
Alapige : Ján. xm. 3. 1. 
Ján. m. 2. 

Hitvallásunk utolsó tételéhez érkeztünk. tp
pen jókor, meri pár nap mulva ránk vetíti 
Nagypéntek a halál árnyékát... Nehéz voll az 
üt idáig. hiszen a láthajatlan lsten titokzatos 
lenségénél kezdtük, az O egyszülött fiát keres· 
tük, bonlogatluk a szent lélek teremtő szárnyait, 
megrajzol luk az anyaszentegyház szikla pilléreit 
és fölfedtük a bűnbocsánat isleni mélységeit ... 

Nehéz volt az úl idáig, de biztosan jöttünk. 
mert hitünket sok helyütt röpitetle a tudásunk 
is. s igy egy kétszárnyú óriás fölfelé ivelése 
gyönyörűen vezetett a hitvallásunk tételeiből 
kiépilelt gondolalhullámok felső csúcsain végig. 

Hanem a keresztényi élet és az isleniiusági 
öntudat igazi próbapontjához csak most érkez· 
tünk meg. 

" ... Hiszem az örökéletet.· ... Megvonaglik 
ft lelkünk, mikor ez a vallomás végig dübörög 
bennünk. Itt megtorpan az eddig biztosan jö" 
ember. Letörik lelkéről a. tudás szárnya 8 mini 
a félszárnyú saskeselyű ft sziklacsúcs alatt meg· 
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remeg a gondolatlól ; Hogy fogok én fölver
gődni a sötét völgy mélyéről a napsütéses lelő
lokra? III a ludás már semmit sem segit. Meri 
ill már menthetetlen belegek halálhörgélle, or
vossagszagú kórházak kórlermei, halottakat si
raló harangok csengése és néptelen temelők 
fejlaerdői közöll állunk ... Szenvedő nyöszörgé
sek. halálhörgések, zokogó könnyek, gyászru
hdk és sejte/mes lélekzuhanások kísérteties, 
szomorú muzsikája mellett hahotázua vigad a 
halál itt ... és aki diadalmas életörömmel jöll 
is idáig. legalább eli')' pillanatra elszomorodik 
itt. , , 

Ezt a tékozló farsangi mulalást kell nekünk 
beleillesztenünk hitvallásunk utols6 fejezelebe ... 
De hogyan ... Hiszen ez mind olyan kézzellog
ható realitás. mell' szünlelenül előttünk áll. két 
szemünkkel látjuk és megdöbbenéssel mond
juk róla, hogy tudiuk. Az öröhl!lete/ pedig csak 
legfennebb hisszük, de semmiképen nem tud
hat juk. 

Megállunk iti és hallgatjuk a porladozó 
csontok zörgését, a letörő virágszirmok kinos 
rebcgésél. a temetőkertek sirhantja fölölt az el
mulás szellóiének monoton. egyhangú zengését 
és megkérdezzük: Hát van-e út innen to
vább 7... 

tlnek-e még a már kidőlt nemzedékek? 
I!I hagyati el, de hol van az édes anyám. a 
Ilam, a gyermekem, az apám, a hitvesem akii 
itt !emellem el7... ' 
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Hiszem az örókélefet ... Qh milyen könnyü 
yolt, amikor az iskolában megtanultad ... Nem 
IS gondoltál arra, hogy tényleg hiszcd-e C&ak a 
felmondan leckében ezt is megvallollad. Ha
n~~ most állj ide a temető kapujába és kiáltsd 
veglg a halaltak sirjai leleti, Most mond meg 
hog~ té,,!yleg hiszed-e ? Ne nekem mond, meri 
én ugy IS tudom. hogy e hit nélkül te nem is 
élhetnél, vagy örökké szerencsétlen lennél. De 
állj szembe a haldokl6 beteg kínjának ü/emére 
láncol6 ho/állal s eMile fejezd be a hUualIá
soda/. 

Feszitsd meg még egyszer. ha akarod tu
dásod izmait, mOZgósilsd a gondolkodó agy
rétegeid roppan! erejíl katonáit s ha igy köny
nyebb neked. mond el. hogy mit ludsz az 
Öröké/etról. De ne nekem mond el. mert én 
ludom. hogy te a ludásoddallagadó álláspontra 
is állhatsz. hanem tégy vallomást a szivednek. 
melyben léltve őrzöd az elköltözött kedveseid 
emlékét és benne hordozod a saját ha/ó/od 
bán%s sej/elmeU is. 

Hiszem az örök életet. .. Vallon tényleg 
hiszem-e 1 Vagy csak elfogadom.e hitemet, mert 
nem merem meglagadni azl? 

Hiszem az örökéletet ... De hogyan hiszem? 
Vagy pedig túl!'ágosan nehé~ ez ~ hit ne,ke~ 
s megelégszem rejtelmes sejtelmeIvel és Igazi 
tartalommal soha sem tudnám megtöUeni a hi
temet? Mind olyan kérdések ezek. amelyek az 
embert vagy az Istenhez emelik tel. v8f)' le-

1 



morják az istennélküli élei elhagyott mély. 
ségeibe. 

Nekünk uniláriusoknak valóban nagyon 
nehéz az örökélet hite. mert a mi hitünkel nem 
támasztja alá a lesti feltámadás SzárnY8~~.e8e tt 
gondolata. Mi nem dobhatjuk bele e h Ltunk~1 
a purgatórium tüzes kohójába és nem számit
halOnk a Menny és Pokol választóvizére sem. 
A mi hitünknek nincsenek theologiai dogma
lámeszai. A mi örökélet hitünk úgy áll a halál 
kapuiában. megfosztva reáöltözteleU ruhájától. 
mint ft löld gyötrelmeiben megnemesedett. vagy 
agyongyötört testnélküli tiszta létek. ahogy áll 
az Isten szine elölt. 

Talán éppen ezérl van az, hogy mi uni ta
riu80k 82 örökélet hitünket soha sem magya
rázzuk. Hiszen a lélek, a mikor az lsten elöli 
áll. elnémul aiakán II beszéd. fölolvadnak benne 
a gondolatok és fenséges csodálat ihlete remeg 
lit rejte.. 

Nekünk az örökélet nem jól sikerült CQy
Mzi dogma. melyet el kell fV9cdni és ui/a/ni 
nem szabad, hanem egy na9yszerü Istenteru, 
melybe belekapcsal6dni és ezt megélni szenl 
hiuatdsunk. Ahogy e.z Evangéliste. mandje. : Az 
pedis lU örökélet. hogy megismerjenek Téged, 
lU egyedül iglU Istent és aki t te elküldötté\. a 
Jézus KrisztusI. A végtelenségig fölfeléiueló 
életfollJomal, amelyet sem elveszi/eni sem meg
nllerni 60-70, vagy 80 esztendő al~u nem le
het, mert teljessége az lsten tökéletes megisme-
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réséhez van kötve, Istent pedig cse.k a kkor is
merem teljesen, mikor má r előUe állok szinröl
színre. 

Ebben az életlolyamstban s lest egészen 
ielentéktelenné válik és csak olyan szerepe van 
mint ti bölcs6nek a gyermek élelében. Véd ~ 
ringal. a mig megerősödünk. de aztán nincs 
többé szükségünk reá. Kicsinek bizonyul és 
felesleges lesz, meri élettana ti föld gÖTÖngyei
ból iródott. .. a lélek pedig a földról Istenhez 
közelebb vágyik. 

A jó és rolSZ harca, a jótettek kihtlgyott 
jutslms és s rossz cselekedetek elkerült bünte
tése. nem lehel a mi hitünknek végső bizonyí
téka . Az örökélet útitl ezeknél fensélesebb 
grá nil kocká kka l van kirakvtl. J...elke' csak egye
dül az lsten teremthet,perl Ű egyedül az. aki 
egesz lenl/ében lélek. Es lU lsten nem fele de 
les szikrá ka t pallogte.1 bele e világba. hOlY 
azokból itt e földön e mberek legyenek. Uill. 0& 
Istenhez sohe. többé van' CStIk vá10ratva kerül
hessenek vissza.. 

Hogy egy virágsziromból az e.nyagc&ele út
iAn bojtorján lehel. ezt tökéletesen értem, mert 
a virágne.k és bojtorjánnak közös aIényelIÜk : 
lsten ültetései e. földön. HOlY az egyik halból 
kir61y, a másikból metf eszkimó lesz. ez! is 
megértem. meri ft halakból bőstgenn ter~1etl 
8z lsten, hogy jWlson belőlük az ~ 
kunyhÓjába és a királyok márv4ny e .... ,'" 

elfYaránl. De nem tudom lelforni O&t. h~ es 



lsten kiaugározzon masából egy beteges lélek
t~~~. a mely soha több. minI rablógyilkos nem 

. a ugyanakkor egy másLkal annyira meg
er6altsen. hogy az ft r098zal mindig elkerülhesse 
(I ez az .ó egyedüli érdeme volna. melycrt ó 
8'~ag Juta lma! élvez. mig ft másik a poklo], 
t~ben szenved és ezzel végkép befejezöc!ik 
mandke!16 pályafutása. Nem o/kothalolt az egy
~lIegu lsle n önmagából ilyen kélo/dalu ember
utldgot fo •. 

A nap es föld közölt fe lhők vannak sok
azor. ts 8 napból kiáradó sugarak útja a felhőI, 
& 1.\ nap közöm távolságon teljesen egyforma. 
De milyen különböző ez sz ul a löld és felhők 
áUal bez6rt levegörélegben. Az egyik á tragyog 
II ielh6réaeken és rámosolyog az iskola udvarán 
boldoga n j6lszó gyermekseregre V8 11'Y besül a 
kórterem ablakán III haldokló öreg sápadt arcára. 
A m6s.ik napsugár nl:lgyobb szögben indult e l 
é s megkerüli a fe lhőke t s végtelen buzamezőket 
!lrBnYoz be az arató e mberek gyönyörüségére. 
Es vannak sugarak. amelyek visszaverődnek a 
lelh6k fekete lal áról s ilyenkor a földön nagY 
terüle teken sok ember ázik, sok van, aki Iázik. 
&ok ember pedig az Istent káromolja. meri az 
idő keresz!ülhúz1a a számításai!. 

Igy va n a lélek is. Al: Islen köz~lébe". 
minden lélek mOSOIY09. r091109 és nem Ismeri 
o gonos:z:l Amikor az Istentől n8JY távolságra 
kerülnek ~ lelkek, akkor sok közQlük a felhőkön 
törik mec. IlY van a jó es a gonosz. IlY vannak 
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az egészséges lelkü. Istennel járó emberek és 
gonosz nerencsétlenek a földön ... 

A le/ek sorsa m:onban minden esetben 
c "lQk egy: Islenl6l jőnn i és lslenhel: uissza
menn i. Az Js /eni soha el nem le/ej/eni oo9!J 
a z Isieni UJból megismerni ... 

Ezt az életfolyamalot a ludá80mmal meg
mögYa.rAzn ~ sohaselll: tudnám. Földröjzi útját 
megraJzolni. törvényell a logika és matematika 
szsbályaiba beleilleszteni. megnyilvánulásait ft 

biológia keretei közé elraktározni. olyannak 
tarta ná m. mintha valaki a tengerek vizei t 
akarná kimerni. Meri a rész az egészet sem 
meg nem határozhat ja. sem föl nem foghatja. 
Ennek az Istentől kiinduló léleklolyamalnak 
én pedig csak egy porányi atomja vagyok. De 
é~m. hogy .beletartozom .. . és hiszem. hogy 
nincsen annyi szenvedés. bün és jócselelledet. . 
öröm. bánat. halá l, koporsó és temetőkert. 
vagyanyagváltozás. amely kiragadhatna ebből 
az éle tfolyamat ból. 

.. Nem tudom. hogy az I s te nt ől hogy jutottam 
a foldre, mert a születés nagyszerü titkából az 
ember tudá~nak csak másodrendü. biológiei 
szerep jul. Es nem tudhatom azt sem. hogy az 
Istenhez mikor érkezem vissza, meri a lelkem 
ut jában 8. halál oly kicsiny. oly parányi dolog. 
amely csak a szivem dobogását. a vérem kerin
gését. az agyrétegeim élettani folyamatát álli t
hatja meg. 

A bölcs6m 80rsa különben is csak addig 
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érdekel. amig gyöngeségemnél fogva houá 
vagyok kötve. De egyQgyü embernek ltutan6.m 
a merm pilótát. aki könnyü gépével biztossn 
száguld az óceánok fölölt s közben amiatt 
aagódik. hOlY bölcsőjét nem vihelle magával. 
amellyel terhét csek növelte volna. 

~s ebben az lsten által beinditoU örök élet· 
folyamatban a koporsóm sem érdekel ... Leg· 
fer,nebb csak köszönettel tartozom majd neki. 
meri csak a nagy szerencsétlensésbe sodródott 
emberek átkozhatják el a pillanatot. melyben 
az elsli lépést megtanulták. Aki pedig diadal· 
masan teui meg pályafutását. az őrök hálával 
gondol viu'a arra a nagyszerü erőre. mely 
útja elején inditotta öl. 

Hiszem az örökéletet. mert hiszek egy 
Istenben. De ftZ életem kezdetél ép úgY. mint 
a beteljesülését nem határozhalom mea. mert 
az Isieni nem tudom föliogni. 

Mindaz, amil Is/enr61. önmagamról s az 
örökele/riil ludok, csak annyi. hagy: az ls/en 
l1yermeke vagyok. Ezt pedig tudom. merI ld/om. 
hogy mi emberek mindannyian. lsten. k,,:zében 
uag 'Junk. Az a kis töredék, amit a löl~ 1 é!et. 
ben önmagunkról azemlélhetünk, olyan Istem~~ 
liIokzatos. megrendit6en szép és el)'azeIU. 
melyhez hasonlót az ember sohasem elkotheloll. 

\1eacaodáljuk a születést és meakönnyezzük 
a hl láll. Születés elótt azonban nem ludun~ 
besz~lni. gondolkoznL örvendeni és sze,:"v~m, 
mint lhoiY II halál után nem tudunk Sunl és 

12 

könnyekel hullaini. Ez a kis éleltöredék a löl· 
dön gyönyörüen hirdeti. hogy: az lsten ke%(· 
van raitunk. vagy nevezzetek bárminek e szent 
lilkol, egyetlen bizonyosság. amely végzetesen 
következik be az, amir61 62 apostoli levél igy 
szól: wSzeretelleim. most lsten gyermekei va· 
gyunk és még nem leli nyilvánvalóvá, hogy 
mivé leszünk. de ludiuk. hpiyha nYilvánvalóviI 
lesz. hasonlókká leszünk O hozzá, meri meg 
fogjuk 61 látni. úgy, amint van. ~ 

Ezt sem tudom elképzelni, hiába kérdenéd, 
hogy az Islent hogyan láthalom mert a 
képzeletem erői megtörnek a föld az 
óceánok tulsó partjain, a csillagok 
de 6. napot se tudnám megtagadni s akkor is 
hinnék benne. ha egy reggel naptalan sötét 
maradna a máskor fényárban úszó. glóriés 
kelet ... 

Az lsten felé. ki tudná megszámlálni. hány 
út vezet. A föld. ez a lelek őserdője, amely 
tele van milHó emberek apró kis egyéni ösvé· 
nreivel. nem tud táiékoztatni. mert az emberek 
útja mind kereszlül·kasul viszen fajta. Egymás 
mellett. Egymástól távol. egymás ellen. egyik a 
a másikon keresztül igyekeznek a földön az 
lsten felé 62 emberek. De az &erdő sokezer
éves sötél. dús lombkoronáján egy lombtalan 
keresztfa elkorhadt tönsének résnyilásán be
ragyog ClP' isteni fényü. töretlen napsugár. az 
emberi élelnek rengeteg útves.zt6jében az Ur 
Jézus Krisztus véres ösvénye ez. Nem egJ/edül 
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;:stenl1yermek i.mddatra mélfó ItJndöklese, elér
leletlen csadóJa ez, hanem az egész ember/seg 
S%ó~óra ez az egyetlen út, amelyről biztosan 
I!!c!!uk. hogy az Istenhez uezet. Azért a;: 
o~kéle/ els6 litka; megismerni az Ur Jézus 
Krls;:/usl. Ne TéJj tője, nem kell neked is 
keresztre fesziltetni magadat, hORY az Istent te 
is meglálhasd. A keresztfa elkorhadt már régen 
2000 év óta s II porait sem találnád meg. még 
ha meg is akarnál helni rejte. Csak azt a pa
lanyi rést kell meglaláJnocl, amelyet az őserdő 
renIlelegén mega vágolt és maga után hagyati 
II keresztla. Krisztus nélkül leglennebb meg
lej/hetetlen ólom az örökélet, vegy bárgyu gon
dolal. amely egy ismeretlen pillanatban bele
huUolI ez első ember szivébe, s azóla 011 sajog 
minden emberi élet mélyén. Kinzó kétségeit 
hiven szenvedjük a bölcsőtől a koporsóig, de 
tartalommal nem tudnók megtölteni soha. 

Krisztus nélkül ue/ünk szüle/ell üre.'! igéret 
az öri'ikélet, melyet a mcionális gondoikodos 
úgy oidolI mell, hogy néma gondolatieikén t 
odevéste a sirok köveire. A haloltak már nem 
törődnek vele. Az é lők pedig, akik még !csU 
szemeikkel láthatják a siron e ielt ... gondoliar.ak 
felöle. ami nekik tetszik. 

A hi/ azonban fö/ujjong, mikor e néma je/ 
mögőlli mko/ %~~asni kezdi. Itt a földi tereken 
kötnek és magukhoz láncolnak a göröngyök, 
amelyeken járunk és élünk. De önmagadat és 
ez életedet igazán cwk úgy ismerheted meg, 
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ha belelüröszlöd ellész U;nyedet az evangéliu
mok választó vizében. Es ebben a Krisztus
tengerben. melynek ize és üditö ereje a hegyen 
imádkozó Jézu '! hulló könnye és a kereszten 
elfolyt vére, az evangéliumok választó vizében 
El tellt és a lélek egyszerre külön válik s mind
kellő megkapja igazi értelmé!. A tesi lepereg a 
lélekről. Lemossc r61a El mulandóság izetlen 
vize és o lélek isteni szikrává erősödik benne 
s megkel:di diadalmas pályafutását az örök 
lslen áldolI közelsége lelé. 

Krisz/ust pedig hit nélkül soha meg nem 
ér/he/ned. Hogyan ludha/ndl hd/ csak oolami/ 
is o::: Örökélelr61. ha nem hinnél? A tudásnak 
HZ örökélelhez semmi köze sincsen, mert az 
örökélet egyedül a hi! dolga és a hit öröme. 
Oh ... az nagyszerü. mikor mi tudhatunk vala
mit. de hinni valemit. mini szent bizonyságot. 
ez kizárólag a lelek szent gyönyörÜSége, amelyen 
az értelem lellfennebb irigykedve, fanyaran 
mosolyog. 

tn hiszem oz örökéletet. S ez a hit [ensé
f~es nyugalom és mélYSéges tapasztalás nekem. 
Célia és értelme minden gondolatomnak. arany
fü rdője a .. érl:eseimnek és öröl\ lenditő ereje az 
életemnek. Hiszem az örökéletet. mert ismerem 
már Krisztusi. S el: a legnagyobb ismere\, amit 
most elöldön elbir II lelkem. De el: az ismeret 
mindennél többet ét nekem, mert szenl igére/e 
ílZ élelem beteljesülése. hogy egyszer az ls/eni 
is megismerhe/em, 
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HI !m az ?rökéJelel s megkönnyezem, ha koporsóJa vagy frissen hantol! sirokai Jálok meri 
n~ tu m, holY ft lélek. lik. bennük bo~to'ta 
: 'e;stetJen szárnyait. vaüon ismerle-e Krisztust 
. VJH-e magával csak egy parányi bizonyságot 
18. VllI)' csak tIkkor ébredt islenludatra. mikor 
megdermedt benne II gondolkodó agya öntudata 

Hiszem az örökélelel. mini /lZ IstentóI ki~ 
indult a az Istenhez visszatérő örök lelki folya
matot 

Hiszem az örökéletet. minI sz emberi Jélek 
diadalmas útját az egyedül tökéletes lélek az 
örök lalen felé. ' 

HOirY mosl sem ft lelkemröl. sem Istenról. 
II lelkek lelkéről e hitemen kivül nincsenek 
lentemyi bizonyosságaim. csak azért van ez. 
mert itt 8 földön még nem Jell nyilvunvaló, 
hOlY mivé leszünk. Hiszen, amig a gyermek 
a bölcs6ben fekszik. nem tudiuk róla, hogy 
a:ilárd jellem vagy ingadozó erkölcs. hós vegy 
istentagadó gyáva ember. szesCny. gezdag. 
evészeégee élei vagy betev"'s szen~'edé8 bonta
kozik majd ki belöle, 

Kri$zlus útjón azonban !,ldr rdnk a flagU 
igérel : hasonlókká leszünk O hozzá és meg 
fogjuk lálni Ot. amint uan I 

A hiteden ember kajánul mosolyoghal erre: 
UlYan minek ábrándozni az lsten láláMról. 
hiszen ezt sem tudom róla. hogy van-e egyál
talán Islen. Elég nekem e nagyuerü löldi vil4tr 
työnyörü tája. lu vo!Ion O!IOZ én igazi hazám. Ezt 
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látom. ebben benne élek. ez az, amit m~s,t 
biztosan ludok. Minek áltatnám magama,t hl~ 
ábrándokkal. Hitellcm embernek bolondsag es 
nem probléma a::: örökélele/. De nem problema 
a hiuó embernek sem. meri érzi. hogy egés; 
lényével benne él s nem tud megszabadulni 
szent tilkai tó1. Rabia egy hatelmes lelki kndü
letnek és a földi életét is az örökélei s:::em
s:::ögéból nézi. 

Két különböző s egymással teHesen ellen
tétes világ ez a földön. Mindkettöt emberek: az 
lsten gyermekei 16kiák. Az egyikben Krisztus 
rabiai élnek, a másikat azok alkotják. akik 
maguk készitik Krisztusnak a keresztfát. 

Hiszem az örökélelel. Ez a kesken l} ajtó 
az unitdriuzmll3oon. amelyen kercs:::WI Krisz/us 
he/yel k6oele/ magdnak a mi oollásunkban. 
Vallásunk többi teriilelein szabadon Járh6tunk 
s alkothatunk magunknak vallásos világnézete
kei, de erre a meredek sziklacsúcsra. lehetünk 
bármilyen okos unitáriusok. Krisztus nélkül soha 
lel nem turistáskodhat juk magunkat. A racionális 
valJásbölcselel. amely az elmult századokon oly 
nagyszerű értelemmel töllölle meg az unitáriuz
musI. itt magára hagyja a hivei! s aki idáig 
csek magyarázni tudta Krillzlust. de soha benne 
nem hill, az értelmetlenül áll az örökélet kér
désével szemben s keserű cselódással (ogja 
beismerni, hogy nem is tudom, miért leHelT. 
unitárius. S:::egény okoskodó. hitellen emberek, 
akiknek minden valláSOSsága és imádsága csak 
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annrit éri, hogy tudni akarlák vele az Isteni 
az O cI&ős~ülö ll fiál. 8Z Ur Jézus Krisztust: 
~ .!6Ját Iejkunket és e &zenl titkokkal együtt az 
arak élelukel. Szegény j6 uniláriusok, lIkikn,·k 
II vallás nem tudotl több érlelmel adni anrJl.i1 
az ~yszerű erkölcsi parancsolainál. tégy jól cs 
keruld II gonoszt, meri ebben benne van ffi8j:18 

az üdvösség is. Oh nem. testvérem r Bhellck 
Molu:::sófem koráig is o földön s örökké csak 
jót lehettek, úgy is kevés lesz 8Z. hogy jó 
cselekedetekkel hit nélkül elérhessétek és meg
láth8Ssálok az IstenI. Az igazi vallásnak vannak 
e%eknél miszUkusabb ak/wi/ásai. melyekel egu(!
dül a liszto hi! erejéuel lehel csak megélni. Az 
örökéletet nem lehel csak prédikálni és csup.::n 
jó cselekedetekkel szelgálni. meri az örökékt 
e nné l nagyobb alázatosságot mélyebb isten
tudatot törhetetlen s::.cnt hi/et /Woo/el magdnok 
az ember lelkéM/. 

Hiszem az örökélelet. His zem. Es nem is 
akarok többet tudn i róla. EléO nekem az, hooy 
szent bizonysággal hiszem. 

Testvéreim l Ismét ránkborul a csendes 
alkonyat. Sötét á rnyai betöllik körülöttünk a 
földnek minden kis zugát. amelyben reggel óla 
mostanáig világOSság ragyogot!. Fekete arcot 
ölt magá ra az éistakába szenderülő világ. Olyan 
ez, mint e.mikor az élei e.lkonyán bekös ... önt 
hozz6nk sölét á rnyaival. De e. lelhók között a 
liszta égbolton csillagok re.gyognak s valahol a 
nyugali tálako ... most is világit a nap. ez ez 
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örök lénylorrás. A csillegok is leléje fordulnak s 
töle kapot! lényükkel a sötét éjszakában igy 
ragyognak. Olytln ez III sok millió kis állüzese
dell kis bolygó, mini III hit biwnysága az örök
életről. Krisztus lelé ncz s hol a tudás mély 
álomra szenderüll s behunyla fárad I szemeit a 
hit II sölct éjstakában is fénylik és világit. 

Mi nem tudunk e földön többek lenni, min! 
a sötét éjs::.akdban a nap lelé lekint6 bo/yg6 
csillagok. Esztelen bolygó. melyik nap nélkül 
önmaga akarna Világitani s igy a kéklő égbolton 
egyedül, elhsgyollan. sötéten maradna. 

Ha te egyszer engem az örökélelról kérdez
nél. én, testvérem. neked egy másik kérdéssel 
leleinék. Mond csak. a le unitárius lelked 
vallásosságában van-e annyi erő. amellyel 
Krisztus lelé nézz és Simon Péterrel vallomási 
tégy neki: Uram. kihez !]lehetnék? Orökéletnek 
beszéde van le nálad. Es én hittem és meg
ismertem. hogy le vagy e Krisztus. az élő 
lsten lia. 

(b " t8'yhbi beu4d elmond.toU I nen:6 ,"1Ia1 
19:)4. ,hi m"'ciuf b6 25·'11 d. 11.. 6 órakor I Kobiry·utui 
unitirluf templombaa) 
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