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IQ(II. 

flz unilá,izmu, hiYalha a jövőben . 
IrU., 8 r. Pdntht>'lth·l'lorYith IUhnAn. 

A D. F. E. egyik gyülésén mondottam, hogy az unitanusok 
lesh'erti it lObbi protestáns egyh1raknak. mert mindnyijan egy 
fkzekből kerültek ki és ha az unilinusok a proteslantismus fajának 
magasabb 4gaira repültek is [el. onnan is mindig SlereieUel gonJol. 
nlk és néznek alantabb maradott le3t\'éreikre. Az t'\'angelium, a Jézus 
Krisztus lanitásai és azokban megnyilatkOló SZert~'lel testvérekke 
avattak. HIsz a közös otthon emlékft, mety annyi félrttrtk és 
gyallUsilás dacára felénk int a mllltból. nem lehel könnyen ki
irtani az igazságot kert'$ő szivekbOl. Mi megőri:dtlk keblUnkben 
szerető io'(onddal és örömmel fogadjuk a viszonzás minde l jel~t. 

Most is azt mondom: egyek vagyunk. azoknak kell lennIInk. 
Olyanok vagyunk mi, mint a harc:l"zatban az elő~·ed., ruely mt'g' 
elthi a csapatot. kiktmleli a helyet. melyre törekszenek. ÖSSle

kö\telkl larlva a sereg zömevel, netaléni meglepetesek. oldalTá· 
madások kikernt~e \'egelt. De, hogy ezt lehesse, hogy munk4ja 
mindnyájuk használa lehessen, leljt'S egyetétlesben kell. hogy 
IlIQkOdjt.'k mindkét fel : k~l·ké'zbell egym<ls t<llllogal<lsára. 'if.. 
lIelmere. 

De tovább mell\'e ut llIoullotn. hogy Uli te~lverei vagyunk 
hitben a római katholikusoknak es minden keresztény felekezet
nek, kik Jézus parancsai szerint kivánnak élni. ha hitáguataillk. 
uok magyaltUalanl1 k a kultus gyakorl!stmél eltt'mek is ulaink, 

Eggye tl'Sl. minket a Jezusi eszmékben lej lő n~ szeretet. 
melynek bens6 melegénel elUllttk, llleiSt'mmisD.l. ami elvalaszthat, 
csak t'iY marad meg : hogy 1I\11ldnyajan KIL:>l:tus ko~'ető l. qy-
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atyának gyermekei vagyunk, kikrrt'k egymást szeretniök, bajai k
barr támogatniok. segitrriök kell. 

És ha a szerelet, az emberi szivrrek ezen legmagasabb in
dulata csatol minket a kereszténység minden fiához, de Krisztus 
szerirr l nemcsak hozzájuk, de lIlinden emberhez c világorr, legyen 
az zsidó, mohamedán, Confncius vagy Budha tanál hirdető 

M rmely vallás követője, legyen az atheista avagy pogány; miután 
ezen nagy szeretet egye temleges az egész emberiségre, mely nem 
ismer választófalat az emberek között, mely mint a nap sugarait 
szétterjeszti, - áldó kéz gyanánt az egész föld tekére, mint azt 
Krisztus tanitotta : ezt hirdetni és terjeszteni: hivatása az unitá
rizmusnak is. 

Kötelességünk kezUnkben ól bibli;1val keresni, magyarázni az 
abban foglalt lIagy és szent igazságokat. E ... ekbŐI kifolyólag le
gyUnk apostolai a vallási tUrcImcsségnek és felebaráti szeretetnek. 

És most tegyUnk )litvallást arról, hogy ami Atyánk az egy, 
igazságos, kegyelmes, nagy lsten, kibell megbiznnk, kihez kflld. 
jük gyermeki szeretelIel mindellnapi imankat ; és tanítónk az ú 
kUldöltje az ember JéZllS, kinek tanitásai, ha megfogadjuk és 
azok szerint óhaj tun k élni - megszerzik lIekUnk az élelben el
érhelő boldogságot. HirdessIlk a békét. a s:tereletct. mely meg
nyugv4sl, megelégedést vihet a gazdag kastélyába ugy, JIlint a 
szegény kunyhójaba. 

De álljuk útját mindenkinek, ki ezek crvcnyesUlését meg
gátolni, vagy hamis tanok terjesz tésével IIlcgbénítani, lell'lrrri 
igyckszik. 

Ezeket hirdessUk ri jövőben is meggyőződésben, egész lé
lekkel, - mcltóbba t ncm cselekedhelUnk valJásalapitónk Dflvid 
Ferenc szUlelésének négyszáz éves cmlékUll nepcn. 
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