
Z('nwgy'I/,l zcl'l. és II 11:1i-: :'i,61'1. 
lelk{·t megsz:íllja o't z ih/lll, 
Iki>Ik'll 1llC'/-jszii/ctik a !S ix · 
Imi kor B<,<, tllOvcn IcJkébl'n 
k, nmikor PcWfi mlu'cius 
t és falpra líllífjll II mu
y eleselt nemzet fini és leii· 
; i dicsöségenek helyreállít:í
~zefogll ll k és gyű7.lwk: mind
('n t lelke liiktet, é l és eli"d;:" · 

s ról, SzcnUélekrö! ez ri. 

:lc.uhafó [stcn! '1'0 ít é lj, 
rcsd ény<,k v:lb"Yunk-oT 
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Sorsközösség. 
1938. november 13. 

.,A keg yelmi (ljdlldélloku(I /t pedi!J 
kiifönu .• é" V (lII, dc tllly"" a.z it Lélek. A 
szolf/úlofokuan i s k iUönbsélJ v m!, de 
tl-O.lJmlflZ (LZ Or. Külö"bséo V(l1l it csele· 
kede/ekbc" h , dc ll fJJJfIIl(IZ (IZ IMen. 
aki. clfclck szi ,,!indezt mimlcllkiuell . 
Mü,de"khw k OZO'lIU(m haszotlro adat'ik 
a Lél eknek l.."i j el cJllése. Ném elyiklwk 
tIUJJmtí,~ bölcsesé/Jll ck beszéde (fdalik (l 

I .él ek (ÍfI(ll: 11tás ik,I(IJ..~ pedig tudomány· 
1wk b(, ilzé(lc ltfly(l1l(1zon Lélek szcl"i'llI, 
EglJ "e!~ hít U.fly{/lWZOI~ Lélek áUffl, 
7lUí!iml k flyÚ!Jyí.{lÍs ttjúlldékoi m OJICON 
Lélek állal, Nemcly iknck csodalevö 
~ I'(j!m('k m1U1 ká ;; 1/(Jmclyfknck m eg 
1)rófé/,áfás; lIém ely i kn e!.: '!Jedig lelkel .. · 
nek tn('!lfl élé:w: 1II(i..~ ilw(lk nyelvek ne· 
mci, tlu;:wa!,; 1W(lig 1lycl'/Jck magya-rá· 
z/i sa. Dc mÍ1ulezckct CIJll és UIJ.1JmWZ II 
I .. él ek (' .'lefekszi , oszl OIJa f v(Ín m. inde",· 
Id1wk !dilön , o/ll,il!t e,lwrjel. M crl (uni
képel/. a fesl erl,lj és sok Irll/ja v an, az 
('UH f('slnck / (flJ joi pedi!J, lIoha sokau 
,'mHul k. milHl OIJ.lJ l esI., azonképen (I 

J(risztus i s. M eri hi sz(m erllJ Lél ek lÍl · 
la l mi lII; lUhl.IJ,íjmj ('11.1J l es/ té kt'resz· 
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leltet/üllk 'Ileg, akár zsjllók, nkdr ga
rögiii .. , akár sto/gá!.·, akdr IZllbadok; él 
rnindnyáj(m egy I.élekke1 ilultf/t/ullk 
meg. Atert a test ~elll egy lag, Ilffllern 
Jak. Hu ezt mondaná a láb: mivcll/Ogy 
ncPl kéz vagyok, nem va!Jyok a testből 
l'ldó; fIVUUY nelll a testből való·é azért1 
t s Iw a liil ezt maIIdaná: lilivel nem 
vagyok szem, t!ell! VUflYoh It le~tbljl 
wlló; (Ivagy nem fl testb611lldú·é Ilzért? 
1111 az egélZ lest stem, IlOl 1/ halláslI hfl 
Ot egélZ hal/ált, hol fl uouM,' Mod pe
dig az l ,tell elhelyezle a tagok/It a les/ 
ben egyenként mi"de"íket, amint akar
I fI. Ha pedio az egén test egy tau vol
na, hol vollla a test? loy azol/ban lok 
tag t.'on uuya", de egy test. Nem mami
lIali« pedig a szem a !réz/le!.·: Nitles 
"'/Íd stiik6égem; 'Vagy virtol/I ft lej II 
llibm/k: Nem kelletek tlékelt/, Sőt sok
Ilf/I ill!.'ubb, amelyek a lesi leuerőlle
, lCbb Iugj«inak MtBzmlal., azok igen 
n iibégesek." (1. Kor. Xrr. r ... ·Z.!. v.) 

A most relolvasott szentigékrol nemrégen 
egy kic:si g~.-ii1ekezct előtt beszéltem. Arra kér
tek, hogy i;;mételjem meg ll. rádió közvetítéssel. 
:\fegki;,érlem, hál" egy kicsit nehéz lesz, m('rt 
kézírnt nem maradt és azt ;l hangulatot, amely
ben ukkor, közvetl"n angolországi tapasztala
tt)k utún beszéltem, újra felidézni 8zinte lehe-

tetlen. Nincs n szentí.-ásnak egyetlen tétele, 
melyet az élet, a történelem ('5 főkép az elmult 
hónapok eseményei joboon igw..olnának, mint 
II most felolvasoU s1..entigéket. Bs nines II 

Szentírásnak egyetlen pamncsolata, mely ellen 
annyit vótk('ztűnk volna, mint ez eUen II figyel
meztetés ellen: "Akár sze·n,ved egy tag, vele 
együtt szenvednek a többi tagok 11/,ind; akár 
tisztességgel illettetik egy tay, vele együtt örül
flek a tijbbi tagok min.d;'. 

A világon II legtökéleteoebb szervezet az 
emberi test. Legtökéletesebb azért, mert ennek 
>'wrkezetét és élc.ttörvényét maga a teremtő 

I sten sz..'lbta meg. Természetes, hogy ennek éle
tében érvényesi.il a legjobban az I stennek tör
vénye: "Ha szenved egy tarJ, vele egyiUt szen
vednek a többi tUf/ok tnind". Egyetlen testré
sziink megbetegedése egész szerve"..etünkben 
Z:.lV;u·t okoz. A halált mindig valamely élet
S1..erv megbetegedése okozza. Egyetlen S7..erv
nek, pl. II szívnek megbénulásn U7..onnali halált 
jelent: "lia szenved egy tag, vele együtt szen
vednek a többi tagok mind." 

~Ietünket különbözö szervezetekben éljiik. 
Legfontosabbak: család, anyaszentegyház, 
nemzet és aztán a nemzetek közössége, az em
beri társadalom. Orökkévaló rormái ezek II mu-

12 
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\'elt emberi életnek. l sten rendelés~I>ö 1 vll nnnk. 
'l'ökéletességii k mé rtéké! .IZ halároZZ11 meg, 
ho,gy mennyire érvényesül bcnniik I sten él~t
lörvénye : "Akár szenved egy tag, vele cgyJftt 
,~envednck a többi tagok. mind; akár tisdcs
.~énnet illettetik egy tag, vele együtt örülnek II 
tiibbi tagok. mind". 

Jin a csnládnak egy tagja beteg, velr 
együtt szenvednek a többi estlládt:.lgok is. EI-
87.á1l :1 mosoly az arcokról, aggodalom neheze
dik 11 lelkeh e, komor hangulnt S7..úllja meg az 
('gész há7.at. Agyennek bctC{,"Sége, az lilmntJan 
éj!':7 . .akú k, melyeket felette vi rrnszt, az édes
:Jnyií! testileg-lelkileg joboon megviselik, mint 
magodt a gyermeket. S ha a család "nlam~ly 
tagját valami tisztesség és öröm éri , vele 
I'gyii tt örvendeznek a többi csa ládtagok mind: 
boldog családi ünnepet ül nek. 

A kerCi'ztény nnyaszentegyhá z is eb')' lelki 
~zervez('t. A lelkek több, mint 700 millió,'; I1agy 
családja. Feje az Úr J ézus Krisztus. A tét,,1 
igazsiiglÍn semmit scm változta t az ti körtil
mény, hogy u keresztény anyas7,cntegyhílzoon 
II 1öriénel"m folyamán különoo7,Ö fel ekezetek 
keletkeztek. "A kegyelmi fl;átldékokbalt pedig 
J;i4/önb8ég llfltl, de 1fgya71azaJ..élek" - mondja 
u Szcntirús. H itvallásunk megs7..övegcz{>sébcn. 
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klill>Ő szertartásainklxtn é.o szokásuinkban kii
lönbözhetünk egymástól, du ugynnuz II Lélek, 
~ ézus K riszt us Icike életet és hevít mindnyá
Junkat. A különböző felekezeteket do~ .. m atikai
lag kü:t,ös neve~.örc hozni és v(·liik egy hitva I
hist clrogadtlltni lehetetlen nek látsúk, de 
akrll'mely ik felekezethez tartozu nk, egy Lé
lt 'k álta l itattattunk meg, egy Lélek tHtal ke
n~szte lt ettiink meg, az Úr J ézuJoi Krisztus lelke 
últnl. " A szolgálatokban is kiilönbség van, de' 
7/ fJYalUJZ az Ur." Isten S7,cnt céljimak szolgála
tá ban II külÖnOO~.ö felekc:.-,ctek külőnoozö fc l
ndatokat tcljcsítenek, dc egy a mi Istenünk, 
Il kúnnelyik felekezcthcz tnrtozunk: az Atyu; 
-- egy II mi ldvezítönk: ll l. Ú .· Jézus Krisztus ; 
- egy 11 mi imádságunk ~ 11 r-.J i Atyánk ; - egy 
/I mi célunk: iga:':1iág, s~.(!re tet, békesség a föl
dön Ul. emberek közőtt. t s umiképcn ,,"Mit 

mondhatja a szem a kéznek: nincs reácl Szüksé· 
oe111; vagy visz(mt a fe; a lálxlhUlk: nem kelte
tek tlékpn~", úgy egyik relekczet sem mondhat
jll II mási knak, bogy csak én vagyok az egyedü l 
~Idvözitö egyház s igy nincs l'elíd semmi !'zük
l'ég. A le!'t nem egy tag, hanem sok; a keres ~.
tény anyuszentegyház nem egy felekezet, 11<1-
nem sok. A szem feladatát /I fii l el nem végez
heti. Azt n lelki munkát pl., melyet IIZ unitá-
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I ius í'gyház az ész jogának u hit világában való 
~"rvényesítésévcl, .Jézus emberi nagyságiinak 
hnngslÍJyozásával és Uli evangélium erkölcsi 
kövlltclményeinek siir&"Ctésével a magyar ncm-
7.('1 és az egész emberiség javára. I s ten segítsé
gével vé~z, 1JC!lyctte senki, egyetlen fdekezct 
sem végezheti eL Sőt amikép <I szemn<> k sziik
}égu van a kézre, vagy II fejnek 11 hibakm. a 
kl'rcsztény fclckewt(lknck egyeol'sC!n szüks{-
gük vnn egyik ti. másik lelki munkájára. Csuk 
az IIZ emher ép és c&-észségcs, kinek mindt'n 
Iozervc ulVartaJunul végzi a maga funkcióját. 
Csak az II társadalom egészséges és !:;tennek 
le!szö, melyhen mindenik felekezet akadályt8 -
Innul és hiánytalanul végzi azt a feladatot, me
lyet II világ megszcntelésének és az embcris~g 
iidvözítésének munkájában Isten reábízot!. 
Szűnjön mcg hát a felekezeteknek egymlls el 
len való hadakoZlÍsn. Akármi legyen is valaki
Il l·k II véleménye Németország mai vezéréll1'k: 
II polilikájáról, abban reltétlenül igaza van. 
hogy II nemzet és az egész emberiség szemponl
jából nem az II rontos, hogy II katol iku!Jok 
.l!yöúk-e Ic II protestánsokat, vagy a p rotestáll
.. ok ti klltolil..-usokut, hrlncm az, hogy II kutoli
kUf'Ok éa II protestánsok ÖSS7.0 tudna fl:-e v bgre 
rogni u közös ellenséggel: ft hitetlenséggel, nz 

•• 

• 

181 

is tentelenséggel és a kÖU!rkölcsöket bomlasztó 
komm un.izlllussnl s:r..cmbcn. 

A nemzet is egy lelk i egység, lelk, szerve
.. .et. Tagjnit a faj i és vérségi kötelékeken fe
lül II közös tradició, II közös történeti muJt em
léke, II közös lelkiség, mindl.'nekrölött II sors
kö~g tUdat,a füzi I.'gybc. E tétel iga1.ságán 
"ommIt S.C~ vnltoz1at az ft körülmény, hogy ft 

nemzet flUl és leá.nyai kii lönbözö társadalmi 
osztá lyokban élnek, különbö1,ő foglalkozlÍsokat 
iiznek, kiilön oozö fe lekezetekhez tartoznak és 
különböző politikai nézeteket vallanak. Egy 
nemzeltest tagjai vagyunk m i mindnyájan. 
l~reztesse meg velünk: ezt az igazságot az új 
idök követelménye. A nemzet politikáját a 
l>orsközösség tudn!;.\ kell, hogy mügsbc,bju. Uin
dig megbosszulja magá t és a nemzet egyeteme 
sinyli meg, ha a z egyik tár i>lIClalmi osztály 11 

másik rovására előjogokat élvez! A javak CI
osztásánál dön tő szerepe csnk II \'ég7Altt munka 
nagyságának &I ncm ességének lehel. Egy olyan 
nemzeti társndnlom, melyben az egyik osztály 
boldogul, a másik nyomorog, átkozott, fenn 
ncm marudhat. Az iparos és kereskedö is csak 
addig boldogu lhat, nmíg a föld míveseknek és 
a tisztviselőnek is jól megy som és v iszont. 
Sorsunk közös. Együtt áll unk vllgy bukunk II 
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Iéiért. folyt<ltott Iwgy Jd izdehuünkJ.x>u. "Akd,. 
.~ze"t:ed egy tag, 'Vele együ tt s<:eJl.'vedllek a töb
b; tagok milld; akár tis.:-teséggel illettetik ef/Y 
fag, vele egyiitt örülnek a többi tagok milld", 

Megn:íz&m ig:lzoJja II Szent ít'1í" igUZSlig:ít 
az l'hnult hÖllapok előbb idegőrlő, majd magyar 
~zív('t ön'cndeztetö minden eseménye. ,.i\cm-e 
különös, hogy cs.:lk azért, m('rt L'gy tőlünk hí
vol esó főlddarabon, melyet nem is ismerünk. 
az emberek öss7.ekii!önböztck, mi mo>:! itt Lon
donban ti Hydc Parkban glíz-~úncokat :ísunk" 
_ mondotla az angol parhllllcntben Chamb~'r

I:liu miniszterel nök. "lia s:: e l!l!t~d egy tag. "ele 
együt! s::clll'edl/ek a többi tllgok n/Ílld". Csak 
cgy hajszálon fordult meg, hogy az el nyomott 
raji kif><'bbségck s1.envedése egy olyan IlIíOO n1-
b."l döntse i;;.mét a vihígot, mely ártatlan milliÍlk 
halálát, söt az egész emberi kultúra pUi'ztulá1<,í t 
jelenteth~ \~olna. Csuk egy I,lajsz:ílon fOl'du lt 
meg 11 dolog és ez a hajsz:íl annak az ig:1Zi>ág
nuk:1 f(>Jjilmerésc \'olt, amelyet szenti~nk ta 
n it: "Ifa szenved egy fag, vele egyiiff s:::elll'('(i
lI e~' o. többi fo gok mi~ld", ha ki tör a vilúglHl
ború, átko! és szörnyü pusztulá!'; hoz minden 
nemzetre, ;lZ egész emberiségre. 

Nagy elégtétel sza nm nkra az, ami:lz utohó 
hóuflpok alatt tÖI'ténl. Húsz esztendö óta ;íl-

• • 
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l:mdónll azt hangoztat juk, hogy addig nem lesz, 
nem lehet bé-kes:::ég ti földön emberek közöti, 
:\Iuíg a világ sors..-it iutézö hatalmak nem J é
zus K risztustól tanulnak jogot és igazsiif,'OL 
Húsl esztendő alatt egyszer, egyetlen egyszer 
el Miinchenben megtörténl. eSik egyszer, 
egyetlen egyszer kellett keresni az iga7.ságot. S 
az ig'3ZS1íg egymillió rnbmagya r ilzabads1ígúl 
hozta meg, 

"Jsten malnwi l:lssall őrölnek. de tl l-lrorn 
őrölnek" - mondotta egy nrab bölcs. A ha
zugs..-í.g, mellyel;l világ szemét húsz esztendeig 
dvakítotiák, mcg;;zégycniilt s az orS7.ág, me
lyet reMpíteUck, OOilzOOtruOU. A mi hitiink pe
dig, hit ünk lIZ igl.lzs..-í.gban, hitiink nz Istenben, 
hitünk az isteni ig:1ZSagszolg:ílta tásban, hil ii nk 
~ragy:lI-ors7.:íg fell:ímadás.:íb:lll, megdicsőii l\. 
trdcml!8 "olt. hinni, imádkozni. kitHrtn ni! ., lIa 
tis..-tességgel il/eltelik egy tag, vele egyiitt ör
ve l/del/ek (I többi lUf/ok mil/d." Nagy örömlllC'1 
öl'vend :l h·lkÜnk. hogy fe lvidé.ki lesh 'érei!1 k 
szám:í l'a ütött a szol lmdulás óníja. t;rctte I sten
!lek vellik egyiitt szívbő l jövö hála im,ídsígot 
mondunk. n .. öl"Ömiink nem zolvartnl:U1. Az én 
bölcsőm 11 H:trgitll alat! ringot!. Úgy ér'Zmn 
maga lll, mint a mesék kiní ly leá nyll, ;lki az 
~'gy ik .szelllth'el mOS<Jlygolt l ti mas ikJml köny-
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nyezctt.. Ujjongó magyarok! Nem halljátok'
A szél, amely a magyar zászlót a kassai Dóm 
tornyán lengeti, még rabmagyarok panaszlít 
és jajkiáltását bozza : hát mi lesz velünk, hál 
mi meddig várjunk, mikor üt már számtmkl'il 
is a szabadulás órája' És én válaszképen kelet 
felé fordulva is csak ezt mondom: "Hiszek egy 
Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni 
örök igazságban, biszek Magyarország feltá
madásáhan!U Az igazságtevő Isten fél munkát 

, 
nem vegez. 

.Mindenr 
1937. l 

.. Milld~ 
aki enge». 
13. v.) 

Vajjon ellebet 
tasztrófát, mely Eu 
zetszerüen történt 1 

volna-e az esemén 
kikre népek . orsa b 
voltak ők is a vak 
másT A látszat azt 
&ágos békét akart :; 
gon mindenki és m 
vége, mitől minderu 
eDnek részben az is, 
ságot általában il ru 
ták értelmezni és 1; 
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