Etl!z. 4, 6.: Egy u lst.. n.
l. KOI{. 8, 6.: Ntkünk egy IslenUnk
van, amaz Atya, a kitől van.
nnk rnln<.lcllo!k ts mi is abban
vngyuuk.
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A világ lcnéjc hangzik fUlcinkbc, a lélek
magasztos öSlszhangja Icjczödik ki, nyilván ül
ez igékbcl1: Egy az Istcnl NékOnk egy Istcnünk v:ln, :lmaz Atya I Oh örök igazságú
szavak, mclycket ez igék tartalmaznak; a
vallás örök alapigazs:lga, .'I világnak örök
fény lö világossága, ól mit lIwgukban foglal nak. S Ilékelll ncm kell aitól lartanolll, hogy
Ilcm viszszhangozzátok, mert hisz mi cz ig;l~
ságball él!lllk, llIozgunk és vagyunk, cz igazság a mi cIcIIlnk, gondolkozásunk, fénynnk,
dicsöségunk. Es mindcmelleU is félelem és
aggodalom log el, mikor :mól beszélni aka-

,.

rok; léleleln és aggodalom log cl. ha (\ tárgylIak nagy;;ág~Z1I. cz igazság nagyszcrüségcrc
gondolok; valóm megremeg. a mikor én a

IS~,

,

Istenbe, melyel az Otök !.ény a teremtml.'ny·
nyel játszat. IlMorság száll belérn, ~ a ben.>ó
h~ng késztet, a ben:0 hang buzdit: szólj,
beszélj, hirdesd az igazságot, a legnagyobb·
szefÍlI és legti~ztállbat; El!:y af. lsten! NekiInk
egy 1~lenU n k van.
Lássuk ezl az igazságot . .. Egy AZ l~ten.

gyönge, véges lény a végetlen egy lSI(~nncl
~zcmbel1

állok; ha én a parányi részecske n
\'cgtc1cnség tengerét, cbeláthatlan mCSlsziséget akarom bélátni; a kiben rész szerin! van az
ismeret. a legnagyobb és Icgnagyobbszc rii
igazságol átölelni s föltárni. Szent félelem log
cl az elölt, a ki t inkább érezni, mint kibeszélni
lehet ... De bátorstig száll belém és min tha a
b')'Ongeségc\ e!tRnn; érezném, mikor alényes
iguság előll árny suhan flt, maga után vonva
sötét homályt ; mi kor a kételkedés szele 11.'1legeket gyüj t, hogy r;\boritsa az igazs.~g fénylő
na pjára; a tagadás vihart támaszt, hogy I.'IÖI0nöljc és clmcrilsc azt. BálorMg száll belé m,
mi kor a merlIly tiszta tli körén tévedez a bölcselkedés, zavarja a világos, tiszta igazsigot;
mikor lUeg akarja osztani az oszthatlan t, az
bterr i hatalmat, .!.Itéve a drimát magiba
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Egy az lsten az eg!'sz tClmweten keresztül !
lia valami sokféleséget muta t, a természet
az. Szemeink elöli myrind lények, lények
I1l miói jelenne k Illeg. Megsz:hlllállmtlnn scrl!:~i
a teremtménye knek, IlIelyek ellepik il földet.
il vize ket, a tengeri és milldell helyet. hol
élő lény élhet. Bál1lulaloo sokas.1g, hl\mul,ltos
sorozat ! S ha valami klllönf<'leSl'p:et nnHat, a
természet lll. E változatok. e c>«I;ls alaku·
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_ _ _ _ __

lalok. c paza r sdnck, nap"ugaras tájak, mc-

Uly Al JSlL'I. _ _ _ _ _~'

győ·

melyek .szellemekkcl" népcsititek bé a lenné.
szelel, klllönlélc szellernekkcl, hol a jelenségek
fOHásai t képzclilek, mAssal a szé p, a jót~kony,
az éle tad ó jelenségek fOHá~t és máS5aI, a
honnan az ártalma!, kánékony elemek, a rom ·
boló erők törnek elő, mással a pUSl:titást. Gyer.
mekkorom s fajom gyennekkorának álmai;

nyOrkOdlctnek. Bámulatos kül önféleség, ba·
mulato; gazdagság! És ha valami ellentétet
mulat, a természet az. E sima térségek és
II magas. emelkedett helyek, e zöld viTány ...

susogó csermely, vizek H1ndérszellemci, erdök
lélelIncles hatalmai, el.ekről bCS1:éhlek a titkos
vnrl!l,s, a titokza tos képek, gye rm ekkorom s
fajom gyermekkorának álrnai.

Iyek IO'0N

qrylllá s lll~nhan

tckiutetnnk elöU
ch"onulna k; lények ,"állozala i, csodaszép alkotjsok. melyek más és mtislé l~gben játszanak;

vJltozatok. e fenséges részletek, ~ép.
ségei a tcrmt'szetnek, ez egymást k{j\'ctő
fi

t'

kOIOnfélesc!gek. melyek Ill cgragadnak.

•

6 II kopár kietJcnségek, melyek megszakitják

lelkII nk

a ndalgá~l,

a Mmerolt szemléletet;

ts

c dCr1l ~, ragyogó jelen:.égck, melyek fölemel.
nek s a SOtétlö láthalár, III eloonilt egek,

mcl)'ck kétségbe, lcllangoltságba ejlenek; a
\'ll!g~g, melyen fOI\'illan II szem, ilO, fejlik
III tlct, a sötétség, mely borzalmat okoz,
félelmet kelt. Mily ellentétek ezek!

Ah, gyermekkorom ~ fajom gyermekkorá.
nak ilmai, titkos ~anbs, titokza tos képzetek,

•

mégis egy az lsten az egész termé·

szeten kereszHl1.
Szemeim megllyilnak a nagy lIIindellsé~·
nek. ts a myriadb31l, a milliókban 1.1tOIll az
egységcst, az ezer kOIOllfél~gbcn és ellen·
tétekben latom azl, a mi, a ki cgy.
. .. Megállok az évezredes sziklák lábaill.tI,
melyeket a nap izzó heve bamára égetell $

•
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~ IdeUllk á\l11enl nehez terhe k, a kt'mény \"iha-

rok m('~edzcllck. Ott áll II fenséges szikla
megdőnthclctlcnül. Rendcltct~se állani szilárdan e\"czrcdckcn át az isteni alkolmányban ...
VirágO!> mezők tárulnak elém, gazdag szinpompa II fOld puha slonyegén, aranykalászO5,
~ldá«)S nyár ... Virágoznak, áldást hoznak.
elher\'adnak, hogy újra ismételjék 3ZI. Minde
killön/cleségek icljcsitik 3Z Ö rcndcJtclésílkct.
1\ csodá~an épitett test is, c stcr,'czetek, II legegy~zcrUbb sejt s II legmagasabb öszs.zctétcl,
a kirMyi ember klilönléleségeikbcn, változataIkban CS \'áltozasaikban, s a nagy ellentétek.
\ ilágO!',ág és sötétség cl1enlélességllkben vállozhatatlan törvényeket kö\'clnek ... A csillago, égbolt ra száll föl tekintetem, hol a minI
fénylenek II fényes álló napok s forognak eze rnyi ezer csillagok, irányi soha nem t6'eszhe,
pMyájukat soha cl nem vétve forognak a
légtelen Orben a mesl:izbéghen, az örök rendet e szédítö nagyszeriis~ben szemlélem __ ,

,

,

S mindezek a jelenségek egy nagy lénynek
a gondolatát viszik át lelkemen: .mindenek
ö tőle vannak" _ Es az őszszhang, mcly megindíll a "ölgyek és II bérczek feleti, tOl'ább
terjed, lo,'ább hangzik a lál"ollengerek ItItIl
6 az aelher árarnlatain ál új csillagzatokon
zeng lo\"ább, mindig nŐ'o-ekl'ö, hatalma, ungéssel áthullámzik II nagy mindenségen, hullámzik a mindenségben", A \'iJág zenéje
hangzik 1111einkbe : Egy az lsten! Egy az
lsten az egész term6zelen keresztül. NekOnk
egy Islenünk van_

ll.

És egy az 15ten IIZ egész emberiSl'gen
kereszHlI !
Hogyha a termé~zetbel1 sokféleség, kOlOnféleség és elll'nléll'.»tg .'an, al embeT\'ilágban
is éppen úgy, söt talán még inkább löhal.1ljuk

"
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ezeket. El:yesck millió 6; rnillió s.z;!rnban,
nrpek elerhel jelennek meg. S minő klllönfCl('S('J!! N~w!tck e knlönfffeséget, e kolönbSt'l!ckct. Qh ncm azt, hogy neh~ny mil1ión~1
a Ichfr, neh~ll)'n~1 a sMga, nchányn~1 afekcic
a szlnjcllcg. Ncm az\. Hanem nézzétek a
klllönb>f~eket, a melyeket a népek élete
IlIUtat. E változatok allépek életébell, ez
eltérések a hasonló törckcdesekben, a mini
egy·egy CliZllle megragadja; a harczosok (SQ.
port~ulása, e szent harczok, e fenséges kllzdelmek c~má~ mellett
mily gazdag klllonfélesé~ei az emberi történelemnck. Es ama
részletek, hol az egyik nép a Slabads~gért
cs igazságfrt áldoz fletet, hullal vér\, a másik
meg a jogtallln~~g- cs igalságtalans~gllak
forgatjil fc~~crft; a hol al egyiknck kardja
\'Illamlsn a 1clkesUlés fcuye, a másiknak Incg
fegy\ele a dUr\·a erőszak 1lI0g0rv3 zörcjc
IlIIly ellcntétek ezek I És a mikor a népek
kebel~ben oly mozgalmak keletkeznek, mc-
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Iyek 111.'111 a szabads;lg ü haladás forradalma.
halIclll minden rendnek a lál1l ad~s.1, Illmden
remlnck ;1 fOlforgatása
Inily zOn.avar ez!
Ah kll1öl1hozó hadistcnek és a békés lIllIn.
k~nak is kulOnboző istenei, melyeket min.
denik nép h;lt;llrmiril ú!litoll és ~ltit haroai·
nak és törekvéseinek!

Es

m~J.!is egy az Istcn az l'J.!c;;z emberi-

kereszt!!1.
Szemeim rnegnyilnak az emberiség I'ilá·
gAuak. És a népek ezereiben és az emOcr·
milliókban látom az egységest, a lI~pck
életének minde kOlönfél<'scgeib<'1I és cllen·
téteiben I~tolll azt, a mi, il ki cI!Y.
NClllzct<,k tnllllek föJ, melyek ernl~kcikct
szíklnfalakba írták bl', ncmzetek, IlIelyckllck
törtél1ehnc é;czben és il melyeke ~rclllél is
rnaradandóbb !1IliI'ekben van megörökill'<,.
Nemzctek, !1Ielyeknek fJetl' ~;h 6; {'lercsz·
~gen

..-tendöknek hostszii történelme és a melyek!!
csak alig egy II!!ckzet, egy pillanal Nemzetek, mcl~k magoll:n.t.k nemcsak mulLat terem-

kItek, hanem diQÖ jövendőI is remélheinek.
A nepek. II nemttlck. mint al egyének, szoletnek, fejlődnek es eJenyéunek. vagy ismt't
újra uQlettclnek. Mindenik teljesít biwnyos
hj\';aúst. S mind e v~ltoz.atokban is kolönItlestgtkben, minde klllönbözö «őkifejl&k
ben, melyekkel a világ nem zclei cgym~S5al
mfrkOznek, aldl emelkednek, aká r essenek,
egy magasabb cztlnak is engedelmeskedn ek;
mmde kolönböző crökifejtésck az a nagy
mozgalom, melynek hullámverő sodra: az
emberistg halaCÜsa. És cmCl ellentétekben
il, hol az egyik nemzetnek nagy és nemes

kO.roclmcl. 5unt eszmékért ... ívott harczai,
lllanylapokon in lÖrténe\em I a má~iknak

gyal.batos, nemtelen hábortl i, SÖtét lapok,
ál~nak cgymissal szembe, egy magasabb
törvény, IZ erkölcsi világrend tOrvénye érvé,

•

"

nyesOl, melyhen a nemes kOzdelmek meg,
dicsöílletnek S agyaláulosokat, nemteleneket
kiséri mtg\'aés, sujtó itélet, .. Törvényadók,
próféták jőnek látásom elé, fénrességek ser,
gére tekintek fOl b a mint a népek elött
tOzoszlopként járnak, vezérlik a klUdelmeket,
ha rczOl és a mint ll, a legnagyobb, a lelki
nagy~g fényével világol az időn 't a vil'g'
nak s plldáján SlOletnek uj lelki nagysJgaIF::
3Z e rkOlcsi vitigrendet e nagyszerOségekben
5 Ő benne, a legcsodásabb nagyszer1lségben
szemlélem. S mindezek a jelenségek egy
nagy ténynek gondolatit viszik ál lelkemen ;
,.mi is (I benne vagyunk', I~tenben, €s a
minI az .isteni",nek hangja kiindul egy em,
beri lelkiiimeretböl, tovább sdll, tovább visz,
hangoua ezer és millió lelkiismeret, átmegy
az országokon. iltcsendiil népek és nemzetek
kebelén. mindig erősödő szóuttal 'thangzik
az emberiségen. hangozik az elllbeTí~ben.,.
A lélek lIuvhangja fejeződik ki, nyilvánul rz
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igében: Egy az lsten. Egy az blen az egész

igérh.. tett, hogy a .sok istenek' olLirain

emberiségen keresztül. Nékünk egy ]stenDnk

zon; dc Ilcm, az cfezlIsbelieknek is ~pp on-

\'an, amaz Alya!

nl n irja: Egy az blen, és a mikor az L~lenek

"dol-

01larin áldozni kénys.zerilik, meghal ajk~n
lala n épp e uavakkal: Nékünk egy hlenUllk van t

NékOnk egy Istenünk van, amaz Atya! A

NékÜnk egy Istenünk van I A kereszlény.
~égnek e nagy igazs.ága fényJelt a mi elő
deink ~zellemében is; a kere<izlén)'~gTltk e

kereszténység ap<hlola a korinthusbeliekhez

beszélve, szólotta e $.Zal'akat. Korinthu,ban
sokan, bár nem hittek a .sok istenekben",
az :lldonti szertlrt:bokban és a gazdag .1'11'delekben" mégis résZlI'eltek. Ah laml]Ygo;;

nab'Y igabága \'011 a mi elüdeinknek \ il~
g~ga s t'lele. Üldözé;, b(irll:in kUI'elkez·

hellek. kü\etkezlek, de a diooQlés éneke:
Nékünk egy hlenllnk I3n!
NekIInk ~y 1'\(,'l1l1l1k I'an, amn Alya L

\'olna eTlöl többet b mondanom. I)(' 1I1ost
ann~l

maradok, hogy 3Z apostol ezekhez be·
szélle, az üszszcs keresztényekhez inléue c

Ez igaz",1g a li

sUI'aka.: .NekOnk egy bl<>nllnk \:111, am3 Z

IL bennttek s elóbb snkad el 31 ~IN, omoln3k

Atya", az üsz"zes kcre,ztényeknek hirdeU<, ez

r:\lok 3 n3s:!y he~yek. semhos:y ez i~3l,;Jgt<'>l
ebzak3dn~tok. A kételkedűknek. t.Lgad\.ilmak
é~ m;hokn,Lk mondjátok meg, ILLfdt"'~·lck.
hogy lill it,g.lIlJluk li i~ a lcrflll'-ttld. nézlélek .u emberi lőrténehnel, a h~ .ill Ln-

igamgot.
NékOnk egy blel10l1k \"3n, amaz Alya I
Mil nem igérhetctt az apo;.lolnak Róma, tilikor IJk.t.rÓl 011 1$ elhangzOIl e szó, mil nem

•

i~azs.á~olok.

ez

i~az".j~ Clő
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gálták azok és nézték, a kik életüket annak
sze ntelték. És a kereszténység nagy igazsága
még győzedellllesebben, fényesebben ragyog
elő. Ez igazság ti szta, mint a nap, ez igazság
mélységes, mint a tenger, ez igazság fenséges,
mint az ég, sót tiszlább, mélyebb, magasztosabb és fönségesebb, mert mindezek a nagyszerUségek ö töle vannak és mi· is ö bell ne, a
ki egy. a kinek legyen dicséret, magasztalás,
dicsöség az idöu át mindörökké, örökön
örökké!
•
Amen.
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