Van-e az llnilal'insokllak evall[elillma, melyet Dl'édikálianak? *)
(Wrig ht J á n os uta n.)

L Kor. IX . 16. "Mert szükség l,énv-

szerit e nge m ; jaj pedig né J.rm, ha

;lz

evan gelimno t lI em pl'édikál Oll11"

A z ala.pigék szavaiban kifej ezett é l'zést tapasztalja minden embe I', a ki hiszi, hogy oly erkölcsi befolyá.sna. k s vallásos
igazságo kn ak van birto ká ban, m e lyek az emberiség le lk i boldogságána k fO lTús,íu! szo lgálhatna.k. ~f i n él inkább é l'zi, hogy
a saját lelke előtt becses os gyakor!atibg hasznos igazságok
másokat is ihletni, vezetni és vig asztalni k épesek: annál inká bb "kéllysZel' iti a szükség," anná l inkább érzi az ünnepé-

lyes felelösséget, az erkölcsi kötelességet, hogy hirdesse és
teljeszsze azokat_ J aj nek i, ha e kötelességet nem telj esiti ; ha
rest és r osz szolgának bizony ul, ki elrejti a r eá bi zott talentumot; ha. b<í l'mi szin és ürügy alatt elJ'ejti vilagosságát :lZ emberek el ől s nem prédiká lja nekik azt,
az evangelium.

It

miről é rzi, hogy :l Z

A mi tá rsulatunk főcz é lja is ez, t. i. hogy egyesült e rő
vel és buzgósággal pl'édikaljuk a nép e lő tt az evangeliumot s
terjeszszük azt, a mit mi ig az és é le tt elj es va.1lásnak hi sztinj.;;:.
'l'al-sulatunk oly egyének egyesülete, kiknek a theologIa
magasabb és fo ntosabb k érclései felöl lényegileg egyező vélemény ük van. E z általános megeg yezés meglé vén, szószerinti
hitformák s körülirt tanok nélkül is, mindannyian közJ'emü-

k ödhetiink a vallas és erény telj esztésében, s saját hitelveink
ismertetésében és hirdetésében_
·D e min ő inditó okból t.eszszük ezt ? - Az ember any nyira barátja lehet saját theologiai véleményeinek, hogy azokat
csupán önmag ukért tel:j esztheti , ép ugy mintha egy tua~
mányostényt vagy böl csészeti ig azságot akar.na m egáJla.~I
tani; v agy m ásfelől, e véleményeket tekinthetI csak eszkoz,

*) E lnw ndntott a ~ Br it é:. K til fö l,li Uui tári us TársulatIl úv i gy ül ésén
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nek, 8 érez ve, hogy azok őb e nn e tt j ónAk ma gvát alkotják ,
ösztönözhet lmísokat is azoknak elfogadására, hogy ők is
ugya nezen el ő nyb en s haszo nb~l.n részesülj enek. P" édikálha~ja,
theolog iájút, mint az egyet! en eredm ényt, melyet elérni k ell ;
vagy pedi g mint a. vallás f~Jl esztésén.~k eszközet. A vu,llásrúl

csak akként beszélhet, ammt az say ti kedélyében feltünik s
am int mag a. hiszen abban. De ha inkább b ecs üli fL hitet, min t
a hit,·allúst, inkább az áhitatos bizalmat és tevék eny szel'cte~
tet, melyek a. ta.n folytán támadnak, mint magát a tant: ez
esetben <1 tel:jcsztés tOczélja az, hogy embertársait 'I: allásosakll'li

lenni segitse ; s a. theologiát csak anny iban tartj a. fontosnak, fl,
menny iben, sajá t tapasztaln ta. szerint, az a. vallás növelésére s
fejl eszt.ésé!'e i!'ányul. E z a Illi ezélunk es áHás pontunk is.
I gaz, hogy a st~játságos helyzet, a melyben vagyunk
- nehá ny e!'etnek egy o!'thodox közönség közepén - gyakr an alTa k énys zerit, hogy a l étező vélemény kül önbségekl'öl
világosan és nyomatékosan b eszéljünk , hogy m eg mutassnk ,
Illié!'t nelll fogadhatjuk el a k öziJnséges hit.fonnúkat, - s igy
n th eologia i vitatkozás ter ére szoritta tunk ; de ha, bár k ény szeri t \' c is, a vallásos él'zel emről m egfeledk ezve, ft vetélkedésbe, é!'telmi v itatkozá sba és szóha!'czba belesze!'etnénk:
llütelcnek lennénk iga.z feladatunkhoz, nemes munldnkh oz,
Tagadó eljárás unk csak egy lépés leg y en az el'ő:se bb és biztosabb ilHitás!'a ; rombolásuuk csak elökészül et egy szebb alkotásra, E tekintetben bá tran hiyatkozhatom II tá L'sulat . kiady ónyaira, ll, felolvasásokra es b eszédekre, a tagok szellemi
müködés\;re a. j elenben ép ugy, mint a multban; mert mind
azt b i zonyi ~j á.k , hogy a Társulat l egfő bb czélju.: lJrédiluílni az
evangeliuIIl O!, fejleszteni a vallást, s ft. theologiá t csak min t
eszközt használni e nagy ezél eléresél'e,
V ante, tehát, nekünk Unitáriusokllí\.k eVf\ngelinmunk,
melyet prédik áljunk ? - A z "Unitál'iusok " szót a legtágabb
értelemben használom, belee rb'c minda;w kat, kik álta.Jáball az
unitál'iusokéval egyező th eoloo-il1i véleményen vannak, bá rm ely
felekezeth e:,.:; tartoznak is ,' m ~rt mindezeknek a vall;:'lg ter)'. esztésében különös missiójuk 8 köteless6crük vant s egesz lelki
erejükből llzon kell lenniök , hogy nézeteiket ismer tessék, s ez
által II nép köz ött l~j szell emi életet s buzgó k egyes hitet é breszszcnck.
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H ogyan van, tehát, HZ, hogy e kötelesség fel ől olyko\'
kételkedés túmad ? H ogyan va n az, hogy annak teljesité:;:ébcn
köztünk né ba fl k ell ő bu zgós;ig, k omolyság és áldozatkészség
hiánya észl e lhető, összehason li tva az orthodox k eresztények te·
vékenységével? - Vitlószinü leg onnan cred ez, mer t nenl
vagyunk erosen meggyőződve arr ól, hogy von oly evangeliumIlnk, öröm-izenetünk, amely embel'túl'saink segitségél'c,
el'ösi tésére s vigasztn.lására is eszközül szolgü lhat. S mert nem
llllitjl1k azt, hogy hitün k elfogadása egyetl en út az örök k{\I°·
hozat kikeriil ésére; mert nem tartjuk fizt egyetlen kulcsnak a
mennyo rszág kapui fel ny itására; mert il. más véleményen lcvőket nem tekintjük biinös üknek I sten elő tt i mert eli i?ilnelj ük,
hogy van bizonyos igazság mindenik valIásbnn : ~ ezek miatt
na gyo n köntly en al'ra a téves gondol:üt,ft, jutunk, hogy ft, hitvallásnnk nincs semmi fontossága, s hogy embertársainkat ami hitvallásnnk elfogadására birni nin cs semmi okunk . De
óvak odnunk k ell ama tévedéstől , melyet Newnu\Il bibornok a
vallásos lib e)'ali ~mll s ról felhoz, t. i. "hogy nincs 1ény l€'ges igazs,lg a valJitsban, és hogy az egyi k hitfolJna épen oly j ó, mint
fi másik . tr ~rel't habár igaz az, lJogy a theologiának egyik formája sem teszi a va llá sos ér zés t lehetetlenné, s még igazabb
az, hogy ez érzés ápolására az egyik fonna k edv ezőbb Jl}int a
másik - mindezeken feJii i is nekünk, j elen helyzetünkben és
körü lményeink k özött, nn gyon sok okunk ' 1an arnl., hogy val
lásos elveinket a v ilágra nézve fontosaknak tal'tsnk , s ne elé
gedjünk meg azza l, hogy ön mag unk számára saját hitvallásunk
van, hanem alkalma zzu k is azt, mint esz közt, a mások javAra.
Mert mikép á llana k a t.ények? - E gyikünk ~em kételk edik abban, hogy a vallá s, lényegi leg, egy boldogitó iddás az
ember számára; minclnyújan meg vagyunk győződ ve, hogy
embel'tál'sun k iránt a leg nngyobb j óltevés t gyako roljuk, ha
segítj ük őt it vallásos hitben, r eményb en és szer etetben. Sőt
tudjuk azt is, 110gy honn ·fál'!5lüinlmak egy nagy része, a népnek egy ll<l gy töm ege teljese n va llas nélk ul szük ölködik s
ilnnak befolyását nélkülözi; tudjuk, hogy n. gond olkozó, értelmes é!S gyakorlatilag erk ölcsös polg ill'oknak egy nevezetes
osztálya van, k ik oszi ntén megvalljá k, Jl ogy előttuk az úh itntnak minden formája va lót!imn ak s fl lelki dolgokLlIll helyezett
minden llit baboná na.k látszik. A k el'. egy húzak, fi papsftg, :1.
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lelkészek és missionál'i usok komo ly törekvései s buzgó fáraclo zásni daczára is, II kétel kedők és tngadók szíllua, kiket a. vallús teljesen érintetlenül hagy, fo ly ton nüvekedik.
'Miór t v::tn ez? ]\[i él't it dolgoknak ily szánandó állapota? Nem Ilzert, m intha az embe ri természet teljesen
megvúlto;.wtt vol na, s mi ntha többé n em lenn e sz üksége az
jsteni szeretetre, melyh ez ragaszkodj éj;;, Yagy :lZ á hitat ercjére, me l," lelkét az isteni jelenlét tiszta tudatára emelje. Nem
azé rt, m intim II felvi lágosults:'tgnak oly fokára ju tott volna v~lgy yalaha juthatna - az ember, II mcly a yallás t szükségte-

lenné s lehetetlenné teszi. Nem azért, mintha

tudomány vagy
böl csészet az embe r t már arra k é pesitette volna, hogy II valláso n tul-n őjö n, - m ert a mig a sziv szeretn i, a lélek ti szteletet
é rezni s fi lelkiismeret b eszéln i t ud, az emberek a vallásos érzést S úh itatot le nem vetközhetik, - han e m me rt igenis lehetséges, hogy az e mbe r vagy az emberek testü lete \"agy egy k orszak lu l nő a vallásnak bizonyos 1'észle,r;es (o1"lJ/áJán, s képtelen
lesz elfogad ni ama tano kat és gyakorl atokat, m elyek az elödöket
kiel égitet.ték_ S ok férfi és nő van, ki k telj esen függe tlenek lenni,
term észetüknek minden er~jét haszllálni s fi tudomány és b ő l·
csésze t megá lla pított ta ni tásaihoz r agaszkodn i igyekeznek , és:t
k ik re néz ve enn élfogva a h itform á k , a k er . vallás szerta rtásai
s kii l ső a lakja i lehetetlenekuck, szü kségtelenekn ek látszanak,
Yag,r vallás nélk ül kell maradniok, vagy azt oly fe ltüntetésben 1 <Í~n i o k, a melyet szi vesen és t iszta öntudatta l elfogad hatna k , Es már ez a pont az, II hol az ilyen ek előtt az igaz és
tiszta enmgeliu mot feh~i án l an i s telj eszteni kötelességünk; és
én hiszem, hogy mi k é pesek vagyunk ugy tetj eszte ni elé. ez
evangeli umot, hogy azt örömmel és ragaszkodással fOglldj ák
el s ő rizik meg mind,:lZok , k ik a. vallás il yetén fe lfogásának
h ián yáb an, telj esen nélk ülözik ama szell emi yilúgosságot,
m ely föld i útj okra fé ny suga ra k at vethetlle_ - H ogy ezt megmut~ltha s8al11, szólan i foO'ok a mi theoloO'iai úlláspontunk és
"
o
va ll úsos hitünk snj átságail'ól.
A legszebb előj og és a legnagyobb tisztesség:, mely a~
embem ek osztálYl'észi.i 1 jutot.t, az <1" k é pesség, hogy sllJat egyém
e rőin e k kife.'Jtése á lta l nye rheti m eN azt , a mirc szü ksége n m.
Az, a mit saj át Wt'ekvése nélkn l n;ústú l kl1}), solHlsem oly becses el őtte, min t ti, mit ÖlIll1!1gtl. szerez, CSllk :lZ011 tu lnj do nokat
~

::t

,
\
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nevezhetjük valóban magunkéinak, a melyek tel'mé~zeti tclletségeink gyakorlása által szá rma zta k. A tudomány, melyhez gondos tanulmány és türelmes vizsgálódás áltnl jutottunk,
becsesebb, mint az, melyet csupltl1 értesités és hUlitás útján
tanitónkt61 nyertünk. Az egyetlen hitvallás, me lyenevet
méltán megérdemli, nz, a mely é rtelmü nk müködése s eszünknek fejtegetései és köv etkeztetései által áll elő. Csak azon
}{ötelességeknek érezzük valóban parancsoló voltát, a. melyek et saját egyéni lelkiismeretü nk szózatának engec1elmesked\Oe
t eIjesitünk. - Igy van ez a yalláshan js; ha akarjuk, hogy
oly hitünk legyen, mely a sziv mélyé n gyö kerezik; oly szellemi látásnnk, mely az örök val6diságokba bepillanthal ; oly
szeretetünk, melyet semmi sem győzhet le, 6s oly gyako rlati
t evékenységünk , mely a ki sé rtések fölött uralkodva az egész
é letet szabályozni tudja: - mi nd ezek az értelemnek, az ér·
zelmeknek, a lel kiisme retn ek és a szellemi ösztönök nek vallásos inlnyban való gyakorlúsa által kell hogy elő álljanak.
Ennek fölfogása, és az a m eggyőződés, hogy erőink et a vallás
d olgaiban félelem és habozás nélkül ha sználhatjuk, sőt, hogy
ezeknek használása és a lkalmazása nemcsak j ogun k han e m
kötelességünk is : ez az alapja ama szobadsá/jnalr, melylyel
oly gyakran büszkélk ed ünk. Anélkül, hogy kül ső tekintély
előtt meghajolnullk, el őre megállitott tételekhez ragaszkodnunk, vagy a lehető eredmény től félnünk kellene, bátran
használha~juk az értelmet az igazság keresésében, bátran bizhatunk a lelkiismer etben a kötelességek re , n ézve, s őszintén
tárva állhat szivü nk az áh itat számára. Ep azért vagyunk
szabadok, m ert megvagyunk győződve, hogy saját tcrméEzetünkön s Istentől adott e rőinken bizalmasan os l'eményteljesen
csünghetünk j s ép azért juthatunk el, erőinket használvn, az
ohajtott eredményhez, mert hiv en m egőrizzük e szabadságunkat.
Köztünk, unitáriusok között, nin cs ..Hok) nincs tilalom
az emberi term észeten j annak minden ága szabadon fejlődhe
tik, s összes teh etségeillek összhangzatos egy üttes növése: a
legfObb jó, az igaz idvesség, melyre képesek vagyunk. Kul~
nösen az erkölcsi term észet müvelése és fejlesztése, müködu·
sének helyes megfigyelése s ti1nitásllinak folytonos megh il llgnü'sa vezet az I ste n felőli legmngasabb feJtogáshoz, l egerősebb
hitvalláshoz s Oz ő akanltáyal egyező leg ne mesebb cselek \'0 -

/
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~l.'yekh e.z. Az ember erkölcsi tcnl1észet.ének, mint ft vallás alapJanak, dye~l megfigye.lése. s S~O,I'OS teklllte tbe vétele adott nyo-

mlltékot lTIlI1dazon umtá.l'Ius Il'ok és préd ikátol'ok beszéde in ek

kikn ek leg n-agyobb befolyások volt EUl'op<i,han és Amerikit:
ha.n. E szerint a. mi szabad.ságunk nem puszta taO'adás nem
csupán :t korlátozás elM vo litásll, ft kötelékek elvOetése' ei az.
e mberi tekintély elötti meghajlásnak visszantasitása, j hanem

tübb és sokb I fontosabb ennél, t. i. tény l e~es , határozott
" te 1letségeink megbizhatók,
"
mely erŐsen a.' II"1t;P.l, IlOgy saJi.tt
s el,
van hatAl'oz va, hogy ezek et gyako rolja, fejleszti , s vezetésükhez és tanitásukhoz híve n ragaszkodik.
Es már épen ez az, a mire szükségünk van avégre hoO'y
a vallásnak lényeges és állan,ló befoly ása legyen az en;bel~k
k edélyeire a jelen napokban. A gyors és általáno, értelmi IH'ladás közb en mindazok fi dolgok, melyek egykor csalhatathlll
tekintélylyel birtak s egyetemlegesen szentesitve voltak: egy·
mús után mind inkúbb -inkább veszitik hatalm ukat. Egykor az
egyház volt az egyetlen tekintély; most mindazoknak, kik látjilk, hogy az egyház, csalatkozható emberek egyesülete lévén,
maga is csalatkozhatik: az iga.zságnak es kötelességnek vala.mely más tekintélyét és bizonyságát k eresik, a melyre biztosan hi vatkozhass"nak . Sok protest.áns el őtt a bibli" fl végleges
tekintély; de ha II biblia nem egyéb mint esalatkozható embe·
rek által irott könyvek gyüjteménye: megtudni gondolataikat
es tanitásaikat, bál'mennyire fontos és becses legye n is előt·
tünk, egymagában még nem el egendő arra, hogy kétségen
felül bebizonyitsa, mi az igaz vagy mi it jó. JHáso k ismét a
na:.;y vallás·alapitók és javitók vezetésében szoktak ru egnyllgo"ást keresni; de mialatt ti sztelettel és hálával ismerj ük el e
vezetők ne mes munkáját i mialatt öl"vendünk, hog':y életukn~k
és $Zellemüknek befolyását érezzük, s gondolataikból és peldit j akból erőt és támogatást nyerünk: mindazáltal az a tény,
hogy közülök egyik vagy másik egy tant elfogadott és hitt,
még nem szükségképen teszi örök érvényUvé e tan Igazságát;
s hogy egyik vagy másik egy bizonyo.s irányt h elye~n~k tartott, még nem teszi egyetemleges kötelességgé ez 1I·i.l.nyllllk
vakon követését. Innen van az, ',hogy ft. kik ily helyzetben
vHunak, azoknak vallásos meggyőződése alapjában megrendül.
A tudomány kitltlja előttük kij elentéseit, bátorítja, hogy szaba-
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don vizsgálják azokat., hogy öröminel fogadják t~j fölfedezéseit s
üdvözöjék haladúsát. A bölcsészet az észre hivutk ozva, áHitá.sn il'ól oly bizonyitékokat nyuj t: melyeket HZ ér telem megpr6bú lva elfogadhat s mel.Yek en it k edély m. egnyug hatik. De lw..
aztán a vallás egészen kül önböző beszédd el s egészen má:;
irányu rendszerrel jön elé i ha engedehn csséget k övetel a csal-

hatatlan tekintély alapján; ha vizsgálódás helyett meghódolást,
erő, kifej tés helyett önkéntes megadást purancsol, s ha ész
ált..'lJ nem kutatható r~jtelm ekl'ől , titkok ról beszél: akkor az
emberek elfordulnak től e, s sokan, Hgy talá.l\'a, hogya. vallás

alapja, mely egy kor az emberiséget kielégitette, most teljesen
elég telen: roham osan jutna.k ft k övetkeztetésl'e, hogy szállm/,ra
it valJás szükségtelen és lellete tle n. n Valamit tud hatun k igy

szólnak -

az anyagi tudo má nyból, de" ,zell emi dolgok

felől

nincs senuui biztos alap unk , ez irányban minden v izsgid ódá s
idővesz tegetés, minde n érzés érzéki csalódás."

Itt van tehát helye a vallú. alapjá l'ól alkotott nézeteink
alkalm.zásáoak. Az ily egyénekhez igy ,zólu nk : megvan sa-

ját term észetetek, öntudatotok, eszetek, sz ivetek, lelk iismeretetek , meg vaunak teh etségeitek, ösztöneitek -

hasz ná ljátok,

f~jleszszétek

azokat, bizzatok azokban, s pl'óbáljátok meg,
valjon ezeknek go ndos es folytonos mü velése által n em fog-e
vallás előállani. Ajánlunk nekik oly felfogást II vallásról. m elyet minden embel' elfogad ha t, s ha buzgón és el őitél et nélkül
m egőrzi, biztos lehet, hogy se mmi é rtelmi tévedés nem hozhat

ra e rk ölcsileg kárho ztató itéletet, s hogy b átran megbizhatik

.aját természetében, mel't jól hasz ná lva és fejlesztve, föl fogja
talitini abban a k ötelesség éi) áhit:lt mil o'vait, a vallús és hit
forrásait, s a lelki igazságok il'Anti érzést
mc~győződést .

6s

. A vallás alapjáról alkotott e nézet egyUtt halad hat

fi

tu-

domany és bölcsészet leggyol'sauu halad ús~tval. ~lidőn a th eologiát ugyanazon módszer szerint s az észl'evétel é3 gondolkozás ugyanazon embel'i el'ői segélyé vel tnllHlmú,nyozzuk, mint
fi, többi tudományokat ; mid őn ft, valhísos bölcsészet az értelmi
é~ erk ölcsi bölcsész ette I pib'llUzamosan Iwbd ; micWn n. th~ol o
gta és a vallás kül önválasztva Ut.rcryaJtatnn.k _ az egyik C
a
th~o~og ia) It többi tudományok b izo~'yitási re ndszcre sze rint, ;).
lllHf.i lk , mely amazzal ben sőleg összcfügg, so kkal tovúult menve
S it. szellemi ta:pasz bllntok~ü segitségül hoz \'1l: mind ellllek
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.eredménye lesz az, hogy it. vallás többé nem fél sem az anyagi
tudomúllyok tanitltsait.ól, sem a bölcsészet legmerészebb vizao'álódásahól llau crn örömet talál bennük, mint az embel'iséo'"
h ogy
"
idtnlános ha' Ifi. d"aBana.I\: seg .lto" esz l"-özel'b en. -. "'
.l. Ud va,
itzok is, kik~ it. tudományos tárgyak felő l , ellenkező vélem.ényen vnnnnk, mindannyian egyfo rmán igaz és becsületes emberek, jó b",",;,tok és polgiu'ok; tudva, hogy" bölcsészeti
rendszer, melyet valaki elfogad, nem határozza meg azt, hogy
mCllllyi r o};:ollszcJlyet mutat családjában, s mily áldozatok ra
képes embertá rsai segítésében: - gyako rl ati lag felismerhetjük azt az jgflzságot, hogy az emberek, bármit tartsanak is a
theo logiáról, sziveikben istenszeretet á ltal áthatva lehetnek;
és hogya yalJás, mint tlZ érzés dolga, az él'zelmek á llapota, a
theologi" bál'mely változatáv,,1 összefér. Mi a sajht theologiai
lli tvallásunkat helyesebbnek tartjuk, mel't az nekün/.; igaz és
gyakorlatilag hasznos; de ha. a mi evangeliumunkat erősen
tartjuk, sze l'e~jük és pl'édik41juk is: ezér t még nem követel·
he~jük azt, minti", mélyebb érzés ünk, ig"zabb hitünk és 101'róbb szeretetünk lenn e, mint :wkaknak azok közül, kikn ek
hitvallása a mienktől nagyban különbözik.
E lfognd va az egyedül helyes nézetet, hogy a vallás az
emberi tel'luészeten alapszik, le k ell m ondanu nk minden oly gon·
do)atról s véleményrő l , mintha I sten az ő cselekedeteiben rész rehaj l6 lenne s az em beriség ez vagy amaz ontályának különös
szabada lmak"t, elöjogoknt enged ne. Az ily vélemények csak·
l1em minden theo logiálwn megtalálhatók. A vallásokat fe loszt·
ják "tel'mészetes U és "leijelentett" vallásolua, mintha az isteni
szellem kUlön ösen scgitette volna az embereket az egyikben,
de semmi gondja nem lett vo lna u. másikra.. Az emberek bizo·
nyos osztályát )'lIsten népének" nevezik, mintha csak egy r égi
nemzet lett voln a I sten által " kiválasztva.. u Az egyik '(önyv
68 történe lem 118zent, u mintha a többiek sz ükségképen mina
világiasak s istentelenek lennének.. Sokan még tovább menve,
e ~l entétbe állitják fi "választotta.kat" és az "elvetetteket", IlZ
nl(hezulteket" és az elkárhozottakat"; s a kereszténység leg·
nagyobb része éles megkiilönböztetést tesz a mult idők iltlet.óse és ü j elen ihletése között. Ámde Istenbel,}lIincsen "áltoz!lí::i,
aVHgy a n'tltol.úsllftk m<'g esnI.::: ,.\.myéka is. O lIIinden gyerm ekei! IIgyall:l.zon sze retettel szereti, ugy.anazon gyöngédséggel

II

gondozza; ő igaz ~lty.i<l miiHl en ki neJ.::. A vallás nem csupán ll,
r égi idők hagyatéka) nem elgyengült visszhang alászállva hozzánk a kOJ'sztlkok hosszu folyamán, hanem egy igaz tulajdon
és valódisúg ma is. A vaHás nincs valamely hi tforma va1l6ihoz,
valamely próféta köv etőih ez, s a szertartások bizonyos számának végre)l[ljtóihoz kötve. Annak ereje és hntalma nincs külön
engedélyezve, hogy egyik fOl'májat igaznak, másikat hamisnak tarthass uk . B efolyása nem csupán egy embcl'osztály boldogitúsát eszközli. Szabadalma nem egyetlen egyház egyed.árusúga. A vallás egyetemes és folytonos. A tények, melyeken
é pül, nem csupán egy kOl'szak éi, han em közösek az egész

emberiség'gel. A kötelességek, melyeket parancsol, nem csu-

-

pán ft buzgólkodók, áhitntosak és raj ongók kötelességei, hanem minden népé, mind en faj é. A1a.pja nem valamely részleges
k ijelentés, hanem az emberi természet es az I sten szellemének
folytonos müködése.
Sok emuel' k edélyében és szivében fl vallás elfogadását
a.kadályozza az a fe lfogás, melylyel álta lában találkoznak,
mintha t. i. a vallás valmnely ki vé teles dolog s csak k evesek
számára. va ló lenne, kik I sten kegy e á ltal a. nagy tömegből
erre l\:iválasztattah: . Ez akadály, e nehézség azonban !kisrh.
bedni fog nzonnal, mih elyt megértik, hogy a vallásnak mindenik fo rmája tartalmaz némi igazságot, Iwbál' egyi k sem foglalja m<1 gúban az összes igazságokat, és hogy fl yalIas-formák
irá.nti általános tisztelettel telj esen meg egyezik az ha HZ egyik et, mint il mely lelk ünk re nézve több igazságot, erőt es széps.éget tartalmaz, többre becsülj ük fl többieknél. - Nem hihe·
tIk, hogy egy bizonyos történ elem kivételt al ko that a többi
történelmek között, s hogy egyik nemzet isten ileg tanittatott s
Dsodaszeruen vezettetett, miala tt a többiek elhanyagoltlltvll,
sötétségben maradtak; de ha. megmutatjuk, hogy I sten so ha.
és seh?1 s,em ILagyta magát tanubizonyság nélkül ; hogy az ő
gondVl selese vezeti az embel'iség történelmet lépé$l'ol lépésre j
h og-y az ihletés ngya naz ma és lesz it j övőb en, mint volt it multban i hogy a vallás tényei ol'y szélesek és messzetcljedők, mint
ma ga. az emberiség; hogy I sten bánlasJl1ódja az emberekkel
ug):a~la7. volt minden id ő kb e n és minden ol'szágban s ;l,Z C JI) b enseg €'gy nagy család az I sten egyetemes atyasúga. alatt : ekkor fl yullúst oly :dapJ'a helyezzUk, mely egyetemes ús úl-
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landó lévén, önként ajúulja luagú,i az emberi szivnek s meCT':"
egyezik a józan é rtelel~l követ~llUényeiv~1.
.
ti
De a.~t mondlHt~Ja vidakl, hogy mmdaz, a mlt felhozék,
inkább csak érinti a tá rgyat, anélkül hogy mélyére hatolna; iS
ho0'Y csak a vallúsos igazság és él'zés keresésének módszel'ére
Htl~ nem pedig magára az elé rt igü-zság l'a. - Nincsenek tehát
n ok;ink határozott th eologiai tanaink, melyeket, mint az általnnk hirdetett evangelium lényegét, a világ előtt felmlltathatná.nk? Felele m, hogy igenis vannak 8 hogy egészen természetesen folynak el ő amaz alapfelf'ogásból, a melyről szólottam.
~I i tiszteljük és imádjuk Istent, mint teremtőnket. ihletőnket
és atyánkat. ~1:il1dezen viszonyokba,n ugy tekintjük őt, mint a
ki tényleges lllüködésben van a j elenben ép ugy, mint volt fi.
lllultban. Midőn a biblia el ső vet·se hirdeti: "Kezdetben te·
remté Isten a mennyet és a földet" - csak egy részét mondja.
flZ igazságnak, melyet ki kell egeszitenünk e hozzáadással:
ll Isten minden pillanatban teremt." Az ő munkája nem volt
megtéve egyszerre s aztán annyiban hagyva. A világegyetém
nem egy puszta gépezet, kezdetben meginditva, - mozgásbn.
hozva s aztán mentére bocsátva. l\iinden növekedés teremtés.
Isten soha sincs távol az anyagi világtól, hanem most is él és
müködik abban i a természetnek minden mozzanata, változá,sa
és tenyészete az ö jelenlétét s alkotó erejét bizonyi~i". - Ep
igyami az ihletést illeti, ez nem azt jelenti, hogy Isten egy·
kor szólott az emberekhez s azóta hallgat; hogy egykor kij e·
lentette" aluU'atát a prófétáknak, de mostmár szava nem hall·
ható. O nem személyválogató; minden ember, fi. ki igazá,1l
keresi, mindenütt és ll1indp.nkor érezheti az isteni befolyást, it
mely .nem adatik ugyan mindenkinek egyenlő mértékben, de
n~m I S tagadtatik meg teljesen senkitől. _ Az Isten Atya:saga, továbbá, egy puszta llévnél többet jelent· kettős tanuságot h?l'd magában, t. i. hogy' az Ő szel'etet~ általános, és
hogy ml~lden. embe r az ő gyerf!)eke, s igy mindannyian részesek az lstelll természetben. O nemcsak a választottaknak
atyja, hanem az egész emberi nemnek; gyermekeit egyenlően
go ndozza, napfényt és esőt küldve j ónak és gonosznak földére
egyaránt.
Ugyanezen elvek szerint midőn a Jézus Krisztust elismel:)iik és tiszteljük: ugy tekiI;tjük őt, mint a kj kiváló mér-
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tekben felWntet.te azt, fi mi minden emberrel közös, t. i. az
isteni természet j elenlétét az emberi tel'més1.ctben j és II lnidön
ő t tannlmányozzuk, mint péJdányképünket, kiben az ember
yallásos természete legmagasabb pontra jutott, bizonyitva HZ
isteni szilua létezését bennünk: látj uk az t is, hogy ö mégis
csak egy egyetemes ténynek nragasabb nyilvánulása . I sten
j elenléte emberi ,.Jak ban most és mindig látható a földön , azon
arányban amint az ember a benne l e vő istenit {~polja és mil yeli. A hizonyiték arra, hogy I sten minket go ndoz, szeret s
megmenteni nIm!', nom csak egyszer fordul elő a világ tö rténelmében, hanem ott van s felfedezhető az minden órán, minden napon s It gondviselésnek minden nyilvánulásában , legyen
bár az ,öröm vagy f,\jdalom.
E s igy átmehetnék ha i dőm lenne, fi, theologia nlinden
tanain ; megmutathatnám, hogy fi, k ét alapelv (t. i. a saját természetünkben s a.nnak el'őiben megbízás, <1 vallásnak mint
egy etemesnek és folytonosnak felfogása), helyesen alkalmaz,.",
mikép idéz el ő tanban és gyakorlatban különböző, de lényegi.
leg egyező eredmények et közöttünk; mikép tanit fi, bUn term észetéről; mikép rontja le a papi uralmat azáltal, hogy mindenkinek természetes és közvetleu I stenhez j ár·ulást enged; s
saját természellink s annak tehetségei iránt bizalmat és tiszteletet ébreszt"e, mikép képesit minket, h ogy elő re tekintsiink
egy mennyol'szúg felé, hol egyk or mint Isten csa ládja egybegy ülhetnnk s ha nem is leszünk hozzá mindannyian egyen lően
kö:!\el, dc az ő világosságú.tól egyetlen gyermeke sem lesz
örökre elzár va.
Ez tehát fi, mi evangelitt111/ltnk, melyet prédikálunk; telj esen ki elégiti az ember ek szükségeit, köv etelm ényeit, mert
szabad müködesb en hagyja az emberi tCl'ln észetet; mert nem
r észlegcs és kivételes, han em egyetemes té nyek en alapszik j
m ert felismeri Istennek folytonos jel enlétét, tevékenységét és
egyetemes atyaságát j mert az embert I sten gyennekének tekinti, ki az atyával lelkileg kö zlekedh etik ; mert összhangban
yan il tudomá.ny t.a nitásaival, it bölcsészet útll1ntatásaiva.J j mert
mindenkit ösztönöz, hogy önmaga gondolkozzék, kötelességeit
yégezze, imáit elmondja s saját üdvösséget lllunkáJjn j mert
fölismcl'i a j elen "ilAg fontosságát s az isteni teendők hű telj e ·
sitésének szükségességét, mutatva ugyanekk or egy szellemib b
•

•
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életre s táplálva" halhatatlanság reményet lelkünkben.
E gy oly evangelium ez, mely megszabaditha tja a bUn rabfizol-

g áit, megfelelhet a kételkedök kérdezeseill ek, megsz.üntetheti
a felekezeti ellenszenvet, haladhat és bövülhet a tudomány haladásával, kiel ég itheti a s7.iv ohnjait, vigasztalhatja a szenvedő
lélek bánatait, s erösith eti tö rekv eseinket az élet kötelesséO'ei-

nek igaz teljesitésében.
E z a mi helyzetünk

fi.

vallásban, s

fl.

.,
nagy kél"dés az,

hogy mennyiben vagy unk hi ve k e helyzeth ez s telj esi~j ü k annak kötelességeit? - A szabadság di cső dolog ; <lZ igazsá cr
nemes és szép tulajdon, de mindketWhöz elkerülhetlenül szül~
séges az őszinte, komoly munka. N in cs valódi és állandó BZc.lbadsú,g a hanyagság és tétlenség számál'a, s az ig azság birtoka
nem növekedik az ön ző lélekben. Ha szabadság unkat megőriz ni s tudomány unl;: ban tovább haladni akarunk: egész.
erő nkk el

kell tö" ekednünk, hogy minél több szabad.ágot nyerjünk, minél tö bb igazságot el saj~í.titanunk s tov ább tetj esztenÜllk. E gyesitenünk kell eg-ész erélyünket, buzgóságunkat s
áldozatkés"égünket egy nagy, általános és komoly munki,ban,
erősen m eggyőződv e lé vén, hogy Isten nekünk, oly evangeliu mot, a lelki boldogság telj esztésének oly eszközét adta, melyet prédikidni s az embOl'isegre szétá rasztani szent kötelesség ii nk; mert szükség- kényszerit minket s jaj nekünk, ha ez
e\<angeliumot nem prédiká ljuk.
F eladatunk nem csekély, s nem is csak egy nap vagy
egy nemzedék munkája _ E munkában fitradoztn.k nz ig~lz vallús szolg ái a multban s kell hogy fárado zzanak a jövőb e n megmenteni az emberi lelk eket, meg szabaditani a vallás iránti
közö nytől és h.tál'ozatlan ság tól, k é telk edéstő l é. félel emtől,
8 gyakran a csü gged éstől és ké tségbeeséstől. Egy nagy feladat

cz - megalapitani mind j obban-j obban az I sten országát a
földön, él ővé téve az isten-szeretetet az emberek szi vében.
E z volt minden id ő k profétá inak, marty rainak munkája i ez
volt a K1-isztu s munká.ja is, melyet ha hiven telj esitiillk, igaz
k ö v etői leszünk.

Isten segélj en s áldá sa legyen e Illunkimkon!

