
farizeusok, rnt egykoI' 3 

~ feszítik. 
Ség és a jócselekedetek I~c-

próbája még csak ezutan 
lkezzék. Csak ezután fogjuk 
ha ugyan meglátjuk - hogy 
világ, melyben végre komo
I evangéliumát. Ma még Jc l
l bőjh figyelmeztetés döbbe
·ndeu fa, amely nem terem 
'Jágattatik és Uízre vettetik." 
míg még ncm késő ! 

Hú nolga. 
1'33. október 8,· 

J ézlts 1wdifl manához szóW vúnőket. 
mondá 1lCkik: Tltd játok, hogy "zok. akik 
a pogányok közölt f ejedelmel.:nek tar
tanak, UTalko(hwk felettök és az Ö fWgy
j aik IIal l,mwskoí/nak rajtok. De nem 
igy lesz közöttetek, hanem aki nagy 
akar lenni közöttetek, az leg]Jen (I ti 
szol{Já tok. t s al.:i közöttelek első akar 
lenni, 'mhtdetJkinek szaladia legyen. 
Alárk. X. r. 12 14 'V. 

~{ost, amiko!' az Úrnak egy hív szolgája. 
lelkében 40 esztendő emlékével I stene &zínc elé 
á ll, hogy az égi segedelemért hálaimád~ágot 
mondjon, nem t ll láltam a Bibliában aktuáli sabb 
igéket, min t 'lmikct most felolvastam. j)[int 
hogyha csak ilyen nlknlma k kellenének ahhoz, 
hogy ezeknek a szent szaVH knak igaz értelmét 
vehessük. Az életfilozófiának, amely a Illa i 
f' zent igékbcn kifeje7ksl'e jut, aranyt.11pa
za ta az :l hjt, hogy az én életem és a te életed 

• Józan Miklós 40 éves lelkészi u .olgJlalának 
jubileumAn. 



,,. 
is afin. m'm az enyém, nem a tiéd, hanem ll Z 

btcné lj :1 lil.enl céloké, melyeknek szolgáintiim. 
minkt"l h;tcn teremtett. Nem vagyunk II ma · 
gunk, még kevés bé II mások urai. Smlgák va· 
fD'tmk mindnyájun, lsten szent céJjainak szol
gái. l.stcn adta :lz életet, O 8znbhl meg tlnnllk 
hntlÍrut és célját is. S legyen bár életünk ezen 
a földön hosszú, avagy rövid, értéke attól függ, 
hogy mennyi hűséggel szolgáljuk vele I s tent, 
(\ llllzát és lIZ anynsl'.enlegyhw..ll t. Sok-sok meg
tévelyedésnek, söt élcUragooiának is egyszerű 
oka az, hogy igen sok ember ekként gondolko
zik: mihelyt nagykorúvá lettem, életem felelt 
magam rendelkezem, úgy hnsználvm fel, ahogy 
akurorn, azt les)',cm vcl(>, amit akarok, sőt Iw 
meg'Úntalll, akkor dobom el magamtól, anukor 
a~~~om. Vnnnak, akik életük vége felé, amikor 
latlak~ hogy nem találtak igaz boldogságot 
I;emml~n, .. llmiben azt kerc$ték, se II vagyon
han, amit osszeverejtékeZlliök sikerült, se az él
vezetekben, nmikben részük volt, se II hatalom
b.111, mellYi:'1 mások felett urulkodtuk, sirím ' 
k~zv.u tC!;znek bizonyságot, hogy rosszul has?
n~ltuk ~el , eltékozolták drága életüket. SzelXlt
Ilt'k talan még egyszer újrake-weni, de nem le-
bet. Az élet "gy . . , " szel'! visszavonhatatlan a lka-

,-

Hű UOIIrA '" 
lom unu, hogy v('lo. I steni, I sten céljllit szol
gáljuk. 

S fi szolgálat, mely I stennek tetszik, sze
rény és ulázatos. H ivalkodással is szokták Ilz 
I stent 8 II hllÚlt szolg;llni, J-liúl;Úgool is szokll~k 
nz emOcrek jót cselekedni. Az ilyen szolgiliatok 
értéke I sten (' lött semmi, \'nnnak emberek, kik
ne k II figyelme nem annyi nt arl'a irányul, hogy 
I sten, hU7.a (-s az Iluyszcntegyház iigyét vi -
1,,'yék előbbre, hanem mindíg és mindenben a 
maguk s7.emélyének fontosságát és jelentöségét 
Ilkarják kiemelni, hogy neviik mindeniiU fel 
jegyezicssék, nehogy vahlki elfelejtse, ho!:,')' ők 
milyen kiváló nngy emberek, Örizze meg lsten 
II hazÍlt és az anyaszentegyházat mr, ilyen vezé
rektől! J ézus az élet édékét 87,olgii lattal, a szol
gá lat édékét pedig alÍlzntosl;Úggnl mérte. lsten 
előtt csuk ilzoknak a ~zolgúlatoknnk az órték(' 
fénylik igazán, melyeket titokbl:ln végeznek ~ 
nem igen látnak az C'lIlberek. A", igazi n/lgy em
berek mindig Hzerények S t/llán fogalmuk sine~ 
saját nU/:''Ys1ígukróL Mihelyt valuki hil soknt 
kezd gondoln i magáról, Isten elött értéke Ilzon
nul alábbszáll. 

"Aki nagy akor lenni köztetek, az leyyel! 
(t ti szolgátok, $8 aki közületek e!sű aJ",r lMIlIi, 
miJldetlkinek szolgája legye l~" - hungzik Jl .. 



13. Hú nol&,. 

ZU!! rigydmeztetésc. A tanítványok II menny
on7..1igb.'111 való elsöbbségért keltek egymással 
versenyre. Ez adott a lkalmat J ézusnak ana, 
hogy figyelmeztesse őket, bogy I sten elött 
elryetlen érdem a szolgálat s az ember SZlímára 
elsöbbségetégcn és földön csak az alúUltoB szol
gíll11t biztosít. f::izépségversenyek, szellemi és 
~port olimpiászok idején ma egy embe!' énle
mét ünnepeljük, ki negyven éves szolgóJaláva [ 
lelt első kőzőttiink. Dícséret és magasztalá.~ 
templomban embernek nem, egyedül csa k J s
tennek s7.óIIJat. Istennek adunk hálát, amikol' 
:IZ Ű uég y évti7..cdcs hűséges szolgálatának é r
jékét okulás oéljából lemérni próbáljuk s meg 
köszönjük az Eg Urának, hogy öt ha71mknnk 
és egyhílYounknak adta. Ragyogó ifjílsÍlgállnk 
teljességében vcUe magára n reá bízott gyülc
ke7.(!t. terhét. ~[jnt megtestesült ígéret lépett 
egy pályíml, mely egész lelket kíván. Az ígéret. 
bc"últúsn közben hajfürt jei megfehliredtek, dc 
fehér haj fürtökkcl is örök ifjú, lelke töretlen 
ma radt. örök ifjú lelkének minden erejét és 
szépségét gy iilckezctének boldogítására, Isten 
dicsőségének 8 a haza javának elömozdításiil'a 
tékozolta úgy, hogy közben nem . leU szegé
nyebb. Sőt! Lelkének ereje és szépsége egyre 
űj vonásoknt nyert, mert ki lélekből sYoolgól, lé-

HI n oll(ft 
.,. 

lekben gyarapszik. ~egyven l'Sztendös önfel
áldozó szolgálata közben lelt embernyi ember, 
mngyar a legjavából, unitárius lel~ipásztor, 
első n hU1..ánkban: első, mint. a S1.ent Igék ékes
szóló h.irdetője és első, mint H 81.cnt igék c:;elek
vő ap08tola. 

lsten igéjének méltó hinletöjo kőziilün,k 
csuk az lehet, ki isten i megbízús5Hl lép a szo
székre, hogy hirdesse IIzoknt az örök igazságo
kat melveknek megszívleléso az élí'tet szcbbé, 
jobba, boldogabbá és erkölcsileg is lökélet~
:-;ehbé teszi. J aj annak a lelkipásztornak, klt 
nem Isten csókja jegyzett el palyájára, kinél 
az igehirdetés csak kenyérk<!l-eset és nem szent 
hivatás. Születni kell a világon mindenre. Dc a 
ntte l'mettség, az Istentől v/lIó elhi vatotts..~g 
hi,ínvn sehl)lse boszulja meg mIlgát. olyan csu
rOSU;I, mint a lelkipásztor eselében. S mert so~ 
kun léptek a papi pályím\ csu pún kenyérker~
"et böl olyanok is, kiknek homloluíról hián.?' z~k 
az istelIi küldetés szent csókja, a. papi aUni 
megbecsiilése lassankint nliíbb szállt. S a mi 
Idkészeink e tekintetben más lelkés7.ekkel S7.em
lk'll is hiítrányosabh helyzetbe kerültek. Xem 
'IYoérl. mintha. hátrább valók "olnának. A do
JOKnnk dogmai magyarázata. vnn. Az, hogy v~
laki Istentő l vett elhivatottsággui lép~ n lelki-



". 
IlllUil)l"i ,)ÍllyiÍn.l, vngy !>Ct II hiba II mi Jeiké. 
,..zcink cseléhen mjnd ig jobban szemoo ütközi k. 
\ '11111181; Jlllpok, ukik II relsl'.cnteUis lényo últal 

II hivek lizemébcn olYIIn mi l$ztiku!I erő ('1:1 hala
lom hi!'!oká l);\ jutnak, lim; nckik, mint papok. 
na k 6zemélyüktől riigl."Clh:nül is tekintélyt köl
l''<önőz. Az unitárius lelkészt ClSa k II maga 81,1'

mély~ bl'.ellcmi és erköJClIi kiválól!úgll képesít
lleti rá úlJu:rom. Az un i túr'jus Jélk iplÍ!:Izto/'llltk 
!lern :.Idatott meg /l. hulnlom, hogy oldjon é,; 
kÓI>IIÖn s kegyelmi erőkel kŐ7.öljőn. Elölte csuk 
~'gy lehetőség á ll : erkülCl!j crénY('kbcn tiindö
körv/' jó péJdnlldássuJ kcll músokat jljhtcn éli 
JW1./u,1*rétctr-c nevelni !'. A mi prédiká lúsunk. 
Ilak IllcggyŐlií erőt ném II pU!:lll tll l>ZÓ, hanem II 
~1.ót követö telt ad. Nincs kiúlmílldítóbh ~1I 
mcgbotránkoztalóbb dolog il viliigolI, mint 
Hmikor a hívek a lel kipiú.z1oJ' pl'édikiieiója élj 
életmódja közölt ellentétcl látnilk. S !)Jert az 
ellenMt - J>lIjnos - meg-megmutatkozi k. azért 
1'l'.álJt aláhb II ti.s7.tclct a jlllllÍ8Ual .szemben, nii a 
küzömhö!!ség Jslen iglijévf'l szem béli, nlllrudnllk 
ün'l!f'IJ II tem l)lomok Ji JChznck zl\jl)J>lI k II uép-
8yülé&ek, /l hol Isten éli II hUl'..!1 elJ f'1I hí.útllllllk. 

JÓ1.an Miklóst az hten csókja jl..'gyede el 
u Ie:lkipásztori szolgálutru már ukkor, umikor 
édcl>llnyju II "ÚVé nlult honlozla. Az apátlau 

• 

, 
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" ,"I tett gycnllr'k re hulloU isteni ut'vunll k /iZU e , ~ ly öt 
c.~{)kbun hen ne volt mind 117. uz li!,'! éro, .. ~.c .. 
'L r ra képcsítette, ho!,'Y elsii legyen ko~ttuflk 
'" k'~n "-'oha "éIlki Ilugyobb el hi vatott. JnllluellC '" ' .':) " " I" k ' 
töí •• a l l"S méltúKíiggal nem lépett kor.u UIl ~l'_O-

gg .' l" Amint I ~ Kz%l'.éken megszollll, "l'kkre HUll o. . d 
iinnepiél:! élwl.l'S vunul át a gyü.le~eze~~u , mlll eJ~ 
&l'.cm reá néz mindéll arcru ullltal ul, )ncrl Li 
I(oTI kövcteké:Jt jött, 18tcntiíl hoz üzenetet, sza
VÚ hl1ll égi IJUng csendül: jr. Il.z Jstcn , Iwgy ilZ 

'" "110'1 Isb:ullck va ll elég Irgalma éK hatnl
u III a ', . ,",_" I k 
illU arra hOb'Y uz Ő népét, melyet o ul cm >er(' 
, 

'
" !" 'tck mé" ti. halál torkából is ku,zaha. ... JUUrllJ .. , .. ]" k' 

Ilitl!ll, tll.ámíu·u f!v,c hh és bolJúgaLh jiivcllt u~. ,'. 
f!zíll;eu. Az, IJogy még él II nemzcl K hlt~k\,t 
nt m vél;úlvc Imtárokoll túl élS illll('1I n:meny: 
kednek II magyarok, ilyen él; ellhC'.t. , lU.Jo,~IlI(, 
iil'.('nctck áldott c/'clhnény<'. Aldott, nkL lIZ uze
netet küldi : lsten, AldottlIk, akik nzt elhoz::ák: 
az igchirdeWk. Aldott mu IIZ UH férn, ak. w .. 
igelJinlflWsbén kÖl',öttii nk It'gelw. 

JÓULn MiklÓ!:! negyven c&ztendö alntt I;ok 
,",zél' prédikíleiót mondott, dc legsl'.cbh préd i
kílCiújánúl il; Iw.ázsZOJ11.1. !lzebb és SZ<lbben ~ 
~zé l ll7. ő példlÍs .. ,..ép éiul.<:. VlllllÍl:Ios és hazuful.!! 
,'réllyckbén is mind íg elöl járt között~illk. ~eIfY
\ ' ('IJ éves Iclkl'lj :r:i IIzolgálnla lIZ éhezok szamara 



'" 
k\.!nyér, II didct'cb"l'ik ",,mmúru meleg ~7.0ba, 11 

szomorkodók swmura vig-.Isztalás, ll. mcgt~ve
lyroettek számra jó péhlalldílS voll. Azoknak 11 

ri!gl jó lelkipásztoroknak az egyenes lesZlÍrmn.
zottja. Ö, akik maguk mindíg az illés kenyeré
vci táplálkoztak. Maga is szegény, földi java
kal ncm gyüjtöU, még anyagi gondntlHllblÍgO\ 
~é biztosított, de szegénységében is mindíg meg
látja II nálánál sl.cgényebbckcl s vehik a szere
tet csodáit műveli. Pénztárcúja a bibliai S1.(. ... 

gény usszony vékájához és korsójzihoz 113",oll
latos, melyböl sohase fogy ki az irgalmasság 
olaja és lisztje. Szegénységében is tékozló, mert 
azt tartja, hogy 1LZ ember legnagyobb gazdag
sága az a jó, amil másokka l tesz. Nem hiába 
társalgott egykor il S1.ékclykű lÍl'nyékábull 
Adorján Mallussé szellemével. A jó pásztor 
életét adja juhaiért. ~~ I elét adta :l7.ért :lZ :lnya
Bzelltegyhá:t.ért, melytől l i - aria i - liokun 
még lU: adófillércket is sajniiljálOk. Elctét ~Idtn. 
a hnzúél't, melyet sokall chirullak. 
~ Nem h~iiba. jár úlmiibllJl mindíg csak 

Erdély orB1.agb.'l.n, Az erdélyi szellem hivatott 
h.?,~~zója ö ,o. csonko.l~1l7.ában, Megszcmélye;;i
tOJelorda Vllms "gcmua loci"-jának melyoou 
n.ávi(~ P~.r:.nc lelke él: II hit Isten ~jándéka; 
IlItbeh kulonb;;égek magyar embert magyar 

)J ú 1I.1I.o l&,a '" 
embertől, ha istenüket s hazájukat őszintén 
szeretik cl nem választhatnak; ki e hazuhan 
hitbeli ~l1en létek kiélezósóvel csinál politikát, 
hazájat Ilrulja cl, még ha nincs is tudatában 
búna nagyságnak, K egyetlCtüil megbántja az 
ősök cmlékéi, kik 'l'orda városában a magyar 
nemzet egyik legnagyobh történelmi dicsős('
gót szerezték: ol'Szügos törvén ybe iktatták 11 
lelkiismereti szabadság szcnt jogát akkor, ami
kor Párisban a protestánsokat egy véres éj
szakán legyilkolták, amikor uz inkvizieió egész 
H oll llndiában hujmercszlő kegyetleuségeket 
művelt a még a híres A.ngliából is szá7.ezreknek 
kellett menekülniök hitükért. Erdély, az alig 
ismert J~rdély, a félreismert Erdély, a mi ha
Ulm ítélt, de feltámadásában szeJltül bívő szép 
Erdólyország unk ;l XVI , szílwdban emberség 
dolgában megelőzte IIZ CI:,>'ész v ilágot. Dávid Fe
renc szelleme ott mlÍr szlÍzlldokkal ezelőtt meg
teremteUQ nzt ClZ egységes és erős nemzeti szd
lemet, amelyet felekezeti ellentétek kiélezésé
\'cl meghonta ni il multban soha senkinek, m(,g 
[lz ellenségnek sem sikeriill, Az ölő Isten ne .... é
ben kérdezem, él-e még ez a szellem uz erdélyi 
hegyek köd' Az élö I sten DCvében kérdezem, 
Vlln-c, lehet-e ennek a lelkileg is dru'ubokra tört 
nemzetnek 1111\ vulamire nagyobb t;zükség<', 
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mint crl-e IIZ ö~i tl"nnl;ylvánizmusra il ti Józ:m 
Mildós-félc honfinkru, ki édes te&tvér6n<'k Ic
kint II hazában mindemkit, aki becsülete!! 6:1 
magyar, mert azt tlll'tja, hogy különbözhehink 
mi egymöstól felekezctileg sok mindenben, ue 
ha élni lIkarunk, hM'.ánk 81.el'chnében {'gy(>k 
kelJ, hogy Icgyiink mindnyájIUl. 

Ariai! }'la egy olyun embe .. szolgálatáért 
:11djuk :17. rstent, ki clsö n kevesek között. kik 
meglúitiak 1\ blljok gyökerét, azt, hogy 11 mi ke
resl'.ténységiink eddig minden voll , CS<lk az 
nem, aminek lennie kellett volna. \ 'olt dogma, 
volt ii l'es ceremónill, volt bnhona, vol t politikll, 
volt üzlet, \'oJt cgy csomó líISl'.('nlt' .. ki'llés és hi
I)okrit:lsúg, dc nem vol l éld, komoly, öszill tc 
gyakoduli életirIÍny. ~~zürt gyilkoltnk meg tíz
mi II ió ártn t lu n em beft II li Ú OOn'd)H II, ezért köt üt
tek ig;IZS:íb>1.u lun békét 'I' r iunonl»l ll , ez/ÍJ·t nőtt a 
I'öldi javak bőségéhen is egekig millir'lk nyo
mOru. A vilúgot nem elméletek, ném dogmák, 
Il('m nagyképű úlszcnteskcdések, Jw.nem tettek, 
gyakodathun éli nem elméletlJcn keresztény elll
Ix>rek fogj:ík átkílt61 megváltuni. 

Negyven esztendős szolgája az Úrllak! A 
hívek, oorátok, ti sztelők ezrei ílldjúk mu itt s a 
távolbilII is az Istent a te ék(!Síjzólú.wdó..t s 
minden ékess.zólásodnál ékesebb példás 87,ép 
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életedért. Neved fén y, tisztesség, dicsőség és 
,íldlÍ.s 8í'.:í lllunhn, tengereken t úl {~ innen egy
al'ánt. Első leu él közöttiink, blennek és ha
í'iUlak Iliv 8zolgíl ja volta I. Szolg-.í l .. taid igaz 
é.1ékét CSllk ('gyedii! l >; t('1l lút ja, bí'.c.rénységcd 
('Iölünk Ilzt mind íg eltllknrjn. Dc a mit mi lát
tunk, Örök hiil:ím az is elég. Boldogult éd~
nny:hl gyönyörködve tekint mOl>t nz égbül reád 
s nztlÍn Is t('n Irimjn fl'lé rordul és ezt mondja: 
" Köszönöm l Tram, hogy fiat szöltem". 
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