
Szinlelés és valódiság a vallásban. 
" kl I "III r 10- 12 V clwment'k .:'~ láint~1ll ,'R imo minden 1I 1:\lalo_ 
~,r e y . . .' . . 

_ _ " _. okl~lnrl állatoknak képck c' II ... 11:0"1\"1 házanak mlud rn hld -r<""I,,· mu_ " ,,~ . . 
ván)",; feli"'a valának II falon klJr~.kö rül. K~ helven Mrfiu az. Tzrs:c.1 h~_u 
vénei kOa,,1 áll \'ala cl6W,k ..• éli ",,"del1,kn,O::I;. kn Nll'!1l v:lla az (} lem)"n"""Je 
.!o< II ftistnek s i'l'o1 köd.. megyen "ala fel. Es montJa (u Ur) nékem : látall . .., 

r",be rnek fia, .... bMlcl há~""'ak "cllei mi~el e~ lek .zenl! k II se t.l:! tben '! 

Mióta e földre ember teremtetett s az ember eszmélni kezdett: 
vizs.gálódásainak !6.rgya mindig önmaga s il világ voll. A lehetsegek 

önmagában, melyeket Illeg nem lejtheteIt ; az ok, ezél és rend a világ
ban, melyeket ki nem kutalhatotl. Egy szózal, mcly elhangzott keblében 

a jónak érdekében, mikor a jó és TOSZ között habozoU, gondolkodóba 
ejl!!; a folyton tartó enyészet és uj élet látása a külvilágban, Slemlé

IOdéshez vezeté. Fennebb, fennebb emelkedett igy az ember, ki önma
gából, felül a világon, és kereste lelke az t az erót és hatalmat, mely 

V!!g oka, forrása mindennek. S mikor ezt megtalálni vélte, leborult 
előlle, tisztelte, imádta, s megsziiletelt ezzel az ember vallása. Az tán 
köve tkezeIt erre az egyéni, a faji !!5 nemzeti vallásoknak egym:\s ellen 

való küzdelme, mert hát az egyének nem birhattak mindig ugyanazon 
nu:ly belátAssal ; a fajok és nemzetek pedig követelni kezdellék kivált
sflgoltságukat. Igy .indult meg és még folyton tart a küzdelem a vallás 
életében. 

Zsidó-ország történetén, mint valami fonalszál, kezdettől végig 
vonul avallasos kllzdelem. Az egyéni és nemzeti vallásnak a kU z
delme. A próféták magasabb látkörrel, ml!tyebb kijelentéssel dicse
kedtek, nlint a nép, megtalAIni vélték a vl!getlen erót, a nagy hatalmai 
Izrael Istenének személyében ; de a nép, a sorsában hányt-vetel! . 
tudAsiIban ingado%ó nép nem mindig tudOl! a próféták magaslatára 
emelkedni; visslaCSClt a sajá t fogalma álta l alkolol! isteneknek, II 
Mlvány istenek ilnAdásába. A próféta órállója \'olt Istennek, vezére 
népének; jertek cl hAt - rnomJja _ áldoUlIl1k a mi alyAink. az 
l7,rael ura Istenének. A Ilép hIdoz, mert II l)rMéta mondja, s ÖNerHt 
a próféta, mert Izraelnek vénei, II n('p képviselői, parancsolÓi elötlt) 
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vannak es I.hhatólag igaz cn:elmekkel aldoznak a nemzeti Iru p' 

AlIan eltá\'Oznak, lsten latomasl ad a prófétanak. Egy ajtó tinal ld 
előtte, melyen belül együtt vannak brael vénei, aidon. titokban. 
bjlvány isteneknek, fömjcnezve a kepeknek. .Utod-e embtillwk fill 
_ szól az ur - az Izrael házának vénei miket cselekcszllek a ut«. 
ben?- , .. Egy nagy csalódás a próféta életében és egy nagy anulai& 
reánk nén'e, mer1 a vallAs a szi\'ből fakadván at a kérdes; npl)lt 
\'011 hát ez emberek előn az igazi vallás? Az. e, melyet a pcól'la eI6a 
nyiltan, avagy az, melyiket titkon, a sötétben vallottak, lD'aJcoroI' k? 
A \'allAs a szivből származván, tagadhatatlan, hogy at birt pUI""k 
becSCSCl, melynek szivük meghódolt, m~ pedig nem a nyilvim '8 
elött, hanem titokban. Mer1 mikép az emberek jellemének valód'ústt 
nem a nyilvánosság, hanem a magány, a meghitt kör, hol nem gom_ 
oolkoznak be, mutatja igazan: ugy igazi vallásukat is nem a templom, 
melyct gyakorolnak, nem az egyház, melyhez tartoznak, nem a hit
szónok, kit hallgatnak árulja el, hanem az, hogy magán)'aikban, a 
világtól ek-onulva, minek hódolnak meg, on minó lstent imádnak? 
Izrael vénei előtt az voll tehát az igazi vallás., melyet a sötétben, a 
titkos helyen vallattak. A próféta látva a bálvány istenek imádását, a 
képek elön való tömjénezést, tisztában lehetett az emberi tennészettel 
s rágondolva, hogy ugyanezek a vének csak az elébb még Izrael Istene 
előlt borultak le s ennek áldozatától jöttek áldozni a b.il\'ány iste
neknek, azzal is tiSZlában lehetett, hogy megvan magában a \'allhban 
is a szinlelés, és megvan a valódiság. É\'ezredek mu"'a, korunkban 
sincs ez máskép; lassuk azér1, miben dll a szlnIdis is miben a 
WJlódisdg a Wllldsbon ?". 

• • • 
A történelem a vall,ul és egyházat azonosiloIta, pedig a lIIultak 

tapuztalata szerint e keltő nem Inindig jelent ugyanegyet, Ha kérdezzük 
az ember1 vallasa lelöl , tisztá~n \"an, hogy nlelyik egyház lagja. de 
már valJasát el nem árulja s a legtöbb aZI nem is tudja, mer1 a vallási 
a felekezetek, vagy egyes egyhAzak korlátaihoz kötni nem mindig 
lehet. Értem azt a vallást mely mindenkinek sziv .. ben g)"Ökeredzik, 
nem pedig egyes egyhAzak hittl-Ielein alapszik. S ezzel az igaz \'al
Ibsal, az egyénI, a sziv valL,utwal sok \'isszaél{os tör1"nt {os lonénik 
nap)ainkban is. Kevesen vallottak és van}!k azl meg nyilun, a Ifg-,. 



.. 
tt}l1bftC1 csak !l1okhan nyll:Ukolik. SCIlelI \:lt.'rt :!IQ\( :;Zlnldl'~ vall ~ 

vallásl>.111. 
A vallAs Cl~lj:1 mindig az, lIo~ Illl'gnyugv,'\sl, boldogitást !\~o.: 

rezzen, Il1cgis!1lcrlc~11 ,nlnket almt il IInlahltlllnal l:s erövel, klhi! 
mindnyájan vagyunk. kihez mimlnyAjan visswlt.'rl1nk, kitól fUggllnk ~~ 
kilJcn reméllink. A vallás letezik az cgycS('kért és il 'Ars;I<I;.I()I1I ~rl , 

hogy cmcll't' az I'!!ycsl. emelje az Oszszest. Az igaz. II !iSd;! q:yénl 
\';,IIA5 \'lIJÓl.h jcllclI1« lllkolJil az eg}'('S('knck. crkulcsi 1I1crlegl't l' t.'ln;.l
dalomnak. Oly !Utajt/onllnk az, melynek bélyegét r.'lnyomjuk Icltcmkrc, 
magllvisclctilnkre, ~ OI!Onyt.'1 ráadjuk sz.wainkra, érzchncinkre. 

Dc sajnos ilZ cgyéni. tiszta valIAst nem igen Iftthatjuk igy meg

nyilatkozni, meri az egyéni cs társadalmi érdek sok színlelést \lis7. be 
II vaJlAsba il szerint, II mini az egyén és t:\rsad:llonl bizonyos c1.élok 
szolgalaItIba slcglidnek, Az emberneko'I \'Hági jólétről és 00Ido~.'$.1grúl 

különüs felfogasai I'annak s c felfogások szcrint irtmyitjll életét, sót 
vall~1. ÁltalalJOS.ln ismert tény, hogy a 1cglObben kényelmct, Iólétet 
l's l'i1Agi előnyOket, l11éltós.~gOI keresnek, Ezért sok szilllc!~ \'.111 OcYi~e 
a ullllsba, MeRIciennek sokan a hivck gylllekczel~ben, s mint Ilrae! 
vénei, a proféta elOtt mutatják a látszólagos áhitatoss:\got, dc aztál) 
otthonaikban, rnagflnyaikban hódolnak il sliv!!k szerinti vallásnak, \ ,'Igyis 
balványképcikl1ck. Elfoglalja értelmüket, lelküket és akaratuk", il vilrigi 
jólét, kényelem és előnyük kerl'Sésc, az elekért való imádkozás s milli 
luad vénei titokban, ők is tömjéneznek bálványképciknek. 

Emelkedést, I·jlb;gi emelked~t \'ámak sokan az egyház és val 
lb;SlóI, on vannak ezért minden gyülekezetben, reszt \'esznek minden 
nlUnkálkodásban, dc aztán titkos magányukban Imádják a vil!!gi emc!
kcdL-S balvál1yait s IOrik lejnket, h0ID' nli módon has7,Iláthatllák fc! 
világi elllelkcdésllkre az cID'házat, a v,'.l1ástls. Sok,UI rneg:térést IIIl1tlltl'J, 
bOnelk nyilvános ellllr1C~1 I'árjál.: a vall!ISOS I{miulatoktól, '<S ,'.zl, 
hogy a keresztény tiTMdalC»n fogadja he az erkölcsi haloualwl is 
kebdlbe; de utill, ha visszaadta a I'allfls az ilyeneket a bl:cs01el l':;('k 
kCtrentk: akkor Nr k'lIllllihe v(!$Zik a valláSI,:U egyházat. Az ilycnck~ 
nem Igaz vallás. Iulnem csak szinlelés a van!a~h;ln. 

Voll idO, mikor vil'KI jóMIcI nyujtott ; hlrt, nevcl szenel! 8 l'allM 
ts egyhiz uolgilata; tolultak is crrc scre~l'!ICl1, Es voJt idO, 1I11 ~ur 
Yérlanukat kivánt s II vIlAgl javak clveS1.t~t él ekkor rneb'SOka,;odo!l 
I IaRIWók sUma, Sok mil ellkor a szlnlclés II l·all:'l1lMn. tili n 
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v?I!'il>l ar.ra .1k.arJu~ Imunálni, hogy az nekUnk világi kE!nyclulCl, 
lukil", clunyi bl7.IOSII~n: ha azzal hatalmat akarullk slcrewi a Iclkclc 
lC~lck és minden javak Felett; ha aZI,t] koronht kiván unk Ch'cllni l~ 
osztogatni, ha azzal :IZ embereket nem s7.ilbads.'1gra, dc s<:olgas.1Ilha 
nkllrjllk vezetn!: akkor il mi vallásunk csak színlelés a vallásban. Ita 
Ily gondolatokkal imállkOWllk II gyOlckczctben: akkor halott a mi 
IstenOnk; s csak az lest ~Iö Istenünk, mcly előtt clrcjtell helyeinken 
Jc!.IOfulunk. Az elllber igazi Vllllásat hat ne a nYilvánosság előtt, hanem 
II magányban keressétek; II mil itt gyakorol, az az ö vallása, a kit 
OU imád, az az ú Istene, 011 tűnik ki: szintei-c az ember, minI Izrael 
vénei; ott lilfszik Illeg: igaz Isteni imatl-c, avagy bálvál1yképckct ? L . 

• • • 
Nehogy azt véljük azonban, hogy II vallás nlindenkinél sxinlelés, 

meri sokaknal meg van annak \'alódisága, Ha nem találkoztunk volna 
a \'allásboln valódis.'1ggal: akkor nehezen em('!kedeu volna oda az 
átlag emberiség, a hol ma \'an; akkor aligha nemesedlek volna a 
s:d\'ek ~ slelidilllek volna az erkölcsök. Voltak minden korban, kiknek 
\'~\lilsuk valódiságához kétség nem férhetett 5 vannak iI~'cnek Illa is, 
De hát mi a I'alláslmn ,l valódiság? Nem al, melyet annyian összc
téves7.H:nek a lényeggel, hogy részt vegyiInk CSllpún az istentiszteleteken, 
011 legyünk a gylilekezl'tben s llIunkáljunk is ha kell éretle; nell! az, 
hogy 1cmorzsoljuk imáinkat és verjOk I11cllilnket. Ezek lehelnek killsö
s(-gck, de nem cslközei ~Z idl'csségnck. A mi II valódiság a vallásban • 
az kizárólag az egyénnek, II sxil'nek tulajdona. 

Mikor látod a tcnnészct szépségét és változatát, Inely elbUl'öl. 
l'a .. 'Y lehangol, a teremlmények millióját, a mint púlyáját minden e~,'yes 
lI1egfmni törekszik; mikor vizsgálod önmagadat, kedélyc<.lnek annyi 
hllllilmzás.'it, lelkednek SlOl.at{U, az életel és haláli s rnegtalálod végUI 
az eröt és hataln1l1t, melytöl mindenek vannak, mely foiöTle áll lIIin
denekn<,k s a nélklll, hogy ezért valamit várn{tl, <,z <'Tőt és hatall11at 
tlllztelcd, az ezekkel hiró ICbofóbb lényt imMod: ez a IVJfQdistig a 
mlltísball, 

A slOmorus.'1j.: clfogja szi,'edet, 11 cs.1p.1sok könyet fakasztnak 
szemcidbö!, nincs vigHs7.tnlásod a vil!lgtól s tc ml'g selll lugolódoJ. 
hanem fé!revonulsz, kitll\tOd kebled árját s jól tátod. jól tudod. hogy 

• - A csap:lsok crösse-5zoll\orllságod e$ólk lI1egprób~ltatás és tlszht..s, a ' 
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g(!(lnck forr.isai és áldod a legfőbb jós.1gol : ez a l'ulJdisdg a 1'1I1· 
/(isbalI. Ha egykor jÓl lellél, de 1110St nyomorogSI, ha dús vagyonod 
lehetne, dc azt Cb'Ykor embertársaid boldogitfIsára szétosztád s most 
tc is nélkUtözsl és mégis áldod az Isteni ól. mult és jelenér!; aldod ól. 

gylllckezctbcn és magányodban és nem bánva a multat, nCIlI siratva a 
jelent, bizva bizol az örök jóságban: ez a valOdistig a vallásbal/. Ha 
nem tartasz magadnak bélvtlOyképckct, melyeket a világtó l elvonulva 
imádsz; ha nem a kényelmet, nem a vagyont és tekintélyt, hanem 

lelkednek nyugodtságát, boldogságát keresve, bcéred a körrel, s javak
kal, melyek oszlályrészedOI jutottak j ha nem bántanak a földi dolgok 
és események, mert jól tudod, hogy mindenek az lsten kezében vannak ; 
ha az aggodalmakat bátran viseled és teszed, a mit szíved parancsol, 
lelked sugall; tcszed pedig ezl jutalom nélkLlI, nem várva mást, mint 
Istenünk jóváhagyását: ez a valOdisdg a vallásban. 

Az ilyenek csak egy Istent imádnak, s bálványképekről és köz· 
veti lőktől hallani sem akarnak. Szemtől szemben állanak és beszélnek 
Istennel. Ezeknél talftlod a szerénységet és alázatosságot, de egyszer
smind a legnemesebb jellemet; nem vezetnek ezek Iéire senkit, de 
6ket sem veze heli más Iéire, mert van egy talizmán uk, mely erősebb 

mindennél: az egyetlen, igaz lsten, kit ott hordoznak mindig szi
veikben. 

Ne a szinlelést; - a valódiságol kövessetek ti a vallásban. Csak 
ez az, a mi fenntart az életben és kLlzdelmckben, kibékit a halállal 
t:s reményt ad az örök életre. Vannak·e bálvány isteneitek? L .. Rom
boljalok le azokat, s ismerjétek meg aZI, a mi a vallásban a valódis..~g; 
ismerjetek meg azl az erOt, hatalmat, bölcsességet és jÓs.~gOI, rncly 
egyedül lsten. Csakis 6t imádjalok, benne bizzatok, benne remeljetek. 
A bál\'ány istenek megcsalnak, de lsten nem csal meg tilekel. Ámen. 


