
Egyházi beszéd.' 
Irt., lom, Lll .. 1.lkéoL 

A/Qpip .. Mit.! XXVIll. Ill . • EI
...... 9, 1I~lt<l:lOll "';!lden ~ 
ket, ",",keruZlol"" _ "'1)1_ 
n.k, Fi.nak fo s .. "!I~I~k".k .... .,.., .. 

.Elmen,~n. tanítsatok minden n~ptket, megkernzteh'~n 
őket AI)~n;lk. fiunak H Sunll~leknek ne\·~~n· . Eg)'ike 
ez Dzokn3k a jól ismert ~S minden cgyszeras~ge mellcll 
sem köZönséges jelenl~,a evangéliumi kifejeúscknek. me
lyeket sol::szor b örömmel, mondhaln.:l.m bizonros ked"te
Ibstl hangoltaiunk a kertUltny 5Z6u~kek<'!l s mh kO'~n 
vtgUU kllteless~geink reljesllése közben, mert a kertSIttny 
emberiség ctl}á t és kötelességének ir.l.ny.it I.Uj\lk azokt..1n 
megjelOII'e. Azok kOze a nagy!rt~ka uL15it;\ssmii kijelen. 
lbek közt larlolnak ou alapige ua,'ai, mtlyek ~leltnek 
alkonyh hangzOIUlk cl a Jhus ajkairÓl, s mAr emltlfogva il 
klllOnOs becsC1cl és jelentőséggel kell birniok minden jóra
\'aló H "aUl$OS IelkalttO kerHztt r.y em~rre nhve. SŐI a 
MAtt eo.·angtliuma !;Ierinl Llgynó l\'a et a, utolsó Ilusit"'a 
Jhusnak lanltv4nyai sdmirl.. 

A nagy Mester IthAt mé!1án IUnhetlk fc! e pillatlatban 
lelki szemeink előtt Ugy, mini aki u\'ozóban van. Eni. hogy 
tWidre terjedl földi p!lyafulAsa vtee felt köultdik. Lelke 
tudja m~r, hogy küzdelmeinek nem50kára "~ge uakld, s a 
földi 11'1 határai btdródnak stámára, ts megnyílI k előtte a. 
örllkkb-alóúg kapu)!., melyen :it ctvalhataUamil ki~ri tanl!-
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v.\ny. inak. uereudnek ragaukodAu. annyi.~n3~ fotn'l ue
reletc, rO\';d élet~lItk oly sok utp emltu ..... vailutk ts 
cselekroc- Ie;nek a lel kekben "i5lumaradt ildó hatiia. 

JhU8 t.1,"(I!óhan "an és hd"U lik . " jUn m:\' elh.nglOll ak 
azok a uebbnél-lu bb kijelentélek, melyek örökre emltkeze.. 
t{"Sol'k IeI.Mk arOI! elOu. akik hallhatUk, • uok el4ll il. ui. 
al ő tudom!nyAt megmeni és pfl.!áj11 kO"(lni próWljjk. 
Hallotluk mi is , . Uj paranc'Olalol adok nektek : fCm'SI 
uereno! lek": ,~ktu"get haro'ok nektek . I ma. én btkeu6-
gemct Idom nekttk. melyel a viLig nem adha!' II(~ biz
tatotl mir minket i. : .Nem haC 'llk mcket u ... Uul - , •• bov! 
~n meg)"ek, tudjálok. 3z 1113! illudjátok' . Suni meg~n_ 

dültek m.tr a mi szivünkben il. mell'eket bizó Wekkcl ég 
fek! lekinh-c, imidko"'a mondott aji ka ; ,Atyjm, tn diClÖi
teltdek Ttged i fOldÖll. elvq:eztem • dolgot. mtlyet ,-jm 
biztál. mOSI annak ok;io!rt dicwits meg Te il engemC1lema
~adnál" )(~szen áll htl e~tnen. hogy mennyei Alyjinak 
kezeibe Ijhlja lelk~1. oe Mm Ijvolltal ,k mtgis addig . mig 
tanltdnyainak s általuk 0iSUJ kÖ"etöinek egy lla!árolOU 
téU meg nem jclOI. ti röviden OoS.e nem foglalja u o kat a 
leendőket, mcl)"ekMk tcl~sllélé161 fOgg II "tala hir'!etett 
<'SZ.mtknek terjedHc> H diaJala, I az em~rnck eg&.! lelki 
hokIogAga. 

UtalÍtá~1 ad 11.11 D,·tinek. FDldi j.wukal ~g)'an nem 
dicsekedhetik, dc szellemi gazdadga eo lelki uokstge mtll<l 
fdhun.ilisára halál"OUlllan rc:~dclkezik . I108Y pfld!/3 kö\'e
«!sérc: és tsl.m~ lerjeuttsl're IOvább<3 is bul.!it ... és lelke
sitse kÖlvetlen és mindenkori taniNAnyilt, ~tnt de 
jeleol65tgteljcs u~v3kkal subja meg mak(\désOk ídnyát 
mondv"n, .lOlmcl\Y~n. tanitiltok minden népeket, megke
rl:Utelvfn ők.,. Il Atl'álUk, film.k és SJenll~lekntk ne
,"tbe"' . 

Úgy telszik nektnl, koovcl atyámfiai, hogy Clckbtn a 
sza,·akb.:ln 3 leg"il;!goJabban t. Icghalirowllabllan no kire
jez"e I II"hinyi k61.l6s.!g. Jhus k~1 pontban foglalJ3 
Ossze IJt. Egyik a tanMsra, mUik I tan;LiJGn 31~pu!6 ku",
lek~rc v-onal koJik. Mig udről uólok, ~Il.!rjen ligl"tlm~"'k. 



I. 
Jé~\ls lcll~1 ll. !anJuislMn jdllli mcg II tanilvállynk egyik 

k()leltW!gN. 0l1Onyár3 u6rt I~zi cll, mert örn~ga il ll. 

lanlt.isnak nentcUc egkz tlelél, s telj.-scn meg volt gy6z6dve 
nfelól, hogy csakis ezzel lehel II lelkekhez közel férk ő. ni II 
t':''elygo!sckct eloszlatni, at elmékbe világolságot (mleni ' ( .. 
/.'itta, IKIGY .:Akis ezzel lehet credmtnyekel ethni. ' 

Ma már ali hiszem, nem kell hosn3sabooll m3gy,1_ 
r,bni és bitOnyJtani, hogy II tudomány ura lja II világOl. fl 
népek ueUemi halad~s.in,k k mOvelődésénclr irJny;\1 alQt: 
II IIcmzrlclr uabj.1k meg, melyek ucllemilcg II Icgkifcjleuehh 
lokon állanak. 

" lanitisnak kétségtelenül a tanulás u alapja. Ez • 
ktl szó: .tanulb" és . Iann;ll~ magAhan foglalja egy valamire 
való ~mbcrnek egén élete célját él lröklclscgci ir,t nyát ~ ttól 
I p,lIanatlól kezdve. midlln ön tudatra iblW, eg~tcn szive 
ut~só dobbanádig, Tanulás ts tanltis ncm egyebet jelent, 
mmt a~ életet a maga teljcss~gN>c n . Tanul a ~ cml)cr a~ 
~le.l b1ll, a lapanl~lalból, a könyve kből, akUlvilág jclenst
GClból, a szellemi ilel mQkOd6;é~k megligyeltséböl , álla
~~ban mindenből, mi rc csak a figyelem kilerjed. Tan l,lI Jézu ~ 
II. ' ~mcrtc nemzete multl~t, tnrléne1t1. Jártu voll a p,Oféták 
l'Ua'ban, $ a Ojvid király hilenbftllzsoltAraiban l'jnt!b~ n 
volt kora népének "á~yaival, r~ménycivel, várako~~sha l, 
va~ami~t I ~velygéseivd, hlb!ival, mrc kvés:eil'cl, é, meddll har
ca,val l'. T,101l0 iskoláj t a zsinagOga 1"011 , meg a pun!a f!i 
a magány, s .illalában a lermés>.cl kebete, n társadalmi éleI 
rom\O\l uga; tanltOmcshre pedig km önO»cn uja t elIC, sdve, 
meglig}'elll tcbets~gc k ezeknek okos felhumálás.a Ezekre 
I_maszkodva bizlol fegyverekkel indult el a IleIllU harcra, 
h<lgy végre is diadalIii monJI1Jua cl ! .binalok, ~n meg
gyllzlem a vilAgol '. Ennek a gy6ulemnek pedig az alapja 
nem m45, min! a bölr5 ellln:l~tb, a legnehezfbb hcly.elben 
ls lIla~;!1 fcltallll nl ludó l. oUás . 

Ennek a folytalbára akarjl buldltani tanflv!nyait, ml
dlIn mondja : . Elmenvén, lanUsalok min<len népekel' . 

lIogy e IZlvaknak a ronton!gtl és a megblz" MI tel-
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jesllbbel ].irO ""ht!l~ccket megl~II1Hsuk, egy plll.nlbl 
kell veinlInk nnoak l kornak a gondolalvilAgAra, b a JhuI 
ml\l\k.isságAra. 

Tudiuk, hogy a uid6 ntp a mOzesi IÖfY1!nyre ~pflctlC 
fel valláserkO!<;li él elél, hilrendnertl, minden reményt! b 
vArako~!ll. EIOHe a~ volt igni ts $le lll, amil a tÖr/ény 
mondoII. Lellei, hogy ellene Inolldolt annak a jOu.n bz b 
a Idkiismerd nan, dc ragaukodoU a tÖfY1!ny lxtGJthcz, 
mert axt t,'l\lIlla, él azl kllv,'tel lék IlIle a IÖr/eny őrei ~ 

magyarból. Igya zsidó nép cgyebek mellett val!bi lek in
terben is cgyoldalusJgba esen,t.rAn akaralLinúl, aminek ter
mészetes kOvctkezményc alig IehetetI mAs, mini az, IIogy a 
lényegel figyelme" kivlll hagyva, .kjrhAnyszor mellékes 
szempantolc érvényesltéstrc lllrekedtll. Eurl mon<lá Jé
zus, hogy .aki az egész IOrvényl megtartia, vétkezik egy 
dologban. nZ .gkz IOr.ény mcglartb.l.ban". CI maga kijc
lcnlelte, hogy nem )lltl • töp.ény cllOrlbéTc, hallem Ink'bb 
betöltésére. OC amidőn betllllcni akana , a torvénynek nem 
betOjét, banem lelkét, 5zcllemél nhtc, ~S aSlerinl cscl e~e

deu. Ez a felfogása nagy ellentétekel "alt kOzte ~ a uidO 
paps.l.g kOzöll, aminek nyili ellenségelked~ Icu a kllvclkcz
ménye. A lIl dO pa psig ragaszkodolI a hagyományho~, mert 
Wt, hogy ha megrendDI az alap, Öliu.comHk az ~gf!iz alkll
tis, u egész mull J~lUS pedig er6lcn bangoztalva a "ak. 
ségszcl Ű feJllIdés és ellIhaiadh alapfcltc!I"lét: .Iegyclek t llk~
lelesek' , a'u lllrekedett, hogy a Itgl alapon megAllva új 
er(lt,- di Idket Ilnlsllo a nemnl életébe. vall!si ls crkölcs; 
felfog.i&ába, meri csak Igy remélheti t! lcte bizlol fcnnmara
d~sJl, s Ickinl~lyc ts vc.é"zc rcpe m~glar1ását, akár v,lIbi 
b mavellldbi, akAr gazdas..i&1 b sullcmi t.!ren. Egyik fdől 
IcMt al trd~k e ikel él befolyásII kaI, Illyagi jOlétDkel és ké
nyehnDket féltIl halahlllsok !IIOllak, m~lii k ItIIII petlig az, 
aki kis C'I;Ip.lI.ival • .. dv ~ lélek joglit ls fogot kllvclel~ · 
scillek kieléglttlél lllbbre ~(lItc minden fllldi gazdags..i&n.il 
él ki er(lulIk<l11 lekinlély"!!I, JélUS, min i a $IcIlern; na
bad'" hinteiOje. • letki tlet jogainak w!dllje ls ollal· 
m.Wja, , 

~------------__ ~ __ l ________________ __ 



Tudj"k, hogy amily mé,l ,; kocn terjed tek eszmél f& 
nll\~kedclt lekinl élr~, épp oly mérték ben n611 az ellenségeI_ 
kcdés ;s ellene, melynek alapj41 a hata lmi jog, fclfuvllkod.is, 
gyOJ61cl és .Qu akJrat ~"JM'ZI<,. In az alallolnossJ.g k k(p_ 
mu tatás alle gQnou jiWUI, amOI! ped ig a nyi1lsig és 
őszi n teség k l1Gcltc lászlói l, hl a visszafojtou gy lllúlelct és a 
&öMl irigység lüv(lldúzle mérges nyilait, amou az á,taUanslIg, 
~lelidstg ". ióak~r;J 1 csillog L>llla ragyogó fegyverét Végre ia 
cl kcllc1I k{k'eltelnie il dnnt~ harcna k. Pillanatra úgy let. 
ReU. hogy il haLllom győZÖIt, de győzeIme romlásának 1'<)11 
az elójelc. EIIcIIben az igazság bajnoka, ha 14tn61ag W$Z
tCl;éget slcnvc,JCIt és elcsen is. (I e - mi,,1 annyiszor még 
il vil~g1lJrMnclcll1 fényes lapjainak biw nysága szerint _ 
mcgdics.llfill a kümclemlICII , és ptl(lányké~vé IcU azoknaIc, 
akik meggymöd6l0ket megurtva, az igazságtrI, a szellemi sza 
badság ÖfOU~vaI6 k incsei~r t hr\'cn és igazán küzdenek 

TanUvAnyai láU:i k a na);yner il harcot, lanlii vol1ak a 
küzdelemnek. Látták, hogy mily nagy lelki erővel kell ren
delkeznie allnak, alci elCSUgged ni nem akaI. S vi szonl kijrly
n}'cn elk~plclhcll ~k azl is, IIOGY mily ncht! lehet helyzcWk 
a vczér n~lk OI , n n még a MeMc. éldt ben aggodalom mal 
m!t{\lIe el lelk a~CI a jövendő, 

És ilyen mull mellell, s ilyen jijvóvcl szem ben mOll<lj,l 
j tZll$ tanllványainak : .Elmenvén tanllSal<lk minden népe . 
ket." HOg)'nc érczn~k leMt • feladat nagysá);á t, a köte lcs~g 
leljni.l~s nehtuégét, melyd a Jtzu5 pa rancoa ;lilit eléjük ? 
De Vlswnt nem kcl1-e megljtn io~ világosa n a Jhus sz.:Ivai
nak mtty értelmét és jövőre irányul6 fontosság.!.t? Hisz e 
parancs tclleslt~sétOI függ a mel:kczd~1I IIIurikának óhajtolI 
és rcmélt s ikere, li a a tanltvAnynk megértik a cé ll, mit jh us 
s~vaiya! kiftje~Ol akar, $ élclilkel a Mester kiv~lIsága tel~
Il !b.;érc ~c",chk , akkor lehel remény, hogy a munka tod bb 
fuly~at6dlk, b eredm~nrts Itsz. De ha 3 tanJtv;ln)'oI< cuk 
addig ludn~k lelkt~edm , mig Mesterük kuzCIOkt>cn vall mig 
lAtj~k hitét ~~ bi,"lon;\,I, tltlc lrnél és le1ke$Cdélét, m;g ',\rz i ~ 
m~l:lJ<)cdtant kész smének 1$ nal:Y kiki crcjérlck felcmtlO 
h3lisál, az~U!l pedig kel'hnek ~nik crtjn~cl a nagy munkl 

• 
folytltásá r~ , melyet ragyogó "Inekkel ICi t mCI: akitartb, 
a trJ.tord.g, az Onlel:ildozó n eretei munk,l$ keze, I melynek 
nem hiA"yz,k r.zenvedésti nIellelI din&qe stm; de II. nem 
lesznek akik ismert úlon lod bb haladjanak 5 a szent ~l 
érdek~be!l tod,bb doll:ouanak: akkor II egén kazdeltm 
hiába~Jló lehet. Mig ha Mesterük f lete követendő .~Ida 
elötl Uk ; ha Icl kUkt>c vannak irva a jhus navai: példAt 
adtam nektck, hogy lI mint én cselekedtem, ti is úgy ocle· 
kedjelck" ; ha kkzen lesznek a testnek minden erotelenJl'ge 
melltU is buzgó lélekkel tenni ti munkilni ; ha 'tén ik, 
hogy . ntm IIaszn1l semmit, ha vataki az egész vil<lgo1 is 
megnyeri, IclHbcn pedil: kárj van"; ha a csaknem biztOlTa 
I'ehető fokozódó ellenncnvvel n!lvekcdő bizalommal és bt
tors.1ggal mtrnek szembe nézni; ha ők ;s teljesen khzen 
állanak, ha kell , éjetlIk á,jn ii, aJdozni lJ igazs.ig~rt; akkor 
a Jézus eszméi nek , tanainak terjtdtse bizonyos, ts al embe
riség szellemi 61 erkOksi élett nek helyes irányban való 
tov;lbhhalad~sa fel nelll latlóztatható, A Yilágosság, melynell • 
elObl). ~t6bb tlli!y is le IIcll gyOzni a sOtéts.éget, rohamos 
ltptekben halld a slllkS4!ges és jogos diadal lelé. Az igawg, 
mely ntm ismer irdeket, nem kert1i pártfogjst, mtlynek 
nincs ilOklige érdemellen Linwgatásra, mely nem b,inl sen· 
kit , de érdem szerini j~tJlmaz, az igawl: mind tisztjbb 
lénybell fog ragyol:ni . 

A lanftványoknak tehM meg kell érttni a jhus navait : 
. Elmenvén, tanitsatok minden né~ket· . Mert e parancl lel
jesit.!itlól IOgl: Jézus megkezdett munk'jAnak sikert. 5 ellől 
IÜI:I: az egn. kuenténys,ég élele, Tudta ezt bironyára 
jhu5 i., Azért igyekezeU lellllsznlilni mindel' eszkÖZl arra, 
hogy tanftv'nyai lelkébe ellenáll hatatlan erőve l oltsa bele 
az illala meg kczdell munka tovjbb folytatAsJnak szükségét 
5 3UMk iiken'be velNI bizalmukat. S mivd tanúi és része
sei voltak a küzdeltrnnek, melyen O álmen l, lilták, Itogy 
tOrt k uenvcdett, de hitét n bizalmat IIOha el ncm VClZ
lelle, s viszon t ő is tapasz talta, hogy tanUYányainak szívét a 
lell!estdcl cs akarate rő áthatja, hitte, hogy megértették tO
re1rvbo.:it : bizott bennOk, lIOgY ktszen Allanak példája kllve-



ttsérc, készen álla nak ~ Im e ll.ni t s lanllJ ni minden népeker ; 
hnr~. hogy az es..mekel és ,gazs.1gohr, melyeker ő CSII~c_ 

d~st nem isme .... -e hirdelelI. hirdeUl I fogjik 10vJbb, 5 bo-!eoUjált 
min~J több uid,c ts J~lekbe aloknt mélyen ; igy kuni fognak 
mint l többo-kel megnyerni ama ludomány számára. mel)" n 
151('11- t s embersze,etelCI tarlja f6 IO .... ·t nyének. 

A lanl ld n)'ok eleget leHek a J~~ us parancsának. A 
Jézus által keblOkbe oltoll 5~enr buzg6dggal Un ilOllak. 
lfirdclI~k Jt~u51 és ew:m~n, s mikénl JélUI. 6k is csaknem 
mindnyijan életCkel jldol t.! k al evangtli um~." A 13nitvj _ 
nyok mt!rók \"OUak Mes rerCk bizalmiIra és '!cretetére. 

A keresltt nyRj,! rendszere azÓta j llandó;ln ts ma is a 
tanit!son nyuguik. A fejl6d6 életnek, legyen Cl vallasi , mü · 
"ésuli vagy aUr pol itikai, mAs biztos ala pja ne,u is lehel. 
Klllönösen a protestáns egyllb mindig a lan itáSla timasz_ 
kodolt. Tehál nemcsak a Jézus el56 lanlr,'in)'ai , hanem a 
mindenkori la nllVanyok is "érezték ama jézusi su"ak jeten-

• töstgét: .Elmenvén, ranIrsalok minden népekel. - S ha a'/I 
~kariuk, hogy a Hlk~lelciedés uljiln feljebb haladjunk , czt 
ncm is szabad soha elfelejtenünk. meri azt a n~ gyjclen1ő
~gO mun kar, melyet jézus egyner~ '!avIkkal telt kö~c16i

nck mul1l6tatlan kOtcluségévé, csak Igy folytaljuk, Igy visz
szuk ~llIre, S annak ,naodó sikerét Igy fogjuk bizrosltani a 
jövcndő ,ul.m~ra, 

II. 
A másik klltele5ség, melyrc a jézus ~lasMs~ vonat

kozik, a tariitAson alapul6 keresztelél . 
A mal keresztelésnek az alapjAt Jhus velc1tc meg lehAt 

ezekkel a szavakkal; .megkeresztelvén lIket az Atyának, a 
f iunak és Szentléleknek nevében,· 

A kerelllc1o!s ismereiU volt mir JélUS e16tt ís. Keresz· 
telő jános, mid6n búnWnatra és mcgté~ :ire hlvta a népet, 
megker~utclte n okat, akik biineiket megWnva megtMck, 
Jhus maga il megkcreuleltet1e magát, m,e161t tanIIlIi pálya
).ira elindult volna, mrntegy jelezve eulllal al iSIen. megbí ... • 
IAst, melynek eleget kell tennie antikOi, hogy a kisérttsek ts 
akadályok soltisiga, a kijzdelem nagydga pillanaira is meg-

, 
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I~Iemtttené, avagy a , ik( r elbi za kodott.! tennt . Az , postolok 
i. megkerel zt. lttk n obt, ak ik kc<nttényekkt \ellek. A ke· 
resztelt.nek akkor a dolog IcrmésttttbOl kiloly61ag mb n.k 
kelk:U lennie, mini ma, Akkor I ldn<itl('ket kun.llelrt k meg, 
akik értelmileg fel'ettek vol tak, kik nek kilorroU mtggyóWdf _ 
. ok, kiallokult goodolatviláguk volt a hit tételeire ru! ... ..,. A 
Iclnöllck kercule1tso!ntl lermts. t lesnek kell tal~lnu nk, hogy 
a kCfeSlltlHI megklfl6 tanitis el&lte mq:. Tudjuk, hogy 
kezdel~n ~ kereuI~ny rtYhb. zlitl6lcbcll ts pog,1nyokbcll 
irti kefCSzk'nyeUei 5Z3porodou. Azobl n embo-rcktl teMI. 
akik egészen ..u. gondol,t· I!$ hi1V,ligbóln nőnek let, mtg 
keneti előre ismertetni at ein kkel é$ tanokbl, mtl)"eknci< 
magukat elutin aUvetnl larlOltak, I ~k el ismeret al3pl~ 
IehetetI relvenni • k~d~ny egyIIboo. 

Iti leh~1 II kern .telH a tan!th ts alanulils eredllltnyi!1 
jc1enlt llc. Seftjez~se vull annak II elj:lr.isl\3k, mely az :Inemi 
nándéko16r alhlonas"- I~ tle a kerentmy egyhh lla valÓ fel
vételle. Mig mtGgy61te a. ilIetOl arr6I, hogy eddigi élclm(\d • 
jAvnl,l:ondolatv;lig~val és hitfelfogjsAvai nakitania kell, vagyis 
le kell vetnie a rtgi ruhAt s.ellemi cs erkölcsi, társadalmi ts 
vallis. lekinlctbo-n cgya,il1l, és ~jat kell fel llltcniC, addig más
fel61 tudalos elkötelez!!s akart lenni arra nhve, hogy valaki 
megkeresztelkedik, alkamazkodnia kell a kcrcszt~ny vallás 
töroényeihcl cs kOl'etelrnéll)"eihcl, azaz " j~ws péld;\ja szerint 
és szellemében kell clnle ~$ cr;clekednic. Ezért helyez J~1US 
is ol)" nagy lul)"1 ~ . alapige 5Za~aiba" ~ tanit.bra és keresz
telésre egyaránt, ez~rl küldi ki tanllv:lnyait au"] a mcgbiu
tással ! . clmenvtn, la"!lIlaIOk minden népeket, 'ncgkcrcs.ztcl
,'én 6ket az Atyának, a Fiunak ts Szentléleknek nevc~n,' 

Jézus nennt is D valódi kcrts.lldtsnek uük:Ségcs elő
fe!l~telc a klvi"gO$lIó és ",cggyőző lanllh. EnélkOi nincs 
erkölcs; ~rt~ke, II ~Ietre kihatÓ magasabb jelent6S1!ge. Enfl· 
klli egyuerG Jelk~p mIIIad, t i latin Orök", ntlkntOzni logja a 
mtgkcret-zlell az új tler km:tct~ntk Mrétcttt, a bo-nsoS titi!
ulllrtts inditÓ olrait. Egy folylonO$ ujj!$:tOietnt csrkö~16 
erllvt pedig aligha válhatik a Izlvbo-n II a UlsO jelk~p tsak 
úgy mag~ rl, a bel56 rugOk IlIJnybal. Ellenben a szil.1ld 
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alapon nyugl'6, val:yis jól flúlctslheU keresztelés hatJfOlolt 
ts biztOS nycrest'gct jelenI. Mert annak at alapja a t~d~tos, 

II megértő hil, mcly nemcsak a "'vd nyuglatja meg, ncm
allt J I elmét viljgosUja Ici, h~ncm blilgÓ kUvcI6jé"e i!s 
hirdetőjévé is teszi az ily módon megkcreutelt embert a Jézus 
~Icléllek ts vallásának. 

A kereM'et« kO/só formája idők folytán bizonyos 
átalak uláson ment kereszIOl, de ugyanatOn szellem jut 
!>enue kifejezésre ma is, és fe'ent6s~ge is ugyanu. Ugyanis 
II kereszténység ezáltal, hogy lijabh m~K ujabb nemled~kek 
vA ltoUák fel keblé ben egymást, halárOl OIt fejlődési irányt VCU; 
kOrvon!la; hovatovább mind tiszlábban alakultak ki, és már 
nem "upán a körWtnó elemek cuUakoz.Asával gyarapooJotl 
es er6slldölt, hanem omagában is növekedett Ha tehát 
eleinte II felnÖ4tek m~kercszlelése volt pararlcwló uDkug. 
idővel a kisdedeket kelleti lega lább jelk~pe~cn elköteluni a 
keles~t~ny egyház tagjaiva. Most tehát a kele sztel~st nem 
elő zh ette meg a tanMs. Most milr val6ban csale jelktppé 
változott At az, mely csak kezdete, ki indul6 ponlJa annak az 
igali kereszlel~5n ck, melynek erkölcsi ~S ,zelemi ~,ttke is 
kell hogy legyen. A tiszta vizzel val6 jclk~pcs kereszteln 
utAn, midön a gyermek I~t ileg ls lelkileg annyira fejlódöU, 
hogy kezd IIn tu datO$an lálni, gondolkozni, itélni. kezdődik 
u a szellemi és e,kOlc5i ~rtékkel bir6 igazi Ieeresztel~s, mcly 
a vallástanl1As el~g hosszú útján Velct á t. s amely egyelőre 

legalább a konlirm'ci6val, vagyis ahiiben val6 megeröalldé-s 
bilonysigtMelbiel fejeződik be. Ez al eljárás a jelktp niellett 
kife;ezbre juttalja a belső ért~ke1 il. A tálnaton lel!llemcl
kedve, igyekszik megtalálni azokat az e51.kozCktl, melyeknek 
felhasznAIásával kidomborodik a magasabb jelentöUg il, amely 
abban Ali, hogya fejlöd 6 lélele hil~ről már vallást hold tenni , 
él Igy kitrdemli azt a méll6ságot, hogy cselekedelei felel65-
lIég~nek lcrhi!! magi hordozza. 

Ez az Ontudat05 hil, el. akifejlődOU, megerősOdOtl ludat 
az alapja annak a magasabh«ndO hi1~lelnek, amelyet a biblia 
t61lCt ts a szen tltlekkc1 val6 megkcreszlelésnek nevel. 
Ez az illapia annak az ember élel~ben mindig szOksf~e5 

• ,m 

benső .ijjjullklésnek, mctY'lCk különben is m1r I fejl6ol~ 
lör~én~in~t fogva is álland6an niA van vetve mi~dtn~ine~ 
erkölcsi, nellemi és lelki >!Iele, i amely folylonol-/ln O$tlijnzi 
az emherl a IIIkélctesctl~,; ülján val6 feljehb és fcliebb emel_ 
kedésrc. 

Ez a mag3$3bbrendO, I~uc:l é, szcn llélck~el val6 mtg
kcresztelés eszkllzli azt, hogy az em be. m~lycl\ belwltva tini 
Ielk~be aZI il v311,isos erŐI, aZI II egyMzhoz val6 igaz ra
ga$Zkodást, amelynek én.etében nemcsak az egyh1z tagjlnak 
tckinti magát, hanem beszéd~vc l és csckedetévcl, j6 tené"cl 
~S nemcs jrllcmével, s álIaláMIl ellés. élelével és közéleli 
tcvékcnyS\\gével bi~onyágot is igyck~lik lenni a kel>cltben élő 
valloiws buzg6ságr61, i6ravJI~ugr61, cgyhAziasságl61. fennen 
hirdctve, hogy buzgó, munU, la!;ja, er6$ O$zlOJl<1 az egyMz
nak; hirdetve, hogy tisztában van il keres.tén~g (~liával 
és kOv~tc lmtnyével, vallásunk j6dgával k IIdvC>ul!ges vol
tával, hilclveink liszlos1gAval ~,igaz~ágaival, cr.clekctlclcink 
és törekréscinlr nemes ir~nyával. 

Az emberi lélekben kialakull magasabb fclfogb és iZ 

életben folytono;3n nyilvánuló újjAszOletésnek a haláu vál
loztatja a gyilkOltal i Slel tarl;l~1 I~nyeg~ben szellemi trl~kDvé, 
$ leszi alkalmJSu az emeri lelket arra, hogy necsak felfogja 
~'s meg~rISC, hanem át is éleue a kereszlény vallb magasz
tosságát, $ Hsz legyen Mrmi áld .... zal árán is ,aszerint a 
tudomány szerin t élni, ",ely al AlyAnak akaratából, a Fi" 
állal kihirdcl1ctel1, s a Sw"I~lck cr,·ie álla l minllnyájullkban 
munkálkodik" . 

Ez a szellemiség adja meg unitárius hi lOnk ucrinl a 
ker~SlI.telé;,nck i~J"L jelcnt6~g~l; cz leszi m~ltliy,t arra, hogy 
Jézus és a tanlll"oin}olr pél,l~ja IZcrint mi is mindig ,·alláws 
hiltel, bcnső mcggy6lőd<'sscl és flnnepélycsséggcl gyakoroljuk 
alt, bizonyltoJ end is, hOJ:y a JéZI' . palancsainak él lani
tásain;tk nleglallói, v.lIasának hn kOvct6i és igaz h ifllctői 
vagyunk. 

Ai! Jhu$nak a lanflványai námára adoll tl r.uMsa: 
.Ehnenvén, tanlisatok minden népeket, mcgkeresll~IY<'n liket 
az Alyának, a Fiunak és SZCllétckMk nev<'ben", uól a mai 
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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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lsten az emberben él.-
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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 

• l'~td,;'1 nywt •• 1914. kl PMYh.I_ ~'" • " ...... 
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