
~~iilni annak a valJás-crköl_ 
ertekét, melyet a róm',,· "g . , • '" y -
avara századokon át végzett. 

re."zíény fcIekczetckct közös 
zouhan csak azon az alapon 
l Ielekc7.ctnél közös. Dogmá
::ts ról, szentlélekről, ÜdvÖS8ég
Je, szertartásuk különbözö le
a. megbocsátás, az iJ'gaLmas

: erkölcsi törvénye mindenik 
!lDaz és mindenkit kötelez. 
'mindenki, hogy az én tanit-

• ha egymást szeretni fogjá-

egyházakat közös nevezőre 
s keresztény erkölcsta n alap-

t meggyőződésem, mit száza
az élet és II tö rténelem bizo
I az Úr 1937-ik esztendéjében, 
a alkalmából egyházalapító 

.;: Dávid Ferencnek, ki mo::g 
:~s Krisztus evungéliumáért 
~ben martir halált halt. 
nlékezete. 

" 

Esuz.rü hit. 
lna. "lórei". 13. 

"Hanem amint 'Illeg van ír va: Atni
ket 8zem nem látott. fül tletn hallott és 
embernek Bzi:ve meg Be gondolt, amiket 
l sten készitett az Ot u ere{óknek. Ne
kiink azonban az lsten ki 'jelentette az 
O Lt1lhe által, mert a Lélek mindeneket 
vizsoál, még az hlen1lek mélységeit is", 
(1. Kor. n. r. 9- 10. v.) 

A hangsúlyt a szentlecke utolsó mondatára 
ejtjük: IJa lélek mindeneket vizsgál, még Isten
nek mélységeit isti. Szokták ennek az eUenke
zőjét is tenni, a síron túli élet titkaira való uta
lással a szentlecke e l ső felét hangsúlyozni: 
" ... szem nem látott, fül 'nem hallott, ember
nek szíve meg se gondolt, amiket l sten készi
tett az Ot szeretőknek" t. i. abban a titokzatos 
másvilágban, ahova. szeretteink közül már oly 
sokan clörementek és ahova majd mi is elme
gyilnk 'és soha, soha vi ssza nem jövünk. S ta· 
lán mert ez a nagy titok az emberek képzcletét 
áUandóan foglalkoztatja, azért történt, hogy a 
Bibliában II szentlecke első felc van vastag be-
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tükkel &zcdvc és nem az utolsó mondfltll, 
anwlyro.' mi mu 11 Jmngsúlyt vetjük: ,/1 fél ek 
mi"d(!licket vizsgál, még Jstemlck mélyBégeif 
is". 

Hn az uniliírius vallás lényegét II többi ke
reu tény valllísok mellett egy mondattal kello
no nll'ghatároznom, alig tudnék miisl mondani, 
mint azt·, hogy uz unitárius vulJás az igaz~ágot 
kere5Ó é&z jogát II hjt világaban is fc!üntarllÍ.s 
nélkül ér\"énycsíti. Ugyanaz az Isten adta ne
künk a gondolkozó észl is, uki a vallásos ér· 
ZL>st szívi.inkbc csöpögtettc s azt, hogy mi igar. 
és mi nem, II hit vil:ígában is az [ I; \CII adta {isz 
vnn hivatva eldönteni. 

Ali hitélcttinkbcn is kcrcssiik az és~zel'ű, 
8Í'gcl. Semmit cl nem hiszünk addig, amíg ,Ifi
nak igazlÍrói személyesen is !llí'g nem gyözöd
tünk. Az embert csnk az II hit boldogit hatja és 
t:lrtlwt ja meg II nehéz órákon, melynek igazá
ról mllg".l is megbi1.ouyosodolL 'l 'iI;ztában va
gyunk mi a?..1.nI, hogy II hit sokkal mUb'l.UlOhb 
régiókb.'lllyúlik, mint ahova llZ emberi ~z fel
émi tudna. I s tent a bölcs lángcs?,(l föl nem éri, 
esnk titkon érző lelke sejti. A hit ott kezdőd i k , 

ahol az ész megá ll. Különbséget kcllleunü nk
és {'zen fordul meg a nagy kérdés lényege - , 
ha nem akarunk II tévedések hiná rjába ful -

., 

H" 

\adni, - k iilöllbséget kü l] lenniiak II között , 
;l mit esziink föl nem ér, lJlegmugyarÍ\zni lIf'm 
tud, dc lehet !>égesnek, sőt szükségesnek tart és 
::I között, nmi a józ.'1n ésszel ha táro7.oHan ellen
kezik. R öviden: különb~éget kell tenniink a. 
között a mi észfdcHi és ami észellenes. I sten 
észfelctti, dc nem észc\lene>; , Fönséges, szent 
]{>nyét embel'i ész föl nem éri S mint egy s? .. "Ím
lani vagy logikai tétel megmagyarázni nem 
tudja, de nem is t.'1gadha tja, söt suímtalan hi
zonyítékot tud felhozni amellett, hogy van [s 
ten, irgalmas és igazsíigos l s ten. Az örökélet is 
ésdelctti, dc nem és?,cllenes. Azt, hogy valaki 
valaha testileg feltii machw, nem hisszük, mert 
en nek józan e-s?iink és minden tapasztalatunk 
elJenlmOlld. Az. ami bennünk a. föld porá hól 
való, fl tes t porrá válik ismét, dl' az, 11mi bl'n· 
nü nk Istenbő l való, a lélek, mint Isten, halha· 
tatlan, örökké él. Hol, hogyan, milyen forma.
b.·m ' Emberi ész fel nem él'i , ml'g nem magya
nízhatja, de nem is tagadhatja. 

Credo quia llbsurdum: hiszem, sőt ép nzért 
hiszem, mert lehetetlen, - mondotIlik II közép
korban . Az észellenes hit amnbnn hitetlenséget 
szii\hl'! és ép nkkor moml csődöt, ami ko!" az 
embernek ll'gnagyobb szüksége volna fL hit 
vigIlszárn. Még iskolázott emhert>k is :sok::-zor 
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j~vedt""oo ef!llek, II vallást az egyházak által 
tanított dognllikkal azonosítják, jóllehet ez két 
kii/ön dolog. A vallás Istenhez való viszo
nyunk, II dogma c szent viszony gyarló, süt 
;.okszo,' tóv('s em\)cri magynrlÍznta. A gondol
kozó embe.' az idejétmult dogmílk (h:lzszc r űtlen-
6égél'6 előbb-utóbb níjö és - mivel II vnlliist 
II dogmúkkal azonosítja, a dogmákat pedig jó-
7..an es7,évcl össZüegyeztetni nem tudja, - pró
zai hnsonlattal élve, a füröszwvízzelu gyerme
ket is kiönti: könnyeD vallástalan lesz. Merem 
allít..1ni, hogy az elavult és észszcrút!c.ll dogmák 
uöszakolása és azoknak il valtásoss:íg krité
riumaként való beállítása II müvc!t társnda
dalomb..'ln több hitetlenséget szült. millt az II 
!crmésr.cUudomÚllY, amelynek megállapításai
tól némelyc.k a vaUás szent érdekeit fé ltik. A 
hitetleoslig elleni harc legjobb fegyvere nz ész
szerű liiI. A mi hitiinkC't a modern természet
tudomány megállapításai nem gyöngítik, ho.
nem még jobban megerősitik.Miné l többet is
merünk meg II természet örök törvényéböl, sej
tek képzödC'Séböl, bolygók járásából, fizikai 
jelenségekböl, kémiai képlctekböl, annál job
ban fokozódik áhítatunk és hódolatunk I sten
Ilel szemben, ki ezt a világot oly csodálatosan 
megteremtette. 

111 

'l 'estvél1!im! Az. idő halad, az élt!t változik, 
1Ir. ember értelmi ereje eb')'re nő ~ ti. világnak s 
a benne l évő dolgoknak egyre tökéletesebb ma
gyarázntot ad. Hát csak II legszentebb dolog
IllIk, I stenhez való viszonyunknuk n IIlllgyará
zntánúl lenne tiitleoségre kár hoztatva az igaz
súgot kereső I sten ad ta ész' 'f ogadom, hogy 11 

művelt ember csak józan eszének megw.gadása 
árán lehetne vallásos. Tabradom, hogy ész lj;,

hit, tudomúny és vallás komoly ellentétbe jö· 
hessen. K özöttük a harmónia feltétele az,.Ilob')' 
a vallúsnak, I stenhez való viszonyuuknak min
dig a kor és a józan ész követehnényeioek meg
felelő magynrúzatot adjunk. Az ész II lélek 
c.gyik cselekvő szerve: "minderteket vizsgál, 
tllég Istennek tllélységeit is". Az igazság lelki
i!lmeretes keresé:;:e közben mi un itúriusok ez 
idő szerint többek között u következő hitel vekJ 

hez jutottunk: 
l. Egy az Iste'" Nem kettő, nem három, 

nem több, - egyetlen egy. A szelltháromsag 
t:l.nt\ouk ma!!"VurlÍ.1.ása - mi szerint Isten lé-0_ 

nyegébcn egy, dc személyében három: Atya-, 
I"iú-, Szentlélek-I sten, - nekiink gondot nem 
okoz. Pill a.postollal szólva: .,Nekünk egy Iste
niink van'; - lényegében és személyében is 
egy, _ "az Atya, akitől van II mindenség és mi 
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is 6 állnia", Mindenlmtó l sten, ki teremtette 11 ji 

('gd, II földet, az ('br{OSZ mllldenségel és úgy 
konlllinyozz.ll o világot, hogy boldoguliisunk 
lchctö~égét. bclUl(' llI l'b'·Ülliilju k. Gondviselő jó 
Aty:l!Jk Ű, Szíve érliink dobog. BizIllommal 
\'O!&,/'ük mindell nap ajkunkra az imádsiigot., 
melyre ,Iézus tan ílott : "Mi AI)':lllk, ki vagy 1~ 
mcnuyl'klx>n .,." I(öllyörgésii nkl't mcghll llgnt
ja, ft'jiink hajs7.lílnit is szálllont ;lI'l j~l, minden 
jó igyeke?A!tünkbcn jUd és segít minket. A h~l j

b.-m 6 hozul kiáltunk. Lcszak:.Hllmt az ég fe
,iiink rl' lell, Illegmozdulhat :~ föld [ábunk nlatt, 
Öiisz""ol1lolhnt lll'. egész vihíg, do Ill., hogy Isten 
1lZ Ö gyenllekeil veszn! engedje, az meg nl'!ll 
történhetik, 

2, Jézus I\.r ;s::lIo.' tökéletes ember! E!,')'Q
d űl tökéletes az embcl'ck közöt!. !l legvlíl tónk és 
I dvezitönk ö, do Il('m haitiilivol, hanem óletpól
dlijávnl olYlHl értelemben, hogy ha mi is :11. Ű 
példlljll szerint igyekszünk élni, b ,ten, félelem
ben, ember-szel'etetben, tiszta, igll?., bccstilelei; 
lélekkel. hüneink nlC'ghm:stiUnlnuk, idv<l8séget 
nyerünk. II issziik, hogy ö "az út., It z igtW..$líg és 
az éiN", az cmberi élei egyetlen ignz eszménye, 
lránta vnlú lis7.teJetiiuk udójiít C6zményi t'Úet
I~!uájánuk kö\'et~s(> által lehel és kell l<>ró
nunk. Ö magu mondotta : "Példát adt1l1ll nék-

t.!lun:erű hit 

tck, hogy amiképpen én cselekedtem veletek. ti 
is akképen (''Selekcdjetek'', "Nem mindcn, aki 
ezt mondjn nekem Ur:un! Uram! lllegyen be II 

mennyeknek orswgnbu. banem aki cselekszi az 
, ' A ' k"'" cn m<mn)'C1 tyum a nm ti • 

S. A $:!eJttlélek I sl ellllek le/ke, ereje, Ila~ 
t{/lU/n, meHyel u világot teremtette, fenntartja 
és benne életi.ink sorsút igazgatja. "Léted vilá 
git mint a nnp, dc s?.cmiink belo nem tekinthet" 
_ mondottu Ber7.senyi Istenről. A Iltlpba nem 
nézhetii nk, dc azért minden, dc minden kisu~ 
gárulszí.ból, ti nup áldott 8u!,"3rúból él {ot; táplál~ 
kozik. 19y vagyunk Istenllel is. Szent lényéhe 
a bölcsek bölcse fie tud belátni, dc 501cn! lelké
nek élch· tö &.. boldogító el'Cjét a ]cgc!D'SZerübb 
ember is é l'zi érette n:tponla Ilagy nevót áldja, 
SŐl, lelkünk 'i..; egy-egy szikra I~ten Iclké~IH s 
minél több van ben niiIlk lsten szent Ielkeböl, 
anuíd embel' ll yibb cl1l \x.' l' l'k vngyuuk, A leg'~ 
tökéletesebb ember, süt Cbrycdiil tökélel<l8 ez,' lI 
II " il{tgoll .Jézus volt, meri :11. ü cgésl: lényét 
ílthlltotta és megszentellc lstenDek !izent lelke_ 

Mikor b(ílleinkcl megbún\'a törcdeJmiin k 
könny('i lIlegel .... '<inek és szent fogadalm~t. te
szünk {lj élet kezdésére, mikor fl Z élet buJtlIvrti 
hirokra keliin k és fölöttük ~ryözc<lelllleskcdiin k. 
mikor lelkcscdünk II szépért, a jóért., az 
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igazért, az anyaszentegyházért és a hazáért, 
amikor a költő lelkét megszállja az ihlet, 
amikor a festő lelkében megszüJetik a six
tusi Madonna, amikor Beethoven lelkében 
hangok ébredeznek, amikor P etöfi március 
15-.én riadót kiált és talpra á llítja a ma
gyart, amikor egy elesett nemzet fia i és leá
nyai a nemzet régi dicsöségenek helyreállítá
sáért eros hitt.el összefognak és győznek: mind
annyiszor Isten szent lelke lüktet, él és diadal
maskodik. 

Istenről, Jézusról, SzentléleJ...Től ez a mi 
hitvallásunk! Mindenható I sten ! Te ítélj, Te 
JIlondd meg, jó keresztények vagyunk-ef 

, 
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