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Ebbe a kis füzetbe azokra az 
alapvető kérdésekre adtam nehány 
szóban feleletet, melyeket világo
san és tisztán kell lásson minden 
olyan ember, kinek a vallás je
lent valamit az életben. Tudom. 
hogy sok ilyen ember van, de mi
vel ideje. türelme, módja nem min
denkinek van hosszabb vallásta-. .. 
nulmányokat olvasni sokan 
semmibe sem vesznek nagyon lé
nyeges dolgokat. Vázlatosan, ká
tészerüen állítottam össze ezt a 
kis irást, mely az én unitárius 
világnézetem, de melyből azt hi
szem az unitárius emberek álta
lános felfogását, vallását is meg
ismerhetjük. 
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Mi a vallás 'I 

A . vallás az emberi természet
nek egy olyan általános tulaj
donsága, melynek segitségével 
az ember a világban nálánál na
gyobb erőket ismer fel. Ezeket 
az eröket külőn-külőn, vagy együtt 
mint valóságot tisztel, szeret, vagy 
fél. Az ember ezt a megismert 
eröt Istennek nevezi s minde p 

cselekedetértek elbirálásánál leg
főbb tekintélynek ismeri el. 

Hány vallás van 'I 
Vallás csak egy van. Azok a 

külömböző felekezetek, melye
ket ismerünk (kath., ref., luth., 

. unit.) ennek az egyetlen vallás
nak, mint az emberi lélek Isten 
felé szárnyalásának más és más 
formái. Ruhák ezek a felekeze-
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tek a vallás lelki testén . E ru
hákat a különböző gondolkodásu, 
látásu és ízlésü emberek szab· 
ták. Az embereknek az élet nagy 
dolgairól mindig különböző vé
leményük volt s valószinü, min
dig ez is lesz, ezért történt meg 

, az, hogya vallásról, mint az 
emberi lélek egy tulajdonságá
ról többféle képpen gondolkoztak. 

Mindenik vallásfelekeZet jó 'I 

A jóságról sincsenek egy vé
leményen az emberek, de álta- . 
lában ugy hisszük, hogy minden 
olyan felekezet, melynek tanitá
sai, elvei és imádságai az em-

. ·bert kielégiti, amely hirdeti az 
em berszeretetet és Istenszerete
tet, amely épiti a bizonytalan 
emberi társadalmat, amely gyü-
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löli a rosszat s szereti a jót 
általában jó. 

Fontos az, hogy a vallás az em
bert kielégitse 1 

A vallás az élet legfontosabb 
tényezöje. Ha valaki vallás ával 
elégedetlen, az élettel elégedet
len. Szükséges tehát, hogy olyan 
tanitásu egyház kebelébe men
jünk, mely kielégiti értelmünk 
szinvonalának megfelelö lelki vá
gyainkat. 

Mi az unitárius egyház 1 

Az unitárius egyház azoknak 
az embereknek egyesülete, kik 
Isten imádására és az ö orszá
gának földön való megvalósitása 
céljából egyesültek. Ezeknek az 
embereknek az a felfogásuk, 

• 

5-

hogy mivel az emberi tudás fej
lödik és halad, sohasem szabad 
elzárkózni attól, hogy régi felfo
gásokat és gondolatokat ujakkal 
cseréljünk fel, olyanokkal, melyek 
az érettebb emberi elme termé
kei s melyek Istenről, emberről 
s általában az életröl tisztább, 
emelkedettebb és biztosabb tu
dósítást adnak. 

Mit hisznek az unitáriusok Is
tenről? 

. Hiszik, hogy Isten egy ' nagy 
Teremtö Szellem. Mindenben 
benne él és mozog. Hiszik, hogy 
Isten bölcs, ki csodásan terem-

, tette a világot, ki szereti a jót 
és szépet s azt az embertől is 
elvárja. Hiszik, hogy Isten igaz. 
Mindazonáltal az unitáriusok nem . 

• 
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vállalják azt, hogy Istent telje
sen megmagyarázzák, mert azok
ból a dolgokból, melyek Isten 
ismeretére vezetnek azt követ
keztetik , hogy Isten sokkal na
gyobb, semmint emberi sZlivak 
és képek őt kifejezhetnék Hogy 
azonban az emberi lelkek fog
lalkozni tudjanak a Világ Szel
lemével őt "Jó Atyának" neve
zik és hiszik. ki minden embert, 
mint gyermekét szereti, s kihez 
minden ember, mint Atyához 
fordulhat. . 

Mit hisznek az emberrol1 
• 

Az unítáriusok az Adám és 
Eva bibliai történetét mesének 
hiszik. Szerintük az ember nem 
tökéletesen érkezett a világba, 
hanem Isten ugy teremtette, hogy 
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alacsony sorból állandóan felfele 
emelkedjék a maga Istenadta és 
táplálta erején. Az ember nem 
bűnben fogantatik. Nem egy 
elesett lény, kinek egész élete 
puszta vezeklés, hanem egy jóra 
képes lélek, kiben isteni szikra 
mű~ödik, mely szikra képessé 
teszI az embert arra, hogy ala
CSO'ly rendűségéből benne ma
radt állati hajlandóságokat .Ie
győzze s a tőkéletességig emel
kedhessék. 

Ki volt a legtökéletebb ember? 

Az unitáriusok Jézust a leg
tőké!et~.sebb. embernek tartják. 
Szenntuk Jezus egy zsidó szár
mazásu nagy vallástanitó volt . 
Józsefnek és Máriának fia. Ta~ 
nitásai bölcsek, egyszerűek és 
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mélyek voltak. Élete tele volt 
szeretettel, békével és tisztaság
gal. Ezért az unitáriusok az ö 
tanitásait szere tik és hirdetik . , 
életét minden ember számára kö
vetendőnek mondják. Mert meg-

. bizható történelmi adatok em
bernek ismerik őt az unitáriusok 
eltéröen más felekezetektöl Jé
zust nem Istennek, hanem való' 
ságos embernek tartják. Isten
fiának is csak olyan értelemben 
nevezik, mint amilyen értelem
ben minden ember Isten gyer
meke. 

Engedelmes, jó gyermekei azon
ban csak akkor leszünk Isten
nek, ha ugy szeret jük- egymást 
és ugy segitünk másokon, ahogy 
Istennek legengedelmesebb, leg
jobb gyermeke, Jézus tette. , 
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Miként üdvözit Jézus 'I 

Megmutatja tanitásaival és éle
tével miként gyözh~tjük le a 
rosszat önmagunkban, környe
zetünkben s miként lehetünk ki
tartó munkásai a jónak, mely 
számunkra boldogságot jelent. 

Kihez imádkoznak az unitá
riusok 'I 

Az unitáriusok egyedül Isten
hez. imádkoznak. 

Érzik, hogyaViláglelkével 
valahogy állandó összeköttetést 
kell fenntartania az .embernek, 
mert az ember csak ettöl a Lé
lektől, az Istentöl tudhatja meg 
mindenkor, hogy mi a leghelye
sebb tennivalója az életben. Az 
imádság a vallásnak a szive. Az 
a láthatatlan hid, mely . az eget 
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összeköti a földdel s melyen az 
emberi lélek jobb érzései és gon
dolatai Istenhez mennek s me
lyen Isten üzenetet küld a lé
leknek. Ne azért imádkozzunk, 
hogy Isten mindeneket ugy ren
dezzen, miként mi szeretn ök , ha
nem azért, hogy megérthessük 
és megismerhessük az ö aka-

-ratát, mely minden akarat közül 
a legjobb. Imádságainkkal ne 
Istent próbáljuk megváltoztatni 
szándékában, hanem magunkat 
változtassuk meg. 

Mi történik a halál után? 

Bizonyosan nem tudjuk, Lát
juk, hogy a földi élet megszüné
sekor testünk valóban meghal s 
többé semmire sem képes. Az a 
része életünknek, melyet kézzel 
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megfogni sohasem tudtunk 
amely bennünk nevetett, sirt, ör
vendett, búsult, gondolkozott, lel
kesedett - ez a része a test ha
lálakor láthatatlanul eltünik. Az 
unitáriusok azt hiszik, hogy az 
emberi életnek az a része, me
lyet általában léleknek neveznek 
tovább éL Bizonyosan egy olyan 
világban, melyet mi most nem 
ismerünk, de amelynek létezését 
megtagadni éppen olyan tudo-

. mánytalan volna, mint részletes 
magyarázatokat adni annak tör
vényeiröl és általában mjlyensé
géröL Hiszik, hogy létezik egy 
ilyen világ, mely szintén az Jsten 
világa, ki valószinű ott is a iob
bakat inkább szereti, mint a 
rosszakat. Feltámadásban nem 
hisznek az unitáriusok, mert a 
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romland? por-test fel nem támad
h~t , a le!eknek pedig nincs szük
sege feItamadásra, mert a lélek 
nem hal meg soha. . 

Mi a ' mennyország és pokol 'l 

Az unitáriusok azt hiszik, hogy 
a mennyország és pokol nem he
lyek, hanem állapotok. Akár itt 
akár a földi élet után a menny: 
?rs~ág az az érzés, hogy az élet 
JO. es szép, az a tudat, hogy a 
ml cselekvéseik jók, mert · 
I;;ten akarata szerint valók. 
Altalában a boldogság érzete. A 
pokol az a kinos érzés, maly 
akkor járja át valónkat, mikor 
kételkedünk az élet jóságában, 
vagy amikor tudjuk, hogy nem 
a világosság után, hanem a sö
tétségben járunk. A pokol az, 
amikor bünösök vagyunk. 

• 
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Mi a bűn 'l 
Azt cselekedni, mylyröl tud

juk. hogy rossz s melynek kö
vetkezményeitöl jót nem remé
lünk bün. 

Mi a Biblia 'l 
A Biblia több kisebb könyv

böl összetett nagy könyv. Olyan. 
mint egy könyvtár; körülbelül 
ezer esztendö alatt irták külön
bözö emberek ezeket a kis köny
veket. melyeket rendre egymás 
mellé füztek. A Biblia magába 
foglalja a zsidó nemzet és az első 
keresztény századok legjobb irá
sait s elmondja a történetét. gon
dolatait. látásait egy népnek. me
lyet saját tanitói. prófétái az idök 
haladásával Isten igazabb isme
retére vezéreltek. 
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Az unitáriusok ugy használják 
és tanulmányozzák a .Biblíát, 
mint bármilyen más könyvet, mit 
emberek irtak s sohasem felej
tik el különbséget tenni a mu
landó emberi feljegyzések és az 
örök isteni igazságok között. En
nek a könyvnek szép történetei, 
versei, példázatai, mondásai se
gitségünkre vannak vallásos el
mélkedésünkben s tanácsul szol
gálnak az életre. 

Mit igér és mit vár tölem az 
unitárius egyház '1 

Mint minden öszinte Istentke
resö embernek ugy nekem is 
szeretettel ajtót nyit ez az egy
ház; odakinálja szabad tiszta élet
elveit, minden intézményébe be: 
fogad. Apolja lelkemet. Biztosit 
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engem, hogy ha eleget teszek hit
elvei szerint vallásos kötelessé
geimnek, ha nem az én, hanem 
Isten akaratát cselekszem, ha 
másokkal szemben alázatos és 
jó leszek, ha segitek minden se
gitségre szorultat, ha a vallás 
szellemében türelemmel, kitar
tással munkálkodom az egész 
emberiség elöhaladásán, békéjén 
és boldogulásán - akkor én is 
boldog leszek. 

- Miért hirdeti az unitárius egy-
\ ház a maga felfogásait '1 

• 

Mert meg van gyözödve, hogy 
ma a legtisztább, legigazabb ke
reszténységet hirdet, azt az evan
geliumot, melyet éppen maga 
Jézus hozott s nem azókat az 
okoskodásokat, melyeket Jézus 
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felől mondanak. Hiszi, hogy a 
szabadabban, tisztábban gondol
kozó emberek számára a husza
dik században ez a vallás az 
egyetlen életforma, melyet ér
telmi őszintességgel vallani és 
élni lehet. Tudja, hogy hitét és 
tanait napról· napra jgazolják a 
folyton haladó és izmosodó tu
domány eredményei. Meg van 
győződve, hagy mulasztás volna 
részéről a megismert igazságot 
véka alá rejteni s nem odanyuj
ta.ni mindenkinek , ki lázasan ke
res, mindenkinek, ki ezen a föl
dön eredményese n és boldogan 
kivánja leélni életét. 
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