
Hálás megemlékezés ls ten áldásairól. ' 
(o... "'1alIrmep; bet"") 

l'la , Itle.t. ilJl' lelkk •. 

Alorpizt, 7.,..,lt 103, 2. ' ÁI<lia<J ~" 
leI/<nI u Un~ ts ti no f.kj'k •• d l 
oem"'; ~"r6I. 

Vallásol hilUnk crősll~~ rc sok 51,ép é! megragadó alkal. 
mal nyújt a Icrmés~el ~ Iele. EmlékeuOn k vinza a rOgy
bom'lgató, vi,igol lakautó kies tavaszra. Mennyi ~es örOm
mel, mennyi boldogító rc m~nységgel mltö1\e be nivOnkH a 
megújull tcrmi!sztt! tMg il me1lhasonlolt lelko, bánatOII 
ktdflyü ~mberek bÚ50ngó atd ra il IZ életkedv egy-egy 
röpte mosoIyit varnZ$Olta a búb.ijol kikeit i ... Es mi a 
Uplil6 f!'ltd fel"ldult ~brAllIUban. n iti-ott főlcul1ug6 ma· 
dl rda ll •• m s gazdag tcrmi!1ll igé rő \'irligz~s ban gyOny('irködve, 
lIftI1 Igy n 61oUunk-e j6slal<ls rtmfnykedéuel; . Megáld 
min ket Islen , a mi IstenOn k? !" 

kUn virilgok hullUI'al, tavau mulásával, mikor bcklJ.. 
szönlOU a meleg nyár, ~ Aid on heve ara nyszinIIvé ~rlel l e 3 
hulli mro kal;lWl~al; mi ~or a~ araló'munU $Ok vidám dala 
be~ndú lt a Icrmk u l lónstges llarmoniajiba; mikor a 
IGlyOli ké<l~kMI tGriin r3lo:.o" kalongyAk elrei f kesitelttk 
h~lmain kat, völgyeinket; nem dobb.an t· e mf g sdvcnk ~e. 
I)r()mtben? Ncm cstnd ~ !lek-e meg ajkain kon a vallasvs 
esodilal és net11 el ragadt,'is hang~n az Irás llavai; "MIly 
nagyolt a le aekke<lell'id , Uram; beleit a föld a le ga~dag
~iddal ? I' 

b mOll, midőn mir a ~zta lunkon az új kenytr áldása ; 
mld6n kertDnk ü ;nak mosolygó, i~es gyum()k1d , bor lermö 

, P~ lI)'aI u IfIOtl. hi pl.lyh.,.,.,. ooqIolenl • Kor",,· 
lIhtY Mar ..... lli07 tn L IG .. ctbcft. 

, 

, 
, 

, 

, 

hegyeink ~del fO rtjti mintegy kiná lva kinillkotnak lesudhrc; 
midőn a csodos. t'p Itrmk ...,t min<Jen tg)'Cll ildumltnya I illi 
IMnnyei Atyjnltnak irin lunk ... Il> v~Kltlen }6dgJt hirdeti: 
egy Ixn . " hang, egy u Mlnk m~l)'tML fau dó jobb tnb 
ne m ;nd ll-e arra, hogy mély aliltillal, imidó lislteLeLlt1 
!JQlIlljunk le a1 á ldhok Lw: ne elölt, mondvh : .A1diad tn 
Lelkem az Urat, b CI ne lelejtktu!1 ICmmi j61t!lelftb. 
nyeir6I?!' .. . 

A u olüliró k;rAly e SUIvakkal ad ki lcje lk l szl veMlás 
t rulmeinek, midőn 1tI!It6i szirnyal,b,; Icike, bejll",a mtlyit
gd és magUAgot, onz.igAnak ftnybcn ts p!impában ra
gyogó gazdagd.g.in Synn)'()rkl)dvt pihen meg. E Ravak nn
d Oljenek föl a mi ajkainklJn is 3 Itilludás c kw ves finnepo!n I 
Az emltknel " Imutaló f~nye mellett járjuk be az i kÜlok 
kin mCl6il, I "el ne fcJejlkenUnk az Urnak ItPlmi ~ 
mfnyei rlil" . Mert il i ldhokr61 vall> hcilH Il\egcml&tzb 
rr.ig egy felől ,zi1~ rdabhi lesz i tSlen i r~nli hiulmun kat, m.b
klnl nemesebb ir~nyl jelöl ttr. bcrtolru int irtnt; cI,Cleke(le
te;nlmck. _ Minihogy mewölGd~m utrinl mind I k~ 
etl oly nagyfontosság'; klkett k igaz boldogdgilli nb;,"t, 
remélem, n lve$ figyelemmel losj;llok kisérni rtlvid bcutJem 
cg)'$zer6 fejlegeltstit. 

I. 

A j6ltevö h jlia<Jomolnyt tlvclő kÖl ti . iUOfly megui
IMdulád ra , "agy felbon tá" r. nem kis bcfolyaual \an a. a 
kOrtilmtnl , hogy az ajAndtkOl nyeru milyen trule nuntl 
fogadja a neki Súni j(Mlemtnyl. Hiutn egy ""'K.iball (IC

Uly érttkB vi.Agnál, Il.lvet< n n)'~jtva is heiLis kö$:WMUel 
fogadva , m" nt m egy elfiben váll a lapjává kél ro~on~rztt6 
Itlck bi:ulmas SlCwel~~nek. t. I z I /lYcr",~k, akl llrnmt~t 
gondol viSlu Me$ szOIö;ntk Itlkiiirocrtln g.ood~,1.a, 
erkIlItItt M mu i16 ndlemtl irj nyJIó ~.vflelre, ioIIawm 
lehel bi:u lmatlan ~k irán I, ~kl.nek . édll wmyi; . tall 
;~leile meg az tlel cls6 I)rörnei!. Sől akItOl. mld~n fe jekken 
mtr llubevqyClIJ, vagy ezOilfehtr hlisz.illk jtll l. kOtOlolc 
t i eröl()k ""nyaUi d l, egy ilyen IO'f.meknet n,nn forrúbb 



VAgyi, s~e"t~bb Ohajtása, mi'lthogy gyOngé<l $dventg~ 
mi nde'l enkÖlhcJ uép~ és nyugalmusá tegye számotokra 
II él~t esm'jtt. 

Ussátok, keres~télly hivek, ami a gyermek viuonya 
u6lóihez, ugyanaz a mi viszonyunk a jó Istenhez : a szeretel 
k bizalom kedves ,' iuonra. Mind a keMt a j01ttem~lIyck 
ről ,'al0 hál~s megemlékezés lehdi bocnsőbbé, u ilá rdabb.\, 
Csakhogy mig a gyermeknek jó tcncil'cl, slives szolgálataival, 
Ilcm egrSler nyUi k al kalma kimutatni h,j ragaszkodását 
uutői iránt: addig mi lsten iránti háliln~nak ily l11ódon valO 
n)'ilv.tnltásAt nem tehetjilk, Mert hiszen ó semmiben scm 
uOkőlködik, (I teljes tökéleteS5~ önmagában, ki nek dicső
Kgft fs boldogdg4t a kgkevésbbo! sem nö"elhetjök; (I II 

rgész világot 'lhalO b betOUiI 1~lek, ki mint ilyen. ~l"Zékel

het6 ajándékokban, JOilla!.; iildozalok lilslölgésében nem 
lal,;1 gyön)'OIOséget. ElOtte csak a liszta sziv és alaUlos 
lélek ked<es Ald,nat I Hogyan Icllet és kell teMI hiiásan 
megemlékewOnk lsten áldásairól ? 

Mindenekelőtt ismerjük el lelkfink alAutoss.igával, hogy 
.minden jó3dominy ts tökéletes alAnd!!k onnan feliilrőll~'" 
alA a Yil!gossJg Atypt61", ki .ha kibocsátja az O lelktt, 
mc~ujulnak mimlenek és megujitja a löldnek szinet" , Ismer
Jak cl, hogy az lsten mindenható ereje hordozza aszetek 
szárnyain n átdást hintó felhőkel, 6 adja a lényt ~s ,neleget 
"IsztO napsugarat, a földbe a termő 'erőt, melyeknek jOté
kOlly hat!sa alall a kOIOnfélc magvak csirai megere<lnd, 
nOnek, gyara podnak, majd ki fcjlődve vir~gOlOak, s gyOmöl
CSC>t \eremnek, Ismerjilk el, hogy alnasz nyiló virága, a 
nyár ~ng6 kaJAua felett O terjcsztette ki gondviselő olta l· 
mAt, mig véu, vihar és égiMbon' z,igva, dOrllgvc, vill á
mokat szOrva, de ártalmatlanul vonulI át hatMainkon. 
IlII1erjOk el a nagy apostollal, hogy mindnyájan .Isten 
kqyetme álUlI vagyunk, amik vagyunk', .0 benne él llnk é, 
mozgunk," S1ÓYal, ismerjlIk el ulvOnk mély hódolalhal , 
!\ogy mienk csak a reiMnykedés, övé . megvaIOsit!s; miénk 
• kf\/eUs, övé n alkot.is; mienk a tö,ehés, övé a jUlal· 
maus ; m~nk I munka, de Ilteni! n áldás! 

I 

, 

, 

» 

Es minde~ckct Oszinlén eiiimeTVe, mindnekTlil hil~!;ln 
megemlékezve, nelll lAmad·c Iclkllnklll:lI az a f(l,.molll gún· 
dolal, hogy akinek lcremtll él Incgla,tó ereje e, tvbocn is 
oly fönséGe, módon nyilalkowtl meg a lermkte! pomp,ijA. 
ban, g"dlgugában a mi javunkr~ i gyOn)'Ö,Osl~Q nk,e: 3t a 
l~ghalalmluhh, legjobb. Icg~ldoltabb b klltl)lctlo:lese bb 
,'al6sJ.g a n~gy mindcnsfg~n: at a m, szerető mennyei 
Atyánk, kirt a legnagyobb In cgnyug'ásul bilh3tiuk nluO· 
inket, tcrményeinkcl. sorsunkal, ~lctQn ket, mintlenünket ? ts 
e bo!dogltO meggyOződésben avagy nen\ lesI·t rlgaSiko
dóbb, rru!lytbb, $úlirdabb, erOitbb a Illi hitOnk az isteni 
gondviselbben ? r 

Higyjtltk el, kerenlény hivek, hogyha egyutr at likn 
iránti biulom - hálás megemltktzbOnk ;I"'al - iZ;l~nI 
alapol nyert keblilnkben: elhc,vadhat ke,ltlnk ,ir~ga, Illtg' 
semmisOIhet u.intOIOldOn k vetése, jOM! ,ehk c,""p.l$, nyo· 
mor, kuerO ~lalódás; é,helllck gyötrő fájdalmak, sorvasltó 
betegségek: $llvOnk el nem t,lIgged, lel küli k cl nem merül 
a kNség habjain, tudván ut, hOj;)' aki annyiUOf megáldott 
a m"lIban. II a jO lsten adhal ts ad is m~ wmunkra 
erőt, egészséget, vidAms.ig04, $lép 'lapolwIl, bO CSllendOko:l 

a jövőben is I " , 
.Boldog ember al, ki bizik a. Urban, $ krnek tmalma 

az Úr." AkarjAlok·c, Ohajtj;!tok·e ~nal;atoknak, ~ t~)I"ogS.~· 
ot? Óh ne felejtku zeCck el az Urnak s;,mull jótéteménye'· 
~I ' ! Es ~ fcn kllll ItlekbOl uArmazoU gyönyörö intelmel 
annyival is inkább ~egyttck uiwclekre, mert al ISlen .do
mányai rOl való hAtás megenMkezés - ntl.isos hi C,onk ,em: 
sili!se mellett _ tlemesebb ir~nyl jelől em~r1;\.sa,"k dnll 

cselekede te i nk nek. 

". 
Ha vala ki emberlAruink ir.1nli cselekedeteinek lor!.idl, 

'r;I tt «1"1 ts eredményét ~tll:ltOvá lellttné lun"m~"', 
, ny , ... tbulRJ. fol ue--
nétetem uer;nt egy mélyen lelll ngoló , . . 
me'nk ellltt t!:t ba az II kép hlven IllkrOzné tettemIt ,ndltO 
1, .• ., I . elet \'al66Jg!l: a 

okait, I c'lek ercd'"tny~lll II !;Ir"~lI ml 



u envtJó es tllgetk~en &I,tkol< komor lIáuerin~k ámyékol.t. 
SÜIi)Z bimnym IZ linzo!s. biu!ág, k~pmuta!,h. k<kün)URg 
n ~Ialmi l1l!bp.1$ 5.<ofgj,ll.llnl a :SOC~t :uin,,~ :t. '\\agy nem 
dgy tap;!.Sl talt1tuk-(' ti is , kereszté ny hh"ek. hOg) t;l~ i t ie
tünkben n n d o!g irigrso!g . mt i}' 5ápp;"lo,mll. 5Zen,'ro. IIJ 
I.I:t)l tört-k\'Ó n omszédi' tmclkt(I.'~I. 5 kmrwndő ar,-ca! 
fogad~ az elbukollakTl'it tcrjNö Slomonl hirekcl. Van k~p
muutb. mely amig nyáju t s mosolygó kllli óJ~\'el jálna 
do'iIlllnk a kcgyts jól!el'Ól. leJ ke mél)'~n gOIl~ ter.eket nő 
mq;rontJsunkta. Van fásul! klh1lnyu.Ug. md)' nem indIlI 
mtg I nyomor láttfra, li ntm lelktstdik nagy eumék iront. 
Van u ll'ltlen !Inlk, mti)' II masok feldúlt boMogságának 
rom;aira tpit : van ré!.zrehajJ~ 5. m~Jy outályolr. fe!dI:eutek 
is p.inok SltfiRt méri s os:uogalja ióteteményeit AI'3gy 
nem igy \öln-t ? Es ha igy '\l n, m, lU oka ennek u .ildatlan 
áJlapotnak? En alI hiszem az, hogy az l'mberek nagy r~ue 
nem tudi' hely~n lel fogni az Istentől nr~11 ~d(jQ1jnyok. tehet
sqet lölI6d i clli~I, refldetictlsét, ts pedig .u"" r.r m, mtr1 
ritkin, vagy sohasem cmlt'kcdk mrg h<ilaadó i rulmek kl>
lilit a mennyei Atya á.tdásairOl. S őt I'Dnnak, aki k ,'atOleró 
dbilolttQggal ig)' &lótnak : amim I'an, az kitárolag saját 
munUsdgom eredménye, ~n iuadlDOl, én fáradoztam inc ; 
kOI'ttkezóleg ana furd!tom, n t te~!em vele, ami ippen nc
kem tetszik ! Egy magát b;i!\'ányozó, !lnhit! ember szólhat 
ilY. aki ame!lel! hogy nem gondol lsttnnd, a legkel'hbl! 
5mI IOr6dik cmbertá~il'al; dc ninC$ is neki ign boI.Jog
sigl ! Avagy a hitetlen ts Onző ujv sivlir tal aján virulhat-e 
a tiSZLa OI'Om kedves, szép ' "(r.iga ? ••. 

Oh menn}ivel mbk~ppen érez, gondolkozik, bcsIil ts 
aeltkulk UO aki hiI.is ull ... 'tl szokon m~mlékcLni Iilen 
jótftemtn)'tiról. !u ilyen val1.isos 1~lek igy gondolkozik; 
amim van, az I.l. lSltn ajándoHca ; adta életem fOn tartjsára, 
rql+oom boI.Jocllis,il1l; lk ~la uhl is. hogy én is adjak 
bdMe a sugi!nyUn~t, uiltOlkOdótnek; $öt a mennyl~ 
lZIÓOtO. á; idJthtg<m eng«h, hmm ts egyh.tum sz~nl 
OIWin il Ilr6mcst 4Idozok . , , Hilem sugja, ta paulalataiOl 
mrpu&:kk M61, hogy ft wen tó á; b11so1"i'b1n q;yarlinl 
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!.im_.wm. erliMq:em. o:tatmam ; al-agy houim mtttaU.ln 
f"i!lalkoUs lenne·e. ur.~m tillta Ortiméld follolQ i .I bok\..). 

gut 6rOmét, s klkem őuin!c ri!szv<tével t nybiteni a u~n
wd(ik MM!:'I ? Av.1J;y h.1 az én tó h \enem Ucm~I)'dlogatás 
m!lkül .,Ieltirua;.ztja az (i n.1pját mind I jókra. mind a go
noszokra, á; HŐI ld mind az iga/aknn, mind a h.1misol!lI3k" 
f(lldj<!rr, én. mint II li !O·cngt. ""llen gyermeu, m~n 
tcnn~k kuIOnbs..'gtt tes"'heim, 31 {j \(\bbi G5trmtkti köti}\t. 
" aI1;\5, ntmleti~, t;\Tsadalmi alUi, sztgé ny~ ts gazdlgs..i.g 
s;zerin t ? .Avagy nem min , ny.iju nknak ugylnn on egy Atyhk 
"an-e?!" & ha ;U fn alw l! Teremtőm Cl hben is .3$ZWI 

t~dtell" sLimomra a t~rméuelntk sok tlt r vir.lggal him.elt 
$:lón}'~g~ n : .1vagy nek~m eshetnék-e jói.űen ételcrn , itollom, 
l\;! meg nem osztanám kenyertmtt ébtz(i embert.il'Sollimm.r.l ? 
~ l\;! az ':n mennyei .%.1)-3"11 minden o \'J.sum fclrulWL:! a 
meni lil iomOkat. $ mind ~n id>lllen gondot vi!.C! al q:i ma
dám : mit n ne ruh.1znJm meg én is a fuh.itaJan ucs~nyt: 
miin lit venném fel g(lDdjál .IL lpattan anyjtlan árv. D"tr
IlK'knek ? , . 

E. a l'alóbJn nemes és tmbe,lIe. ml!It6 érzOki s g<ln
dolkoLismód. keresltény hivek] M~ltó, me,t amig egyfelől 

korIjtoua OnttIl búszhségOnkn, milsfelől szebb ts áldo:
tabb irányt jelől embertirsaink imnli teueinknet. A. ilyen 
érzület s gomlclkodsm6d k edl"elŐ talajt u olGaltal • • egyen
Iőség ts t1!Sl\'ériSl!g magasztos tSlntéind:. arnelyeknek adl'as 
ha!.i~ leomiaMk a ,-3l.1szblat flIIbtr ts frober . 314>:1: 
filImelq:ülnu és kö,debb ftrk'~lnek • szf~fk ~'mJsbol; 
nemesebb szellem, mag.1>abbrfndol dD"ak és 1mbfrinebb 
1000kvélll'k adito IbamLab mu;!i fől a tj,s~dafmi ekt meg , 
roncsolt ideg~rdsl~t: s lánIad új, pUf(ö tit'! I rq;i 
ro:nok fden!.,. Ik bogy u ~ mindn)Jjuak jltal ób.1jrou 
örvendetC$ állapol Io.<mj(lhf:ilóen, neklek m:r.gatoknlk it mun
It.ilnotok ketl szewll sz;,,,~I, tó tel!~kkcl, kll'"ttesrelnr!Jtó 
j~tk~1 I!s ttigyjt'ltk tI hrtSllhly bil"fk, I!ogr 
boecsillett;; firaduUstok értéku jutalma, i1d.isos ertdmmyt 
el ncm marad: birni foJgj-ilok keblelekben u "nUllen jóllC'
,'h ny;Jm~n I.ludó OI'(Im boldogító t'Tl~I"t, s látni f~it<1lr 



" 
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.' 
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"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<", 


