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IMA.
A Benned bízó lélek alázatos hálájával borulunk le Előt
ted ez ünnepélyes alkalommal. mindenható Isten. mennyei édes
Atyánk I Hálával, hogy e gyülekezetnek örök jósagodból megengedéd. hogy hajlékot épitsen Neked. Bár tudjuk. hogy nagy
vagy, nagy megmérhetetlenül s e nagyságot be nem fogadhatják egeknek egei s annál kevésbbé ez a ház, melyet e Sionnak
népe neved tiszteletére felemelt, nekünk mégis oly boldogitó a
tudat, hogy évtizedeknek, egy egész fél évszázadnak álmát
valóra váltva, sok lemondáson, sok csüggedésen, sok könnyön,
sok verejtékezésen és áldozathozáson át beteljesülve hirdetik
e szent falak, melyek között - mi úgy hisszük legalább - lakást véssz magadnak számunkra is. Hiszen lényünk java része
,rész a tiedből, óh Uram I S e rész, e lélek, mely örökkévaló
lelkednek örökkévaló szemerje mibennünk. Hozzád vágyik,
Téged keres s megtalálni is leginkább mégis csak itt vél Tégedet I E léleknek mélyéről száll fel ma Hozzád a hálás imádságnak szava, mint kristályvizű forrásból felgllöngyözö habok,
vagy mint kikelet csodás virágából felszálló illatár a légen át.
És amint nagyságodhoz mérten alig vagyunk többek, mint
egyetlen porszem a puszták végtelen homoksivatagában, mint
egy csepp a mérhetetlen oceán vizében, egy sugár, vagy parányi mécsvilág izzó napod tűztengeréhez mérten, bár egész életünk aligha több, mint a tenger tükrén feltűnő muló habfodor :
úgy szavunk is oly szinteien. mikor hálánk érzéseit akarjuk
imaszavakba önteni és érezzük, hogy szó nincs oly szines,
nyelv oly zengzetes, hogy gyermeki hálánknak hű tüköre le•
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hessen. Úgy vagyunk, Atyánk, mint a gyermek, mint a nagy
ajándékot kapott gyermek, kinek sz~mében ott ragyog a búldog elragadtatás. dc szavekba nem tudja önteni érzéseit, mig
egyszer csak az elragadtatás tüzében égő szemből megszületik,
majd útnak indul a hálának minden szónál beszédesebb könynye s aláhuJl arra 8Z áldott kézre, mely örömét szerezte.

Valahogy igy vagyunk mi is Alyánk I Valahogy igy, ha
meg tudjuk köszönni Neked, hogy álmai valósulásához vezetted e gyülekezet népél, hogya pusztában vándorló Jákóbnak

megmulallad áldolI jelenléledel s megengedied, hogy e h.lyen
hajlékol emeljen Neked, mely olIhoni jeleni neki.
Ma elfeledjük, Alyánk, hogy hosszu voll a vándorlás ideje,
hogy az élet fáradsággyümölcseiböl oly nehéz volt összehozni
a léglára, anyagra vállotl fillérekel. ma elfeledjük az is, hogy
nehéz volt az út, hogy kétség lankasztotta, hogy olyan sokszor
fogyott meg reménye, csüggedt meg hite e népnek. Ma elfeledjük a méltatlan bántalmakat, az erkölcsi arculveretést, a megalázó szégyent, mindent elfelejWnk, óh Uram, csak azt nem,
hogy az elért sikert, a hajlékká vált eredményt a gyermek, az

elragad la loti gyermek hálakönnyében megköszönjük Neked.
És most, Alyánk, jóságos Islenünk, hadd küldjük el Hozzád könyörgö szavunkat is I Hiszen e · népnek nem csak eddig
volt szüksége gondviselésedre, hanem mindenkoron, jövőben
is erre van szükSége mindenek felett. És csak gondviselő jóságod mivelheti, hogy e szent Sion és annak népe hivatását be-

lölleni képes legyen. Te védd és ollalmazd hál, Alyánk, ezl a
házat. melyet e gyülekezet a Te tisztele led re épitetetI. Szereteled löltse be annak belsejél, hogyaszerelellen világban megfáradott ember mindig érezze meg benne az atyai szivedből
felé áradó szeretet melegét. Ha könnyező szemü gyermeked
j őn ide, e szeretet törülje le annak is könnyeit, a megfáradt
lelj en itt új erőt, a csüggedő és kétségeskedő erős hitet és
gyógyulást leljen itt Atyánk a szenvedő I És égjen a hajlékban
szent tűz mindenkoron s az a Dávid Ferenc unilárizmusának
szent tüze legYl'n s sze rete t legyen, hűség, ragaszkodás, mi
éleszti e szent tüzel! Hangozzék igéd mindig úgy e szentelt
fa.l~k között, hogy hallatán lelkében épüljön e nép és az evangeliumok örök forrásvize üdítsen fel mindenkit ki ide valaha
is belép. Áldd meg ezt a gyülekezeteI, mely ~ templomol épi-

lelle. hogy meg ne lankadjon a hit, mely eddig lelkében éli.
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És áldd meg azokat is, kik hirdetik és hirdetni rogják neki
igéidet I Ez az áldás legyen és maradjon e hajlékon, annak
falain kivül és belül, legyen a nepen, mely benne lakni fog
örökkön-örökké. Hallgasd meg lelkünk alázatos imáját jóságos
Isten . .. . . Ámen.
Benedek Gábor,
lelkész .

•

Az imádság háza.
(T emplomszenlelésre.)

•

"t:s monda nékik: Meg van irva.
én házam imádság

8Z

házának mondatik" .

Máté. XXI. 13.
•

Gyermekkorunk álmainak álma, vágyainak vágya volt az
a büvös szőnyeg, melyről az ezeregy éjszaka meséi bő! hallottunk s amely a varázsszóra, felszállott a kék levegö égbe s
vilte utasait hegyek, völgyek, országok, városok, Falvak és tanyák felett. Ma már megvalósulhat ez az álom, csak utasáuL
kell szegödnünk valamelyik földkörüli útra induló repülőgép·
nek s ime, kitárul előttünk az óriási térkép. melyet Isten rajzolt.
Elszállunk falvak és városok fölött s mindenikről megismerjük,
hogy milyen nép lakja. Egyik égre kevélylö . felhökarcolókat
épit, mert csak az égnél áll meg a vágya; a másik pálmaIigetek közt mélázik gulák és piramisok, a ragyogó mult eme omladozó emlékeinél ; a harmadik kelepelő szélmalmok, mértani
pontossággal, szinte vonalzóval húzott csatornák s a lenger
dübörgő áradata ellen szembe áHitott óriás gátak között éli a
maga szürke. de munkás éleiét. Száz és száz kép, mindenik
más. mint a többi, de mindegyik megmutatja annak a népnek
a lelkét. mely életre hivta azl.
Ha erdős hegyek és árnyas völgyek között apró falvakat
látunk, melyek úgy ölelik körül a rendesen dombon álló templomot. mint a kör azt a középponlot, melyböl húzatott, mini a
bolygók azt a napot, melyből származtak egykor, ha városokat látunk, melyeknek főtereiról úgy mered az égnek a torony,
mint valami dárda, melyet ezernyi ezer kez lart és szegez 8
sors megpróbáló viharaival szembe
egyszerre ráismerünk:
,

.
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éz a mi földünk, ezek a templom köré té rd epiő házak a mi

falvain k, a mi városai nk.
Vannak országo k, aho l több a templom , ahol díszeseb·
bek, pompázatosa bbak az épületek, de a községek templom
felé vonzódó, templomtól fü ggő, templom ból származó kiala·
kulása sehol sem olyan szembeszökő, se hol sem olyan általá·
nos, mint nálunk.
,
Máshelyt a változó idök megváltozta tj á k a városok, falvak
képét. Ami tegnap büszke várcsoporl volt, nehá ny sárkunyhó.
val a lábáná l, ma nyílegyenes utcáju, fásított, sokte rü város és
ahol lankás, zöldelő domboldalakon ge rend a-háza k állta k, ma
vas és beton épüle t·ó riások, gyárkém ény·e rdők merednek fel
az égre.
Nálunk, mióta gyö kere t vert a keresz ténység, a falvak és
városok képe lényegben ugyanaz. Jöttek és men tek a száza·
dok, változott iz lés , művésze t, anyag - a bi zá nci he lyet a dot!
a gó thn a k, renaissa ncena k, barokk nak. modern stilnak - de
a változó ruhá kban ugya naz maradt a lenyeg, templom köré ter·
deinek ma is falvak , városok.
De hát miért olyan elh a tá rozóan fo ntos községe ink kialakulásában a templom? Mit ta rtottak benne? Drágaköveket?
Felgyűjtött vagyont, édesvizü forrást, se be ke t gyógyító, keletről
tan,ult ba lzsamot ? Ö, ha eze n a vészdúlta földön volt is na gy ·
néha kincs, ma már biztosa n elfogyott. De ezért ma is é letkerdés nálun k a templom. Szegé ny és gazdag, gyönge és hata lmas ma is védi, ő rzi, dédelgeti templ omá t, ha va n , s ha
nincs: öss zegyűjti utolsó fillé re it. marad ék erejét, megmarad t,
e llopott egy·egy sza bad percél s é pit magának - mini ez iti
- te mplo mot.
Igen, mert ha nem őrizünk is drága köve ke t be nnük , van
ezekben a templom okban éd es-vizű forrás, sebeke t gyógyi tó
ba lzsam: ezekben ' a templomo kba n tartjuk a lel künk erejét.
Mondotta Jézus, meg van irva: .. Az én házam imádság
házának mondatik" . Az imádság háza I Ez vo lt szá munkra is a
templom. Végig a megpróbáló, zivataros századokon. Csatazó.
kemeny férfiak és höslelkü, gyöngédszivü n ők ezért szelid ül lek
könnyessé, ezert hajiHatták a szűk padokba szálfa derekuka t.
ezert. mert a templom az imádság háza volt. Ezé r! jöttek megpróbált, kétségbeesett nemzed ékek, ezérl keresté k csöndes,
hüvös boltiveit s ezér! mentek el felüdülve, új reményre gyú lva,
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megerősödve

a le mplo mokból. me rt a te mplom a z imádSág

háza vo ll.
És ez m a is a te mplom. Nem lehe t más, nem szabad
más na k le nnie. Marad nia ke ll a nn ak, a mi századokon á t volt,
a mine k az el ső egy Iste nt hi vő te mplom é pi tte te tt. amint irva
talá l ha ló má r Ézsa iás prófé tá nál: "Az en háza m imádság házá na k hiva tik ".
Bá r a kor közbe n megváltozolt. ma töb be t vélnek tudni
az e mbere k s kevese bbe t a ka rn a k hin ni, mint ezel ő tt. Ma már
kérd ések ha ngza na k el. ha imád koz ni híva ha ra ng.
Miért imádkozzunk? - ké rd ezik tőlün k. Csak úgy szokásbó l, mert az ősök is imádkoztak? Vagy pillanatnyi ellágyulás ból ? Olya nformá n, mint a hogy érzelmei nk lob:tódása idején
kezel törd el ünk, vagy sirunk, vagy á lkozódu nk s te te mre hivjuk
a sorsol ? Igy és ezérl imá dkozzunk ? Mit várha tunk ma ' az
imádkozástól ?
Amikor megszo morodotl lélekkel. kétségbe esetlen Istenhez
mene külünk, rend ese n ké rn i szoktunk tő le. Kérjü k, min t Jézus
a Ge tse máné kertbe n, hogy muljék e l tö lü nk ez az óra, hogy
lávoztassa el től ünk az t a keserü pohara t, amelyet mind e
szenvedése k és megalázta táso k utá n még mindig elénkbe tart
B sors, hogy azt kii gyu k. Mil yen gyengék vagy unk mi Jézus
lel ki erejéhez képest, mil ye n tökéletlenek az ő lelki magasságá hoz mérte n s ha még Jézus is azt kérte az Isten tő l, hogy
távoztassa el tőle azt a po hara t - me nnyivel inká bb kérj ük
ez t mi I
Dehát lehet kérn i ilyenre az Istent ?
A világ ha lad előre örök törvényeinek szabálya sze rinI,
lehet-e kérn i Istent, hogy megállitsa a világot, mert egy ele nyészo se mm iség, egy porsze m, egy e mber hozzásóhajt ? Az
életszekere gö rd ül.elöre felta rtózta tha tatla n lend ületlel, - lehet-e
kérni Iste nt, hogy rá ntsa vissza az t a sze keret, me rt egy féreg
zúzó kerekei alá került ? I Az Alkotó hatalmas kezé ben mérleg
inga doz, két serpenyójébe zuh a nna k egyre az é le tek, az eseménye k, az évek, jó és rossz, örö m és bá nat s közöttük az
örök igazság fe lé mutat a mérleg nye lve. Le he t-e kérni az
örökkévalót, hogy fogja le az t a nye lve t s úgy á lJi tsa be mérJegé t, hogy egyik se rpe nyójébe mind csak öröm, a mási kba
mi nd csa k bá nat hullj on s hogy mindig a mi se rpen yő n k á lljon magasa bba n ?
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Valamelyik templom homályos sarkában ketten imádkoz_
nak: az egyiknek eső kellene, a másiknak napsugár. Melyiknek
az imáját hallgassa meg hát az lsten .? Valahol az országu ton
nyikorogva halad egy szekér. Amint forog a kereke, egyszer
egyik küllő, máskor a másik kerül alól. Lehet-e őt kérni, hogy
az egyik mindig csak felül legyen?
Két nemzet lörekszik a napsütésre s az út, keskeny szoroson át veze t, hol csak egy mehet át. Melyik menjen hát e lő
ször? Melyik maradjon árnyékban?
Lehel-e Istent egyre meglériteni, megállitani uljában? Lehel-e Istent állandóan ide-oda rángatni, mint egy báhot, imáink
kérései vel ?
Aztán meg hát Istennek céljai vannak velünk. Elküld egy
embert, vagy egy népet, hogy sok megpróbáltatás és küzdelem
után, mint az acé l a tűzben, megedzödve, egyre nemesebb és
tökéletesebb legyen - lehet-e hát arra kérni Öt, hogy távoztassa e l tölünk a megpróbáltatások óráját, a megaláztatások
és szenvedések keserü poharát, hogy vigye el utunkból a tüzet?
Mini a gyermek, akii súlyos betegségéböl csak annak a
ke~erü orvosságnak a bevé tele menthet meg, siránkozhalunk-e,
hogy ne kelljen az élet orvosságának keserü poharát kiüritenünk?
Nem, testvéreim, Jézus is igy fejezte be imádságát: "Minda2'.o náltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a lied". S
nekünk is igy kell imádkoznunk, bármily súlyos legyen a kereszt, amelyet hordoznunk kell, bármily gyöngék és elcsüggedtek legyünk is és bármily megpróbáltatásokat rejtegessen is
számunkra a jövendö: mindazáltal ne a mi akaratunk legyen
meg, hanem a tied, gondviselő, igazságos, de szerető Atyánk I

• •
•
imádkozzunk?

De hát akkor miért
Ha úgy sem birhaljuk
rá az Istent , hogy kéréseinket teljesitse, akkor miért is kérünk
töle egyáltalán 7
De ime int felénk a mult. A templom körül térdeplő er·
délyi falvak és városok előnkbe á lln ak, öseink péld ája szemünkbe tűnik s kétezer éven át is tisztán halljuk a názáreti
Mesler hívó, kényszeritö szavát: "Az én házam imádság házának mondatik", Jézus tudta, hogy miért imádkozott. Oseink
tudták, miért látogatják az imádság házát. A lelkünkben feJsiró
vágy bizonyára nem oknélkül hiv és kényszerit, hogy mi is
imádkozzunk. Ezernyi ezer felszabadult és megigazul! lélek
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lanusaglélele bizonyilja, hogy az imádságban hatalmas erö lakozik s hogy aki letérdelt imádkozni, felemelkedésekor érzi,
hogy imája után valami meg változott.
Minden igaz imádkozás valami változást hoz. Dehát mil
változtathat meg az imádkozás? A világot nem. mert a Világ
örök törvények szerini kormányoztatik. A történelmet sem, meri
a történelem a sors árnyéka a földön. Istent magát sem, mert
Ö örökkévaló és vállozhatatlan. Mit változtathat meg hát az
imádság? Egyedül minket! Minket, a lelkeinkei. a mi céljainkat. a mi szándékainkat, terveinket, légvárainkel, álmainkat, ezt
a mi gyarló, ingatag életünket I
Letérdepelünk lélekben lsten elöli s fölmutat juk néki sziveinket, ugy, aminl vannak. Vágyainkat, terveinket, tanácstalanságunkaI és kishilüségünkel. de hitünkel is, melyet az Alkotóba
vetünk. És akkor, ha jól imádkoztunk, felel rá az lsten. Nem
szavakban. hiszen az Isten lélek. Nem kézmozdulatokkal. hiszen az Úrnak a természet a keze s az egyszerre százfelé
mutat. Az lsten felelete egy érzés, mely lelkünkön elhatalmasodik, egy álomszerüen átfutó szín és illat és dallam, egy szemeinket fölnyitó látás, egy gondolkozásunkal a helyes útra terelö intés. egyszóval: élmény, amelyet leirni nem lehet.
De utána megváltozoll lélekkel állsz föl.
Ha keresztúthoz értél , s nem tudod meJyikre lépj, igaz
imádságod után egyszerre csak egy út látszik s te magad is
csodálkozol, hogy nézhetted útnak azokal az ál-r.sapásokat
azelőll. Ha nagy aggodalom égeIle a lelked, imádságod után
megerösödve magad fogsz mosolyogni kicsinyhitüségeden.
Ha megaláztatásod, vagy megpróbáltatásod elkerülhetését kéred, imádságod után talán érezni fogod, hogy át tudsz menni
a szégyen, vagy a fájdalom tüzén is, mert igy akarja ezt az
lsten, Ha pénzre. vagy d icsőségre szomjuhoztál. imádságod
után vagy azt érzed, hogy, ime, megjött az erőd s meg tudod
szerezni azokat, vagy pedig egyszerre olyan semmiségnek, hiábavalóságnak tünik az arany és a dicsőség vágya, s akkor
tudod. hogy nem szánta néked az lsten. Ha a szivárvány ösvényére szeretnél lépni, de életed sorsa a halál árnyékának
völgye relé mutat, imáiságod után eltűnik az árnyék és fölragyog a sziVárvány, megfakul az égi ösvény színe s az árnyékos völgy enyhe nyugalommal hivogat. Lelkednek ez az uj látási módja megmondja néked. hogy mire szánt az lsten.
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Kél nagy imádkozó tünik föl szemeink elöli, Jézus és
Dávid. Mind a kelló lélekkel imádkozot!. Mind a kelló lsten
elé tárta a szivé!. És ime, egyiknek bibort, a másiknak kereszt·
halált adott az lsten, de mind a kellö tudta már az imádság
végén, hogy mi az Örökkévaló akarata.
Igen, az imádkozásban megváltozik valami s ez a valami
mi magunk vagyunk: oktalanul próbálkozó gyermekekböl fel·
magasztosult lelkü, szilárd léptü Islen·katonák leszünk.
És aztán: "Nem az én gondolataim a ti gondolataitok
és nem a ti utaitok az én utaim, igy szól az Ur I" Ami előttünk
zsákutca, reménytelenség, összeomlás, az Ur lsten elött az is
lehet tovább vezető út s aho l a mi földi e lmén k csak sötétsé·
get lát, az Ur szeme a sötétsége n túl láthatja már a feltámadó
világosságot. Vannak módok és l ehetőségek ott is, ahol az em~
ber nem is keresné ta lán s az imádkozó embe r rávezelletik
•
erre az útra.
Templomba menekülö őseink ismerté k az imádságnak
ezt az erejét, azért menekültek oda, valahányszor nagyon
megpróbálta óket a történelem.
"Az én házam imádság házának mondatik." Imádkozni
más helyt
is lehet. de az Ur azért veze ti az ó népét a tem·
•
plomba, mert ott minden arra szolgál, hogy az imádkozást köny·
nye bbé, őszintébbé és á ldásosabbá tegye. Ezek a falak az áhitat számára készültek. Színek, formák és terek, ezek az el·
mélyülésre késztö színek, ezek a nemes vonalu épilészeti sí·
kok, mind·mind arra szolgálnak, hog.y az imához boruló embert fölemeljék a magasságos lsten lába e lé. S aztán itt folyik
le az istentisztelet. Az ének, melyben annyi önkénytelenül fel·
nyiló lé lek találkozik. A zsoltár, mely századok óta zeng s amelyre
mikor rázenditesz, úgy érzed, apád, édesanyád, e lköltözött
őseid hangjával énekelsz együtt. Az ima szárnyaló szavai.
me lyek kiragadnak a zűrös-zava ros éle t zajából s rávezeinek
arra az ulm, ahol lassanként ledobod magadról gőgöd, hiusá·
god, felszínes szokásaid koldusrongyát s csak gyermekien liszta
lelkede t viszed tovább az örökkévaló lsten felé. A beszéd.
melyhe n örök igazságod fényében lá tod meg napi kérdéseid
kibontakozó feleletét és hajdani szent emberek lapasztalataiból
tanulsz meg járni az isteni bölcsesség égig éró Iéira-fokain.
Mindezek imára segitenek. S aztán történik itt még valami:
amikor nagyon belülröl zeng a hangod, nagyon magasra néz
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lelked és nagyon széles keretekben látod a világol. egyszerre
csak úgy érzed, átsuhan a lelkeden valami, ami bátorságot,
áldolI békességel s valami megrázóan jólesö érzést súgároz
szél benned. Hitem szerini az imádkozó
lelkek között megje,
lenik a templomban láthatatlanul. de minden alázatos lélek
számára érezhetően, az örökkévaló és mindenható lsten.
Igen, a templom az imádság háza, a leborulás, a tanácskérés, ft felüdülés és ft megerősödés háza. Az volt századoKon
át és az ma is. Ez ft templom is az, az imádság háza! S ezt
ne feledjük el sem idebent, sem odakint. Ezt a új templomot
nem a politika emelte, Semmi rejtett cél nem inditoUa a·zokat
ft gazdag lelkeket, akik földi szegénységük utolsó filléreit öszszegyüjtve, épitették ezeket a falakat. Céljuk nyilt, vágyaik nem
titkoltak. Az imádság házát akadák felépiteni és semmi egyebet.
Ennek a templomnak minden ajtaja tárva, minden istentisztelete nyilvános. Bárki eljöhet, részt vehet azokon s meggyözödhetik, hogy tényleg ez a templom az imádság háza és semmi
más. Imádkozni még halálra itélteknek is szabad I
Ez a ház az imádság ·házli s ezt ne feledjük el mi sem,
idebenl. A modern élei sokfelé elcsábiloll minkel. Bizony, sokan elfeledlék, hogy öseink miért jöttek az Islen házába és
hogyan távoztak el onnan. Föl keH támasztanunk, új életre
kett keltenünk az imádkozás elfelejlelI, megfakult lelki művé
szeté!. Csak az imádkozás adhatja vissza lelkünknek azt az
egyensulyt, élekéljainknak az a határozottságot, akaratunknak
azt a szilárd erőt, melynek hiánya sokunkal tétova. kapkodó,
boldogialan éleire hajl. Ne legyen hál ez a ház ludós érlekezések szinhelyévé, sem felületes találkozó hely, új ruhák diyalrevüje, vagy gyülésekre készülö törvénykezők rideg előszobája.
Legyen az, ami mindig volt és aminek mindig lennie kell, az
imádság háza.
Igy legyen Istennek áldása az épületen, az épittetőkön és
az imádkozásban épülőkön. Ámen.
ft

Szent~lványi

Sándor,

leol. tanár.

-ll-

Templomszentelés Brao;,ov-Brassóban.
0936.

május
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Péld. Ahol nincs lótás. elvész EI nép.
Csel. 2. 17., 19. És lészen az utolsó napokban
azt mondja lsten: kitöltök az én lel·
kemböl minden testre és prófétálnak 8

li fi6ilok és leányaitok és az ifjaitok lá.·
tásokat látnak és EI li vé neitek álmo-

kal álmodnak.

Még nem mull el a látások ideje. Még vannak, akik a
lélek szá rnyán járva a tisztulI lelkek társaságában élnek. Még
vannak, akik nem azt mondják a lélek kész, de a test e rőte
len, hanem teljesitik lsten akaratát, aki a léle k állal szól. Még
vannak, akik tudják, hogy aki gya kran adakozik. mégis mindig
gyarapodik. Még vannak. akik hisznek a lélek kitöllésében és
tudják. hogya n lesznek az elsőkből utolsók s az utolsókból
elsők. Még vannak. sőt szaporodnak, a kik megértik Jézust és
követni kivánják őt .. midőn az ácsmühe lybő l kilépik. hogy isten·
országát megvalósitsa a földön.
Ma már jobban é rtjük Pált, kinek szeméről lehullo tt a
fátyol és Jézusban lá tni kezdette azt a nemzeti Krisztust, aki
a judaizmus lelket-ölő rideg törvény-formuláit áttörve, a hosszútűrő. a kegyes. a megbocsátó .. erele t apostola le tt.
Ma már jobban be tudunk
pillantani a hitelvükért ha lálba
•
ment vértanuk lelkébe. Ma már tisztáb ba n áll előttünk Dávid
Ferenc lelki nagysága, kit sem a kard , sem a kereszt. sem a
börtön meg nem ijeszt, hogy eltérjen a megismert igazság mellől.

Ma már látj uk. hogy

ő

olyan evangéliumot hirdetett, mely

az egész népnek öröme lészen. Ma már meg tudunk bocsátani

a buzgó

brassói hitvédöknek. akik ezelőtt százötven
esztendővel meggátollák a Chichi~·Kökösből beszolgáló unitá·
rius papot. hogy urvacsorát osszon itt lakó hiveinek.

azoknak

Móst már kész szívvel nyujtunk békejobbot azoknak a
heves ifjaknak. akik brassói első templomunk fundamentumkövét az elsö helyett im e másodikra tétették, mert bizonnyal
nagyobb lesz a második ház tisztessége az e l ső nél.
Itt valóra vált az dpostoli jóslás: az utolsó napokban a
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ti fiaitok és leányaitok és a ti ifjaitok látásokat látnak és vé-

neilek álmokat álmodnak. És ez lészen ébren-alvás, meSSze
látás, lsten fiainak és leányainak testvéri ölelkezése. Mert a
régiek elmulnak és mindenek megújulnak és az emberek tudni
fogják, hogy mindnyájan egy atyának vagyunk gyermekei, aki
nem a nyelvek babiloni zavarát akarja, hanem hogya megszentelő pünkösti lélektől megtelve kezdjenek szólni, mint a
lélek adta nekik szólniok. Én hiszek az egy akol és egy pásztor igéretében, mert valamin~ csak egy az lsten, egy az ember
is s arcának színe. nyelvének szava azért különböző, mert
lsten igy akarta megmutatni. hogy ~ rründenható az égen és
a földön egyaránt.
Tekin,t setek szét és lássátok meg mennyire igyekeznek a
nemzetek tanácsadói az örök béke megteremlésére. Gondoljatok Brra a keresztény református testvériségre, amely esztendők
hosszu sora alalt megnyitotta templomát az unitáriusok számára. Magam is. aki ott is, mint most, hálás szívvel köszönöm

meg a testvériséget. Hajoljunk meg hódoló tisztelettel azok előtt
az áldozó lelkek előtt, akik az esztendők hosszu Sora alatt
hordollák össze filléreiket,

hogy Bra$ov-Brassóban

unitárius

templom legyen. Bámulattal és hódolattal hajtom meg térdemet
II

Bra;;ov-brassói pap, hivei és a jó emberek

előlt

és hird etem,

hogya látások és a jóslások ideje volt ez. Úgy áldja és szentelje meg szivöket és kezöket az Isten, ki előtt tárva. nyitva
vannak a jó cselekedetnek még a rugói is.
Es most -hallgasson el az emberi hang és szóljon a két
harang, melyekbő) a hűséges Kádár Sándorné nemes szive

sugallatából kedves férje áldott emléke cseng felénk.

*
*
*
Nagy hálával emlékszem meg a róm. kath. valIásu Dobra
Dénesről és unitárius nejérö! Oláh .Máriáról. akik templom un-

kat megajándékozták szép. díszes és értékes urasztaJlaI.
Az állandóan áldozatos munkában levő Nöszövelséget
dicséri a szószék, az ülőhelyek és a templomi szőnyegek.
Az ifjusági kört a tanácsterem berendezése. az asztalok
és padok dicsérik.
Bizony mondom, mindezek látásokat látlak, álmokat álmodtak s im az álom valóra vált ebben a szép és díszes
templomban, melynek minden kis része a jó és áldozó lelkek
nevét és dicSŐSégét fogja hirpelni.
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Te pedig lsten háza, fo gadd öledbe gye rmekei d és h ive id
SOkaságá t, midőn megszó laln a k a harango k. Védd, o ltalmazd
az imádkozóka t. Falaid zengjék vissza az Iste ni dicsöitö dalokal és himnuszokat. Szószé kedrő! Iste n igéje, Jézus üd vözi tö
evangélium a sZá lljon a magasság Iste néh ez.
Mos t pedig kitá rom á ldó ka rom a t és megsze ntellek léged
te ked ves te mplom, lste n háza. tite ke l Isten nek kedve szeri nt
való né p. Éljen és maraclj o m meg közö tte tek tová bb is a lá -

tások látása, mert a hol niocs látás. elvész a nép.

Ámen.

Dr. Boros György,

•

püspök .

A gyermek.

•

Keresztelési agenda a.

br6~ov i

templomszentelés alkalmával.

Milyen jó. hogy jöttél, milye n jó, ho gy jöttök ... á rlatl a n
kicsiny le lkek, apró véreink, pa rányi a ngyalkák az örök kévaló
lste n so ha meg ne m fogyó nyájá ból.
Mi is le nne velünk, ha mind ritkábben jönnéte k ? .. Mi·
le nne e gyönyörüséges földde l. ha egyszer bezárulnána k, med·
dő k maradnának a méhe k ? Ha egyszer ál kos fájdalomrná,
vagy egészben ismeretlenné válna az é letadáslok eddigi győ
n.y örüséges édesa nyai kínja, ha nem kivá nt, kényelmelle n leherré le nne a bö[ csől ök virrasztásának á lma tlan gyötre lme, a
kenyeretek, a boldog jövendő tök, a mosol ygós holnapo tok te·
nyerettörő, fe ke te gon dj a? ..
•
Es hajh I mi le nne velünk is, ma rokn yi néppel, társ talan,
testvérte len, szomoru ma gyarokkal, ha a tő l e t e k való nagy idegenkedésben , oda fönn a tejút myriád cs illagos vi lágába n, egyszercsak megszázszoroznók Csaha ki rályfi legend ás népét s ill
alan I, atyáink földjén, már csak szomorú si r-ve rsekben em lé-

kezné nek rólunk! ...
Ne . .. Oh. ne legyen ... Jöjje tek minél többen, min é l n8gyobb számba n s legye te k á ldo tt a k ti is s min d . kik utánnatok
jö nnek az Úrnak. az Is tennek nevébe n. Hogy ne ma radja na k
üresen a bölc sők , hogy legyene k közöttünk is, a kik még ma
is boldog gondtalansággal tudnak örülni legalá bb bá r gyermek-
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jálékaik közöl!, hogy legyenek, akik legalább homokból épÜhelnek ma is szép aranyvárakat, kik játszi jó kedvvel füzfa.
sipol fújnak, szilaj nádparipán tarka lepkét űznek s igy válnak
a mi szomoru napjaink tavaszi veröfényévé.

Öh jöjjelek I Hogy bölcsölök feleU szinesedjék dalba, mesébe hétköznapi gondunk, ünnepi szomoruságunk, hogy legyenek, akikért nekünk is érdemes legyen szenvedni, tűrni, keresztet hordozni bár, de el nem csüggecini soha I
Kin~k tüzzük mellébe, kalapjába bokrélának ker!ünk szép

virágil. zöld zsalus ablakink piros muskátliit, ha ti elmaradtak?
Ki zengje nólénk szép melócliáit, szilaj táncainkat ki fapja
hajnalig, világos virradtig deli termetével, fiaink, leányaink ki
lobbantsa égő, piros szerelemre; faragott kapujok. színes guzsalyaink, zörgős gereblyéink, hófehér barmaink fehér jármaira,
irott varrollasok fehér mezejére ki lehellje álmát, művészi lelkének ezerszinű álmát, ha ti egyszer, majd egy csillagtalan,
sötét, fekete éjszakán nem jöttök el hozzánk, véreink, gyerme-

kink, kicsiny, bodrosfürlü, parányi magyarkák? I
'
Jöjjetek I Jöjjetek I Lekövetelünk az égböl, hogy legyenek
itt bennetek, általatok tovább is keménykaru apák, akik feIvegyék a ráradt kezekböl kihulló ekeszarvát, szerszámot, tollat:
akikre ráhagyjuk a lelkünk nyugolialmával fekete földjeink,
szűkös barázdáink, akikre rábizzuk vadgalambos erdőn k sok
suttogó titkát, mesemondó "Firtos", százszinű "Hargita" virágos
bérceil, "Rika" legendáit, a magas "Székely-kő" messzelátó
ormát. Hogy legyenek melegszivü asszonyaink. hitveseink, édesanyáink, akik a SÚ!P irásos, galambducos székelykapu kon be-

lül glóriás fejjel szülik, nevelik életünk legdrágább értéké t,
gyermekeinkel. Zöld zsalus, vadszöllős, hófehér házaink kicsiny
ablakaiba muskátlit, kalapba rozmaringot termelnek, színes
álmokat szőnek zakatoló oszto vá ták nagy tűrő munkájában s
magasra vetett ágyak fehér pihe párnái ra himezik a szívök
ezerszépvirágu, színpompás világát.

Jöjjetek, hisz érettetek áll, érettetek emelkedik, teremtödik
sokszor a semmiből újra. nagy áldozatok, könnyes erőfeszíté
sek, hősies önmegtagadások árán a templom, az iskola. Jöjjetek, töltsétek meg padsorait, zengjétek tovább kihülö ajkunkon
a megfagyott zsoltárt. áldozzatok oltárainkon, az atyák oltárain
soha nem lankadó áldó szeretettel.

ts

jöjjetek, hogy ki ne fogy janak közülünk fehér haju,

-

15-

"agy szakállu öreg nagyapái nk. glóriás fejü. ezüst hajkoron ás

öreg nagya nyá ink. akik majd nagy idők csodála traméltó erőfe

sziléseit. új hősi tetteit. új mesék be mondják, kerekrenyiló, ba•
mész szemü. késő unoká kn Ak !
Neked. óh nek tek árta tla n lelkek. meg kell tudnotok. mikor
és miért születtetek I
Neked és nekte k. nagy tö rténelmi id ők hősies erőfeszíté
seinek. tengernyi áldozatának, csodálatraméltó cs üggedetlenségének és kitartásának minden nap szüle tő e mlé kei közölt kell
jáfszadoz notok, ifjuvá se rdüln ötök, álmokat látnotok s igy acélosodnotok férfi vá, nővé. ke mé nykaru apákká s jövendőtszülő,
jövendőtbiztositó , melegszivü éclesanyákká I
Hozzád beszélek á rtatla n kisded. de szavai m a ti elhivalásotokat jelzik apák és a nyák, szü lők és keresztszülők. Ismerjétek meg, betüzzé te k ki az t az ártatlan gye rmek a rcáról s formáljatok bennök s á lta lok e mberségesebb jövendőt... ezért
azonban imádkozz unk is . ..
Taar Géza,
lelkész.

Emlékezés Kádár Sándor siremlékénél.
Testvéreim . úgy é rzem s azt hiszem, érzése mben osztozlok mindannyian , hogy e gyönyörü séges és feleme lő tem plo mavató ünnep nem le nn e te ljes, ha ne m za rándo koltunk volna
el erre a helyre, hol né hai Kádár Sándor egy házközségi pénzlárnokna k, a nagy áldozóna k pora i pihennek. Hisze n Kádár
Sándor volt az, ki az egész ünneplő sereg között talán legi nkább szeretett volna olt le nni a templo m feJ ava tá sá nál, mert ő
volt a legrajongóbb lelkü álmodó. S ha ne m é rh etle meg, hogy
ott legyen ő, ki legtöbbe t tetl érte, hogy álma valóra váljék,
nekünk szent kötelességünk, hogy mi jöjjünk el Hozzád s szemünk örömteli h á lak önnyeiből né hánya t a hálás mege ml ékezés. ünnepi érzéseiből ne hán yat a kegyelet érzéseivé változtassunk álal.
Ti talán nem is tudj á tok Testvéreim· hogy ez a templom.
melyet ma lsten dicsősége alázatos szolgá la tá ra nyilvánosa n
is felavattunk : három fund a mentumon épült s Kádár Sándor
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volt az első fundamentumrakó. Idézzük fel néhány pillana/ra
ennek az első alapvetőnek emlékét.
Kádár Sándor is úgy jött ide, e nagy város rengetegébe,
mint annyi más sz'Ülötte a székely fajnak. Eljött, hogy itt teremtse meg szorgalmával és becsületes iparában kifejtett nemes munkásságával önmaga és övéi életének feltételeit. De úgy
jött el szülötte földjéről . mint Jákób: lelkében aggodalomrnal,
szivében iti is az ősi Siont kereső vággyal. S mert nem találta
meg a hite szerinti szent Siont e város kőrengetegében: örökké
vágyó lelk e, mint H árán pusztájában Jákob. álmában is a tem -

plomról álmodott.

Előbb

beállt a templomról álmodók közé.

majd vezér alakja leU Sion álomszövőinek. S amint egyre
tiszteltebb helyet foglal el a város iparostársadalmában, amint
egyre több és több gyümölcsét aratja munkás életének. egyre

jobban hatalmasodik el lelkén a régi vágy. hogy hitfeleivel
együtt felépitse álmai földjén a Mindenhatónak hite szerinti
templomát. Saját vagyonát nem gyűjti szorgalmasabban, mint
ahogy mint az egyházközség pénztárnoka, gyüjti a templ om

felépitésé hez szükséges a lapot. Majd a Rózsatéri házban. mely·
nek megvétele legfőként az ő érdeme, leteszi a templom első
fund amentumát s ez által megmenti az épitésre gyüjtött vagyont.

Mint

hű

szolgáját az Ur, ekkor szólilja el öt is az él ök közül

a Mindenható. Azóta az első fundamentumot másra. nagyobbra

váltoIta a többi épitö. E másodikat belemelte a rosszakara t.
De az e lső és második fundamentum után, mégis csak az első,

a lelki fundamentumból . az általa képviselt szellemi örökből . a
harmadik fundam en tumon már ég felé nőheltek a falak és felépülheteIt az egy igaz lsten temploma. Fel kelIeIt épülnie. mert
Kádár Sándor. az első alap rakó. szellemét örökül hagyta hitsorsoseira és övéire s az élő épitőknek a halott épilő is segitett. H ogyne épült volna. mikor elszálló áldozalos lelkének nemes rendelkezésével harangokat állit a még fel se m épült toronyba. hogy hite osztályosainak lelkében elŐre megkonduló
hangon hivják és buzdilsák az ép ilőkel.
Megilletödött lélekkel áll unk meg poraid relett. te nagylelkű
templom épi tő. E megilletődött lélek hálás kegyeletének jeiéül
tesszük le siremlékedre e hála virágaiból kötött koszorut s valjuk mi is: nem halhat meg az. ki élelében ily örök emléket
álJitott nevének. Emléked. szelle med élni fog. mig állanak e
szentelt falak s szeJlemed örök hirnöke lesz tornyában az érc-
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•~Z8VU ha rang. E's Te , nemesszivű asszony, ki munkás és áldo.
zalos életének osztályossa voltál, lelj vigasz ta lás t. a ~ba n a go ndolatba n hogy örökké él. ki mig élt, igy tudot~ el m.
Ne ked pedig ó h mindenható ls te n, köszö njük, h ogy ily
nemes lelket adtál együlekezelnek. Ted<J, Atyánk, hogye ml ékezete örökké éljen e nép közö tt azáltal, hogy Ká dár Sándor
szellemében él és munkál tovább. Ám e n.
.
Benedek Gabor,
lelkész.

Megnyitó beszéd,
Mélyen Tisztelt Közönség !
A Brasov-brassói egy ház községünk érd e mes Keblita nácsának és kiváló je lentöség ü Nőegy\elének megtisztelő felk érése
alapján nekem jutott az a feladat, hogy a jeleni es té lyünket inegnyitsam. Nagy álta lánosságba n igen könnyü' egy e ln öki meg nyi tá s, hisz esk üdvözölnie kell a mélyen tiszte lt közönséget, kijelenteni kell a megnyitási, - s ezzel teljesitve van a felad a t.
Ámde ez alka lomm al ne m egy id ő nk ént ismétlődő megnyitásró! van szó, - a mai nap és a mai estély kiemelke dik
a mindennapi é le t szü rkeségéből, - mert ez a brassói egyházközségünk é leté be n nem a rendszerinti ünnepnapok egyike.
hanem - mondh a tn ám - a teremtés ünnepe. Ma avattatott a
földkéregnek az a darabkája, melyen á llunk, melyen ediszes
templomunk, papilakunk. nagy term ünk, s egyéb épüle teink emeltettek, - a brassói unitá riu s egyházközségü nk unitárius otthonává, és pedig az idők Végé ig nyúló hatá llyal.
Eddig is volt Bra~ov-Brassóban unitárizm us, - de ha a több
mini 300 év előtti törté ne le mbe bele ne m kapcsolódunk. - az
alig volt több, mint a vendég szerepe, - e ddi g is megnyila tkozott az mindotl, hol e rre le hetősége nyitott, de jó részt vendégi alapon. Ez unilárizm us él ni, fej lődni aka rása eddig is el ő
elötört, - korábban bekapaszkod otl a Rózsalér szögletébe, később az igazságügyi palota melleUi há rom szögbe. - de az
elöbbinél nem a kart s az ulóbbinál ne m tudot! megállapodni.
Az elö\emliteltnél a magasabbra törés e rős akarata, - az utóbbinál az erőhatalom gátlása - nem engedték meg a mélyebb
gyökérverést.
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Lankadatlan kitartással. erős termelő akarattal, - fel nem
becsülhető áldozatkészséggel a mához. - és az otthonná fel.
szentelt területhez és épületeinkhez jutottunk. A mai napon,
midőn egyetlen jó Istenünknek segedelméért hálánkat bemutatl!lk. - midőn e földdarabot és épületeinket egyházunk felszentelésével is feldiszilettük, - a mai napon vált az unitárizmus - ujra - Bra~ov-Brassó város törzslekójává, - s e területnek és épüleleinek végleges és elvitathatatlan lulajdonosává.
Nem kutaljuk - mi. ebben 8Z órában, hogy kiknek verejtékes küzdelme, lankadatlan munkája, eléggé fel nem értékelhető

-

áldozatkészsége juttatta egyházközségünket e lelkesitő
eredményhez, - én csak azt állapitom meg, hogy az eredmény, - a tulajdon a brassói egyházközségünké. - annak
minden egyes tagjáé, - s ezért öket nemcsak a dicséret és
elismerés. nemcsak
a jól végzett munka édes lelki gyö,
nyörüsége, - hanem tulajdonának önvédelmi joga is megilleli - mindennemü támadással szemben.
Ez unitárius otthonunk első vallásos estélyének megnyitása
az én hivatásom és feladatom. Estélyünk músora. már nem a
mult munkamezejének történeimét ismerteti. - jövöbeli cselekvésének, - ulirányának iránytűit törekszik a mélyen tisztelt
közönségnek bemutatni, - nem a bibliai kis mustármagról beszél, - hanem a már terebélyessé fejlődött élőfa gyümölcseit
törekszik megizleltetni.
A most elhangzott felemelő ima, hirdeti, hogy ez egyházközségünk továbbra is Istennek nevében, - az ő áldást nyujtó
segedelm'evel - kiván, akar és fog munkálni, s fejlődni s óhajtja
az igazság és erkölcs birodalmát szélesbiteni ;
a mindannyiunk közös gyülekezeti éneke az unitárius
egységnek, - a testvéries egyenlőségnek, - az egységes akaratnak, - egy célra törekvésnek és kölcsönös szeretetnek az
útmutatója:
a dalárda, - az ének, - a zene, az orgona-kiséret hirdeti, hogy brassói egyházközségünk nem elzárkozolt életet kiván élni, - hanem szeretetteljes kaput nyit mindennek, ami
nemes, élvezetes, ami hitet és erkölcsöt erősitő. ami lelket
és testet nemesitó és üditő: jöjjön bár az a vidékről. - jöjjön
az unitárizmus közeli és távoli mesgyéiről, - jöjjön a testvéries hitfelekezelek, vagy azoknak megértő hivei részéről;
az előadás, mely egyik egyházi egyletünk vezető egyéni-
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ségének ajkain nyilatkozik meg, hirdetni fogja, hogy nemcsak
egyházi vezeföségünk, - hanem egyházi egyesüle le ink mindenike is féllö gondossággal fogja figyelni ez egyházközségünk
életét. - fejlödését, - munkáját, - s abban testvéries szerelelleI támogatja;
végül ez egyházkörünk érdemes felügyelö gondnokának
záró szavai biztosítanak mindnyájunkat arról, hogyestélyünk
izleltetöül nyujtott műsora édes gyümölcssé fog kiérlelödni.
És most méltozlassanak megbocsátani, hogya mai csábító
alkalommal az elnöki megnyitók sablonjáló! eltértem, de vissza térek, és az unilárizmus hagyományos tiszteletével és szeretetével üdvözölve a mélyen tisztelt közönséget,
a mai eslélyünket megnyitom.
Dr. Ferenczy Géza,
fógondnok.

Bezáró beszéd.
Mélyen tisztelt Közönség!
Hölgyeim és Uraim I
Templomszentelési ünnepségeinknek végéhez érkeztünk.
Lezárult ezzel egyházkörünk történelmének egy nagy fon·
tosságu lapja.
Bra~ov-Brassói egyházközségünk élete és sorsa nyugvópontra jutott. Beteljesültek régóta szövődő legszebb álmai.
lsten segitségével már a főpásztori áldás biztató, megerő
sitő, megnyugtató ereje átjárta azokat a hajlékokat, melyeknek
megleremléséért annyi buzgó kéz dolgozott, áldozott évtizedeken át és annyi reménység, annyi megpróbáltatás és kétség
között, de a biztos cél felé törekvő erős kitartással.
A háromszéki egyházkör ősi egyházközségei között ezzel
brassói egyházközségünk is az élre került. Ma igy Isten segitségével 10 templomunk harangja hivja Dávid Ferenc hitének
hirdetésére az unitárius hiveket.
Hála azért a törhetetlen, fajál, hitét tisztelő, ösi székely
léleknek, mely a maga romlatlan tisztaságában, egyházkörünk
jórészt minden községéböl idejött veletek. Veletek jött, hogy itt
elZ úJ munka mezőn a szorgalmas kéz és agy első zsengéjét

arra az oltárra létesse. melynek füstje egyenesen, magasra
szálIvB, ősi hitel, kitartást, életet hirdet.
H á la 8nnftk a tuda tnak. mely meggyőzött arról, hogy aki

ma

ép it~

az igazán

fl jövőnek

épit. Aki ma rombol. olyan se-

bet ejt az egyház testén, melyre nincsen gyógyszer, mely nyitvamarad, állandóan vérzik.

Mit jelent ennek az egyházközségnek, a háromszéki körnek és az egész egyetemes egyházun k nak a brassói unitárius
tem plom, azt a j övő nek kell igazolnia.
De tudjuk és hisszük már ma is, hogy ez a lelki béke és
nyuga lom, m e ly az otthonra talált hivek egész valóját áthatja,
olyan záloga a jövő békés fejlodésének. mely csak örömet

kelthel. mely megnyuglalhal mindenkil. aki a lársadalom és
közélet fejlödését, sorsát a jog és igazság szemüvegén nézi.

Ahol templom épül. 011 hitnek kell lennie. ahol hit van. 011 van
testvéri szeretel, mely győz agyülölet feleU, van törvény. van hűség I

Ma a brassói egyházközség úgyszólva egész egyházkörünk term észetes képvise lője. Nemcsak azért, mert buzgó, kitarló. eröshitü igazi lelki pásztora a kör esperese. de alig van

egyházközségünk. melyet ne képviselne az itteni hiveink közül
va laki. A lükteló élet. vagy a fejlódó ipar hozla ide. hogy hirdelójévé váljanak az éló. halódó. székely fajiságnak. munkásává az általános kulturá nak, becsületes épitőjévé annak az egyháznak, melynek tanitása és szelleme idekisérte az ősi, kenye•

rel term ó anyaföldlól.
Ma lehullolI a lepel arról az alkolásról. melyet hitbuzgó
lelkek imádságos munkája a testvéri szeretet hirdetésére emelt.
A szokásos külsősége k hivatalos form asága i előtt megnyiltak az egyszerü ajtók.
A relejthetetlen ünnepélyes nap eseményei eszembe jutta tj ák egy kedves egyházközségi gondnokom szokott szavait,

melyekkel hivatalos alkalomkor lemplomunk elóll üdvözöl:
.. meghallgattuk bent is, kint is azokat a szép biztató szavakat,
melyekkel bennünket megtisztelni szivesek voltak, adja a mi
egy igaz Istenünk, hogy azokat megtartani és követni elég
erönk lehessen ,"

A záró percekben mondha tnék-e ezeknél lalálóbb. jobb.
kifejezóbb gondolatol ? I
Fajunk felett átviharzolt évszázak történelme megismétlő~
dött. Ennek a mai rend embernek öregje, ifja olyan évtizede-
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ket éli át, melyek próbára tellék Istenbe, emberbe, egyetemes

jóba, testvéri szeretetbe vetell és táplált hitel egyarán!.
A kétezer éves kereszténység krisztusi hitét a steppék
vörös lángja perzselte. Védtelen százezrek nyomorult haláltusája hörgölI. ·Az embertömegek durva barbárizmusa az lsten
eszme ellen emelt fegyver!.
A vörös tűz kormos lángja önmagát fojtja meg.
Győzöll és győzni fog az a hatalmas, láthatatlan erő, az
az Isteni igazság, mely mindenek feleli áll és mindeneket kor-

-

manyoz.

Brasov-Brassó új templomot épitet!. Hadd hirdesse az a
hajlék az igaz unitárius hitet, a krisztusi békét és szeretetet.
Legyen erős vára a felvilágosult szellemnek, hová a hívő és
bízó lelkek mindig hittel jönnek megpihenni, megnyugodni.
Dr. Szent-Iványi Gábor,
f. ü. gondnok .

•

•

,

-

-

·1

