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magJtCk kör(ll cgy sz~ ct)' tw.'kt's összhang""m fejllldó 
kertRltn~' tirsadaimat. 

C~lom ,-.,11 cl Onn,·p; ~l kalol1l lllal 5Zil~rdal>bá (~nl1i 

1~lel1~n ,'aló blulmalokar. ti nemesebb irán)'1 idő l n; elll l)( r· 
r!~ilo' iránil telteileknek Vaj ha c magasztQ!; ,ti érdekchen 
h,rdtlclI gonJ" I.l ll1.mll'ak htlycl ;>dll lot v" lna ll. Ii klkelá. 
/)e n I En teljesen IlIcgj l' lalmn,'a ~rez ncm magamat f;\radl:;.A. 
gO Ul.' rI , ha erői " ';'g}'1It. 11<'1 óhajtásl éb,cs zthcltclI1 volna 
s.r,~lCkbo:n . egy jobb, lI SZ I~bb. uentchb ~i \'all i505.1 l>b 
tie, irán t ! AIncIt .. 

l 

Az unitár ius vallás hitetvei . ~.u. ~Ielt"'ft .. .. ni ..... lbon 1'6~n .. a.ll.' 

1,," : Ö,.I II br, I,. 
A."""Jl~: L Kn<. I t. 23 Y,: 
. .\Ii p<>d" pttdikl'l"k • K ..... ' .... • 

"1161,1 az cmbcriM!g a mtl V\:ltsq:nek aIra ll. fold ra el
!"I<.>n, h!)gy ;1 vallhnak t:lrgyain egy kissé /}nludJloS<lhban 
gondo lkúzik. s ll. kmön\)l)ló idOszakoI< Itieli uralkodó ,'aIl1$('1 
esznu!kllt'k ~ns4 la"al nlAl kistbb-nagyobb fokri t"kkl6-
dt s>cl viugálja. alig voll m~ In'lncbb ~o.bcn I.:Irg)·311. 
gy~ krabbnll napirtndclI levő. - l110ndhalnam _ nagyobb 
kOlkedvell .... gllck ö ... ·c ndő ktrdés. mini cz : melyik u I~a zi 

";lI1;1s ? 
S enie Ic,mNttCtnek laUlbatjulc. lia mindttl ,'all.bnak 

kOVetőjéllc n 011 láljuk az O"éhez ragaszko.l.'\inak azl a kisebb
nagyobb IlIMék~l . amely e k~rdtil ujjl javira lenne hjlJnd6 
cldOnt~ni. Nem csak a MobIllK'd buzgó Icö\'etóje IIt" TZl 
mag~' .igaz hil;; muzulmánnak.' I az 1\ "a ll'\~n Ich'DI tsókN 
h it~Hcn J,:y3urnkn.llc : nemcsak 3 Mózes hlvc helyezkedik a 
csak a I1!lIJ;áél helyesnek, i~azn3k larl6 kiÚr6lagoss.:l~ jll.i~-
1IO'11#r.: dc m4 3 .surelel" "aHAu hn! lI" nZó ka1l1n b6z~ 
Iclekue,fick ajUr61 is ballh:llJlIk az ilyttl ,·tlcm.!nyny,ldnl
lásokal : U tn valllll olll a Icgjnbb. a. eny~m a legrtg'bb, 
al enytmnc k Il'giObb 4 kOVClilje. u enyém cgywUl id"eIM 
s igy tovAbb. 

A gondolkodó dúll fölOlC.OIllel az a 1<bU6: "ajjM Jól 
V3n-C CZ Igy? VajiOlI u ilyen kbdts, melyik at iga. .-all.is, 
jogosuU-c, IIlcgcngcdhctó-e c. al cnl\)eri h~ladás és kotllnlJ.. 
s.cn a közbtkc!lStg jól kllogoll SRnll'OnljábóJ? 

, "~)'ad,,," ot~ .. 19OI..!ri "'lyhoton. mtal<1«>I • K ........ • 
!o!ny .\t.lo."".o.l 1900. .!ri I, 14,"'~b<", 



" 
l.ehelnek, akik e ké,Msckre - haoozás nelk ul - la

gadólag !delnek. Egyben pedig nem késnek emlegt'1ni non 
,.jJa~zfalak3 1. a~lyck(1 éppen l. vallj,; vilalkolohok állítuUak 
é'> állilana k cm!xr és ember kÖle; alon biboni ka.t, vérk ~ 
r.n lséJ.:ckc t. m~glyák~t ~5 gályákat, 8mclycknek emlékei mini 
si\1~1. lélclm rs remek IUnnck elő a nwll idök aDlét koMll<ll. 

liii hisz~n e.ek _ igaz - el ncm tagadható szomon; 
tények. Ámde _ eltekintve aitól, hogy azon haJ\:Ok clőidé
zc.cben ncm kevés fiZc.ep jUlen a szorosan oda nem lallozó 
idegen érdekeknek, ~ő l nCm egyszer " nemcsnek éppen 
ncm nCI'uheló indokoknak is: l'inon1 az is k~lségl.lc \'onha 
lallan iga~gkénl ali, hogy az cmhcriség haladása mindig 
nehe.stgc~kel. kBzdclmekkel, e.c.nyi g.illó akadályok legyő
.!!st.el JMI és fog jjrni. 

M1r pcdig, ki tagad hatm\, nki az emberiség 1Örl~ncto!l 
i$m~ri, hogy v31amilll az emberi lélek egyeb megnyílv;!. 
nulhainak, ugy II vallásos euméknek terén is II halad:ls t~nye 
k~lS~gleten01 megállapl1hat6? S ki yolna az , aki a halad"s 
t;:;,v6Iy!!l a val\~s köréMI a jCvúre i. kilámi akarná?! ... 

Melyik az igu; ,'aitb ? - c kérdésnek az emberi lia· 
loldAs szempontjából tehát fl>ltéllcn jogosul1sJga v311. 

Má, kerdts alOllban, hogy annak eldrtntéSl.'lIél milyen 
eszközökkel élünk, minö leg)·,·ereket használunk?! ... 

Mcrt a VJlIásbell kalCnb;ég magaban véve Ill eg koránt
sem yolna yeSledelmes, ha e mellett is a lutvériség érzése 
megmarad a $zivekben, ba az emberck a vallásban a " it 
tárg}·air61 '·aI6 katOnbö:ő felfogás mellell is egy föcéit lát
nak, fs fOkénl aZI tartják szem előtt. 

Söt az sem haj, ha e kUII)nllStg hizonyos nemu vcr
senynek vi\ik okoz6j'vá. Mert cz az uzméknek .ama nemes 
har~a·, amely minden mis alanlat érdeket )eidr, amelynek 
jótékony .tilIéI h f<gyvcreil ' ~ppen jh\l$ bocs.:'itolta e 
világra, s amely egycdOl eredményezheti, hogy legyen - a 
pfÓlél4 sZ3vai szerint - .egy a~ol és cC)' pb~lor. · 

Mi lehetne nlb e nemes versenynek tárgya a .Sl.er~tct · 
nlL!o$.l.nak, a keruz~nysq:nek k(lr~ben, ahol - lia kOlön· 
hO~ felekezerekllez tartllWk i, _ ugyanouon .fejnek tagjai" 

'. 

' t 

• 

• 

V3~"nk, akik es: éflelcmlllcl ,·,niuk ~ hirdetjük az npos. 
toh szavakat: . nmcsen ~nkiben nUs~n DdvVssq:. ~ nem;s 
adalol1 emberek kr.z1)lt tg alatt mis ~, mely i lUl kelltllC 
mqlartatnunk" a j~zuson ki~m?! . . . 

Mi lehetne más. mini 311nak eldGnlésc. ho/(y vajjon a 
kercszté"yst'~ körébe taOlozó ~iII0nllÖlö fcLeke.el(",~k kOzGl 
nlclyiknek felfogása hel~sebb a hit t,i'gyair61, s f6ként 
nlclyiknek gond<'lkousa iLL közelebb ama ~gy meitlfMk, a 
~urell jé.u$BJk 5:<eLLem~hu, es!m~ihC1, ~Ictében m~gval,j... 
sltotl elveihe~? 

Nagy. fonlos. nevcletcli kérdr's ez. aliai I 
Hisun ha eg)·~knek. csal;idollnak van több SÚl éves 

nemessIge, .melyre, mint IlseitOl ny~rt CrVkstg~. bDnk~n 
hil·atkolik a ncm egyuer törpe, méttatlan. korcs 11160.1 
i,: vaHon ncm ",éttán e'nle~cl;·e a vallás , mim az uImék
nek. elvcknek (lrOküst. a Me ,zeri nH lelk, rokon~got al CIOl:
Illék, el'·ek első hirdetOj ~vd ? 

Ti is. afiai, m:m C/!ySICr hallo11410k már a mi 5ZCfll 
vaLLásunk hirdctlljénd ajkáról, hogya mi unitárius valLásunk 
a tiszta kcrCSZlé"yég ál lAsp(lI1tj:ln áLL. v~gy ",á. ~lav" kk"I: 

hogy hitclvein~ al 3pjulrbau éppen uolr, amelyeket a~ Ur 
j~zus ltirdetcLL, s nagyrwben tletb'~1 is megnló!llOI1. 

Nem knnék jő unrt:lri\l$. ha nem lenM n~ktm is e 
mc!:yr'lIGdéscrn. Nem Ic,,"H h,; pászlomlok. ba neor hl"let
ném én i~ IIcklck c mcggyözlldéwmet. inlvr'n lileket az apas-
10LLal: ,Ne legyOnk Ulbt.,! gycrmekek, krk lraboIZ\lnk, s ide. 
tova hJjlassunk a tudománynak akármi szele :lIral l!lntlll u 
igaz&igot kövel ...... " szcretetben. n,indenesl<il fog,ra nlIvek,1ljtink. 
nbban aki fil, ludn;,LLik a . Krisdusban ." 

~Pllell e etl lebeg sze",'ci", elöli, amidőn a felolva
SOII szent lecke alapján: .Mi pedig I'rMik31juk a Krisz
tust" _ kifejlcni s.andékwom ut ao il(azs.igOl, hogy n~ 
rmi/úril/s mlMs hild."ti " ItWl iklt~n ts InnildSdilxm gJ~ 
krrrz/lek. 

EzI blwrryi tj-l: I. t{itorrk az egy Istc"ben. 
II. HilOnk az emberi léJ~knck ISlen:rel való rokons.igjb:rn, 

• az emberekrlek c~en alapuló SOls.i~an t, hiya~s.:'ib.1". 



m. IlitOnk az tm!xri~nck lifük igazs,ág"kon alapuló 
loly'<>"OII baladá~ba". 

I 
lsten II , , ' Mi nagy, mi $Zent fogalom ez II , , , 
Talán nem is volna iIIli a mindennapi küzdelmek ~()(Iró 

;ilj.tb;ln nem egyszer $~nl!égtelenn~ váló ajaknak 100venni~ 
e nC,'d, ha csak nem a diCl/li tés ha ngjan , ha csak nem az 
imAdal megsztntel/l értelmci~en ki fejezve? " " 

Taün merészKg is emberi gyarl/l énelemnek e logalom 
meghatárodsAba kudeni? I . 

TiMnl küzdelem, melynek harcosa a si kcrtelc n s~g mély 
IIrvfnytbe bukik? I , , , 

Ám mi .ól riad vissz' a pornak törpe és mégis ma
gn.a tOló fia, amidőn érzi magában, hogy hivalvJ van 
_mindene ket' vizsgAIni, még . az Is tennek mélY$égeit" is; 
amidőn éni, hogy 

.Mrn loko.i k mibennOnk. 
S amIt ihl.t,e ~ .. "tUnk,· 

Nem évsuzak, meghalározhatatlan számu évtzredek 
azok, am~lyeken kerculOI - IIntönöz\'e-sarka lva al1ól az in
gertől, amely otl nOlctett a . t u dásfája~ gyOmölesének első 
meglzle!fse pjflJnal~ba n - éppen az IstenKg nagy gondo
lat'na k megfejtése lhi, hJjtja, !oglalkozlatj~ elméjé t - tOY~bb
to\'ább, fölebb-fölebh a diadal ~oha meg nem szOnő u
mtnyében 

A tudós, midlln dolgozó szobá jában növenyi és állati 
sejlekel viugál, l az apró ,éneket el képzclhcllenOI ki~siny 
paróln)'okra bontja: amidón leszáll a tenger fenekére, vagy 
behatol a föld mélyéhe, hol ö rök Wzck égnek, vagy fölemel. 
kedik t.ávc!Ö\~vel az égirestek, csillagok milliói kilIt'; ami
dllll a~ emberi tlet rejtelmeit kutalÍ", vagy a történet köny
dbe tapO~va , az e,eményekel, ala~ulásoltat tat\ulO1~l1yOZla , s 
kcrel; az okokat , öuzeWggtseket : mindig, de mindig - ha 
nem mondja is, ha «Ijtul eNst nevez is meg, - vll6j;\ban 
I dgokol, II ALkot':'I, ISIeni ke-re&;, 

~ IZ ecyu.erú embert ls, - aki a hldominyok titkaiba 

'; 

" 

-

Yal~ bca"aloltúg ntlkfil, C$u~n lelk~n," 
, • ~ • suml~1&I6 hall._ 

m" "V~l ve, a lermkrel je~ns~geintk li 
clmc.aI a v~glelet,s~g gondolatina _ a \';'Sg'Z~: ~o~btn 
lelkének v,igya, al ISlcn kereJkéMl "fleti. l ne, 

És ml az c,edm~nre al emberi uellem e tllbb hellt 
dcs kCfes~séllck. bl\ v~rkO<lá"nak ?! Tal.in tel'es • 
mcgcifolha lJ.tlan bizonyosdg? I I ismeret 

Nem, a liai ! De balgadg is volna flt várni. Nem szabad 
fCledn!l~k a k,öltő szavait; . Isten. kit <I böki lánJ;eslf föl 
ncm ~r ..• Nem szabad szeln elől ltv~lcnank az apostol 
szava,t: . A hit olyan dolgokna k valósága amel,'ek ne 
ljHalnak," . m 

. Mi a~ e~mmy? I MimJtne>et ,e óriási h,'atUs lma, 
.óhaJtva $tJ,len lény mtgisme.bfnek "agy lit ján. GondO)lplo~ 
c~ak el; m,ly véglelen kil10n~g a fcti~eknek, kő- és érc
bálványoknak ala~ny pellem; fokon ~lIó ,madója és a mai 
ko r b6lcse közuu, aki - m,dón vizsgóllódba kl!zben az utol$Ó 
sejthez jutolt .- leborult ama F/lhatalom előtt, ak it sllnr/ll_ 
színre meglátni nem tudott, de akii tagadni munUi tiltj~k. 

Mi az eredmény ?! TeJjtstbb, tisztább, jóZ<10 ~nek. 
fclvilágosodott lélek kllvetelményeinek megfelelőbb hit _ bol
d0l:ltóbb, Illlcmclőbh ~jtelem. 

Az eredmény az ISlen~g felól lehetl! emberi hKlásn~k 
legmagasabb foka: u lsten gondolata, aki Ititk, atya, aki 
- mindm~k /lJ/lJI/ - rgy, 

Boldogan, sót , vall;isom ir.lnti uert1etcm ~lIal szente
siteIt bllszkcség érzélével nlOnd om ki elllHe!ck afiai, hogy 
ez az lSten a mi Is/tnilnk. Ez ~z, akire vonatkozólag valljuk 
Pál apostollal: ,NekOnk csak egy IstenOnk "an, amil Atya, 
akitlll m;tlllenek vallnak és mi is abb;ln vagyunk," • Tudjuk, 
hogy a hAlvány semmi a világon ts nincs m.ts IInen, h~nelll 
C5ak egy: ' _ akire vonatkozn~k szent éndriluk uavai i.; 

"Ili, ... k, •• 11ok ~" 010' 1 ... ,1, 
Ki ""I:ilót .al6 o!o ""~~ 
Ki»ek ~ Atya lo/eD, 
"-"Id 10bb II<»d ni"","n," 



Ez az, aki .k~zd~then·,helrtdeket tCI'Ú napok alal1, 
c világot Icremlel1e, s tercmt, alkot ,ma is n~ntc1cnitl, 
~l 1\ láthalatlan, de a nagy mind~nsl'g mmdcn pOIltI:\n meg
nyilatkozó crejével. _ Aki alkolO!! minkct is - porból. vagy 
al örok fcJliidés törvényén alapu ló átform;\lódás l',tjiu, dc 
mindcnnctrc a .belénk lehellet!" okos és halhatallan lélek
kel fclruházott.lII Ak i - minIienek felett - Atyáuk ne
kllnk aki hez, mim g)'crmck szoteillcz, bizalommal lorlii,llwI
tunk ~rtlm~nk veröféuycs s b:lnatunk borr',s napjaiban egyaránl, 
Akrnél a Itorgálás, a fen)'Ués is j6.,karatnak a kifejezése: 
km~k kegyelmc, jós,'\ga, szcretete határtalan , , 

Ez az lsten a mi Istcnltnk? . . Hogyan? kérd,tek_ H~t 
ncm a keresztényeké állalában ?! .. • 

Valóban ,ig:y kellene lennie ! 
Ám sajnos _ akadtak, akik az idllk folyamán tijllll 

tekintetben messze eltál'oztak a JélUS tiszla, viiAgos tudo
mA!!ylltól. Akik, megg)'őlődésO ket kOvCtl'C-C, jóhiszcm.lileg.c 
vagy nHI~ okl:ról és érdckckböl? Cl. nem tart01\~ tde -
Pál aposlol Sl:a~ai szcrin! . A halha!atlan Jstennek d!csöség~t 
e\\'~\1oztanák a halandó emller ;i bri ,atjára ~s tiszlcliék, szol· 
i:,\lták a teremtett állatok,1t, hálraha&yv;\n a Tereml,1I, ' 

Csodálkozn unk lehelne. ha a l1111énct állat fc\mutalotl 
okokl:ról el l mcg nrnt értenök, hogy a J ~zus m31:35110S, 
fenséges é~ - mindenek fölöU - tisua, világos islcn-hil Ct • 
miként clcgyileUé~ a józan k E állJI cl nem fogadhaló babo-
n.is, homMyos clméletek tOmkelegHlC, Ilogy miként vi lalkozlJk 

a kercszt~nység megalnkulás.1 ulán m:!r nehány száz ~v
I'ct _ napo~ il!:, helekig eg)'eUen .i" betlIcske felell, amely 
vilatkozás lőn alapja annak u emberi értelem állal soha meg 
nem értllctö vatlási e\mé\elná, amelyet "szentháromság" n~' 
ven ismcrOnk, s amely épcn főként a JélUS istcnhité"el áll 
ltg~\~bb ellentétocn 

Et az lstcn :t mi ISlenUnk ncm a dicsekedés hang-
lin. vagy a feleke~eti elfogul1ság szcmlll'cgén tckinh'c álli!jl,.k 
tr.:I.t Ut, hanem az 3pcntol s~avaiva\ szólva: .Mi pedig prkh-
k:l.liuk aKisItuS1. • . 

Uey van , , liai , mi prédiUljuk a Krisztust; prédikáljuk 

I 

• 

az ~ ~i$Zta evangélium.11. amely - mint kristály ti>~ta pIlt ,,~ 
a mlthó vlf~gokkal pootnp,hó völJ.:Y ölen, minde!! ponIon ki_ 
csiliArnlik áll~tszrj vilével: l;gy tfmik ki a maga aUát&ló 
tisztaságával az .irások· Vir~I:OII mez~jén, 

Olvassálok el, afrai. az eV3ngtliumokat. t!:s ha figytlem_ 
rnel olvassátok, bizonyára ti is ka l~n tu"j~tok választani az 
ő tudományának llilprób.it kiálloU tis:llt arany'l azolllól a 
részint igaz gyOngyökto!il, részint kevkbbé értékes hamis 
éhlcrek1ől, ,nelyekkel körül rakták al ara nyat, vagy a 
szeretel, ragaszkodás, csodálat nemes elfogultság" vaRY m~s 
érdekek, célok. 

Olvl5s .. IIOk cl, ts látni fogjálok ama názilreli egyszcrG 
átsmesternek fiAt, aki maga is egyszerIi, szegény és aliu
los, tt., lelkében nemes és fenkölt is 'roll. S amint oU 
jirHI Oallildnak . tlrOk tavaSliKlt1 mosolygó naplényes me· 
,öin", 5 mosl ennek érel! kalbzain, lilioma;n, majd a hns 
olajfák titokzatos csendjén, vagy a liboillOn c~fU~inak lomb
sU50gi!.s:\n clmcrcngvc hallgatja a lenger csendes morajIbál 
gyönyOrködve az ~g csil1agmilliArdjain: kép2.elj~lck el, mint 
csodálja ó - mint annyi más nemes lélek - c jelekben a 
teremlö, alkotó cröt, aki . ruháua az ig madarail ~$ mezo!ik 
liliomait.· Oh c csod.1latban, amclyet minden mondatál:ról 
kiolvashal az ~ber figyelem, a llödol<lt, az aláut nyer kifejt
zé .t, afia i! A !Crcmtctl lény hódolata, aliluta és meghajl'$.l 
az elölt, akit ő alkotójának. leremtöjcnck hiu cs érez. Kép
zethem;.e, hogy ő _ kOJllnben is hQllf,!,iminak egy Lsten 
hHében nevelkedve - mást hinne és képlelne aZQIl az egy tn 
kivül, vagy oly vakmerő tenne, hogy éppen sajá! magátllllf
!aná oda társul" l ..• Nem! Ennek ellentmond minden lélek· 
lani ismeret és helyes klh·ctkel!etés. . 

De hát nem a~ egy Islent hirdeH-c o!i kifejczenen IS 
minden lIelyen és alkalommal" Nem öl llirde!i·c, - aki Jtlek, 
~tya - szav~il'al, cscledckivet., . 

'Elmegy hOld egy jóakarah; iljl;, és lu~akozódlk az 
IIrllk ~Id felől. Amidlln ől .jó mcslernek" szólIIJa , nem elsO 
dolga-c yjlaszában tiltakozni a .jó' ~lnr. ellen, kijdentv~n, 
hogy: .nincs más jó az egy Istcnen k!YOI 11 

• 



• 

EI IIl~gyen hozd a r.w3~,.k"'<ló, ~In(lk cIJcn~i:. ~~ ki~.t 

gcttl sdnd~kkal 11Ih'cti a k~.dkt: • melYIk ",ind~n pa.an.so_ 
~,k>k ktl.1II1 u el5Il'? II~hor.i~ nélklll fcleli : .Mlnden p.l_ 

rMrsol~lok kll lOIl a, ~I!!II cz: .Halljad Izrael, " Illi Urnnk 
ISIenünk egy Úr I • 

A hagy<wn.ioyos s.!c.la.t:lsok nyOgél Jelk~l)I'n hordozó 
~mariabt1i nll véleményét ké.i. hol kelt al ISIeni im,\dl1l. 
a. öMlk állal kijelölt he lyen-c, vagy JenmAtemben? 1I~lIj;llok 

nlcg err~ ~ mai klllb;m i~ s,.Jmollcvő fclvilágosodolla.ig 
lel~le1ét : ,A. ISlen lék'k, é$ akik " I imMj.\k, nak~g hogy, 
lélek""'n és iga::&;lgoon il~~tlj.ik.' 

O mcgktsé,lésl sztnvetl a rus~l~ban. mini ",inden más 
h,; sból és vcrhlll alkololl lény, testi indlll,,!okIÓI, vágya klól, 
gyarlóbb érzelmcktől. Dc ti legyüzi erekel. S legyőzi eme 
jellemző és nekbnk ls félrtmJgya.~zhatallan bizonys;lgot 
nYll)t6 s,avakk"I : .Eredj cl sálán. mcrt Illeg va n Irva: c!lak 
a tc Uradal Istenedet imádjad, s " IIcki 510Igál) . • 

K,n-c még tl)bb és kétSl'gbe vonha tL,,,abb biwnyoss.\g?! 
Hál b!rmit mond)ana~ ts bá,mint vétckedjenek mások, 

legycn nekik M. ők hitök Szerint. AIlI mi eros meg~yilzll..lés· 
sel \'allj\lk a ucnllc<:kc sza~3ival; • mi 3 Kris~t u$1 1,,&lileM
juk~. II Kriszlus ;ihal hirtlctjOk ~al lsle n hal~lm'l és hlllncs· 
sq:tI'; az egy Isteni, aki Atya, lélek. 

~li hiss~l!k, ~,eutl k . _ mCtl nIIlIlIcll helye. lélcklnlli 
ismcret és józan virsg;\I6d~s err,,1 !:yM mtg hogy a ml 
I s tenről val<) hilünk ama nár.ircti JÜIIS nagy 51c11c,"~"á 

kisl·lgárd.$3, hG kifejtltlje. 
Mi hisslOk, hogy lIliIIden, ami c"ckclI kivilI IsiellIfIl 

hi rtlCl1eHk, al cvnngi:liulOok ~S ap(l!!lolI hasok téves Mclm~· 
rést" és hiányos Isme,el~n alapszik; a tinta kcrestlénységgel, a 
Jhllli cvang~l illmmal ellenlétbf:n áll, Isle nt és Jhust Cb'YuA1!I 
kic,iny!ti. 

Hogy v~lIbllnl; hilclvcl a J~zul ~Ietébcn és tanlláMibn n 
gyilke.C'tnck tzt bizonyit ja. 

". 
lIitn,,~ 3r emberi léleknek Islennel valil mkonságAhall 

I al embereknck eztn alapuló sorsj\)an, hivaLi .... \)an. 

" 
A vnllJIIl31c - le.més.cts1Cl~leg mhodik lényeges 

ttirv,' Ul rmiH'r 
Ki laJCa.Jnli, hogy fontol e tA'a? I ... Ki tagadni, 

hogy - bjr az I s tenlé~lln kl!lleSI Clak e1eny~llÓ semmiR' 
gek V3g)'Ullk, mini a ~$Cpp a. oceánhoz, mint porszem a. 
q;hcnyliló SZIklához mém, de - a m"llnak tilnénele;t, a 
lényeket. lIapi esemtnyeke1 Viug.iJvl, jelenttll;eny U<:~pllnk 
éJ hivalásunk Vin C t<lldiln?! . . 

Ki I ~g.,dhalná, hogy nCllelllU nk, elménk, lelki lehetR_ 
geink .iltal csakugyan hIvalva vagyunk, hogy I szent kOnyv 
naY~i SteIini Hajl suk a földet birodalmunk alt'. 

K(lll)nh(n . ha ummi egyéb nem mUl.1td il, ntm elll[ él~n . 

ken igazolja . e a. emllCrnek fon los .... !:ál az a sok Irányu YiU8~. 
IóIUs, ametlyd emill IUI~nck alkvUúl, tuliljJonll4ait. 1111011 
lelki lelleMgctl s ennek mcgnylblkOÜ$.liil lermkzenuo:ló$Ok, 
orvowk. billcs6zck. töl1tneli.6k n ~ p·nap utin _ wmlltl
kllli tudós ilI Ihelben lalAIgaljAk, elclnnik 

Bár minden ilyen viug.1lódUt mélt~nyolnunk lebe!, 
mini a régi gllrOg bilIC1 eme f .... HQI lanJCÚIIlIk : • tS/lN'rd mfi 
lIIa~atlat · _ mcgvalÓll1ás.tra iTlnyuló ~aunOi tllltkvést : m~ 
is 1eIlCIc1lcn e l ső helyet nem adn! e tckintetllen il vlnh 
Ilc,epének~. lö~hl'!;e(nek. M.tl ~,.. k az~,t i •• mert aznk 
killilU a mtgoldallall ko!rdésck killöl1, amelyek a több 
czcr~V('~ vJngAIód~sok men~H is knn.ill.nak, sol! oIyln 
van. amelyre csak II v,lllAs altb~t !eleletel megnyuglatólall· 

Való b,)" ncm lehel uebb !el; dal, mini a ,·an.lsé I Nem 
k hct n~l>b, , egyullal fonlosabb fctada~ mini n cmberMk 
alkolása. $OBIl, hlval~sa, Istenhez vató vinooya. I rnJs Ilawnló 
kéf(lés~ kre n~lvc rIlcgnyllll!alÓ, ~! k.'Sllol, flllcltltttl felelelel 
adni I ltIi' ll az Islentlek eme, a löldön . urnlkodó' lentnl
rIl~ny<: eiéIIe olyan c~loka l . fum!nyckcl ~lIll.oni, amelytt 61 
sarkalj!k, (""II 100ylonOl rIlunUUligblln. Méne!tt ilOn~1t
" UI thrcll tJuj.tk I 

li a il festö, a Izob,Ju cgy U~I' elllberi "",nak, egy 
uab!lyos lerm~lnek r~jtl v~1 fel ludj~ ~brWl~nj l ne~1 
KyOny<l<t , lŐl Ö$l~'!nll_:>d a magIInk Ifjtts.thh<: : mcnny,,·tl 
I"k ~bh m!'Mljll"' n i ll el nrollnak, akik a Itlki ~1e1 bnul .... -
"ynúwra varlllak hivalYI. 



" Sa' hogy azok az eh'ek, amelyeket az emberre 
~~~~. kafünbö,fj kcrult~l1y felekezetek feliUltoilak, 

vonatko .... lg a . . JI 
. • .I • ....-.n lAtiNnak nyugodni, I . I. a IUl IlU m,,, .. egy .... . , 

utmélyl!n ~ e\·angélium!n. mlgis 'gen nagy eit r~sekel 
mulatn~k. mind ;ll. Jézus személyhól valő ~lekedéKkben. 
mind a~ II nép evangelium.lnak trtelmez1!stben. 

Al ember Istennek gyermeke. Porból való ~gyan. dc 
lélekkel felruhizuUI. Nagy lehet~ége k ~$ nagyra hlva\?ltság 
mtlkU sok g)'arlOYggaJ és logyalkoússaJ . A búnludat s~l~i t6l. 
0)'001\'3 g)'ikran, dc mindig a biinbotsánal, $6t il tuJYlIAg, 
jutalom rtm~nyr.·el a &zÍ\'ében .•. Ezekben körvonalozhat6k 
azok az el~ek. amelyek a kerel,t!!ny vallások nak C'laknem 
mindenikébcn "el)'el foglalnak. 

Ámde eulc mellen mtnnyi lé,-es, a iLcnl kás helytelen 
btelmezbtn alapuló, a vil.1g~n gondolkoz6 értelem ;1l1al 
meg nem ~rtMló, s löktnl a Jhus gondolatviijgá~al ÖS$U 

nem tg)'eztethet6 ti!tel, állllÍs 7 1 
Emlitsem-e az .~rcdcnd6 bGn ' -fől szóló tanitást; Ut 

az emberi lel ket teljesen elciOggesztó, lellangoló tant, amely 
szerint a~ emberi ler.:észel at első p.ir ember büne kö
~etkezttbel\ teljtsen megromlo1t, s elvesztelIc a jóra való 
trnleti erejft ts t.!bflStg~t?! 

Emlltsem-t az .~l6re elrendelés ' kMellleletlen és ke
~'etlen gondolatá t, amel,nél fog',a lsten n~m~lycket ör"k 
boldogUgfa, misokat r:>rök Urhozatra előre ki\-~la.sll 7 ! 

EmtilSCm-e ezekkel szemben a Jhus trdemtnek, - a 
gy6ná$nak , mJ:S kli)s6 ke~:y$zerell/1ek, ctrem6niáknak "~lt_ 
li1kos és !Ugy kiengesztel" hatalmát?! 

De emlltsem e fOkénl a Jézus szcmély~re és sz~replt
$ére \"OlUIlkolÓ sajátos ti lIIokzatos elméletet, amely szerint 
il, aki - minI az atya _ eleilől fogva ItiezeII, egy időre 
emberi a1.akot Ij!tljtl, hogy ektppen muta$~n nekOn k példáI. s 
16Itg bOMinut ell/)fölve, az CIrlIk Urhozanól meg-."á!t$On 1! 

Oh, milyen !I\e$SU 'lIaroak ezek a mi vallJ.su nk tiuta. 
egysurÍ\ de cg)'lunlsfg~ben nemes, lenk!)lt civeilOI!! .. _ 

8.l.r tudom, bogy ismeritek ez elveket _ hiszcn ebben 
~dtedte\ek, cl votr lma .ltjMk itala', amelyel szeretetr 

f 

, 

I , 

• • 

• 
vallásunk, mhodik a.'yánk em16jtr61 uivlalok - m'gil en. 
gedjétek meg pár v .... nhb~n el6tökbe "litJnom ezeket! 

liten a mi atyánIc Tehát mi az 6 gyermekei vagyunk. 
MI köverkezik mir most az atya ts eyermtk fogalm~ból 

Iegterm~'clt'!ebben1 Mir.den esetre 1cgtlslbben u, h'"l~)" 
legyen k()~ün Dk hasonló$ig, legyenek Itnyei~~n rok"" eJe.. 
mek. Nos, ezl a hasonlósagm f~zzlik ki, amik .... r a teftmt~5 
köny\·tvcl együn mi ;1 \'alljuk, hogy: "formálta ill lsten II 
emberI a földnek porából, t s keblébe ~10 lelket lehtllell". 

TntOn k MI por UJ:l~n, de a Ini meltelt • Itlek il 
alkol~ rbzOnk. És ez a I~kk I!s$zekúl minul az ISIennel, 
mert at u lsten lelkének ki$úgárz.i.J. Ez a lélek nelnCNk 
fötemelhct minkN a löld porából, hogy uralkodjunk az :illa
tokon s a bennOnk levO állaliasságon eg)"a ránt; hanem az 
Istennek ,uenl lelki!tOt", mely az .ignúg lelke' - ihlelve, 
<IZ .értelemnek felvilJ.gosll:isa, s.zjv~k megtimiWa, az au_ 
ralnak meger6sitese' áltat meglanit leita"'»n lelkesülni, I kOz
deni a $zép, jó ts igIL melletl Amely minket GOdú, rend
kivllli dolgokra vihet, amint vil1e JtluSI, az első pllnklj,ti 
aposlolokal ti lok mis jeles ki viló em~rt. 

De " alya ts gyermeke közötti \'iszooynak nn 1114 
egy fontos követktzmhlye, alili! És " , k&Mük levő köl
cs(in(is szeretet, amely nyildnul az aty!nak gyetmekti irinli. 
szem~ly v!logat.is nérkll! való j4akatatoiban; a ~nnekeknek 
pedig ~ tyjuk Ir.inti biuJmilllln, engedelmcuég~ben" 

Istennek e surclel~, hirdeti A mi va!!bunk, , hirdeti 
ennek folyaminyakén t azl il rtszrehJjl:is ndkilli ig~s.t
go\, amel)"n~l fogn ö nemcuk &Jkot!sunkra nnve rett eO'cn
löIcké, ICSlvtretkt mintet, b.oMm egy kl):.Os nagy hivatás 
~ Ital is_ · Es e lekinte.ben nincsen kivt lel al emberek II02UI1 
egy scm_ Nem kivétel még . anta ~un, t$ igaz ' &em, akiben 
.bún ~I .t lnoksjg nem taliital,,!!" . Meri .mi~n /I tófOnk 
kOlOnbO:úlll, az semmi "Il")"tb, minr az. hogy II hi va!!"'t 
tOk~let.1i.n bnCIl:otIe, I cUppen élert H addtedelti 'Ital 
csak~gyan pfhU,· adon nekünk. 

Mibtn AIl moi r ez a kOzllS nagy hivaw?! _ . N~m 
rcjezhctnOk ki szcbbl-n, mintha azl mondjuk, hogy az iSlCn
szereItIbcn _ és e ~re,etnek nemaalr ua"akkal, hantIZr 



• 

• 
u Illen .karal" mlmlr~ ló C~f ltkc,Jctckkcl ,'aló k;fcjclt~bcn. 
Minthogy pethg 1,ltn alwata II mi boldogdgunk : hi \·at~. 
sunk ~ Wrmety SOI'$Nn. :lllbll3n, helyzetben - saját ma
gunknak, mieinknek k minden cmberlársunlrnalr boldogítására 
I 1l'S1\'o!ri~ cll'tMI folyó igaz, Oszinte tllRhll. 

E h("'lbl 81onb.an ncm ugy kell Icl~lIenank, mi m 
rabszolgllnalr, akii kotb.ic.:sal is k~n)'s.zeril fclag)'cllljc. Emberi 
rntllós.jgunkal uul il Io)lt zlC IZ I jOs.tgO$ atya, hog)" szabad 
akanllal adoU: hOi)' eképpco" saját t rdemO nk legyen il j6ság 
k ~n)': vallmin1 sai" s.zq:)'cnOnk t$ hiW nk a ,·tlek és 
a 1OS$1. s.1g. 

Sajnos, hogy f ppen e kil!ln letk az, amellyel az ember 
_ a tesinek g)". rlósJgAból- leggyakrabban vissl<lCl! Sajnos, 
~ II il Itlkiismerd. a JlN! ly a jónak ts il rossznak meg
kOlt)nb/lzmtsire adol! Icbctsq;. mini lelki rUkllr, gyakran 
lesz bilOny$.ilgot ellenIInk ! Oh mert _ k öltőIlk nava; Ilerint: 

H • • lZ ~n\bn cyarló. I:)'~ngc ~~. 
SoI<IUlI' j.t •• blinOk ÖI.~n~~", 

Mily boldogság, mennyir~ megerősit heti ISlen jóságába 
hel)'C7.ett hilOn ket J I a ludai, bogy ai embernek c bunö$ 
állapotáoo n is lehel remén)'c, mened~ kc I Mert 

,,/ ... i.len ~, ntll' tokt h~ .. guik : 
A dor;;i\6 1~Ih6k lOtk.1it b<,Mdn 
Uióll& motolyg . . • "'11!~na.~,t~lödOll 
I4tm m~~,''' : rl}ndökl6 . ,idldny". 

A'1Iinl a költő m!}ndja. Va.:y ami nt hitunk - a sze ni 
irAssai eg)'clőleg - lanllja : . Kcgyelmts és irgalmas az Úr 
és Irbcdctmes a haragra · , Csak egyet kiván az (I gyarló, 
esendő gyer mek~lőL : ali, amil a . p4! ld abcsl~dek · Irója Igy 
lejezi ki: ,Szerelmu liam, adjad én nekem a te szl.edet" ! 
Csak a megbintil, löredelmet, a jóravaló igal sdnd~kot , 

Egy lehel csup;in m~g enn~1 is megnyuj:talóbb. 101 · 
r.etóbb. lu. a hit, amely a ~kal. igauk.t bl . lal/a. - Oh 
mert ki ,. .. dhlttnlt. vannak • nagy Sod!}m1ban _ hacsak 
Iih"cnc:II is, - .kik II er.!nl'nt:k, • b«IllIeltlCk <ögÖ5 (IljAn 
j:hnalc. Jinutk ri"or antIlili1. hOl)' u&t qytb jutalmat 
n)urltl 11: e l('+&I1Pl ""kU ..... , .... k bc:lybelllla&Yútn kjvQ1. 

• 
I 

• 

I 
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• 
Oh mily mcghci:'SOlhetetknBI d.~g~ ku"s etekre tekinlve 

az örök ,élet ,IIIIC, a slronh"oli iulalom reménye. amelyet !'il 
apo>lol ,;uv3lval Üélll vallunk: . 1~len megfizet, k",.k.k,nek 
az Ő csclckc'\ltlei Uednl": ,a jókat IIrCJljuulmuu. a gonG
$wkat meghOnlCli. mert ninc#" 1s1~1I előn uc:mélyv~logaus', 

• • • 
Ám amid,1n h il0nkn~k ~ I3niti!.lil ~\lOI: ... tjuk é1. hi •• 

dcljOk, ncm rn~unk,ll. a ,K""IUSl 1'f~llIdlillk·. 

11"1:)' f''''' mcg,győl&JII':ssctrk jeflck ismtl néhány 
pillanatr.. 3 Jhu~ C\' .. ng~liumhlk ~in mcuj.'.e. Jenek ts 
gvön)·ö.kaJjOn k egy e"Jng~liumll3n. Jnwl)', .lelek ts ~lel, · 

s gylln)"Örk1\JjOnk eg)' ~Ielbrn, mell' a I~V~~bb c.ang('\;um. 
M~g f<>g10k gyö~&lni. hogy .1Oh.1 ~rnber mfg uI:)' nem sWl· 
1011:' hogy soIta stnki m~g az emllc.nek a. IstenIle. ,';lló 
,'isum)';!1 s ezen alapuló sorÁt, hil'atidl oly I'il.lgus;m ~s 

ufpen kifeiCl~trc ncm juUatta. 
.Ne gyl1jtstlek m3gJlokn~k 1'3~yonl c földOn '. , hanenl 

gyu jlselek (Il"lploknak ki ncsei a menyoruágoo ll .. , meri 
ahol "Jgyon a li kincseiek, 011 leszen J ti $ ,i "c~k is.' . Ne 
legyeld n orgalma!osak a li ~lete lek,II I .,. Si'm a li teste
tekrőll , , . n~mtl c nem nngyobb-c a It ick. hogy nem aL 
eledel! a leSI hogy !Icm JI Oltözel? l" .Kcrcuétek cl~Or 
Islcnnek QrSl3g,tl ~S ~ l\ l l ak iJ;a'(dg;l l. t s mindenck ",egad~ l · 
nak ne k l ~k.' MerI _ncm csak kcn)'ór cl ( I n. cml",r, ~J llem 

I slc~nek mindell igéJ6·cl. " .ILer! . mil hasz/lál vJlak in ck, h" 
"Iino.l e vil ~I:01 mcgnyern" is. ha az (I Id~él cl,·csz li. ' 

Nem az embern~k méltód J,:,'lt. IMgJsabb hi,·.:tl1sál I~je· 
zi k.e ki e SUI\""~ 7 Nem a~l fejcl ik.c ki, hogy JI ember 
több mitlt tCSt éi I'ér, hogy Islc,,"el ,ok!}n, ~ hO);)' al Cm· 
bernek M a ",tlt.)$ág<1t meg ke l! b«satn~ , s e OlcgbcaalCsI 
ki kell nl' ih'Anltania OnmagAnak ftj: eslt~ s nemes 10.tk,·ései 

álIJI? I 
.Ltgye~ek 3 II t!lenyel A!y:\lokn ak liall ' - illl~ az 

embefi hivJli "'.:tk ,O\·id. de anni l löbbc~ kifejezŐ ÖS$«~.'e l 
Amt ly mig (g}'fdöl a kölClcss4eknck egy vtgle1cn ;>.1"" 

logl~ li3 masáoon, n~15fclől n l il kifc jo:,i, hogy ( kÖld~ 



gek mindnyijunkk.al k~zlI~k, akik CSlk cmbutk. tehat a 
men~; atyánJk a fiai vagyunk. 

Ámdt .nem m,nden, aki el' mondja. U;am, Uram, me· 
~n be il mtnnrtknek orsdG~N. · A kOzös U')!elessl'gek 
bclOllbe ntrn Yl\'ak jl\.lll IMtník; nem is II kal.a kegyes
ktd~snek eletlelen cltlckedelci áJt~I; mer! csak a .Iiula 
ulvOtk. aI irgalmuok, a békcstégre igyekezők, .u alá.alosak, 
, akik tIltzik és SIOmJullozz.ik al igazúgot" n ek ama 
,boldogok,' akik . Isten fiainak /ItOndalnak.· Azok pl'dig. 
akiknek "igazs.iKuk rennebb ncm b(ovOlklklik az Irástudók és 
farizeulOk IgIzs.ig~nAt. nem mchelnek be a mcnn)'eknck 
ormgtba. ' H,!.Zen ,melyik mintkn parancsolatok kOzön az 
ellli? .Szerenw il le Uradat ISlenedet leljes sZ"'edb61, lel
kedb6l, clmtdböl, erOdböl. Es, másik hasonló ehez: Sze· 
ressed lelelwor.itodat, mi ni tenmagadat· 

Mi lehelne más egyéb at emberi kOlOs hivat.t.., minI e 
min~cn paranCMilalok kOzO\l az elsllnek, a teljes nivOnk 
rurint val6 ue.etet tO.vény~nek betOlttse, Istennel ~J ~ Illhe.
tjruinkkal uemben ameltg uetelel és .agaukod.t.s ál lal 
$ugalloU kOtelességek Icljesité5t. 

Midőn azonban J~zus az emberi hivatást oly s~épel1 ki
je:IOltc, kor'mstm voll ő ou. emberi gyar1őWgok H logyalko-
ri$ok ismercIc n~lk 01. I-l irun !>em II .t.ltapitja-e meg a sro
moni iga~5ágol ami<lőll laní tványait vigyhbra inti, hOl;)': 
.a léle k k~il, de a lest erOtlen." De viszonl nem ö·e 
az is, aki egyfelől a jób1, a mennyei a1y~tól jCov{j jutalommal 
- ama , mennyben lev6 bö~ges jutalom"-mal - bi~ta*, 

mb /elül a gonouokal ~pren olyan erővel .eltenlí 11 Dc ncm 
ő-e az is, akí a me nnye-. AlyAnak bünOlcet ~glJocl.it6, v~g
lelen kegyelmit hirdeti, hogy cktppen a gyenge embe. gyar· 
lóúga tudatiban sc c,IIG~cdicn cl, sOl a megtérbre hathatós 
öutt".ntésl nyerjen 1 I 

Olvul.itok el cllk, aliai, u II evang~liumál, ~, uok 
kOtölI az eg)"ilerü nép ptidáLItok kö~OI\ ,a l i~~la buzáról 
ts knnkoly,61"' slÓIl> melleit 011 1al:\ljátok .a~ d.(Szcl1 
juhról' és .1 léko~l'" tiu.61 · slólókat i •. S ha mcgta nul~I Ok 
ezckbGI a~t, hogy amik~n .a konkolyl egybe lO'üjlik ts 

, 

• 

, 

" 
mcgtgC1i~", ugy IWUI, akik hamiUagokal cscIckcdtdr, vtllk 
az~' k~mtllC~bt, I .00t Imen ~r~1, fogcsikorg;lh,' meg. 
Wl1l1lhalj~tok nt il, hogy ,U !gauk Itnylenek, mini a nap 
az ő atyjuknak "",igtll.1n·, ahol ,r"oII élele villJY<"in annak 
aki hallgalja JbuSl61 e beuédekec ~ hisun 1M.1lc, ui ~ 
elhocS'IOI!a." 

De meglan~Itt.1lj~tok fOként a~I. 3mi l ma jóúgos meny. 
ny~i atyinak 1Io~z.ink való I'l!gtden su,flmtl, nlóbJ,n IIIegh.lIÓ 
színben I!lnteli eltnk; ul. lIOgY IZ isten !>em aka,ja, hnu 
stnki elvesszen, men nagyobb öröme ~an neki tg}' meglt<ö 
hiinOlön. mint kilencvenkilenc igazun. 

Ime afiai - m.t, euk ennyll tmlllve is föl _ khde.I. 
hetcm IVklek .- avagy ~m il . KrisztuSl prtdildljuk·c· Ji 

Ám bárki, bá,mil '1I1t101l, tn csak az ISlen és embe,. 
nCf~let ulolérlletetltn nilg)' aposlo!,ira lekinick, s Mkem cl az 
egy is elq;: lma megg)"6J;őd~ mtgetOi.ltisf.e, bOCY mi, 
amidOn ~ mi vallásunk hild,·~i 'lerini II emberi hlvillht 
hir~c1jnk, val6ban il Jhu$ uellem~1 lerjes~ljük. 

S hogy II uniurius yall.is hitet.·d a Jizus ~elébcn és 
taniu\liban g)'ölce.eznek, ell bil<)nyilJol v/-giiJ: 

III. 

1III0nk IZ emberistgnc:k ÖfOlt iga1Sigokon ,lIpuló Iul)·· 
Ionos haladáloiban. 

Ikszé<Jcm eddigi folya ldn, megismertük az cgyes em· 
bernek I-Ikods.il, lOrUI, hi .al;ldt : I.IUuk, hogy ő 1>-1<n ill:r· 
mckt, I minI ilytflllfk il IOk~l<t~re törHm nagy cdJ'! 
van el~bc kilf>z'·c. 

De ha nem momL1nim i, gondolhJIn.lIOk. hogy t 
c~lnlk tlhes.!re milyen rQv,d az II .llOlUnyi Itt', 11II.1j ("Uk 

olyan , IIIinI , fau ls I'Ir.I," ,minIMny.!k. a ~ md)bcn 
állandóság lli'l c$<:n · S c .o,ld ~Ielbcn IS mcnnyl 1\.l1,j!laló 
a!c.1dály k gátló gyarlód4l l>I'm II cmlih·c .roklt U tlCI
~!y;lkll. Imelyek rtCk klpt!1 01 1 kOnn a sirni< honJ~n uol
a der~kbc n kell~t1 oulopok Qry3n u(JfllonIan lartlli 1&11· 

""1\G.11 raJtolj:l k el61lkl>e 
AI~g mindég ma,.odn3k fenn II.tt klrtlkck, Imd~tk fc· 

--'---._~-----



" 
leletre YárlUk ; m~ mindig ktrd~n~ k marad: mi c~I}I, IOtlia. 
n il h.ll ;Lz &SZ""riI, u egéUnek? S hol I'In «Ip ~ 
idI'\-" illik", e h'>gJ len az - amidlin fZ el~rw Í:e!II I ' ~ 
~? . ~ 

Mh $"vakul: 'lIn'~, lesz-e haJad~sa " embm~nek 
mindig lod ba, mindig Ironebb?! . . Vagy nak minden ok 
ts cll nelkm - csupan a . '1!lfflen kw vtelnéb6' _ ic"'n! 
mq a föld Ura a \"ilil: színp.dán. Itogy n l&n g~pinfn 
~ijenek ts tunftndr a nemzedékek tgym;b után; 1Iogy". 
egyi,lr ~p;lSCn, a m's;.~ romboljon _ II egyrk emel kedjtk, I 
mhik sD1yed~n; egy", I:lbb~t, I mhik kevesebbet th'eerell: 
mmdfnJk tJ~n, !!Iwndfen ls sunndjen ter ideig, 5 ~ltán 
tgysur csak - . • am ilwr szere pe et ideft le}art _ éppen 
ulyan indokor"tJanuJ. mint "hoc' jOli - ellúnj~k " yOlD ta
lanúl. • . 

Midőn e kéTdéscue az emcllrtdettebb gondolkodás nt
vé~n feleletei adunk, nem annyira az egyt!i felekettI; hint 
Jeleket utáljuk magIInkkal uemben, hanem inkább hitnélkOli 
- $ nem tg}'Ye. a magbal is megllasonlisban lev6, de 
mind a'1lelleu is önlell- .\'i lági" bIIIcsessfg két kedő, nagy
hang'; 4l'iIoi!.lit, "melyek~k lrih'körében 5 ug-Zugos llIby
. inlhjában - a Ilii Ariadne Ion I I" nllkel, - bi u:my nf m 
~W dlb-ed~k l. kicsinylIitG, törpe: lelkek. - Me. t ha 
vannak is emelkedettebb &,ondolkoz.tsuak, ak ik trre a Q~P 
\'qtredményre jUlnak elmél kedéseikben: .'\\ondonam ember, 
hogy t Ozdj es biz\'a biuil r I", - va nna k viszont föl05 
wmnW olY,":lk il, akik - i'1I1önö5ön és éppen - az. 
embel istg hlVlLis:i.1. s ~ójffl: vonalkozólllg sokszor nagyon 
i, lehangoló vélem~nyekel alkomak él terjentenek; olyan 
vtkmblyeket, am elyek _ mintha bÚIldlkosan csak tClpren
gé!;ünkel akamik n6nleleulll érUletni - csupoln ana alkal
misok, hogy nagyon is alllnlj!ró i lIiiii.as c~lok munUIháb3 n, 
v'cilltnak Ine1é,;:ilbében L:i.1tlI ~Hk ,'e lOnk il élei egytdllli 
dlioi\ ; hogy u eo.'llIgéliumi gazdag eme élclszaWlyira ve
I. mell. , .Nyugodj.til, egyEl, ,g)'t! én lelkem, men solt eszt<n
~ attil ~vaid vannak," 

• , 

, 
• 

, , 

• 
Mi IMI a mi ~allhullk Ilndi-ll , mi mu a ml hilOnk 

e Iú,dl~krt nhwt? ! 
Az aliai. hogy az emberistg élele nem ok n , él ntlklll 

~aló, Az, 1IOCl' ol.! emberistgnek nagy ts neme.< hiul.ba I 

folytonos elClrtIl31ad.is. 
Mi gyakran l.itjuk azl k i~li nybe n, hogy amil az egyik 

ember megkezdeit, de ~etni - az idli . r;.-idstge, vaC 
mb ak.ad~lyo" miau - nem tudotl, ut folylatjl k be\ctg. i 
a misi. ember. Igy Vin u nagyban l kortl.uIoOkl l, nemze.. 
d~keket Itkintve il. 10, lia tán egyik vagy m~sik ember01Ili 
élete levtdé:st. vigy éppen \;sszaC$é$1 mutal Ili. azt tgy mbik, 
hannldik 101001011 munk.iss.! ggal, 'lYt keuuel 1le1y.~lU, 

Me'l lia állanak ;s elő idlikoronktnl kicsinyes ~élok, ha néh 
llibb-kevesebb ideig, keo.-ésbbe ~mts t rdekek szolgáhtá~ 

szegődnek is egyH nemzedékek, idŐSlakok: de IZ I)]'!)k 
eszméknek. CIrOk igaz.ú&oknak - bJ"h;! tuk el is ho
mályOiOdnak ntha a gyarló ember ellit! - ,'ar:b!a, bI:tse, 
h;!tIolma $Oha el nem mulik teljesen Ha Mllen lesz is euk
hez ideig-óráig qyik-mjlik idllkor, l. k{i\'etkező m.it M il
bána'tal, oljuló !elkitSOlés~f ttr vissza azokhoz, mini ,'al.!mi 
elhagyott, szenl oIttrokho'l. 

Meddig tart e haladás? I)]'!)kös-e ll, VIf)' id6lchClz kCl
tölt? Mikor lesz elél'\'e I dl, I mi lesz uután? 

Tal.in u idlik \ig~g ; taUn addig, amig a kmnlett 
lény u alkolól ulól éri; amig u alya gyermekével találkozik 
és luretclben eg)'g)'t OlVadnak; vagy amig .Itsun qy akol 
és egy pásztor·?! ., ki tudni ezl megmomhni. ki Iefl~ 
olyln merHz, hogy erre feleleiti adni csak meg il kistl'et . 
~?!, • . Ndc Onk el4 ha hi$Szok, hogy csak e h.lad.ts lellet 
IZ. embemek a cl lJa_ NekOn k d4 ba tudjuk, hogy eIt kell 
hinnflnk, lM11 eZl hinni jól esik. ' '\\e,1 csak e bil egyedl,] 
n~mu, flilemelli, Mert csak e h,! egytztel llelÓ Illue oigy 
u i~eni vtgtelen iódual. Iwalommal n Illkélettw:ggel, 
mini az ember alkOlisáva l, lényévd. méttOsJg.ival, 

Ám egyet h.1trozotUn .illlllatunk. Hogy e,1 il halod'" 
nem ez ui)' II II egy"'" mozdit}li tili . mag. hlItéldeivtl, 
"agy uert.artl.s.aival, mert III i!)'tn euklIzOkkel ~m el6seJi-



I~i. lem ""lrtlLl'ni nem lehel. A fIl.t.tU s 1I1}1 a :;ub.ids.ig. 
a '·.fI' n ~", n(keh" ri.t.1goutg úlja, Imely · _ lia egy_ 
ideig lAn igcn ii, dc h055U11un korl' lukat nem tfi r. VIgy aminI 
I hr m ...... Channrng is kifejezi: ,A k~l'nltlnf.tg halitdása 
el"'1 illIt<-Jynek f"Jytun<>snak kell lenn i, samely csak fI,.'Y m', 
elncvezés.: at Alya , lélekben ts igaZ$~gban' va ló I mad :l s~_ 
N k, meg n~m ~lIhat a hajdan kornlk egyhbi 10rmaúgvkhol 
ts 'u~zt:lc.he:z va!ó babon" rilguzkodisl. · , 

Hancm igen il dömoldllja e haladáSI IZ ..... ók eumék, 
iguúgfJ k ~wlg~l.ta, megva iósit.l.ú nak munkál.is.ira v,,!ó Ir.. 
r~hb, S mi n<kn eg)·h.it~k ts IArusignak Clo.Ik annyiban 
Vin jö\'{jjt, amennyiben il l C$zm~kc' ts igazúguhl eisli 
!lelye" Irja z.bzJÓjArl. 

• • • 
És vajjon nem a . Krin tust prtdi kálju k~ -e akkor is, 

am,kor ezeket hirdet jak ? f 
Ismél csak az " sztp lan lLi sa ihoz, az evangt liumokhol 

tl la51ta lak tilekel elsősorba", aliai! Nem olvast.l.tok-e onna" , 
vagy nem halloltatok-e nem egy 'zben az .ISlenorsLig' "-r61? 
Ifa igen, ludhalj.ilok, hogy e maglS cél, e szép eSlmében 
való hil emelték at 1\ nagy lelkél, klllcsönöz tek annak sür
nyal S bizony.ira , ha vallmi. ugy ez magyarázhatja meg 
Ieg lRkAbb az 6 önfeláldozó, erköksi btitordgát 

És nem hall Oltálok-e al i il , hogy . mikor jlln cl az 
IS1l::nnek Of$u ga ' ? Tudnololr kell: . Nem jön el ugy az 
H cnnek olluga, IIogy em ber C$z~be vehelnt _ És ne m mond
~1k Cll : Ime ill, vagy amoll .'aGyon, me, l az Istennek or
w ga ti bennelek vagyon." 

EJj!ln az, el kell annak jönnie , mert ,n ég ts a föld 
elm",lnak, de az én heszétl eim semmiképpen el nem mulnak". 
merI ,tJ;Y kis . jóta" vagy ponlocska el nem mulik a tör
'ltnyben, míGnem abban mindenek betelje1luelnek." . EI ~ell 
Í'-'nnie, mert . eljön az idO, amikor al 'gn imádók lmádfák 
az atyil ~Ickben és igazúgban, meri n Alya Hyeneket ke" ' , 
""If)' (,ctt i""d~k " . S ha t.in most mtg . sok dolgok vann. k 

, LiMI ! C",,"nrn~ P.. Vrlmo.: vilOJ. miivt-I II , k. 2(1. I. 

• • 

• , 

• 

" 
is , melyeket mond hat nék, lk el ~m IIO"lozhal~rok: tlFln 
az igu dg lelke. s mi nden igau .\gra "u~,,1 titeket', - s _~ma 
vjga51taló n<:ntléltk, I kil al a ya .. ~n nt'-'emben elb<KsJt, 
megtanil lite~et m;!ldenre.' 

Nem az embffi.q haliidbában való h,lel feje lik-e k, 
mind eme nava~? S nem lejezi t -e ki a hilel el nem muló 
ere)tben fl hatásában az r.rölr ig<lzúiQknall , amel)'ekben S 

l 'helyek álul az iskni su n11tlek folytonosan hat _ egye_ 
K kre ki váll~ mérttk hen ugyan - de I lömegeknek lelké re. 
crzbtre il . 

S bil mindazokon kiv6l , mi kel Ielsorol~m, nem 1lOI
gAUatnak-e nekank úmasll at emberi$ég örük ignságokon 
~ Iapuló ~Iadjjs;iban való hitOll1r erfi,itbt!re ol)"an tén)"e k i" 
amelyelr a Jh us örök időkre szÓló, ~ldMos munl<áj:h~1 \'~n

nal< kapcsolatban" amel yek, mint ~nnek mOSI is t ili o!s hollÓ 
klh'elkezmtnyei .\lIana k el" ltOnk ? Nem Slolgi ltat-e 1.i11ll5Zt 
Ióllt nt a kerem tny embe,iRg fejlódkéMk , 'IAlán a ke
reSlt~nystgnc k lC,r,t nt lme ? Ha latunk is ennek lapjait forgatvl 
' ölt i korszakokit, el,;\I'elyedéiltket, ferde kin!'>vé$tket , ki lagad
haln' I ktresz1tny enmekntk - ls kölcsönösen a""- wr
ka lalo~ nagy elvnek : az álUI.t1lOS embers.zeretet~1r - foly
Ionos lerjedtsét, hódlt~s;il . megnyila lkozását egyesekben, min' 
inlb:ményekben? ! .. . 

• • • 
De mtg erősebb bilonyd gunk i. van nekOnk euknél 

aira, hogy mi a Jtzllsl prédikáljuk. 
Mindeneknél erősebb bilonyd gunk van u /I életében, 

amely legszi l~Tdabb kelesség tppen az en,berilo!g hajadád na k 
lebcl~tre nhve. 

Mi nem tartju k Jt!ust is,ennek. K m II ISlen.q 
rb.ének N~m hi.szak, " ogy ". mint ,stcn, embe ri alakol llllOll 
voInl magi". hogy ektppen adjon ptld.\t MUnk, hogy ~ 
ideiglenes uere~t t földön m tllltsl:ln Men ezen esetben 
ptidAJa ncm lerlne oly halhatós. 101. eWl ben ama fenmaradoU 
emlékek, at evangéli um .i leal megőrzöl t tények, amelyá II 

" emberi tlelmegnynv~nul'nlról szólna k - ölne~S(lnJj"'a 



" 
n . Ilr~nl IetmbtdlcJ nllUtjClWpptn cII)'llU járf, lulajdonU
~. min' amIlyenek 10 lIIilllkn'udJl, jrIYerod(,lM: "tU i, 
- u II t&fu tkIIt II ulnl'fJzJl, Idlrib jtJlcgtvtl lIotn4/yo
.. Uanlk CI 

MI ~m ~tll\lk (;t emllerrt ld! f~n"ek. Tr.bbnek , 
n-eroblmlk WIl/k (;t amtl : - Ittm Iqfobb 11'11&11:, _ u 
emberr 1l .. tldn6q. I,u ilct uzllltnyUplnell:. (JI)CII trIt
Itm~n ny,latkozIk ,óJ, .. hl,nntR rr~"cll I I/dőt Rtn~n il, 
.mldlln .Jhw tkk" d mO kön)'vtl eme rleVt'U"ltf UIIYll kkal 
vt<pi be : .Az cmlcrck hlll kCJlljl/ mt" nem .lOkkU IYgytobb 
JbuWtO) • 

p-, nem .Jelek ~ ctOdjk" .wk, ilrMl)'ek «t~ r61 IM/!: 
IO'll2nek minket. EU" nekIInk J~lnl az II t leU" tk emberi, 
de tlllberia~akbtn i. jenKI'" mtgnyUvAnul!uil. Azl .a 
.urcltltl, .mely nem uótakods, ktdvltll. dl}!! Izo/p IU ; 
ilkI} 1I1"~,,PI.lln~~II. t1dtktl klú",'I, il bOnIltök. uegtnyck. 
rMllvt1tlltk iráni; nemes .tllvtt ' Ital II mllgautoH.ij: l{oká,a 
t mdlwkll : il meJyt rl " mai embemek It kcll '~knnlt ncm 
caak • lIidrgtq:tl, ILInem ,anijkórdg(il, U nya Il lbr. tUl
!etlete!, bOIZketo!ICtl •• meltg ~'Ú'HeI, r,n leIMdOÚ .... 1 Lt.~nni 
IlíItI m~lyKgckbe, ~ •• yomof, 1,6n, eLaL}aIlQ('" /eriIiiI)('. h',gy 
Lc:1Lu:kd menIJen meli[' emeljell llíl a maguabb Dlllud.I.,. 
l'IoKylwruaknkra IerJed!!. lut mlö, Ó'Jíá 'lOU! munUI vflClull ; 
nl a .u:rclt1ct. amelyet oly hlycn je llemet Chan nlng e IU
vakban : . At embe,I , mínl embe,t . zclcml oly Izclnctld. 
rndy • 10'011)11 umarilinult&, nl.minl a rru:gvelell pub1iU
Ilutra el)'J,h l kiterjedtti. et Vol l I vonU, mcl, JélU" meJ' 
klll/inbf,z'dte ntm~nck , lfil az egtu világnak lf1! jobll 
cmbncll61 I.," • 

Nekünk eUg CIIIpán m • ucreltlel ill.ilnu nk I 
of: 1161 mq IZ a lelLu:Kdtl, kíu rtú ti t!6lordl , mellye! 
~i~tt kOz.d6ll 1 • , . S ill .lenKg" Weknyul:alom, amtl,
lYeI ucnvcdW:ll mínUvtglg larte , IZ a .~n'almlkon való 
1rUI ... lked f:t,~, _I, a kerHl ,tJn ~ IQ' lud . rolanl ; .Aty.im, 
''0'74" .. _Ik. IIII:rI ru:m ,lKIíák ml. nc:lekHJntk." 

Hall 1dIec-e, dial, IZ lIyft! tieid •• 1)W1da Ipz fLc:l 

• ...... . 0 1.&. V_ .......... . . ,J8,t 

, 

I 

l!inmtnyktpfnek MIJIlI"un" -/. Nun ,'.bhtI jdmI·c n lIt"kUnk, 
mintha rA Jtllche .Úllt", kkDl 1m7nd: tn>nlj/llr.·f' S .f'''' ",,, 
leleti, nem ... Ubb 1oZ(.1p3l1.1k uM, fIlii n tLc:l G. '--'">I:d 'll: 
h.ladWNn vclotn hilOnknek 1 r 

• • • 
K.erndtny ahai! AI dll\Olld(~kban _ III 1tiU.etII _ 

.ikc-ral. k, ltjtmem H bebiWllyllllntm tllll1dtk m, w-«J 
ml .a K,IJzhl'" Pf~ , Uljuk ': h.-.gy a mi uni\.i.illS tunt 
v.ll.bunknak hiUlvcl • }truI t!dtbto ti unl!M.aib&n C1'..R. 
,~, 

Ml klJVelknlk cbb6I rdonk ntz'lt '} _ mondjam.t, 
,wlttc:um' c m nekkk? 

Ali hint"', IlIClkJd tm hdyttUm • Il u imelo:: mtI' 
IUl]:ja nt n .. kkk val!UaW', irinti IIItIc:g hIHdtk is! 

AÚrI hM - mindell IIotn ..... bb IejlqefH mdl6ztMTel 
- egYlzcr(ien C$ak ". mondom nrk'ek; .agaulwdjalOk e 
vallúhoz, uc:~k w, !egydtk anl\llk b~ ll.1il 

ugyelek lill fl.11 m(;lt Nt nemuak UM, !Ilet' fl 
elelt/il fogn a ti Itlki t lttmk IApWGja, loncknój.a. b~ 
dajkája, , az len lu el nem hIgyJálOk - koponóroldg ; 
nelllCllk . úrI, II\("rI e. *ikkllol Iúlok marad. iU!II lirök
Kg. amdy.t kkin,ve lJ)' kell sWta/lOlok; .00000m'lrgn ou 
Ur m gem a.ról, hogy mj~k adjlm A • .u , tyjmlól n1M 
. un' /)rr.kl:get" ; netnaak 3~trI, meri ez e1őlkkk iJIIICt6s, 
ked v($, mr, ""kllll : IuMm legyetek 11ft rit, t..g~u1u.od, 

}a' '''' Iv.ozd, ne'e lKltk .IZM ls. mert e "IUJ/llk unJliui
han az embnillot, legnemelotbb ala kJál. bUS & l ondoI.Ir
vilJgál 1"'Já.ok, mlnr ha IOkO,ben, vilu.1Wkrlnódnl . Ti 
nemei bankntlgel mondhaJj.iJok - v'lIj.." ...... " ,ek inlyt ; 
. Nem .ú".enlem a KlilllUI tv.nl tlilln\.it." 

SUICII!kk v,U.boIob1l t. e uncWeJ mu .... kM: ki 
nemeJak uuakka l, hantm kllekkel il; nemo;sak hozd valÓ' 
hOsqe!ek "ilii , lunem ,nn~k jó hlrlltVl:r, dio;s6Kgtr mu n
UK> iln j61.i~, randOkló trtn)'dCk. 0!16, mu.u. hiltld 
.illlt I. e. ,zl'n ne o;sa k hogy .mel'Ujalok • nlhej n .... ~. 
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