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II. 

HITTANI RÉSZ. 

Az unitárius vallás a bibliá,n. alapszik. Azonban szem
előtt tartja Jézus eme mondását: "Po:. betü öl, lélek az, ami 
megelevenit. " Éppen azért a szentirásnak nem a ,betujében, 
hanem a szellemében keresi az igazságot. Elismeri, hogy a 
biblia iróit Isten ihlette s szent lelke vezérelte nemes mun
kájukban, de ez az isténi sugallat nem volt olyan nagy mér
tékü, hogy általa ,az irók emberi gyarlóságaikat levetkőzték s 
teljesen az isteni. mindentudóság mértékét öltözték volna fel. 
Ellenkezőleg, bár tiszta szándéku, kegyes és vallásos emberek 
voltak, de a saját koruk szellemének befolyása alatt állottak 
s az emberi tévedésektől nem voltak. mentesek. Éppen ezért 
írásaikat sem tartjuk csaJhatatlannak. Azokat a folyton .fejlődő 
emberi ' lélek próbájának s a bibliai kritika tudományos meg
állapitásainak vetjük alá. Ilyen módszerrel keressük a bib
liában az emberi gyarlóságok, botlások és tévedések mellett 
az Istennek igazi kijelentését. mert hitünk 'szednt csak az 
lehet bármely vallásnak rendithetetlen alapja. Hiszen , áz apos
tol is azt kivánja: .Mindeneket megpróbáljatok s ami jó azt 
megtartsátok. « . 

Bár a bibliának mind az ó, mind az uj szövetségi ré
szé~en Isten kijelentését keressük, mégis időrend és fejlettség 
te~mtetében elsöséget adunk ilz uj szövetségnek. Ebben ta
lálJu~ meg azokat a vallási és erkölcsi alapigazságokat, amelyek 
a ml lelki szomjuságunkat kielégítik s amelyek megélése ál- . 
t~1 Isten akaratát véljük teljesiteni. De az uj szövetség irói is 
bizonyos célokat tartottak szemeik elött s ezért irásaik ma
gukon hordozzák keletkezésük ' korá'nak bélyegét. Mi arra tö
rekszünk, hogy ezeket a helyi és idöi jellegeket 'elválasszuk 
Jézus eredeti tanitásaitól s igy az ö kijelentését a maga ere
deti tisztasagában állitSuk helyre. Jézusnak emez eredeti ki-
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jelentésében találjuk meg azt az ősforrást, ' amelyből a mi 
vallásunk igazságai táplálkoznak. Ezért, bár nem fogadjuk el 
minden feltétel nélklil azokat a hitcikkeket, amelyekben a 
különböző korok zsindtai a keresztény igazságokat körülirni 
jónak látták, mégis fenntart juk Jézussal való közvetlen kap
csolatunkat s vallásunk számára a keresztény vallások nagy 
családjában méltán megillető helyre igényt tarjunk. Ezek alap
ján a mi unitárius keresztény vallásunk főbb hitelveit a kö
vetkeiőkben foglalhatj uk össze :. 

l. Istenről. Hiszünk az egy Istenben. Ez az egy Isten 
, 'a biblián kivül kijelenti magát nekünk értelmünk, erkölcsi 

természetünk és érzelmeinken át, mint Hatalom, Igazságos
ság és Szeretet. Akinek van füle a hallásra, lehetetlen, hogy 
meg ne hallja és meg ne értse a saját lelkében Isten sza
vát. Amint nem kételkedhetünk a körölöttünk levő világ léte
zésében: ugy nem tagadhatjuk meg Isten létét sem. Amiként 
látjuk szemeinkkel a világot li annak rendjét : ugy halljuk 
Isten szavát lelkiismeretünkben s érezzük igazságát és sze
retetét mindennapi életünkben. Bizony igaza van a zsoltárok 
irójának: .. Csak az esztelen mondja az ő szivében, hogy nin
csen Isten". 

Isten a világnak teremtője. Nem ugy mint egy a vilá
gon kivül álló o~, aki meginditotta ezt az óriási gépezetet s 
járását a maga kénye-kedve szerint kormányozza s a termé
szeti csodákban mutatja meg hatalmát; hanem ugy mint a 
mindenütt jelenlevő örök szellem, aki önmagát fejti ki a .vi
lágban. O a világ oka és célja, anélkül, hogy lénye eggyé 
olvadna a mindenséggel. Benne él a világban, azt áthatja. 
Azonban Istent még sem lehet a világgal azonosítani, mert 
attól klilönböző személyes életet él. Ó a mi Atyánk, akihez 
imádkozni tudunk. Nem azért, hogy őt céljaink eszközévé 
tegyük vagy akaratát megváltoztassuk, hanem azért, hogy 
megnyugodjunk világokat kormányzó, bölcs akaratán. De az 
egy Istenen kivlil más Istent nem ismerünk. Lényegében és 
személyében csak egynek valljuk, mert ezt követeli eszünk, 
szivünk és lelkiismeretünk s ezt tanit ja a biblia. Áldás és 
csapás, öröm és bánat ettől az egy Istentől származik; d~ 
~z Ő nagy bölcsesége, még a látszólag rosszakat is, a ml 
Javunkra és boldogságunkra tudja forditani. Nincsen válasz
tott népe s nincsenek válogatott gyermekei. Az egész embe
nség egyetemes Atyja, aki mindenkit lldvöziteni akar. Ez az 
egy. Isten egyed 1iI a mi imádásunk tárgya, akihez lélekben 
és Igazságban közvetlenliI imádkozunk s minden bizodalmun-
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Kat mint az igazMg, szeretet; jóság, szentség egyetlen kut-' 
fejében csak ö beléje helyezzük. . 2: Jézusról. Jézust az Isten legnagyobb prófétájának 
tartjuk, aki legtisztábban megértette s teljes mértékben meg
élte Isten akaratát, amiért méltán mondhatta magáról: "I::n 
és az Atya egy vagyunk". Azonban sem életében, sem tanitá
saiban, sem a róla való tudósitásokban nem találunk semmi 
alapot arra, hogy öt az emberek közül kiemel ve, Istenné te
gyük. Ember volt születése, fejlödése, szenvedései és halála 
szerint. De ha lehet azt mondanunk, tökéletes ember, aki a 
kisértések minden ostromát diadalmasan kiállotta. · Emellett 
cselekedeteit olyan vallási, szellemi és erkölcsi erők irányitot
ták, hogy élete méltán lehet a mi példány képünk, amelyet 
megvalósitani legfőbb hivatásunknak ismerünk. Tanitásaiban 
pedig az Isten akarata nyilvánult meg. Azokban a vallásnak 
és erkölcsnek minden idökre szóló legbiztosabb fundamen
tuma van letéve. Aki arra épit, az kösziklára épit, amelyen az 
idök viszontagságai nem gyözedelmeskedhetnek; mert az ég 
és föld elmulhatnak, de az ö beszédei el nem · mulnak. Tani
tásai által egy lelki országot kivánt alapitani, amelyet Isten
országának nevezett. Az az ország ez, amelyben a szeretet, 
jóság, \Jéke és testvériség füzi egy családba . az embereket; 
amelyben nincsenek uralkodók és elnyomottak, hanem a sza
badság és egyenlőség lobogója alatt küzd nek polgárai a szép, 
jó és igaz örök eszményeiért. Ezért Jézust tekintjük a mi 
vallási és erkölcsi életünk legföbb vezérének. Minél közelebb 
juthatunk hozzája s minél többet megvalósithatunk életéből 
és tanitásaiból : annál inkább betöltöttük .hivatásunkat e föl- . 
dön s elökészitettük a mennyei üdvösségünket. Igaz az apos
tol mond~sa: "Senki Sem vethet más fundamentumot, mint 
amely egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus". 

. 3. A szentlélekről. A szentlélek Isten lelkének meg
nYIlatkozása s munkás tevékenységre inditó ereje az emberi 
~ntudatban. A szentírásban most galamb, majd tüz által van 
Jelképezve. Neveztetik erönek, szeretetnek, józan elmének, 
I~azság lelkének. Mindezek azt a széleskörü befolyást fejezik 
kl, amelyet a szentlélek gyakorol az emberi lélekre. Kihat ez 
a befolyás az értelemre, melyet megtisztit ; az érzelmekre, 
~elyeket megnemesit ; és az akaratra, amelyet szent célok és 
Istenes eszmék szolgálatába állit. Szóval vezeti é~ irányítja az 
az embe~ egész lelki életét. Ez a szentlélek vezette a prófé
tákat, akik népüknek világitó szövétneke i voltak; ez lelkesi
tette az apostolokat, akik életük kockáztatásával is bizonysá-
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got tettek az igazságról; s ez vezette Jézust, akinek az irások 
szerint • mértékfelett aQatott volt". Ma is ez ieszi az embert 
igazi emberré, hogy szeresse a szépet, keresse az igazságot, 
szolgálja a legszentebb eszményeket s épitse Istennek orszá
gát. Ez a mi életünk ereje, mely a 'jó és rossz közötti belső 
tusákban a jó győzelmét sietteti; mely a bánat és csalódás 
óráiban megvigasztal ; a tépelődés és töprengés pillanataiban 
lendületet ad lelkünknek s bátor elhatározásra indit ja azt ' a 
nehéz feladatok és sulyos próbák idején ihletet kölcsönÖz 
hogy nyomában nagy cselekedetek szülessenek. ' 

4. Az emberről. Az ember az Istennek legnemesebb 
teremtménye. Testére nézve por, de isteni szikrát hordoz ke
belében. Vagy az irások szerint: "Isten a maga képére és 
hasonlatosságára formálta". Ez az isteni szikra az ő nagysá~ 
gának alapja és biztositéka. Születésénél fogva van benne 
jóra és rosszra való hajlandóság. De amiként a jóra való haj
landóság magában véve még nem erény, ugy a rosszra való 
hajlamot sem lehet bünnek nevezni. Az ember erényes vagy 
bünös volta egyedül tőle függ; mert egyiket sem lehet örö- , 
kölni. Eredeti bün nincs. Mindenki önmagának :Ill vagy esik. 
Ezért mindenkit csak a saját cselekedeteiért lehet felelősségre 
vonni. De ezt a feJelősséget senki el nem kerU/heti; mert 
van 'szabadakarat, amivel együtt jár a felelősség. Istennek 
nincsenek kiválasztott gyermekei; mert mindenki egyformán 
kedves előtte. Csak a bünt bünteti '; de, még a bünös ember
rel szemben is atyai kegyelmét gyakorolja. Ez a kegyelem 
nem akkora, hogy csupán ez biztositaná üdvösségünket. A 
saját igyekezete és akarata ellenére senki sem juthat a menny
országba. Az emberi akarat és' az isteni kegyelem együttesen 
késziti elő az üdvösséget. A mi mennyei Atyánk bizonyos 
talentumokat bizott reánk. Attól függ üdvünk és boldogsá
gunk, hogy a reánk bizott talentumokkal miképpen sáfárkod
tunk. lsten előtt az erény nem maradhat jutalom s a bün 
büntetés nélkül. 

5. A halhatatlanság. Isten szép világa örök életü. 
A szemeink elött lejátszódó folytonos változások a halhatatla,! 
életnek örökös körforgásai. Ami elmulni látszik, az cst)k UJ 
alakot cserél, hogy uj formájában tovább élje diadalmas életét. 
Csak az lesz semmivé, ami káros és rossz, ami önmagában 
hordja romlásának csiráit. Az emberi lélek isteni szikra bennünk, 
amelynek siron innen és siron tul csak egy élete van. Amikor 
ez a lélek belekapcsolódik abba az életfolyamatba, amely a 
Jézus példája nyomán a tökéletesség felé vezet: akkor már 
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részese lett a halhatatlanságnak. A test csak ideiglenes por
hajlék. Annak elmulása után is ~ lélek tovább halad azon az 
utOlI, amelyet Isten számára kijelöl. A siron tuti élet titkaiba 
földi szem'ekkel be nem tekinthetünk. De eszünk, szivünk és 
lelkiismeretünk azt sugja, hogy az méltó folytatása lehet a ' 
földi életnek. Aki a felsőbbrendü ' isteni törvényeknek hó
dolva futotta földi pályáját, annak élete a si ron tul is a foly-

, tonos haladás lesz a tökéletesség és boldogság felé. 
6. A keresztény egyházról és hivatásáról. Azok, 

akik jézust tartják Mesterüknek s életeszményüket az ő taní
tásai alapján alakitották ki, akik a jézus evangéliumának ve
zérfénye mellett keresik földi boldogságukat és mennyei 
üdvösségüket: alkotják a keresztény anyaszentegyházat. A 
keresztény anyaszentegyház célja a jézusi elvek és igazságok 
utján a vallásos és erkö}csös élet ápolása vagy más szóval: 
Isten országának megvalósitása. A keresztény anyaszentegy
háznak két föalakja van, u. m. a katolikus és protestáns egy
ház. Mind a kettő kebelén vannak különböző keresztény val
lásfelekezetek, amelyek jézus tanitásait különbözőképpen fog
ják fel s ehez képest a vallásos szertartásokat is különböző
képpen gyakorolják. De mindenik' célja közös: Istenországa. 
Az unitárius egyház a protestántizmus egyik hajtása. Fő
törekvése az, hogy a jézusi elveket a maguk eredeti tisztasá
gában keresse meg s ugy vigye át aZ0kat az életbe. Hitrend
szerében, alkotmányában egyaránt nagy sulyt helyez a hivek 
egyéni szabadságára és lelkiismeretére, mert azt vallja, hogy 
csak az lehet jézus igazi egyháza, amely "élökövekböl" van 
felépitve. Nem az üres külsőségekben keresi Istenországát, 
hanem az élő hitben, és a jócselekedetek gyakorlásában. 

Ezek rövidbe foglalva az unitárius egyház főbb hit
elvei, amelyek csak halvány másolatai annak az élö szellem
nek, amely. ezt az egyházat minden időben elti;)ltötte. Nem is 
tulajdonit magának ez az egyház csalhatatlanságot. Nem állit ja, 
hogy a célt mindenekben elérte volna, sőt, naponkint igyek
szik, hogy azt megközelitse. Az unitárius ember, amidőn vallja 
a saját hitét s szereti a saját egyházát : ugyanakkor megértő 
türel.e~mel van más egyházak és vallások iránt, mert nagy 
alaplló]ával együtt vallja, hogy "a hit Isten ajándéka" . 
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