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Vajjon a tövisről 8zedll ek-e szőlőt,

öket.
VU9Y
a bOjtorjánróL lügét. Ekképpen ,,,indm, j6 la j6 gyiimölc8öt tere m; a romlott la pedig r088Z gyümölcsöt terem.
Nem tere mhet a. j6 la r088Z gyümölcsöt. fl romlott 10 8em leremlu!t j6 gyi;'fIlölc söt. Minden lu, umely n em terem
;6 gyümölcsöt, kivágattatik é8 tűzre
vettetik. Ezért gyümölc6eikről ismcrit"k
meg öket. (Máté VII. r. 16-211. \'.)

A Szentírásnak most fe lolvasott igéibcn
llZ unitárius vallás nagy igazsága lü1.-tet. Ha
azt kérdeznék tőlem, ki unitárius, ezt mondanám: mindenki, nk i Jézusnak ezt az inlelmét
megszívlelto és ennek megfelelően éli életét.
Igaz, a BibiiH, :lmelyen az I sten szent lelke állal ihletett próféták, evangélisták és apostolok
földi boldogságunk és mennyei üdvösségünk
titkát írták meg, se nem unitáriu s, se nem református, se nem katolikus, hanem egyetemes
értél..ií isteni igazságok könyve. A felolvasott
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igékben aZI)Jlb,m épen flZ ~~ ?~ndolllt ~ycr mí~
n~s.zi kifejezés t, :lIncly urutarIIlS vlIlIasunk lenyegét és stílusát adjn: lIZ fi gondolat, amely
llZ erkölcsisége! hungoztlltjn. és tudja az élet
]egnngynbb értékének. Jól sejtetto az öreg

Br;u;s. .li Sámu('l, az utolsó nagy magyar poli.
hisrlor, ho'"' az unit<Í.rizmus a jövő vallásu,
m('I't, amint az idő telik, az emberiség mindinkább rájön arra az igazságra, hogy nem az a
fontos, hogy melyik fclckezethez tartozunk, és
hogy melyik templomba járunk imádkozni, hu-

.,

nem az, bogy milyen az erkölcsi életiink, menynyi jótullljdonság van szívünkben s mEmnyi

Iniséggcl teljesítjük kötelességünket Istennel ,
hazánk kal és embertársainkkal szemben. Az
ember értékét nem hitvallá...c::a, hanem erkölcse
~u\bja meg. Az egyetlen mérték, amellyel

lll,

embereket osztályozni lehet, a jósúg. N cm ismerek a földön az emberek között más felsőbb
rcndüséget, mint a mit a szívjóság biztosít. S ha
majd üt az óra és az Isten ítélőszéke elé állunk,
hogy Ö, az igazságos bíró megmél'jen és megítéljen, lelkünk üdvössége, vagy kárhozat.a fe·
löl döntsön, ö nem kereszt.leveltinket kéri, oew
társadaLmi állásunkat vagy rangunkat, hanem
uívünk érzületét nézi és cselekedeteinket rakja
rá a láthntatlan égi mérlegre. "Nem mindenki,
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aki ezt mondja nek.em: Umm, Uram, megy(,D
be a mellDyek orszag-ába, hanem aki cselekszi
az én mennyei Atyám nknmtát". Jézus soha"cm
a~-rtl . rigyeln~eztette tanítványait, hogy mit
higyJenek, mit ne higyjenek, hanem szüntelen
('Suk II jócselekedetek gyakorlására intette öket.
"Mert példúi adtam néktek, hogy amiképen ~n
esclekcdtem veletek, ti is nkképcn el:5Clekcdjetek". Nem dogmát hozolt a villígnak, mondván: ki azt hiszi üdvöziii, ki nem hisú elkárhozik, hanem mint tökéletes ember, szent életideál, megmutatott egy eszményi életlehető.>l..>
get, melyet hn követiink, t\ fö ldön még II
szegénységben is boldogságot, 111.. egekbrn
üdvösséget nyerünk, tekinlet nélkül arra, hogy
melyik templomba járunk imádkozni. l st<'n
ítélőszéke előtt nincs katolikus, nines református, nines unitárius, - csak ember, jó ember
vOb"Y rossz ember, becsületes ember vagy hitvány ember. S az isteni dekrétum az iidvösség
vagy a k.írho?lIt felöl minden ember s1~ímáru
<lZ Ö erkölcsiségében van megít"\TU.
"Gyiimölcsf'ikröl isnwritek meo öket·,. A
fát gyümölcséről, az embert cselekedetérol 1(>het megismerni. Kertünk fájának nemessége
felől sohase lehetiink biztoS<1.k mindaddig,
lI míg ann/lk clső gyümölcijét le ncm sZ<lkítot-
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ncm ízleltük. Ki jó is ki rossz llzok
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]MkoWIIl és dolgom akad, nem ludlmlom,
nmig c..clckcdcl('jkct 11('111 látom. A lettek bi7,myí hlllllk. A vallásos hitnek is, ha. ÖSÚlItc és
ig:lz, jó csl!JckcddeklwlI kell kifejezésl'c jublin.
Nem ÖS ... intc és semmit scm él' m.. uz imndsúg,
mdynck nem ad 8Z("Ul. lIyomntékot II jó Ci;C!C-
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kcdct. Ariu! Hiába mondasz ki\cuc " Hiszek
cl-'1'''-et 6 6 hiába bonoolg-J.tod éles 11887.01 II teológiai tudományok titk(tt, nem ez II fo ntos, lLllnem a1., hogy mi jót. váltottAl vtllóm II 81.eLOClct.

,,"zen! »l.lrlIllcsolatiiból, melYI"C l sten kötelez.
lJ a cmbet'l1'iI'Slld n yomorúsága érintetlenül
Imgy, hn nem nyujlasz segítö kC1.ct. IIZ élet el-

escUjei feló, nem áldás, de átok lcsz még az
imádslíg iti HZ IIjkudon. Minden vnll:l!! értéke
<IlIOlI foniul mcg, hogy mennyi jóm tudja ali
embert l'Ílképesíteni. A legjobb vnllÍLs az a. vnllús, melynek hívei 11 legtisztább, a I('gbecsiilelesebb élctel élik s lá l-sadulmunk nngy nyolllonísúgúnak enyhítésére a. legtöbb IÍldo:1'"ntot
hOZ1.ák. Az a vallásosság, moly nem jut kifejezésre tiszto erkölcsi életben és jó Cl:Ielekedetekben, csuk IÍlszenteskedés csupán, mit II furizeufiOk Cfielében még maga 1\ szelidlelku J éllus is
oly kérlelhetetlen súgorúslÍggul ostorozott.
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'J'artok tőle, hogy ha llll~ kÖ7.,énk jÖIUle, közliink is éppúgy mi"gcsattogtntlllÍ ostorát, mint
nhogy egykor ll. fllri1.cusok csetébc.n tette. Y/I_
slÍrnnpi istenHszleJetiink ílhitatu lcgreljcbb C!!t1 k
II templom kiis7.ö\.)éig turt lj azlím l"lgy lehull
ról unk, mint valum i flwr;ungi konfet ti. Künn
nz életben épp az cllenkewjét csclckci;8zii k nllunk, amire 1\lI i!,'C kötelez. Oyiilöllú><'liink, szíviinkbell bosslllÍt forralunk s uhol él;llk lehet
egyik II OlÍLsikat megloövidítjiik, lstCIl ét< ('111b('rtár8llink inInt vnló kötclességl'i nkkel ndóS:lk ma l·adunk s még nbb<m a kcvés jóban is,
nlllil e~et1eg teszünk, töbh a hivalkodli.;;, mi nt
nz onzt't\en szeretct.
Gazdasági életiink rendszere mindennek
mondhlltó, c~ l k kefCSlIténylll·k nefll. Azt l ~ nyomort, melynek mtÍ I·ctei ali egésll viliigon olYlIII
szörnyii a rán yokat öltüHek, II divatos mnb'Ylldtznlokkal men teni nem lellet. (slen mmyi ál·
d/Ist ad mindcn eSlItcudő bc n, hogy az kél anynyi ember mcgélhetétléhell is ooven elég volna,
mint amennyi ma a föld II/IIÍln él. A világon
oly sok élclmiS1.er vlln relhnlmO'.l.vn, hogy akkOI· is e l cgendő volnn IIZ emberiíWg clJát.ísárn,
1m ti röld egy évig !:!emmit se teremne. A rakhímk annyi Ílrut örizl\ck, hogy It készlctckböl
minden élő ember kél1:;1A'1· íl jra ö ltőlIköd h el!w
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és mégis milliók éiJcznck {~. tongy~skod~uk.
l\l iérU Mett hiányzik valnnu, valami, unll az

~I('tbcll n legszükségesebb, valami, Dmi nélkül
zsírjlíbun puszlulhnt II vilúg. Hiányzik.:lz ~~u 
berek szívéböl II krisztusi szeretet, a mi 11 fold
lsten Ddta javaiban igazsi'lgoI> megoszlást esimílhatna. Azt az elégedetlenséget. mcIy milliók lelkében forrik és amelynek ki robbuná&ától lehot félni, mogszü ntetn i s II mai nemzedéket egy jobb jövő !I\vmizú.hoz átscgíicni csu k
akkor lehel, ha ma mindenki mcghozzu azt az
úldowtol, melyre II s)'.crclet és az igazság isteni parancsolata mindnyájunkat kötelez.
"A
fa gyiimöfcsöt terem," Ezt. !lZ cvnngéliumi igazságot MudílCh így fognhnnzto. Illeg
.,Nl>m adhatok mást, mint mi lényegcm". Az
ember, kinek alaptcrmés1Álte It jós.'Í.g, sy.iikség~'1.('t'üell cselekszi a jót, még akkor is, hn él'('tte
nem babér, hunem min t Krisztus esetében,
töviskoszorú jár. A jót lelkiismerete kategórikus panmCSS7.avára teszi, ami meg nem hlgadhal, !Dert akkor önmllgát tagadná meg.
~~gy szent telkikényszel" alatt éli boldogan élcI~t. Ellenállhatatlan lelki kényszer az nála,
hogy minden szaví.ban ('8 cselekedetében jó,
igaz éa becsületes legyen éa maradjon még ukkor i~, Im, mint az ártntlnn J ézust, keresz1l"e
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reszíti.k. Ldwle!len az, hogy II szülő tövisei
tl'l"e~Je.~. Du II hojtorjánról t!ODl szed !:Ioha
bUllkl fugét. A 1·088Z fa 1·08SZ gyümölcsöt terem. ~ ~~ emher lelkének l"Omlottságát
odal"OndltJII mmden felé, ahol csuk uz élctben
.......
".lS Igy
,
.megfordul. Al'. ilyeu embcl·ckért ..
Imádkozunk : "Atyúm, bocsásd meg nekik,
meri nem tudjlik mit cselckszenek."
Minden ignú jócselekedet egy, az IstenII~~ .~mutatolt luilaílldozat, mellyel megkö8zollJuk Neki lll'. zíldúst, melyocll minket kc~'1'clmesc ll 1·(>sz(!l,!íleU. 'l'ehetséggel, tudással
aldott.meg nz Istent ~[jndcn tudomlinyodat és
tebctsegedet cmborbÍ l"SUid jnvú..m kell felhaszl\úlno(1. Jaj neked, ha lsten adta tudományodul csak pén ....6r1, C!"ak azoknak mérOO akik
meg is ludjúk !11. t neked f i7.ctni. J uj ~1lk /lZ
o,.vo~ n l~k, aki csuk pénzért gyóh'Yítja beteg-ét. JaJ lIllIllik II lelkipásztor'nak, aki pénzért
I~~n~j~ II mis6.t s u~rdeti Istennek szent igéjét.
Ji oldi Javak bu·tokába helyezett az ú r ' Oondoltál-c nrrn, hogy II vagyon felelősséggel jÚl'
és hogy ez II relelősség sohasem volt olYIln sú'.yos, mini épp II mni nagy nyomorúságok ideJén. I s ten ellell vétkezik az az ember ki ma önzü módon csuk magának él. Isten I~ szegél1yek kenyerét is II gazdagok kezébe tette le.
g
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&!I~ki sc kOl'hítlan ura, t.:.-....,k megbízott ~eí'.c\ö.
jI' mgyonállak &; 3Z lsten ít~ö szé~~ elott ke,1l
majd számot adnia, hogy eleg ~llletese~ ~S
igllzlelkűell silfárkodotl-e ~agyonavn1. Nem
í-Idii:" de átok szájunkba u wIllden fala: , melyet
önhibájukon kivi.il tönkrcm('.nt, él.,ezo e~ber:
t:ÍI~IiI,kk/l1 meg neUl 08zhmk. Mmd ~n I~:IZL
jóc,;elekooei. egy tlZ htennek bcUlutnt~~t ~:il:!·
áldoz/lt. Ez 3zt i-s jc\ctlli, hogy :l IHll!wgból
űzött ;Í)tékonykodá~nllk, mikor vIllaki c"ak
azért ~lekszi II jót, hOb'1 nz emberektől érettt'
díe::é.rclel Ilyerjell, az ipal'szerii j,jtékol:yko·
d:isllak, mikot· valaki kétull!lyi luílát vúr,mint
,lIneunyi jót te~z, l shm elölt nincs IiCmmi ér·
t~ke. Az /IZ igazi jócselekedet, amit senkinek !>c
IIlvodunk el, amelyet senki sem tud, sen ki sem
lát, cSilk l'gyedül az Isteu.
,)f iudclI fa, amely 11 CJlt tereU! jó Uyiill1öL·
CSöt ki1:ágatlatik és a tiizre vettetik." Kinek
acte nem teroLi meg II jócsell'kt..'<1ctek gyiimöl.
('N!: haZl.tjn javá ra, embertársai huldogítú,l:ltíra
II lIZ lsten dicsőségére: w egplXlsútclt sor"u II
ká:'hozal. S a Ilemí',ctnt!k is, Illclyut!k szellemi
és erkölcsi értéke nem iiti llIeg azt a mórdcket. melyet az igllzslÍgos lsten allított fel , sors..,
a pusrlulás, még akkor is, ha orszi"lghatárait
millió iigyÍlk védik.
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Mindcn Delllosthéucsnél szebben bc:s '[
tct~ -: m\l~ldja 11 példaszó. Egy pogúny ~lc:
tD.mtvunyamak ezt mondotta: figyeljétek meg
11 keroszté.nyek~t s ~a ök se élnek c.rkö[csöscbb
~Iclet, nunl LL, nmcs ntiél't velük lóriklJ~lek:. ~mdc lll. clsö kert.."Sztények élel{m ott
~1! n~lokolt 11 fel söbbreudüség isteni vonása, a
~?sag és ebben II jósitgb.·m " olt az ö hódító ereJuk. Az a pos tolok nem ékl."Sl:!zólás ukkul nem

fi

hittudományok boncolgatási'tval, hallc:n istenes életük '-ODZŐ, hódító erejével téritctt~k mí'g
tl pogányok millióit. Misszionáriusokat kiildtiillk mi is KiIlÍlb1.l, Jupánba, Indiába s mti.;;
ilívolkcleli orsZlígokba. De 11 mi kereszténységünkböl hiányzik 11 bódító erő. "Keresztény
va Uásotokat és minden l-ultÚIátokat, melynek
ucvében a vihíghiibol"úhl:m egymást gyilkoltá-

tok, tnrt"átok meg ti Illílgatoknak, mi nem kt..
riink belőle," Ezt $zoktú,k sokszol' II mi kii!ön·
ben apostoli lell-üJetü missz.iónárit~linknnk
szemébe vágni. S a. háborút jogosan vugy jog·
talru.lUI, de nyugatról import:ilt áto kna k Im'l·
ják,
Yiliiglúrű politikusok és közgazdászok
n yilatkoza.tnit hallottuk. Ha békét nkanwk. :il·
Iíls uk \,issza a. nemzetek között a kölcsönös bio
znlmllt. meri ha nem, II biz...'liwlltlnnság é,: :~
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kölCloönös gyanakvás II végén egy olyan hábol'Iiho7. ve7.ct, mely 1\ m ű ve l t világ hajóJát fogj:l
J,' lcnI4'ni. úgy va n! De fL vilúg bölcsei elfeh'Jtik nzl, hogy ti kölcsönös bi7.nl mn~ a nemze~ek
között helyreáJJít.nni s II gynnn.kvast megszunIdni &uk az igtL1.ság követelményeinek érvénycsítésévcl lelJeI. Lchet-c hi1.almnt ébreszteni
,mnak nz. embernek II lelkében, akit csúfos,m
1Il"g<.<g:lltakt J..'e1í'jt8iik cia multat, ha lU:t akarjuk, hogy kÖ7.clebb jöjjiink egy~iishoz - taniicsúlják, - mí'li H mult sérelmclIlek lIZ emlegetése még ungyobb szakadékot vág az egrlll/ism ntalt fajok és nemzetek közé! De felejtheti-e ftíjdnlmlH Ul': ember', ukinek II kez6t s II
1:ib,h levágták H II seb helyö t>zakaduU,loul vérúkr J óvÍltéteh'Úl beszélt a hlÍború után a világi
bólcsck tunácsa sokáig. S elf\!lejtették azt, hogy
jogosan csuk egy jóvátéte]l'öI lehotett volna
l>ZÓ csupán: jóvútöte]érő] azoknak az igu.zsúgtalanságoknllk, melyeket egyik-másik nemzeten elköveUek. Minden bajnak orvossága az
ig'.l7.81ig. Azt Ul': clkeseredé!öt., mely mu. ti. megrövidített nemzetek lelkében forrik s <~ vi lá:,YfJt
állandó háborúságban tmiju, megsziintetni
csak ig:u·.aággl'll lehel. Csak az iguzslÍ.g hozhat.
biztQf! békét, biztos kenyeret és biztos boldogulást u \'Íllságbnn vergQdö világ népeinek. A
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II on ZQ
. on e,rl'ncm O~ unllyi szo eselt, feltéte le az
I gtlZ~. A l:ém példuszó: - "ha békét a karsz

készulJ II hnborúrn", - ma ekként mód'lSul;
--::- "ha békél akul'sz, akard nz igazságot". [gaz- .
Pongot ti megcsaltak millióinak!
A sok igazságtalanság látása még 1\ ke),l'sztény vnllás!!nl szcmben is bizalmllUnncá.
~ot ébresztett igell !jok derék embernek ft l!Zí.
vében. Csődőt momlott It kcn.:lsztény vnllás _
á llítjá k - mert ncm tudta megakadályozni'nzl

katasztrófát, mely II sl'.örnyú háborúval s II
háború után II még szörnyűbb ú!.'ynevcrott
~J«!szcn,.ő~ésckkcl 87"ukadt az cmbrriségre.
Ugy van, Ignz! esödöt mondott II XX. sz..í zad
fl

á l szenteskedő, csupán cs..'Ik kiilsö formaságok-

nuk éW, hipokl"itu kereszténysége, mclyböl
hilínyzik ti Krisztus lelke. Csődöt mondott az.
a kereszténység, melynek hívei még CSllk ml'g
Sf' próbiiltiik, hogy o. szeretet és az igazság parlmCS{lt az egyén i, n társadalmi és II nemzetközi életben komolyIIn érvényesítsék. C.sődöt
mondott UZ II kereszténység, melynek hívei épp
m~ ellenkezőjét cselekszik nnnuk, mint nmit a
i:'z\'relet és uz igazsiig isteni parancsolni.} kiiví'tel. Csődöt mondott uz II kercsz.lliny.;;é1!,
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melynek hívei, mint egykor a farizeusok,
Krisztust keresztre feszítik.
- Az igazlelkűség és a jócselekedetek kereszténységének a próbája még csak ezután
kell, hogy e!következzék. Csak ezután fogjuk
majd meglátni, - ha ugyan meglátjuk - hogy
milyen lesz az a világ, melyben végre komolyan veszik Jézus evangéliumá t. Ma még Iclkiinkre hnllanak a bőjti fi gyelmeztetés döbbenetes szavai. "Minden fa, amely nem terem
j6 gyi,mö!csöt, kivágattatik és tűz,'e vettetik,"
Rzívleljük meg, amíg még nem késő!
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