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kor kcresl.!~ny;n~k IS. E~ /I p.lIran,,, lUlajdon k~JlCn a keresI_ 
!~ny valJb Ill lkn>t~n "aló newlk~ btillli!. E,,~ igy~ • • 
s za nk mi is. amidőn az unitárius "alu $Zellem~ben ne"o'eljO k 
gyermekeinket k embc l1Jrsain ka t. Mert ez a !Icvelés egyel 
~Icnl a Jézus udlemét>cn való ne"cléS$el. Ha nCm Igy vol
nAn k rnq:gy(lIOd'l', 5 hi fi: II me~zódésOnk nem ,'OIna 
megdllnl hetellen. akkor ncm vo/n.1l1 k méltó k/h'etlli a Jh", 
eszméinek. és igaz tagjai egyházunknak. A kert'Ulén)'5ég kö
zéppontjában Jézus áll csodásan vonzO egyén/segél'eI, fenS4!. 
ges aLllkf:h'aJ, eszmény i ~elé\'el ts tanltásain l. Az " élettt 
ts lanitAsait hirdel nIInk, tan itanunk kelJ minden népeknek. 
Eszmélt, hi tét ts meggy/lzOdését, az igazságért fQl)'laloU csüg
gedetlen, s az emberiség boldogrJ.ga érdekében kilejlell mun_ 
ká~gál .il kell IlltelnOnk a mindenkori emberistg ,"zi"ébc 
ts lelkébe. Cule il fl lehet igaz célja " all~ sun knak I ~ Ita l .iban 
a kercntény vatlbnak. Igy mulat juk meg, hog)' érenOk kOIc
leswgonke1, 1!uliban vagy unk teendőinkkel : Igy teslOnk 
bironysigol a ITÓl, hogy gyakorlati elj!rAsunk ti hilelveink 
egyaRnl aJnus Krisztus o!~lo!ben ts tan lUl-iliban K)'öltcrtlnek. 
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Az alapige szavai mesu e vim ik az ~mberl a hil t s 
gondol kods világAban , midőn azoknak értelmét k az azok· 
ból folyo tanlllsAgokal keressok. Oly InagaSfI emelik, ahol 
il ludás hat.:llmára b a hil efején: rgylormán SlO~ van . 
hogy valaki tiszlá n láslOn, oly tiUIAn, hogy lelki megel~e
déssel állhasson mea;, ts a bens<'! megnyusvás amaz érl~sé · 
"cl Itkinlhtsil(' n szét k iki éldc nurgaslaUn, mellycl Jél us oly 
sokszor ejtelle b.imulalba II 5Okaagot, legyvcrrzle It a IZ('n· 
vedélyeket. ts nyugtana mes a 1I1,·ekel. 

N~nI ismeretlen ego!Rcn előtl(ln k cz ~ ",cssus~g ~I ez 
.. maguiJI. Men élelOnk emelkedel! j>illanaI8iban. 3"3gy a 
világgal, II élei nagy pr6Wival ts sat;lt bcns<'!nkkfl ~Jl'OIl 
nagyobb harcainkb.:m nyeri győ.elnlOnk t rnlébcn jArtunk mi 
még mcS$lC és m~g3lan hitünk bi,odalmilball. Dc Ichct·c 
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u.q;'tI'Ó rc.ink flé~,·c. h~ a szell~m; n hItélet magaslatainak 
li!1'tól v~l ó lrH'g~lllellté5C mindan nyiszor tljab!> "chél$~gekkel. 
,ll kll zdelrndkcl IM? Csuda-c, ha ",hittell ,ijabb elinduM_ 
sunk bizonyos tartólkodó fél~lcl1l1ncl és lI,;mi aggOtl,11QIll_ 
mal van összekötve? !l isz a sikcr mind ig bizonyl"la", a 
győzelem miBlI;/: kétes. 

8flOnyos tartÓzkodással és némi aggod,lommal 011'3$. 
Iam Ici hál én i, a Slcnt lecke szavait elölletek ker. ai. 
Mef! IIab1r tudom, hogy azt a gOlldolatot fejezik ki azok, 
melyek mimlen emher lelIc ében tllbb~-kcvésl>b~ élllC k, <Ie ,,~t 
is érlem, hogy az awk kal való fo); lnl kozás a kÖ2önség~sc" , 
~ mcgszokot1an jóval fd~lcmclkcd" érlcllncket ébr.:szt mi. 
ocnnOnk. A Jhu$ nava'!>a" oly gondolatvilág bontakozik 
ki cl6UOnk, nltly mig Clylclól éppen a bl'nnOnk lakOlÓ iSIeni 
~Iek alapján a Irgtermkzctcscbbnek Ijtnik, add ig másfellll a 
mcrt5uég $.;nezctét is magán vi seli, ha kics inységonkre, 
nem eg:ys'cr tap~Slt,l lh~tó t~hetctl cnség(llIkrc, vagy sikerielen 
U\rckvcsci"krc gondoln"Ir, Mert ha az Islen lélek, ts ha az 
81 ember - nc keressO k most, hogy mily mertekhen _ 
lel kes It ny, auz részese az örök illeni léleknek, ncm ler
mészetcs-e J~lusnak 3'M kijcltnt~se; .én az Atyáoon ts II 
Atya én bennem vagyon", tudva, hogy neki az isteni eró 
mérték feleli 8datotl, ViSlon t, nem I1lnilr-e merésznek, lia 
a véges elmével és 3Z oly sokszor mcgrclldOlö hittel biró 
cn,ber - a JéZl'S péld~jjra - abban ~ ludatball ri,,!;aIJa 
,nagAt, ho~y ő 8Z Istenben és Istell II benne lakozik 7 I 

Valóban, minden tcrmé;;zetes l.itszata mellett is, nem 
cgazen Irönnyll kéTdl!s el. Ha nem cllenkc~őleg o:y sllly05, 
lllélyreható kije~ nt~se el az Id ~ezllőnek, melynek megérté
Rre és másokkal való megértet~ére teljes hitünk és ösues 
tud'\sllnk CSOl'Orl0511áSllra vall nO kségUnk, Me I tá,l1, m!!g a 
tanltvAllyok is lleheten tudlak a hitnek ama m3!;3slntilra 
lel~me\kedni, hova ~ Jt~us kije\enl ~r.ének megértése e, ncli at 

,'mberi, Pedig ktll,'ellen ktlttlO kben voltak MeslNoknek, 
Ismertek lelki vi iigAt, gondolkoz.:l.smódj~(, (tljait ts I",.eket
iCil jobban, minI ~rki mAs. Napr61·nap.a lilhalt.'ik szeretö 
lelke "'egnyi1alkolá",~nak a j<:lcit,' ~rClhcl1~k j6 nl~~"ek 

; 
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mekg dobog;l!J,t, Ok voltak atolc, akik a J ~zus tan íUuinak 
egyik \egltnyege~bb ,éSlét, azt a kijelentést, hogya. ISlen 
az emllcriség Alyja, és az ember Islen gyermeke, legel r'Sllir 
hal!haltAk, é5 magukévá lehellek, S mégis, midőn mM maga 
Jézus is abban a hitben él, hogy lanllvány3i ismerik teljesen 
MesterOket I általa az Atyái, sőt himk világában minI min 
denOtt jelellnl6 hatalmai tis.t.in láttAk Ot, nagy meglepeté
sére ~pp a tallltdnyolt .,odból keLl halla nia a megnemér
tést elánil6 felkiáltást ; .Uram, mlltasd meg nekOnku Atyát, 
és elég "ckUnk," 

Mini alrit várallan meglepetés riaSll lel biztos nyugat
miből, ugy hangzik a Jézus felelete eszavakra : • Ennyi (!Ii'>
to}l fogva ,'agyok veletek, m:gis nem ismertek e engemet? 
Fikp, aki engemet lál , lAtja az Atyát", mi modon momlod 
az~ri le; .mutasd meg nekünk 31 Alyát", S mini aki nem 
nyugszik meg addig, mig hitével, tudASlIval és minden ren· 
delkezésre áll6 eszk!'lzzcl sajill Irépmá$ára át ncm formálja 
ki v,\lasztottj,lit; mig nem gyóli meg tclje~en alokat, aki k m~g 
",indig téves IHalron járnak és helylelen irányokat k':h"e lnek, 
Jézus is, hogy meggy6zödését, Istenről ts al emberiség mi
voltár61 uját lelktben leszUnldöll k ifogáSiiI tanJlvanyaiba 
egészen J t!'lntse, meggyőzésre szánt erővel folyl~tja: "Nem 
hiszed-e, hogy én Jl Atyában ts az Atya én bennem vagyon? 
E bcslcdekct. melyeket ~n 5~ólok nektek, nem magalllt(\1 
szólom, ha~em ~1 Alya, akI é "b~nne," mara.!, 6 cselekszi 
c cselekedeteket, H'gyjetek nékem, hogy tn a. Alyában cs 
az Atya énbenncm vagyon: ha nem híslitek , a (sclekede
tekéri higy jetek nekem," 

Meggyó.adésem sunnt oly felséges e;;zmtl é5 kiki 
s10ksé~b61 uedO igazSllgol hirde l e ~zavakban Jézul, min/il 
a kor,i bbi vall,bok hitretldslcrében hasonló lintadgban hiába 
keresU"k Az Istenben lakozó emberi, és u emberben lakozó 
ISlent sUnllcllcti önmagában, NClllc$.1k scjtetll engedi, hogy 
van valall1; benső viszony 1,lIcn ts a. ember kO,tllI, ha"e", 
«ekkedetclre hivatkozva, Wrttrrhct"1!eniil mutat rá , .... , 
bogy lsten az emberbe" ti, 

Az. alaplgc !<Uvaiból kiolvashal6 e rn~ly Ülclmű 
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kijeJcntbit abpj~oon rlfogaJva. Y'l.iI:"juk 
'IlIUotgAt 

I " Jbus élclfben k 13nMsaih,1 11 t!t 
lJ . mimIcn ember lelki, szellemi ~IN('bc". 

, 

annak 

.Nrm hiszed·t, hogy ~n a~ Aly:l b.:ln és az Aly~ ~ n 
111'1111.111 V3!;}'on? E heutdekct, An,dyrket tn szó lok nekttk, 
ncnl maG~lI1lól szólom. I"ncm az tlly~, nki til be""C'" """,,,1, 
II c$elckni c esc l ~ kcdetckct. HigyJctck ndCl1I, jWI:Y én a~ 
l\tyáhAn ti n. Atya éli benncm v~gyo n : lia Ile", hisliiek, II 
c$<:lc kcdc1Ck61 higyJCICk n~kc",. · A~t n\olld~", ~i., hogyelek , 
I",,, II s.nv~kban a nagy gondolat van klfejez,'c, hogy lsten 
az emberben él, s cz igazság rnindenekelötl a Jhn, tlcttbcn 
ts la"lt~uiblm ini kifejeztsrt'. 

Nem ctlom bc'Ivebb vitAt kezdeni afel61, hogy VJII-e 
egyjllalJn valnmi vluony lsten és az emlJer kll.lIl1 ? c.u~" 
I, ivalkozom egy találó mcghat.iroz.tsra, mely nt mondja, hogy 
. Isten oly Itny , kit az embcri lélek, mihdyl IZ lIniSlIICl\"tllett 
IlilOlly05 fQUra eljutott, már SIIj~1 ler",~ue!éll~1 log~a alOlI 
nal megérez, keres és bensölo:g ,ncl:'s,"C" , (Unilárills kis 
könyvlAr VI1I. 6, I~p.) Dc cML eltekintvC is, ,,,idll,, IstenI 
lélcklltk ttl undjllk, s u emile/ben al ISIeni 1~lcknek ICI(~I~ bb 

CKY l'ar:myM, "SY fénysugarát fclléICIc~lUk. n ke,,", kö.OIl 
aZ IISSlCkOIlClél1 mAr clll.llal is IIIcg,\lIal'lIolluk, Vngy midlln 
Isten i lcrcllltOnck, és az embert terCIIII",~n)' nek h l~nük, egy 
bizonvo- _lliZonynak alétezésél szUkSt'gllc,nlcg illegenged
tUk. TeremtIl és lercmtmény ~ét killllnbözll logalonl ugyan, 
dc nem IlInyll1l, hogy az !IsS1ekOUclts,,~k I)f.Slel $,lIlai va
I~ha megszakadllllttlának. lslcn alkotásaib.1n i!s tCfcmlmtnyei
ben jelenli ki JllandÓlln IInmag~l, s legesodAlntoubb nlódOll 
éppen a. emlJetbcn, kil az Irás uavli iJcrint a mag~ képére 
b IIalonlato.ság6ra lere"'tett, keblébe tili lelket kbell, a le
Itmlb koron'j~v~ lett, k oly m~lIOs.igol adon nCkl, min6vcl 
m.Iol toeremlmtny~k nem birnak. Az e,nlJer pedig ,ilcnl cr6t 
tru lN8~ban, mil igycku.ik kifejezbre jUlIaini lcrt'mlbtihcn, 
munkjiban, alkol!a.aiban s lelki élele n,inJen monanal~blln. 
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l b a ttrcmt" ~ tefC",lm~nyben ft " ttftM\ln~"y ~lt.,1 nyil_ 
v,\"1I1lI ölun3gil , bo ha ez loIyto" am'l "tin djt)'Ódik ft 
D",",,,,~k dic,;{oso!gére tÖfeku ik , "kkOI' v~13m; Ihn .. kmll ka
poc5ll'1k. ".bn .. v<sw..ynak kflstglclcnOl lennie kell a kehő 
kl)lIlt1. 

Al Istcn ts az emher klh!llt le,milló u a bi:ns6 vi
lZ!)ny U alapja annak. "(lgy a. Ilte",l~k a lélele ts I~n~. s 
a vil~ghoL val6 V'5«1111.1, vaI3l"in' Hl embCl1Iek dlja ti fen
tlcltcli!lt. s ~1L:lI.iban miv(}II.1 é~ 3 ~1I.ighan ,-aI6 htlyzrtc 
""mlig ~rdckdtc és foglalkOltaU4 a ... mber! gondolkQl3~1. 

Ennek voll nz eredménye "', h08Y llI~r " r~gi vil;\W vnll.\s.>i_ 
hall, a hiltlcl és ",;velődés kgalsó lOU". nz "n'\)crek kél" 
Uli Isteneket ajkaitok masuknak. kik ~t valami hat,.lInu Mily 
~lakj~bJn slcmlélleHek, v~gy 1.'\UIlI1Jllan magnba IlelytllC~, 

mintegy mcgdksonll helyI\", jelezve kOIOntlscn el utóbbi tl!~1 
Ilcmeuk ali, hogy milyen rni,nak ~, bizonyos tt kintetllcn 
mily hon.ilérllctcllennek k~plCllék Isteneiket, kik Iclfog!SU k 
U(',inl ~ jó i!s fOSSZ szellemek ig~ny~flek'vel kolJllányOl.
lák a vil'got, haocm jelezve q;;)'Slc","ind a tOIUk való fUg
gbnck ~rtd~t is. E Mlog.is b hil "C,inl a kW"' tll b ked
vczllllen idllj:Ilás nem n terll1~et hajlhatallan vaItörvényci
nek, ll;1ncm n istcnek örömének v~gy IlaragjAnak kllvCtkcl
ményc voll, ,'ala",inl 31 emller ~lc~llen i. a. áldás vagy 
CUP.'\I. 

Ebbeli a bilOl\ylal~n alapo" "y"~vó ~s nl eSlcrs~ge1icn 
nl kotou hit_ilágban a, emberiség k~plel(\do'snnllc i~lcnci 
10kkal I~YiIlahb vollak ,nintlcn kl:l!cllo'gOk daclf.t is, n,inl_ 
$<:Inll"lo;y az emher olll".ga és ist~"ci ~OIGtI ... IIssleklllö kap· 
clOkal hclyl'S for",iban mrgt,,"11,~tl3 VOhlll, Mig euel nCnl
heli u IlIenck IZ !Inktny b hatnIom ellkOzeivel kénylIk· kW"nk 
ucrint ur~lkodlak al cmheris.'g b n VI".!: leleti S ha k<'$6bb ~ 
gondolkO}ús tisztuIJs.i,·al aJ i~t!nhit If n.ind nUbb t,,,,,hilt, 
ti id".cl a. ~rnbernek a vil!gban való tIely.et!re nézve is 
IJnláhb felfogA. ~1I I~lre, de m~ mind'g távOol volt az 
emherist'1l allól, hogy Istenhez val6 v;S1ony~rót helyes 1.1-
fog.bt ~lkoth~loll vollla n>:,&,\n.lk. En".k II lelfog,isnak bizlos 
~13p'" ht:lyclék és uOkst'j,'uerQ ki~l.lk""S/1 ktSÖbbi IdOM. 
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voll fentartva. a rni~or jOn v~la k1. ~k; "ellc'n; e'ej~nek I~I_ 
cscstgének, hitének és '~d hárla k hatalmával meg 'tudja 
győzni u cmherisfgct arrÓl, hogy Istcn nemcsak ~ villám_ 
I~st.a n . nemcuk 11 meny<JI.l,gésbcn vagy 11 lcrm~p.eti csap:;_ 
sokha n je!enli ki IInmag,i t - mt rt clf,:k nem rgycbek, minI 
II lerm~1 rCl1d~r.ek mcgmagyar.hhaló jelei, melyek nem 
függetlenek IIgyan ISICnllil, dc az emberiKg ~Iclére elhatA
rOló befolyAsui ntm lehetnek _ hanem kijelenti mag~1 
kalllnll5en az ember lelk i életéhen, IIJrtéllclében ts hitében. 

At emberiSl!g ucllemi vezct~Kre é$ irányltás,irl hiva-
1011 emberek kOlÖU e kijelentés t Jézus hi ,dclle II Icgvil~go

sabblln ts Icgc!fogadhalóbb formába" Al cn>beri\tgel ú 
emelle fel arra II szellemi magaslaira, ahol Isteni h önma
gát meg ismerhene, f$lcnnck lényét, b u orlm agiban levő 
erők et , & azok n~1r rc "d eltet~~t megért hel1e. Ez~rt van az, 
hogy a Jézus megjelc n~se új vi l'got jelent az cm~tistg 

5.Zcllemi és erkOlcsi életében I 1Or l~nelmében. Ez az "lj vili g 
új eszméken épOIt fej. Áz ismeretl en új eumék pedig, ha 
megtal'lj~ k az tiL, l a n lvekhcz, lij éldet teremienek. Rendrl~ 
rendre átaiakItják a vil~got , más jrányt 5ubnak a megszokolt 
gondolkoz!snak, megsemmisIt Ik a hauonlalan képzclwés 
szatem~nyeit , úljál vágják a c~lnélk ll1i törekvéseknek, új eget 
és új földet adnak a z ember lábai alá, melyekben igau;ág 
lakozik. Jézlls saj ~ l állllása slCl int iS 3Zért jötl, hogy bizony
ságot tegyen az igazdgról, hogy legyen út, igauág és élet 
az emberiség uámba. S tcrjen lhetctl volna-c ál dásosabh 
világosdgo t, minthogy kijelentette és megé rtetle, hogy I S IC1~ 
lélek, örOk "cgteten, kinek nincs kenietc és ninCl végc , iri 
egyszerre mi nde nOlt jelen van és munk~ lkodik mindeneknek 
javára ~ ooldolo;:ság.1i ra; legfőhb OrOmc abban lelik, h~ tc
remtményei vel }ól tehet. 

A ftilcllen fokolI '"0 képulOdl i 'Hal szGlt tOkéIellen 
i$tenek teh~t rendre cllOntek a tiuünlA'ók nemében, I azok· 
fUlk helyét 3 l is ~tlll t allD gondol koú s viUigában .az ~gy ls~cn 
loglalta. el, aki lIemcllak a vil' gllak, hanem a ~lligt>3n ml.n
den Io!nynek alkotOja, IercmtOje,~. az embenstgnek atyp. 
,. ~'emuntnJek IZ O g)'tmlekti , de az Os.ueJ le,cmlmt nyek 
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kl"tzntt mint .. elkml v ~16M ~, mint Kond ~lko) ó I~ny. ki érle. 
lemmel. I zab3d akar.lllat t . h ~lh8t~ IIJII 1~ lek kc l van lej,,, 
h~,v~ . l'ICS~.c kkmclked,k u emher, ~klb<:n ~~ ~le lll l tlln 
nlttt~1I t ld Cl!1 lJ V31', mdy "cm tgy~ b. ," i~1 tOktleltsttl ni 
lolyloll, • • le lk i rOk'IIIMg k,11>CÚII mind kOl e~bb lutIl; 
ISlenhez, érezni hogy nl; Istenhen vaR)'lInk , ts. u ISlt ll mi
~nnBtlk. 

Ez a tudat R Jt <IIS lelkében IlllL'11 élt . S va llnl Ul1 l 
izellcllulcg nagy clnbetd a Ictkllkbcn élO " "l'y igawgúhl 
al cmbcriitg elOIl rCIKI. e- lcnd,e lelt~'I~k, mert ntvelll, épilli. 
lelvi lágO$,t6 etllt tulajdonltallak awkllak , melyeknek ól kO,
ludatba va l6 álj'"~ 1Ia kCM:lkcl tébcn a téyu Itlf<lK~§Ilk las· 
$.Inkénl eloszlAlIak ét. a y,tA(:<JfJI.ág mag11~1 te.jed ; Jhus il a 
kor,\bbl ,·alU.rok il merelelhOt,. korJnak téVe!: hilnhcleihOl 
és va llá_lr41Iy~~I IUtOl t eSlmt il k!4u11l1 igyeku ett embe.. 
t.i,"", ival , 1o(11!Y a! r. lelk t~11 J I i$teni vi l.1/C~ folytán 
,ltlklll lllheteUcn kmcelé It tt IKau ' lI"kal mimlencknck kOl
kinCl~vt tegyc, I IKY hlva t.:l lol nak és rcndeltetésé nek eleget 
legycn , valóba" ~ • vilAg vil"'~O$dga ' leKycn I 

E Idki vilj Kouál;flDk Icg5lcllb l~nylúga r;l akkor tŰll t 

lel, mikor Jh us lti lell t .MI Atyj nK" IIJ II &1611tolla mc~, I 

fOh!breal lClle a telkekbe'l 3Zt a luda tot, JIOgy al c'lIber cn
nck az Atyának a gycrr"cke E tuda tnak Clak Icrm cszclue. O 
kővClkcll11~nye i vottak ama na~y pal3l1cw lalok : .fle,cl ll 
IstCIII ' , . $l cre.seo,l Iclcbar:ih)t)at". 

S midő" Jézll l J t emberiség vall.t5i mCK,lj ~J b'na k él 
hilvilAJ:3 bcnsll ,\Jal,l kul.iu llak nll kr.t!génctcl>llJ kiJuly61ag 
prMé l81 lIal(y c.őve l ha n~"'l18 l1 a .1 ucllcmi, vattAl i cl erkOlcsi 
élc! IIIfK"rjhoo.l~lá l , egyéb d lok mellell az rsten atya§;1g.l nak 
él a~ ember II ~ú"lill ak a megé,tésére alr arta clveuc ll i 5 
vezell e ej ~ meK~, IO lelkekd. A, Il te n lényének &: az 
embe, mlvultának Ign i !IIcgértbe alnpjá n monIl halla Jo!ZU5 
( IUvakat 'I: .(;11 él az Aty. egy tk yagyullk-

\)(' h~t valóban Ichelnt " ez mJl ktppen ? IH .. ~ , tm
I>crnek amil a legIttblJ e,~ nycl, .nllk 15tcnn.ek Ifgnl.gl$l
tOl;lbb lulajdOQJJK.~ Es ml mag~na;" J~z usnak lanJt.bilib61 
tudjuk, de ... ji! élelOnk lapa'"'t.1~ lal ból II megt.1nu llu k, IIOIY 
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lsten nemcsa k mindenüU jelenvaló ~I mindeneket bl:löl llI 
,~nC~i val6úg, Ilanem s~erctet.~. igns.ig, kllnyöríllli. 
hosszutild és mqbocsató Atya. S nemde magunk is III 
tujuk jgu embt. nek és klh'clendll példánykipnek, alrinek 
4!lcl~t 5 majd emltk;'1 c szép isteni erények ékcsilik?! 

Ahol I I'égeil rg~' összetalálkozik, oU a rokon yon;lSOk_ 
nak fel nem ismerése a szellemi vil;lgossAg elhomily01dl;l.d._ 
nak a fele. ~n legalább, amig azl látom ~$ érzem, hogy az 
ember lelke lstcn után vágyik, s fOldi küz\lclmei és uklalott
sága; k/JzöU aliSlenbcn val6 hitnek és bizalomnak érzetében 
nyugszik meg és nyer új erői a további küzdelemre, addig 
mim.Hg a legjobb meggyőződéssel \'3110m és hirdelem, hogy 
van I·alam; IIsszclröló kapocs, valami rokon vonts lsten és 
az embe. közölt ; van ,'alami t>e1UŐ viszony U isteni ts 
emberi 1~ltk kOzM Vallom ts hirdetem, hogy lsten me~
lenik al emberben; él, munUI, buzdl1, vigasztal ~s boldo
glt; megjelenik bennem. benned és mindenkiben, emel 
minket mind Iöljebb és leljebb ; "onz mag!hoz, mint a nap 
a ICbbi ~gi I"teket; mint a gondos apa szokta elöllen gyer
mekeit; meglogja kezeinket, IOlvl'Sz karjaira, visz, ragad mag;\.
"al l0v;l.bb a kötelesség útján! , . . 

Ezt a hitet erősiti meg lelkemben a Jézus egész élele 
s bámul3t(lSan szép és tiszluU gondolkozása, megragadó pel
d:lja és meggyőző tanMsa. Oh bár átönthelném lelkemnek 
ez erós hitét a li lelkdekbe is, hogy adna cIllt a ~Iijggedc
zőne", cmeln~ lel a porbasújtottat, acélomá meg akaratA! a 
hiven kOzdőn ek, és g)'újtana fénylő világosságot a homályos 
lelkekben I Oh bár ti is lel tudnátok logni, hogy mily nagy 
bololybsal van mindannyiunk életének szépségére és kOt
dclmtinek $ikerére annak a hitnek val6$ága, mely Jézusnak 
a nthNen hivő tanitdnyokhoz intéult eme slavaiban log
laltatik: "Nem hiszed· t, hogy én al Atyában és az Atya én 
btnnem vagyon? E be5zkteket, melyeket én szólok nektek, 
nem magamtól lZólom; hanem al Alya, aki én btnncm 
marad (, cselek"i e cselekedeleket. Higy je tek nekem, hogy • • • 
én a~ Atyában és az Atya en bennem vagyon ; ba nem h,sZI
tek, I cselekedetekért higy jetek nekem" . Meri e na.akban 

I 
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II a hit van kifejtve, hogy lsten II en,be.hen ~I, mely hit 
nek al igazdg:lt semmi oem Igazolja uebben, mint a Jézus 
h.uonlllhatatlamil sUp élete és tanitásai. 

IL. 

Azonban az at igazság, bogy . ll ten az emberben él" 
• 

nemcsak a Jézus élelében h tan llásaiban IM trlhetö I!s 
megfogható ,nódon kifejezl!s.e, hanem minden embtr lelki 
életében. ncmes törekvéseiben és szellemi mfi~ödésébcn is. 

Ez Icrmeszetcs is. Merj ha Jhu$1 embernek tarlom. 
aminthogy másnak nem is tarjhatol11, ak:bcn nislensél: eu
"'~Je látható alakbM nyil.anult , valan,inl az emberi méltódg 
il addig még nem látot! 1Ükéleteu~gben dlC$Őmt .r.eg, és 
akiben - talán nemesebb VOMsokban - de ugyaniUOn 
érzelmek, dgyak, indulatok, tötckvé§C'k éltek, alntlyek miMlen 
jóravaló embc.ben többé-kevésbo! fcltalálhatok, Jkkor maga
mat il, emocrtinaimat is, kOlönöKn pedig. szellemi élet 
kidlósigait szinten olyanoknak kell tarUnom, kikben az 
embernek Istenhn: való viszonya a bennünk Itvő isteni erő 
munk'lkOlUsa altal kilejezésre jutbat ~, kell, hogy jUlSOn, 
és pedig sokkal nagyobb mtrt~kben, mint Wrmely más 
teremtmény életében és mC,köd<!sében. 

Azt bizonyára nem sz!lkségcs magyarázni, hogy annak 
B kOlönbségnck, mely az ember és ",As jeremtmények közeli 
hllünk szerint és ismereteink alapjAn határozonan fennil!. 
alapja a lélek. Etc" al alapon nyugszik az ember mél
tósiga, felsőbbsége, tlikéJetcsedésvilgya s IZ I hatalma, 
mely I terrnwet erői t is igen sok tekintttb(n sZlIlgála
Üba hajt ja_ 

Ntm kutatom, hogy Islen sztp viljgában nnlllk-e IZ 
emberel! kival még oly lények, me1yekntk v,n lelkak, s ha 
igen, mily jollu az? Ez. a k~rdés a tudósokm tanolik. Hadd 
vivi'k hJl ók a han:ot az iga~g érdekében l Viszont azon
ban annak a puszta ,iJlit;\snak b<'Ivebb igazol.i$ába scm aka
rok botUlkozni, hogy az ember lelkes lény, aki a testi étel 
mellell nellemi, lelki élttet is él I E ttrlyt egyuerüen elfo
gadOm, mcri a.. megegyezik hitemmel, gondOlkozuommaj, 
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~I(!tem Cél~\'J I . Sl'it e kérdHben a hitntl sokkal több éllel_ 
.~mben ; bIztos rudal. Em a bixlos tudatra fektettm a~t a 
hitemet, mdr az embernek Istenhez való viszonyára vonat_ 
km;. , s lIt hirdeti. hogy lsten 31 emberben t i 

Ez a hit azonban fID' pillanatra sem gyöngiti meg azt 
,1 keresztény IcifogiIsI, hogy az cJ!lhcr függ ama hit halall~n 
föval6ságlóJ, kll Istennek IlCvuíinlr. Hanem megérezteti viiA. 
gosan, h~ cz a r(l~gts ncm olyan, mint az ,irt ts h olgat, 
hanem amilyen lellIlI szokott SlülO és gyermeke között A 
lelki , .. nellem; élet kapcsolatán van a. fölépít'·c. A tesI a 
f!)ldé, a Iflek Isten ~. Egyik a mulandóság játfkszcll', mási. 
az örö kélet kincse. Ollkcnl következik tchál, Itogy a lélek, a 
s1c llem mUllk.lja az, lImi kifejezésre juttatja minden ember
ben az iSH~nil. Az emberi szellem rtgmúJ1 aikolásai közli! 
ir;cfI ~ok ról ,igy beszél az emberi$ég történelmc, mint szép 
eml !krő1, mnradandó kincsről, régi di~sóségröJ. Meri I mull 
sok nép és be<:sts emléke nemcsak az emberi swrgalom ~S 
ngyesség eredménye. hanem az isteni lélek ihletésének is a 
hirdetője. 

Az ember ma is szellemi élete magasra és lnesSIC 
számyaló erejével, és az ebból Cinkent folyó szépe.t és nc
mesért \'aló Iclkesedés~\'cl bizlosi1ja a maga sz.ámára az 
elsöbbséget és az ura lkodó batalmal. S2:ellemi alkotbunk 
al~pia, for rjsa: ISlcn lelkének állandó mCikl:klése mibennünk. 
Amikor valami nas:)'ot, valami szépet, valami rendkivüli t 
Ititunk. onkénytden01 felkiáltunk : mily isten i alkoüs I S ez 
Cinkenics megnyilatknuls nem eg}'cbct fejcz ki, mint ut, 
00gY az ember az alkotás mfivéstctébe nemcsak testi erőt 
vist bele, hanem belevisz, tudását. akaratAt, lelkesedését, 
l>elcviszi rálcrmctts.!ltél és egész lelkét. Valóban, minden 
eredményes munkán, de kUl önösen szellemi, tel ki életünk 
mOködés.!nek minden alkoli.án felfedczhelő az isteni Itlck 
hat:),dnak a nyoma. Ha megn~zilnk pl. egy gyönyörű szobor
mOvct, meLyet igazi müvé.z alkotott, nemc!;<lk ~ mesteri k~t 
muuUját látjuk, hanem I mÚI'éS/! lelkéuek frnomsJ.gát 's 
leotvlsiuk róla, Annak a Slobormüvtnnek lehelIalAn 
anyagi értéke enélkOI a leLki finom", nélkQI is, de igni 

i 
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sz~pKgcl és mOv,'ui ért~kc1 • műv':'U leLkének r.lhatál,l 
átlaL nyu. Egy valóban szép köllcmény megh~t H magávJL 
ra~aJ, mC,1 mCl(ércnuk benne ~ költő szivc dQhog~s:lt, sG I 
látni véljük lelktnek sul rnyalis.'it, mig cz érzk és lélek nél_ 
kül, ha me~vol na is D forma, hatás ~Iyelt hiokgtn hagyna. 
KeJvclt $lónok ~yOnge hal1{:1lal is lehet valaki, I,a lelket 
tud adni a Ilts!&lnek, de a Icgu cbhen csen~6 hang is 
olyan, mint a .engő frC és pcng6 t imb110m, hatbtat.:lI\ul 
hangzik el, h,l hiAnyzik belőle at érz~s, a sIin, D mclegs(l. 
Mer! ez al tulajdonkcppen, amely mint a villanye.ö, némely 
testcket magáho, vonna , és lebil incseli" rokon sz;l'Cket ts 
lelkeket. A léleknek ez a ráhat b a, sz.irnyalása vagy kbilin_ 
cscl6 ere)e otyan al emberi munkA .. , millt az érell gyil_ 
mOlC'$Ön a finom miz, melyet ha lelorO llünk, maga a gyü
mOlcs megmarad "gyan régi alakjában, de eredeti szé~gét 
elveszUctIe, s aZI soha löbbé viuza nem nyeri. 

Azonban az ;st~ni léleknek n emberben k az emiler 
által való munkálkodá s~t nemclak a nagyszerir ts nagyobb
szabAsú alkotbo~ban laUlatjuk, hanem észlclhctjU~ a 'i5'~bh. 
SZCTÜ monan3toklHln, zajtalau törek"esekben, jelentéktelennek 
látszó teltekben, s a legegyszerObb ember életében is . A 
c!;<lládi életben megértést és boldogságol Araszt, R jól vég
zeit munka uUn lelki nyugalmat ad; a jótcttt.[ áld<issal 
fizet; a $zegénys.!gben is kiucseket .ejteget sz.imunba; a 
kevés$C1 is rncgcl~gileni t~n;t. S ha Jéws aZI nmndolla, 
hogy 6 az Istenhen és lsten il ben/Ie van, s amikur szól, a 
benne lel'Ö lsten IIsz tonl~'se folytán szól; ha tanitványai cllllt 
hivatKOZO lI arm, l10gyhn lIem tli8znek $zavaillak, lligyjencK 
cselekedeteinek: kérdelll, hogy nem lsten s>ól-e az cmbtr
ben, mikor az az elhagyott árvát keblére oleli, az IlJdödltlllek 
melledékcl nylijt, a. éhezővel kenyerét mcgosztj~, vagy ami· 
kor a megbántolI érzés mrgbocsát c11cnstgének ? Nem lsten 
",ól·e az emberben, mikur valak, egy ',osuú élCl fáradal
mainak ts ki tartó &zorgalmának gyümölcsét, vagy cgy álbi!
nyargott életnek mcggyirjto~l drága kincr;cit a köz Ugy, a 
tudomány, a mOvelMés, vagy éppen az egyh~z olt;lr;ira 
szenteli? Nem lsten szól e ~l emberben, miJön az ember-
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NIi!; Re/tlel mag~"a emeli zás~lója1. I .nrak 4rnyélc.tb.in 
Kbttet ~, megMnloll kikeket Idbtkil, tgyen$OJyt vest
kl! u h'cket meger6sJI, avagy Inia a g}omot, oszla tja a 
boCin!, viUgosllja I homJJyos tmlektl, nóvll a mlivtJödés 
jldmivll qyengeti a btke, a szeretet "'Syi, Illtn Gfliúga 
utJit?! Nem li len uóll~ 'U emberben, mikor Iltvelygtsck 
hjl,ball n lelki $Ö1~ségben már-már elme/OM emberi~el 
egy ben$Ö trő ~ j eltiIc, öntudatra ébIH,I~1!e, ts u igazi 
hit zU%lój.it bátor kezekkel újból kil IizIc? Mi az, a mi a 
sullem; ,"ilágOlsAg lerjed~sét biztosit ja, a mlivclr5dtst előbbre 
VilZi, a ~L1Ibadelva gondolkozás és n abad vi' .5I[AI6dAI Sú
m.tTa útat nyft, a legnyomorultabb emberben is a le lki éle
lel ép!! l, a tudásl !>óviti, s általaban a ludQm.inyl minden 
t6-tn hatalommá leu;, ha nem az Istennek ereje al em
berben?! 

Bizony-biwny erkl!c$i, vall!$o$ és szellemi Iletunk 
mqannyi jelen~ge lennszóval hirdeli . hogy u ember lelke, 
5ulleme egy-egy $.likra .Il OrlUr Ulekb6J: bizonyit/a. hogy 
n n valami isteni .Il emberben, s mi .0 benne vagyunk, 
tlDnk és mozgunk ' . S hA az lsten lelkének bennDnk való 
AllandO mOkodbe ellenére is látunk si~erlelen tOre1<vésl, meg 
nem lrdemelt bnnteltst, méltallan bJ.násmOdot, b(!nOI s~en
vedt lyek hatalma alatt nyOgO embereket, ;j:l)nl)lZ indu latú el
joirAsokal, vagy el nem birt terhek alaU OluwmloU életet , 
mindez nt m ann yira az lsten lelke hiányának, minI a külOn
bOzO mOdon IIrllkOlhetO és OrOklllU ké~SKlo:e k nek és lel ki 
}a~aknak a bizonysága, melyek nek növelésére, nemesUtsére 
és töU lel~lltKre nem egyforma erO,·el és H~kllz6kkeL 
IOrtkedtOnk. 

S hl. vannak is elegen, akiknek élele 5I:Ilét ponll)! 
jelez a hit és erkölcs , ·ilágában, akik úgy,zölva késu karat· 
lal . megoltj.ik az Istennek lelkét Onmagulr.tl3n", vallY Isten
nek képrn!dt mescersqese n eltorzitj»: önmagukon, nyu
g!!dun mondhatjuk, hogy az lsten lel k~OI áthatOlt jók . ts 
iguak mml is 501< és nagy. Jó remtny~tggel SlC~l élhelJ.Bk: 
hogy a Izép Icttek és nemes t llrekv~itk ptldu o1'!U, I vI lá 
~~"'g u omjuhow i elltns~l}"ozn i tud!ák a megingolI vagy 
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tppen métyrt sQ lytdt lelbk rontó hIouY\ és Ilatalmit, mert 
nemuak RÓval, de tetlel is ~lIand6.Jn hirdelik ISltn ~IUnek 
mOködtKt II emberben. SOt mertm mondani, ho(y még a 
Itgmélyebbrt ~l1lyedt ~5 teg'!1"Zéketlcnebb, vagy flnmlgutkal 
és I"rnnel leginUbb mej!lIaiCnlOlt emberek élettben is 
v~nnak pillanatl)k. midőn az iSleni trCt és lZ emberi méltó 
Qg hatalmat értzniök kell. Al emberi ~Iet nt me, IG'tk>·~_ 
KÍ\'CI és .tellemi m6ködósnel minden IQrban ts minden 
tben cáll)lhataUan bil l)nyi lt kokat UOlgtlll1 Isten nek és al 
embern ck hiZl)nyos Il)kú öss2cköttetélO! re néue. 

Ime tehát, afiai, ha n~mi IlI rtózko,jjual és aggadall)m· 
mal il olv3Sta m lel előttetek al alapige ,uvait, mOll mir 
megvi lágosodoll értelemmel, megerőslldöll hi llel ~, biuJam
mal, tartmkodis nélkOl birdellltkm ts hirdetem i. I Jézus 
suvainak mély éneimét, ts u azokMI folyO nagy igauigot, 
bO&Y ISlen II emberben él. t.tert akár a JézUI életét k 
~Iekedeteil, vagy Istenről ts embmól alko!I)U IeilotIbit 
néunk, akár önmagunb.!, a bennonk lev6 erőket, lehe~t· 

gekel Ylgy Iörehéseket viugj ljuk .•• oks4k~ppen ti kell 
jutnunk arra a meggyőződkre. hogy van valami benw 
lulpoc::s, valami lelki viszl)ny lsten ts II emberek közOt1. S 
ha ennek ellen tml)ndana is bizonyuli lekinWbtn éle10nk 
mulandósága, oly sokuor mut/ltkl)zÓ gy~rI61'gunk , a meg
prőbállatál<lkkal szemben nem egyszer gyongének bizon)"llll 
erőnk ts liúmlalan fogyatkl)úsunk: hitIInk érzeté be n a gy6-
ulem biltos rtmtny6·el mutathatunk J~zusra, li a szellemi 
élet mái kivil 6s:1gaira , kiknek cmltke lilit nagy belQ kkel 
van feU,va : .lme az ember." Ime '1 ember, aki kti zd , 
!trad, munUI, tin elbukik, de ujra talpra 'II , li vtgre is a 
kozdelemben megd in6ú1. Ime u ember, . ki . milli~krl kiliti 
dül t lre kintsél' , - .él""tO ",.mé\"é finomdl" Ime II tm
ber, ki megértO nlvvel és meggy6w erGvtI i.mt!!; a Jézus 
,"va it : .Nem hined· e, lIOgY tn lU AtyJm blon és It Atya 
~n bennem vagyon ? E besUdeket, amelyeket t n u ólok 
nektek, ntm magamtól s.rojl)m ; hanem .. Atya, aki en ben
ntm marad, 6 tselekui e cKlekedeteket. Higyjétek nekem, 
hogy en az Aly~ban és az Atya én bennem vagyu n ; ha 
nem hiu.itek, a cselekedetekért hili:yJo!ltk ncktm.· 
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Higyjc!lck h~t afiai Jtzu~""k. Szálljatok mag.tlo11ba, 

g",1<lOlkQuatuk l~nyckröl. IOrehesClüröl, tlletck céljáról S 
b,wny~ ,a könny til megértitek, hogy mil,v iga. Il (I ranil~~3. 

J>éIJ~ja (:fi cselekedetei, s az II nyomiln a szellemi vil~gos • 
..ag hirdetői ftnyló \·jJagossággal mUlatj.ik az útai l$l~n 

felé. lIaladjalok uon b.itran előre. S ha tan valami idegen 
hang Illégis UI mondJo;!. bennetek, hogy csak a k~p.elwö 

Icikek mestetséges szüleménye a hidat, hogy lsten az Cm_ 
berben él, komoly "'CIlfonlol,i$ után nlcgl:ltjátok: 5ajál lel· 
kelek cAful meg! Ámen. 

• 
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