
soh/s em lehettek volna istenek, ha az embel'-sziv nek egykol'
va lamely sz ük ségét és vágyát ki nem elégitették volna; s épen
ezé rt a századok folytán a ti sztelet s raga szkodá s oly na gy
és e rős lett irántuk, hogy csak sebzett lelk.e k árán voltak má r
elsza.kithntók. A té rt fi régi r Ollloktól megti sztitni sz ükség es
és keH is, de bizonyos az, hogy nem mozdithatjuk el köv eit
anélkül, hogy szét ne tópn ők a folyondár!, moly a, ! útöleli . D e mégi s eltüntek. mindannyia n ez istenek , és az emb e l'i szi\"
túl élte a zo kat, túl élte a , veszteséget, s többé egy sem obajtaná
visszah oz ni ők et. E s ebben egy fontos t ényt egy nH gy
leczkét tanulhatlInk ; - meg tall1lljllk"1 v[dl ás llnk bá.mu latra méltó erej ét és életképességét, midőn haj uk, hogy mi ly
sok iste nt volt kép es tú lélni il. vall~\s ! Tán ni ncs cs ill ag az
egek en, vHgy porszenl a fóldön , m ely imádv ..\. ne lett ,"oln : 1 .
Bármerre tekintsünk , fenn, lenn, körlil - mindenutt ott taltd juk a r ég i hitek romjait, oltárok töred 6k eit, elvesztett istene k
egy koron imádott sze ntelt alakjait. Alig lehe t valami meg ha tóbb és ercl ek csebb, m int szemlélni a vallásos ösztön mUk ödését, mi~ ép csUn g k ezd etben a. legköze lebbi szegény és gY:\l'ló
üll'gyakon; mik ép emelkedik kövek és fu -darab okl'61 s m egy
át fény es templomokba ; úllatokról, di cső ite tt fe l'finkra, asszonyokra; istenek s istennök so kaScit gá ról egy iste nes embe l'
tök életes eszmenyére, s ez eS7.m ényl'ől amaz egy etJ en egy
ö.'ö k Aty a. hivésé re, fl kiben minden ek élnek és mozog nak .
Minden vallúsban benn van a k ételkedésnek bizo ny os
eleme, felold ócláslÍ.nak Ulag v-a, cs il'ája nnn ak, n mi szebb és
úllandúbb mint ő m agl\, Innen van :lZ, hogy il l'ég i isten ek
l\. my th ologia szerint a slIj út r;ö:lI:iad é kaiktó l féltek, ne '
hogy a gye rm ek ek e llo;;lalják 'IZ :Ipúk ll nk hely ét. E z oklJúl
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Snturnus elnyel i gyerm ek eit il mih elyt születn ek; de trónjáról
mégis el üzi J upitCl', ki ről viszo nt P rometheus a zt jósolja, bogy
másIlak fog helyet adni, ki na gyobb lesz, mint o. A K elet
87.0nt könyveib en is található itt ott némi k ételkedés, hogy
bizonyos istenek valjon ndóban 16teím ck-e, vagy csupán a
végtelen istenségne k árnyéka i. Süt a keresztény il'fltokban is
van némi czélzás a k özbenjárói hi vnhl l mcgszü nésére s <'gy
jstenibb kij elentés idejére, midőn - a z a.posto l sze rint - a
Fiu aláv ettetik ~lnnak, a ki mind ene k et h atalm {~ba adott, hogy
<IZ fsten legyen mindenekben minden. (I. kol'. ] 5.)
Ha te hát ,,,inden vallás, alakulása és fejl ődése közben,
megfosz totta t l Z emb erek et r égi k edvencz isten ei ktöl - várható-e, hogy m a it supern atural ismus (term észetf'ólöttiség) val·
lás~tból a tisz ta. esz vallásába c:'ttléphessün k anélkül, h ogy visszahatással, a sértett érdek ek fegyver ével, it jóhiszemU megszokás
jaj-kiúltásáva l n e talá.Ikoznánk! ? rrnlá lkozni bizonyá ra találkozunk, de azért tovább harczolni szent kötel ességünk. Hisz,
ha bá.tol' és lelkes e rn berek, r eformátorok} oly k or-olykor siknt
sz/dIva. a népet elavl1lt i stenei ktől m eg ne m fosztották volna:
ugy mn is tán Hndúrt, vagy a szüz :Má.riát, vagy Jupitert,
vagy Phoebus-Apollót imádn ók. Szabad gondolkozúsllnk, v,llásos l'ationalismusnnk (észszer üségLi nk) e ll en a vád ugyanaz,
a mi volt egy Kri sz tus s egy Szóluatész ellen. A z újat meg
nem a lapithatjuk, a né lkül h ogy a r égit meg n e renditenők ; n,
természet istene t n em hird ethetjük an é lkHI, hogy a csodák
isten ét k ételkedés ütl'gyává. n e tenn ők; az ész és szeretet
fennsőbbségét fenn n em tnrth a t:luk anélkül, hogy az önké ny es
hatalmat és zsal'lI ok t ágot trónját61 meg ne fosz tanók . Ige1i t
mondani egy magasabh ignzsúgl'a annyi, mint n l'm-et mondani
az elavult hitf'Ol'lll á l'a . :N!inden győzede lm es ipen egy romboló
nem-et fö ltétel ez. Amd e azert vissza-ij edjiink-e, megAlI.
junk-e il. fé l úton; vlsszaútasitsuk-e fi haladó kOJ'nak és fL j ózan észnek kiáltó szózatát?! Ha ugy tahí ljnk, llogy az .istenek,
;1, kiket im ádni szo ktunk, nem. egyebek, mint bálvAnyok kivánj~lk·e mégis, hogy érintetl enül maradjannk s oltúl'lInkl'ól cl
ne vitessenek!? A régi h it il'ún t és :17.. a hoz k ötött gy öngéd
emb eri érzel mek kifej ezései i n:í. nt báluulatos J'ok onszen \'ct
é l'ez hetünk : de !l:lgy erk ölcsi gyengeség és gyán1 tehetetlenség lenn e, azt kiv únn i, hogy hih ess ük to\-:iob is tlzt, miről tlld-
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juk, hogy n em igaz. K étsége n kivül szé p, látni II ki s leán y kát
mint á.polja. és gondozza fabá buját; szé p, figyelni II szel'etet es
gy öngédség amaz előj ele i re, melyek j övöl'c sZ<'l lanak , dc
mi lenne egy éb, mint l'emény tele n és szán a ndó téboly bi:w nyi-

téka, ha a z édes anya, elhagyva élő gye rmekét, új ra. gédelgetni kezdené az élettelen ti~t'gyat, mely gyel'm~kko ri . k épzelőd ését egyko}' oly élénk e B foglalkoztatta volt. Ep igy fi vaHús
terén is, k egy eletes l'okon el'zettel le hetünk a hitn ek mind azon
formái iránt., melyek en fi lélek egyk ol' egész ti sztelettel cs üngött, - de to vább is imád ni akarni Hzt, a m i ről tudjuk, hogy
b}ílvány , toní. bb js ismételni a·z üres s~avaka t, melyek
j elentésük et má r r égen e lveszi tették , - tovább is ra gaszko dn i
a száraz hitfo!'mákhoz csak azért, mert atyáink is ezt tették:
mindez csak lelki zavarra, az élő hit il'in ti vi sszaélés re, s ft
l.aladni akaró emberi természet elle ni harczr:\. vezeth et .
Aty áink imádtá k a zt, mit iste nin ek tartotta k i vallottá k fl. hitet, a m elyet igaznak hi ttek , és, ha Ilivek akarunk len ni
példájukhoz, n ekünk is imádnunk és hinnünk k ell azt, ami
mi iste ninek, szentn ek es igaznak tartunk; csak ig y l<ö vet-

het jük ők et tényleg és valóban. - Az istenek, melyek elvihetők: nem lehetnek valódi istenek. Csak ő lehet egyedül igaz
Isten, kihez k ételkedés nem fér; kit felhő el nem homályosithat, merész gondolat l~l eg n em gyeng ithet, profá n kéz trónj á ról el nem mozdithat. E s valjon van-c ily I st en ? - I sten isten
ut á n tünt el - lehetséges-c, hogy mindann y ian csak muló
j elek volta k arra, hogy ·a tapogatózó, az i ste n- k e reső lelk et
egy örök mennyei Aty a hitére vezessé k ? - Bizo nyos ér telemben minden bál vúny igaz isten vol t, t m en nyiben tuclni illik

az emberi léleknek valamely akkor él ő t.apasztalatát fej ezte

ki hiven és jg nzán . A tapn sztalatok az onbnn a fejl őd és és haladás szerin t ' ;áltoznak s igy változnak AZ i stenről ~Ik ~ to tt
felfogá sok is. E pen ezé r t, a Z élő I sten, kit imádu nk , mll1Cll g a.
mi saj át lelki tapa sztalntunk hu k i f~j ezése k ell hogy ~ egyc n ,
mi ndi g m eg k ell hogy felelj en leg magasnb b gondo la ta!nkl1a l~
és él'zelmeinknek. H ogy te há t ezt a z I stent ~n eg hllálj tÜ;;, kl
kelJ kutatnunk legistenibb tapasztalatunkat. E s v<lljon mi lehet c l egfen sőb b ta.pa sztalat napjainkb a n ? A te l'mészetn e k
hosszas b úvá.r1 ása s taulll mányozúsa utá ll, és a z emL el'i j ell emnek llla i fejlő(lése szel'in t, m i tlZ a legmagasa bb hit, m elyet {d ő

m eggyőződ és

gyn nill1t sziv einkb en ápolhatu nk és el'osi1hetün k ? Vn ljon nem ez-e az - hogy a természet roppant birodalma felett t~gy örök ész, egy végtelen bölcseség ural kodik, s.
hoo-y az embel'-vi lilg tö d énelmének bámulatos fo lyamaban és
::l Z Öegyéni életben egy mindenható szeretet vonu l át és ny ilatkoz ik ? ! V ógtelen bölcseség a k ültennészetben, gond viselés az.
emberiség történelmében - - va lj on nem ez lesz-e fi legmagasabb gondolat I stenrol ? - Igen, csak ez lehet ; sőt a fölfede7.ések is mindin kAbb azt bizonyitjhk, hogy a törvény fl
természetben is :lIlnyi mint elrejtett Ru'retet, s a szeretet a
tö rvénynek legszentebb és legtelesebb k ij elentése, nyi lvánuJÚsa. A human itás, fi maga önfelá ldozó szer etetével, az a na gy
hatalom és erő , a mely az I sten gyermekeit a szolgaságból
d icső szabadságra vezette és vezeth eti. A szeretet a tör vén y
betöltése. A törv ény : titk os szeretet, s az igaz szeretet : a betö ltött tö kéletes tö rvény. - E z tehitt fi mi legmély ebb, él ő
tapaszt.,nlatunk, t. i. az ész fe n sősége, s fi szeretet mindenh atósága. E s igy, e vallásos tapasztala tun kat kifej ezni aka rva, azt
mondj uk, hogy tiszteljük és imádjuk az örök bölcseség et, a.
végtelen szeretetet, az I stent, kin ek te re mtő gondolata sz uli
szeretetének tárgya it. Szeretet és ész sohasem lehetnek elmuló bálYányok, mert ezek fi legjobbak és legmagasabbak ;
kifej ezik a legfenső bb eszmény t; tá.rgyai egy végnélk ül i tö rek ~
vés nek i magyarázói I stenn el.:, kirő l nem áJlitbat ullk n agyob~
bat, mint azt, hogy ő : bölcseség s szer etet. Ez élő I sten elött
elenyészik mi nd en bálvány, de ő maga örökk é megmarad.
A vallás miIlden reform atora e k ettő álta l volt ihletve, u. lll. :
magasabb gondolat, széleseb b szeretet. A zsnrn okságnak, a
szeszélyn ek és csodúknak istenei mind elhullottak az embersziv mély ebb érzelmei és a lélek magusabb tö rek vései és v á~
gyai elő tt. De mialatt ama z istenek eltüntek: az ész és szeretet
fennmamc1t, növekedett, erősödött. Az ész és szeretet él ő hat~h~ a ~s fe;p őd öttsége okozza napja inkba n is azt, hogya régi
llltformak hIhetetlenekk é, sz~í, ra zokk á és elavu ltak k{t. lettek és
leszn ek. Saját emberi tenn észetü nk ösztönöz arra, hogy oly
Is_t~llt, k ~ reSS i.i nk s találj nnk, ki a lélek sz ükségeit ki elég itheti i
kl Illlauasunkl'a méltó; ki megfelel az emberi Jélek legistenibb
tnpasztnlatának , v.'l gyain ak és ohajainak. - Es mlu' ily I stent
1alálullk amaz egyetlen egy vég telen lúny ben, ki, mint örök
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bölcseség, az e mberi lelket b cvilág i ~j a, s mint véotelen atyai
szer etet, fi, szivet áthntja. ]~ lény nek: imádásában ~ tndom<.\ny
es :\ vallás megegyeznek i m ert n tudománynak minden törvénye: az örük ész gondolata, íj a lélek nek mind en szent ihl ete :
fi, törvény betölté:séne k, fi, sze J'ete tnek j óslata.

Szeretet s bölcseség az I stennek legmagasztosabb nyi lvánulá sai. A szeretet és bölcseség l :sten ét megismem i, imádni
és hirdetni igyek ezzü nk aai ! Ha :l Z éle t k üzdelme i fiu'usztanak, h a fi, v il ág üldöz , ha csa lódá so k: és sze nv edések sz ivünk et
megpróbálj úk: emelj ük fe l gondolatainkat és él'zelmeink e t :1
mi egyetlen egy Istcl1Unkh ez ~ m ennyei Atyánkhoz, a go nd olat
es sze retet örö k forrá sához, S nyelj nnk segélyt s táplálékot
.abból. Az éF:z és szel'etet I stene legyen n mi Istenü n k, ki vel
súvben és lélekb en bá rmikor k ö:d e1...edh etü nk, Szú.mára épits Unk oltá rt sziveinkben ; mert, azt senki össze nem törh eti ;
ő

legyen lelkünkn ek úlland6 él ő bálványa e l nem v iszi , U gy legyen! Arn ell.

-

s

őt

ellenség

Miért járok én az nnitárinsok istentiszteletére ?
(.A.ngol1::6l_)

/J Készek ]ef!yet.e ]( }ledig milldCI1 kc.r megfel el ni
mi nd en Idn ek, a ki számot kel' tőleu'k fl. bellnetek l evő remén ység rő l , szelidséggel és félclcmmel. ll L P ét. 3, 15- 16.

Egy ba rátomna k ama k é rd ésére, hogy miillditott engem
e löszö r s mi indit most alTa , hogy az unitál'iusok istentiszte.lel e hető l eg ki el éJl'
té re J':I1'I' 11,1... - meO'kisértem
o
o itő feleletet adnI.
J
En az ugynevezett orth odox hitben növek edtem . .Nem
régen, azo nban, a b ib li ll, olvasása k özbe n e rősen meg ragadta
-fi gyelmemet Pál a postolnak e fontos és helyes intése: ,,il!lin dent vizsgáljatok meg ; cl mi .ió, azt tartsátok meq." Cf. TIless.
y, 21.) Nem emlék sze m, hogya mi templomunkban e köteless~g ajá nlúsát va la hA. hnll ott;1 1ll vo lna; sőt e llen kező l eg, azt
lhttam, hogy ott a rra igye k eznek, hogy fl. népet a vallásos ~ol 
gok ban mine! cl két félnek kiballglltúsát.ól visszabtrt.sák, llllll t·
hogy ez, iSzel'i ntök, nagyon ha szo nta lan s veszeuelmes do log,
Uyf\ k ran Il al lottllll1 :l'l..t is, hOgy:'lZ unitúl'i uso kat hitetl enekn ek
I,

I I

tnl'tják, kik ne m hi szn ek a Krisztusban , s igy nagyon veszélyes embe l'túrsak. lVIi után erről egy va sá rnap reggel nagy on
sokat hall ottnm, ha za me ntem, lS egész vé letl enü l a. Lukács
evangel iuma X fI. I'észhe nyito ttam, a. hol a nagy l\1estel'l1 ek
e nevezetes sza\'ait olvasá m: "D e miért nem ítélitek meg ti
magatoktól is, a mi igaz?" R ögtön elhatúl'ozá. m, hogy e tan ácsnak engedve, még azon na p estv e az un itál'ius tcmplomb;\
megyek és itéln i fogok enmagamtól. Igy is tetten1. D e mily
nagy \'olt meglepetésem, mid őn előszöl' is e szava.k: nhalld az
örömi zenetet - az Idvezi tő é rkezik! (' hn,ngzo ttak fül embe! Kü lönös szavak ezek, go ndolám, oly embe re ktől , kiket llitetlenekn ek mondanak! - Aztán II lelkész egy szé p imát mondott nz egyetlen cml I stenhez, a mindeneknek Atyjához; ebben
kif~i ez te

háláj át a' adományé!'t, melyet lsten a JeZll. által e
vi lágnak adott, s végül e szava.kkal Z{ll'ta. be imáját j na J ézus
K,'isztusnalc tam'tása sze-rini, mint tanitványok, kédinlc. Amen. "
Ez utá n egy kitünő beszédet mondott Ján . V, 39, alapján:

"Ti az i1"llsokat vizsgril}átok; mert ugy lcl'rt,jdtok, hogy azokban
ÖTök életetek vagyon; és ezek azok, a '1nelyek én ?'ólam bizonyságot lesznek: é;:; mé.c! Sem {Ikm'lok énhozzám JÖJ/ni, hogy éltetr!;; legyen." - E dolgo k teljesen meggyőzte k e ngem arról ,
h ogy a k eresz ténye k eze n tes tü lete ellen felhoz ni szokott yádak
n em igazak; han em, hogy ök et egészen félre magyanízzák,
jgaztala nul tiintetik fel, ellenér e a Ja.kab el,postol egye nes inté-

sének (Jak , IV, 11.) ki igy s"ól : , Ne s,óljátok 1IIe,g egymást,
atyámfiai/" Olya nny im tetszett minda z, il. mit hallottam, hogy
újra meg újra elmentem t emplOlnuk ba, s el is fogo k Illenni
mindaddig, mig ott j ézusi igazsá.gokat hallhatok.
Hogy unitá.rius istenti szteletre járok, erre okaim ezek:
Először. Me rt ugy látom, hogy az Unitáriuso k léllyeg telen nek tartanak, " sőt elvetnek minden emb eri J,itformiÍt és
e zikkely eket, és, mint jgaz protestán sok, csak abibliát. fogadjúk el a k er, hit alapjá ul, és abban - a j óza n ész szerll1t ma·
gyarázva - elég n aba ly t ta lálnak a. j ó és igaz é let,'e,
Má sodszor. U nitá riu s istentiszteletre megyek azért, mel't
ott meg tanulwm, hogya. " hál'omság" tanának, mely. elmémet
annyiszor zavarba hözta, a bibliitban semmi alalJja smcs; han om e l cnk czőleg, hogy az. I sltmség oszthatatlan ellys~qét sz{un,
t:.dil1l bibli-ai hely ti l'l7.tÍl Il, vilúgosa-n és hathrozottan bizony itja .

J~

Ilyenek pl. ,, :1 mi Urunk Istenü nk egy hten" (V . :l\Ióz. Ű. 4;
I.; Kir. 8. 60; Ján. 17. 3) i " nálamnál több l sten nin cí:icn((

(Ezs. 45. 5) ; "csnk egy [sten van " (I. Ko,·. 8. 6) ; "mm"! egy
Isten, és nincsen más ők iv üle" (l\Iúrk. 12. 32). Oly ti sz tán
és hatá rozottan bizonyitják a biblia számtalan helyei fi? I sten
egységét, hogy csakn em l eh et~tl en az ell enkező vélemény
fennállásának okát lllegf~jten i. Es nekem ugy tetszik, hogy fl,
mig a k el'. "allús e megrontása meg nem sz ünik: addi g hiába
hird etjük az evangeliumot a zsidóknak és ft, moham edttlloknak j mert hogyan leh etséges, hogy hál'om személy s mind a
három "örök l sten legye,ll, II s a biblia mégis azt tanitsa, hogy
"cs~lk egy I sten V<111"? E sz fölötti dolgok lehetnek igazak i de
llZ

ész-ellenes dolgokat -

t. i. hogy

fi

három egy és nz egy há·

rom -

igazaknak elhinni nem tudol...
Ifannadih okom az, mort az unitfu'iusok nem fog adják
el az eredendő Min népi es tanát. E tan, mely az lsten jóságá-

val és szeretetével össze nem fé r, egy. nehápy bibliai hely
félremagyal'ázásán alapul, mialatt az 0- és Uj - testam entum

általában nz e•ll enkezoről beszél. Az

e redendő

bUn

védő i

azt

áJlitják , hogy Adám büne miatt I sten mindnyá.junkat végtelen
pokoli kinokra k ellene hogy vessen, még ha bünt mi mag unk
cl nem kö\'ettünk is. Az unitál'iusok , ellenben, azt mondják,
hogy fi biblja e tant nem tanítja, mer t ott ezt olvassuk: " a m cly

lélek " étkezik, annak kell meghalni " (Ezék. 18.4.) ; "fi fiu
nem viseli az éi atyjának á lnokgágát; nl. igaznak önmagán lészen az ö igazsúga , és a hitetl enen magtLn lészen az éi hitetl ensége" (Ezék . 18. 20). Ily értelemben szól Pál "postol is : "mindenkinek megvan a maga hordozni va ló terh e." "Ne tévelyeg.j etek! Az Istenből n em lehet gú nyt iízni. Mert bál'luit vet az
ember, azt fogja aratni i S 11 (Gal. VI. 5. 7.). Ugyanő az r.~ ten
igazságos itél eté l'ől szólva, mondja: ,,IG megfi zet m indenkin ek
az ö cselekedetei szerint" (Róm. II. 6.). - Ezekkel szemben
hogyan állhatna Illeg az a K á lvini tan, mely az ap;:~ bünéért
a ti.akat örök büntetésre kárh oztatja l Valóban biulll1hüos, hogy
c tan még it mi felvilágosult korunkban is túmogatókl'fi ta lft i !
Negyec1lJc okom az, hogy az unittb'iuso k világosan b cbizo ·
nyitják téves és biblia-ellenes voltát ama músik tamwk is, me ly
.1zt mondja, hogy nz l sten az e mb eri ségnek egy kis SZfUl1clt boldogsúgra előre kivála sztotta, fi többi ek et pedig örök poko li

l

.,

"

k inokra kárll oz tatta a nélk UI, hogy :l. fö ld i mag ukvi seletél'c
tekinte ttel le nne. - E gy i ly tan csak ti sztelctl cnséO'"O"el illet.
heli l :s tent, s az e V~l1l gelinm hinl c té~é t haszontala n ~~llllkává
teszi; lel'ombolja I stenn ek s z e re tő tu lajd ona it, szentségét és
ig nzsúgosságát, 8 ug,y tünteti fel őt, "a. ki minden emberek et
j(h 'czitni n klu' (( C
I. Tim. 2. 4 ), - mint a ki ugyan ekkor a
nn gy több.séget vég telen ny om ol'l'a k :\rh oztn.tjll. g tan ti sztele t! cnséggel ill eti J éz ust is i m ert ha. e tan igtl Z, akk or mirc
va lók voltak a J 67-tl ;.; és a z a postolok tani tá sai , intés ei és fel-

hjyúsai ? mi ezélt f\k a rtuk ezekkel elérni ? ~l iél't hi vták és
b iztattAk ft. n épet m eg bánás r a , tudv a, hogy ft m egLúnás se m
adhat nekik elönyt, b old ogságot, mert elk ~í l'h ozás uk múl' születés ük e lőtt előre el volt re nd elve, és pedig vislSzavonhatatla nnI ? Ava gy fi mi nagy 1!1cs ter link nóp-ú.mitÓ, csaló vo lt+c?
l\li t j elentettek k ön nye i, m elyek et J crnzsfU em közel gő pusztuIású n:1k gondola tá l'a hull iltott ? Az ősz inteség és ti sz ta. él'ze lem
k önn yei volta.k-e a zok, m in t a z u nitArin sok h iszik, vagy cs upá n
'-I szin lelésé? Hisz ha a z el ő re-elrendel és tana. igaz: akk or
.Jéz usnak tud nia k elle tt volna, hog y tallitá 'iai , intése i fi zsidók Ila k hasz ná ra nem lehetn ek , (; k m eg n em té rh etn ek , a kar va.
~e lll , m e rt ez igy vo lt e ll'end elve. A mint 'Vesley mondja, il U?;
e l ő re-elre nde lés tall ~ín"k órtclme, bál'm iké p ma gyarúzz:H;: is,
csak ez lehe t., Il ag)" H. Z I ste n ör ök és vá ltozha tatlan végzésóné l
fog\' u <I Z e mb eri ség egy r Ósz e ok,~e tetl e niil id vezü l fO fl, m!Hsi k
ok retetl cnül elkárh o;;: ik, m i ndk ettőre 116z ,"e lehetetlen 16,'én
a z, hogy mú s sorsa legyen ," H ogy e ta n egó8zen cllenkezik a
szent inltokkal, a zt b i,.;o ny ilj ú k II k ö v ztk e,.;ő helyek is : " ni nC.';
sze mé lyddoga tús a ,.; h tenn é l(' (R óm. n. ll ) ; j' Bizonynya l lá tom, hogy az I sten nem szclnó lyn'dog<l.tÓ ; ha ll cm minclen ncm,.;etben k edves n eki , n ki őt féli és igazságot cselek szik" (Cse l.

X . 34). Sz intugy (Zsólt. 8G . 15) "de te Umm iJ'galmAs VAgy
s hnj la ndó a k egyeicm re, k ésedelmes ft harag ra, nag-y k egyelmesség ü és iga zsá gú . ((
Y~giil. A z nn itit riu sok ,'jssza uta silj ,'d" ft l.:.iel1{jf!sr-telés vag.\'
e7f.fjct - t('rés tanát is. E tan <~z e reden dő bUll t6,'cs ta nilllllk
kifolp\sa . Yédői a zt mond ,'[t!.;: hoo'y
miutit n I sten Adú m bHo
n e'ú r t HZ Ö u tó dait i:s v!td a lft hely cz te, .s mill tún e b nnért mcgh oc:"iUHni teljes e lóg t6tel né lk ül hajl a nd ó IIcm vol t: :l Z Ő fi a ,
Ilí: [:;t('n~(.~ músodi k személyc, nzette le e bOn tetó:s t az egu>sz
•

•
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emberiség helyett, és igy k egyelmet nyert a.ma kevesek számára, kiket l sten ön magának népeiü l kiválasztott. Az nnitá·
riusok sZeI'i nt, az a tan, hogy Isten egy alm:!. Illegevéséért az
egész világot örök halálra kárhoztatta, s csak az ő fiának ki ol\tott vére által lett ki enzeszte
lve -- ell enkezik a szent iratok,
kal; mert ezekben Isten ugy van feltüntetve; mint II ki gyön'yörködik a kegyelemben, s kész megbocsátani min dazoknak,
kik büneiket megbán va mcgtél'nek s életüket megjav ítják . Pál

apostol szerin t (R.óm. 6. 23) : "lsten kegyelmi ajánclékl, az öl·ök
élet, ti

ha tehát najándék, LI akkor azt mcgvásál'olni nem kell ett.
D e lássuk II bizonyítékokat: "Me rt te, Uram , jó vagy és
k egyelm es és sok irga lma sságu azokh oz, a kik téged segítségül
-

hivnak " (Zsolt. 86. 5; lásd 130. 4). "Bánjátok meg azért és
té.jetek meg, hogy töriiltessenek el a ti bűneitek " (Csel. 3. 19).
nNem k és ik el az Ul' az igérettel, mint némelyek késedelemn ek tartják: ha.nem hossza n tűr ránk nézve, nem akarván,
hogy némelyek elveszszenek, ha.nem hogy mind enek megté-

résre hajoljanak" (II. Pét. 3. 9). "Ha megvalljuk büneinket:
hü és igal', (az Isten), hogy megbocsássa nekünk e bünöket, és
megtisztitso n minket minden igazságtalanságtól" - (I. Ján.
1. 9). - Mindezek eléggé bizonyitják, hogy a bűnök megbocsatása a megbá.nás és megjavulás ~íltal történik.

A biblia sehol sem tani\ja azt, hogy Krisztus kibékitette
Istent fi, vi lággal, hanem igy szól: "Isten voJt az, ki Kri sztusban magával k ibékitette a vi lágot," s tov{,bb igy: "béküljet.ek
ki Istennel" (ll. Kol'. 5. J 8-20). E kibékülés módját szépen
tünteti fel a tékozló .fiu példázata. (Lu k. XV.) - Ily érveket és igazságokat hirdet.nek az uni tál'i usok. Azt
mondják, hogy 3500 oly hely vau a bibliában, melyek az ők
elveiket határozottan ki fejezik; holott a háromság-hivők alig
hozhatnak fel egy nehány látszólagos bizonyitékot is. Ilyeneknek ismervén meg az unitál'iusokat: örömmel j árok el istenti szteletukre, s k ész szivvel és lélekk el csatlakoz-om egyh.ázukhoz, OllfljtVft, hogy mások is ezt tegyék; mert erősen h !szel~ I ,
110gyelj ön az ido, a mid ő n betelj esuinek . a pr6féta szav~ l :
)')a zon a napon egy UI' lészen és az ö neve I S egy lészen, lI1IJ1d

ez egész fo ldön . " (Zak. 14. 9.)
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