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Az ISmeIllIul B landralD
A reformátUSOk és uni táriusok között J án os Zsig ~
d fejedelemsége alatt lefolyt nagy h itvitákat t öb·
bnlertették. de mindig csak ab~61 a sze~pontbÓl,
hogy 3 két ! elekez("1; püspölre:i, Dávid · és Méhusz . mit

=:

mondtak, minö al1ispon1ot toglaltak el. P edig tgen
~nulságos, ha megismerjük B J and.r ~ta Celf0&á:sát és
.!zercpét is mert igy inkább megértjük egy évtizeddel
később történt szembefordulását Dávid Fercn.ccel.
l:;68-i nagy h itvitán (~ly(;t
Heltai G áspár 15'iO-ben adott ki K o!ozsvár tt "D.!Spu táti6 de Deo" eimmel latinul) Bland ra.~), a d é\l31 rC,f.
A gyulafehérvári

pappal. Sándor Andrással vitázott. Eközben ezt a. kijelentést tette: Mi nem m ondjuk, h ogy J ézus Máriat61
való születése előtt Istennek csak szándékában létezett,
hanem valóbJ,Il is, mC:rt I.stl.."'Tl előtt m~den tényleges
és jelenvaló; azonban mielöttünk (vagyIS az emberek
elött) el volt rejtve.

Erre Bikes· Gáspár, a fC:jedelem t.aná~ közbeszól: Doktor uram, eddig máskép tamloUad . Még
p<o:Clig úgy, hogy Krisztus a szú ztól való ~'Zilletése el őtt
valósággal nem volt, csak Istentöl előre el volt rendelve. De, mint hallom, most máskép v allod .
Blandrata most ezt mondta : :en úgy n em tan1tot\am, hanem azt mondtam és azt m ondom, hogy az
~ten szempontjából jelenvaló volt, mert neki minden
jelenvaló.
Er~ Ismét Békes: Doktor Uram! Istenemre, te
három év 6ta mindig úgy mondtad és tanItottad sanu ri a felSéges fejedelem és az Ő egész. udvara .
Most azonban m áskép b~lsz..
Blandr-a ta Békes szavaitól 9arokba S2.oritva, mos t
ez.~ a kijelenlést tette: Ha én valaha azt m ondtam,
hogy Kriyrtus n'em valóban, hanem csak Isten szán ~n létezett, azt m ost vlSStavonGm. Mert mos t a
Szentlélek engem mAskép lanltott.
Mindenesetre meglepó lehetett mindkét télre ez a
CYUlafehérvári fejedelmi palotában
lefolyt j elenet.
Tarru..\sigos ránk nézve iS, e!sósorban Blandrata jelleme .szempontjából. Blandrata ugyanis, mikor Békes
figyelm~tette, hogy eddig mASkéP tanított, clóször
egyszeruen letagadta előbbi tanltásait. Csak mikor
Békeg a fejedelemre hivatkozott, akkor már n em ~rt
tagadni, hanem visszavonta előbbi tan"ltásait.
•
Ha ezt a viselkedését Ismerjük, akkor többé nem
csod6\kozunk azon, h ogy 1579-ben 3"2:t m erte állItani
Dávid perében, hogy K risztus ncm-lmádásán'ak t.;niit
ő azelőtt -soha sem hallotta.' Mást ugyanis ő nem re&~ktált, csak ~. mindenkori fejedelmet, az pedig 1579ben az Ő pártlan volt, igy nyugodtan letagadta a tényeket. H iába mondta neki nagy mesterünk, Dávid
hogy már tiz évvel azel6tt szóban volt ez a d olog ~
vi ndl h itvitán. Aki saJát l.anit h át letaa:adja az annál
könnyebben megleszi azt, holY {1 rnlls taniiásár61 azt
állitja, bogy pem hallotta soha.
De men'jünk tovább Az a tanitis,
amelyet
Blandrata j6ryak .latott m Mot egyszerre leröpíteni, nem
nevezhető unltáriusnak Hiszen a Krisztus örök isten.IlIégét elismeri b izonyos különbség tétellel Isten és
a.z~rnbe-rek sz..em.pontJáb61 Levonh atjuk há t lanlllstigu!" azt ls, hogy mAr 1568-b an nem volt egységes Dávid Ferenc és Blandrata r.c-ltog6sa a legfőbb ké <lésben, Krisztus Istensége tekintetében. Ez a körülmény
magyarizatul szolVíl, hogy DAvid miért. csak foko-

7.atósan haladt unltári~ tana ! kiépltésében : Két fronton kcllett küzdenie, a más hit!el.ekezetül!ken kivül
sajtn: hivei egyrészével is. Min't tudjuk, Dávid ez Idó~':l azon az a!lásponton volt, h ogy K Lwtus nem volt
örök Is ten, mmt ember született s érdemei folyfán
lett Is1.cnné. Tehát. Krisztusnak csak örök h.~D.!:égét
tagad ta. de, nc."ffi lslen Eégét. S BIandra ta m ost'" egy_
SZCITC fl:0ntot változtatott., visszafelé ment egy lépéssel, megmt Krisztus ör ök istenségét h.lrdette.
McllesJeg m egjegyzem., hogy Blandrata szereplése
eun a h.itvitán egyébként sem volt szETCnC!és. A
nagyváradi ref. pappal, Ceglédi Györggyel is vitázoU
s mikor Ceglédi újabb érveire nem tudott felelni
egys~e~en kijel~tette, hogy Ó nem teológus, han~
nY.!dl kus. Erre a refonnátus papok j ogosan hányták a
szemere, hogyha nin'CS alapos Jártassága a teológiában, nk kor miért avatkozik bele a vitába. EZ . a je~cnet
mutatja Blandrata elbizakodot t.ságil t, hogy hiányos
felkészültsége e.1l1;:nére ,prób ált honászólni a lcgkénye!o'eb b dogmai kérdésekhez. Termeszetesen ezzel a
szereplésevel nem segItette elő Dávid Ferenc és az
un itáriusok ügyét.

Blandrata azután i9 m egmaradt a gyuia1E:hérvári
hitv1tán kijelentet.t álláspontja mclle tt, ennek bizonyságául egy másik adatunk szolgáJ. Meg pedig campani
je~\lita
tartományfőnök
jelentése. (Kiadta Veres
Endre, Erdelyi történeti források, ll. kötet, 53 LJ
Ekkor m ár Báthory Zsigmond a gyenneldejedelun
udva rában élt B landrata, 8 kis fejedelem jezsuita taná rai között. E jez.suiták ellenőrzésére jött a ta~
mány főnÖk GyulaIehérvárra s ott a fejedelem szob.ájában többek jelenlétében beszélgE:leU B landratával
Krisztusról. E beszélgetést igy /)rökitet1e meg a rend
gcnerálisához intézett Jelenté sében : B landrata elisme rte, hogy Krisztus igaz lsten' s mikor C3mpani
hozzátet\c, hogy örök IstEon. azt mondta BL ndrata:
ig en, de csak az Atya elótt volt I~eretes. az. embe.ek
előlt a szűztől val6 születése után. Ez a jelentés 1584.
év februárjá ban kelt, tehát 16 évvel a gyu!.:.fehérvári
hitvita után.
Ezek S'Zertnt Blandrata nem volt valódi unitárius
s igy érthető, hogy Dávid Fenmc ellen ford ult. ~ok
sága esak abban áU, hogy arra is megesküdött a perben, hogy ó Dávid tanitását Kri~us nem lmádásár61 addig soha nem hallotta. Pedig a per kimen'e teMre
Mlam i szempontból épml ez a körülmény volt a döntő,
mert az állami törvény az újltást üldözte. Dávid tanitása. nem volt újitá:.nak n eveZ-het3, amint az 1579
wi fI,Jbruári tordai zslna.tunk mo ndta : Minthogy m i
o ak hallgatóinknak ezelőtt réiell tanHott egyLsl erulSKI
tanainkal építjük .s fejtj ük tovább, kíjelentjUk é:!
tudtul adjuk: míndenkJnek, h ogy min ket Új ítással
bárki is törvénytelen ü.l vádol. Ezt mondta Szántó I!otván jezsuita is i58 t-ben, h ogy Dávid konzekve:nter
éplte:tte tanait, de ostoba tanitványai nem érték l el
Ó!lSZCl és bevád olták.
Ha nem volt Blandrata unitárius, minek ncv,z.helő? Wilbw' Servétet Sabel1íus követőj ének tartja,
Il ki szerin t Atya-, F IU. és Sz&ltlélek csak kü : önböző
m egjelenési fonnáit j c.löllk az egyetlen Istennc.k. H a
~I 'vé t szabelUá n uS, úgy Blandrata is az, mert ő Scrvét
álláspontjan megmarad t,
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Kedves ~ia! Kedves UDitária:s Teshbem!

Mikorra 83 .. UP1$árhJs RIet.. S7.ánJYán elérIrezik
bt•• ' d egnct a karácsonyi eva.ngélimnnak I",,,,jr két~ év ola éltdO melege, akirol' mir a JllOC11lI.J"'d k~
munkában J ' "ek: Wt .. ,éay templo"Y'k torcsisrolgatják a barangok ércszivén~ ezü.st.
bDJe:atyjiit. bogy a ·u eretet is a béke boldog UDDepeD

=lbaP

majd ék

ebbeli sz:óljaaak; anny j meg annyi orgooa
túckjében 57""" viharok reszitik egi szárnyafJrat. bogy

ábUalosabban 'lengjen majd a zsolo'$l"ás bang, ahogy
" .. éri a bivek éDe'rft; és a lelki, a Szellemi vilác csoelii ld iiJnek újratestesülDi. bogy az élet roppant
templondbap js"Jt lf'já lS7ÓCljét majd az örök mjs zténam: Sdile1!u a világ Mztyáltójának. Mint az: Uni-

tirias ADJ

qftldlk
FIJ bal.allnk as Embe•• F'-na..
ba ml a.kaQUk. ba holi r, _,ItJG.k.. -..b t::mbcertla.. Ha
mEg <sak fOrTÓ ria. hoc7 eg,kor J&ushO'l ha . ,«a)6
m

.... és lU: e:mbel khez jó aka at..
(Loki., n. rl i 14. VEi nE)

•

.....-

~

en"'. ,hám"" qyik lelkipasztora. a ka-

rácsonyi harangzúgás idején, amikOr vjJJamra v~~m
&. lrezemheD és szívemben Jezus Et"aDIéhumival, abog' a templomOnkba igyekS u •m , barboi leezd is -»or Atyámfia. betérek boi dd is egy piIJ.oatra. Adjon lsten Neked. Kedves Unitárius T estvé-

p.,h,._ .•

nem. családoddal együtt boldog ünnepeket es áldja
m rg e szept unDepet a U .s:tamotokra. is..
A betlehemi pimtorok a taricsonyi hir haUatira
mondának eg)lIdsoak: _1\lenjünk el mind Betlehemig,
es !ássel!: mpg e dolgot, melyet az úr megjelentett
nekiiDk." Bírlak é n is Testve.em a jáswlybölcsöboz
öl'Tendemi. Jőjj velem.. Menjfinlr együtt a hivek gyülekezetébe. os"e emlegesd, hagyd el m ost kilogá.saidat.
Hogy a jó Isten betegséggel láloz atott meg, hogy távol
,.-agy ottbonodtól neretteidtől. vagy velük euütt
könnyekbe fnllad lelkedben a boldog kan(!SOnyi én!:k
li egyre. panama. abban sir ajkaitokon az ösi zsoltár :
,.Oh en Uram, sz.abaditó Istenem,. beleg szívem na _
ponu. felzokog. Sok nászos éjben térdre roskadok &
agy könl"örtOli: hozzád stüntelen : BaUgass meg. éli
uab1dító Istenern." un. szamú egyhád éneli:fink I Az
én lelkembeD pan1SVldra vi_n -csendül a m;isik enek
és bizó hittel mondom: "Oh jertek unnepeUüok, megsetnett. bns stivek. Sagy fi.nnepén a Sagynak. a Náuretinek. .'\. mr ~ ebbt.eU SZÍveknek Uját ct mondja
meg, a niz.áreti csillag feljött s biztatva req. Azt
mondi? most b Ember, ba tudS2. szeretni, meglelted
T

leaB.. De e ri~ oltu(.2 Ua n sLOiiiJa mellett
oU van m b &I; obts ton-isa b, m. a blUl'6 ~
vizével, az elftá.ntságwal. Ba aka. aUal, bogy eUtDr
hasonló lenek Jb;. sben. Ba elgondolom., h on' &Dll6ta.
ra betlehemi bölc:sóben epkor egy UYen karácson,.
Idöben é lett. · "rjadt emberffáb61 abban a bonaJm"
nagypénteki lelkivlbazban a keh -ten. Jrt 'j.fia. lett
bogy azóta tneDDyit mnla MoU a keresztéu.:t eD:Ibe~
Hagyta rohanni a századokat eu",ásután és J6ro"",is__ nmJt sun tett annak al; é rdekében. bogy magit fel _
kiiTdje a jézusi magaslatra. bogy magábaa eleb-e
keltse at. Fmhert1át. El fog~a l elkemet a vágy, !tLimyn.
kel bennem a hU és minden akadályt elSöprö lendU_
dülettel dfibörögve indal meg bennem az abnt :
Iddig megyek ma eun a:t ÜJlDepen le a mvem, a lelkem mélyén:, amig Qlálok egy bölcsönyI helyet. ott
Jézus számára S m ini egykor a feUám_dh b:lJnalb
az üres SirnáJ az a z:onyok. boldog haUelQjival újJonc:
fel bennem a kartcsonyl batatá.s: ,.Ne féHetek
blr~
.
detek néktek nagy örömöt., mert stiiletett néktek a
megUrtó ... " Hidd el, bogy ez a legnagyobb meg1arte
erö és hatalom. ez a bennÜnk ébrecJ.ö "kar.i.esonyl eró.
amely Jézusban rövid három. ev alatt Oly cSOdilato_
san mutatkowU meg. Felvldítot1a a sugényeket, mer_
tyógyitotta a betegeket , magá bot emelte az elesette.
ket, új szint adati at. életnek. bogy amerre Járt,. a
Jelkéböl sugárzó el"Ök nyom1n megváltódoH a ;r; élet.
Et. a mi nagy karácsonyi ö ri3miiDli: bogy Isten k
embe rben ilyen roppant l eb et~égeket rejtett el. Erre
ébr ed r.i a keresztény ember a karácsonyi suret.et
fényén et és ennek sugallalara. köszönti rá. a világ min _
den lakójára Jé-zus udvözJelét. szent örökségét: Bi-kf sség nektek! Jöjj velem., bá rhogy vagy és bárhol
vagy most, mjkor e sorokat olvasod. jöjj velem testvérem, menjünk st.ívÜnk. lelkünk, s z.ellemiSé,giin1t
m é rhetetlen térein mindaddig. amig a vállainkra nebezedett kel esdjeInkhöl egy bölcsöt össze robatunk az
ú r Jézus számra s at.tán kel tsük étetre benne a ma·
JUDk MegtartójaL S Neki bódolva énekeljük együtt
a betlehemi éjszaka s:r.ent dalát:
•

"Jer, mlndn)·i.Jan ör-ü.!jiink.
"nnepet Den t.eljiink,
Mert s:r.iiletttt ú r Jézus ne);;ünk.'·
U56. sz. egyhá",i ének.}
Petbö István.

es
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Három diák

•

Bezarult a kolozsvil.ri unitárius k ollégium. kapuja.
A t_mk véget ért. A diákokl'.ak nagytes:te már baza ment. csak barom .,érett" fiatalember varta a torockOi.
»elterel. Zsebükben ott lapult az é.-ettségi biz.onyitvány és lelkűkben a szabad unber gondo!aténa k
uárnyai

bornakoztak.

. Az. egyik éÍl, Miklós, s:zü!einek engedt:hcé'1el m ei_
havta arvas'ígAban is temóh ost.táIytársát nyári idő--
tdltésre. A mégik fiu is torockói volt. Ferenc volt a
neve. A meghívot t fiut Ján'osnak hívták.
A jövendőnek három reményét és a diák batyut
,.-ivÓ lI'Z2kér már a borévi b fdon fi.tjutott és a három

•

jó barat a kaptató elött If szállott a sreké.'TŐI: Megunták az ülést. J ól esett. a szekér után mendegélnl.

~osgatták beszélgetésükb€n a kanyargós, szép belO'l ~tan. ~e':.d ez
gették-cseré!gették köveiket éS raj:r.olgattilk a jövöt
Megérkezt:ak estefelé. Az esti ha..'"3Ilgsz6, a me2.6-ról vagy il hámorokból hazatérő !áradt ~ek
E pálya\'álasds útjainak köveit

büs.'zke tekintele t?~adta őkel. ~'~;:kk~~ .vo~:a~!
a torockóiak dlákjaiIa"a A . ,sze;te.J)' o .f!i
""" '.

gasCSÍl.csanemelgeUe volna ~rdós kalaP}a!v~ő~~
kőves mel!e mintha meiCes:r.ült volna. A.
:
tá
tan
való fogad tatáS és at. l:r.1 et!S ,:,acso.ra
J~á~d~nak
rozták, hogy egy-két napl pihen u n
a S:r.ékelykóI'e.
I

:A

,

•

MiJdÓSTI'ak anyja (Mss kenyeret és ,,~modi " ncvczctü kalácsot ls sUtött ~ ki r ánd ulás napJára. Igy j6~
tclpakolva ind ultak cl hajnal fele; azért, hogy J ánoo,
avendéR bar*t láthassa, miként k el fel a nap Torockórt kétszer. Ennek gyönyörfiséget megszemleJvén
kanyargós hegyi ösvényen mendegéltek !eUelé. Ut:özbcrV diák életüknek leg1ri~bb emlélreit elcvcnJtgettók tanárjaikról beszélgettek és természetesen ezúttal is a pályaválasztás körül folyt leginkább a szó.
J _
Az bizonyos _ mondta MikJÓS, - hogy most a
vA!aszű4Pn vagy &ll észre vagy a szivre kell hallgatnJ.
Vagy 'a z ésutck megfontolt szavát kell megfogadn'i, vagy
a szivünkre kell hallgatnI. H átha a sziv adja a jobb
tanácsot?!
_ tn az é~ hallgatok. A boldogulásnál a z ész

a nagyhatalom. - vetette közbe Ferenc
•
_ No, de hiába hallgatsz az eszedre, ha szived
szerint nem szereted azt a foglalkozást, ami élctpaIyádnak mind\.."llnapi kenyere - vágott vissza Miklós.
_ J ános a természe:t csodálatos Szépségeiben gyönyörködött. A vitáb.!!.n alig vett részt. K özben' felértek
a SzéJ<el.ykő tetejére. Úgy helyezkedtek a hegy tetején,
hogy előtt uk terOlt cl a falu és a Szé~lykőről a falu
feló széleseöő "nagyórok" hatalmas köveivel a l ábaik
alatt I.<!rült cl. KIbontották az elcmózsiás tarisznyát.
- H át. János! Neked mi a véleményed ? - fággatia Mikló!.'. - Neked is pályát kelJ választanod .
•
- Nekem még nincs véleményem - felelt J 'á nos
csend~sen. Engem árva sorsom hordozott karJain.
Hol felemelt, holicejtett. Szivemnek csak vágyai
van nak és eszem hiába határozna a jövendőm felől.
- Már p<!dig szerin'tem cl>'a k az ész sz.abhatja meg
a .Jövendő utját - erősködött Ferenc és barnára sült,
fri SS kerek kenyeret mcgakarta szegni. De a kenyér kicsUszott kezéböl és a meredek nagsárkon gUrUU le a
falu felé
. Kenyér n'élkOI, dc az édes, füszere!;, vajas somodlval fogy asztották el sült szalonnás ebédjiiket.
..T iz éves iskolai találkozójuk volt. Az osztálylársak
~gyutt ebédeltek tanárjaikkal. A multat a j elennel
össZ~apel>'Olva kévébe kötötték élet ük vetésén ek kaláS:Z~lt.. .Tanárok és tanitványaik mind megvoltak.
Aztan Ujra szétszéledtek.
A h(u'om j óba rá t még egyiltt maradt és este egyik
vendéglőben vaesoróztak. Nekik még külön ; s voll
bCb'Wl nl valÓjuk. Mindenik b esl.ámolt a maga sorsáról .
- En' nem panaszkodom - mondta Ferenc _
Jól v.álasztoUum pályámat. Az ész szavára hallgattam.
.ló módban vagyok. Amit szemem szóm megkiván
megs~.el"eúl.etem. A pénz cs<'"llgése é~ az ~ szava egy~
forma. hango n Ix!szélnck. Nem tagadom néha a szí~cm I ~ m egszóla l cselekCdeteüu utján; d~ n'émi haboás után a hideg ész parancsát követem. A7. élet kűz
delem és l egerősebb Iegyve!'C az ész.

- Nálrun, - tolytatta Janos - az ész CS'Hk tcrvezó: n szIv a tanácsadó és a aalda: a lélek.. Mi hé..rrn.a.n íormálJuk ,a sorsot. Az ész kezéból sob'u>r eJt&..
ratlanul ls kicsuszlk a friss kenyér. Mint ahogyan _
~rene a To kezcdböl ls le&UrUlt a Szé.ke1yk6 teteJér&
kenyerünk. Emléksz.e11 A sziv keresi akielégitó me,oldást és a lélek méa lU kalácsnak és a Billt szalonnA.n:ak ellentétes Izét ill ~lfogedhat6vá teszi. Hát nem Igy
voU a Székelyk6n is? Ax ember belső világát az ésa
szava. n sziv é;rzése és a lélek hite adja meg. Az b
és a !>'ZIv csak tényező, do az összefog1al6 il lélek..
Mért a léleknek korlátlan hatalma a hit e dolgok telett. Hát , Igy élek.
lós. -

Szépen szólottál (János, örvendez.ett Mikpapnak kellett voln!a lenned,
.

K özben sok Idő eltelt. Elérkezett az 50 éves ta lálkozó napja. Csak heten voltak már éle~ a&
osztfl.lytársak közül. A mi hCVom 1ó barátunk; köztilk
volt. .Volt tanárjlUlk már a tkmctöben pihentek. A
találkozónak első aktu~ az volt, hogy tanárjal.kn6k
süppedező slrdombját látogatták m{;·g.
Ani.int a temetőből lejövet a hét örog diák beszélgetett, Miklós elmesél\() nekik a szélrelykoo kirándulásrolk és a 10 éves taJ.álkozá"lJlak. vitáját. A hét
évtJzcdh<!z méltó bölcs iigyelemmel h allgatták, I>e::r&
mosollyal és az életbölcsesség Usztult öröméve1.
.. Mikor a már más célt szolgáló régi kollégiumi
epule t eló értek, meiállottak. Mintha lelkilknek megpróbált világában újra élnék a diákévek végét és ..
életpálya kezdetkt.

á'
J á nosnak n szcrne CSillogott· Feren
fll!otl ti megltJet6dósnck néma kire'ezé
c
arc
n IS JátJ
"..

- ~rtdekCll, hogy mi lyen' talál6an rajzoltátok le
sorSOlO II , - sl.ólal t meg János _ A- é
cgyszcrGbb és méijL'i' Wbb a Uéteknél z n pályám
nmltllmb6t és II "'lcgénySég fogalmáb6~Z.
ásors~m
Gn7.dl1lkodom, mert II t~rmés~.et.et SzcrC\()m ~,I ~~ftl~.
hOffY nem volt senkim-semm im AJ. Isten l' u . o ,
adott alám. KJcslt, aztfm l\'agyobb~CSkát Aerr:::AÖ földct
Vel rl'l, Je u Hok gond sc téhcr.
.
""nz. nem

t!n

Mlklóv örömében kocctn t.ásra emelte poharát

•

A mélázó csendet Ferenc törte meg, Jflnoshoz tordulva :

•

- Jáno~! en' megigazultam a 10 éves találkozó
alkalmával mondoUaidon. Azóta lU szivem is élez.
Beszél. Csclekedetelmnek Iu!árja a hit. MegtaJ.álttua
azt, ami hiányzott életemből.

- en

gazdag lettem, - szólt Miklós. - Bő kenyeret és a hál a tE.1llérdek kincsét b irom. A gond. nera
, rog rajtam, mert lepereg' II mások gondját is hordozó
lélek páncelján.
- :tn pedig, - mondá JánO!>' - nem lettem szegényebb. Mert az ész szava, a szív érzése és a lélek
hite o lyan összhang, melyet az élet zivatara sohasem
zava l'hat meg.
A régi kollégium ódon falai mintha ragyogó fényben fUrödt.ek volna . "
NagysolymOSi J6z.set'.

•

•
I

Hitvallás

Figyelmesen és némi tünödés3e1 h allga tta a két
barát Ferenc sorsát. AJ.tán Miklós s?.ólalt me• .
- Szép sorod van Ferer'l'e. Örvendek neki A
enyém egészen más. Az én kenyerem nem
"
z
o!yan mindennapi süt.etG, amilyeneket any~gy~L.oC;::
SUlnl. F;mberok, bajba vagy bűnbe jutou cmb
k
SorSa huzódik meg foglalko zdsomban Ha nem erei
a szvern szerint választottam volna p ályArnat, es
rOmb~Jn~ a vls7.on~lagos Igazság kOmpOnájá~emke~~
cmbcd sorsokat. Az én kenyerem i~ tehé
d
sok gond jár nyomomban. SokSZor t"3paSZ~ I~a~ e
,ogy
- ha s:dvcm él7ksét ls ráhelyeztem hivatá
3J. életnek kOml)On'áj ára, _ még a baj jl>-z:.0p~ak ~
mcgcslllanl egy-egy aran yszcmcse-.
l an IS

•

vallások képvi!':E'lői 195I-ben • a kővetkezŐ s7.öveg~'t fogadták el :
"H iszek Istenben, az Atyában, az össores látható 60s
1{lülatatlan dolgok teremtőjében. O lélek. Ö szeretet.
HIs-rok Jézul>ban, a Fiúban, 30 mi Urunkban, ki
élt, szenvedett és m~ghalt az Emberiségért. O ax élet
és a villlg vllagosságll. Uralma túléli az idők"<.-t.
Hiszek a Szcntlélekben, mCly megnyilatkozott az
Apos tolok a Prófétak és a Martirok ($Clekcdet.cibcJl.
E Lélek blztosl tJa a békességet II jóakaratú embercknek.
HISl.ck uz c Byc:..!t1cn egyetemes Egyházban, és . a
H Itben, Re ményben' és Szeretetben egycsült lelkek 100A

sza badelvű

14~'l;é gébeJl.

Hiszem az lstcnorsztigát. h mzCfll, hogy a f)2Cretet
erö!IObb II h:llllln:'ll, és rcmélem ~ örökéletet."
("E.qprll c t

VI"
e e. ! r ancla szabadelvű
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