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"Szemtől-szembe." 

,,Most látunk tükör 
által és homályos be
széd áztal, de akkor 
szemtől-szembe . . . It 

1. Korinthus XIII. 12 . 

Kedves Testvéreim I - Az Isten, az örök 
Teremtő, azért ruházott fel minket testi és lelki 
tulajdonságokkal, hogy mi ezek révén egy kü· 
lön világot alkothassunk magunknak. Egy kü· 
lön világot, amelyben mégis minden mintegy 
párhúzamosan haLad azzal az alkotással, amely 
az Ö kezeiből került ki. Isten világa és az ember 
világa tehát e szerint nem is állhat szöges ellen· 
télben egyik a mással. Inkább azt mondhatnók, 
hogy egymást kiegészítik. Az ember világa 
alsóbbrendű világ; az Isten világa felsőbbrendű 
világ. Az egyiket a másik nélkül nehéz volna 
megérteni. Az egyik a tervezet: a másik a ki
vitel. Az egyik a kiindulási pont: a másik a 
megérkezés. Az egyik az álom világa: a másik 
a beteljesülés. 

Ez az elgondolás il,yenkor - az Újesztendő 
első napjaiban - méltán foglalkoztat bennün· 
ket; mert eszmélkedésre indítja a mindennapi 
élet ezer gondja és sivár küzdelmei között for
golódó lelket. Szeretnénk tisz!.'n látni: s helyze· 
tünket a leremtmények végtelen sorozatában 
felismerve, ragaszkodni óhajtanánk az általunk 
kitűzött örök ideálhoz, amely idelent a boldog-
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ságb~n, ?dafent pedig az üdvősségben leli ma
S)'arazatat, 

A nagy, apostol, is igy Héli meg az enlheri 
so!'sot. A Ilii szemeivel tek int Olaga körti.! , Az 
é~,o reménység szálaiva l köti egybe az eget és fi 

foldeL S az isteni sZ,eretet áldozati ollárá L allítja 
~da :.olU?,lha la llan ~IIl CS gyanán t tanít ványai nak 
es kovetomek lelki szemei elé, S ezenközben 
olyan tisztán és szépen magasztalja földi létünk 
és keresztényi mivoltunk alapvető törvényét, 
hogy kénytelenek vagyunk az ő mesteri meg
állapításai elölt fe ltétlenül meghajolva, nek i 
mindenben igaza t adn i. 

Igen i " A szeretet soha el nem fogy" ," Hol 
tanu li a az ír:lsmagya rúzó ed a szavakba alig 
foglal ható bölcseséget? Kihez járt iskolába? 
Vagy talán elegendö volt az Úr Jézussal a da
masclIsi úton történ t misztik us találkozása arra, 
hogy a lelke gyökeréig megrend ülve és útala
k~,va , .. ~~agáévá tegye a megváltásban rejlő 
gyonyoru gondola tot s az t él.vezve. mások szá
m:lra is ki vánatossá és hozzáférhetővé tenn i 
igyekezzék ?! - Nézetem szerint ez volt az a 
fo!"dulópont az ő életében, amelyhez egyszer 
mlllden Isten által küldött igazi apostolnak , sőt 
mi nden egyes hivő léleknek el kelt ju tnia, Nem 
t,an~cskozo tt többé " testtel és vérrel", hanem 
felajánlotta magát, hitét - tudását - töretlen 
akaratát, munkabírásá t és rettentheUen b átorsá 
g~ t a krisztusi eszmék szolgál atára, lsten orszá
ganak megépítésére itt II földön. Az alsóbbrendű 

• • 
világ csak munkatér volt az ő számára , ahon
nan k ii nd ul va e lőször önönmagában épített fel 
egy felsőbbrendü világot, amelynek úld{\sait és 
jótéteményeiL az általa alap ított gy ülekezetek 
lelk i életére kisllgározni törekedett. Meg volt 
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gyöződve. arról , h,ogy az Ö mll~kája nem h,iába
való az Urban s gnzdagon megJutalmazva erezle 
magá t abban a 111:iségben és odaadásban, amely
l)-'el kiprób:.íll h ivei a megértő lélek erejével 
melléje állottak s vele együtt készek voltak szen
vedn i az igaz ügy diadaláé.'t. 

Ez a bensőséges szent viszony közte és II 

gyülekezetek között fennállott akkor is, amikor 
személyesen nem jelenhetett meg hivei körCben, 
Az élőszó varázsút méltán pótolhatták azok az 
eszméltető és egylit t.'ll gyakorlati irányü levelek, 
amelyek az életbölcseség gazdag tárházai a ke
resztény világban mind a mai napig ; mert egyes 
mondásnit a modem kultúra mesterei se igen 
tudnák túlszárnyalni , Példa reá éppen az e[sö 
korinlllll si levél XIII. fejezete, melyben az isten
és emberszeretet mindenhatóságát dicsőili. Aki 
így irt, igy beszélt, így élt és így is cselekedett, 
az méltán e\mondhatá vala magáról - ha 
mindjárt szívének legszentebb óhajtása gyanán t 
is - "Elek többé nem én, hanem él bennem a 
K . I " n sz tllS " , 

Ebben keresem, és ebben hí tom én, ked ves 
Testvéreim, az t a magasu bbrendüséget, amely 
összhangban áll II keresztény Anyaszentegyház 
alapító Nagymesterének, az őrők Tanitónak élet
(omújúval. A kereszténység nem külső keret, 
amelyhez illik a tanítvúnynak szolga il ag alkal
mazkodnia, A kereszténység a kép mnga, ame
lyet nekünk kelJ belső tartalommal, színnel, 
élettel, vallásos ihl ettel, alázattal és csod.a tévö 
cselekedettel megt űllenünk, A kereszténység 
nem nz én ruh ám, vagy külső díszem, amelyet 
éseth~g föl is cserélhelek , " NekClll magamnak 
kell a keresz ténység örökszép lanaihoz és er
"-ölcsi igazságaihoz igazodva Istennek tetsző , 
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kedves, szép és igaz életet éln cm, hogy amidőn 
- egyszer akkor - az én Alkotómmal szem/ö/. 
szem be fogok il IIani , ne kelljen az Ű szent szine 
e lő tt szégyent vallanom. 

Hl alaltt még talá lhatok mentséget akár az 
emberek, akár a saját lelkiismeretem elött Meg. 
Il.YI.,gtathatom magamat ~zzal az ös római prin
~,plUmmal , hogy " tévedm emberi dolog"_ .. Azt 
IS mondhatom, hogy jövendőmondásokra tá
maszkodva, nem t~dtam, és előre nem is gon
dolhattam, hogy ezek ellentétben állhatnak az 
örök Teremtő akaratával, egy felsőbbrendű vi
lág követelményeivel ; hiszen manapság is igen 
sokan hitelt adnak a jóslásoknak, az Isten nél
kül való mendemondáknak , amelyek igen gyak
run megzavarják a könnyenhívök lelki egyen
súlyá t s há trá ltatják a népek és nemzetek közt 
annyira óhajto tt testvéries jó viszony és kölcsö
nös bizalom megszi1úrdítását. Hamis tükört tar· 
tunk a vil ág szeme elé, amelyben torzítva van
nak az események s a nyelv, az élő beszéd is -
talán még ma is - a magasabb diplomáciában 
csak arra jó, hogy szép lepelbe takargassuk 
gondolatainkat. .. " Most látunk tükör ' által és 
~omályos beszéd á llal." Az egyik megzavarja 
II szta látásunkat, a másik elaltatja lelkiismere
tünket; s ahelyett, hogy a tudás gyümölcseinek 
élvezetében tökéletes beteljesedést nyújtana ne
künk, még azt a kevés örömöt is megkeseríti 
számunkra, ami pedig bennünket, mint l sten 
gyermekeit, - az Ű teremtett világában, cs.--1.k.. 
ugya n megillet. 

Tegyünk. róla , Kedves Testvéreim, hogy ez 
a zűrzavaros ál1apot végre-valahára megszünjék 
közöttünk , Az egyes ember lelkivilágában, és a 
keresztény családokban, s nem kevésbbé a ma· 
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gyar nemzeti túrsadalomban is. Mi magunk va· 
gyunk az okai annak a sok békétlenségnek, 
amelynek szomorú jeleivel manapság minden
felé találkozunk. Szép a tanulásból való ismeret , 
a tudás kincse; de csak akkor, ha az nem csu· 
pun felvilágosít, hanem egyúttal az egyéni jel. 
lem megszilárdításához is hozzájárul. .szép a 
nyelvek beszéde, amely katonai fegyelemmel so· 
rakoztatja fel a maga érveit az igazság érvényre 
juttatása érdekében ; de csak akkor, ha az ál· 
okoskodás útvesztőiben maga is el nem téved , 
ma gával rántva tapasztalatlan híveit. Szép a 
prófétálás művészete és dicső elhivat.ása, amely 
mintegy az Isten tanácsában nyer bepillantást a 
földi dolgok folytatása felől , s nem ezekhez, ha· 
nem az örökkévaló Jtélőszékhez igazódva hozza 
meg a maga verdikt jét, amikor egy .. p~sztuló 
nemzetnek nemes ösztönt ád az erko1csl meg
lljhodíisra, mint a feltámadás egyetlen eszkö
zére. .. Szép a prófétáhis művészete; de csak 
akkor, ha csakugyan Isten szava zeng a kiAelen
tés harsonájábnn, új erőt öntve Josafát volgyé-
nek csüggeteg lakóiba. . 

Ámde - mint az apostol mondja - ezek 
mind rész szerint való do·lgok. A tudús is, a be
széd is, a prófétálás is. Puszta elmélet és fon: 
toskodó fDozófia, amelynek divatos rendszerfll 
ideig-óráig megnyerhetik az emberek tets.zésél, 
de a szívet hidegen hagyják, annak vágyait ~. 
tölteni nem tudva , csak a hiány érzetét keltik 
fel és táplálják az emberi kebelben ; pedi~ ~tt 
minden a sziven és annak halhatatlan érzeselll 
fordul meg. _ Az apostol maga is beismeri , 
hogy ö is átment ezeken a keserű tapasztalat~
kon, Korához képest sokat tudoll, annak rabbi
nikus bölcseletében és irásmagyarázatában el-
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mer ülve, még büszke is Ich t 
ludo mányára; dc belátta ~ ett vol~a a maga 
rész szerin t való ' '" g " k ogy mindez csak 

' . yerme é és gondola la, a gyerme k b rz e, a gyermek 
illenek hozzá, a miko r I e:Zéd~. Ez~ tehill nem 
hogy eljöu szá mára a~ben Jóvoltaból megerte, 
,·izióban a tökéletes' t" ~n a fényes krisztusi 
számára a Jeik' , ekJes~ g. Most hát itt van 

I nagy oruság A ,"k" gyermekkor ' I ' . . . u o r - a 
a mmval és mesé' I d b lürt. A homály be éd . . Ive , ara okra 

izzó os sz cn átVillant a lelki l:ítás 
, ~apsu gara, "SzemIŐJ...szemhe" állott a ke 

~e~:lUlon. 32 ö Mesterével s később _ a hetedik 
g rn gadtalva - bizonY/Ira "Z o",o"kké l" Atyát i I ' t < < .. vaG 

hallíl táS a ,(~ ' még pedig "szemtől -szembe", s 
. ; , a, sz ~atot: "Elég neked az én kegyel

m e?", Latta es hallo tta, és pedig aligha úgy 
",';lIlt. a tépi fantázia gyerekes j tltékával mag~ 
~ .. ra~zo ta, hanem ti valóságban , mint lélek az 
orokk evaló Lélekkel szellemi , szent egyshrben 
egybeforrva. -" 

. Ez hát a magya rázatja annak, hogy o lyan 
~zé~ d.alt tudOLt zengeni ti szerete tről , amelynek 
a ldasmt, ~aga is élvezte, arra épílve föl a maga 
~~és~ h,ltvrl~gát, és a gyülekezetek krisztusi tiir
~~ld~~at. Bizony, aki m int ő, úgy látja lelkében 
.Iz orok Ideál ~, legyen bár annak földi neve: ke
gyelem, m egvaltás, igazság, szeretel, az tud érle 
nemcsak .. le l,kesedni, ha nem tud és tudott dol 
~ozn ~ ' ~urn!, szenvedni és áldozni _ igen: ál

QZIll v~rl es életet, hogy megismerve az igazsá-
got az o modern gyülekezetei is szabadok le
gyenek! 

Kedv~s. Testvérei m! _ Szomorú még csak 
elgondolni IS, hogy hit dolgá ba n, m ég mindig 
- gyermekek vagyunk. Gyermekek nem abban 
:lZ értelemben, hogy egyszerűség, őszinteség és 
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jámborság jellemezné hitbeli meggyöződésünket 
és erkölcsi maga tartásunkaL Sajnos, nem ez a 
heLyzet. A nagyobb baj az, hogy még mindjg 
az ABC-nél tartunk. Nem elég nekünk a görög 
ABC-nek első és utolsó betűje: az Alfa és az 
Omega. Nekünk az összes betük kellenek. Mohó 
kedvteléssel ragaszkodunk a holt betűhöz, amit, 
ugy lá ISzik - a hn gyomány szentesít a mi szá
munkra, s n~m vesszük észre a mi tiszteletre
méltó áhitatunkban , hogy a betükböl régen el
szállt a lélek. Lélek nélkül pedig n incsen éJet. 
Bs nincs elsősorban kri sztu si élet, ami pedi g 
egyedüli célja cs igazodásu, a rgumentuma és 
diadalmas fegyverténye az egye temes keresz tény 
Anyaszentegyháznak . Ebben a krisztusi megmoz
dulásban jelentkezik - ha egyáltalán és valaha, 
most vagy bármikor, az oltárok körül és a Cun
tlkban - a tö kéletes teljesség: "Civitas Dei" -
Isten uralma a szívekben és a lelkekben, 

Kedves Testvéreimi - Elegel bánkódunk a 
mások bűnei miatt, akik a nagyembervilágban 
még mindig nem lá tták meg a krisztusi élet és 
igazság újjászü]ő világosságá!. Jusson eszünkbe, 
hogy ebben jórészt nli is bűnösök va gyunk, 
mert j óllehet a I kühnisszió ügyét áldoza los lel
kek szolgálják távoli világrészekben is, mi ma
gunk nem merüJ!ünk el a keleti világok tanul
mányozásában annyira, hogy feli smerjük és 
méltányoljuk a rokonvonásokaI, melyek joggal 
odaillenének a Mes ter ajkaira, Hit és erkölcs, 
tudás és bölcselet, művészet és tá.rsadalom
politika . és mindenekfölött a tökéletes teljesség 
megá lmodása és megva lósulása hozhatná meg 
csup:'m a kül ső keretek fölölt vitaikozók szá
mára a békés kiegyenlitődést. Ez lenne az isten
fili'ság megérdemelt diadnla és térfoglalása ; er· 



kölcsi tcnyczők latbav~tésével " szeUemi fegyve
rekkel, ugyanazon lelki adottsaggal, testvérként 
ölelve keblünkre még a páriát is.,. 

Dirib-darabba törjön hát az a hamis tükör, 
amely oly sok évsz..í.zadon át megzavarta 'lelki 
szemléletünket s orcánkon is eltorzította az is. 
teni képet és hasonla tosságot. Szünjön meg a 
homályos beszéd, amit legkevésbbé az ért, aki 
:1.zt leghangosabban hirdeti . Szegénysége és bűnei 
tudatában legyen bármily gyarló és alsórendű 
az ember világa, igyekezzék párhuzamosan ha
ladni a szellemiség síkján azzal a fe l sőbbrendű 
világgaJ, amely az Örök Alkotó kezeiMI került 
ki. A~ egyiket. a másik nélkül nehéz volna meg
értem. Az egytk a tervezet: a másik a kivitel. Az 
egyik a kiindulási pont: a másik a megérkezés . 
Az egyik az álom világa: a másik a beteljesülés. 

Mondjuk tehát az Újesztendő első napjai
ban: Úh, tökéletes teljesség: jöjjön el a Te or
szágod! Mutasd meg nékünk az Atyát, a mi 
örökkévaló, egy igaz élő Istenünket _ szemtől 
szembeI Ámen. 
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Isten Igéje. 
"Nemc8ak kenyérrel él az 

ember, hanem Istennek min
den igéjével, maly az li 8zá
jából származik." 

Máté ev. IV. 1-~. 

Kedves Atyámfiai! - Pár nap múlva 10 
éve lesz arUlak , hogy unitárius szószékünk is 
bekapcsolódott a magyar Rádió útján a magyar
országi keresztény hívek szell emi közösségébe. 
Nem titok előttünk, hogy más egyházak és fele
kezetek tagjai is szívesen hallga tják a mi mon
danivalónkat akár a sátoros ünnepeken, akár a 
rendes vasárnapokon; mint ahogy mi is megér
téssel és rokonszenvvel kísérjük az összes meg
nyilatkozásokat, amelyek a testvé.regyházak szó
székeiröl a Rádió útján időről - időre elhangza
nak. Ilyenformán sokal lanu'lhatunk egymástól, 
merítve abból a közös forrásból, amely mind
nyájunk számára nyitva áll. Ilyenformán lárul
nak föl lelki szemei nk elött azok a történelmi 
távlatok, amelyekbe beleiUeszkedve sok min
dent, ami esetleg elválasztana egymástól, köny
nyebben megokolhatunk, azl pedig, ami lényegbe 
vágó, azt, ami egyesi t, szent örömmel és ragasz
kodássa l tehetjük magu nkévá. Igeni s, itt egyek 
\'agyunk. Itt megértjük, méltányoljuk és testvér
ként szeretjük egym:lst. KüJönbcn hogyan lehet· 
nénk boldogságra és üdvösségre eljegyzett gyer
mekei az örök Alkotónak, aki Jézus tanítása 
szerint a mi mennyei édes Atyánk. 

JÓu.n Miklós: SzemlO1-szembr. 17 



Az unitárius egyháznak (mert külön unitá
rius valIils nincs!) ez az alapvető lélele, amit a 
logika is támogat, 3 tudomány is megerősiL 
Amjkor egyhílzalapit6 első püspökünk, Dávid 
Ferenc emlékél idézlük a Rádió útján, ugya ne?t 
hangozl.'llluk teljes egyszerűséggel, világosan és 
félre nem értheLö módon, kijelentve, hogy ez a 
prófétai sz::iliású igehirdető , ez a mártir lélek 
"a m egfeszült Jézus Krisztus s=ol(Jájának" val 
Jolla magM. Ö tudta jól, hogy a kereszténység
ben a Jézus tanítói tekintélye a valláserkölcsi 
éle tnek egyedüli normája s ahhoz igazodva hir
dette a XVL század fenkölL világánál s azt itt
ott szellemi léren meghaladva, az "Igaz Tudo
mán"t" . . . Sajnos, az ő tudományos és írói 
munklisságáL kevesen ismerik . S akik említést 
tesznek róla a Reformáció századának szellemi 
vezérei kÖZÖlt, többnyire elfogultak az ő egyéni
ségével és érdemeivel szemben, amiket úgy lehet 
- sajá t h ívei körében is _ egy későbbi kor
szak fog tiszhízn i és napvi lág ra hozni. 

Addig pedig szűnjék meg a találgatás és 
gyanusítás, amely legutóbb is nem átallotta a 
mi Dávid Ferencíinket, az egyellen magyar re
formátorl, úgy tüntetni fel, minL a szombatosok 
apostolát. Ez a vasárnapi lélek , ez a nagypén
teki keresz thordozó, nem vol t és nem is lehetett 
más, mint aminek a történelem ítélőszéke meg
bizonyította : II. János király udvari papja, a 
tordai országgyűlés ihletett szavú szónoka, a 
hit- és lelkii smereti szabadság kihirdetője, aki 
Isten igéjét alázatos lélekkel magyarázta, s an
nak egyik jelmondatát ("a Hit lsten Ajándéka") 
magáévá téve, amellett mindhalálig kitartott s a 
kisértőt, amely öt is megalkuvásra késztette vol 
na, elűzte magától; mert inkább Istennek óhajtott 
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engedni, mint az embereknek. A .. magyar föld még 
ai csonkaságában is legyen buszke arra, hogy 

:~t fejlJlette ki erőinek legjavát .a felvilágosult 
keresztény hit úpolásában és LerJcsztésé~en. A 
magyar lélek pedig ér tse meg,.és fog~~Ja bé a 
lestvéri szózatol, amely kinek-kmek hitet, benső 
roeggyözödését tisztelethen tartja ; . de ugy~
akkor ugyanazt a megbecsülést várja és elvárja 
egy törvényesen bevett egyház múltjával és. al. 
örökkévaló evangeliumon nyugvó alapelveivel 
szemben. ~ 

Ennyit a tízéves rádiós évfordulón, az esz
mék tisztázása végett, el kell ett mondanom. 
Nem öndicsek\'ésböl tettem, mert az nem kenye
rünk, hanem azért. hogy a téves nézetet, a tör
ténelmi bollást, hel yreigazítsam. 

Es most t.érjünk vissza, kedves Testvéreim, 
alapigénkhez, bogy azt is a maga igaz lényegé
ben, unitárius módon megmagyarázbassuk. 

A felolvasott igékben, Jézus, nyilvános fel 
lépése előtt, komolyan számoL veL önmagával. 
Mint harmincéves érelt férfiú , tudja jól, hogya 
tanUói szent hivatal nem könnyíí dolog s Isten 
törvényének és a próféták írásainak magyará
zata sok nehézséggel, sok keserű csalódással és 
könnyhullatással van egybekötve. De bizik. a 
teremtő Istenben, aki őt elhívta; bízik az egy
szerű családi és baráti környezetben, ameLy neki 
otthont, munkamühelyt és hazát nyújt, s mely
nek kebelében, fokról-fokra haladva, megvaló
sithatja a legmagasabb emberi ideált; és bízik 
önmagában, hogy csüggedetlen erővel és törhe
tetlen bátorsággal fog majd végighaladni élet
úlján , mint egy igazi pős, mint istenfia, a végső 
diadalomig ... Az idő rövid. Neki tehát sietnie 
kell, mert minden elmúlasztott óra súlyos vesz-

2 19 



I~éget./, komoly veszedelmet jelent az idvesség 
utan ".agyakozó lelkek sZlÍmára. Neki éjt-napot 
egybeteve kell munkálkodnia, hogy mindazt cl
végezze, amire szent lelkesedéssel vl.íJlalkozott. 

Előbb azonban a pusztai magányban he
lyet kell adnia a tépelődésnek és a töprengés
nek, hogy azokal legyőzze és eltávolitsa az út
jából. Számolnia kelJ, természetesen , az emberi 
gyalJósággal is, amely az ő nemes törekvéseit 
meg sem, érti, vagy szándékosan félremagya
rázza ... Színt keH vallania sajá t maga előtt, és 
mérlegelnie kell, hogy vajjon lesz-é elegendő er
kölcsi ereje, hogy az általa hirdetett igazság 
mellett megálljon minden körülmények közölt 
- minden áron, igen - a saját életének árán 
is? f:s hogy nincs-e a saját magatartásában va
lami árnyéka annak, hogy ebből az egész moz
galomból hasznot, tekintélyt, vagy világi előnyt 
óhaj tana a maga számára biztositani? - Ilyen 
s ehhez hasonló kérdések foglalkoztatták a 
pályaváJasztás szent magaslatán mindnyájunk 
Tanitómesterét. az Úr Jézus Krisztust. Küzdött 
önmagával. Ezeknek a benső lelki küzdelnrek
nek a rajza , a világ szlnpada számára kivetített 
kép, az a jelenet. amelyet szent igénk szavaiban 
felolvastam. A többiek gyors egymásutánban 
következnek. Ou peregnek le szemeink előtt; 
úgy, hogy alig jutunk lélekzetvéte1hez. Csak 
amikor a grandiózus jelenetnek vége. s a kisértő 
megszégyenülve távozik a szín térről, látjuk., 
igazi benső megelégedéssel látjuk és élvezzük. 
hogy Jézus hű maradt önmagához. Sem a hata
lomvágy el nem sz&Uthette, se a tekintély el 
nem csábithalta, sem a múló földi haszon le 
nem téríthetle az egyenes útról, amelyre ifjúi 
lélekkel, annyi nemes kitartással váUalkozolt. 
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A Kísérlő minden alattomos, tetszetős prak
tikájával szemben Jézus csak Isten igéjére tá
maszkodik: "meg van írva", "viszont meg van 
irva", újból " meg van irva" ... S a háromszoros 
bizonyságtétel elő It, mintegy varáz~ütésre össze
omlanak a szfnlelt támadások, amelyek mind 
az emberi gyöngeségre voltak alapítva. Neki 
nem kell a hatalom, ha az nem fér össze az 
Örökkévaló, az égi Atya szent tiszteletével. Neki 

_ nem kell a tekintély, ha az nem a lélek önkény
tes hódolat{m épül föl. És nem kell neki a nap
nak vásári haszna, a sziklából faragott kenyér 
sem, hogyha :l melleu az emberi szellem étlen
szomjan sorvad el. 

Mindezekből világosan látjuk. Kedves Test
véreim, hogy az ö országa és gondolkozásmódja 
" nem e világból való". Mint vezérmotivum kíséri 
végig egész h ároméves tanítói pályáján a mai 
szentige: - "Nemct:ak kenyérrel él az ember" ... 
" Munkálkodjatok nem az eledelért, amely elvész, 
hanem az eledelért, amely megmarad az örök
életre, s a melyet az Embernek Fia ad néktek" ... 
"Az Istennek országa nem ételben és italban áll. 
hanem igazságban, hűségben és a Szentlélek ál · 
lal való örömben" ... Szóval, az anyagiasság le
alázó és múlandó vil::\gával szemben itt van az 
a s~enemi ország, amelynek kormányzására O 
a hivatoIt, amelynek törvényeit pontról-pontrn 
i~meri s azoknak érvényt szerez a mag:'in- és a 
~ars~ságos élei ben egyaránt s a Nemzet örök 
Java lt is ezeknek a feltétlen uralmával köti 
egybe. 

Ilyen előzmények után, ugyebár, Kedves 
T.eslvcreim, - bútran indulhat a mi Mesterünk 
kitüzött céljai nak megvaJós itására, mert önma
gát fölvérlezle mindennemü támadással szem -
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ben. Akiket pedig tanítványai és munkatársai 
gyanánt maga mellé szólít, azok a Vele való tár
salkodásban és baráti együttlétben lassankin I 
hozzásimulnak , - " emberek halászaiuá" lesz- ' 
nek . Az ember testi-lelki szükségeinek kielégfté
sén buzgólkodnak; békességét munkálják ; igaz
ságát védelmezik ; hitét ápolják , reménységét 
erősítik s a Szeretet balzsamával gyógyítga tják 
számtala n bajait és sérelmeit. Kihívják és kiér
demlik az isteni bocsána t teljes mértékét magá 
nak a Mes ternek á ldoza los életében és dicsősé
ges halálában. 

Egy ilyen, e leitő l végig átgondolt, nagy vo
násokban lelki szemeink e lő tt ma is felvonuló 
szent missz iót jelent, Kedves T estvéreim ! - a 
J ézus által szóval és teHel h irdelett és megva l6-
sítoll Istenigéje, mely valláserkölcsi életünkben 
éppen olyan fontos, mint a fizikai életben a 
mindennapi kenyér. Ez a kereszténység közös 
kincse, amelyet az egymásu tán következő száza· 
dok sértl:i tlenül megőriztek a z utókor számára. 
En hálás vagyok, bogy ezeket az okmányokat 
az isteni kijelentés áldott világa mellett az ere
deti szövegben s több fordításban olvasha lom ; 
mert az igazat megvaHva, minden egyes bibliai 
könyv olyan az én számomra, mint egy jóbarát, 
akinek az élet nehéz problém ái között legalább 
van egy-egy vigaszta16 üzenete. van egy-egy 
bíztató szava s nem hágy magamra, ba minde· 
nek· elhagynának. is. 

A mindennapi kenyér mellé, amelyet a 
" Miatyánk" szavaiban naponta kérni szoktunk, 
kérjünk tehát, sőt követeljünk ebből a mennyei 
~enyérböl is; mert hiszen jól tudjuk, hogy "QZ 

Ur nem hagyja éhezni az igaznak lelkét . .. " 
s maga nyújtja a mi számunkra azokat az 
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'·rökbecsű igéket, amelyek adott esetben épp.en 
~ legalkalmasabbak, lelki szü.kségünknek legm 
kább megfelelnek . Nem kell sokal keresgélnünk. 
Csak nyissuk ki áhitattal az "Elet könyvét s 
a li gha találunk benne olyan fejezetet, amelyik
nek egyik-másik sora ne közvetlenül mihozzánk 
szólna ebben a késő nemzedékben is. _Mert h a 
e"yébként nagyban meg is változott a világ kö
rÜlöttünk s annak techniká ja - mint a rádió is 
_ csodálalos II maga kiteljesedésében és alkal
mazásában, azért az egyetemes emberi lélek vá
gyai és szükségletei na gyobbára ugyanazo~, mint 
ezer meg ezer évvel ezelőtt. S az én lelkem sem 
nyughatik meg másban, mint az örökkévaló, egy 
igaz Istenben, akiben hitem, bizalmam meg nem 
ingott soha egy pillanatra is. 

l sten igéje úgy hat reánk, Kedves Testvér eim!, 
mintha neh éz úlomból ócsudnánk fel , tudatára 
ébredve annak, hogy " ideje már az álomból föl
serkennünk .. '." Zürzavaros úlomképek helyett 
elibénk tárja egy jól elrendezett élet színtiszta 
képét, amelyben minden apró, kis jócselekedet 
a nagy egész szempontjából éppen olyan fontos, 
mint akármelyik hősi alkotás. 

Isten igéje úgy hat ránk , mint kegyelem és 
vígasztalás , mely a bűn miatt elfordult lelket, II 

tékozló fiút is, magához emeli s helyet jelöl szú
mára az atyai bázban a megújhodott élet lako
máján. Nem tudjuk, ezek közül melyik funkció 
fi fontosabb. Mindenik, úgy h iszem, egyaránt 
üdvös, életbevúgóa n fontos. Ami abból is meg
látszik, hogy minden jó keresztény szereti a 
maga családi bibliáját, mint Isten igéjének ama 
mennyei k enyérnek kimeríthetetlen , gazdag tá r
húzát. Ebböl merítettek maguknak mindenkor 
diadalmas hitet és boldogító, édes reménységet 
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az e~erisé~ vezet~ szellemei, akik úgy csün g_ 
tek rajta, mmt a kis gyermek az édesanyja táp
láló emJŐin. 

. A mi XVI. századbeli első püspökünk, O:t-
vid Ferenc - mint mondják - könyv nélkül 
tudta az egész Bibliát s a hitviták hevében ál lí
tásainak és tételeinek igazolására onnan szede
geUe a döntő argumentumokat, az Is ten igéjé
ból. Onnan vette gyönyörű jelmondatát is. amil 
már idézlem a bevezető sorokban : "A Hit lsten 
Ajándéka! ... " A ki s Erdélynek örök büszke
sége marad, hogy e jelige o ltalma a latt iktat
ták törvénybe a vallásszabadságot, m ég pedig 
az egész világot megelözve ... Ezt a szép és 
szent örökséget ismeri és nagyra becsüli az egész 
világon minden művelt nemzet. Illik teh ál, hogy 
a jogos büszkeség mellett mi arra magunkal , 
ebben a haza részben is, mindig méltóknak mu
tassuk s ne engedjük, hogy a hit - és lelkiisme
reti szabadság krisztusi lobogóján valaha folt 
essék ... Oseink készek voltak 400 éven á t a n
nak védelmében vért és élelet áldozni. Mi sem 
lehetünk hű tlen sáfárai a szent örökséb'Jlek. S 
ha a sors úgy hozná magával , gyöznünk kell 
imádsággal, türelemmel, kitartással, titkos 
könnyekkel és elfojtott sóhajtássa l mindaddig. 
~íg a mindenható Isten megelégeli szenvedé
semket 's reményt nyujt a szabadul ásra. 

lsten igéje: föltétlen parancs. Afelett alku
dozni nem leheL Az a hívőtől gyermek i enge.
delmességet követel; de meg is adja engedelmes~ 
ségének jutalmát abban a boldog tudatban. 
hogy zavartalan harmóniában élhet és munkál 
kodhatik az élö Istennek örök törvényével s 
annak védelme alatt nyugodtan hajthatja fejét 
végső pihenőre, mert aki a kevesen hívnek talá l-
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tatott, azt az Úr többre bIzza ezután, magáboz 
szólítván egy magasabb szolgálatra. 

lsten igéjének buzgó hirdetője volt ékes
szóló ajkával, imádságos lelkével és szeretni és 
megbocsá tani tudó sz ivével az az apostol, aki 
Szent Péter székl!ben dicsőséggel uralkodott s 
az egyetemes keresztény egyh áz ősszes HIvei · 
nek gyermeki részvéte mellett az élet véghatá
rán, Isten akaratából , nyugovóra tér . Békessé
get hirdetett, békérő l álmodott. Ez volt búcsú
szava is a világ Népeihez. Bárcsak megértenék ! 
Bárcsak megvalósulna a jobb lelkeknek évez
redes álma és reményeI , .. Az unitárius egy
ház, a maga p orszem mivoltában is, kegyelettel 
á ldoz a nagy lelki Vezér emlékének : "Hequicscat 
in Pacc, e l lux perpetua luccat ei .. ," Amen. 
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Tano8ágtétel. 
"Veszitek a Szent
léleknek eTejét~ /mi-

11ekutána eljövend ti
reátok; és l esztek 
nékem tanúim Jéru
salem ben és egész 
J udeába", Samariá
ban és a tőJdllek 
mina 'lJég8Ö hatdráig." 

Ap. 08131. 1. 8. 

A lelki élei őrök törvénye szerint , k icsiny 
kezdetből egy világraszóló mozgalom indul meg 
ezekben a napokban, amelyek az emlékezésnek 
és ft bűnbánatnak vannak szentelve az egyete
n:',cs keresz tény egyház gyakorlatában. Emléke
Z?nk a Me~~erre, kinek szelíden felénk ,h ajló, su. 
garzó ~akj~l csak egy pár pillanatra takarja el 
a megdicsőülés fellege. S h a szinte el is tünnék 
I ~S li sze~ei.nk elöl, csak annál jobban és tisz
labb~n es Igazabban lá tják öt a lélek szemei: 
ft szazadok folyamán mind mélyebb és oda
ad6hb ragaszkodást váltva ki az ö követőinek 
czreiböl és millióib61. 

. Oreá emlékezünk mi is e szent napon, ige
hlrde!ök. és hallgatók, akik hallani véljük a 
bamb blzlatásl, hogya vízzel való keresztség 
után, amellyel eljegyzett magának immár a 
SzenUél:kkel ~aló keresztelkedés m~gasztos ün
nepe kovelkeZlk, amellyel mi jegyezzük el ma
gun~t Ovele. egy egész hosszú, szép, küzdel 
mes es munkas élet újabb és újabb fejezeteire. 
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A vízzel való keresztség kül~ö jegy, nmel~ben 
ég selUlUi különös érdem runcsen ; de a tuzzel 
~ szentlélekkel való keresztelkedés jelenti an
nak belsO tnrtalmát, az emberi méltóságol, 
amely mjndannyiunkat hüségre és p~d~.g tá~to. 
rí thalatlan hűségre kötelez II lelkek orok Pnsz
toráva l, aZ Úr Jézussal szemben. , , 

A búcsúzó Mester igéretet tett a tanltv;~ 
nyok csüggeteg csapatának : "Ne~ h agyJak ~ . 
teket árvákúJ: rnegtérek hozzátok ... " Egy klS 
ideig nem lá ttok engemet; de majd me~látjáto~ 
az embernek Fiát eljöni az égnek felhölben di o 
csőséggel és hatalommal"... 1::s amint a szent 
igében h allottátok : "Veszitek a Szentl éleknek 
erejét, minekutána eljövend tireá tok ... u Mind 
ez a bi ztatás, mind ez az igéret, amely olyan 
jól esik az élet forgatagában, ? kf,sértések és 
kétségek között ingadozó ember! ~.zlvnek, nem 
sok napok után csnkugyan bctelJesult . A Mester 
áldott jelenléte. vigasztaló szava, lelkesítő példa
adása végigkísérte öket egés7. életükben. S' n 
nagy pünkösdi jelenet magasz tos próbája, ami· 
dőn szent hivataluk teljesít ésére felruhllztattak 
mennyei erővel, alkalmasokká tette öket Isten 
országára. Többé nem lam'teskoztak testtel és 
vérrel, azoknak világi indula taival, akik min
den szép és nemes szúndék elfojtására készek , 
hanem az egy sziikséges dolog megnyerése ~, 
annak boldogító bírúsa Jelt. szfvök legszentebb 
vágya, lelküknek ellenállha tatlan törekvése. Az 
ingadozó Péterböl , aki a veszély idején meg
tagadta Mesterét, így lelt a hit hőse, aki inkább 
engedelmeskedetL fsLennek, mint az emberek
nek. S még Tamás is, aki pedig alapjában ké
telkedő volt. a bizonyságok fellegének hatása 
alatt tollat ragad és megírja az ötödik evan-
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geliu mot, hogya sajá t lelke tükrében újból át
érezze és á télvezze a Mesterrel töltött tanulsá
gos éveknek soha el nem avuló történetét. János 
eva ngelis ta pedi g nyugodtan és szeretetleljesen 
foly ta tta a maga szent missziójá t 011 , ahol abba
hagyta volt - "az Úrnak kebelén"", ahol egy 
á ldoza tos Szív ma is és mi ndörökké érettünk 
dobog, 

Krisztus igérete nem volt puszta szó az ős
'~ereszt é:nység alkotó n apja iban , abban II di cső
séges korszakban, amikor a pogány világ rom 
jain föl kellett építen i nyomról-nyomra , kőröI 
köre az AnyaszentegyMz fenséges épületét. A 
szó tetté vá lt a lélek ereje á ltal. Az ideális szép 
alomkép az eljővendő Istenországáról m egvaló
sult a szemők hHt:"tra ; mert az apostolok , akik
ben a lélek lángja csodáka t mívelt, szűkmar
kúan nem tartogatták csak maguknak ezt az 
isteni ajándékot, hanem kőzőIték azt másokkal 
is, az arra érdemesekkel, akikről meg voltak 
győződve, hogy annak hatalmával nem fognak 
visszaélni s készek tanúságo t tenni a Mes~er 
örökkévaló igazságai mell ett a fővárosban, mint 
a vidéken s az akkor ismert egész világon, a ha
talmas római birodalom területén _ a földnek 
mind végsö határáig, 

Akkoriban nem volt olyan könnyű dolog: 
keresz ténynek IeiUli ; mer t a tanítványok kisded 
gyülekezete egy hagyományaihoz görcsösen 
ragaszkodó, önmagában elbizakodott, s minden , 
nemű újítást gyanlls szemmel néző, ellenséges 
világgal állott szemben, A tanúság tétel ilyen kö
rülmények közölt csakugyan a szó mai elfoga
dott értelmében - mar tiri umot jelentett. Mar
ti riumot : könynek, vérnek , életnek, vagyonnak , 
csa ládi szent k::tpcsoknak önkénles felá ldozását, 
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Krisztus k eresztje ne szégy~nra les\yen. 
hOgy II d ' T idvessérr glóflás osz opa, 
hanem II föl ontu I I:) dal 
h~~lyba borítva a Parthenon dia mas osz-

Iopsora it. teh rlt egyfelől Istennek Szentlelke, 
Olt v :J 1l • k '" ,'k h ogy a 'ándékképpen ada tik, tonte I , , 

~::It az J emberek belül ről is ,megkeresztel~~dJe~ 
k ' másfe lő l otl van II vele Já ró szent elk? tele

nett ' ég hogy annak e lőnyeit teljes mérte~ben 
~:lh~s;nálni igyek ezzünk a magunk ~s .. masok 
'avára s a m indenha tó I stennek dtcsos~ére: 
~\k ire galamb képében szál10tt a~ á ez az IS,tem 
erő jogrral elvárha tja, hogy az a ltala a lapitott 
eg;házb~n a galambnak szelíd, bék~sség~s, ~u
lajdonsága soh a n e hi i nyozzék , A ~l unt,ta r;us 
valHiskőzőnségünk cím erpajzsában es Htv~mk 
lelkületében ott van a galamb, A századok Viha· 
r ai t csak igy tudtuk kiá llani s a jövő ~izonyta. 
lanságaival szemben se, igen leh et ~as, oltal
munk és erősségünk, lrunt az evan geltumt k~z
ség jézusi lelkülete, És akikre lángn yelvek ala kJá 
ban szállott al á ez a m ennyei ajándék, azok 
jogga l elvárh a t ják tőlünk, h ogy a sz~nt tüzet 
profán célokra nem fogjuk elfecsérellll , h a nelll. 
minden módon az leend a főgondunk, h ogy esz: 
méiket és igazságaika t. amel yekke~, az embe!.'1 
civilizációt új útakra irány ították. OSt egyszeru
séglikben és tisztaságukban megő~izzük s, csor 
bilatlanul szíuma.ztassuk át lelki utódamkra, 
hiszen ez a legszentebb örökség, amely valaha 
emberi kezekre biza tott. 

Nem is olyan rég volt az az első Pünkösd , 
Nekem úgy tetszik némelykor , mintha csak a 
minop lett volnn , lIIetve felújul annak dicsösé
ges jelenete nemzedékről-nemzedékre, a mikor 
eszményi szép célok - hit, haza, emberiség. 



, 

~za,ba, d ' kftg érdekében fegyvert fognak és harcba 
fIl( II na ' a z embere k. Az I slen "s v I " k .. ' e un van ; 
mert :lZ Ű szent ugyét szolg'olJ'"k A Ű ' . - ' . zorsza· 
~án:lk .óh:lJlullk fé~yl" diad:lIl és tisz l,ességcl 
szeleZIH, még fl sa ját élelüllk ',,',n' 'f ' 

o' •• IS. ,, 1111 
ahogya illI Mesterünk és őrök példányképünk 
cselekedte. 

, K~dves ~ly{múiar - t rzed-é magad han , 
érzed -c, . - Jlllndcn gynrJósftgod és gycngcségcd 
mellcll IS - ezl az is ten i erő r , amely a fCl1kiilt 
gondolatokba n, imúdságos érzések bcn, tisztult 
~ú?ya!'han,. kebJcd templomának megslcntclt 
:'~~Italaban Ju t holdog és boJdogíló kifejezés re? 
Erzed-é. hogy éppen ez az, :uni á ll al mcgludod, 
h?gy fl Jllostm.l i (trnyékélclnél magasa bbra V:lgy 
h~va l."a ? . Bclalod-é, hogy ti mindennapisilS 
b.mto szurkesége, :) betegség terhe és HZ üldöz
telések és l.lggodnlmnk légiójn között erre a 
fennlMló erőre lehet és kell Ltímaszkodnod mi 
ként azokna k az elödöknek, :lk iknek szent' cm
lékezetét megőriz te hfven II mi okulásu nkra II 
k.cresz ténysél? tör.l(!netének legragyogóbb fcje
zete:. ~ marllrologm? - Jusson eszed be, hogyhn 
hozztlJuk mélló kivánsz maradni, reád is ha
sonló szcn t kötelességek egész sora vúr. Gon
do ld Ill eg, hogy II modern vil:'tg múrLiromsiiga 
egy cseppel scm alúbb való II szcnt hajdankor 
d icső leUci nél: Ha jól körülnézcl, ma is lúlha Lsz 
marLi r-anY:'lkat és marli r-ncm zetekct, akiknek 
cgyellcll viga sz ta lá sa és crötadó forrása az az 
isteni crő, a mely a lélck mélységci ből fakad . Ez 
fl mélységes éle tadó erő teszi képessé őket arra, 
hogy amíg m úsok a kényelem púnuíján nyúj
tózkodnak, elti.irjél,. sőt örömest v l.~ lInljÍlk a W
viscs n)'oszolyút. amel:y ezcr gOIHJdul , aggoda
lom m.1I és úlma tla nságga l vnn te tézve. El. a 
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mélységes életadó erő teszi képessé öket arra, 
hogy amíg mások örömmámorb:-tn úszva ünn c
pel nek. lehorg~l sz Lo H fejjel ugyan, min t aszeni 
i\lcgv{dI.6, de v:írj(tk , csonkítatlanul s anélkül, 
hogy lúbsz{iraik megtörettctnének, vúrjúk az E let 
di~dfllmas fell úmadÍ!súL 

E nélkül fl hit. nélkül öSS7.comlik minden, 
:lI11i l magu nkb:lll és magunk körii.l épiLgeUiink 
az évcuedck rolymnán. Azért kérem. azérl kö
vetclcm mindan nyi unktól, ak.ik ll1agy~r földön , 
messze földön ma is velünk egyiilt im{tdkoztak. 
és ve1i.ink együ ll di csűilik a Seregek Urát , s ké
szek követn i al(tzat.ossúgban az Elel fcjedelmét, 
hogy az apostol sznvaival szólva: " Az lsten lel
két magatokban meg ne olts{tlok l" 

Kérlek , tartsa tok ki a mondhatatlan szen
vedésekben ; mcrt a szenvedés - amint utóbbi 
Sti"lyos be tegségembő l én is tl j ból meglanullrllD 
csak eröpróba , amclyet bccsiil cll el, Ii.irelemmcl 
és önmeglagad{lssal nemcsa k elvi se lhetünk . ha
nem élvezheljiik Islen úldollainak boldogs{lgál , 
tudván, hogy " ls ten az ötet szere töknek még a 
rOsszaL is javukra forditja". 

.JÓ és ba.l sol"sban ez legycnlehá t a mi lanuls{tg
tétel ünk a Mester igazi cs szen L öröksége mel
lctt, flmclyet elkólynvetyélni ncm engedheliink . 
I{ i {til jól erette, ki SZflV::ltol melleUc, ha mi 
nem, mi, a kik :lZ ö krisztusi nevéL hordozzuk 
ujkainkon - s bár hordoznók épp oly nemes 
kila rt:íssa l :'Ildozalos szíveinken I MerL a szép 
!<tzavnk keresz ténysége helyeit ma már a szép 
szivek keresz lénységél v:'t rja tőlünk a világ. 
üres igérelekkel ill. már többé boldogulni nem 
lf!hcl. Ilogyha kénlc7.Ilck II mi Mes terünk feJő l, 
nem mondhatjuk. és ne is mondjuk : .. Nem is
merem Ilzt uz embert"... .. Nem tudom, mit 
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mond:lsz ... " Hanem igenis, mondjuk el az ősi 
hil.vall:'sl , amelyet megpecsételt fi századok 
mnrl irhuoa , fi ll1úglY{lk lúngja és a börtönök 
hOnl:'tlya : nEgy az l sten, egy a Közbenjáró lsten 
h emberek közöN, az ember Jézus Krisztus." 
Ez a dicsöség éppen elég neki , aki a földön 
j:.rva, a mcnnyországot sz ivében hordoz:' . Az ö 
áldásából, az ö dicsöségéből jut nekem is, ne
ked is. hogyha nem rindunk vissza .'l melleUe 
való tanúságtétel szent kötelességétől. 

Minden isten tiszl'elet. mely az ö Miatyánk· 
ját fohúszkodja , tantls{lgtétel. ts tanúsúg tétel: :l 

megszegell kenyér, :llllClyből jut másoknak is, 
az O szegényeinek. - Az idejében mondott jó 
szó. amely :í ld{lssal tetézve tér vissza annak 
gn1.dli j:íra . - A kendő, amellyel könnyeket tö· 
rültliuk. - A sóhaj, amely egy szebb jöuőérl 
sir. kebe.lünkbcll. - A megbocs:Hás, amelynek 
legJ:lv{l t a mcgbocsátó maga élvezi ... Mindezek 
és sz:íz meg SZ{IZ más módja és megnyil atko-
7.á&'\ a krisztusi jelleumek legyen tanúsán a 
Mest~. mcHcll és mi~ell~lIünk a fö ldnek végső 
határalg _ .. és azon tul IS ... Ámen. 

-
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Ami régi 
, 
es mindig , . 

UJ· 
,.Az igazságnak ütá
ban vagyon élet és 
az {j ö.wényének utja 
halhatatlan." 

P éld. XII . 27. 

Nagyérdemíí Gyülekezet! 
Kedves Testvéreim! 
A tört énelem ít élőszéke előtt három nagy 

,' ilágesemény játszik döntő szerepel. Az egyik 
a kereszténység, a mely egy új lelki világ terem
tésének isteni míívét vállalta s azt a ?lJester 
szellemj hagyatékában meg is valós ította . A 
másik a reformáció, amely fejében és tagjaiban 
óhajtott a megjavítani az egyházat s tanaiban 
és alkotmányában vissz.'ltért az ősi alapok ra, 
amelyek hitünk könyvében, a bibliában, meg 
vannak ÖrÖkHve. A harmad ik : a francia forra 
dalom, amely politikai változa la a reformáció
nak, s túlzásai és tévedései dacára is neki kö
szönhető a szabadság. egyenlőség és testvériség 
~szméjének egyetemes térfoglalása az egyén 
Joga és a népszuverénitás alapj{m. 

Az említett három világesemény közül min
ket a ma i kegyeletes ünnepen a reformáció ér
dekeI közel ebbrő l ; jóllehet annak gyökérszálai 
messze visszanyulnak a kereszténység e lső sZtl
zadaiba , amikor még a i\lesler tanítói lekinlé
Iy~ inkább a vonzás törvényén épült fel; kizán'lI 
mmden lelki kényszert és minden analhémát. 
A négy e\'3ngéliumban megnyila tkozó ős i egy-
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sze.rüség, a csodákat körü1sugárzó gyermekded 
?áJ, ,a Mester és tanítványai között a közös cél 
Jegye,ben f~?náIló, testvéri szent viszony, az em
ber IstenflUságának egyetemesen elismert tör
vénye és. ~n~ak, mint megdönthetetlen igazság
nak kodűlkálása az utolsó nagy jelenetben, a 
Golgotán - - mindez a Hit szemeivel nézve 

, H' ' 

ugy tumk fel, Kedves Atyámfiai, mintha időről-
időre meg-megújuló tapasz~alatai ~ennének a 
haladó emberiségnek, amely sorsát és iidvössé
gét a jelenvaló földi világon felü l egy eszmé
nyien szép és gazdag élethez, az Isten országá
hoz kapcsolja. 

Ebből a távlatból tekintve, sok minden, 
ami valóban régi, az újság ingeréveL jelentke
zik ; pedig a gyökér ugyanaz, csak a talaj és az 
éghajlat minösége szerint más a szine, más az 
Íze a gyümölcsnek. Külső alakját megtartja 
ugyan, de a belső tartalom sok variációt rejt 
magában ... Ki fogja ezt a rejtélyt megoldani? 
Ki fogja végre kimondani, hogy ami a természet 
életében, mint örök norma szerepel, ugyanaz a 
kulcsa a szellemi világnak is, sőt ami a függés 
érzetét illeti, állapítsuk meg teljes bizonyos
sággal, hogy amannak van szüksége az utóbbira 
s nem megforditva , jóllehet a két dominium, a 
fö ldi és a mennyei, öröktől fogva kölcsönhatás
ban áll egymással. Csak az tud igazán imád
kozni, aki. az egyiknek érdekein felülemelkedve, 
testestől-lelkestől bele tud illeszkedni a maga
sabbrendű környezetbe, ahol idő és tér nem 
játszik szerepet. Csak az tud igazá~. dolg~~.ni~ 
aki mintegy fródeákja annak ,.a felülről JOvo 
isteni sugallatnak, "amelynek onként. engedel
meskedik. Csak az ismerheti meg az Igazságot, 
aki a dolgok és jelenségek külső burka alatt u 
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be nök rejlő magot, a lényeget kutatja s nem 
e:gszik meg annak egyszerű registrá,lásávat. 
mit éppen szabad szemmel meglátott. 

a A lélek szemeire van szükségünk már csak 
ahhoz is, hogy saját magunkat megismerjük. ~s 

velünk együtt egyazon magasztos célra elhl· 
:atott testvér-lelkek se nyílnak meg más fórum 
elött. Amiből önként következik, hogy .az ~gye
temes lélek, az örök Teremtő is, elrejtőzik és 
félrevonul minden olyan kisérlet elől, amely Ö.t. 
a kibeszélhetetlen Bölcseséget, szavakba akarJa 
önteni, rendszerbe akarja foglalni ... A Végte
len már önmagában tiltakozik mindennemű 
korlátozás ellen. Vele szemben csak egy argu
mentumnak lehet és van helye. Amit a hivö lé
lek így fejez ki: Hallgatok . .. s imádkozom. 
Ennek a beszédes igazságnak hódolt Jézus, ami
kor ártatlansága érzetében bírái elött hallgatott. 
És az ő áldott nyomdokain haladva, mindazok, 
akiknek Isten kegyelméből részük volt az em
beri civi lizáció előbbrevitelében s a fejlődés tör
ténetét nem tekintve lepecsételt könyvnek, élő
szóval és írásban, könny- és véráldozatban hoz
zájárultak az isteni kijelentés tolmácsolásához 
a saját koruk és az eljövendő nemzedék szá
mára. 

Tisztelet és dicsöség adassék nékiek, még 
haló poraikhan is, az Úrnak oltára előtt, ame
lyet Melchizédeknek (az igazság királyának) 
rendi szerint szolgáltak hithűséggel, csüggedet
len kitnrtással, kereszt kínja, máglyák lángja 
s bilincs terhei között, mint egy új megváltás 
apostolai[ Földi sorsukat tekintve, akármilyen 
szomorú véget értek is, bátran idézhetjük -
~6luk emlékezve _ szentígénk szavait: "Az 
Igazságnak útában vagyon élet, és az ö ösvényé-
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1Iek útja halhatatlan." Szándékosan választottam 
ki ezt a helyet az Ú-testamentum Japjairól s 
mindjá rt le is fordítom azt az Új -testamentum 
nyelvére, ahol J ézus - földi és mennyei hiva
tásának teljes és tökéletes átérzésében - igy 
szól : " Én vagyok az út, az iga zság és az élet" ... 
Ami ott még csak a logika i okfejtés műve, Jé
zusnál mlir személyes élmény: l sten útjá t járja, 
rsteu igazságát hirdeti és az örökkévalóságba 
fogantozva, isten i életet él. 

Aki egysze r rálépett erre az útra , a rról se 
jobbra, se balra le nem térhet, ha csak önvesz
lébe nem :lkar roha nni. És - ügy hiszem -
mindannyian jól tudjuk , hogy ez az út nem a 
mindennapi élet jó l kit aposo tt széles országútja , 
amelyen a tömeg jár -kél fö l és alá , mintegy ön
magána k te tszelegve, hanem a keskeny ösvény 
erdők mélyén, szirtek rejtekén , amelyet csak II 

kiválasztottak ismernek és követnek , egyedül 
lelkiismeretük parancsszavának enged elmes
Itedve, amely Isten szava a saját szívükben. 

Ezt a benső szóza lot követte az a hősi lélek, 
uz a vezérlő szellem, a XVl . század eszméinek 
lántorfthatallan harcosa, :l mi DÚl/id Ferencünk , 
aki nek emlékét - mártirhalálának 350. évfor
dulóján - mint az ő életművének örökösei, 
lsten iránti mélységes hálával és al ázatos tisz
lelettel újítjuk fel a mai kegyeletes ünnepen ... 
Ki is volt hál ez a Dávid F erenc? Sokan kérde
zik, nIintha nem tudnák, hogy ö volt abba n a 
forrongó korszakba n a Krisztus anyaszentegy
házának egyik leghívebb munkása, akinek tisz. 
tult hiténél és széleskörű tudásánál csak türeI
messége és loyalitása voll. nagyobb. Egyben 
tanító és tanftvá ny, akire egész Erdély felfigyel 
:.t vallási megujhodás mozgalmai közepette: a 
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. bbágy és a nemes, a fejedelem és a szabad 
J'~ékely, akinek függe tlenségi harcá t ő lá tta el 
: maga fegyvertárából örök időkre szóló szel
lemi fegyverekkel. T anító és tanitvány, aki bá r 
könyv nélk lil. tudja a Bibliá t, . szívesen l e~~ 1 ~ 
Krisz tus lába ihoz, hogy a hegy i beszéd erkolcsl 
magMla túr61 ú jból és újból hallhassa s így an
nál jobban megérthesse az élő kijelentés ú jvitá
got teremt Ö szózalút. Nála ugyani s a Krisztus 
tanítása nem holt bet ü, ha nem élt ető és eleve· 
nHő lélek . Ennek jegyében küzd - munkál, tá
mad _ védekez ik ,_túr - szenved - megbocsát , 
mindig és mindenütt az .eszmény~. tartva. szem 
elöli , amelyet az egész Világ lelkllsmeretet fel
rázó és megdöbbentő módon h írdet, amikor a 
párisi vérnúsz szomszéd ságába n relállitja a tor 
do:i tilalomfát az 15G8·iki országgy űlés végzé
seiben, kijelentve, hogy hitét és vallási meg
gyözödésé t ki -ki szabadon vallhat ja és hírdet
heti ... 

örök dicsősége ez Dávid Ferencnek és az 
unitárius fejedelemnek, János Zsigmondn~J.:, 
akik az ura lkodás müvészetét Jézustól tanultak , 
s az ö szellemében szolgált ak másoknak, ntin 
denkinek , ezúttal kétségbevonha tatlanul "az 
Úrnak nagyobb dicsőségére"... Elő szóval és 
írásban, tudomá nyos művekben és lelkes sz.ó
nokia tokba n, bölcs mérséklett el folyta tott lut · 
viták ba n, könny- és véráldozatba n hírdette és 
meg is va lósítá Dávid Ferenc a szent eszmét, 
az örők igazságo t, amelynek ösvénye hal.ha ta t
lan . Ennek 1\z igazságnak útában - nunt az 
Irás mondja - élet vagyon a mi szám~nkra .. : 
f:l et : munkás élet, kü zdelmes élet, diadalmas 
élet ... Élet, a melyet élni érdemes; m~rt a .pály~~ 
végh:ttú.rá núl vár a jutalom. Elmerulhetunk s 
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illetve újjászülethelünk a Tökéletes ruet végte
lenségében, ahol a földi korlátok eltünnek, a 
különböző nyelvek megszünnek ; ahol látunk 
színről-színre, szemtől-szembe; ahol a hitnél 
nagyobb a reménység, a reménységnél nagyobb 
a szeretet s a szere tetnél is nagyobb az Egy 
Omagától való Felséges Isten, Krisztus által a 
mi közös mennyei, édes Atyánk, kinek nevére 
térjen e napon is minden áldás, tisztesség és 
hálaadás - örökkön örökké l - - - Az Amen
nel még várjunk egy kicsit! 

Nagyérdemű Gy;iilekezeH Kedves Atyám
fiai! - Az Áment nekünk - nektek, Dávid Fe
renc szellemi örököseinek kell oda tennetek 
ennek a beszédnek és minden ti beszédeteknek 
a végére. Sőt, ha igazán lélekben követni óhajt
juk és óhajt játok a főpásztort, elejétől végig 
Amennel.: és igennek, pozitívnak és Isten lelke 
által sugalmazoltnak kell lennie minden beszé
dünkn ek, minden cselekedetünknek. Dávid Fe
renc nemcsak beszélt, hanem cselekedett is. 
Hit éért és meggyőződéséért a dévai vár börtö
nében érle utól a "Consummatum est" modem 
bizonyságtétele: - _ "Ami régi és mindig új ... " 
Elmondhaljuk róla híveivel együtt az egész vi
lágon: " Bizony, ez ember Isten fia volt! " ... 
Amen. 
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Az igéret. 
,,Látták az én sze
meim a te IduuUc5-
det!' 

Lukács ll. 30-32. 

Kellős arca van az emberi léleknek. Az 
egyik a múlt felé fordul s annak emlékeiben el
merülve, igyekszik megőrizni és elevenségben 
tartani mindazokat az eseményeket, amelyek 
döntő szerepet játszottak akár az egyes ember 
életsorsában, akár a népek és nemzetek életé
ben. A másik a jövőbe tekint s reábizva magát 
az Istenség vezető kezére, látja ott az igéret be
váltását, a teljes, a tökéletes emberi ideált. €s 
ezenközben úgy tetszik nekünk, hogy mindaz, 
ami a múltban dicsőséges volt, alig veszit a 
maga gloriájából, sőt századokról-századokIa 
nöltön -nö annak tiszta fénye, amint időben
térben távozik. Még a komor képeknek is m eg
van a maguk sajátos erkölcsi fensége ; hiszen 
ezek szolgáltatják az események hátteret s ezek 
fejtik meg a mi számunkra azokat a problémá
kat, amelyek nemzedékről-nemzedékre más meg 
más világitásban mutatkoznak s fel-felbukkan
nak a mi szemeink előtt a modem világ szöve
vényes sejtelmeiben is, ahol sok minden a múlt
ban leli magyarázatát, s attól nem kíván, nem 
tud, de nem is akar elszakadni. 

A kereszténység kétezeréves rnúltjában sok 
I~lekemelö és vigasztaló momentum van. EzekIe 
Visszatekintve, nem tudjuk. hogy mit bámul-

• 
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jun k inkább: azokna k elszánt hitét és d ' d I 
k . . In a· 

Illas a -ara tal, akik készek voltak az u"ld " é k 'd '1. oz se 
~ cJeo. nz J~ten országának terjedéseért életüket 
1~ fela ldozlll . vagy pedig azokat a jámbor fér
f.akat és nőket. akik II bOldog béke idején ké. 
szek voltak lemondan i a világi e!őnyökró! s 
apostoli szegénységben és hűségben teUek szenl 
fogadalmat a Mes ler nyomdokainak követésére. 
Az előbbiek márti romsága meghozta Krisztus 
Anyaszentegyháza szá mára a gyözelmet, az 
egyetemes elismer tetésI; az utóbbiak buzgós:lga 
és kit arh\sa egy egész életen á t meghozta II sÍ! · 
Jyos lelki válságon átmenő emberiségnek a ki 
engesztelődést az Atyával, az őrök TeremtöveI. 
Egyikünkre nézve sem lehel közömbös, hogy II 

mi vi lágunkban melyik typusnak adjuk az 
előnyt ; melyikre mondjuk reá, hogy az felelne 
meg a Mes ter lelki alkatának, vagy más szóval 
a kereszténység lényegének. 

Ám a kereszténység k'étezeréves múlt jában 
sok olya n emlék is tolul a mi lelki szemeink 
elé, ami lehangol ó, kiábrándító, vagy éppen 
kétségbeejtő. Ezekre vlsszatekintve, nem tud 
juk, hogy mit hibáztassunk inkább: a világi ha
talmat-é, amelynek b ir lalása majdnem végze
lessé vált az egyház erkölcsi tekintélyére nézve, 
vagy azt a megátalkodottságol, amely az isteni 
szeretet nevében mohón szedte a maga áldoza
tait s bűnre-bűnt halmoz.tt, hogy kitű zött cél· 
ját így, vagy úgy, megalkuvással, vagy meg
rélemlítéssel elérje. Az előbbi helyett ma már, 
hála Istennek , a szellemi országlás gondolata 
lépett életbe, az Alapító intencióinak megfelel~ 
módon; s ennek éppen ma van egyik történelmI 
dátuma, amely előlt mi is testvéri megértéssel 
állunk meg, kívánva a lelke.k frigyére Istennek 

40 

atya i úldásá t. Utóbbi vonatkozásban még ma is 
sok a kívánni való; mert az emberi gyarlóság 
neUl engedi , bogy az isteni tökél etesség világ
lerve elvégezze a maga idvezitö munkáját a 
reánk következő időnek teljességében ... 

Krisztusváró lelk ünk egész áh itatával for
duljun k hát, Kedves Testvéreim, a jövö felé, 
amelytöl az igéret beváltását várjuk. Mert ne
künk léletett az igéret és a mi maradékainknak. 
Komoly, isten i igéret, amelynek minden szava 
törvény, amely be van iktatva a tör ténelem lé· 
lekt anába. Törvény, amely nem tür ellenmon
dást, avagy kijátszúst. Törvény, amelyhez köti 
a Mindenha tó a maga világuralmát s azzal áH, 
vagy bukik. 

Az agg Simeon, nagy idök tanÍl ja, sok min
dent lá tott életében, ami lelkét nehéz próbára 
tette. TaJán csalódott az emberekben. akik nem 
larlotl úk meg a neki tett igéretet? Talán csaló
dott a saját illuzióiban, amelyekkel áll alú ön
magát? Egyben azonban nem csalódott : l sten 
igéretében, hogy addig halált nem lát, amíg meg 
nem lá tja népének szabad ítóját, az Idvezítót. O 
maga a lá tnoki lélek hitével csüngött ezen az 
igéreten . Ejjel olt vir rasztott fölötte, min t álom
kép. Nappali tűnódéseiben, mint mosolygó kép
zelel. A munka óráiban, min t eredeti alkotás. A 
sorsdöntő próbák között , mint aka raterő. Az 
imádság perceiben, mint áldó isteni Jelenlét. 

Most is ezl várja. Remegő térde, el-elcsukló 
hangja új eröre kap, amjkor fi templomhoz kö
zeledik , és meglálja a k is gyermeket ... Látták 
szemeim az Idvezflőt. 

" Prófél{lk által szólt régen néktek az Isten : 
Azt, kit igért, íme _ végre megadta fiú t ... " 
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Az igéret végr~ beteljesült. _. Lezáródott az 
Ú testamentum, mmt az isteni kijelentés élö be. 
széde, amely előbb tettekben ntrilatkozik 

t, -I t ' J' s nt· 
u an o I magára a betűk külső köntösét h 

k ""é ,ogy eze mogott v gelálh,alatlan sorozatban, diadal. 
m~s mene~en vonuljon fel a jövőbe tekintő , a 
teljes és tokéietes emberi ideált szolgáló lélek. 
Ez a pog~ny népek - világoSsága. Ez az Izrael
nek - dicsősége. Ezt hirdetem én Nektek, Ked
ves. Testvér~im. ,a szent Karácsony küszöbén, 
amikor - ugy hiszem - nem elég arccal Kelet 
felé. fordulva, a múltban elmerengenünk, hanem 
az Idö~ gonoszsága mellett is, vagy talán még 
annál I.~ább tekintetünket a jövöre kell füg
gesztenünk, ahol és amikor a mi számunkra is 
megérkezik a szabadulás s minden bántó gon
dolattól, minden bűntől, minden árt6 szándék
t61 szabadon szentelhet jük magunkat a népek 
családjában arra a szent misszióra, amely Isten 
kegyelméből a Duna mentén reánk bizatott. 

Világosság kell ide is_ Lámpás, amelynek 
fénye mellett az igazságkereső emberek meg
találják az egymáshoz s egymás lelkén keresz
tül az Istenhez vezető útát Ahol ez az áldott 
fény világol, olt minden tévedés, ott minden 
önző érdek ki van zárva. Látunk lsten szeme
vel. Meglátjuk a bajt., a veszélyt, amely minden 
mi földi nyomorúságunknak és szenvedésünk · 
nek forrása; és azt is meglátjuk, hogy hol van 
mindezekre az igazi segítség, az igazi orvosság. 
amely nélkül az egész világ megrendül a maga 
szervezetében s az esetleges külső támadáso1{I1:1k 
nem tudván ellentállani , dicstelen végre leend 
kárhoztatva . Pedig, ugyebár, Kedves Test
véreim, a mi j6 Istenünk a maga mé.lységes böl
cseségében és tiszta ítéletében nem t1yen sorsot 
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szán t a teremtett világnak. Ö azt akarja, hog)' 
a különbözö népek egymást megértve az O 
szent országának építésére törekedjenek. Azt 
akarja, hogy a mennyei Jeruzsálem, a békesség
nek áldott szent városa, alászálljon ide mikö
zénk, s legyen új ég, új föld, amelynek boldog
ságát ne zavarja meg a sok sötét bün és nyomo
rúság, amelynek terhe alalt most is nyögünk. 
Alighanem mi vagyunk azok a pogány népek, 
akiknek a megvilágosittatására küldetett az Úr 
Jézus Krisztus. mint igaz Világosság. S ha én 
áskál6dom, ha setétségben járok, ugyan mi kö
zöm lehet nekem a hegyen épült várhoz '? -
Reánk néz sugárzó szép tiszta gyermekszemével 
az ldvezilő s számonkéri tőlünk az elvesztegetett 
6rákat, az elmúlasztott jó alkalmakat, amikor 
az oHárlángot híven ápolva, mi magunk is az ö 
helyében lehettünk volna valamit az igaz vilá
gosság terjesztésére s nem tettük, merl jobban 
szerettük a sötétséget s annak cselekedeteit. Im, 
itt az idő, itt az alkalom, hogy az utolsó órában 
még megbéküljünk Ovele, a mi Mesterunkkel !I 

felajánljuk neki tanítványi hűségünket és ra
gaszkodásunkat. 

Ez lészen bizonyára az ő legnagyobb bol 
dogsága és dicsősége, hogyha mi, akik az ő ne
véről neveztetünk keresztényeknek, át leszünk 
hatva a szent karácsony hangulatában a reánk 
vár6 nagy elkötelezettség érzetétől. S ezt a han
gulatot az áhitat szárnyain kivisszük Isten imá· 
dás:muk hajlékából, ki a nagy világba, a külön
böző munkamezőkre, a házi tűzhelyek mellé. a 
szenvedö betegek ágyaihO't, a békés, boldog ba
ráti körbe, s oda is, ahol nemes ellenfelek mér· 
kőznek egymással az elvi harcok magaslatán -
mindig és mindenütt attól a gondolattól vezet-
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lelve, miként állílha lom magamat Isten és az 
Anyaszentegy ház, magyar Hazám és nemzetem 
s az egész emberiség üdvének szolgálatába, hogy 
bennem is valóra váljon az isteni igéret s lássam 
én is, lássam a saját szemeimmel az Idvezítöt, a 
pogány népeknek megvilágosíttatásokra való 
vi.lágosságol s a magyar Izraelnek - dicsőséget. 

Kellős arca van az emberi léleknek. Az 
egyik a múlt felé fordul s elmerül annak emié. 
keiben. A másik a jövőbe tekint, s reábízva 
magát az Istenség vezető kezére. látja, előre 
hHja olt az igéret beváltását, a tel,jes. a tökéletes 
emberi ideált. ű a mi igaz világosságunk . O a 
mi örök dicsőségünk. Ámen. 

, 
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Az örök Mester. 
" Feltámadott az (Ir 

bizonnyal!" 
Lukác8 XXIV. 34· 

Ünnepi szent örömérzések között üdvözöl
jük a kelő Napot, amelynek arany sugara i 
elűzik a h omályt, a sötétséget a föld színéről , s 
feltárják előttünk a teremtett világ ezer szépsé· 
gét. Ahova ezek a mennyei sugarak behatolnak , 
olt éle t és tenyészet virul völgyön-hegyen. Mint· 
egy va rázsütésre, lehullanak a bilincsek , ame· 
lyek kötve larloUúk a természet erőit; s a sza· 
badság üde levegőjében méltóságtel,jcsen szár · 
nyaJ a királyi sas, mindig magasabbra és maga· 
sabbra emelkedve az ég felé, oda, ahol nincs 
korlát, ahol az eszményi vágyaknak és törekvé· 
lieknek nem szab határt a földiség, a múlandó· 
ság megszokou kerete. 

A költő egy új éle t hajnalhasadását kö
szönti benne; s át meg át lévén hatva a világos
ság szerete tétől , boldognak mondja magát, hogy 
ezek a su'ga rak az ő számára is üzenetei hoz
nak, amelyet neki kelJ a földiek füle hallatára 
101mácsolnia a rímek és ritmusok ékesen szóló 
nyelvén. 
. A krónikás egy új világ határmesgyéjén 
al~va, átengedi magát az egyszeru tények, a 
mmdennapi események hűséges regisztrá lása 
~~Ilett egy üdvösséges, édes lelki hangulatnak , 
s ö maga is átéli a saját szivében azokat a mo-
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