
A Bit Győzedelme. 

Kedves Testvéreim! 

,,,Bízzál} leányom; a 
te hited megtartott 
téged; eredj el bé
kességgel.u 

Lukács VIII. 48. 

Az élet tarka vásznán gyors egymásután
ban peregnek Ie az események : a múlt dicsősége, 
a jelen keserve és a jővő bizonytalan képe, 
aJ;llint azt magunknak elgondoljuk. A múIton 
elmerengünk s annak jeleneteit újból és újból 
átélni igyekezünk, hogy útmutatást nyerjünk a 
ma élő nemzedék számára. A jelen megoldásra 
váró problémáival szemben tanácstal\l1lul kel
lene megállanunk és bevaHanunk tehetetlen-, 
ségünket, ha nem kísérne nyomon bennünket 
az a tapasztalati bölcsesség, amely a mÚlt
ból reánk áradó kőzős kincsünk, szent őrők
sége a mai kor vergődő gyermekének is. A s2lÍ
nen árnyak suhannak át, itt-ott meghúzódva a 
jótékony félhomályban; másutt meg éles vilá
gításban jelentkeznek, kőrülvéve a glória su
gárözönétől. Jellemek, akiket rabul ejtett a 
szépség és az igazság s ezeknek szolgála tába,n 
végzík a mentő munkát, mind a mai napiglan 
il diadalmas lélek töretlen erejével mindnyá· 
junk javára és Isten nagy nevének dicsőségére. 
Nem fontos, hogy neveiket főljegyezte-e a tör
ténelem, s hogy méltó emléket állított-~. ~ekik 
az utókor, vagy pedig hallgatással mellozl tel-
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teiket és törekvéseiket, amelyek pedig kiegé
szítő részét képez ték a maguk emberi módja 
szerint a világkormányzó isteni Gondviselés 
ideális elgondolásának . .. 

A színen árnyak snhannak át . .. s nekünk 
úgy tetszik, mintha CSÖil(~eS szemlélödésüm.: 
során olykor-olykor mi magunk is ott szerepel
nénk az élet tarka vásznán, kilépve a rendes 
keretből, s elvegyülve az események forgata
gában. A küzdelmes jelen mUlttá magasztosul, 
II kétségek eloszlanak, a jövő képe többé nem 
rettent, mert erősek és gyengék egyenetlen vias
kodásából kialakul a lelki élet magasabb szín
vonalán "a Hit győzedelme," amelyre megható 
példát nyújt nekünk a felolvasott szent ige is. 

Egy szenvedő szegény Asszony alakja vá
lik ki a Mester körül csoportosuló sokaságból. 
Puszta bámészkodás kedvéért talán egyikük 
se ment oda. Mindeniknek volt val'ami panasza, 
amire másutt gyógyírt hiába keresett. Még a 
tarntvá'l1yok se képeztek kivételt: nekik is meg 
kellett magyarázni a szebbnélrszebb példáza
tok mélységes értelmét. , De annyi jogos re
ménnyel és titkos áhitattal talán egy se köze.
ledett Hozzá, mint ez a sz'egény Asszony, akinek 
12 évi hiábavaló kísérlet után ez a történelmi 
pillanat hozta meg a várva-várt enyhül~st. Ab
ban a percben, amint megérintette Jézus kön
tösének peremét, megszünt a vérfolyás. :És ő 
teljesen meggyógyulva térhetett vissza otthonába, 
megbeszélni az ő házanépével, hogy mily nagy 
dolgot cselekedett vele az Úr. 

Az erős léleknek, a hősies bátorságnak és 
a szeretet műveiben gyönyörködő emberi szívnek 
csodálatos therápiája az, ami itt szemünk 
láttára végbemegy örök biztatás gyanánt azok 
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számára, akik szenvednek, nélkülöznek és >0-
séget hordoznak, Jézus ma is mondja az egyes 
h'ívönek, s Anyaszentegyháza útján az 'egész 
emberiségnek, azoknak is, akik még nem hal
lottak vagy nem akarnak hallani Róla: "Bízzál 
leányom, a te hited megtartott tégedet, eredj el 
békességgell" Nehéz harcokat vívlál önmagad
dal, álmatlan éjszakákon, kísértések óráján, 
csak magadra támaszkodva, és mondanom se 
kell, ugyebár, hogy lépésed a kötelesség ösvé
nyén ingadozó volt, hűséged a megismert igaz
ság iránt alkudozó természetű, s látszólagos 
f.esti egészséged mellett régóta titkolt súlyos 
bajok rágódtak lelkeden", Ebböl a szörnyű 

vérvesztésböl, ebből a fenyeg-ető katasztrófá
ból nincs más meI1Ilség, mint a teljes önátadás, 

f a gyógyulás vágya és reménye mellett az a fel
, tétlen bizalom, amellyel barát barátja, a beteg 

az ő orvosa, a tanítvány az ő Mestere iránt vi
seltetik, 

El1iIlek tulajdonítható mi'nden épülés; a 
testi és lelki hatásoknak az a csodatevő ereje, 
amely a megbomlott emberi szervezetben ismét 
összhangot teremt s az űrt, vagy hézagot, ameLy 
a legveszedelmesebb kórokozó, betölti az egész
séges vérkeringés éltető áradatával és a kedély 
áldott napsugarával. Ennek tulajdoníthatjuk, 
hogya lelki vakok meglátták az igaz világos
ságot, s annak élvezetében boldogoknak érez
ték magukat és készek voltak annak diadaláéri 
minden áldozatra, A sánták járni tanullak az 
élet útvesztőiben egyenes lelkülettel és mint 
Isten rabjai inkább az életről mondtak Ie, mint 
a becsületről, amellyel szívöknek minde", gyö
kérszála egybe volt köttetve, A foglyok leráz
ták a testiség láncait, s az evangéliumi szabad-
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ság üde levegőjében bizonyságot tettek az em
beri szellem is teni eredete felől, szüntelen azért 
imádkozva és azért- dolgozva, hogy már itt a 
földön, mint szerelmetes fiak és leányok, mint 
édes testvérek, találkozzaJIlak egymással a 
mennyei Atya külőnböző hajlékaiban. 

Mindezek és a többiek, amiket itt egyen
ként felsorolni nem kivánok, amellett tanus
kodnak, hogy az egyéni, társadalmi és országos 
bajokat, amelyek úgy látszik - ma már az 
egész világra kiterjednek, csak a bizalom jegyé
ben lehet orvosolni: "Bízzál, leányom!" Ez 
az első húr, amelyet meg kell érÍJlltenünJk az 
emberi szívben, hogy a többiek: a szeretet, a 
békesség és szabadság együttesen boldogító 
visszhangot adjanak, átvive és alkalmazva eze
ket a megváltó igazságokat a népek és nemze
tek életében is. 

Ki merem mondana, hogy ezen fordul meg 
minden. Ettől .függ az egyes ember jóléte és 
li családok boldogsága. Csak a legújabb időben 
próbálkoznak a művészetben is azzal, hogy ér
telmetlen hangzavarból · csalja nak ki szívet-lel
ket nemesítő symphonliákat s alaktalan alakok 
tőmkelegéből formáljanak idő és tér felett ural
kodó emblémákat, amelyek előtt szent borza
lommal áll meg még az úgynevezett modern 
ember is. AJ hangok festenek, a színek muzsi
kálnak, a távolságok pedig belevesznek a be
felétekintés mérhetetlen régióiba. Ezek alól az 
önkényes kof'látok alól, ami különben egyéni 
szabadság álarcában jelentkezik, még a poézis 
se tudja kivonni magát. Csupasszá lesz, hogy az 
ingerek szabad játékát követve, leereszkedjék 
a Parthenon magaslatáról, s az ihletet vásári 
nyegleséggel pótolja. 
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Istenem, Uram, mit vétettünk mi, mai 
nemzedék, hogy majdnem elviselhetetlen ter
hek alatt nyögve, még egy ennyi kiváltságunk 
se lehet, hogy a hétköZ'll:api szürkeség ködös 
mezejéről az örökszép Muzsa napsugaras tá
jaira menekiilhessÜll1k. Itt is hallani v~m. 
nlindamellett a jézusi példaszót: Bízzál fiam, 
bízzál leánY(JlIl. Hitünk a nemzet örök életé
ben, amely szoros kapcsolatban áll az isteni 
tökéletesség igéretével, parancsolólag követeli, 
hogy az átmeneti korszakkal járó szélsöségek 
helyét előbb-utóbb elfoglalja az az egészséges 
irá.p.yzat, amely egyet jelent a magyar újjászü
letés fenséges gondolatával. 

A keresztény egyházaimak egymás között 
. és egymás mellett nincs és nem lehet ennél 

.,zebb. hivatása, minthogy Jézus beszédes ajkai_O 
val állandóan hirdessék, ' terjesszék és ápolják 
ezt a bensőséges bizodalmat, amely egyedül 
háríthat ja el a haladás útjából a mesterséges 
akadályokat, amelyekhez Jézus diadalmas, szép 
lelkének semmi köze sincsen. A vitézkedő 
Any,aszentegyház foga'lma többet ártott, mint 
használt a kereszténységnek. "Az én országom 
nem e világból való"mondja Jézus a világ 
bírái előtt. Ennek az egész krisztusi evangéliu
mot . átfogó alapelvnek nem volna szabad fele
désbe mennie. Sőt bizonyos vagyok benne, hogy 
egyedül szellemi fölényének és erkölcsi integri
tásának megbizonyítá sa a modern élet problé
máival szemben az egyetlen út, amelyen ren
dületlen hite és bizodalma által biztosíthatja 
sokszázados tekintélyét és befolyását az ellene 
agyarkodó ellenséges áramlatokka.l szemben is. 

Hittételeiben, dogmáinak taglalásáballl, 
szertartásainak szépségeiben, papi rendjének 
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hi1erarchikus 'szervezetében, ~tségkívii1, nagy 
erőforrás rejlik, amelyet az egyházon belül 
sokra becsülnek, az egyházon kívül is - eddig 
legalább még tiszteletben tartanak. De eljö 
az óra és az most vagyon, amikor Krisztus egy
háza a legnagyobb próbára tétetik. Az a kér
dés, meg tud-e felelni mindazoknak az igé- , 
nyeknek, amelyeket vele és a lelki gondozása 
alatt levő keresztény közösséggel szemben 
támaszt és pedig joggal támaszt a mai kor
szak óriási nyomorúsága és ebből folyó kedvet
lensége és forradalmi hangulata. Eljő az óra és 
az most vagycm: amikor a munkátlanság s az 
ezzel járó bajok és hiányok ellen küzdve, a 
társadalmj egyesületekkel és a politikai község
gcl karöltve kell munkálkodnia, hogy a lellki .-
erőf órrások épségben tartása mellett eZeI1J a 
téren is kivegye a maga részét a nemzetmentő 
munkából. Úgy tudom, szívesen is teszi, mert 
a felvilágosítás, a tanácsadás mellett erre ős
idők,től fogva kötelezve érezte magát. Csak arra 
ügyeljünk, hogy a darab kenyér mellett, ame
lyet az inségesnek nyújtunk, ott legyen, mini 
vigasztaló momentum, a mennyei kenyér is, és 
a ruha mellett, amellyel a mezítelent felruház- . 
zuk, ott legyen mindig a Krisztus köntöse is, 
amelyböl még ma is hatalmas erőforrás szár
mazik, hogyha azt az áhitat lelkével és gyer
meki bizalommal érintjük. Hallani fogjuk, ké
sön-korán ebben a szent -szolgálatban forgo
lódva: "Bizzál fiam, bizzál leányom: a te hited 
megtartott téged, eredj el békességgel." 

Ilyen értelemben együtt munkálkodva. 
őrizhetjük meg a keresztény Anyaszentegyház 
alapvető eg)\'Ségét, azok mellett a küls,ő :Vá
lasztófalak mellett is, amelyek az idők során 
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keletkeztek. Úgy érezzük, hogy ezekben a vál
ságos időkben az egyetemes kereszténységnek 
egységes frontot , kell mutatnia, ha a XX. század 
élet-halál harcában nem akar csatát veszteni. 
Egységes frontba kell tőmörüJnie itt mi,nden 
nemes szándéknak, buzgó igyekezetnek, hogy 
kiküszöbölhessük azokat a mélyreható erkölcsi 
bajokat, amelyek az egész nyugati civilizáció! 
létében fenyegetik. Ki tudja: tán még nem késő! 
Állásfoglalásunk a béke és háború kérdésében 
- amidőn a jogos nemzeti áspirációk mellett 
az emberiség nagy érdekei nem szenvednek 
csorbát üdvős befolyással lehet arra a vi
lágraszóló tanácskozásra, amelyet holnaputáJn 
Genfben indítanak meg a Leszerelési Konferen
ciával kapcsolatban. A komerencia első napján 
Londonban 10 ezer főnyi tömeg fog felvonulni 
az anglikán egyház érsekernek és a r. kath. és 
szabad egyházak képviselőinek vezetése mellett 
az Albert Hallba, hogya Békesség Fejedelmé
nek égisze alatt komolyan és ünnepélyesen ki
fejezésre juttassák a keresztény álláspontot, 
amely nem akarja kitenni a népek és nemzetek 
családját akár a közeljövőben, akár egy tá
voli jövendőben - még egy világháború bor
zalimainak. Együtt imádkozunk mi is ve~ök, 
akiknek forró imája a Szeretetnek Istene előtt 
meghallgattatásra talál. A mai áldatlan hely
zetért is sok tekintetben a világháború a felelős 
és azok az igazságtalan békediktátumok, ame
ly'ek miatt nem tud nyugvópontra jutni a vi
lag megbomlott gazdasági és erkölcsi egyen" 
súlya. 

Szegény magyar Hazánk - s ami azt illeti: 
a többi ország is körülöttünk színte em
berfeletti akadályokkal küzd, hogyezeréves 
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szent hagyományait és a művelt népek sorában 
elfoglalt helyét ezidő szerint is fenntarthassa. 
Ám a gyógyulás, a talpraállás jeleivel csak szór
vá nyosan találkozunk. Pedig a bibliai szegény 
Asszony példája megmutatta kinek-kinek, hogy 
hol és miben rejlik az igazi orvosság. A 12 év 
óta tartó vérfolyás csak akkor fog megállani, 
hogyha bizalommal fordulunk a krisztusi el
vekhez és igazságokhoz, amelyek önmagukban 
hordják a testi gyarapodás és lelki megtisztu
lás összes feltételeit. 

Ez lesz a mi hitünknek legszebb győze
delme, ami magával hozza a kölcsönös megér
tést, egymás jogainak tiszteletbentartását és azt 
az áldást, békességet, amely vissza adja az em
bert önmagának. Hitünk Istenben, hűségünk a 
Krisztus törvényeihez, s az isteni lelek diadal
mas ereje egy új világ hajnalhasadását jelenti a 
mi számunkra: üdvözöljük hát ezt a mennyei 
fényt, amely körülöttünk és bennünk minde
neket betölt a maga csodá.latos erőforrásával s 
holt nemzeteknek is meghozza az üd,v-igéretet: 
a feltámadást. Amen. 

• 
I 

• 

• 
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Igéret és 
. ..Ime, én elküldöm ti
'reátok az én Atyám
nak igéretét; ti pe
dig maradjatok Jé
rnzsálem városában" 
mignem felöltöztet
tek mennyei erövel." 

Lukács XXIV. 49. 

Kedves Testvéreim, itt a gyülekezetben és 
. ott künn, a Kárpátok koszorújában s a távolí 
szigeteken is, köszöntelek Titeket ünnepi szent 
örömérzések között abban a hitben, hogya mi 
mai találkozásunk és a lélek javaiban való kö
zösségünk megújítja és megerösíti a Rá<lió 
hullámain kötött szellemi kapcsolatunkat. Ez 
is annak a léleknek a munkája, amelyik a ke
keresztény Anyaszentegyház megalapításával 
együtt indult el hódító útjára. 

Ami előbb csak meghitt várakozás és ál
dott reménység vala, így lett beteljesült igéret 
és Istennek legnagyobb áldása. Legalább mi 
úgy érezzük, hogy minden nagy megindulás
nak, mely az emberiség kulturális történeté
ben egy újabb fejezetet nyitott, ez volt a vezető 
motivuma, ez volt az éltetö eleme. Előbb csak 
a kevesek, a kiválasztottak jutottak annak büv
körébe, s azután fokozatosan terjedt tovább a 
szent ittasság, amelynek mámora átr,agadt 'a 
tömegre is, látva és tapasztalva a jeleket és 
tanúságokat, amelyek az egyszerű, jámbor hí
vilből világhódItó hőst varázsoltak elő a tör
ténelmi pillanat hatása alatt. 
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Ebben állott az őskereszténység szegé
nyeinek gazdagsága: s abban a Jelki készségben, 
amell~el nm!nden önző érdeket visszafojtva, 
testvén kozosségben tudtak egybeforrni mind
azokkal, akik egyazon mennyei Atya gyerme
kei gyanánt csatlakoztak a Mester tanítványai
hoz. Neveiket glóriával veszi körül az utókor ' , 
de az a glória:, amelyet a viMg leghíresebb 
festőművészei örökítettek meg a mi számunkra, 
ott ragyogott az ő fejük felett- akkor is, amikor 
körüljártak, mint az ő példaadójuk, "min
denekkei jót tévén ... " A kereszténység a maga 
diadalát nem is annyira az igehírdetőknek, nem 
a szervezett propagandának, mint inkább a 
Krisztus nyomdokain haladó eleven példaadás
nak köszönheti. Ez volt akkoron és ez ma is az 
a memiyei erő, mely életünket külső szépség
gel és benső erkölcsi tartalommal ruházza fel, 
hogy test és lélek eg.ymást kiegyenlítve, örök 
harmóniában egyesüljön az isteni igéret és ál
dás befogadására s magamagából is termeljen 
minden jót és igazat, ami állandósíthat ja kö
zöttünk a rendet és a békességre alapított csen
des boldogságo t. 

Egyszóval pünkösdi lélekre van szüksége a 
világnak, hogy magához térjen és felismerje 
azt, ami valóban javára szolgál. Hogy el ne 
1iévedjünk, a búcsúzó Mes ter a felolvaso'H 
szent igében is jó tanácsot osztogat. Igér vala
mit. Az igéretet be is váltja. Ha maga nem jö
het, kéri az Atyát és laz Atya más vigasztalót 
ad, azt a lelket, amely nem alkuszik, nem két
ségeskedik, nem vár, de követel és követelésé
nek érvényt szerez az erkölcsi parancs ellen
ál1hatatlan erejével. 

Ennek a parancsnak engedelmeskedtek a 
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t9nítv:íllyok is, amikor egyelőre Jeruzsálem 
városában maradtak, amely város Izraelnek ma 
is egyik nemzeti büszkesége, telve a királyok 
és próféták és tőrvényadók megszentelt emlé
keivel. Centrumra, központra volt szükségük, 
ott kellett erőt gyüjteniök a további munkára. 
Ott kellett szégyenkezniök a sikertelenség bé
lyegével homlokukon, amikor a nagy tragédia 
utolsó jelenete is lejátszódott s a hatalom dia
dalmaskodni látszott a szent ügy vértanúin. Ott 
kellett bizonyságot tenniök a halhatatlan Mes
ter mellett, amikor arra a kellő idő a Kijelentés 
kényszerüségével elérkezett. Világuralmi erők 
mérkőzésén mult cscwpán, hogy ma is nem ez a 
kereszténység centruma, ahonnan eredetileg 
kiindult sc ahová egyszer, a Teremtö történelmi 
távlatain belül, bizonyára viscsza fog térni, 
hogy levetkőzve külső sallangjait, fel öltöz tessé k 
újból mennyei erővel. 

Ez a mennyei erö - mint mondám a 
mindenható Istennek legnagyobb áldása. Boldo
gítja azt is, aki adja. :É:s boldoggá, végtelenül 
boldoggá teszi azt is, aki kapja. Azok az egy
s2lerü halászok boldogok voltak és örvendeztek 
Genezáreth taván, ha sok ha-lat fogtak, mert azt 
is a saját mescterséglikben való jártasság mel:lett 
- Isten ajándékának tekintették. Hát még milyen 
boldogok voltak és mennyire örvendeztek, ami
kor br,nső hitük és meggyőződésük átömlesztése 
által embereket fogtak, hogy oda állíts:U<: és 
beszervezzék őket Isten országának szem szol
gálatába, nemcsak ennek a muló földi életnek 
~artama alatt, hanem azon túl is, foglyul víve 
öket a Krisztusnak, de megszabadítva őket 
mindörökre a szolgaságnak igájától. Aki tegnap 
még hálókat foldozott; ma már apostol. Aki teg-
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nap még vámot szedett és hitvány zsoldo n ten
gette életét, ma már az elhívatás szentségével 
kapcsolódik bele a magasabb rendű lét szimfó
niájába. Aki tegnap még tér és idö korlátai 
között b?t.o.~kált , ma már az örökkévalóság 
tIsztult regl01ban szárnyal, ahol fenség és egy
szerűség, mint ikertestvérek, kísérik öt a Te
remtő trónja elé. 

Valóban hódolat illeti meg a nagy AJkotót 
ennek az új világnak a megteremtéséért, amely 
nem kevésbbé nagy és dicső, mint a szabad ter
mészet s a nagy mindenség csodálatos rendjel 
ahol minden, de minden egyazon örök tör
vénynek engedelmeskedik. Méltán csodáljuk és 
élvezzük ezekben' a szép tavaszi napokbaJlJ a 
rügyfakadást, a lombkoronát, az illatos virá
gokat s a benne rejlő gyümölcs igéretét, de jut-é 
eszünkbe, hogy a lélek nagy plántálója is éppen 
úgy számon kérhetné mitőlünk, hogy vajjon 
nem könnye1műen bántunk-é a reánk bízott 
lelki javakkal, amelyekkel talán kevesebbet tö
rődtünk, mint e világnak ügyes-bajos dolgaival, 
múló érdekeivel és semmitmondó tanaival, 
amelyek pedig meg nem moothetnek. 

Kedves TestvéreimI Én úgy érzem, úgy gon
dolom, hogy minden ilyen nagy ünnepen, kivált 
az Úrasztalánál, de azonkívül is, számonkérő 
s21éket kell tartanunk önmagunk s a keresztény 
közösség felett; mert az egyesre nem lehet kö
zömbös, hogy milyen irányelvek szerint kell 
neki igazodnia a mindeneket átfogó központi 
gondolathoz; viszont a keresztény közösségnek 
jól felfogott érdeke megkívánja, hogy az egyes 
ne járjon külön útakon ott, ahol mindenkinek 
mintegy egészséges központi idegrendszerbe, a 
megváltás és idvesség ingerével kelI belekap-



csolódnia. Sok keserű csalódástól kímélnők meg 
magunkat és a lelki vezetésünkre bízott ifjú 
nemzedéket, ' hogyha elejétől fogva tisztában 
volnánk azzal, hogy az adott helyzetben mit vár 
tőlűnk a gyülekezet, amelynek tagjai vagyunk 
és mit várhatunk mi a gyülekezettől, amely 
gondviselő, védő karját reánk is kiterjeszti, 
mint a jó Anya édes gyermekére. 

Az elmondottakból világosan kővetkezik, 
hogyha egyszer megértettük a nagy kőtelezett
séget, amelyet mindnyájunkra nézve jelent a ta
nítványi hűség és odaadás, akkor többé nem 
maradhatunk a "városban"; a kényelmes köz
pontban, hanem a lélek szomjúságál)ak engedve, 
ki kell időnkint szállanunk "Izrael nyájának el
tévedt juhaihoz", akik nehéz viszonyok között 
őrzik a keblökbe oltott <ísi hitet és meggyőző
dést az Egy O Magától Való Atya Istenről és az 
ő Szerelmes Fiáról, az Úr Jézus Krisztusról, 
akiknek köszönhetjük, hogya Pünkösdnek ál
dott igérete a mai napon is beteljesedett. Igy tet
tek az apostolok is, akik a víznek keresztsége 
mellett, jó és rossz időben oda iktatták a tűznek 
és szen1léleknek keresztségét. Ez a kettő az ős
keresztény egyházbalIl, amelynek első három 
százada unitárius jellegűnek mondható, méltó
képpen magyarázta és kiegészítette egyik a mást. 
Vajha így lenne még ma is, ebben a civilizá
ciójára büszke korban, amely a maga nagy el
leIJJtéteit sem az anyagi, sem az erkölcsi téren 
áthídallIli nem tudja másként, mint a pünkösdi 
léleknek diadalmas erejével. 

Ennek a pÜlIlkösdi léleknek átütő ereje mu
tatkozik abban az élénk egyházi életben, amely 
-ljabb időben minden felekezet kebelében meg
indult, valóra váltva a maguk mértéke szerint 
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a hozzá fűzött szép reményeket. Mert szép a he
gyi beszéd a szószék magaslatán, de még szebb, 
ha az igehírdetők - papok és világiak ház
ról-házra járnak s mindenüvé magukka,l viszik 
a pünkösdi lelket; az isteni tőrvényen alapuló 
emberszeretetet s jó lIelktisIÍÍerettel igyekeznek 
eleget tenni a krisztusi felhívásnak: "elmenvén, 
tanítsatok minden népeket ... " engedve az apos
t(}lrnak is: "jót tegyetek mindenkivel, kivált a mi 
hitünknek cselédeivel ... " Tanítani éR jót tenni! 

igen, Kedves Testvéreim, ebben áll Krisztus 
egyházának igazi rendeltetése; s akkor fog "fejé
ben és tagjaiban" igazán megújhodni, amikor 
nyiltan és fenntartás nélkül lemond azokról a 
világhatalmi törekvésekről, amelyek annyi bajt 
és visszavonást okoztak és okoznak még ma is, 
hogy minden emberöltőben egy-egy új Messiás
nak kellene támadnia a düledező Romok eltaka
rítására és a szegeletkönek önmagában való be
i:Ilesztésére, ami nélkü!' minden Úgynevezett 
építőmunka csak kárbaveszett fáradság marad. 

Szomorúan tapasztaljuk, hogy a mi áldott 
Jézusunk még ma is sír az Olajfák hegyén. Sí
ratja most már nemcsak saját nemzetének szá
nandó sorsát; hanem résztvevő könnyeket bul
lat az egész emberiség veszélyben forgó jöven
dője, anyagi boldogulása és erkölcsi jóléte fölött; 
mert ő előre látja, hogy a lejtőn megállani nem 
lehet s a mindeneket magával ragadó lavina 
csak a Hinnon völgyében, a Gyehennában, jut 
nyugvópontra, ami egyet jelent a kárh(}zattal, 
Ősszes eddig S2lerzett szellemi javaink bűnös el
tékozlásával, a megújhodás, a feltámadás min
den reménye nélkül. 

Gondolják meg hát jól azok az államférfiak, 
a művelt Világ sorsának ez idő szerint intéző 
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nagy és kis hatalmai - gyözök és legyözöttek 
egyaránt akik a genfi tó partján, annak fen
séges nyugalma mellett, ma és holnap s a kö
vetkezö nagyjelentöségű napokban tanácsko
zásra egybegyűlnek, hogy tárgyalásaik során 
nem elég az eddigi rideg számvetéshez alkalmaz
kodniok. Szót kér magának ott, a zöld asztalnál, 
az a pűnkösdi lélek! is, amely a politikai formák 
között a mélyebb belátást, emberségesebb maga
tartást, a megbállilott Igazság kiengesztelését je
lenti. Jelenti a gyűlölet tizenhároméves szörnye
tegének száműzetését az ismeretlen sivatagba, 
ahol csak önmagában tehet kárt és nem nyer 
többé szabad útat és vert aranyban támogatást a 
népjogok lábbal tiprására, egy multjában és jö
vőjében nagyra hivatott Nemzet összes anyagi 
és erkölcsi javainak megsemmisitésére. Ránk 
magyarokra és unitáriusokra nézve, életkérdés, 
hogy minket a zöld asztalnál akár az isteni 
áldásokkal betakart pűnkösdi zöld mezön: a 
Rákos mezején meghallgassanak. Álljunk 
oda, de nem az átörökölt díszmagyarban, hogy 
kűlsö csillogással takarjuk be üszkösödő sebein
ket; álljunk oda úgy, ahogy vagyunk, koldus
rongyokba burkolózva, nyi:lt 'homlokkal, föli
emelt fövel, követelve a több levegöt, több vilá
gosságot, perújításunk döbbenetes panaszában 
kárpótlást, igazi jóvátételt kérve mindazokért a 
méltatlan bántalmakért, amiket rajtunk, egye
seken, családokon, társulatokon és intézménye
ken a nemzetközi jog védelme ala tt elkövettek. 

Most fog kitűnnÍ, hogy a népek és nemze
lek tanácsában van-é a politikai józan megfon
tolás mellett elegendö pünkösdi lélek, amely a 
~aga szárnycsapásaival, a maga diadalmas ere
Jével helyrebi1lentse az Igazság serpenyöjét, s 
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visszaállítsa ezeréves jogaiba a m egbántott ma
gyar önérzetet . .. Nem tudom, a mi gyenge 
szavunk elhatol-é odáig, ahol rólunk nélkü
lünk Isten jóvoltából többé nem dönthetnek, de 
meg vagyok gyözödve róla, hogyha minden ma
gyar ember idebent és odakint ezért imádkozik 
és ezért dolgozik, a mindnyájunk állal hön óhaj
tott siker nem fog elmaradni... "Recrudes
cunt ... " Amen. 

• 



Krisztusi Esz ... ény. 

J~n azért jöttem, 
hogy életök legyen , 
és bövölködjenek.u 

János ev. X. 10. 

Kedves Testvéreimi itt a gyülekezetben és 
a távoli szórványokbao és a tengeri szigeteken! 
- illik ezekben a napokban, hogy mint jó ke
resztények, gyermekies örömmel és hálatelt 
szívvel készülődjünk a lelkek Urának, az élet 
Fejedelmének ünnepélyes fogadására. Ez az 
évforduló a mi számunkra nem egy közönséges 
történelmi esemény; amely előtt tisztelettel és 
hódolattal állunk meg, hanem egy új világ kez
dete, amelyben a régi jövendőlések betelnek; az 
ősi szimbólumok élő valósággá válnak, sőt a 
nagy Természet maga is szolgálatába szegődik 
egy fensőbb akaratnak, s a halál árnyékának 
völgyében ahol addig sötétség hono1t - tün
dököl az igaz Világosság: okulására és üdvére 
az egymásután következő nemzedékeknek. 

"Ajtó" nyilik meg előttünk, fe\tárva életünk 
rejtett titkait s kinyHatkoztatva azokat az örök
kévaló értékeket, amiket a Teremtő odahelyezett 
mindnyájunk dobogó szívébe, imádságos lel
kébe. Hogy hogy' nem: a bezárt ajtón, a 
szellemi világ kapuján, mi is diJrömböztünk 
eleget; ostromoltuk azt a tudás fegyvereivel, a 
müvészi fantázia mesterfogásaival, sőt talán a 
babonás hiedelem csodatevő szerszámaival is, 
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de sikertelenül... Egy kis Gyermeknek kellett 
eljönni e, hogy szeretetre és gyöngédségre való 
utaltságánál fogva, fölébressze mindnyájunkban 
- még a Heródesekben is az örök gyermek 
szavát, aki megértés után sóvárog, s · akinek 
gyügyögésében több bölcseség van,. mint a híres 
alexandriai könyvtár öss:z;es pergamenjein. Egy 
kis Gyermeknek kellett eljönnie, aki elsö szo
morú bujdosásában csak azért menti törékeny 
életét, hogy azt a maga idejében szétossza a bün
ben és tévelygésben botorkáló emberiség közölt, 
még pedig "szabad akarat szerint", mint aki
nek Istentől hatalma v~ arra, hogy ezt az életet 
letegye és ismét felvegye. 

Ez az élet a mi örökségünk. Közös kincse 
az egész kereszténységnek s mindazoknak, akik 
annak javaiban szent örömmel" és áhitatos re
ménységgel részesedni óbajtanak a táboron kí
vül is. Ennek az életnek külső formái mindnyá
junk előtt ismeretesek. Nyomon követi azokat 
a hivatalos keresztény egyház a maga ünnepei
ben és szertartásaiban, amelyek kevés kivétellel 
az egész földön egyformán gyakoroltatnak, mint 
próbái és nevelői az igazi vallásos hitnek és ön
tudatnak. Még a nép körében elterjedt "Bethle
hem"-járás is, amely a templomocskát házról
házra viszi és meghordoz za, arra szolgál, hogy 
a jobb lelkekben felébressze az ősi hagyomány 
iránt érzett tiszteletet s a kI-isztusi eszmény után 
való őszinte, nemes vágyakozá st. Amint meg
pillantom őket ebben az óriási kő tengerben, s 
felcsendü\ közben itt-ott a pásztoroknak éneke, 
az elsö karácsonyéj virrasztásának költöi han
gulatában, megújhodik lelki szemeink előtt a 
boldog gyermekkor, amelynek ez volt s ez is 
marad egyik legkedvesebb emléke. Most is hal-
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lom a pásztoroknak énekét a szölöhegyek által 
koszorúzott ösrégi városkában, amelynek törté
nelmi mult ja világeseményeknek szolgált hát
teréül, s hálát adok a jó Istennek, hogy engemet 
is ennek az örök eszménynek, a krisztusi életnek 
szolgálatába állított. Most is arra tanít, amire 
egykor tanított, hogy mint engedelmes tanít
vány, kövessem a Mestert minden életnyilvánu
lásban, amelyre a saját szegényes életemben 
mód és alkalom kinálkozik. 

Ha egykor, mint gyermek közeledtem 
Hozzá, ártatlanság díszében, kérve és várva 
az Ű áldását a keresztség és konfirmáció lelki 
feredöjében, joggal elvárhatja tölem, hogy a 
gyermekeim lelkét ajánljam fel neki kárpótlá
sul azért a nagy jótéteményért, amelyet velem 
szemben akkor gyakorolt s amelynek jótékony 
hatása elkísér engemet az egész életen át. 

S ha majd mint ifjút a kétségek árján és 
a kísértések kereszttüzében nem hagyott ma
gamra, hanem vigasztaló üzenetével mellém 
állott és visszarántott a megsemmisülés örvé
nyéböl s gyógyító balzsamával újból vissza
adott az életnek, nekem is szent kötelességem 
támogatni minden nemes törekvést, amely az 
új Nemzedék lelkében, mint nemzetmegváltó 
igazság, a kölcsönös megértés jegyében, meg
valósulásra vár. 

És így tovább, az élet véghatáráig - itt eze
ken "a földi téreken" alig van olyan moz
zanata a hétköznapok odaadó munkájának és 
az ünnepek áldott csendjének, ahol ne ö adná a 
kulcsot a kezünkbe, amikor a legnehezebb prob
lémát: a kérdések kérdését - az életet magát 
óhajt juk akár magunknak, akár másoknak meg
magyarázni és megfelelő világításba helyezni. 



Most is Ű szól mihozzánk szentigénk szavaiban, 
mint jó pásztor az ő juhaival kapcsolatban : 
" Én azért jöttem, hogy életök legyen és bövől-
k -d ' k " o Jene ... 

Boldog az a nyáj, amelyiknek ő a pásztora! 
Mert ő ismeri minden juhát, nevén szólítja őket 
és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hang
ját. Ez a hasonlat is arra szolgál, hogy az ak
kori pásztori élet motivumaival annál szemlél
hetőbbé tegye a m aga elgondolását. Képek és 
hasonlatok gazdag tárháza különben is az egész 
Biblia, de ezek kőzül talán egy sem olyan köz
vetlen, majdnem a megszólalásig hű, mint ·ép
pen ez : a nyáj és az ő pásztora, aki életét adja 
az ö juhaiért. Már az ó-testamentumban is ilyen 
misszió vár a nemzeti Messiásra, aki felveszi a 
szegény maradék juhok gondját, a gyengéket 
vállaira emeli és azellöket gyengén hordo-zza. 
Összetartozandóság érzete hatja át öket. A juhok 
tudják, hogy kire számíthatnak veszély idején. 
A pásztor kész megvédelmezni öket, mint a ki
csiny Dávid, aki ilyen nemes és egyszerű foglal
kozás közben készűlt a királyságra. És valóban 
királyi munka: egy nyájnak gondját fölvenni s 
szépség és igazság pásztori pálcájával közöttűk 
rendet tartani, beiktatva öket lelki Sion gyanánt 
Isten választottainak boldog társaságába. 

A hasonlat az újtestamentumban csak nyer 
lenyűgöző erőben és tartalomban, miután ma
gasabbrendű célok hordozója. A törvényben 
előírt áldozatok helyét elfoglalja az önkéntes 
áldozat eszméje. A pásztor elhagyja a 99 biz
tonságban levő juhot és elmegy árkon-bokron, 
tüzön-vizen keresztül megkeresni az eltévedt bá
rányt s annak megtalálása kimondhatatlan 
nagy gyönyörűséget nyújt neki s másokat is buz-
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dit, hogy ilyen módon igyekezzenek jó útra té
ríteni a megbocsátásnak könnyekkel öntözött 
ösvényein azokat, akik eltévelyedtek az igaz 
útról s akik tán maguk nem is tudják, hogy 
milyen halálos veszedelemben forognak. Ez is 
szeretetből történik, de viszont a szeretetnek 
legmagasabb ismertetőjegye amikor valaki 
életét adja az ő felebarátjáért, mint ahogy 
Kriszt.us is az ö életét adta érettünk. (Ján. 1. 
lev. III. 16.) 

Az áldozat szentsége és nagysllga örök idökre 
szól, s arra kötelez minket a karácsonyi csilla
gos éjszakában s a nagypénteki gyász komor 
fenségében egyaránt, hogy törhetetlen hittel és 
önfeláldozó készséggel álljunk mi is szolgála
tába azoknak az örökkévaló igazságoknak, ame
lyek Jézus istenfiúságát, az Ö megdicsöült életét 
és az ő halálának erkölcsi hasznát az emberi 
civilizáció válságos korszakában mint ami
lyen a mostani is bőségesen kamatoztathat
ják s abból semmit őnkényesen el nem idege
nítve, sértetIeniU örökítik át. nennedékről-nem
zedékre. Igy azután betelik az is, amit ugyan
abban a fejezetben mond a jó pásztor: "Más 
juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből 
az akolból valók; azokat is elő kell hoznom és 
hallgatnak majd az én szómra; és lészen egg 
akol és egy pásztor." 

Távol szigetek lakói, különbözö színek és 
nyelvek, fajok és nemzeti társadalmak ma már. 
majdnem ezer különféle dialektusban ismerik 
és adják tovább ezt a bibliai mondást , amelynél 
szebbel és igazabbat nem iSlller az egész világ
irodalom. Élet sugárzik belőle; munkában és a 
szeretet áldozatában túláradó élet, amely a nnál 
gazdagabb, minél többet közöl masokkal a m a-
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• , gáéból. Krisztusi élet, amelynek a lapfeltételei 
adva vannak minden egyes újszülött lelki h aj
lamaiban s megfelelő családi példaadás és isko
lai n evelés által oda fejleszthetők , h ogy a ser
dülő gyermek és a zsenge ifjú J ézus után in
dnlva , határozza el magát minden szép és jó 
dologra. " J ézus jó volt: nekem is jónak kell 
lennem, hogy kiérdemeljem az ő szeretetét s 
hogy ne kelljen szégyenkeznem, amikor aján
dékaival elhalmoz engemet . . . Jézus szép volt: 
nekem is szépnek kell lennem, a lelki szépség 
díszeivel gazdagon, hogy amikor ő engemet 
meglátogat, bátran nézhessek az ő szemének 
tükrébe, ahol bizonyára úgy fogom m eglátni 
magamat, mint amilyen valósággal vagyok. Itt 
a kendőzés semmit se használ. A szeplőt és a 
foltot se lehet ü gyesk edéssel eltakarni. Itt csak 
az ős természet szava, a te ljes testi-lelki tisztaság, 
az egyszerű, mértékletes életmódon alapuló benső 
boldogság segíthet. Ez őrzi meg a kívánt jólétet 
és az erkölcsi törvény védelme alatt az örök 
harmóniát ... Jézus igaz volt: nekem is igaznak 
kell lennem. Az igazat kell mondanom Isten és 
emberek előtt, már csak azért is, mert Isten 
után reám nézve O a legszentebb igazság. 14ki
ismeretem egy percig se hagyna nyugodni, ha 
csak tévedésből, vagy tudva valótlant álIítot
lám volna. O maga is azért született és azért 
jött e vi/ágra, lwgy bizonyságot tegyen az Igaz
ságról. A történelemből tudom, hogy hősök és 
vértanuk előtt az ő példája lebegett, amikor 
arról volt szó, hogy megalkudjanak-e a puszta 
életük árán, vagy pedig életet, vagyont, hírt, 
nevet, világi diesőséget mind oda dobjanak ál
dozatul az általuk hírdetett igazság diadaláért... 

A jó ember, a szép ember, az igaz ember 

95 



, 
szolgálja tehát teljes mértékben a krisztusi 
eszményt, amelynek hova tovább mind inkább, 
tisztán és kikristályosodva kelJ megvalósulnia 
az egyetemes keresztény társadalomban, ahol 
felekezeti különbséget nem ismerek. Akik ezt 
bolygat ják és ezt a szegényes elhatároltságot 
teszik cselekedeteik rugó jává, ~alán tudtokon 
kívül, de rossz szolgálatot tesznek magának a 
Krisztusnak, aki az Olajfák hegyén nemcsak 
Jeruzsálemet síratta meg, hanem pusztuló fa
jában és nemzetében az egész emberiséget s 
amikor a Golgothán mindnyájunkért meghalt, 
annak áldásaiból még a pogányokat se rekesz
tette ki. 

Ez az élet nem szorul dicséretre. Ez a halál 
beszél önmagáért.. . "A beszédek, amelyeket 
én szólok néktek: lélek és élet." Diadalmas hit 
és megváltó cselekedet indulnak el bennök hó
dító útjokra. AhaI az ö törvény tisztelete el
ismeri és szankcionálja a régi szokásokat, ott 
nekünk is meg kelJ hajolnunk; de ahol ö maga 
mondja, hogy " minekelötte Ábrahám lenne, én 
vagyok" (az egyetemes emberiség szószólója!) 
vagy "a templomnál nagyobb vagyon itt" (ama 
lelki Ház, amelynek ajtaja nyitva van mindnyá
junk számára) akkor a több élet, a jobb és 
igazahb élet jogán ragaszkodnunk kelJ azokhoz 
az egészséges reformokhoz, amiket az ő fennkölt 
egyénisége mintegy magával hoz s nem szóval 
magyaráz, hanem egy önzetlen és tökéletes élet 
cselekedeteivel. 

Kedves Atyámfia! - Akarsz-é, születésed
nél és neveltetésednél fogva is, az ő nyájába 
tartozni? Ha igen, nagyon szép, de az ő szem
pontjából ez még nem elég. A formai tagság ől 
ki nem elégíti. Teljes szívedböl, teljes lelked-
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ből és minden idegszáladdal á t keli érezned és 
meg is kell értened, hogy te az övé vagy és Ü 
(I tied; máskülönben csak olyan laza lenne kőz
tetek a viszony, mintha különbőző bolygóknak 
a lakói lennétek. Pedig Ü az Ü mennyei aklát 
akkorára méretezte, hogy abba mindannyian 
elférjünk, akik benne és általa tijjászületve, élik 
már itt e földön a halhatatlan életet. 

Kedves Atyámfia!- Kérsz-e, vársz-e valami 
ajándékot Ütőle magadnak, vagy szeretteidnek 
a közelgő szent ünnep alkalmából? Ha igen, 
nagyon szép, de az ő szempontjából ez még 
nem elég; mert az O világnézete szerint előbb 
minden ajándékot ki kellérdemelnÜllk. O pedig 
- soha eléggé meg nem becsülhető ajándék 
gyanánt magamagát nyújtja mifelénk s ezt a 
drága ajándékot csak úgy és akkor fogadhat
juk el, hogyha viszont mi is készek vagyunk 
magunkat, tigy, amint vagyunk, hitünket és 
meggyőződésünket, imáinkat és reménységün
ket, egy nemzet imáját és reménységét, oda aján
lani . Őneki, akinek országa és királysága, felül 
időn, felül enyészeten, biztosítja mindnyájunk 
számára a mennyei polgárság ot. 

És te, keseredett Világ, aki jogos Uradtól, 
a Fejedelmétől hitetlenül és becstele
nül elfordulva, keresed, de céltalanul és hiába 
az anyagi boldogulás és lelki megti)hodás útjait, 
- nem veszed-e észre, hogy vak vezéreidre hall
gatva, zsákutcába jutottál s még halvány re
ménysugára se mutatkozik annak, hogy onnan 
valaha kiszabadulhass: - én mondom neked, 
a kicsinyek kőzt is a legkisebb, hogy térj magad
hoz; embereid meg magadat és a mind~ájunk 
által annyira óhajtott krisztusi eszményt az 
állambökseletben és a gyakorlati politikában 
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tedd magadévá, ·amíg nem késő. Ne zsugorgasd 
a te .féltve őrzött aranyaidat, mert azok téged 
meg nem menthetnek. A féltékenység és gyű
lölet űszkét se hordozd tovább kebeledben; 
mert annak emésztő lángja elsősorban téged 
sebez ,meg, s vajmi nehéz az ilyen seb nek gyó
gyulása! ... Itt csak egy orvos segíthet: a Bé
kesseg fejedelme, aki szeretetben élt és munkál
kodott és írántunk való testvéri szeretetből 
hozta meg a maga világraszóló áldozatát az 
egész emberiségért, engedelmeskedve a közös 
mennyei édes Atya szem akaratának . 

. Akik tehát részesei óhajtunk lenni ennek 
az űdv-igéretnek, amely gyermek- és ifjúkorunk 
álmait megaranyozta, igyekezzünk ezekben a 
Krisztusváró napokban belekapcsolódni eleven 
áramába egy magasabbrendű életnek. Annak a 
magasabbrendű életnek, amely tud bővölkődni 
és tud szűkölködni, s a maga apostoli egyszerű
ségévei és tisztaságával egyedüI válthat meg 
sokrendbeli próbáink és kísértéseink közőtt s 
egyedüI boldogíthat ja a megértés útját kereső 
népeket és nemzeteket. . 

Testvéreim! - Ezek szerint legyen végre 
ez a ránk derülő szent Karácsony a megújho
dott ÉI~, a több, jobb, szebb és igazabb élet 
glóriás űnnepe az angyali szózat védelme alatt: 
"Dicsöség a magasságos mennyekben Istennek, 
e földön békesség, és az emberekhez jóakarat..." 
Amen. i . . 

, .' • 
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