Az anyaszentegyházért.
E!:i~j!ll LXII. I. . A S ion Itt:dviirl IJ~m
IliIl1g~l<>k ál" Jcruzs.flem ktdv«rl m:m
nyugS7.om. m"nem elid <IZ éi igilwlliI, mml
1é1l~ és ilZ éi .:u""diIJ~, mml ~
I;mp,',~ IfJ/ldö!·hk.·

•

laael nepCl1ek nagy es fényes temploma Jcruz.s.i.
Jt:mnck Sion nevü magaslata n épűh. A. templom nemcsak

vallásos buzgóság kielégítését szolgálta. ]l. nemzeti ÖSI~
~zdarloz ,is és öntudat ébrenlart,ísa is feladata voll. A.kcir
<1 vall.ísos fues
mélyílésérc voll tehál szükség, akár <I
nemzeti g.:lndolato' akarták il vczetök a nép !c!\..ében er.v
silcni: a templomra mulallak -és oda hivlak Izrael népél,
hegy mni/sm .\bból a közös forráshól, ,Imely számára a7.
éleI íldlJI rejleJte magában.
Csak, ha il jeruzs.llcmi krnplomnak e7.1 ,1 nagy je.
lenlőségél és fOl1lossiígá t ismerjiik, értjük meg igazán d
próféta lelkesedését: ~A Sion kedvéérI nem hallgatok és
ol Jeruzsá lem kedvéért nl'lll nyugszom,
mignem eljő az
Ő igazsága, minI fényesség és az ő szabadítása, min t ~
lámpás IÜndÖkHk."
, Olyanszer ű érzés fogja cl az én lelkcmet is ezekben
ól. nyugIalan idökben . minI amilyen belöhhelle aprófiláét,
midőn hiléérl és népéért aggó<h-a, c szavakat mondoltcl.
ru események kiszámíthatatlanul követik CS v.il/ogalják
.gymást éle/ünkben. Min/ha a bibliai prófét jI. rég le l űnl
vilaga újult volna meg- rajhlllk minden küzdelmével és
\'fSzeddmé\'eI: léJű nknck a kérdése lépel! clölérlx. tnenl,
hogya hajdani prófétai világnak csak halvdny felidéz:ésé~
vel is növekedik erőnk és önbizalmunk. Az eszmének
nejét is átércuük, mely hi/ünkben ősszel,ul s melynek
egyháwnk olyan f.irJdhclIJ)!an hirdcJöje. Niilcs miérl kÜl
l önőschb módon hangsúlyoznunk, hogy ,lZ unitárius hit..
eszme ig,lz$liíga 111.1 már nemCsak nekjink v.ill meggyőzŐi
disiinkké, hanem rcljhlllk kivűl, meg' sokaknak ,l !elkél
ol
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{t'glalkcztalja. ]J... kac;,~lény g~,ndolk('lús ereje cll cliu:n is
huzdíl. hogy ismcldjiik il prófétai szóz,llC'f: ,.A Sion k('d~
H~irt nem hang,ltok, J e.ru7.$.ílcmérf nem nyugszom. ~

Zavaros időknek .1 hullámcsapásai közöl! szólni
,lk,lrok .il Sion~tl, ,myas7.cntcgyházunkén, amely hitiinkd
és fJjunkal c~.'yform.ill képviseli s <lzo\.: szerrtdel ,ipa!;a
bennünk. Szólni abrak, meri ,lmig bizonyos ,lggodalotll1
ual.. az rtl'.éset nem nemfth<llom el lll;lgamb,lI1, m:í5fc.lől
n('nl tudom, hoj.!Y il v,íllozott idők kedvezőtlen al'lkul.:is,i
mélyebbé tdt('~c az anyaszcntegyháztltlkhoz rag.lszkod,is
érzclét avagy éppen növelte ,\ felüle tességei ,} hitl>cn?
Nem ludom, hogy crŐsÖdÖ I! ..c lelkünkben <l tudJ! és
mennyire, hogy tisz/lll! cszmeknck és nagy igazságokn,1I,:
a védelme forrongó időkocn nagyobb kötclcsségtdjcs ifé~ t
és aránytalanul több áldozak~t követel, - avagy éppen
mosl siilyed közönyösségbe ,l sokszor megdicsért hitbuz..
~ő sá g és fajszcrelct s méltó te ttek nem hirdetik cmdk"1
deUnek hitl gondC'lkozásullkJl? Tudjuhe hitünknek és
eJ{yházunkndk, nMgy,lr f,ljunk!lolk és jÖ\'őnknck az érde.keit úiilY szdgálni, hogy ig,lzság,1 és sz.lb.ldiló ereje l ,í111 ~
pásként tiilldőkölj ön rlöl1iink és Illiljd ut6d,link el.5u?
l. Talán oszolnak ,11. olggodalmak életünk ről ts biz..
1,lIó jŐ\'ó deriiI számunkr,l, ha a prófét,1 péld.i;,í! kövdve,
nem haJ/gafunk és nem nyugszI/tik, "mik", iwy.1szent"
egyháZI/lik érde kéfÖl vall szó.
Ma már bizonyára nrm kell hOSSZdS,lII m,lgyarázni ,
hogy a v,ílto7."U viszonyok közölt az .my.ls7.entegyház (d..
.Idala megnőIt, munkdköre kibő\'iilt, hival,lsa ,l'( eddiginél
több leu. Ennek természetes köve tkezménye az, hogy ill'.
egyh.í·li munkában n1<1 nagy ió.1kar.lt1al és megér/éssel,
öm!rz.des mag,ll3Tt.isS.ll és péMátadó cselekedetekkd kell
résztvennie mindenkinek. A. n.lgy"bh feladiJI \'égrdliljM ..
sárJ szoros.lbb,m kell cgybrfű7.ődniök nagyoknak és kicsi~
nye knck, gazdagoknak és szegényeknek, reménykedöknck
cs netán csiiggedöknek. i'1a ezerszer ink,ibb, min! !lIás~
J..N , dZ \g)'há1j életben c1::Y érzés kell, lle>gy .iIhasSll szi.

vünkd, cgy gondola! eI!öUse lelkünket, egy dkarat vezesse
élcliinkf.'J, az, hogy a sors mostohaságában is megmarad ..
junk Jzcoknak, akikre" az egyház biziOlI számílha!. H itbelileg
egy köz("[ négyszáz csztelldős muUnak vilgyunk az örökösei.
Eszméink szépségét és ig.17.s/igát a rajiunk ki vűl állók is
Uljiik és c\is!lIerik. Akik szabadon és őszin tén <Idhatnak
mcggyőződésiikn ek kifejezést, n~m I<lgadják, hogy hitünket
.1 benne rejlő természcles erő hivta életre s a miívelödés
örök miiködésbell ]n·ö szelleme feHeszteUe ki szűkség"
szerííkg a lelkekben. A. lör!énc!(m iga:z.ságszolgáUatása
hov<l~tov.ibb mind n.lgyobb erő\'c1 mútat reá arra, hogy
v<lllásos )!ondolkoz.ísullkat a halddás Szelleme kikerülheld ..
lenül az ön tudalosan gellldolkozó emberiség lelki világának
,I központjába álli/ja, hogy világoljon , mint a hegyen épftelt
vár s ll1ul.J~a biztosall ,l hitfejlödés útj.il. Ha e meggyő
ződéshez még .1Z il tudJt is hozzájárul ma, hogy az anya<r
szentegyház felad,lt" és hivatása sokszorosan megnőtt és
kiszélescdell. biz"llyara nem kell kiilönősc bb módon hang.
súlyozni, hogy ,lZ egyház munkáj.l ma má r nem mtríílhct
ki .1 vall/isos gondolkoz.is .ipoJásába n és az erkölcs vé..
delmébcn. A f,lji önh!d,lt ébrentartása, ,lZ anyanyelv vé...
delme és jöv3jénl'k a biztosít.isa egyformán ilZ egyház
knctébc tar/ozik.
Lám, a régi vil.ig nagy prófé/áján,lk a szeme elöli
is a v"l1.lsos hit é~ llenl1.{'/i Iéi szoros.1I\ egyiivé l.1rtozlak.
A Sion mindkcUől jclcnlcllc. Egyiknek d veszélyeztetése
,I másik miatt is halálos ,1ggodalmllt ébresztett ocnne. Nem
hallgMcll tehát. Hango:> szóval, s7.Í\·bcmarkoló inlésekkel
igyekezell fdr.lzni il lelkeket Sionért. Szive nyuglal.ln voJt
Je ru7.sálemért, a nemzeti lel erős v/irMrl, hil ,I sors keze
keménye n rcáne he7.edell is népére.
2. Il yenszerű érzések Jöltik ('I a mi fdk iinket is. Ez..
ért van, hogy hi/ünknek és Jé/ünknek megny ug/a/ó, SZiJI
blldíló eNjil egyaralIt az egyházban va/ci lelkes össze<
tartJstól és ,1 komoly egyházi munkától várjuk. Ha eb ...
hen erősek v"gyunk, kelljen bár léptcn .. nyomon tapaszlal.Iluuk, ho~)' nem erlenek m('g, ha kpzcntcbb jogunkat
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g)'Clkorolva, anyanyelviinkön szólunk: Sionnak útili ~Z .l.r
hadak milradnak S a templom ajfói még megnyiln"k szá ..
munkra, hogy érzéseinknek kifejezést .Idjunk. A kiilvilág
szcm'edélyes hangj.l és meg nem értö Idtei idegennr b
hrtik szándikosan e11 .1 \'ilágot sz.imunkr,,: it! ,I Sionb,ll1
lelki ollhonra I,ll,llu nk mindig. iii azzal az érzéss..·l éne ..
kelhetjiik zso!tár.linkill, melyet édesany,ink keblén szk/unk
majlUllkba. Itt azzal az imJds,íggal enyhíthet jük sziviink
fajdaimM, m\.'lyn"k ,J szavait evesapank térocin 1.1I1\I1I1Ik·
ln annak a hitnek il mclegsfge ölel körűl , ,1I1lrly gyer..
mekjáték,link közölt é~ ifjus.ígunk virJgo" mezőin. t'lykm
ftjlódve, \"ériinkké vJIt. Ettől az éncslől ,l férfikor nehéz,
kiizddmes idején sem foszihilI Illeg s~m fenyegetés, scm
erősz ak V,Jgy kiméktlcnség. t-'Iert, ha Ilem is akarj,ik min"
denüt! érlcni SZ.l\"unkaf. o?bööl még nem kÖvctkezik. hogy
í'lfeledjiik vagy f ppcn megt<1gddjuk hiliinkd, nyelvünket.
Lehet, hogy ebben J felforgato tt vi[,igban Il\egmo.r
s"ly.... gnak. ha egyencs úton j,írunk \'agy hi!ünkhöz és fa ..
junkhoz rdgdszkodu nk; ki /Kw tnek, ha bccsüldesek \".1'
b'Yunk S iletünk'.'! tis7.t,ín ,lkarjuk IlIcgörít.lli. EldobhJt jil~{,
,IZirt <IZ önirzcles ember 'llag.ílel ,l lisztcssrget is beesiiz
lel,,1?
Lehd, hogy féltvc Srzöl1 ..:mlékcin k videlmiben
ell:eszcll nlilgunkr,l milr"dunk és ilnllak n~egtJr t;\s,íút nilgy
{'ről kell kifejtenünk. Szabad.c közömbösöknek v"gy épp.. n
érzéketlcllcknck lennünk, olmikor legszentebb irdck4.'lnkről
van sze ?
Lehet, hogy kigunyoln,lk, h" j6t tesztink ; tékozlók.
nJk mond.m,lk, ha a kcvéshől is ,ildozJtkészsegel gyakol
rolunk ~ rossz hirünket keltik, ha nldg\lIlkal védelmezzük
és jellemünket hcmocskolni nem ..:ngedjiik : ;\hrálld07.6kn~k
neveznek. ha il multunkhoz vJ!6 hűsegcl szent ..:n:klyeként
megőrizzük és Ílg} hagyjuk utoo,linkr,,: szab,ld.e feled ..
nünk Jzt, ami eddig élelel jelenkll sZd nJunkra s amihez
(ldünk ,ír.ín is r<lg~szkodt\ln k? Ld1O't·e c!sz"k.ldmmk att61,
;1Ini131 eddig cI511."llild..isunbt. su:Ucllli .;r5södésiinkd, élc,

Jünk ollt,,1111.ít v,íduk?
Oh, .ltl1ikor a n31 \'dll szó, .J régi prMélJk lelkcS('.l
dését ts kilart.is.ít enem mJgJmb,ln. Tisztán lát\"im, hogy
é1clünkn,'k cs.,k .1Z cgyház k.:retébcn Will jövőj ... lVIultunk.nak J·t emlékei cSdk hitiinkkc! kJpcsolatb.1Il maroldhatnak
mc/:! fénylő tiszt"s,igb ... n. Eszméink és ig,l~igilink cSilk a
\<oIl,i5C'S érzés melcgségétöl h..:\ít\"('. IcheInek f,ljunk élc.hibe'l IS inínYHmt,lt6k. Azért ,J fionerl, ,Iz any.:m.entegy ...
.. házért nem h.JUg"'ok es nem nyugszom . lhnem akarom,
hogy munkáljon és soha meg ne lankadjon lwnnc " sza"
hildíló erő, erezhe tő 1egy.:n .17. igazs,íg, Jllldy megtJrt.
Legy":l) liM Ilkdrmilyen kiméktlen J szándék, amely
dnyoJllni v"gy éppen megsemmisíteni akolr, az erőfeszítés
ereie sem lehet kisebb, mc1y dual il jag es igaz"ág dldp.
j,in szembenéz . Ne hczűljön még jobban re~nk a sors keze,
,lnllal nagyobb !í.írdemmel, kilarlassJI és áldoziltt<ll kell
fcnntarl<lnunk mJgunkat. Nem t.i ttuk~ e már. hogy il vdl ..
lJsos lelkü!ctti ember megkönnyezi, ha a gazdag termést
pusztít6 jégwrés éri, de könnyein keresztiil is IlJgy lelki
erővel és bÍ1:ó hiHc1 néz szemb.. a jö"ővcJ; lesújtó bánol'"
tában is <Izz,,1 biztJlja nl,lgat. hogy il jövendő gazdagság.\
1"lán sokszoroS,lIl p6lolj,1 majd il szenvedett csapást.
E hillel lelkemben .í1Iol.: me)! 1\1,1 e SionbJl1.
dll)'Js7.\:nt ..gyh,izf:rt, létiillk jövőjéerl nem hallgatok és nem
nyugszom, mnt ,1kkN ki kdlene ...,ltani .1 felket IlJdgalll"
ban. Szólok rs cse.lcksum mcgnöwkedrll hivJIJsa betöl,
téseert, hegy közeledjék igazsagil. mini fényesség t I; SZ.l"
bJdit6 ereje tiindökötjön, min i ,l I,imp.is. ,~ nWII.
( 1920.)
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pásztor es a nyal sorsa.
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Mostallsáe: fe! ..II\' nagy mértékben rogfillkozj,ltndk
dZ\"ik az események, m.. lyek a IMg)' világbilll végbemennek
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Rigi cru.jg~knilJ..

mcgcsvl1kifJs.1 és uj orstJgh<ll.-irc-kll<lk
,l mcgvOI\.15.1 cm l 2 érdcklSdis kii1.p.-.nij.ib,ll1: C7. fogla lja
ri d \·ilágh .~bo ru gyözkscinck idejé!, erejét. Népeknek az
éld l'. nemzeteknek il jövője f(lTOg k{'lek,ín. Nem csoda ,
ht'g)' il kétség és rrmcny énelc k.::mény harc.:-' vh liliI ..
[iók sziqibcn.
1'1indrn hir fokczcU nyug!.llanságg,ll /ölli d sziviinz
kcl. Ebben il \-ilágforrongcÍsban, melynek a ,'égét ha 5"jl.;Ük is, dc fisz.lán mégsem la/hdljuk, fdjilag és cgyh,izilag
egyaránl érdt'kckc '·,lgyunk. Amik"r ,l győz.5knek crősz.l>"
kO! akardia irányi/ja JZ cscmcnyck folyás,il és par,mcso!
eJlcn,iUh,,!latLa.nul, ki ludn.i m,'gmondalli, hogy fajunknak il
sum'edé$! melldl mi lesz ,l SorSd .:mnyi IlIcgpr6báltaf.isotl
.ilmenl egyházunknak ? Amikor J gyozelem/51 itl.lS népek
mamor('$ hai.lim.! mondj,l ki népek és országok fclcl! ,l
döntö szót, ki láthatna bele J j;;iv,sbe, hcgy nem l11(,rzw..
lódiJ.:.t: öss:c sokszori onfel.íldoziÍ"sal fennta rlolt (gyh.i.zunk
i s nem csil,·e .íldc:ldiul. ha C:'i<lk cgyid6r..: is, hitünknek d
tistlaságd is igazsdg.! ?
il

Felmuiil>lck c kérdes..:\.; Jgg~'Id,llm,l" érzesd,kd lel ..
kt mbcll, mcrl amikor .l iIlé'star.ih{\7. hasC'nló módon bon tj tik
Illcg a régi alapokal c,. felyl,llják ,l r )IllOOló munk.íl J li.
1.1gban, meg SZ~,ktd érezni .lZt d hiléld is. De fdnlcriilná
cz aggod.llmds kerdésck akkor i", h,l ,l IlJgydl,ig esemé.
nyei mdlcli sai.í! magunkrd gondok.k, il m.lgunk szükebb
éktét nézem, egyházidS gondolk;)z.ísunkdl figyelem v.lgyJZ
iiIrOlI dhangló Ixszédekd hallgatom. Líté'1ll a hivek cgy
reszének mag'll,iTlásat, Oldy szerint S<.:lkan elYill1 kel esd
törőd nek ,l hit igazstig.i\'al, dZ Jnyasz':llI.:gyház \'édehné.
vel, fajunk jelen és jövö érdck .. h·d. Lítvm, hvgy az cgy.
haz pásztorainak, ilkik ek\'enilö szóval, dl ujjJsziilctés ero
jtvcl kellwc, hugy Illd széjjeljárjatlJk, magukr.l hagy,ll\'a
ncmCSdk hi\.llásuk kOllloly betöltésééri, dc még a Illinden.na pi kenyéréri is aggodnick kell. !'oli lesz .l Z egyhazlx'l, h,l
3k is elcsüggednek V.lgy c1hdllyni kény~zerülllck az él"
lstll'lll51 számukra kijelöli vuéri helyei? N i 1('$ eszméink.-

Kd, hltünk IISZt,l ig<l7.Sjgtivdl. h,l nClncsak szivünk.
lx Illdrkd, h.llll'lll Il\eg is val6sul <l szomoru JÓSldl, melyet
Jézus h,ll,ilkiizdclmei közölt mondolI : ~ Mcgverem apász.
lorl és cI~lé1cd l1rk ,l ny.íjllolk juhai ! 1"
l'-1egrJzó jóslJI, Jmely J pász/~f és il /lyJ; sorsdl s
egyb"'11 dZ ilIlY<lszcnlcgyh.iz j(iv,sjel a kgndgyobb biwny.
1,l!Jn~.:ig clé jlliljd; 'lmrly IM val<1h" VJlósult al fmberiseg
történetében, lllilldig mcgallílOlla ,l h.llad.is utj.i!. S hd
,l mos /a ni cscmél1yckkcl k<lpcsolatbJn rajtunk is bdeJjesed.
nék, félni k het. ho~ry nemcsak a hit lisztdsJgil szenvedne
Illeg, Ildnclll ,,1apjaiban r<lllld meg egyházunk epüklél, rn(I~'
.1 h,ll"ddsnak és fekilág>.'!so:ldásnak eki1alh.llilll.ln vára.
I. Amiko:lr Jézus nehéz küzdelmei víveIt önmagJ~
val és még nagyobb Slcllvedésllek /lézelf elébe, akkor
hiJlIgz.~tI ajkcÍlI f'Z a sz,jzaf: .. Megverem a pász/orf és
elszélednek a lIyJjl1Jk juhJ"" . Arra gondoli bizonyoSdll,
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hogyh,l ö eksik ,lZ emberiség boldogságJért vívo" h.lrcb.lll
és ncm f~,ly!alh ol lja lodbb d megkezdcll munk,i!. t,llán
hiábav"ló 1'011 az eddigi !dJdftás es bizalom a jÖI'ővc
sz('mben. j\l"rl ki tUdj,1, vajjon bck \'ésödöli·e a lelkekb..: Jl
eszlIle kilörölhetcUcniil? Oli lelx'g,e ,l cél ki v,iJJszloli mun~
katJrsai elöli, melyel kÖlekbb kell vinni .1 "dI6sul.í~ felc
életük .irán is? Nem vcszélyczt.:fi ... ,lllnak jövőjét J meg"
1cvök mellett dc;r" nem Idtoti k;;irülmeny is? Lcsz' e aki
fókcgyc az elejtel! f.;!O ,lla!? ..
Bár tudja, h,,!:,}' .IZ eszme é" igazság nem hal Illeg:
il tesIet meg lehel ölni, ,lmint mar hangvz!atla nem egy~
SZH, de a kiket, il szclkmel nem Svha: ,lzl csak akadá~
Iy"zni, h,ílr.illatni lehd ér\'(!nycsüléséb"'ll, dc ncm dt"lllc!ni
az ujj.íszülclés t.:ménye nélkül. !'-régis olt ill lelkén .lZ .lg'
god.1Iom , hogy mi kS7, h,l IlMjJ \,116:,1 dlik a scjlelrm:
.. Ylt:g\'c r.·lll ,l piiszturl es elszélednek .1 nyá jnak juh.,;"?
H asonló érzelmeknek a hatása alM:! állunk mi is. A.
lefolyt események halás.:!, .1 \'ilági éld Jlakul.isa, a lelkek
rendkivüli m~gpróbálliltj SJ Ilu:gujilj" dZ aggod.lJmat az cgy·
nem
h.izb.ln is, kiilönösell .l jobbak gondolkoz,ís.i.bllll.

es
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ol. nélkül.
Bizony';ra ne.m kell szok.!llan erővel hangoztalnom.
hogy suvcmr:ek minden enese hozza van nŐVE foljc-m és
q~yház.lm éleiéhu ; mikint nunden fai i s hiJ gyermeke
megbecsülésre ffiélió öntudal()S5ággal ragaszkodik ahhoz,
szackm én is azt s parányi erőmel ..nnak jövöjéért ál.
dOroffi. Lelkemnek minden gondol.1la. akaratomnak mind.?n
törcL""ésc .if van itatva hitünk eszméivel s amennyire lisZl
Idd: minden hitfelfogásI. ép annyira irum , hogy mini haj.
dan az apostol, ncm Iche:tcm. hogy dlokal ne szóljam. D c
a tá volban és közelben \'égbemenö események lálláT.!. hi.
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fünkért €s anyasunlegyhazunkin is iggooik a lelh:m. Bi.lonyO$ nY\lglalansdgn ~k az fuisin~l nézek szél egyházun\..
ban és s zikely fajunk életében. Az egyéni érd!!kcn felül.
cmclkcdö eg)"etemes érdek szorongatta d lelkemd. Látom
fajunknak és "hben hi\"('inknck So:Ik ::>zip is n"m('s lula j"
donságciJ , amely Ixcsűl"'erE' vcilik, őrömrE' iudit is bizni
lanit. D e nem tE'hefE'm, hogy ne Icissam sokAkban a gyön.r
gesegd is, a közön~1 b; érzikctlensi'gd, me!) nem féJti
eléggi az cgyh.izat s ncm ércr ,llzal w:mlxn szeros kö"
tekssigcl. Soksw r, mintha yalami szokaflJn fcijdalom csüg...
gaz"'ni a lelkE'mcl a konnyehnü sza\ ak és fdiJldl!Skit-;lcn lése1..
h.lllalcira, mdYE'k nem a hitből fakadnaL >'Iáskor minthd
fE'nYE'gE'lö szihisz zugna. el feklkm, md~ egész lényembcn
megrciz is ali mc-ndja : ~~Ic~'crcm a p';!'zlon eS elszé..
kJnck a ny.:ijnak juhai ... ~ I1YE'nkor magamba mt'rülök
m-ssusan. A f"lJolulO irzisek sok.a.saga kipi rositja .ueomat.
Mintha mily .:ilomból ibrcdnék, mmlha n"héz kcibul tság ..
ból férnik magdmhoz. hitem és egyhcium forró su rddé ...
nE'k a kétsigci\"c1 kérd~em: sTabad volna_c, lehetséges
volnollC.. hogy a IcgtiSzicibb hilel ,'allők, a hiligazs.igot őszin.r
t.!n "idők tábcrciban is félni kelljen a szivd összes~ríl.,)
lcijdenlés valóra ,',iLiscilól. ho~' a pászlC'fok megwrdfdé"
sivel elsúled ti nyáj is?
•

Dc eszembe jui d löriénckm laptaindk ~j.tbb forgov
lása nélkül is, hog) fajunk és (g}'h.lzunk soksz~ voll még:

nt'hiz hc1yzdben és elbiria d C5dp.íSi. A mulJ példáira és
hősi 1"lIeirc gondolva, önludalom rendre felülker"kedik is
düzi 1Il0sl ,is il kéfsegt'kel. S;Ó"CIIlt'1l keresztül uj vér indul.
Uj erö mozdul meg t'r~imbt'n, Elltn.:ilhdlatlan vágy ragad
mag.:Ív.l1, hogy sumélyi és ;:sal.:Ídi erdeXcI félrelévc. hjj"m
szószólóiérf fokozolI mérlékben fele meljem vid ő 'tdVamat.
Nagy elhdlcir~~.ís :;zűlclik lelkemben, mely azt m\lndja: nem,
.\ páblornak a mindennapra szüksigt'S\!k hi.:inya midi'
nc'mcsak: meg"erelld nie nem suhad, dc ncm SZolbad hi.
libcn megrendülnie, IclkCSt'désébcn csüggednie. az t'Stmt
hirdelésdlen elfáradnia. nem szabold S7.olgálillában még ked.
vél \'cszileni, scm, Hier! ha "magcira marad és elszéled a
nyáj ,
ki iudja. le.s~e. dki ujból őssz('lerclje is mikor?
Lesz..e. aki il legtísztább hiteszmének:. a melyen vall.ísos
érzésnek: p.:isztNlüzel gyujlson, ho&x ffit'lklle., fölm"lcgedj"..r
Il"k az elhidegült szin:k, l.inwa ID'Ul ja!lak a mcgfélemlitell
lelkek ? Les~e , dki i k léi áld~zu az eszméért és igatscig.r
éri? .<\vagy c.salódásö;"Ill', ~~~~désben, nilk ülözésber. kelj
ellobcgnid il m~g f1legmdra. dl mécsvilágnak iS!?
2, Mi vál leháJ md reám? Mil kell lennem?
Ha megmozdul szivemben az érzé', hogy .1 p.ísz"
tornak nem SUbdd mcg\'eretlelnif', meri elsösorbdn álla\.l
él is dlddalmaskodik az eszme, már (,z is \ dJ...mi. De in
iovcibb mCg)'ek és dzl mondom. hogy ma t'gyhcizunk min.
dt'n Iclgj.ínilk stólnia és lennit' kell, S zólnia kell ilyenfor.r
m.in: L egyen bcir gyönge .t hangom , amely messzire n"nl
halla/szik, mig hd \:e\'E'SCn hdllj.:í\: is meg, apásztorirt,
hikm ébr.::su5 Iclkéérl, lelkem vigaszlalójciéri nem ha.Ugd..r
fak, meri mindrm:kft'lcu lök fü~ a nycijndk" S<)T5a . Olyan
ó .tI "gyhcizban. mini d vezér a hadsereg ilén, kinek: szava
~ lettei E:u"kd buutitanaL a vigsöig kilarlciSl.t, ha kell
az önfel.:ildoz.ás:ra. Ű erösíli a JE'lkci, hOg) mlnil löblxn
citérezúk a köllő std vaina\: nt'mesak szépségét. d" iga~
sagál is, hogy _hadd \'tsSzen cl az iltl, hd a becsÜld
mMad" ,
!>.ir n"hiz prób.inak aLh'el\"c. teh.:il erőm
es akara/om, amíg ldkt'md tudom, d pásztorirt ncm h.tll ...
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golfol, a,. e~l.!11l h.1rtos.llérf Il~m nyugs:tolll. ,~ fcki lág""
s.....J~s hueerf, a m.:ggyőz5dcs iga:ts.:ig,icrf sobn ,í.fdozf,íl
mM lddli{ IS eldü kcl S tudom, hogy hitünkér! cs anyol"
..,zollcgyh.iWlll..ért illO:;! io; kész.:k "k ,l n<"l~!Y J ldvzollrd, hol
magukra mar.ldndk JS !
D e nem holIIgdlok és nem nyugszom ,I Z anydszenl<"
.gyh,iz p<\szlllr.iérl , h,lnem lellIli is dkarok ércIk, mert ne m
,lkar(llll, hogy e1kö\"dkezzél.. bJ rmi formában is J mcg\'c.r
Tdletes idejl'. L ík'm, hogy kiilönösen ő .IZ, aki elfe li ,1
rcmenysegel a jobb jövőben és idörÖI..idÖrc új erői önt .1
csüggeJ 5 Slivckbl.'. C .lZ, aki d hit n cl~n széltépdl zás7...:
lój.:Ínak .1 fosz1.inyai! WhJI.lII;,n ·ke:te kkel, de etzŐ szivvcI
es ha!..Írl.lt,l1l türelemmel ismét i:isszcr.lkllsgaljJ s rJirj.l , I
jelszól uj b';] milliók sz.illliÍr.l : B izZJtok, .lZ igaz n,'1ll csu..
fll l!dlik meg! C .l Z, dki J e::>.ll.id körében megsZI!nteli .I Z
örömei és mcgenyhíti il b.in.1lol. C az, ,lki áld.ísl kér gyer..
lllekünkrc piáT súiktésiikkor es segí! letörölni a könnyekcl,
h.l meg kell siratmmk ••lkil szcreltiink . O az, aki hangos
szóval és ne m 1.1Ilkddó e rőfeszíté ssel ébresztgeli ,1 társadiI"
101\1 klkiisllleretét, amikor nehéz c1nyolllJIJS al,IU dlom"
pul\'a szenved és .\ hit l.impásJvill világit, amikor népek ..
nek il lelké re sötétség borlll. C ,IZ. aki felfakaszt;a abi...
zJlom érzetet, ,1111ikor ,1 kétségbeesés örvénye milliók," e] ~
nye1ésscl fcnyegd . ..
Oh .l jó pJszlor crö és h,llillolll, ébreszlő szó és
fénylő \'il.ígosság .l C$olládh,lIl és il társ.1d.1lomball, il Icm ..
plomban és az iskoláb.lIl, .1Z egyházban és .1 nemz('/ ék ..
Iében. Crlzö jc a n)'.íjnilk, ir,inyílója az egész életnek.
Nem mag.ir.l hagy" lollság,-,1 és ne m me&,'erclll'lésl érdemel,
hanem lamogJiásl. lisztelet.:! és megbeesülésl. Hisz ő
leU,énel; ol tüzél pazMol;a. s7.i\'e kincseit osztogaijil .J ny.:Íj..
IlJk és .1 ny,'íjérl, Ön111<1g.\l emész" ·e.

• • •

lIycn .J i. én gondoll..oz.isolll, atyámfioli, il paszloréd
es ,I nyá jért. H iszem, hogy et. ,IZ ~lgondo!.:Ís és lelki bi..
lOnysagté l~ 1 nemCsak ,1 1. enyém és nemcsak ('g)'.. kdlőé

egyh.íw nkh.1I1, h.lIlem ,IZ idők kcnY$zerítiS h,11,is,iI61 is Ici..
kesítl"c mind.J zoké. akik Jdn,lk l'a1.1111il magukrd és az cm·
bcrué\ rc, i1kik dől! szenl il hit cs az ,1II}'ilszo!lllegyh.iz .
. ,Ikik lllulljuk IIlcgbccsülésébm és jö\'őjük alakít.isii.b.1!I nem
,lk.lTIM!. ,j költő sznint hilv.íny, gyönge b.ib lenni. Ilisz('l11 .
h01!)" ehhez hasouló.lIl gondolkoz tok li is és a IIJgy meg'"
próbált.ll,ls id('jén .lZl mondj,ilok vckm em'ült: Ha kdl ,
türiink és szel1vl.'düllk, mert tudjuk, hogy minden türelmes szenvcdésből Öröm is (,Ikild ; hordozzuk még ,IZ crönk
rdet1inek l.ils?ó lerhet is jórcménységgd, mert iI:t crősíti
.IZ ak.u.1tol, edzi .1 ;dlcmcl, tisztítj,l .1 lelket : segítiink leg..
j...,bb c rő n k szerin!' mik"r a súikség hangos.lIl kiált, s61
.ildol..llokr ,l is IMjl,lIldók v,lgyunk, meri létiinkröl es jCi..
viSnkr,:i1 1',111 SlÓ. Szeret nők , 11<1 mi is dmondhiltnok lll.;'
:\oknak s kiilÖllösel1 ulódainknl1k J ézus szav,li!: "Péld,íl
.1dl,lIll nektek, hogy ,lmiképpcn én cscl('kcdlcm, ti is ú~y
cselekedjekk. " Hiszem, ha mindanl1yiilll ilkarjuk, sohasem
fl-g brkövcfke"f.l\i ,l fe nyegető jósl,lt: "Megvcrfl11 ,l páSl'"
lorl es dszé1cdn..:k .1 nyájnak juhai", minlahllgy nem k ö~
vetkezet! bt' J ézus I11rgrcszít~sévc1 sem. Istenllek a lelkI.'
felindíto!!.1 a t,lIlílviln)'oka! .1 IMg)' munk.íra , az igJzság vé,
dc1mére és IOI'.ibbhirdctésérc. Mondlldtná ..(" voIlaki, hogy
I stennek icIke ma ncm mül.ödik ? - lsten nM is kitölt ~ 1.
ő lelkcböl minden lélekre, hOg)' próféláljan.Jk, iÍldozzan,lk,
ptI1d.il 11lutdssal1ak .1Z iS fiili és Liny,li .1Z ilny.IS1.entcgy"
h,lzérl es \'.lll,i:>os ig il1.$.íg~rt, II p.ísztorérl és .1 nyJjérl. Vj ~
gyiÍ1.zunk, lIlC)! Il e oltsuk magun khan Istennck .1 lelkét !
A men .
( 1920. Idegen q.,ryhá7.közsé)!hcn).

Onludalos vallásos gondolko1!ás.
L Thc$i> V, j . _ 1': lI/;od/l}"Jj,1II 'vllq<>p
",lg r",i " ~ylok is 1,,Ip,,,,1 (j,li: "~JIJ ,,I'
!\}"UUJ. ,IL i jsZiJkJtf. •<("{I! ., sOkl..'g':.-

N em egyszer hallunk Illég I.omoly emherek .I;k,írol
IS olyan nyil<llkoz,1I01, hogya val!iÍSllak m.1 Ill,ír ink.ibb
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'ul. hdR)omJnyoa "imbu~M \'An, dt ninCi ~k ' ct (orm~ló
cr~i. ~t:m kfp"s oly.lII • rŐ l J ug,lrami ki milu.íból, amdy
liU J,~(... lIIrh\.lllé .I~ ('111", ( lelki vi!JJ.!,íl, mdycl kélllcB Ii ~
II mondJII IMI h.tl.tllll.lb"n.
'/lM....!' r7! - kbd~7t:1Il JlIoIjj:.JlIll)all . ,II. eml){,fí él",
"Idt (ImercuRw. '/l.l1. voln,.,,", 1101:)' ,J vall,if> t't\lcs ;o;ild l~
(f«\dJlalo. I",Iilltn,íl, mell)'d .lrtnyidklltlk a~ lill,tét (ljjJ c;zűllC'
.. ol u usa: \'dő klx új (: töt onlott ~II újból ,l IH.'mUCIl któ"
dók ~r:'b,1 ,íllf1oH,1 '

11.1 lÍ.I(y is "'.IrI, houy JI kildb,u: nm" 1)11111.11,: meg'
nyugl,lló f{'1d~I . m('tI mé" míndi.ll homJly hor,mg 011. ahol
... ha jnalpir dcr(:n"éllérc hlzlon Jl ~.li ll1ifollu nk: ha ij,lcn <rok..
"zor .írnyckrJ t.11.ilunk, I1hol IMpfényf reméltünk: .. v,llIág.
IMk a7 ,'mbcri élCIt'" .l(Yílk~oh (ok llle!ő h... !;isM joz"" fcl..
tOU.ís!!.!1 IlIéK b~m khct kttsé)lbc VI,)JUH. Amikor HcfuiJ.
S(I(KA,tp.í» ;110111 l,it~1:ól,l~ 1111llden ~úve l r r.3lcknttéll (ogoll
d , ol v.ll1;\&o, hl! .ldj.l ,ut .1'1. \:r~l, iUndy ismél ,I teltek
ItIfuiér{' ,íllu. 11,1 olykor rJjó ~llollóu,I~&,,1 kí'1I is l;l p"4~....
Itllnuuk. hogy lIh1gdMhh hh'.tIJ8.mk teljcsilésibcJl nem
ludjuk ,lkM,llunk.., érvényc81lcní, meri mll1!1l,l b,\gy.Wd6
,llonl 1,lrl,ln,) k,lr);li közJ : rcnd .. BclI ,I " i'lII,l ~oS ér'ds kiap"d ..
hillalLm forr,i .., "1:0Ig.11I"'j;1 .tzi ,I IIl.1gJs.lhhrrnd(i erő I.
,Im>!!y "().Irc: iti kielégihS eredményekre mU l.l tllol1 rc,t
l-t, I('hál ,I'l. cmbviiég élde .1 milll.l "Ué81éhclI nenl
lIundlU lukrÖzI ,lzt" hll. éli gouuol"tvil,iW.;II, Ilwlyl)ől ,IZ
IRdZI élekl é, don ,Ik nMj.l,lsrJ helyezett célj,ít fol illolc:rnl
lt'het, dl onluu,ltollolll lj:ondolk01,ó cmhcriIJég dőtt I1IlÍg
mmdilj: ,l k ikI élei &záml,II.1Il form,lia mcgújlfó e rővd hir,
dUl , hogy il v,IUáltOH hit él hcnfl\illk.
Ew y~koek ked vt:1.őI!.:n h.lIll/ul,d'! l\1i.. tt 111.'111 \ C.
"zikm 0('1 lehJt hltemel .1 v,lltas erejében, melynek u llII ~
~tgévd Jdöről'ldő rc . lijj ,í li:' rcOIth(ti iik ~Iső világunk.!t 48
munkálhM;uk ., Idki hal<ldáat, hifon)'J;,;ijot téve ról,I. hogy
vll,igOll"K fiAt Vollj:)'U"l.,
blOek fel tétele, hogy h, ztlth i8 onlud,lIOj hItfeIf.,..
iJá.rol Icrekt'djiínk lIundig é. oIZ ~:lfrt eredményeket meg·
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1,..(:Iilllliil. "agy röviden: .n: öntuda/os v" l1á$O!~ sondo/koú",
t. Nrm Iluhad fekdnünk egy pi1liln2ttra scm, hogyh,l
,I wllJsnak /lines kellő íe/enlOst-ge cgyesekre, ,//Inak ncm
"lIlIylril ,I wll.í!J, mini az ember az oka. Az 1'00brrisig.
nek euyrészc U~)'óllllll, ICijaláhb 1,ílszól.1I(, keve8et tőrődik ..
v.llI,illlitl, más rts7.e ptdi~ önlud"Uanul 111sz. Tehát d Iul
m:je IleIll ill lehet jelentős lényczö éleitbcn. Az unítáríu.
(mbernek e)lyikhez se m "oln.l szabad larlozni,l. Hitfelfo.
lI,ísunk .t v,l!I1.1sos ~ondolk oz,ís legtisztább n yilván~lás .. .
1 ~ l c n külonős gondviselése folylJn olY':1rI lelki kincsnek
v,tg)'unk ol birlokábolll, melyel legjobb erőn kkel kell il 01,1'
Illlnk j.w,ír,l és az emberiség lelki fejlödisc clőmou:!iI,iaárol
10ruíl,1I1\lI' k. 1-1" Sill.\1 mdgunkll.tk ncm váll ".ilj· vlirünkk(
lutiink Igazs,iRlÍnilk .17. ereje. akkol lJem ill értékelhttjük
,ILI, )\kkor nent vdJ.IIO!lSoiglhlk, nem Ililpp.. ln.,k ol floll
•
\ ;lllytmk. h,tll<'1II ,rt é is~.,lk.ié, ,l l:Iotél.. ~${~,
T,tl;ín fekslc${~s mondanom , Ilogy m3/{.lnl számol
tudok adlll hitemről és íJ7. •1'1.1.... 1 k.apc80lalos kérdlÍsekrŐJ.
II ,íl.l .1 111\11111011.: ••t ",llI.ísos Iln'dés SZ .. hdd (S helyes id.
uyil,ídllilk. ludonl, hORY lilii ér nekem ,I '1,111.111 ~ hoUY
lllll wié rl his1:ek. Val1á!>Os felfog.lsom ontudatoJll erején
és IISZI,lS,I",.;II ép(ill fel. I IiIcm lelkem őszin te m~ggyélzó.
JésCnck ,l liikör\:, 11,1 IlCIII i!JIY voln<l. bán tó hilzugság
\'oln.. számomr.. minden lépfs. mdy örökös "yuglal .. n.
"dijg'll kÍ$ér, fiíződték h,ir hOZZd ,l lcgnemeSthh lörckvis :
lépő ké tsé~ minden gondolal, tiljzolj,1 b,ir s ~.ine8c n ,I jövő l :
Iwnsölcg emészlö képmutal.is .IZ cgé81. i!lel, mcly bhMI-i..
lIaiv.ll éppen lll.,),. millI csalód;\s<livi\1. vígilszlill,is.i"al ép•
pen LI.l/y, mini hálll.lltu;!v,,1 'Jelki nyug,llmal lI"m hizlosll.
z én hilvil,jgomntlk ,IZ alap;,l .. S1.ab,ldoll mííködö s7.el,
lemi erö. ,I hidalos gondolkoz,l!;. Az4Tt viln I,..gy· értéke
JI~.áIl\Om r,1
hitnek.
Azonban fi.llyd vl";lz ('mbcrek éldél és gondolkl);
hls.íl, sokszor ll'llcl I,'p.lszl.llni, hogy ,t hittel ncm jár
mindig CJlyiiU ,I ltIeURyőződés. I'!.. liszlilII hilfdfojrlásr'l 10'
rch~1I Ilflll nyilv.inul dlll erővel .. lelkekben . I\z IjpuJIt
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Slell('mi vll.igossiÍg uf,ill \""ro ~';s ~il1k sZl' !l1j uh C'~ á s IWl11

mindrn !clekor k d~r6d.i s.l.
Nem mondan i világér! scm, hogy

<l Z

illö, ml::g mi ndig .erSs filLlk.11. [ndilásl adion .ur,l, h l.'g~
ne eng ~d jii k IllJj,.f u nkal fd kapoll eszméklöl \'ezellelni, szem..
fénY\'e~ztő jelenségek lő l clk<ibill,ltni. h,lllem é rd eklődésünket
,1zok .1 kIkiinket is érintö komoly kérdések fogl"lkozlilssak .
melyek .1 1l<11ild6 kor egészséges szelleméből folyn.lk. Ak ..
kor lelleinkne k a kölcsi lartalm"', gondolk...,z.ísunknak a
szellemi értékél lWIll fogjuk szem elöl téveszlcni SOh,l. Ir ..
t..)zni fogunk ilII61, hogy il megtévesztésre .1IkJlmas 1'7.d ..
Icmi és vall,ísos ir,inY7-<lloknak úlal nyissunk magunkba n.
~1eg fogjuk bccsiílni őszinlén hitünknek ,l multban gyö ..
kc reú i pillérrit, melyekre Wh<ll"lIanul, d e a hi"ő léleknek
e lvash tllóan \'.lll felírva : embe r, ismerd meg mdgadill. is ..
Icni lelkedet és Ill tl gilS rend r ltetesedel, liszia hilcdel is
v.ll1ásod,ll S d urv,l kézzel, könnvelmüen ne áín lsd ,lzl,
am i minde nnét driigiibb neked !

ember mind(!1l

kkinlclbcn fck jri il i': Ön,íII...i gondolkozásI. EUen kezőleg.
sz.-i rntalan irányban biímula los crcdn lényekbell gyönyör,
ködhctiink.

A

juttalás.1,

ludomcÍny miivdésc és általában

il

fclfcdczis('k SOk,1SiÍ,I!d es ,'zok er\'ényrc
il

szcllr nü

míivdödés dö halad,isd mellJn hjv jJ csod.ilalr.l az emberI.
.\ vall.íssal kJ pcsC'I,,/ban azonban , Illely.l lékknek leg..

SdjáloS,lhb életét tükrözi, ez az (inlud<1losság sokszor mdfdd
crötckn. Sokbl többször hangozlilltuk dicsekedve, hogy
mi vil.igossagnak d fiai vagyunk és nem az éjSZdkáé, mini,
hogy c luda/eol kIki erönk fokoz,ísár,l fordí/anek vagy k g..
•Jloibb h.lI,is.i1 buzd íl61dg úcznők. A sza bad \'ill1.1se5 gen ..
delkez-is t a sz.izadC'ko ll M r~.ipar,l11c s('l1f kén ys7.e riistg még
m indig az eJlegulls,ig b ili ncseiben tar tj,l. Az élö és éltelö
hit ,l hagyemány re,íuehezed ö sllly.ífol magasabbr,l emelő
sz.írnyait nem képes kiterjeszteni :\ mcglcngd\'<, . ébrcd ésre
hivní d \',ll1ásil<lg al vó ldke h·t. T,ll,ín cgy hirtden jöv6
stellemi .íramlatnak kell átjárn i.! ,I lelki világcl, talán llj
refermáeiónak kell jönnie, hogy ellen.illhatatl.ln erejével
fi:ilr,iz1a méf! a kereszlCnység kebelébe n is " \'.ll1cisi ön ..
tudatot :\ az emberiség szamára fölr.lk.lssza a tisz td hit
ferrli5.i1, ,I J ézus igdzi lelkületét, hC'gy csakugy,lll világC'sg,ig. (;3i\'.1 v.iljanak ,lZ emberek.
,
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a hi/.. és /e1kiismereH ~ZiJbaúsJg é/Ili akará szel/eméből feilMhe /ik ki és le,
rem/het líj, szebb világo/ ,I hi/éJe/bell. Ez írhatja beJe ,l
szivekbe, hogy akik világoss.ig fiainak tartják maguk,'I,
a2e knak n em ,ilmes szenlekkel kell járniok, hanem lisz/.in
fa lni' és önér2cte~n cselekedni. Az ilyen gondolkoz.istól
j...,gosan le hel várn i, hogy komoly érdeklődési l<imasszon
.1 \'all,is tisztasJgd ir5nl. ~1e gszüntesse az idegellké dést,
ső t nll'slcrséges dzarkoz,ís l il mélycbh \·.111<iso5 ig'l"l.sJggal
s ze mben. M cgsz"btldilsa ,11. egyoldillús,íg lilltengő hal.ll ..
Inál61 a lelket es Ille ~bont s a a fdvil,i\,!osodiÍs kor,íb,l ncm
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Ilyen gond~,lkoziís me llell is, egyszerü és liszt.l hi ..
tii nkre es.lk ll):!")' 1chdünk ig,n..in büszktk, ha nemcsak
hIdjuk, hogy ,lZ ,l IlnLllbiln , nehéz időkbe n sok"kn ak eröt
,Idofl, h,lfIem , h,l "hban ma is elmélyedni és álfal,l meg"
újulni ludunk; h.l nem pallogliltjuk le mesterséges en mul ..
tu nk lörhinc!é ről .lZt il sokat jclenti:í mázt, am ivel sz.izadok
kiizddme es őse in k Jllegprób,iltatoll k Ike I'Ont.1 be azt.
Ennek !isz!.int.ítasiiv.11 löbbe! fogunk cS\!lc kcdni hitünk
igazs,íga érdekcben. mini dicsekedni vele. Jgazsiigullk er"
7.elében nem fogunk kénydmcs .ill.íspontra hclye,tk"dn i,
az id őtől \".i rI',} egyedtil " sikl'rt, ha lJ('m célt tíizve magunk
elé cs hilelességcinket híven teljesitve, nem fogjuk ha!,ry ni.
hegy már az eszközök döfucm téscbl'n clfegyjon ('[Snk.
Túlzou sl erén ységünk nl'm foszlhal mrg még allol is, <lmil
készen kap/unk s "mirc t,inJ.lszkodv.l, I"vabb kellene épí..
k dünk. Tdeje mar, hogy r.i/ipjíink ,I szilrird al,lpra, melyen
Líhaill k.1t meg\elhetjii k. A z örökös keresesben erönk h,lsz..
t"l<lllul fccserl ödjk s h., noih,l úgy is I,ltszik, hogy messzire
Iwli1dtullk ~ nl.lg,lsr,l ~' mclkedtiink, ,l Z éleI könnyell éb ..
rrszthel .1fr" il es"lód,isr, l, hogy \" , Iój.íball ,llig indultunk
d. P,' dj~ es,lk ,I Iu l öSlcnyt kellene .szélesíteni cs j,írh.ll..1
•
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{,Há építeni s biztosan haladnánk előre.
Nem elég lehát tudn i, hogya legtisztább hitfelfogá s
örökösei vilgyunk . Az elsőség mindig többre köle~ez. Nem
elég hangoztatni, hogy világosságnak il fiai v(l~lk. E rez ...
niínk kell szün lekn il vele járó kötelességei is. Nemcsak
löreked nünk hU tiszlull hilelvei nk megértésére, hanem a
megismert igazság erejével előljárni, -az idejét mult hagyo.
mányokhoz min den áron ragaszkodókat vagy vallásilag ép ...
pen kőzőmbösőkef il haladás utjá ra hívni. Jézus szelle'"
mén€'k a v~zérlő vi lágosságd mellett il józan elégedetlen ...
ség szenl vágya 'kell, hogy betöltsön állandóan, hogy • il
sUlzo:ldok óta k itárt uton tovább mehessünk s a• természe'"
les gon dolkozással legjobban megegyező va llásos felfogá ...
sun knak érvényt szere:zhe:ssünk. Ha Idn jelentkeznék, IeJ ..
kűn k egészségtele n csapongásának korl~toka l kell szabn un k,
nehogy veszélyezlessük a mult be:csületes munká ját, ami ...
kor tovább akarunk építe:ni.
Körüllekintőbb eljárás tehát saját magunkkal su m'"
b€:n. határozollabb fellépés a .hitigazság érdekében, öntuda'"
losabb gondolkozás a lelki élet meze jén: cz lehel mi nke:f
s a velünk egyetértőkel valóban vilá205Ság fjaivá. Amen .
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