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A philadelphiai elsö uIiitárius egyházban, 

vasárnap máj. 30. 1841-bell tal·tott beszéd. 

Mát·é 7, 21-2i. "Nem mímle,n, fi. ki ezt mondja nékem: 
Ura.m, I~ram! . megyell ~e m~·Dnyországba.) ha.nem aki 
eselcksz\ a.z en mennyei Atyamnalc akaratját sat. sat. 

Ezek az igék, ft melyek Jézus hegyi beszédének zárszavai, 
egy nagy igazságot foglalnak magokban t. i., ' hogy a vallásban csak 
egy lényeges dolog van, cselekedni az Isten akaratját, követni a 
IÜisztus tanitásait és parancsait, a melyek amaz emlékezetes ' be
széd valódi lényegét képezik. Ezekből megtanuljuk, hogy semmit 
sem hnszmíl az uram, uram kiált.ás; senunit sem használ, ha ma- . 
!lunkat a Krisztus tallitványinak valljuk, szavait hallgatjuk, nevé
ben tanitunk, egyházában helyünket elfoglaljuk, vagy éppen bámu
lásra méltó dolgokat és csudákat mivelünk az általa hirdetett igaz
ságok bebizonyitására, de elmulaszt juk a magunkévá tenni az ő 

vallásának szellemét és az ő erényeit. Isten nem · azt veszi számba, 
hogy mi mit mondunk, hanem hogy mik vagyunk és . mit cselek- . 

• • 

szünk. Akaratunknak az isteni akamt alá rendelése, azérz.éki ·és . 
önző vágyak megöldökölése, az Isten iránti legfőbb szeretet s · fe- . 
lebarátaiilk iránti egyetemes jó indulat és igazságosság, ..,., e b b e n 
áll a vallás igaz lényege; ez helyez minket kősziklára; ez 
a czé~ a legfőbb és legvégső j6, ezt kelJ keresnün.k és be~sülnünk 
mindenek felett. 

Ez éppén olyegyszerii, mint a mily nagy igazság: A gyermek . 
megértheti, és az emberek azt mégis minden korban szem elől té
vesztették; az élet és sziv tisztaságát egyebekkel akai-ták llelyel- ' 
tesitelli; azt · remélték, hogy más eszközök ~Ital JÚinriiebberibe-

1 



• 

';.-' 

2 

ajánlhat ják magokat az lsten kegyébe, s eljutl)atnaka 
szágba~ Forma.ságo k , h it va ll{1,.sűk, e,gyház :;t.::k, 
s zent sége l" ilyen s más ezekhez hasonló (lolgok jutották . 
tlíbb nralomra. A mennyországot ill e tő Ult gy' és egy " 
minö s ité s t, [l. mi magában már mennyország, a J '~z u s . 
t u s s z e lJ e ID é t é s e n i n y ó t elhomályositották, háttérbe '. '. ' . .... 
ták, mig bizonyos lIlysteriumokhoz való ragaszkodást, bizoI\Yos ,~;y

házakkal való egyesülést ama keskeny ösvénynek tartották, im~lÍ' 
az életre vezet. Nincs idöm egyetlen beszédben kimutatni miml-. 
azon tó,'elyel,,!., melyek e tárgygyal összeköttetésben létrejöttek. 
Csak egyre szoritkozom. a mely nincs a mnltboz kötve, hanem épp .. . , . 
a mi korunkban igenis uralkodó. • 

Mindig megvolt s most is megvan az emberel,beu az a · 
hajlam, hogy kül ö n ös fontosságot h elyez n ek !li na az 
,egyh:ízra", a m elyhez ta rtozn ak. Az igazegyhIÍz tagjának 

• 

lenni az idvességre lényeges dolognak tarto,tták. Sokan nyugalmu-
kat keresték s nem egyszer romlásukat találták abban fi gondo
latban, hogy ők az , igaz egyház" édesanyai ölében nyugosz.nak, 
mert ezzel megelégedtek. Keresztény i1itvalJók küzdöttek . az "egy
házért ", mintha élet és halál attól függene. A r6mai-ImtholikM 
bezálja a menny ajtaját eWtted, mivel ncm akarsz az ő "égyhá
zába" lépni. A protestánsok között is vannak, It kik azt állitják, 
hogya kereszténység igéreteiben nem részesülhetsz, bárminő le
gyen is erkölcsi jeJJemed,' ha csak az ő "egyházokhoz" tartozó pa
pok keresztény tanitásait CI nem. fogadod. Ai idvesség csatOl'náivá 
rád nézve ekként egy bizonyos pll.psng, egy bizonyos rend s c 
czélra felszentelt hivatalnokok által szolgáltatott különös szertar
tások tétettek. Még oly" felekezetek között is, lllelyelrnél ez a ki
zárási igény nem szerepel, feltaláljuk azt a véleményt, hogy az 
ember az idvességhez kiizelebb érezheti magát saját egyházában, 
mint egyebütt ; ugy h ogy az idv esség n t j á ul n em a ke
re sz t é ny é l et és s ziv ti sz tasága, han em valami egyé b 
tartatik. 

E tévely t kívánom én felvilágosítani. Meg akar6m mu1;atni, 
hogy a Kri szt u s sze llem e, a Kri s ztus et:énye, v!tgy a 
.Kri sz tus b eszédé n ek megtartása", a hegyi beszédben, a .. 
mi vallásunknakvégczélja,az egye tlen l ény eges tlolog, 
és hogy m i n d e n e g y é b n e k csak aUllyi fontossága van, ... meny-

• 



.. , 

• 

• 

, ~ ').\' _ : ,:,'!.' 'r", l ":" • 
, , '" , . . "," . , .. 

• 

, 
AZ l!lGYHÁZ. 

magqkata. Isten kegyébe, s oljuthatnak a mennyol'
a,sago k , II itvall cis.o'k\ egy há. z ak, p aps~ gl 

n~en 8 lll';S ezekhez hasonló dolgok jutottak a leg-
. uta:loml·b. A me nn yo r sz á got ill ető n agy és egyed,llli .. , 

'líii,'n:!i'$,jt €1i t, .:1 mi magában már mennyország, a J é z u s K r i sz-
f!h· $;z.~lle !ü é t II S e n j n y é t elbomályositották, háttérbe .zoritot
tálr,niig bizo,nyos lllysteriumojdloz való ragaszkodást, bizonyos egy
bá'zalprai való egyesÜlést ama keskeny ösvénynek tartották, mell' 
lIZ életre, vezet. N.incs időn) egyetlen beszédben kimutatni mind
azon t évelyeket, melyek e tárgygyal összeköttetésben létrejöttek 
Csak egyre szoritkozom, a mely nincs a multhoz kötve, hanem épp 
II mi korunkban igeJlis uralkodó. 

,Mindig megvolt s most is megvan az emberel,ben az a 
hlljlam, hogy , kül önö s fo nto sság ot h e lye zne k arra az 
,,~'gyhazra'", a m elyhe z tartoznak. Az igaz egyház tagjának 

' lenni ~z idvességre lényeges dolognak tarto,tták. Sokan nyugalmu
kat keresték s nem egyszer romlásnkat találták abban a gondo
latban, bogy ők az "igaz egyház " édesanyai ölében nyugosznak, 
mert 'ezzel megelégedtek. Keresztény hitvallók küzdöttek az "egy

' hiizért", Ulintha élet és halál attól függene. A római-katholikus 
bezárja a menny ajtaját ellitted, mivel nem akarsz az ö "egyhá
zába" lépni. A protestánsok között is l'Iulllak, II kik azt állitják, 
hogy II kereszténység igéreteiben ll em részesülhetsz, bárminő le
gyen is erkölcsi jellemed,' ha csak az ő "egyházokhoz" tartozó pa
pok keresztény tanitásait cl nem, fogadod. Az idvesség csatol'nniVlt 
rád ,nézve ekként egy bizonyos papstÍg, egy bizonyos rend s e 
czélfa fel szentelt hivatalnokok által szolgáltatott különös szertar-,. 
tások tétettek Még oly- felekezetek között is, Ulelyeknél ez II ki
zárási igény nem szerepel, feltaláljuk azt a véleméuyt, hogy az 
ember az idvességhez közelebb érezheti magát saját egyh,íz,lban, 
mint egyebütt ; ugy ho gy az id ves s ég u t jául nem a ke
resztény é let és s ziv ti s zta ság a, hanem valami egyé h 
tartatik. 

E tévely t kivánom én felvilágositani. Meg akarom mutatni, 
hogy a Kri s ztu s . s zell e me, a Krisztus er é n ye, vagy a 
.Krisztus b eszédé n ek megtartása', " beg)' i beszédben, a 
mi v.all ás unknakvé gczé lja,az egyetlen l éllyeges dolog, 
és hogy mi n cl e n eg y éb n e k csak annyi. fontossága van, a meny-
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nyire ennek fejlt!sztésél'c li a t á s S il 1 bir. TudolI I; hogy az áltahull 
kimondott imez elvet sokan e 1 i ~ tn e l' j k: de gyakran ncm elég 
111 (~ l Y (~8 e l e veli hennök a lueggyöz6déi::, és más lJabomís érzel
mekkel vall p<irosulva~ meJyek sr.erint az egyházba vagy vala:mely 
lilás idegen téuyczühe helyeztetllek bizonyos titokszcl'iicll munkáló 
idl'eútij hatály t. 

E tI~vel:-i inlnyok Jekü1.dése ezéljából, nem akarom most az 
jgazti .. l.g: a szent."iég, nüm az lsten ös emberek iránti szeretet fon
tosságát.) dieső (;8 (ihl:.ísos voltát rendszeresen, logika.i utoü bizo· 
nyitgatni, s hogy ezeken kivül minden egyéb llé'lkülöz-
11 e t iL Ez az igazság saját ,fényével tündüldik. Ez az iga7.ság vé
gig yonul az egész uj testamentulllou, s oly evangelium, mcly isteni 
kézzel van bein'a a lélekbe. Hogy ennek jogosnltságát az • egy
ház" igényeivel szemben megvédjell1) semmire sincs egyébre szük· 
ségeJJl, mint egy nehány megjegyzést tennem azon renddel, amint 
azok lelkemben magoktól keletkeznek. 

Azon megjegyzéssel kezdem, hogya hegyi beszédben Jézus 
senllnit sem mom!o!.t az egyházr61; nem is hít juk sehol, hogy 
akár ö maga, akár tanitványai valahol egy meghlttározott t~rvet 

adtak volna anuak szervezésére, vagy az abban követilllc!ő isteni
tiszteletre nézve. J;:8 ezen nincs miért csodálkoznnnk. Egy olyan 
vallástól, mint a. "kereszténység, eg'yebet nem is lehet várni. ' A 
zsidó vallás czélja az volt, hogy egy különös, félmivelt és a leg" 
Ilurvábh bálványimádással körülvett nemzetet miveljen, ehez képest 
számos és szigorll formaságok !<özé szoritá. De a keresztény val
lásnak magasztos czélja, hogy az Istennek b e n s 6, s z e !lern i 
i m á d á s á t terjeszsze ki Jn i n d e n n é p e k r e, a társadalom minden 
osztályai közé, nem tekintve az égaly, a kormállyforma és állapot 
különféleségét ; é, egy ilyen valhístól nem lehet azt várni, Mgy 
egy meghatározott ldil so · formábo" szabja magát. Főké.lÍ.t 
ha megglJlldoljllk, hogy a keresztény v.lláSl\ak rendeltetése ör.ö!n'e 
fennmaradni, mindenel,re befolyást gyaJiOrolni, a társadalom min. 
den uj alakzatával s emberi nemlink legmagasb J)üveltBégi fóli"ii, 
val is öszhangzá.sban lenni: nyilván van, hogy az nem kotheti sa· ' 
ját mükődését változhatatlan formákhóz, hanem engednie kell, hogy 
az isteni tisztelet és társulat fOl'lllái lassank~nt és fOkOhként lll. 
emberiség haladásaihoz és szükségeihez simuljanak. A . rehdtartá
sok és intézkedések, a melyek egyik korszakhoz illenek, a követ· 
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k'ez.Őben ,elvesztili jelelltős~göket és lütbísukat. A formák llle1y~l.;: 

i1lOgt elő,segitik n. lell;et, k~söhh Mt,.últathatjúk s helyet I,cll hog)' 
adjanak a szabad f~jlődésnek Az a rendszer, mcly lIélkH!ü:ú e $Z:l

bads::l,got t1s ido).nitha:ttÍst, a l<~gel'tisebb bizonysiígnl szolg,íl fllTl1, 

hogy nincs l'Z egp.!temiesst\,are szánva. Hogy Iüisztus minden né
pek Jnegtart.í"sál'u jütt, :nlllal\: egyik bizonyslíga nz, hogy ö Hem 
szerkesztett minden n,épeln'. és minden időln'c feltétlenül köt.elező 

formákat és !dilsö szahványolmt, hogy egyhl1za igazgattísát és 3 ? 

abb.n folytatnn'tló isteniti.zteletet illetőleg nem ereszl,eilett apró
lékos törvé.nyhozil slHl , hanem ezelmek eJintézését a.z egymást kö\"{~tü 

korszakok szelleníérc és f~jlÖ!lésére bizul. Köretkezöleg :lz egy
háznak egy kiilöl1Ö S l'en cl s zab á lya sem leh et lénycg,~s 

a z· i a ve s s é g r e II {> Z Y c. Egy egyhüz sem állíthatja magáról, hogy 
sZeJ.'kezetc az iní lwkbml annyira te1jesen és l.;:étségbevonhutlnnul 
meg Yan hatál'ozYJ:l-, hop:,\' ri. ki ahoz nem szabja. magilt, nyilYiin hi
zonyságát adjn. "" J sten inlnti engecletlensége szellemének. Min,le
nik egyház idnt önnön tagjai egyenlő tisztelettel viseltetnek. é~ 

(lZ biztosithat lllinl,et anó] , hogy mind e nikhen egyen l ően 

llle g lehet nyerni ti" l ste n ke gye lm é t,. 
Méltó megjegyeznünk, hogy az e g y h" z k e z d e t b e II a I,ö

rülmények szükség0sségénél fogya oly fo l' III á t vet t f e L fi III ('

ly et hos s za s on Ill eg nem tarth at ott. Az egyházat."apos-
, ' 

tolok igazg~tták, ti Idk alapitották ; ezd, Iüisztnst személyesen is-
I)lerték, ajl,a.iról lJallották beszédeit, tanui voltak feltámadásának 
és mások felett l,épesitrc voltak Illunld ikra , az ő lelkének felvilá
gositó ereje és segélye lÍItal. Ezek az egylnízat oly tel<intélylyel 

'kormányozták., a mell' különösön csak neldk adatott, és a melyet 
utánok sellki joggal magának nem követelhetctt. 6k ismerték fl 

"Krisztus lelkét", n melret senki sem ismerhetett meg ugy mint , 

ők, II kik , velc oly hosszas időn át II legbensőbb viszonyban éltek; 
él; eiek nem csak bogy csodaerővel killdettek szét :< világba, ha
nem kezeiknek nívetésc által nHísolmt is a lélek basonló adollllí 
nyá"al ruháztak fel. Az ihletett apostolok és az ő természetfeletti 
erőjk e jelenléte az ös egyházuak ennélfogvn. határozott és lénye
ges jellemet adott, mell' azt egészen megkülönbözteti attól a for
mától, a melyet később felveendő \'ala. Erre nézve nevezetes bi
zonyságul szolgál p,n apostolnak egy nyilatko""ta, ( I. Kor. J 2, 2&) 
a melyben előnkbe adja az eredeti egyházban gyakorolt tiszteket 
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vagy foglalkoziÍtiokat. "Némelyeket pedig rendelt Isten az at'lya
!)züntegyházball1 először apostoloI\:at, azután profétü..1m.t, ht\l'nntdszor 
doctorokat. AZlltán rClidelt hatalmasságokat, azután gyógyitásnak 
ajándékit, szegényeknek segéllőit, községnek igazgatóit; nyelve.kúek 
különböző nemeit." Minden tisztségek vagy ajándékok közül ·sZlí
munkra csak egyet1en egy, a tanitóé mara.dt meg. Az apostolok, 
az ősegyház alapitói és bájnokai, az ö lüiJönös hatalmnkkal eltün
tek, képviselőikül hagyván iratai kat, a melyeket mindnyájunknak 
egyformán kell tanulmányozni. A tanitók megmaracltak, nem azért, 
mivel azok az első korszakban is léteztek, hanem mivel azoknak 
hivatala a dolog természeténél és az emberi természet mivoltánál 
fogva, még most is szükséges. Azonban ez a hivatal is lényeges 
változáson ment keresztül. Kezdetben a l{eresztény tanitó közvet
len érintkezésben lmott az apostolokkal és csodálatos segélyökbén 
részesiilt és igy az ismeretnek oly eszközei voltak hatalmában, a 
melyeket követőik közül senki sem birt. A keresztény tanitó most 
csak azon az uton közelitheti meg a't apostolokat, a melyen mas 
emberek t. i. az Evangelium és Levelek utján, a Jl1elyeket ők hát
rahagytak; és neki sincs feli\lről más segélye, azoknak magyarázá
sára, mint minden más igaz kereszténynek. A szentlélek iránti: · 
igéret, ez az ígéretek legnagyobbja, különbség nélkül minden em
berre, minden hivatftlra vagy méltóságra tartozik, a ki az ·istenÍ 
segélyt igazán kéti; és ez az emberek között teljes egyenlőséget 
hoz létre. Ha vajjon a tanitók ugyanazok maradnal,-e (\ dicsőbb 
korszakokban, miket a profétl\l{ jósolnak, ez kétségessé ·van téve e Mes' 
siás idejére vonatkozó igen jellemző jövendölés által: ,E napok .után, 
azt mondja az Ul', adom az én törvényemet ő beJejekés az ő szivekbe 
irom bé azt és leszek neldkistenek, és öknekemleszneknépeim. Többé 
senki sem tanit ja az ő felebarátját és senki 11em az ő atyjafiát, mOn(L
ván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők niÍlldnyájan ·megisme,'nek 
engem kicsinytől fogva nagyig." (Jer. 31, 33, 34.) Lehe.ti>éges-c, 
hogy valaki, a kinek az ősegyház sajátságos helyzetéről tiszta fel
fogása van, ugy tekilitsen arra vissza, mint változMtatlaIl formá',"i 
és szabályra ; lehetséges-e, hogy bármely ·cgyh á zi fornuH azid· 
vességre I énY,eg e s n ek tekintsen; lehetséges-e" hogy a küllfo' 
rcn·,lelke zése knek, a m.elyek sziil,ségképPlliiVl\lto.zIil\k tÍ$ mil. ' 
dosulllak, oly fontosságot tulajdonitson, mint .a változhatiltltlu. éK· 
örökkévaló sz en tségnek és erénynek 
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. : .. .. AX ,~yM~' II ' llJa!l'aelsii szerkezetébell érdekes és szép lát
lóMí;y~ ;I1~l!Jt, :Nem 'V61t ill kéllysz~rli és éröszakolt, hanem önkéntes 
~s, :sza;ba(L.~gyesüi~t. Al ",inberi ·lermészet érzelmeiből és elveiből 
Jj@t .. l<i" ·Téi'Il!é_s~.tít.ii.rik társadabni. Ném élhetilnk elzárkozva. Szi
-v.üllk 11l!gY érzeimeit nem fojthat juk magunkba. Músokat keresünk, 

, II J.iJl\kel ·'!\?l)kM meg,osszuk. A telt lélek bizahnat és eröt nyer a 
rí!l\óbszenvben. Igaz ez l<iilönösen II vall á s Q s é l' Z é s l' e II é l V e, 
LI m.ely 11!'Íildel1 é rzel1!leillk között a legt ár sasúgosabh 
s· az egyetlen átalános kötelék e földön. Természetünk ezen tör
vény.ében VM I~téve a keresztény egyhlíz alapja. Krisztus llem ala
pitotta .meg azt. bizonyos uton és módon. Ha al uj szövetséget 
vizsg'álj~tok, abban Mm ta]{lltok seunni mesterséges tervezetet, a 
melyet Jézus. vagy az ő 1I,postolai az el ső t.anit.ványok egyesülés ére 
nézVe kijelölt.ek volna.OIvassát.ok el 11 Uselekedeteki'ől irt. könyY
ben az ehó megtértek egyesüléséről való egyszerü és megllató el
beszél<íst. "Szivben és lélekben mindnyájan egyek val',nak.« Nem 

, lehetett. őket. egymást.ól elválasztani. Az nj igazság egy tömeggé 
. olvasztotta, egy testületté forrasztotta őket Kölcsönös szeretetök
ben nem tudták megkiilön bözt.etni egyul/lstól még vagyonukat sem: 
mindenök köz vala. Áldott egyesség! Ké11e ez annak az egyesség
uek és öszbangzásnuk, fi lIIclyet a tisztáiJiJ kereszténységnek min
(len népeln'e ld kell teljesztenie. Az első megtértel, közül azok, 
a kik ·a legértelmesebbek és legt.ehetségesebbek ,"oltak, meg'Válasz
tat.tak, hogy a gyülekezetekben t.anitsallak. Ezekhe " gyülekeze
tekbe a testvérsereg buzgólkodva megjelent, hogy fil. uj hitről hall
jon valamely magyarázatot, hogy egymást " J{risltushoz való ra
gaszkodásban megerősitsék, és hogy t.anubizonys:\got tegyenel, róla 
a világban, Gyüléseikbeu meg volt engedve, hogy azon szokásokat 
kövessék, melyeket a zsinagog'ákban követtek, a melyekben fel
nőttek;' annyira nem bajlódott a. kereszténység a formákkal. Mily 
egyszerü, mily természetes egY,esiilés! Nincs ebben semmi myste
rium. Az embed sziv legtermészetesebb szükségéből fejlődött. A 
vallásos érzület, ' az lsten é" emberek intnt.i szeretet. szelleme, rue
lyet Krisztus megelevellitett, valamely Ilj egyesülés után töreke
det.t, amelyaital megerősödjék és nyilatkozzék. És ez egyházi 
egyesület" mely a Krisztus lelkének szüleménye, s igy nyilván an
nak egészen alá van rendelve, hitorolná-e e léleknek helyét., vagy 
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bármi uton és módon törekeclnék azt megfosztani egyedül elégsé
ges voltl\tól, a maga legfőbb és elvitiizhatlan ,lícsőségétől ? 

Al. e g y h á z, " maga eredeti eszméje és végczéljához képest, 
a Kri s ztns ő s zinte é s i g az köv etői nek egye s ülete, és 
ez az eszme kezdetben nagy mértékben valósitva volt. Az első ta.
nitványok meggyőződésből ragaszkodtak Krisztushoz. Ök, ha össze
gyültek, nem szokásból, divatból vagy nevelésők után vallották 
őt, hanem egészen ellenkező indokokból. Ahban az időben .v.·I
lást éte l és gyako rlat, ft külalak és szellem, a valóság 
és a va llá s k ü l ső j e lei együtt voltak. De az egyház nö
vekedésével hanyatlani kezdet t; a nagy eszme elhomályosult; a 
név megmaradt s néha nem is volt egyéb az egészből, mint maga 
a név. Különös, hogy é p P e n a z a s z.e II e Dl, a melynek a keresz-

• 

ténység a legnagyobb ellensége, a h fi t a lom, f é n y, u r fi I k o d á s 
és e l s ő s é g utáni vágy, legmélyebb gyökeret vert az egyházban. 
Az egyház valódi bástyája lett azoknak nz élveknek és vétkekn~k, 
melyektől a kereszténység a leginkább irWdzik. Következőleg 
annak története a mult időknek legzavarosabb tényeit foglalja . ma
gában. Elég leverő, ha csak a világi birodalmak vértől párolgó év· 
könyveit olvassuk is; de a midőn látjuk, hogy a Krisztus lelki or· 
8zága hosszu időkön keresztül bitorló pápák, prélatusok vagy fe: 
lekezeti fők martaléka lett, a kiket vakság, theologiai gyülőlség 

és uralkodási vágy hevitvén, e pokol tüze által arra hajtatnak, hog}' . 
kardot ragadjanak, üldőzzék, kinozzák, fogSágra vei?sék vagy mág
lyára hurczolják testvéreiket, a népeket egymással elkeseredett el
lenségeske(lésbe hozzák és felforgass,ík az egész keresztény vilá
got: ekkor bizony még mélyebb fájdalom fogja el lelkünket s tlibb 
okunk van kétségbeesni fajunk felett. A történelemnek nincsei1.ek 

• • 

sötétebb lapjai, mint a melyekre az albigaiak üldözé~i; vagy . . az 
inqnisitió iszonyai vannak feljegyezve. És a midőn a későbbi kQrc 

özakokat tekintjük, mindent inkább megtaláloilk ·az egyházb/tn, 
mint a s z e II t s é g e t, a mit homlokára irtak. Mily leverp egy .I!:<i-, . 
resztényre nézve, a ,mit közelebbről Ranke ir a . kl).th<,illcis!llllSnak . . 

lt protestalltiS!llUS elleni reactiojáról. Mindenütt azt látjuk, !logy 
az egyh{ud hatalmak az erőszaklíoz folyamodnak, mint. a téri~és 

nagyeszközéhez, nem az éggel, hanem '." tólddel <ls P9.kQllill," szö- . 
vetkezvén. Ha közelebbi fi,gyelemre méltatjuk valamIlly idli . v~y , 
ország egyházát, mily ritkán látjuk abban előnyben az Igaz Szent-

• 

• 

• 
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AZ EGYHÁZ . .. . " . " '. -
. ' .. ~·íJy ~.~* VRll prédik.U }ll.!-sztán ö)lór(l'ekből és him~ágból, s 
, 'Mili lÍ)ubútassön, prédík,\1 oly dolgokat, " miket ő uelll 

," v3gy megtag"dja elveit élete által! Mennyi gylilekezet vau, a 
." . . ' j.obbál'ft 'csak viIági:\s férfiak és nők vannak, a kik :lZ Is-

, ~'jJ b!Í1'ób,\ csak szukásiJól, vagy illemből, vagy azon homályos ér
i~~bQr meJÍllek, hQgy Uz (tl t.,,1 lelld üdvöket biztositva lenni hiszil, ; 

'~em pedíg az Isten igéje utáni szomjtól, nem a szív buzgóságától 
, .. 

:ill(jit.va, a mely imában és magasztaló dicséretekben ömledeZlIi vá-
gyik'! llyen nz egyház, Va lóban llli hajlandók vagynnk e gy e l
VO!lt fo ga lmat cs inálui az egyházból, vagyis gondolatban el

'~:,álas~tjnk azoktól az egyénektől, a kik azt alkotják; ily módon 
abból előttünk egy S z e n t ti o l o II válik, a melynek mi csodaerő 
,k~t ,'túlajdonitunlc. A hittudósol, ugy beszélnek arról, mint vala
'mely egységről, mint egy hatalmas egészről, a mely minden idő-

, 

beil egy és ugyana~, s ekként a képzelődést eltÍJÍlitják, bogy az 
egyháznak csodasip~'ü nagyságot és szentséget t.ulajdonitson, Azon
lían nek\inl' meg kell l<ülönböztetni az egy h áz elmé le tét és 
l' e n,delt dését annak jelen ,í1 1upotától. Ha lL tényeket 
- " 

vizsgáljuk, ugy talüljuk, hogy az egy h áz ll e lll vala m e l y t i-
tol«szel'ü, v~í1to~hatatIan egy s ég, hauemingadozó, egym1ls· 
tól elvált, egymás ellen harczoló egyének serege, li kik igen gyak
ran vi$Znek abba minden egyebet magoldral, csak tiszta kezeket 
és tiszta sziveket nem, A tényekkel, bármily kedvetlenek is azok 
reánk nézve, szembe kell néznünk: S ha ezt tesszük, lebetetlen 
meg nelll döbbennünk attól a végtelen ellenlllondástól, melyszerint 

, ' 

az emberek egy ilyen elemekbő l összealkotott egyháznak titol{szerü 
erőt tulajdonitanak, feltévén, hogy az képes ,~ maga tagjait meg
szentelni, vagy hogy az azzal való összeköttetés fontosabb 'IZ em
berre. nézyc, mint az élet és sziv tisztas,íga, 

Él et és sziv t i sztas,ígiL, I s te n és eUlbere k sze re
tetében nyilatkozó kri sz tu s i s zellem: mindennek ez .. 
II velej e, Ez az egyetlen lén yeges dolo g, Az eg yh áz csak 
annyíban fontos, a mennyiben ez t e I,ö s egi ti; és minden egyház, fi 
mely ezt elő s egiti, jó egyház, minden tekintet nélkül arra, mikor és hol 
alap.lilt, tagjai térdepelve vagy állva im,ídják az Istent, vagy ho:,;y pap
jai a pápa, püspök, lll'esbyterium vagy fi nép ,mal vannak-c rendelve; 
miildezek másodrendU dolgok és Ilinc.~ semmi jelentőségük, melyama. 
föczéllal" legt,\volabbról összehasonlítható volna, Osupán II II II fi k az 



AZ -EGYHÁZ. . 9 

fl g y h á i:: II a k aj t aj a II y i l i le a III e n II y r C, a lU c l y b e II é g i f$-Z -el~ 
I e III I a k i k. CSl1jlán abból az egyhtízból hat az imádás Isten ·fü
leibe, melyben II lélek Istenhez emelkedik. Az lilit sein 
tesz) hogy hivei székcs-egxházba vagy szi~be gyülnek össze, esen-' 
elesen ülnek vagy hymnl1solmt zengenek, a pap gondosan-kidolg9-
Zött /)eswWOI\ias fel, vagy közvr.tlen, égő, izgatQtt, visszatatthát
ItUl -mretből beszél. Ha alatta a lélek Isten iránti szere.' 
nHl'e és a i f iüs Krisztus követésére buzdul, haa ta
nitást figyelemmel és haszonnal hallgatjuk és azon 
üllnepélyes önelhatározásra lelkesülünk, hogy min· 
den küzdelem, áldozat é s kisértet daczára köteles-

• 

ségeinket hiven teljesitjük, akkor az egyház valódi 
• 

ezéljának megfelel. "Bizony ez egyház nem egyéb, mint az 
Istennek háza; fi memiyelmek kapuja.« 

Ezen megjegyzésekkel nem akarom azt áJlitani, hogy mi n
denik egyház egyenlő éI'tékü. Kétségen kivül némelyik in
kább megfelel a kereszténység szellemének és czéljának, az első 

tanitványok egyszerü szokásainak és az emberi természet követel
ményeinek. Mindeniknek megvannak a maga babonái és téve3é
sei; de némelyek mégis tisztábbak ezektől mint a többiek: kény
telenek vagyunk tehát azt keresni fel, a melyik a legtisztább és a 
melyik leginluíbb lllegfelel az isteni akaratnak. A mennyire már 
hatalmunkban áll választani, azon egyházba kellene lépnünl" á me
lyik leginkább segédkezet nyujt arra, hogy kegyesek, önzéstelenek 
és erkölcsileg erősek legyünk. Idvességünk azonban nem függ' at
tól, ha megtal(,ltuk-e a legjobb egyházat e földön; mert lehethogy 
ez messze vau tölünk vagy tán ismeretlen is előttünl,. J,:ármily 
különböző szerkezetüek legyenek is az egyházak, mindenikbell je
lenkezbetik ugyanaz " keresztény szellem. Azokban a valhísostál'
sulatokban, a melyek Krisztust· uroknak vallják, pizpnyQsan tanit, 
tatnak a vallás legnagyobb és legtisztább igazS1ígai, s azok ·spk 
lelket illethetnek és felvilágosithatnak. 'Ez elvitázhatlan, való tény. 
:Nlinden felekezethen, bármily ki\lönhözők is az.ok, leh~.t jó és nag.y 
embereket találni s azt, hogy melyikböl származtak a legszent,eb
bek, nem mondhatjuk meg. Az egyház telH\t átalábal:l 'a m~,a 
czéljának megfelel ; mert egyetlen czélja: az ení,nyé$. s~·g .~ t 
e I ő III o z d i t a n i. Gyönyőriiség olvasni a különböző felelrezetljJ< 
törlénelméböl azon l<itÜllŐ keresztények életét, a kik vallá.~~~Et 

• 

I 
• 

• 



, 

, 

-jJ)iífdent feláii!QztaJ<, a kik a balálig hjyek voltak, " kik a keresz
Mrly " öiil~)\yésswel'etet jót~lwny sugarait és illa.!át terjes"tették 
mlig'ok körül. Ha lelIát azt az egyházat v(tlasztjul{, a mely nézetünk 
szerint le~obbal\ terjeszt,i elő .,. Krisztus nagy eszméjét és legin
káJjb 111llgfelel ft mi sziviilllmek és lekiismeretiluknek, a választás
ban jóré,szt Ilein tév'ldhetünk. Ezt az egyházat azonban nem vá
laszthatjuk embel'társunk számára is. Ö meglehet, különbözik tö
lünk vérmérsékletbén, értelmi fej lettségben s reá a nevelés és szo

. káz "nás benyomásokat gyakorolhatott. Talán az az isteni tisztelet, 
a mely téged és engem leginMbb megragad, s z o m s z é d u n k b a n 
nem képes felébreszteni a vallásoss,ígot, Re á a sziv és képzelő
dés \j\ján kell llatni, r e ft n k az értelem által. A mi reá nézve el
ragadtatás, reánk nézve zsibaj. A mi reá nézve szent tiszteletet 
és buzgalmat gerjesztő fény" pompa, reánk nézve üres forma. Ne 
itéljiík el öt azért. Ha az ő melegebb légkörében Isten iránti bite 
erősebb lesz, Jut a tökéletes jó mellett állhatatosabban megmarad, 
lliint mi, akirol' reá l ézve az Ő egyháza jobb, mint a miénk re
á$ nézve. 

. Ama balhiedelmet, hogy az egyház lényeges dolog az idvezil
Jésre, felettébb gy,ímolitja egy nagy tévedés. Mi azt . képzeljük, 
hogy az egy ház, a pap, az ist eni tisztelet gépiesen te
het értünk valamit ; hogy az ugynevezett sze nt helyen egy 
ti tok szeril erő mííködik, a meJy reánk saját közremitködésiink 
nélkül is hathat. Nem ugy van. Az egyház és a pap keveset tellet 
érettünk, összehasoulitva azzal, a mit mi tehetünk magunkért, s 
éppen sellimit sem is tehetnek érettünk. Ők sajH tevékeny
ségünk á Jtallesznekreánknézve {,ld,lsthozók. Mind e n ember 
a maga papja ke ll hogy l egye n. Az ő saját munl<ássága, 
nem a papé, az ö saját ajakáról elhangzott ima s nelll az, amely 
ft máséról származott, épiti őt az egyházban. Az egyház csak any
\.lyiban t e s z e II j ó t velünk, a mennyiben a szcrtart,lsok, ' könyör
gések, énekek és beszédek által minket is gondolkozásra, könyör
gésre, érzésre diésőit<'sre és önelhatározásra ébreszt. Az egyház 
seg it ő, nem' kény.szeritő hatalom. Értelmi és erkölcsi eszközök 
által miiködik s nem titkos mesterségekl,el. Befolyása teljesen ha
sonlit ahoz a' hefoJyftshoz\ amely flY. egyházon ldyii~. i~ ~~ yi~~tl~o
zik. Az eredmén v főként attól a tisztaságtól, egyszeruse,gtol, oszm
teségtöl, szeretettiil és buzgóságtól függ, a melylyel a pap értel-
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münl, et, lelkiismeretünket és szivünket illetőleg beszél; éppen 
mint fi l,özönséges életben azon vihígosság és erély á1t,tl vagyunk 
holdogitva, a melylyel barátaink a jót és szépet előnkbe ' adják. Az 
egyház a mi szahad erkölcsi természetünkhöz van alkalmazva. Mitit 
értelmi és felelős lényekre hat és saját tevékenységünk Mtal Se-
git elő . E szempontból itélve, látjuk, hOgy az e g y h á z j ó r 11 V a-
Jó sága nem bizonyos szerl(ezetben vagy kiilalakban áll, haliem a 
bölc s eségben, mely felta.!átja, hogy mi (.Ital lehet a lelket 
Illllnk,ísságl'a ébreszteni és megtisztitani. ' /.:"-...:_::" J. 

1<;8 ha már kérdezik tölem, hogy minő befolyás által ér- '~ 
heti el az egyház el. üdvös , eredményt? Azt felelem, hogy e befo- I 
ly,ís olyan, 11 melylyel minden egyház, minden felekezet bir. _E I s Ö 

a II 11 II j e l l eme. Ennek sl.embetiinő, közvetlen és hatalmas befo-
'lyiÍsa van az egyház szellemi czélja elérésére. J e II e m e, mondom, 
s nem f e l s z e II t e l é s e. A felszentelésnek nincs másczélja, mint 
hogy bevezesse it szent hivatalba azon embereket, it kik minősitve ' 

vannak it kivánt szolgálattételre, (;8 hogy annak fontosságát elöt
tök nyitváu kifejezze. Az ő személyes képessé~e" értelmi, erkölcsi 
és vallásos értéke, lell<iismeretessége és buzg~sága, nem pedig va-
• 
,himely titokszerli czeremonia vagy erő az, mi által <it pap az egy-
házat épiti és világositja. ~ii kőz e ahoz az ő kirendeltetése 
e vagy ama módjának, ha muukájának i ste ni félelemmel 
II ek i a ct j a III a g á t ? Mi köze ahoz annak, hogy ki tette 'kezeit 
reá, hogy fehér inggel, vagy gyapju felöltönynyel áll fel a szó-
székbe? l~n nem ar.ért megyek templomba, hogy a kéz vagy ruha 
>ilta.! épüljek, hanem llOgy egy felvilágosult és kegyes tanitónak 
lélekre ható és szivhez szóló beszédében gyönyörködjem; nem vá· 
rok ott semmi ellenállhatlan, legyözö hatást, hanem csak olyant, 
a mely az én tulajdon sr.abad akaratom és gond,olatom által lesz 
hatályossá. Én azért 
és a j Ó ""7'"~ ..:......,..7,~';:,'-.::::-=.,~ 

a. ,maga 
hogy papságának nincs érV~lj~e" 

mivel H.ó~'Ut vagy Genf, vagy LmnlJeck vq,gy Andovcl', vagy Pt~~ .. 
ceton nem illette éit kezéVel. Hogyan? Nem nyitotta ő' fel s~emel
met hogy lássak, S nem ébresztette-e' rel lelkiismeretemet, hogy 
bűnös voltomat megismerjem ? Nem égett szivem, midön öt l1all-

• 

, 

• 

• 

• 

• 



" 

gattam és nem adt~m-Q alítj~ magamat Istenllek uj ah\zattal és uj 
szeretettel '! Nem voltam-e meghatva az ő intései és megenyhitve 31, 

Ő szer.etettől sugárz6 beszédjé által ? Nem tanitott-e meg arra, 
hogy tagadjam meg magam, győzzem le a világQt és még ellensé- . 
gemmel is j,jt tegyek ? És ha ezeket tette, még sincs az ű pa.psá
gának érvénye? Mi egyéb érvénye lehet mint ez '! Ha egy jó lelkit 
~Iílbe~ yjzet ad" midőn engem szomjusilg epeszt, és én iván 3. nyuj
tott vizből, megfrissülök : mondhatom-e azt, hogy mivel a l,orsót 
nem vásároita valamely szabadalmazott boltból és a vizet nem me
ritette valamely régi fonásból, ennélfogva az ö szivessége nem ér
vényes, és én éppen olyan szomjas és gyenge vagyok, mint előbb 'I 
Mit tehet egyebet a püspöki süveges vagy tiarás pap is, mint hogy 
az Isten igazságáról tett bölcs és megható nyilatkozatai által en
gem kegyesebb és nemesb emberré lenni segél? Ha. lelkemet fel
serkenti, mindegy, akárki legyen az; és ha ezt ncm teszi, az egy
ház felavatása, jöjjön az a magas vagy alanti, az orthodox vagy eret
nek egyháztól, mind semmit él', A beteg ember, ha egészségét 
visszakapta, nem sokat bajlódik azzal, hogy 'orvosa parókát vagy 
barátsüveget visel-e; hogy oklevelét Párisból avagy Londonból kap
ta-e: éppen igy az ujjásziiletett emberre nézve is nagyon kicsiny 
jelentősége van annak, hogy hol vagy minő közvetítés utj:tn ' lett ti 

szentlélek temploma, 
Ezek szerint az olyan pap, a kinek erőt saját értelmi, er

kölcsi és vallásos becse kölcsönöz, egyike az igaz és éltető egyház 
f'őelemeinek. Az ilyen ember igazi egyházat teremt maga körül, " 
itt tanuljuk meg azt, hogy egy k e r e s z t é n y község miért köte
les m i II d e n t m e g t e nn i, a mi Jlapjának derékségét, nemes ér
zését és lclki erélyességét e l ő mozdítja, s cltávo li tn i millIlent, 
a mi azt gátolhatn,(. Külőnösen szabadságot kell hogy hagyjon 
papjának s ne t.erhelje egyéb megszoriMssal, mint a mi rá nézve 
a ltötelességérzetből önként foly, Az ö tiszte s aj á t fe If o g It S" 

sz e I' i nt előadni ~Z Isten igazságát s lJ:ítOl'l$ággal kell birnia, 
hogy azt őszintén és egyszeriien előadja, A m a g a l e I k i i s m e r e
t é t l, e II k ö vet n i e II e m a mlÍ s é t, Elfogulatlan, bátor lélek , 
nélkül hogyan ostorozhat ja a felmerülő téredést? .robb hogy hall
gasson, mint hogy meggyőzödése e ll enére beszél~ell. Jobb it 

zószéket ledöntelli, mint azt 8za.badsiíg~í.tól megfosztam. Az n ntn.-
l "t"-"b' ' lagvon kétes' sittisok" tanának czéJszCl'üsége még ft po l Itu\ an IS 1.J ' I 
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de hogya gyülekezet adjon n maga papjának utasitáHokat, azt 
lIliír rgyhanguJng elitélhetj iik. Amely lelkitanit6 Hna Vlln l{ény
:-:zpritve, hogy snját meggyözödését e)nyomja~ hasztalanntl, lesz a , 
lJ(~I)l'('. nézve, meg van fosztva erejétől, elveszti önbecsél'zetét, saját 
lelldismerete elött is lesülyed, és kötelezve kell magát éreznie 
arra, hogy a taniüissnl felha gy jon. Ha becsületes, igazlelkü és 
t iszta, méltó a bizalomra, méltó hogy pap legyen : ugy joga van II 

szabads~ighoz, és a midőn ezt lelkiismeretcsen használja, bár té
gedjen nézetében, s aggodalmat okozzon is igazságot kedvelő hall
vatóinak, mégis becsülésre méltó, Valóban kevés vallásos társulat 
van, fl hol a Jl1LpOt szándékosan rabszolgává akarnák teuni. Sokau 
éppen abhan hibáznak, hogy magokat lelkipásztoraiknak egészeu 
alt\ia vetik és tanitásait vakon elfogadják Mások megint tudván, 
hogy ]lapj ok életmódja az ő kezökben van, meg várják tiHe, hogy 
ismert előitéleteik s Ilézetmódjaik irányában k i III é l e t e s legyen, 
n mit, ha nem is lehet éppen szolgaiságnak tekinteni, n agyba n 
akadályozza az i gaz sá gna k a zt a Ilyilt lÍs szilá rd hir
deté sé t, a melytől függ fől eg a papi munkásság sikere, 

lVIegemlitém legelső feltételét az egyház l ehetőleg álclásos mű
ködésének; s ez papjának nemes, emelkedett szelleme, A m á s o cl i k 

• 

f e l tétel az egyháztago k l elld é!'zületéb'e n keresendő, 
Ez, valamint az előbbi, az emberi természetnél fogva alkalmas a\'1'a, 
hogy tisztitó és mcgszentelő befolyást gyakoroljon, Krisztus ezélja 

. - -
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nem az volt, hogy az egxI."ízra csupán a papok gyakoroljanak élc 
í,'tLlli{ol yás§; hallem hO~l a tagok is épitsék ~mast kölcsönöséli. ./ 
Ezért olvassuk, hogy -az Ő lelki országában "minden tag, mhldeu _ 
rész munkálkodásra van hivatva," Az isteni tiszteletre azért gyii-
.~ . ____ __ ,. _ o", __ ' , '. '_._ 

1ünk össze, hogy szív szivre hasson; hogy a.i áhítatosság közben a 
kegyesség buzgóbb érzelme hevitse át keblünket; hogy figye-lme~ . 
Hebben hallgassuk az Isten igéjét, látván; hogy körülöttünk még 
sok lélek enyhiti "bból szomját; hogy saját jóm való elhatál'o' 
zásunk erőt nyerjen attól" meggyőződéstől, hogy embertársaink
ban is hasonló keb'Yes elhatározások táinadntik E rokOnérzésr. 
van a1. egyház rendelve, és gyalu'an ebben találjuk fellegnemesebb . 
befolyását, Előttem a n li a k az egyM1.nak van legtöbb siker", _ a 
melyben a keresztény szeretet" nyilatkozatait látom a körülöttem le
vőkben ; amelyben mindenfelöl meleg szivek dobognak; a m~!y
ben a mély csend ft lélek elmerüléséről szól; a melyben oly ember-· 
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w.ti~,1{!~,á;l ~J.alk()z,~lll~ . a kikIíek ,az életben llyil\l ~í llUló l<egyesl:iége is 
j)Wgh~w~t, Egy tiillŰQk\ő "j'czról sugárzó tekintet, egy mélyen meg
indult szlvM\. feltijl'ő énekhang, meglebet, . hogy jótékonyabball hat 
reám,. Jnillt ;,. beszéd, Én jól érzem mus.m az óhitat hell'él1 akkor 
.iS:" midön .~ hall,g, sincs benne; és nem csodál1HlZ(llll a qual{ere~ 

l\eir"1! kik azt ",mt jál!, hogy ük nélll" gyüléseil!ben a legszoro
sabhan egyesülve vanuak" nemcsak az Istennel, hanem egym{lSsal 
is-, Az ember nem .csak beszéd által közlekedik embertársáv.!. Sem
mi s.em. b~zlil qly ékesen, mint egy gyülekezet mély hallgatása, Egy 
pillantás és mély sohaj néJla inkább megérteti velünk embertársunk 
lelki ,lIIap.ötát, mint egy kötet Szó. Azol! között, u. kik együttérez
nek, I'atl a közösségnek egy finomabb neme, lllint " 8zabadkőmi
vess~g, Mily megható, vonzó " kegyes érzés! Másfelől mily vissza
~itó, mily leverő egy oly sokaság, a mely érzés nélkül gyül 
össze, 3. melynek tagjai a tisztelet és szeretet érzelmei nélkül men
nek az Isten házáb~, a kik ugy jártat ják körül egymáson szemei
ket, mintha. csuda látni gyültek volna össze; a kiknek izgatottsága 
kÖDllyen felzavUJ'odható kedélyállapotot árul el ; a lüknek arczyoná
s!lin nem II megfontoló és komoly, hanem a kicsapongó és tétovázó 
ész tükrözik! A hely szentsége ezt il közönyt még kil'ivóbhá teszi. 
A füldön nincs nagyobb gully, mint egy áltitatosság nélküli egyház , 
Mit ér nekem, hogy valamely pompás templom Mr mily magasztos 
iinnepélyekkel vm) is az Isten tiszteletére felavatva, s hogy oly pa
pok szentelték fel, il kik származásukat az apostolokra viszik, ha 
látom, hogy abba áhitatosság nélkiili, világias érzelmii emberek gyiil
nek össze '! Ez előttem nem egyház. -en nem azért megyek a tem
plomba, hogy emberi testtel, hanem lelkekkel találkozzam ott; és 
ha egy felsőházban találom i~ őkeL mint a hol az első tnnitvá
nyok összegyűltek, vagy egy kunyhóban, vagy az utczán, én ot.t 
megtal"ltam az én egyházamat . . Itt VaJl az igaz oltár, a · kedves ál
dozatl a. valódi papság. Mindezeket én H. megszentelt. leJkeklJ e.n tn
lálom fel. 

I gnz kcr es7. t ények m eg sz entel ik, megdic s ő it.ik 
a~t a helyet, a hov:t isteni tiszteletre üsszegyülnelt. E z e k b e II a 
Kri s ztus inkább jelen van és magasabh értelemben nyilat
kozik, mint ha a t e s t i s z e III e k n e k jelennék meg. Ha,jlandók va
gyunk ugyan ru:ra, hogy másként gondolkozzunk. Ha egy olyau he
lyet találnánk az isteni tiszteletre, a melyböl oly dicsöség sugároz-

, 
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lIék ki: mint a. milycll yolt .Jézusé a hegyeu megdicsőülése alkal
mával , mint túcluhuínl\: oda, mint 'választott helyre a földön! meny
nyire . tisztelnök ezt a helyet., mint ldválóan az ő egyházát ! De van 
Kri sz tu s nak e nn é l s okkal fel ségese bb jelenléte. Ez 
ICl'"Í sz tu s nak me gtes tc s'ülé se az ő tanitványai lelk é
b e n. A Krisztus testi jelenléte nem alkot egyházat. Jelen volt ő 

J eruzsálem népes utczáin, jelen a synagogákban és templomokban; 
dc ezek nem valának eg:yMzak. Az ő szellemének, az ő igazságá
nak, az ő 1{t~p éIlek, isteni szeretetének az emberek lelkében való 
jelenléte, az " mi vOllz1..és egyesiti aZ embereket egy élő testté. 
Tegyétek fel, hogy egy oJyan helyre gyiilnénk össze, a meJy min
den képzelhető s1. ert.artá.~sal fej vall szentel ve, dc il Krisztus szel
J eméből senllui sines bennünk : ez II hely minden formaságival együtt 
a sátán synagogája. S nem H risztus egyhü.za. Ismétlem, hogy az 
egyedü li egy házi kapoc s al. emb e ri sz ivekb e n é l ő 

K r i s z t u s. A katholikusok, hogy al. idypzitii jelenlétét érzékitsék, 
festményekkel ékesitik fej templomaikat, ti melyek Krisztus élete 
és halála legmeghatóbb jelenlét~t tilntetik előnklJe; és ha nem jöt
tek volna. alTtI , hogy ezeket a képeket is inuídni kell, selIlIni Irifo
gásom sem lenne. ellenök. Egyébaránt vall ti Krisztusnak találóbh s 
képe, mint az, ti melyet II müvészek festettek vagy rajzoltak. Ez az 
ő igaz tanitvállyának szivében van. Az igal. tanitvány feljühnulja 
Raphaelt és 1Iichae' Angelot. Ezek · képzelet ntául"lLjzolták le Krisz
tus arczát, melynek a legjobb esetben is kevés hasonlósága Iehe
tett az ö szelid jóságu és fenséges alaku arcmJatához, amely Ju 
dcút bejárta. .. De az ft tnnitvány, a ki igazán magáévií teszi a Krisz
tus önzéstelellségét, tisztaságát, Isten iránti ellgedeIlllességét és min
dent feláldozó szeretetét, nem képzelődésen t1Japuló l(épet, banem 
lelkének való és isteni kinyomatát, az Q Hrcz~hi sugárzó, beszédé~ 

be.n viszhangzó szellemét állitJa előnkbe, a mi neki mint Isten M
nak dicsőségét bizonyit ja. A z a l eg igazabb egy h ,,", a melybén 
legfőbb mértékben megvall a mi lh- II n k II a k e m e s z e II em i j e
l onl é te, J éz us maga kinyilatkoztatá sa az ő követői-
\) e n. Ez az egyház, amely leginlulbb elősegiti erkö.lcsi életünket 
mindazon külső intézmények között, a melyek e tekintetben ne
künk szolgálatot tebet.nek. 

Szólottam e szerint az élő " S éltető egyház két fő eleméről: 
a tiszta és nemes lelkü papról és a Krisztus hű követöiről. Eddigi 

• 
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megj'egyzé.sehnbenkülönösen oly e g y h li t "k lebegtek szemeink előtt, 
II m'elye1, 'b i z b fi Y o s f e I e k e ze t számára vnünak szevezve, és 
emlitettelll; hogy ezek csak annyiban fontosák, a Illeimyiben " ke
resztényi szentséget is elósegitik. De van 'egy na gy obb egyház 
is, " melyre most figyelllleteket felhivOm ; és a melynek vizsgálása 
éppen az én álliMsomat fogja megerősiteni , t. i. hogy az egyház
ban csak az igaz szentség, aZ' Isten és emberek Ifánti QTIzetlen sze
retet az egyedüli lényeges <!olog. Van egy nagyohb egyház il fele
kezelieknél, bármily szélesen kiterjedett legyen ezelt közül egyik 
vagy másik: az a valóban k ath oliku s vagy e gyeteme s egyl,),íz, 
It mely az egész széles fóld ön el VOllI t eljenve;" és il: -;;;ely egy a 
mennyei egyházzal. Hogy Krisztus és nlinden követői egy testet, egy 
egészet formáInak, ezt az uj testamentom számos helyen tanit ja. 
Emlékeztek az Ö utolsó könyörgésére: "hOb'Y egyek legyenek, mÍllt. 
i; és az atya egyek. " Ebbe az egyh ázb a mindazok bevé
tetnek, a kikn e k r észök van a Kl'Í 5zt n s szellem ébe n. 
Ez az egyház nem 1<érdezi: ki k e re szte It m eg, kitől kap
tunk ntl eve le t, miféle j e lv ériyt vi se l ü nk.Aki a »sze nt 
léle kkel m eg v a n keresztelve," nyitva találja annak ajtóit. 
Ezen egyházban egyesülve vanuak mindazok, ti loket különböző 

név választott el , vagy választ el még most is egymástóL Itt nem hal
lunlr semmit görög, római s angol, hanem csak Kri szt us egy há· 
1. á l' Ó l. Barátim, e7. nem valamely képzelt egyesülés. Midőn az irá
sok erről szólanak, nem szónokias kéllzeményt, hanem a legszárazabb 
igazságot adják előnkbe. A keresztény erénynek minden őszinte 
hajt1Írsai lényegileg egyek. 

Az őket átható szellemben oly egyesitö erő van, :t minő 
semmi Ulás kölelékben nines. I,egyenek bál' az oczeán által elvá
lasztva egymástól, mégis erős és felbonthatatlan rokonszenv van 
közöttük. Egy szellemdus és ihletett keresztény tiszta, erőteljes 
gOll!lolat,ja az eg'ész fóldet bejárja és más égöv alatt is rokon szi
vekre talál. Egy olyan férfiu szava példíml, mint FeneIon, annyi 
milliól~. lelkében viszhangzik. Nincsen-e eze1mek ugyanazon egyhá
"ok ? üröm repes szívemben oly nevek emli tésére, " kik évekkel 
.)zelőtt éltek. Minket az évek sem választanak el egymástól. Még 
inkább tisztelem őket azért, mert régiek. Nem vagyunk-e mim]
lIy"jan egy test? Ez az egyesiilés nem valódi-e ? Az egyházat nem 
ugyanazOIl egy templomba való összejövetel allwliR. Tegyük fel, 

• 

• 
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hogy valltUlelyik templomban oly közel ülök egy cUlbertársamhoz, . 
hogy egymással érintkezünk ; azon!)un nincs közöttünk semmi kl;
zös él'zés, ellenkező leg ő .1hrándnak tal'tja azt az igazságot, a mi
ért én lelkesiilök, S gyengeségnek vagy l'aj ongásnak nevezi a~t · á 
buzgóságot, a melyet én tisztelek. Mily távol állunk mi egymástói 
ekkor, babár látszólltg oly Ilözel vagyunk is ! Mi különböző világok
hoz tartozunk! Mennyivel közelebb vagyok én teszem egy más 
földrészen levő tiszta és nemes lelkü emberhez, a Idnek szavai 
lelkembe nyomultak, kinek erénye engem is hasonló erényre buz
ditott., és a kinek tiszta, szent eszméi ,ítj{uják keblem et , mialatt 
a templomban könyörgök. Ezek küziii melyikkel van nekem közös' 
egyházam ? . 

Ne mondjátok nekem, hogy pn a i<épzelődésnek adom át ma-, 
gamat, midőn azt ,illitom, hogy távollevő keresztények, söt a ke: 
resztények mindnyájan egy testet, egy egyházat alkotnak, II meny: 
nyiben ugyanazou szeretet és isteni félelem heviti keblöllet. Semmi 
sem lehet valódi"b, mint ez II szelleini egyésülés. Van egy nag)', 
minu enkit magáb a n foglaló egy há z ; és ha kere s ztény 
va gyok , (Iho z tart.o z om, e llgein abból s enki ' ki n.m 
z á r h II t. Kizárhattok eugem a ti rÓlllai, püspöki és kálvinista egy
háza.tokból azon hiányoknál fogl'a, a melyeket az én hitemben vagy 
felekezetemben gyanittotok, és én nem bánom, záljatok ki. De a 
Krisztus nagy egyházából ld nem tiJthattók. Ki választ el engem 
olyan férfiaktól, mint Feneion, Pascal, Boromeo, Leighton ' érsek, 
Jerellly Taylor és John Howard ? Ki szakithatja el a szellellli kö~ 
teléket köztem és köztök~ Nem kedvesek-e ők nekem? Az ő szel~ 
lemök irataikból ~s életökből nem hat-~ ,It az én lelkemre ? Nem 
részei ők az én lényemnek ? Nem vagyok-e én mlÍs ember, mint a 
minő lettem volna, ha ezek és más hasonló szellemek nem lettek 
volna befolyással re'lm ? Van-e hatalma egy zsinatnak vagy con
clavénak vagy valamennyi egyházi testületnek e földön, hOgy elvá
lasszolI engem tőlök ? Én gOlldolkozásom és szivvonzalmam által va
gyok hozzájok kötve, s el lehet-e ezt fojtani egy pápai bulIa, vagy 
egy concilium kirekesztése által 'I A lélek könnyedén széttöri eze". 
ket" Iwrlátokat, ezeket a pókhálólmt, és a jó és . nagy emberek
kel egyesül ~ és ha ezek szellemét bit ja, vajjon eltaszitjak-e azt 
maguktól ezek a nagyok és jók, legyenek ' élők avagy . halottaK, 
csupán csak azért, mert nem sOl'oztatta be magát ebbe vagy ab])"; 
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aZ p:g:yházba? Egy tiszta lélel< szabad. Az egyház·hoz, a ti sz
tá} : ,~~1'Udji(JlQz tadOzik milluellütt a v iJágon. Az 
ereny nincs. helyllez kötve. Nem azél't tiszteletre méltó, mivel 
ebben vagy .abban a Jüizségbcn jött vil,\gra, hanem ~ajAt független, 
örJl.kQs ~zépségeéH.Ez ilz e g y e t e m e s e g y h {LZ k ö t e I é k e. Eb
hől senliit s'e lehet kizárni, hacsak maga-magát nem zárja ki az 
emb~r aZ által, hogy szivében a jóságot meghalni engedi. A kirc
ke$zt~l;nek nUnden itéletei hiábavalók, ha mi magnnk nem szakit
juk el kebelünkben az erkölcsi tisztaság kötelékét, mely minden 
kegyes lelkekkel köt össze. 

-. :F:n a római katholikus egyházat nagyra becsiíl.öm azért, mi-

• 

vel az e g y e t e m e s egyház eszméjéhez ragaszkodik, júllehet ezt 
az eszmét nagyon elferditett. és leahizta. A k a t h o I i k u s llév 
egyete,m es t, közönségest jelent. Vajha megértette volna 
enevet bitorló egy h áz a valót! MindaZlíltal a romanisUlus 
tett valamit arra, hogy tagjainak fogalma legyen ama llal/Y szel
leini község vagy egyházzal való egybeköttetésökröl, a mell' min
den időben létezett , és miuden országban el volt teljedvc. Meg
őrzi a nagy és kegyes emberek emlékét, a kik készek voltak küz
deni és szenvedui a vallásért, megadja fi tiszteletet a llit hősein ek 
őket az égbe a boldog szentek közé sorozza, .legendáikat nép sze
rüsiti és képeikben, a melyek .által II genÍlls tetteiket mégöröld
tette, csaknem élve állit ja öket szemeink elé. Ezt tévén Róma 
igenis t évedésbe esett. Hös tetteket kov<1csolt e szellemi egyének 
számára és imádáz tárg)'aivá tette öket. Hanem tett, jót is. Felé h
resztette tagjaiban a mult ülök legnemesebb és legszentebb embe
reivel való benső viszony érzetét. Szivreható, gyakran mcgszentelö 
kötelék füzi össze " mai római katholikusokat " martyrokkal, llit.
bajnokok kal és egy sereg emberrel , a kiknek kitünő kegyessége, 
lángesze és tudományossága halhatatlan hitt szerzett számokra. 
Nem csekély értékü igy kiszélesbitni az emberek eszméit és 1'0-

kOllérzelmeit, igy felébreszteni bennök" letiint nagyságok iránti 
tiszteletet, s éltésökre adni lltinden kor nagy szellemei"el való 
összeköttetésöket. A katholicismusnak ez " vonása érdekelt engem 
leginkább, midőn katholikus országoldJau jártam. Az oltári szolgú
lllt meg nem inditott, sőt még elszomorított. De It mülőn szemei
met fi falon levő festvényekre fordítottam, a melyek eliimbe állí
tották It mult idők szent embereít, a kiket áldozatkészségök vesz-
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töhelYl'e vitt, " l<ik törhetlen bátorsággal és mennyei reméuynyel 
szenvedtél< el " legkinosa bb halál fájnahllait az ig;'7.s{tgért, ilyen
kor mindig meghatottan állottam és él'e7.tem, hogy jobhá lettem. 
Az áldozó pap hallgj,\t ncm hallottam ; de o7.el< a szent halottak 
bes7.éltek szhremnek, és ét'eztem olykor, hogy rgy vasárnapi órát 
épllen oly haszonnal töltenék el ebben a gyillekezetben, mint egy 
protestans templomban. Ezek a s7.entek előttem soha sem ugy tÜD
tek fel, mint római katholikusok. Én soha sem kötöttem öSSze 
őket valamely felekezeti egyl"íz7.al. Előttem ők élő és tiszteletre 
méltó tanni voltak Krisztusnak, a vall,ís erejének, az emberi lélek 
nagyságának. Láttam ebhől , hogy mit ki tud állani az ember ' az 
igazságért, mennyire feljii! emelkedhetik önmagán, mily ntlódi ha
talom az Isten és egy jövü élét eszméje. A7. elköltözött jók iránti 
eme benső tisztelet éreznem engedt.e, hogy én az egyete.íles egy
ház tagja vagyok. Nem volt szükségem sem pápára, 'sem papra, 
hogy velök egyesüljek. Súvem a ~zell elUi rokonság élő hizonysága 
volt. Ne m kivánato s-e, hogyegyházaink megtanitsa
Ilak mink et, . lIli módon l e h etün k Krisztu s test é vel 
egyesség b en ? Nem tiit'né-e ez meg il fe l ekez e ti l áncz okat 
és nem éhl'e sz t el1é-e fel a tiszteletet Kri sztll s sze l
I e lU e, a valódi jóság iránt, hármilyen II e v ii és f o r máj II keresz--
tény társulatokban'? Nelll elp.g tudni, hogy mi egyik vagy másik 
közöns~,g tagjai vagyuuk. A kel'eRZtén)'ség egyeteme's rokonszenv 
es Sl.eretet. Nem ajáulom, hogy templomainkat megtöltsiik a szen. 
tek képeive!. };" a szok,í, hej ön, IUl he kell jőnie, nem ajánlat,. 
hanem izlésünk ,,~ érzelmeink lassankénti megváltozása. álta!. De 
miért ne lehetne fl, s7.ószéket alkn,lomszel'int arm hasznáhií, hogy 
korábbi kitiinő t.anitványok életét ~s erényeit eJöadjuk ? Szokásban 
vall beBZédeket. tartani Péter, János, I'ál, Abrahám, Ésaiás és az 
ó-t.estamentom más nagyhirii Ilgyéneinek Wrténet.éről ; és ezt azért 
tesszük, mivel nevök a bibliában előfol'dlil. De II jóság semnlit 
sem nyer azon körülmény által, hogy II szentkönyv tudósit arról, 
valamint nem veszti el igényét a hálás és tiszteletteljes emléké· 
zetre azért, ha abban nincs is béjeg)'ezve. Az er!<ölcsi nagyság 
nem halt ki az apostolokIm\. Az ő életöket feljegyezték egyebek 
mellett azon okból, hogy erényeik a jövő idől'e is fennmaradjanak, 
és hogy támadjanak emberek, a kik éppen oly méltó helyet fog. 
hlljanak el a szelltté-avatottak között, mint ,az apostolok. ÉJ) azt 
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,61üljtQlili,·hogy' a"kiUőn f"lekez~ti egyházakba való ",ár
kWl,l!~ he.lyett tanuljuk meg ugy tekinteni magqnkat, miut egy 
Ilag,y ~zell~mi közsé'g tagjait, mint örököseit és követőit a 
Í(~~e$t.ény bajnokok ama nemes seregének, l~ mely elöttünk élt. De 
JlziYiiJll>ltek; lelkünknek jól esik e nagyszerli egybeköttetés öntu
d~ta.Ez 1\ hajlam ,nyilatkozik a hazaszeretet érzelmében és abban, 
•• 
hogy az , jlmbefek ~zeretik nagy vallási felekezetekhez tRrtozni. 
De, valQdi, legn,emesb örömét ' Ielkünlmek az egyet em e s egy
,há,zz,al, II földön és égben élő szentek megszámlálhatlan sokasá
gával való élő és . {,lllUldó összeköttetés 1nély érzése teszi. E 70-

z.el , a~ egyházzal soha sem fogj uk az erényt h e lyet
t,e~itni. 

" . , Szólottam ' a róm. katholikus egyházról. Leginkább azért hi
b~tatom ezt.az egyllázat, mert azon tévedésbe esett, a mit fejtege, 
t,ésembel\ Idmntatni igyekeztem t. i., hogy az e g y It !Í z i i n t é z III é
nye·knek babonás font osságot t u laj donitott, hogy eze
k et többre bec.s üli, mint a Kri szt us sze llem ét és II 

b'e'nsö sze nts éget. Más hibái kevésbbé fontosak. l~n nem ütkö
zöm meg azon, hogy a rÓlllai egy darab kenyeret vagy ostyát, a 
mely:felett a pap egynéhány varázs igét mondott, ti Jézus Krisz
tus testének és vérének tartja. Ez a tévedés az emberi könnyell 
hivöséget és az emberi okosság gyengeségét mutatja ngyan, de én 
nem látok benne semmi olyant, a mi a vallás lényegével, elveivel 
összeütköznék. De a midőn a római katholikus tovább megy és 
azt mondja, hogy Isten utálattal tekint mindazokra, a kik a meg
szentelt ostyában nem ICttják a Krisztus t estét és vérét, és ,t midőn 
ezen ostyának valamely felszentelt pap kezéből való elfogadását 
tartja a Krisztns aklábl! vezető ajtónal, : ekkor már . megdöbbent 
az II tiszteletlenség, a melylyel Istent és az erényt illeti az által, 
hogy: az isteni lén)'l'ől és II mi erkölcsi terUlészetünkről ily lealázó 
fogalmat ad és ily kegyetlenül szétsza.kasztja az emberi és keresz· 
tényi testvériség kötelékeit, Mily leverő és iSZOllyit6, hogy egy em
ber, á ki II kereszténységben nevekedett, II valllíst egyházi össze
\<öttetésbe, egyházi 8zertartMokba helyezi és kizálja Isten család
jából a legbölcsebb eket és legjobbakat csudán esak azért, Dlcrt 
lelkiismeretök tiltja bizonyos külső l'endeleteknel{ engedelmeskedni. 
A, sziv és élet szentsége nem kedves-e Isteu előtt önmagáért, Ulin
den papi közvetités ' és a megszentelt ostya lilükődésc nélkül is'! 

... , 
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A római katholikus egyház nagy hibája annak sziik egyházi 
sze lleme, vak f e lekezetessége, meJynélfogva kizátia Isten 
kegyelméböj a kegyes és erényes embereket ,azért, mert nem )la}., 
landók előirt sza,b{tJyok s"erint enni, inni és könyörögni. A római: 
egyháznak meg lwll tanulnia, hogy a tIiindentudó tekintete elött 
csak a benső ölet nagy és jó, és hogy IIiin(lazok, a kik 
""ze! dicsekefiheülek, Krisztus testének igazi tagjai. A római 
eg yház minden egyé b, c s ak az nem, amire igényt tart 
t. i. közönsége s, egyetemes egyház. Én nagyobb katholikus va_ o 
gyok, mint hogy II katholikus egyház korh\tai között maradhassak. 

Én az egyetemes egyházhoz tartozom, engem ettől semmi ' 
sem vMaszt el. Azonban a felekezeti egy h ázaknak sem va" 
gyok e llen sége. A világ mostani állásában talán' jobb,hogy: 
egyiitt tartsanak isteni tiszteletet azok, a kiket ugyanazon hittani , 
nézetek egyesitnek ; és az ellen sem teszek ellenvetést, hogy tö b b ' 
ily en egyházak egy társnlatban egyesü lj e nek, feltéve, ' 
hogy III i n fi e n felekezeti szellemet és szükkeblüséget ' lelkiismere- , 
teS en és óvatosan elkerülnek. A kereszténység különböző egyhá
zaira nem tekintek ellenséges indlllattaI. Kifejeztem Róma feleke' : 
zeties szelleme iránti ellenszenvemet ; de ebben is, mint mindeu'" 
lllás egyházban, az egyének jobbak, mint hitva)lásllk,' és 'minden" 
tévely és korlátolt szellem mellett is azok kitiinő keresztényekét" 
képesek nevelni. Az, hogy az emberből ezer meg éler rosz befo:" 
lyás mellett is jó ember válik, egyik jele az emberi természet jórá;" 
törekvésének. A római egyházat nagy nevek ékesitik. Sötét zár· " 
dáit gyalu'an ragyogóvá tette az isteni és emberi szeretet ,heve. ' 
Szent Lajossa, Fenelonja, Massillonja és Chevenrsa; missionariusa!i'(: 

, , 
a kik a kereszténységet fl föld minclen részeibe elvitték; ti kegyes ,,· 
nénék, a kik atiuyi reménytelen inségnek nyüjtottákvigászt , és o,: 
aónyi f:íjdaJmat megenyhitettek, nem azt mutatják-e' IIiihdezekV 
bogy" római egyházban is feltalálható az Istén lelke '{ .. M,ís ':,egy- " 
házak is, mennyire dicsekedhetnek ezzel! Az ,"angol egy.házMri La
timer, Hooker, Barrow, Leigltton, BerkeJy és Heber; a ,'kaJVibis'tlÍi1i 

dissenter egyházban Baxter, HoWe, Watt;;, 'Doddridgeés Halr-;: a::' 
quakerek egyházában Fox György, Penn ' Vilm6s', ,Barclay R:'~ "afl' ; 
antitrinitariusok egyházában Milton, Locke, Clarke, Priée és ' ,'Pti·'" 
estJey neveivel találkozunk. E neveket .ismételve, .. ~iViink önJ{~nt'" 

, 
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'iemesüL Ezek jQ illattal lÍ.I':1 ~"tják ej az egész légkört. Magukhoz 
-ctIQeIik t>g~st. nemünket .. A. mcll' eg'Yh:.i.zn.lwak ük oszlopai vagy fö
~k.ei voltak, ,\.zoklwl én sOklJilu l'úkolJsr.enrtJzek: azt ~elll hibth.ta
tonj, ha Uli ezekhc1. v ... tgy más tlgyházaldlOz csatlakozunk. II JiH!-. . 

Iyeknek tanait mi elfogndjllk, feltéve, Jwgy ('zllltn l nem akarjuk 
eiküJönitnl llwguuknt ilZ {>gyetemes egyhö.lztól. E poutOll lltlH le
hetünk eléggé s~dgOl'UHk K e,r il 1 j il li: a f e h: k e z p t'i e;.; s é g e t: 
Illi n t }Jokoli s7." llelll·f't. lrtó7.zunk " gondolatt'; l, hogy Istent 
egy felekezet. kf?r1M.ai küz,: h'het z.trni. Ne guutloljuk\ hogy egy 
embel' joblJ azért, .mert a Illi l~gy h<tZUllldIOZ tartozik: a.. lml.sik pe~ 

dig ros.z:\hlJ: azért, mert m;i~JIÚz tartozik Ürvendjüuk fL júnak, ha.
bál' ti Iegellcllsége::;ehb f('I(_~kezetben tn I;ílkOZHII1, vp] e. A l<rüsztus 
szelleme' egyfol'lIuin 'kedves kell hog,r Il'gYCII C:lüttüllk, hétrhol llyi
lat'koizék. Isten st,t'I'Ht.etét (os ar. ií :;:.'.t~ut IdktH (~gy ptll'tllaJ..: vflgy 
fe1 ekezetlwk tnlajílonittmi. ill l:-;tell tlr~ z úga alaptürv(~ Jlye elleni 
b.ün, megrontása. ft l\.risJ:tus cgyHt~lUCS t>gy-há7.;J,val raló viszonyuak. 
a mi peJig l egfőbb !o;egédt'~:d(üzüuk t'L tü}\(~lptesedésre . 

A mi előttem az egyh:í.xut illetiIleg le g follto s ablJua)( hit.
szik, miud .. ld már cWadt fl lll . A :-:zentini:o; húl JJt-'1II sokat idézteUI , 
mivel s elll ez. f'em .IlI<l.8 lw:-\onl<'! vitiískt'rdt!l'i re l\~Y beszéd súi!\: 

, ' .. v 

keretében nem lehe,t mindl'JI (ldu. tartoz" l1el)!ct idé/, lIi. gli llézete
met arn~ fektetteJU, ct Uli legfuntu:.;nbu: a. sr.(~})t.il'rt s iÍtahíuo:-: elvc
ire, a keresztény v1dbís szelleH'lél'e~. a 1\, r i s 7, t II fi t a II i t ~í. 8 a i n il k 

öszvegére és lényeg é re. a melylJől nyilníll nUI, hvg)' II hcnsö 
szentség, vagy jÓ ~Híg~ vagy ÖlIi:etleu sz er e t. et minue
n ekbeu millden. ~\rl-'a BÍIJCS időHI l hogy teljctlelJllesell mcgvit-s
gáJ.ialll azokat 87. érveket vagy u i y. () II Y i t é k o k il. t, II \ll e l y e k 
á1tal ez vag)' :1ma ~ egylul:r. (lZ egyedü li ig az~egy lt;iz

nak t~.l'tjn lna.g ~ítl és a melyek .í·Ital ki akal'ja umtatni azon 
egyházba való áttéré. szükségességét. Mindazáltal nem keriilhetem 
ej, hogy erre nézve egy pár megJegy7.ést ne tegyek. 

Azon egyháza.k, a melyek a. ldwnii:;ra igéuy t tal'wllak, Ho leg
főbb erősségeket erre nézve a k eresztény tört é nelem bő l 
és i r o rI il. I o ID b ó J meri tik. más sy.ókkaI, a. keresy.tény bit első kor
szakából vajó hagyományokból és It legrégibu szent aty.ík iratai
hól. }~zeli erősségeket egy nagyon egysze.rii megjegyzéssel meg le
het c.lölltlmi: azzal t.. Ll hogy <llokat :l keresztények nagy l'éSíW 

• • • 
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nem érti. Mily kevesen vannak a mi gyülekezeteiukben, a kik ké
pesek az egyháztörténelmet bil'álatilag tanulmányozni I vagj' fi. i.ö
rög é!:) latin egyházi atyák foliansaival elbánni. És ha már a- ke
reszténység ,Udfisaiban résztvenni nem lehet másként, mint vala
mely különös egy hó7.l!oz való csatlakozás által: ugyan fel lehet-e 
tenni az t, hogy ennek az egyh~izn'ak felfedezésére oly tudományo"S~" 
ságga.l kell bírnia' az embernek, a mi a nagy tömegtől merőben 
meg van tagadva ? Nem világollla~e egy ilyen egyház a nap tün
döklő fényével? A letUnt korszakok tökély telen hagyományai, vagy 
egy sereg ' régi .Jró inl{ább szónoklat, mint józan itélet tekintetéből 

érdekes irományai közé kellene-e annak elrejtve letmi? A . tanult 
emberek nem értenek egyet e hagyományok hitelességére nézve: ho
gyan magya.rázza meg azokat a hivők nagy serege '? Vajjon a szent 
irás nem lelllle-e képes egyszerU, biztos szabályok által vezérelni 
minket az egyedül igaz egyházhoz, ha ez utóbbinak eltévesztése 
halál volna ? Az én lelkem!'e ennek az erősségnek a megmutatás
hoz hasonló ereje van . 

. Tovább megyek s-egy más módot emlitel, meg, a melylyel 
egyik vagy másik egyház támogatni szokta az ő Isten elötti ked
vessége iránti kizá,rólagos igényét. Ez a szentirás k é p e s k i f ej e
zéseinek · h e lyt e l en · alkalmazása. Mivel az egyház mint 
egy test. szőlőtő, vagy · templom emlittetik, ebből a theologusok 
azon következtetést lmzták ki, hogy minden embereknek egyet
l e n külső sze rv eze tb e kell egyesü lniök. De aképletekl'e 

• 

fektetett tannak kevés becse van. A ferdeség mimlen nemei szen" ,,~ 

tesitést találhatnak a képleges kifejezésekben, ha azokat korlátolt 
(!Szii , prózai, llideg szivii emberek magyarázzák. A beszédnek azon 
ezép formáival , melyekre hivatkoztam, azért él a szentirás, hogy 
kifejezze azt a benső és gyöngéll egyesületet, a melynek szűkség-

képp állani kell egy oly vallás miveit és őszinte követői közott, 
mint a minő a Krisztus vallása, ft melynek lelke és életlehellete 
ft s z e r e t e t, ft mely. Krisztusban felmutatja nekünk az embersze-
retet tökéletességét, és a lnely felhív, hogy igyunk szellemileg mi 
ií:> abból az önfeláldozás véréből, a mely az egész emberi nemért 
kiontatott. Mennyivel fenségesebb egy íly vallás; által .. kéJ,l~ett .sziv 
és lélek-egyesület minden szertartásokboz és kiilslíségekliez kötött 
8zövetkezésnél! Mégis ft földi gondolkozás ez utolsót vonta ki az 
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irások!),,1 S annak .az ebő felett előnyt adott. Nem tanitotta-e maga 
'pál, h0I!Y a tökéletességnek egy kötele van: a s z C r c t e t? (Kolos 
3, 14.) Nem táll itotta-e Krisztus, hogy a jegy, melyről az ő tanit-

. ványait megismerik: a sze retet ? (Jáll. 13, 35.) Nem ez-C az 
i g:p. z ·e g y h -á z z ci lo g al a Krisztus igaz testének élete 't S niucs-e 
ininden ~evü és formáju, ezen szeretet által ihletett tanitvány el-
vál~zthatlanul belefoglal va a keresztény egyesületbe '! . 

. Azok, a kik szükségesnek tartják, a mint nevezni szok
ták, az igaz egyházzal való összeköttetést, felhozzák 
néha, h ogy Istennek joga van a maga ál(lásait olyan módon é, 
olyan csatornákon át közölni, a mint neki tetszik; hogyha ö czél-
• • 

§zel'ünek tartja II maga szent lelkét egy bizonyos papi rend vagy 
bizonyos egyházi cselekvények által közölni velünk, mi kénytele
nek vagyunk ez adományát a kijelölt uton kereslU; és ha lsten a 
szent lélek kiosztlÍl5ának e z t a módját választotta, jogosalI cselek
szik, ha megtagadja azoktól, a kik az ö rendeletével ellenkezni 
akarnak. Erre azt felelem , hogy nincs oly tiszteletlen ember, a ki 
tagadni merné a végetlen atya azon jogát, melyszerint a maga ál
dásait azon az uton oszthatja, a mi neld bölcseségénél és ,zere
telénél fogva leginkább tetszik. De vajjon nem észszerii-e megv:irni 
az Isteutjí), hogy .erre nézve Ö oly ntakat és módokat választ, a 
melyek az ö tökéletességével megegyeznek? S nem l<ell-e tartóz-

, kodnunk olyant tenni fel róla, a mi hozzá illetlen lenne ? Tegyük 
fel - példánl - hogy valaki azt mondaná nekem: a végetlen 
atya e.lhatározta olyanokat részeltetni It maga szent l elkéből, a Idk 
a ten~el'ben örömest és gyakran megferednek ? Kérdem, nem kell-e 
Illegvizsgálnom az isteni felséghez és az ő jóságához oly feltünöell 
illetlen kiv:íuat igaz és kétségbevonhatlan bizonyitékait, mielőtt 

, annak engedelmeskedllém? A felhozott eset nagy gyallllra ad okot. 
. Hogy ~ végetlen atya, II ki az emberi lélekben, mely e!ötte ki-
mondhatatl~n drága, mindig jelen VRa, II ki azért teremtette azt, 
hogy vele közlekedjék és öröme telik abban, ha azt a maga kc
gxelmében részeltethéti, hogy ez a lény II tengeri fürdést teb'YC a 
vele, való szellemi közlekedés feltételévé, oly valószÍnütlen, hogy 
igazohisára II legel'ösebb bizonyitékokat kell követe1nem. És ,ill 
éppen l! nehézségbe ütközöm aJlltl tanl'a nézve , hogy l'iten 
azo.~l'a önti ki a maga szent lelké~ a kik lJizollj'oS kiv<i.ltságolt 
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papok kezeiből veszik II kenyeret és bort, vagy a testet és vél'~, 

azok által kereszteltetnek meg, vagy azoknak ajkll által áldatnak 
meg. Iste.n hatalnuíuak és szeretetének legdicsőbb nyilatkozata; 
hogy a halhatatlan lélekre, felvilágosító, me!(elevenitö és tisztitó 
befol)',ís8al bir. Azt képzelni már, hogy ezek bizonyos szavak, Je. 
lek Yagy külső czeremoniák segélyével szállnak lelkünkbe, melyeket 
egy gyarló cmbertársl1nk szolgáltat ki nekünk, és ezek nélkül azo· 
kat megnyerni sem lehet : az Isten bölcsesége és jósága legna· 
gyobb megsértésének látszik ; ngy tetszik, mintha ezáltal az ő 

tiszt" és végetlen trónját lealáz nók, az ő munkásságának önkényes 
korlátokat akarn'ánk szablu s őt is a hamis istenek formájában ki, 
vállnók tisztelni. Az irások azt tanit ják, hogy "Isten irgalmas az 
alázatoshoz és szent lelkét adja minclltZoknak, a kik azt kérik." 
Ez az isteni közlelwdés nagy törvénye s bölcseségét beláthatjuk 
abból, hogy az isteni segélyt szomjazó lélek legkészebb azt helye· 
sen használni. Aztán lehet·e azt hinni, ' hogy a bünbánií, szomjazó 
lélek könyörgésének és epedésénelc még II pap külső közbenjárá· 
sára is szüksége volna? s e néU,ül ltZok nem hatnak a mindenütt 
jelenvaló és mindeneket szerető atya füleibe? Az én lelkem visz· 
szaretten ettől a tantól, mint a mely Istenhez méltatlan s világos 

bizonyitékok nélkül nem is fogadhatom el. És e tekintetben többre 
van szükségem, mint képletek, hasonlatok vagy logikai következ· , 
tetésekre : nekem határozott isteni bizonyiték l(ell, s hol találunk 
ilyent·1 Nem tudjuk·e, hogy ezer meg millió keresztény, a kiknek 
élete és halála az ő hitöknek kinyomat" volt, ama tant, sem az 
irásokban, sem egyebütt nem lltlálták meg. És lellet·e azt hinni, 
hogy ezen embereknek az istenséggel való szellemi közlekedese 
kárba ment volna, vltg)' gyengébb lett volna azért, mivel távollltr~ 
tották magokat oly szertartásoktól, melyeket az ő lelkiismeretök. 
ben nem ttl(ltak isteni intézményeknek t"rtani ? Hogy egy ily ész· 
ellenes és fomik tan gyökeret verjen oly emberek lelkében, a ldk az 
uj testamentum olvasására elégséges készülettel birtak, lellOtetlenn~k 

látszanék, ha " történelem nem tanitwi, hogy ezt a tant nem csak 
hitték, hanem a legkeserübb türelmetlenség és a legvéresebb ülT 
dózések alapj"vá tették az emberek. , 

Ama tételnek, hogy az isteni akarat végzéséllél fogva aző 
kegyelme v.gy szent lellre bi z onyo s s zertartásokkövetkeztér 

• 
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ben ömlik ki azokra, a kik b i z o II y o S e g y h á z It o z tartoznak, 
~shogy azon kivül abból senki nem részeltethetik, n j II C S S e m mi 
alapja sem a s zentirásba n, sem a. józan okosságban. 
Az egyház, fi mint előbb is mondám, nem valamely önkényes in
tézmény j nem alapszik emberi alml'atou l hanem rendelve van 
azért, mert nagyon hasznos szolgálatot tehet a szellemi. tökélete
sedés érdekében, a ·rui a kereszténység végczélja. Megfelel termé
szetiinknek. Olyegyesülése ez az eszközöknek, befolyásoknak és 
mnnkásságoknak, a mely megfelel az okos és erkölcsös lények 
szükségének. Ennek nincs semmi rokonsága a bamis vallásokban 
oly . közönséges bűbájos cselekvényekkel : ennek munkilssága ért
hető és megfógható a legközönségesebb léleknek. Az ebben levő 
két nagy szertartás , II ker es zt ség és az uri s zent va
cs·ora nem birnak semmi varáz s erőve!. A keresztség és uri 
szent vacsora, ha eltávolitjuk aZOll téve!léseket és babonákat, a 
melyek régidő óta ezekhez tapadtak és a mint kell , mély érzéssel 
és ünnepélyes hangulattal szolgáltat juk ki, alkalmas eszközök arra, 
hogy lelkünkkel nagy igazságokat köy.öljenek, szivünket megindit: 
sák és éppen II végre vannak azok rendelve. Az egyház főrendel

tetése a szentség e lőmo zd i tása az embe r ek között, és 
a midőn ezt megteszi, bevégezte munkáját és nagyobbat sem az 
égen, sem a · földön nem tehet. Azon pillanatban, hogy ""en igaz
ság előtt szemet hunyunk és az e g y ld, zr ó I azt kéllzeljiik, hogy . . 

ann ajt ereje külső forma s á~okban áll, a melyek csak . egy 
kiváltságos osztálynak, a papságnak kezében vannak letéve, az ár
nyék és babona regiójáb" jutottUllk; ekkO!' nincs alap, " 
melyre rálépjünk, nincs világosság, " mcly vezéreljen. Ez a titok
szerü hatalom, egy néhány feleb"l'tltunk kezébe letéve, arra való, 
hogy a kereszténység tömegébe s z o 1 g a i · I e I k e t teremtsen, a fér
fiasságot és önbecsUiést meggyengitse és "I ,i v e s s e a z é \' t e I ID et 
a legferdébb bitczikkek elfogadá s ára. A vallás elveszti 
egyszerU tenségét és gépiességgé, formasélggá aljasul. A lelldis
meret háborgása lecsillapittatik egy kis biinbánat á.I tal, és ilZ égi 
boldogság megnyerése a s:dv és élet tisl.u\.Ságtin kivül va lami 
egyébben kerestetik. A lelket gyúva rabszolgaságba hajtani "ines 
biztosabb tnód, mint egy sz~lesen kiteljesztctt S szorosan üS:$:tt~ ~ 

tartott egyluíz, fl, r.nelynek hatalma egy )lszeut rend II kezeibe van 
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ÜSZpolltQsitvn. :l nwlYllcl, -sikerült. dhitetni a. népl)e], hogy az Ó 

8zertarttlSiti a jővö életl'l~ l I\. lélek i.'lrök üdvére v.agy l~ál'hozatára .i13 
befoly:íssal Va.llll:\k ih ily egyháznak lükeri.Uhete:tlen káros befo
lyása a legerih::eblJ hizollyité]i: isteni t:'l'Puete ellen. 

Nincs vrg('.>-hoszsza. azoknük a. l;;:önyveknek , melyeket ·~Z 

vagy amili: l~gylHí.ZIla.k "édelmél'l~ irta.k, rt melyek magokat az egye:
dül igaz egyház nak állitják x kizárólagos igényt tartanak az Isten 
előtt való ]{CdVP8f<t;gre. Dt.~ il tudOlHányokban jál'atlan keresztény~ 
nek mindezekre e:-:ak egy felelete Va.ll. Megtaláljn. ő azt az uj testa
mentom világo~ helyeibcll és sHját :-:zivében. Azt olvassa és azt érzi, 
hogy" valhis h e II ti li élet. Tudja ezt, nem okmánl'okból, hanem 
meggyőzőtlésbül, lelkének hünél'zetéből, akarat jának az isteni aka
rat alá yaló rClldelésébiil 1 a:t. égi kegyelem bőségéből } a szivét el
töltő bizalomból, és allla 8zct'etethöl, melyre felebarátai iránt buz
dnl. Momlhat.ja.-e azttíu az .ilyeu em ber ~ hogy a kereszténység igé
retei nem talt,lZlltlk reá. hog)' az Istenhez való j'll'ulás tőle meg 
van tagadva ~ mivel nelH tBatln.kozott e vagy a·ma kizúl'ú egylulz
hoz '( KiHCS-(~ ::;;r,<Ím,íra múr biztositva.- e~ az l:;tenhez valú járu.lás? 
Midőn b1Ínatában könyörgött, nem talált-e vigasztalást, és II kisér
tetek között nem nH't't· (~ Ul'űsitést'? Nem volt-e közel Istenéhez a 

• • 

magánylJan StilItugy, Ulint il nagy gyü1el~ezetekben 'I Vau-e, a mi 
után lelke illl<tíbb slOlnjuhol,zék ~ mint hogya lehetőleg magáévá 

tegye az isteni tisztaslÍgot'! S kételkedhetik-e az isteni segélynynj
tás felől az(!rt; mivel nem képe:-; a szentirásuau egyetlen egy pa
rancsot tal'llui, moly azt követelué, hogy ez vagy amaz önmagát 
dics iiitő egyluizhoz ""ItIakozzék ,) lVlily könynyen kimenekülhet az 
igaz keresztény il theulugu~ok pókhálójából ! Ö szereti (~8 tiszteli 
az Istent és e ldld életht'.ll már elő izét érzi a mennynek, - s 
vajjon el lehetllC-e I",t zámi előlt: IlZ eget egyházi itéletek által? 
Ü érezte a J'ézuti ]{ri!Si: tu~ keresztjének, feltámadásának é8 19ére
tei.nek erejét: van-e hát az emberi kirekesztésnek és bigottságnak 
oly mélysége vagy magassága: il meJy az (j urától ehrálaszthatn<Í Ot 

Ü a.z igazságért és az emb~riségdrt l{ész meghalni: hol vall az az 
ember, a ki 11. lnaga. igaz egylul:al\'ill való egyesüléséhcll felfuva.l
kodva ez t. mondaná: Én öZentebb vagyok mint. te? Midőn a kü
lönböző felekezetü keresztények iratai vagy II velök való társalgás 
segélyével s;dvökhe pillantun1t és a kegyesség nagy U11ml(áit 1 Idiz-
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delmeit és törekvéseit látjuk, nem arról gyözödünk-e meg, hogy az 
isteni szellem jelenléte és müködése bennök meghatóbb és bizto
sabb jelekkel bir l mint a kü]ső vihlg minden öszhal1gzat(tban és 
áldásteljes befolyásában ? Mi zárllatIlá ezt a szellemet valamely 
hely te vagy felekezetre? Kit nem ragadna inkább örömre, ha azt 
az igazság, jóstig, tiSZtas!lg és l<egyesség gyiimölcseiben szemléli, bár~ 
hol találkozzék is azokkal ? Ki nem üdvözölné ezt, mint az Isten előtt 
kedves imádók csalhatatlan jeIét? 

. Még egyet azon erősségeket illetőleg, a melyekkel az emberek 
ez vagy amaz egyház kirekesztési hatalmát támoga~iák. Ezek foly
tonosan és szükségkép vesztik erejöket. Az erősségek ereje nagy
részint attól függ, hogy minő értelemmel birnak azok, a kikkel 
szemben használtatnalc. A mi egyik eniber előtt bizonyiték , az II 

másik előtt még nem bizonyiték. Egyik korszak bizonyságai néha a 
legközelebbi előtt már minden birálaton alul állanak Az emberek 
okoskodásai lL gyakorlati tárgyak felett nem birnak merev, logikai 
menettel, hogy elkülönitve álljanak a lélekben, hanCln a legbensőbb 
összeköttetésben vannak az uralkodó érzésekkel és gondolkozás
móddal. Szóval, egy ember előtt egyeditJ csak az igazság, II mi 
megegyezik lelkének ,iJtalános állapotával , benyomásai összeségével, 

_ tapasztalata eredményével, értelmi fejlettségével, s főleg azon mély 
meggyőződésekkel és hajlamokkal , melyek II jellemet és érzületet 
alkotják. Már pedig a f ejlőd ő mi ve lt ség, az értehni gyal·apo
dás mindinkább e ll e n e van az egyházi sze ll em nek s ta_ o 
gadja . azt, hogy az egy h áz i form ák l é nyeg es ek volná
nak áz idve sségre. A mint II világ balad , a formákat hátnl 
hagyja. A mily arányban behatolnak az emberek a dolgok belsejéc 

be, abban az arányban kevesebbet bajlóclllak fi külsőségekkel. A 
mily arányban a valhís tiszta valósággá lesz, abban az arányban 
fárasztóvá lesz ránk uézve minden látványosság. A korszellem ha
l~dá~val mind több több érett elméji; és szellemi szabadsággal hi- . 
l·Ó ember támad, a kik az önbecsülést az lstelj"'il"állli tisztelettel 
kötik öszsze, és a kik szégyen és leal.ázó érzés né1kül nem rendel
hetik alá magokat egy oly cgyMznak, a mely a végetlen atya iní
nyában külső, l'ideg és gépies szertartásokat halmoz öszsze. Egy 
keblökben elnémilhatlan benső szózat tiltakozik ugyanazon je lek, 
szavak folytonos ismétlésc ellen , mint a nll méJtatlan az ü saját 
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szellemi képzettségökhöz, valamint ahoz a lényhez , ·a· ki aZ ,éJ:te. 
I e m ég s zi v legbeusöbl, tiszteletét érdemli meg. Tiltakozik \lZ el
Jen fi bennök levő lélek, mell' őket lsten fiaivá teszi. A miveIt és 
emeIketlett lélek a közönséges életben egyszeri;, természetes és meli
terMIetlen módon nyilatkozik; ugyanaz a törekvés, habár gya!rran 
elferdülve, nyilvánul a vallásban is. A kere sz ténység haladá
sa, a melynek folytonosnak kell leuui, csak egy más elnevez·é
se "az atya Jél e kben és i gazs'.gpa n való imádásának", 
melyet Krisztus az Ő küldetése végezéljául jelölt ki ; és ezelőtt meg 
nem állhat a hajdankornak egyházi formaságok és szerkezetekhez 
való babonás ragaszkodásn. A vallás e szerint egy folytonosan emel. 
kedő vizárhoz hasonlít, a mely elé a Idrekesztést igénylő egyhásak 
ujabb meg ujabb gátokat kell hogy vessenek, és a mell' mindamel
lett előbb vagy utóbb elmossa azoknak fenhéjázó jogbitorlásait. 
Mitr használ az, hogy ez vagy amaz egyház a maga védelmére egy
házi atyákat, hagyományokat és tiszteletre méltó szokásokat hasz
nál fel? A k e resztény ség sz ell e me erősebb mind azok
n á l. A vaUás hatalmas eszméj ének szükségkép győzedelmeskednie 
kell annak korlátolt és elferditett magyarázat ján. Ez okból engem 
nem nyugta1anitnak a katholikus egyház győzehnének hirei. A k e
r eszté ny ség szelleme e rősebb mint a pápák és conci7 

I i u m o k. Annak tiszteletreméltósága és isteni szépsége megszégye
lliti a hierarchia méltóságait és pompáit, és az embereknek mind, 
inkább el kell ismerniök, hogy egyedül a s zellem lénye ges 
az idv esség r e. 

Fejtegetéseimböl immár kÖllynyen megérthetitek, hogy én mi
k ént fogom fel az eg yházat és minő fonto sságo t tulajdoni
tok annak A mag" valódi ' eszm éj é b e n , vagy ugy tekintve, 
mint a Kri szt u s J ézus sze llem éve l biró egyé nek egye
s ületét, ezt az egyházat nli .nden tár s ulatok között a leg
n e III e s e b b n e k tartom .. A mi közönséges társadalmi egyesiileteink 
e mellett millll szegények A világi egyesületek alkotásában minket 
az önérdek, gyönyör vagy dicsviÍ,,"Y vezetnek. Mint az idő és érzés 
teremtméuyei magunk fitogatásaért vagy muló élvezetért jövünk 
öszsze. A templomban mint lst e n g y e rmekei találkozunk, 
valami magasabbat és szentebbet ismerünk fel magunkban, mint 
az állati. és testi élet. Ide azért jövünk, hogy szent érzelmekre 

, , 



• 

30 AZ EGm!Z: 

gyujtsuk egymás szivét. A templom, a mága valódi eszll1éjébe11
1 

a 
világtól való visZSZaVQllul<Í.s hcJ'y(~. Itt a. szenttel való egyesülésben 
megerősitjük magunkat a tisztátalanokkál való bajoskodásra. Ide 
azért jövünk, hogy Istent imádjuk, lelkünket elüti. megnyissuk, s 
őt mint közös atyánkat megismerve e!felejtsünk mitlden különbsé
get egymás között s embertársainkat mint testvéreinket öleljük . . 
Ez a szellemi egyesület a szentekkel, kik e földről már 
elköltiiztek és ft kik mégis élnek, - a tükéletes tár

saságnak kezdete, mell' a mennyet alkotja. Ez túlél 
minden más köteléket. A férj és nő, szülö és gyennek l<iizötti kö
teléket a halál széttépi: az Ist.en és ,'mbel'iség igaz bai'átainak 

eoayesülete örök mint az erény \ és er. az egyesülés az igaz egyház 
legbensőbb lényege. 

Az egyházi egyesületet il y széles en kiterjedt, sz elle

ini szempontból véve fel, a legnagyobh tekintélyünek' és 
• 

fontoRsl\gunak tartom. De a mi egy külön felekezettel vagy 

keresztény társulattal közös isteni tiszt.eletre és kölcsönös oktatás, 

ra szolgáló egyesületet illeti , jóllehet ennek is meg van a magl~ 

fontossága, nem lehet ugy tekinteni, mint az isteni kegyeleni 

I e g f ő h h e s z k ö z é t.. Valóban s7.ükség, hogy vallásos intézmények 

fentaltása s a Krisztus nevében való öszszejövetelek által kölcsö

nösen segitsük elő egymást. A kereszténység befolyását nem kis 
mértékben mozditják elő a kegyességnek nyilvános helyei, "a szen

tek látható egyessége". Mindazáltal mégis igaz, hogy n e III a val

lás nyilvános intézményeiben van a födolog.Akegyesség

re a ma gIÍ n segédes7.kö7.ök a leghatósabbak. A vallás lL ma
ga nagy mnnkáját nem társaságban, hanem titokhan. a lélek elme
l'Ülésében, a lllagáq,Y csenMben yégzi el. A vallás j(jleg az Is t e n

nel való érintkezésre szolgál, ez a lé lek élete és tápláléka 
t es ff lllagán~'lian inkább ét'inUmzhetünk Istenne), mint bárhol egye

bütt. Itt. leginkább él'ezbetjiik az ö jelenlétét. A vallásos életben 
való' előhaladást nelll a nyihAnos gyülekezés által, hanem a szabad 
lélek munkássága, szivifnknek a titkokat ÍR ismerő előtt való feltá~ 

rása, önmagunk komoly vizsgálása, öngondolkozáB és a magunk jó
ra való iinnepélyes elhatározása által m07.ditha~juk élő. Közönséges 
dolog a nyilvános isteni tisztelet helyét szent helynek tartani ; de 
ennek nincs kiváltságos szentsége. A legszentebb bely ott van, a 
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hol lelkünk lcgtiszt,ibb érzelmei fakadnak és legnemesebb czélokat 
tüzünk ki vagy hajtunk végre; és ez okból , ha a legszentebb he
lyet akarnr.m e városban megkeresni, nem mennék a legfényesebb 
templomokba , hanem a magánosan imádkozók rejtekeibe. Talán 
"il szentek szente" köztünk oly sötét, nyomorult kunyhóban van, a 
melyet mi alTa sem tartunk alkalmasnak, hogy emberi laknak ne
veztessék: az lsten mégis ott lakil" Az lsten abban kedvesebb ze
nét haJI, mint miuden orgonáiJlk hanghullámzása ; szépséget lát ott, 
minőt. a természet az ö tavasú pompájában nem tnd felmutatni, 
mivel ott a legalázatosabb. leghfÍlásabb áldozókat látja, hallja és 
taWjn, olyan embereket, a kik a legnagyobb csapást zngolódás nél
kül hordozy,iÍk, a leg'mélyebb sérelmet elfelejtik , a kik örömest küz
denek és 'áldozna1" s a hRlált is diadalmas hittel fogadják. Olyan 
szentséget, it minőt ezek az erények adnak a leghomályosabb hely
nek, nem adhatnak azok a kiilsö Bzerta,l'tások, II melyek által fé
nyes épületeinket Istennek szenteljük. 

Látjátok a magasztos helyet., me ly et az egyház e lfog
I a l, legyen az egy ilelyhez köt.ve, avagy az egész földön elterjed
ve. Egy szent és áldott egyesü l et az; de nem kell a val
lás miÍs segédeszközei föl é emelni. A keg'yesség nagy se
gédeszközei t i t k o s a k, nem nyilvánosak. !{eresztény ember nem 
élhet magános áhitatosság nélkül; felekezeti egyház nélkiil ellehet 
és haladást tehet. A gondviselés hitfeleinktől távol helyezhet, a hová 
il vaS'trnari harang hangja nelU hallik el s a szokott szertartások
han nem vehetünk részt, de ay,ért saját szivünkben ünnepet szen
telhetünk. Betegség eltartóztathat a temrlomtól, és a lélek mégis 
egészségben maradhat. Kitlinő kegyességii emberek voltak, a kik 
lelkiismeretöknél fogva mcgkülönöztek nlÍnden felekezeti egyház , 
tól és minden külső isteni ti sztelettől. Milton, ez a nagy lélek, ké- • 
söbbi éveiben minden kézzel csinált templomot elhanyagolt, s egye
,Iül a maga keble szentélyében imádta Istenét. Hasonlóan cselekü
(lett Law William, , Komoly felhÍl'{u; a szent életre" czimü könyv 
szerzője. A SZélSŐSég, = ::m:'::e"',7t ::'n7ál:::" aKegyessegÍsszelS'öségbe ment,
arra inditotta öt, hogy it kegyességnek minden alkalomszerü müvét 
megvesse. Magányban élt, hogy élete folytonos I,önyörgés lehessen. 
Nem ugy emlitem ezeket lL neveket, mint példányképeket. Ők fél
reismerték a lélek szükségét és félremagyarázták az irásokat. Min- • 

• 
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den Kpil'itualismusok mellett erőt és szent ösztönt nyertek volna 
ők is a vallásos t[lrsulatokbán. De hasonló példák :wra tanital1ak 
hogy nem szabad kizárni Isten kegyelméből az oly embereket sem 1 

" .kik külsőleg az egyháztól elszakadtak. 
A tanulság értekezésemböl n)'ilv~in van. B e II s ő k e g ye s s é g, 

t.iszta szeretet, az Istenhez és emberekhez való ön~ 
ze.tlen ragaszkodás, s zívheli alázatosság , jellemue-, 
messég, ez az egy a S zük~H~ges és lénye g es dolog a 
.v a llás b a il; minden egyéb: papscig, templomok: szertartások és 
intezlllények~ imabelyek, csa.k s e g é d es z kö z ö k, másodl'endü dol~ 

gok és amazoktól elkülönitve éppen semmit ériík. Azt képzelni, hogy 
az Isten ezeken kivtil egyebekre néz ~ hogy ö nem a szivet nézi, 
auynyi mint letllázni öt és az ő tiszta lén)'e iránt érzéketlennek 
ma.radni. JÚStlg1 tisztas.i.g1 eré.nYl ez a mi Isten szemei előtt egye
dül megkülönböztet. Ez a fő, it lényeges, az örökkétartó és t<)rlllé
szeténél fogva szép, dicső, isteni. Ez nelll függ az időtől. a körül
ményektől, a külső viszonyoktól. Saját fényével világit: ez a szel
lemi világ napja; ez az emberi lélekben lakó Isten, Le
het-e valaki oly kőnnyelmü , hogy ezt el ne ismelje, nért mert az 
llem egy bizonyos egyházban fejlett ki, vagy feljiilemelhet-e azon Mr
mel)' egyházat? Barátim! egyike a vnlhis legfőbb igazsngainal\ : hogy 
a jellem, az erény, a Krisztusból kisugárzott isteni 8zelle1ll~ a- leg
nagyobb fo~tosságu, Ennek az isteni szellemnek bármit helyébe 
tenni, legyen az hitvallás, szertartás vagy egyház, a legnagyobb 
eretnekség, s egyike " Krisztus ellen elkövetett biinöknek az: 
ha az ő jellemét és erényét nem i s merjük fel v"la
mell' tanitványban azért, mert története se n má s ne
vet visel, mint mi, 

Midőn magam eleibe állitom az igazi erényt és jóságot , nem 
azt., a mely külső tulajdonokból és okos számit.,ísból származik, ha
nem a mely a kötelességnek önmagáért tesz eleget; ft mely rész
rehajlatlanul tiszteletben tartja az emberi jogokat; fi mell' kitartás
sal munkálkodik és szenved az iga.zságért s a má,sok jólléteért ; a 
Plely egyesiti az erélyt szelidséggel, a mély alázatosságot önbecsü
léssel; ft mely bizalmat helyez az Isten tökélyeibe , I'ele bensőleg 
érintkezik és arra igyekszik, hogy minden gOlHlolatjM, él'ZL~ét és 
vágyát az isteni akarat alá rendelje; a mely az örökélet igéreteire 
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tállla.'izkodik és ezen reménytől cl'ösitve nyugodt.an hordozz~ a je-
len legnagyobb nyomorait is;/midön magam eleibe álliíOm ezt. az 
erényt, mindazon kiilönbsdgeK, " melyeket az emberek egymás közt 
fejállitanak, eltünnek. A gazdagság szegén.vség, világi kitüntetés ese- . 
kély értékű, külső formák nyomorult elemel<. ÁUapot, ország,. 
egyház mind jelentéktelenek. Ez előtt n7. egyszerü nagyság előtt 

meghajlok, ezt tisztelem. A díszbe öltözött pap , a fényes Oltár, .. 
nagy gyülekezet. a zengő orgona1 minden külsőség a vallásban el
tünnek szemeim előtt, midőn a nagy és jó emberre, " szent és ne
mes lélekre j ekint"k. Én magam ezzel a sötétséggel, a mely ben
nem van, ezzel " hideg szivvel látom és ,h'zem fi valódi jóság is
t.enis,;gét és nagyságát: meny nyivel inkább látja azt az Isten? Az 
ií tiszta szemei eJött, mily magasztosnak kell annnk leuni! Elfor
dulhat-e valaki közülünk az ilyen embertjj] azért, mert valamely 
pap l1em csepegtetett bizonyos vizet fejére , és nem tett bizonyos 
kenyeret szájába, vagy mi vel nem tud elmondani néhány titokszerü 
hitfoJ'mát, a melyet valamely egyhár. vagy emberi concilium meg
határozott. 

Barátim! tisr.tdjétek az erényt, a ,zcntséget s az őszinte 

akaratot, mely a. kötelességtől ,is az Isten törvényétől nem tágit. 

Tiszteljétek ezeket mindenek felett. Ugy tekintsétek ezeket, mint a 
végezéIt, miIIdelI hiilsö ist eni tiszteletet pedig, millt eszközt ezek
lIek elérésére. Ezekher. mérve itéljétek meg az embereket. Ne gon-

• 

doljátok , hogy egyik ember jobb , a másik meg roszabb a szerint / 
II melyik egyllázhoz tartozik. C!yümőlcs.!lirQL isllleljétek meg őket. I 

1hzétek ki kebletekhől a fel e kez eties-ség-;aszftkkeb-
lü egy h áz ia ss ág , bigott sá g és türelmetlenség ördö-
g é t. Ne gondoljátok, hogy ez kicsiny bűn. Tagadása ez az erköl
csiség, a jóság fönségének. Ez által a do g mlÍt és form át az 
erény, az élet. szentségr, és ti sz tas ág a fölé e melitek. 
A f e lekezeties ség mint egy fogházba, saját egyházába befalaz-
za magát és elzálja magától a szabad léget, az üditő világosságot, 
a szép kilátást, az e g y e t e m e s egyház égi szépségét. 

Barátim, én tudom, hogy oly gyülekezet előtt szólok, a ki\>; 
között a theologiai vitás pontokat ilJetiíleg különböző néietü~k van
nak. Mi különböző befolyások alatt nőttünk fel; különböző nevünk 
van. De ha czélunk az Isten akaratját cselekedni és a Krisztus 
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példájának követői és parancsainak megtartói vagyunk, mindnyájan 
egy egyházat alkotnnk, azért semmi se válaszszon el minket egy_ 
mástóL A nézetkülönbség arra indithat, hogy különbözö fedél alatt 
tartslik az iste,ni tisiteletet, vagy az izlés és szokás különbsége m:
til indithat, hogy különböző formában tartsuk isteni tiszteletünket, 
De ezek a klilönféleségek n~m szakadások; ezek nem rontják el 
a Krisztus egyházának egységét,. Éppen ugy kell hogy becsüljük, 
szeressük és örvendjünk egymás szellemi életének és elöbaladásá
nak, mintha egy és ugyanazon merev formába volnánk szoritva. 
Isten szereti a változatosságot mind a természetben, mind az em
beri lélekben, ennélfogva a7. isteni tiszteletben sem kivánja azt 
eltörölni. A legnagyobb igazságokban, - azokban a melyek leginkább 
megnyngtatnak, tisztitnak és vigasztalnak, azt hiszem, hogy minrl
nyajlm egyetértünk. Van aztán egy közös keresztényi alap, a gya-

, 

\' korlati életé, a hol mindnyájan találkozhatunk Mindnyájan egye-
l sithetjük kezeinket és sziveinket a végre , hogy jót cselekedj ünk; 

hogy teljesitsük Isten czélját nem ünk iránti szeretet által, szenved
jünk és küzdjünk az emberiség ügyeért, terjeszszük a világosságot, 
szabadságot és erkölcsiséget ; mutassuk meg, hogy ismmjiik az Istent 

, az ő tel'emtményeiböl; álljunk ellent a mult idők romlottságának ; 
dugjuk be és száraszsznk ki a nyomor fonásait , segitsük fel az 
elesettet , védelmezzük az özvegyet és árvát, I'ilágositsuk fel és 
emeljük a társadalom elnyomott osztályát , vegyük le a jármat a 
szolgaság alatt nyögő knek nyakábó]', álljunk ellent fi háboru iszo
nyainak, terjeszszük az Isten igéjét a föld egyik részétől a mási-

; kig és szabaditsuk meg a világot a bűntől és nyomortóL Az angya
l Jók és t i s z tá b b lelkek, fi kik földünket meglátogatják, nem e g y 

feIe1!:ezethez, hanem az egész emberiséghez jőnek jót 
teilni, ·Ez az egyetemes sze ret et ~zállja meg és foglalja el a 
mi 'szivünket; a mi szűkkeblüségünk, ziÍrkozottságunk és bigottsá
gunk olvadjorl f~l e szelid égi tűzben, Igy nem csak a K ri s z t II s
nak e földön, alapított egyházával egyesülünk, hanemegye
sülünk ama láthatatlan egyházzal is, a tökéletességre jutott 
lelkék megSzámlálhatatlan seregével, az örök tisztaság és béke haj
lékaiban. 

, . 
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