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A megtalá l't élet
Az evangéliumok szines leírásokban szamolnak be
arról il döbbenetes eseményről. mely H úsvét reggelén
jáls7.ódott Ic arimathiai JÓ1.sef kertjében Jé1.uS üres
~í!'jánál. A Mesterüket kereső tanítványokban való<

sággaJ megdermed a lélek nnnak il minden kétséget
kizftl'ó !cHedezésnek a nyomán, hogy Jézus, akit har~
madnappal

c1.e!ött

temettek

oda.

nincsen a srrban.

Mert amikot' olyan súrftctt 7.uhatagban zajlanak az

események mint az Utolsó Vacsora szomoru hangulatú szertartása és a Husvét hajnali tapasztalás között. bizony olyankor még a legjobbak és a Jegmegbfzhalóbbak is meginognak s el-el vesztik tájékozódó
képességüket egy-egy pillanatra. Igy történt ez az első
Húsvét idején a t a nítványokkal ls. Megrendült em·
berségük vergődik, mint valami tépett, porbavert m a·
dál" il rémület vonásai torzuJnak arcukon. a legszíve·
sebben sikoJtani szel·et nének. d c ajkuko n nem bugygya n ki sz6. Csak a ha lá l csendje s az e lveszett élet
k[nzó, fájó érzése vergőd i k megr a bolt ki fosztott le l·
kükben, Te metőben va n nak, Sír me lle tt á lla n a k. a hol
nincsen már élet.
Húsvét első örömét az em)éke7.és adja. n léleknek
ezen a bomlott zúrzavanin blztat6an, bátorít6an ra·
Gyog át egy szelíd napsugár. A húsvéti misztériu m
fehérruhás a ngyala tör! meg a dermedt csendet: "Mit
keresitek a holtak kÖ7..ött az élőt? Előttetek megyen
Galileába: ott megtaláljátok őt. amint megmondotta
néktek". (Mk. XVI. 7.) Hát elleled tétek má r? Ne itt
ke ressétek. hanem ott, ahol a betegek meggy6gyul.
tak, a7. e!nyomoHak fe lszabadu ltak. a foglyok szaba.
don bocsllttaltak, a siketek visszanyerték hal lásukat,
a vnkok !ú~ásukat. a csüggedők a ]'cménységüke t. Olt
~eressctek ot a hol e lb ukott a gono~ z s győzött nz
uta 7., E::s az emlékezés erejéből sugár7.ó jótékony me.
leg. é r intésére kicsí ráz ik sz[vükben rt hit , me!y te k in.
tetüket az Ures sir mellő l Golilea felé, a halálról oz
é letre fordltja. E::s egyszerre húsvéti hollelujáva! ujjon.s: fel bennük három esztendő sok-sok gyönyörű.
!'lé).!e, szépsége s val&;á~al ]'öpítl öket a vágy a haloltak birodalmából az élet me1.ői felé, II leheletlen
tö~rengések sUppcd ékeir61, a gyógyító olkotó erók
draga humus7.ára, hol a megtérések és o nagy kicn.
~cszteI6dé5Ck jótékony cSodf,1 mentek és men nek
vég be. S a ~it ö ]'ömc igal'.án csak ot~ ,hadt el a I~I_
kUkbcn. Gallle.a ,~crmékeny me1.őin , !iicsiny ralvai nak
dolgos nép.c köwtt, mert akit elves1.ltcttck II G olgot ~
,hán ',.ott Ujra me? ta láltá'k. Róla beszé ltek a ré t virágHI,
a m~ ...Ak lll10mal, a1. G hangja csent:(elt vissza a ma.
danlk énokéböl. a nevét cmleJ,tetlék gyermekek és fe lnlillck <'Gyuránl. Húsvét vl!.sznad ta :l1. elvesztett élc-let és lik az életet nem a sfrban , rl(!m ól holtak vl1á~
Rában tal6lták meg, hanem ott, ahol a nagy megrázkódtatálOk után magárae~zméll az ember ahol a tc.
met6k csend jét feledteti a munka, s al". ~mber keze.
nyom6n teremtő lelkének erejével még II halott rÖ.
lök ls mInd életre kelne..t,

Húsvét örömét le hát az · teszi tel jessé, hogy a Jézust
k et'eső~ k icsiny se~c nemcsak mcgtalália hanem
meg ls érti az élet lényegét. Igazi értelmét .. Egyel őre
még bÚ!ol'lalonok ugyan. mert olyan újszerú körű
!ö~tilk .és bennük. is mind en. De má r tud ják, vagy legc.lubb IS sejtik, hogy miért mondotta volt J ézus olyan
nagy bizonyossággal; ,.l sten nem a holtaknak ha nem
a1. élőknek Istene". Az élet pedig állnnd ó i GKtetés,
s7.akadatlnn ritmus, CSupa szépSég és derú. Alko\ásés
nem rombolás, "égetlen teremtés és boldog beteljesülés. Örök harc és mégis áldásos béke, Harc a roSS7~
a gonosz ellen, győzelmes tiltakozás a halál ellen és
megállás nélküli futás a fejlődésben.
.
l:Iüslvét nyeresége pedig az a csodálatos értelem.
mely a7.t mondja, hogy Jézus . tanftásaival és megvált6i munkásságaval beépfle te magát a7. egyetemes emberiség é letébe s a beépftett erl5ket, melyekkel rövid
három P.v alatt an n vi jót tett szC!mélyválogatás n élkű l
az e m berekkel, ezeket [lZ erőket nem lehetett keres1.tre feszfteni, egyetlen gyaláza t os ftélette l megse m·
m!:o;ftenl. S ezek az erők éj ne k és hatnn k fo\'ább. T áplúljók, fejlesztik az életel. tök életesftik az emberit ma
is. A ker('C:zténvsée: szellemiségében és ,2)'akorl ati tc-.
vékenységében legjézusibb vonás tehát a z élet szeretete és feltétlen tisztelete, Ahol az életből h iá nyzi k
ez a jé7.usl vonás, ott lehelnek az emberek aká r m i~
Iyen 5hftatn~ak is. imórl~g érnd aHal oslromolhatják
[lz egeket. életüknek semmi kő?e sincs J ézusho7.., vallásuk cifrára má1.olt külsőség, amelyból sohasem lesz
igazi kereszté nység:. A megtalfiIt és a mef!;érteH é le t
fi lla po!f,ba n él ő ember ir t6zik o háborútól, megvet
m iden e lle nségeskedést. alakoskod ásnn k hít ,mi nden
kitél'ó m a ~ata r tá st, mely nem swljlMja félreé rthctct·
lenü l a világ Illy uga lmfit, ól népek j61étét s ugyanakko]' féltő szere t ettel becsüli meg és támoga tja m ind·
azokal a töre k véseket. melyek a lkot6 szá nd ékkal,
é pftó jelleggel jele ntkeznek az élet mind en vo na lá n
s éppen e;.>.ért hi vato ttak an'a, hogy llZ á ltal:í nos jólét
és nz egyetemes fejlődés nagys7.erú eS?kö7.ci legy e nek
a világban mindenütt.
Mi ugy érel'-zük. magunkon In pasztaljuk, hogy a
mCl{talált és a megér tet! élet :í.llapatiiba n lenn i; j!l.
megnyugtató, vnlóban emberI és fölemeló s ke r~~7.
ténységünk lé n y~ét és értelmét a bba n Igyekszünk
IdCeje?cSt'e ju ttatn i, hogy e? s7.ü ntelenOl lá ts zódjé k
minden tevékenységiinkön. Ami n t J él". uS mo ndottn,
hogy " A ~, emberek lássák a ti J6 cselekedeteiteket é~
dics6ft.sék a II mennyei Atydlo ktl t", Az é let meghlrtű sMrt és ,tlyözelmCét't folyta to tt k tl?delcmbc n pcd l,tl
va lósf,ggal suírnyokat Itö!csönö? lelkünk nek 111. a h itünk, hogy lsten mind l,tl véghe7. viszi s7A ndéka lt a ., világban, €ppcn cl..ért natO' IJl.y('ke~.cltel igyekszu nk
IIzolslil nl Q.7. O sz.."jnd ékalt, lIlC'rt t udj uk jól, hOGY " Iste n ncm /I holt.aknak. hunC'm Ul". é l6knck lsten .... ",
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Valának mindnyájan egy lélekkel
\

k lo.u.vMt reformá tus \colóA hú,'.,' sk é~:~ ~eJ~~á~Hn~lI'oSSZlgCU l"(~rormMus el.(fia tan r n
úl
l ·'tn. meg Az HIclI:OI"l nt.y,lJézSJa m~~~lldntof~~á:.r\;II.\ nz itvd;\lmi ~tél)" egyik
~!~ÖjénCk engem. nz unitárius Iról. hIvott meg.

NO~~I~fl~~~t!l~~:.~\"~nr~::;:Clmet.

Mli!.lmnroo éeSJ~o~
t játS7.ott HZ erdélyi feJooc1ems it e
fontoo sz.ercPCI' •ta
róla' Moot tehát meg is láthatében. sO~jntb~ ~~~b: ls. ~ nngy hóbort"! el_öU .. jó h.~re
tom. Az u n
rosá k
múvelOdés\ kvzvolt M á r8mal"OSSz.ige~ va
nn ~k Sok iskolfojn. jepont~a volt ,' ,:'jISŐtiAS~á~é~~só . képén n sikságra
les Jogtlkad m" n.
árzó t ornyok templomok.
sU~aJ
hll~rú .tl1zvészé1>cn. nz u ra lom "ál toza.sa
I t oni ':tuLn,dt meg mindc7.ckból?
.a a t. n~oraősu dé lután megérkeztünk Máramnross,!:]~g!Jlomllst\ ra. Nagy tömeg fogadott. lel~es éJjeŰ.i:
~k kö~t seregletl ünk kt n~ ~Uomus elótl! térr~: d " öz.iö besr.é<lek: hangzottnk el. HAt élnek lltya mk e
kies földön ? A rendezők kocsikra t essékel tek. Csa ládokhoz volt un k bes1.áJJ!Lsolvn.
.
Egy kellemes. ny!Ljns filltal fél'fl lépett hou!Lm. Bemu tatkozott s nevemet mondtu.
..
_ Te nál rutl lész sz;íllá.son. gyere nmott VIII a fo.
ga tom ! - fosolt kl"ll'on.
Mint la pucrkcsztóknek és íróknak szokása, mllldj árt a kocsiban kérd ezósködni keultcm .
_ 'Bocsáss meg. fl tnlá lkozás 7..ajában nem .hallotta~n
\"ilagosan u nevcclet. JsmerkedJünk .meg ~öl'.cl~b.brol.
_ Dr. Székely Akos vugyok, sokáLg vál meg)el fő
ügy ész voltam. most magán ügyvéd vngyok.
.
_ S gazdálkodó? - céloztam a két szép tóra . Most miII'
nem. Gyümölcsös ker te mból takarmányozom lovai-

légy jó. nmlllSS be n püspök lll'nak. Nem Ismerem II I
a j6rÓst .
Fölvc1.ettcm FCr-cI1C7. JÓ1.scf püspök úr elé. Szerelő
(öp:ls7.tori Udvö:, désbcn r~zesil1t .
.
- 1'11 i azokat ahiveinke l. nkik érdemet szereztek
rll. cgyhflz:l [~t u nflcsosnlnk kÖ7.é Iktmj\,k. Onncl ls (17.1
akarjuk !cnm. azért IIh' lon\ mcg!! mondta n fő
pászto ...
- Snjnos. én ncm szcrc7.hCIlCIT\ ó,'dcmck(!t _ s z .....
rényk<,dcll Székely Ákos.
- Az Cn müködóscm területén nincsenek unlt.'\riu_
>ok.
- Csakhogy mi ér demnek tcklntjtik aH II buzgó

munkásságot , amit refonnátus testvér eink szolgaIalaban kircjt. MI nz t okul és illapul vesszük elismerésünk kifejezéséhez. Református
ugynn<l7..u-tl fl lélekkel unitá r ius
njá n lOIll fl jelöllek kö zé.

•

- ,ÚgY-e. hamar viszonowm n látogatúsl?
.- Nagyon örUlök. Sokat érdeklódtét kolozsvári
Sionunk Iránt, hát idevllgytál.
- . Nc.mcs?k a vágyakozás. Meghívó levelet knpta m
• P,ÜSPÖk urtól. ReAd hivMkozlk, a rra a jelentésl'c
am t rólam tettél nekI.
.
Val6b?n besZéltem l"Ólad . A püspök Úl' jónéven
·'6~'
~~ utJalnkl·ÓI. cgyhAz\ jellegü tapasztalataink ·
......,...... molunk.
- KÖ$:t.önöm, hOiY rólam ls, HAt eljöttem. M o~t

d
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főtanácsos!

Legyen
Magam

- Hálúsan kÖ!;7.önöm - fogadta meghatódússal Sli'kely Akos.
Es alOn n gy\1léscn letelte n főt anácsosi esküt. M a
is buzgón éL'deklődik s7.ülö ej:!ylu\za ügyei iránt. Jelenleg a pestlőrinci unitárius egyhálközség tislteletbeli presbit CI·c. KözelebbL'öl n bud apest! rő tanácson
szel'etettel swL"ftottun k I,cl.et (és unokfllnkL"ÓI beszélgettünk).
Egy hősi korsl'..al, nem"s emlékeit. test véri szeIlemé t hordozzuk l"lkü n kbcn.
Gyallay Domokos

------_._'--'--------_._----------------_.
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A t e mplomi p"dok.ban

·vé 'em. é nr8~abad8ága

""I.

_ Bizonyosan sokat tudsz itteni atyafiaink életéröl.
Szíves engede lmedd el majd elkérd ezgetlek. r-.Iilyen jó,
hogy hozzád sz.álláso ltak be.
_ tn kertelek..magamhoz.. ..'DJ.dniill ik és is unitárius
\·agyok. At)':i.m Dicsőszentmárt o n környékén unitárius
faluban szIlIet etI. tisztviselőnek került Máramarossziget re. Nosza. újra kezet fogtunk és el"Ösen ör" endezlünk. Unitáriusok ha találkoznak!
_ Úgy létsl.Ík, részt ,"eszel a reformátusok eGyházi
mozgalmaiban?
_ Ugyancsak részt veszek. tln vagyok a helyi re fol'mátus egyházközség kurátora. Mint ügyvéd. sikeresen lnléZ-getem nz eklézsia ügye it. OgY"éd és református gondnok vagyok egyszemelyben. Sl'.ékely Akos
üJ:)",éd \ és kurátori munkásságlma;c mi. missziós kirándul6k is nagy hasznát láttuk. A músorok végrehajtása elé ugyanis ne héz a kadályok gördül tek. Sz(,kely Akos a 7. Ö k\lrá torl buzgalmáva l megszereztc ;1
hat6ságl engedélyeket.
Kolozsvárt az u nitári us fő t anács gytilése i ösz utóján vngy tél elején 1..aJlannk le. Milyen kedves. rölemel ő talál koz{ISokl Abban a7. IpÖben. nmclyröl emlékezem, nz ország minden I'észéböl fölseregl e tlek n
hivek. Nemcsak azok. akik tagjai voltak a [ötanac<;nak, dc 50kan önszfmt ukból. hogy elIeljenek lelki élményckkel . A kollégium folyosóin folytak a testvéri, v ldlim köszöntésck.
A ko llégium portása lépett hov.úm.
- Szíveskedjék az előcsarnokba fáradni egy fé ~ [j
"árja olt.
.
satcsletek. hát Székely Akos fogad nagy mosolygús-

kun'tlor?

Sokat hallottam u lúm p lomi szószék sz."lbadságlirÓI.
de a padokban ülök állásCoglalósa nak kérdéséről csak
mos t o1vas tam elosztk ~~. L . Harrison érdekes ir:ísa ból. A szabadel"ú egyházakban általánosan elfogadott
elv, hogya templomi szószék csak akkor töltheti be
hivatasá t, ha a pl'édikát or nyiltan és teljes szabadság·
gal beszélhet bármely tárgyró l. Minden kísérle!. mel)'
II szónok gondolat ainak vnAY sza"ainak cenzurázasara
ir ányulna. a vallasi liberalizmus n lupc:lvét sértené meg.
Csodálatos. hogy n templomi pndokban ül ők vélcményére nem sokat gondolunk. pedig n vallbos gon
dolkodás lényegét tekintve. őkel is ugyanilyen szabad·
ság illeti meg. Vallási dolgokban minden embernek
maglina k kell hnt,lroznia. Senki mlis, legye n bá r mi l ~'e,
hires. kivá ló egyházi sl'.onok. nem ha tá l"Ozha tja meg.
hogy
pudok embere mit higgyen vagy ho~ éljen.
A szószék felndatll, hogy az eGyetemes igU1..sáAokal
megismertesse az emberekkel és segitse öket. hogy 117.
igaz életre vezető utut megtnláJják. AmikO!' fl prédi·
kátol' elérte azt, hOIlS II hallgatóju mtiL' maga is gondolkozik: teljesiletle I(')tfőbb hlva1(is{it.
Ezért kedves hnJlgató ne nyugtalnnkodjál. ha történetesen véleményccl n('~\ egyeznék meg nzza\. nmit a
sl'-ószékl"ÖI hollolll\l. Ne l'iirkóz.7. cl nz Istentisztele1ek
hitogatá sátó l. mert mást mondott. mint nmire tc gond oltál. 11 (1 mIndenkI eSJ'etértenc a prédikáto rral. nkkor
nem volna éI·tc!me n szós1..ékl s7.olgálntnak.
Egy egy há z akkor eros. hn vannnk "ilági em~I"Ci.
ak ik szcrelnek gondolkol'.fll. Az unitárius el?'ház történelmét ho olvnl1od. minde n InpJfLn SlZ elmult 400 e.sz;
lendón ek. ta lalkol'.ol ezekkel II fennkölt ltondol~o~"lSu
világi e mbere kkel. Hnllgnsd figycl('mmcl n predlkátort . .. de mngad ls gondolkozzfL1'
Gy. J •
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egyházi hírek

Egyház,I/l1k állal1l segelye 1962 évre

Az E,,"htlZllk Világlonácsd nak, ~ elmult eY ~~
berében Ind iaban tarto t! k ongr esszusán m~g[I.g)·el,?""
ként az u nitárius vil! ii:mozgal om. k é l jeles, k ep\'1selóJe
is részt\'ell d r. H . Faber leydem egy e,telnl prof~zor.
az unilAri us vilAgnö vetsé& tav aly nynron rnego. a laszlo ll új el nöke és dr. M . N o\'ak... Prá ga 'pü ~pöke. a Csehszlod k ejO' h á z u j pa triárchs)a ~m,:lyeben. Dr. 1"<1 ber ~m olójában sajnála ttal aUap ltotta meg, h o gy
az ujdeJhii k o nires5ZU$On e lfopdo tt hitelvi. alap
"abb m éJyi tene a szab.dé k ot. II k~reszlényseg ~alado
és maradi szárnyal közölL Ez egreb~én!. az. első eset,
h ogy az unitári~us h h'atalos képVIselot ~t venek
a taná cskozásoll on . A ki küldöttek felh~?k az al kalma t a rra is h ogy megl á togassák az u n.:tanus szellem ü Brahma ~maj egyhá z tób b _RYilleke7..e~t ,és ~ ál
koztak em1i1et1 egyhámak a. !ov~ros.~n elo sz~..m os
j e les képvlselöj é\"l~l. akik a z md la l k özéletben e!oKcl ó
helyet tö ltenel;; &e.
.
. . .
••...

to-:

Az a ngol uni tár iusok euh'l április I nagyi} w esu ·
kel a szokástól e lté róen. nem h~tközben, hanem
elsŐ it ben fOlti ' k vasámapot is magá ba foglaló
week--enden megtartaoi. Ez lehetŐ\'é teszi. h ogy
az.. c\'i londoni kö.zgyülésen a világi elem és elsőren ·
den il gy ül ekezet fiatala bb tagjai is rcszt ,"egyenek.
A közgyuJést kővetöen Kie lly John lelkész, az angol
un itá riu sok központi t itká ra, fe leségével együ t t, meg·
látogatja a z angol államközösség terüle tén fek vö u m tarius gyü lekezeteket, e1s6sorban Ka nad ában, DéI-afrikában. Ausztráliában. Újzélan don. A n igériai Lagosban levo uni tá rius g}'"Ülekezeret az elmúlt hónapban
látogatta meg, R. Tayl or lelkész. Az Inq uirer hosszú
bepámolót k özölt tapasztalatairól. A tanulmányok
irója megjegyzi. hogy Lagosban egy a ngol lelkész misz.szionáriusa lehetne az unitári us gondolatnak. mel ~"Il ek
hh'ei közé az új szabad állam \'ezetöi közül is többen
tartoznak.
A lap egyik kesóbbi ~mában a szerkesztóhöz irt
le'-elében az oxfordi unitárius teológiai fakultás E10i k
hallgatója azt a nézetét fejti k i. hogy elég \-olt a gyarmatositó jellea:u egyházi missziói. tevékeDy~bo" Az zal segithetünk a lagosi Uflltariusa.':;:nak. ha alkalm .. 1
ad nánk arra. hOg}' egyi k- másik fi atallelkészjelölt unitárius fwrultáson fejezhesse be ta nulmányai t ,
Az angol unitáriusok nagy harcban vannak az ang_
liai protestánsokkal. Most ,"an háromszázé\"es fordul ója annak, hOg}' 1662-ben kétezer angol lelkész elszakadt az angliká n államegyhá.ztól és létrejönek ku.
lönbözö Protestá ns felekeze tek.. Az annaki dején kiszakadt lelkészek gyülekezetei közül közel kettőszá z nia is
unitárius. Ennek ellenére a közös proi.estáns egyházi
emlékiinnepsegen a rendezőség nem a d on m egfel elő
képvise1ete\ a z unitáriusokn ak. Mint h a a ké t világhábo~ közti id ok hazai unitlirius-protestá ns viUongá sal el~venednCnek fel e h irek olvasasa közben, amik'~r
a protestáns Bethlen Gibor szövetség rendt':Z\'"én\'dn
" em megfelelo szerepet adta;';: egyházunk akkol"! k éin'i'Selóinek..
Az ame rikai u n ltári us-ur.h ' ersal ista egy házi ÖSszeol\'ad~a!t _lassan, már lá tható eredményei is ' <annak.
i\ Z ~flItanU50k. es u un ive.rsa listák eddig külön-kU lön

megjelent haV! szemléje most összevontan jelenik
m~ C~kkei ele'-enek és ' érdekesek. Az új egyház az
eddigi e\'sz Azados tradiciólÓ! eltéróen. évi kÖZgyűlését
nem az u ni tariusok és az u nl\-ersa1isták közÖS M ekkiJaban, a Massae.h use tts allambeli Bostonban tartja,
hanen: a fö\'árosb&n. Washi ngt on ban. Az idei május.I
kozC)"Ulés erdekes kísérlet lesz ebből a sZempontbóL
A romi n:ia i unitiriusok az 1962 lh -re is megjelentették egyházi lUi.Pt.:irukat d r_ KO'-ács Laj os teológiai pro-

tes570r, egyhUi f6jes:YZ6 szerkesztésében. A 2. én:l.ekes
Cikkeit l.llnertetese.ire méi; \"lsszateri..mk..
ao«ol unltárituok békemozgalma rebruárban
Manehe:stu ben navgyúlést tarcOlt, .'\2. Uni tliriusok és
• bomba" C"unen. A gyúlben felszólal t tö bbek közt
ft W Sot-ensen londont unitarius lelké:sz., az angol
munkáspán ba1sumrának eai k lsmen parlamemi
As

A Forradalmi Munkás-P al"8SZt Kormány a folyó esz.
lend6ben is változatlan ösnegben fol}-ósit ja l'IO"há..zunk
államsegélyet.
Egyházunk 6sz.inte hálával kmmni meg ál lamunk '-eze tólnek jóindulatú gondoskodása t és azt fokozou felelöuéggel veg.z.eU munkával es népünk irán t écrz.ett.,
mcst telje5Cbb szereteUel \iswnozza,
IllJJll llllllJUJl ll lHll llllllllllllllliUilllJIlIlUllI lUlIlIlIlUUil1l1
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Tizen hét eszte nd (lt forgott az id6 kereke az. emle.keretes n a p óta, amikor :;ok-sok szenvedés és megpróbálta tás után ismét főlgyUit lejfutk főlön a béb
és szabadság csillaga. A füstölgő romok főlöu egy uj
vl1á2: kÓlVona lal IX.ntakoztak k i nemeinlt elö~L A
dolgozók állama lettü nk. Kemény, következetes, tervs zeru munk á ra alnpozolt és ered ményekben. sikerek.
ben állandóa n gyarapodó állam, amelynek alkotó k özóssége a dolgos magyar nép. A folyó e.,.-J költségvetés. am elyet a közelmuh ban emelt tör"\-ényerőre a népi
tör vc nyhozás testülete: a magyar orsz.ággyUlés, _ hú
túkre h azá nk m ind tágabt; lálÓhatár... magába ö1eló,
fej lőd ő életéne;'. A törvénnr é "ált költseg\'etés sze..
rin t, m in t ismeretes, a beruházásokra szant ÖSszeg
közel ,15 százalékát a z ipar kapja. A v~i parban pél_
daul több rrunt 15 százaléld\al. a \ilJamosgépgyártásban pedig 11 szazalékkal lesz magasabb a U.rwe
lés a tavaly inil. A beru há zá si összeg közel 18 sázalélGiban a mez.ógazdaság rf=esijl. Az i dei k öl t.ségve:.és
megfelelő anyagi eszközöket biztosit a közlekedés fejlesztésére is, A \'asu t új ' illamos mo.td.onyokat, sze..
mel vk~ika t k ap, EgI-ufgügyi leladatokra., an:r a- és..
csecSemö\'éde lemre, kórházak, klinikák fenntaná:sá...ra
4,665 m illió fonntot. szociál is ',,-=ad ásokra 648 rom ló
forintot kell forditan i, A k öl ts ' gvetés tudornanyos kutatásra. nép lIlúvelési. kulturális in tézménye.~ sponlé:esitmények fenntartására. mÚ"eszeti in tézmeil)-ek
tám~atá sara 1,686 millió forintot biztosit. Mindez.
,'éget"edményben 1945. á prilis 4_ finnepi napjának
a jándeka.
Amikor uj életünk elsO szép napjának .forduló~ára
emlckezii.nk, hajtsunk fejet -azok e lött, akik államunkn ak e jelentős beruM zési ösf?egekkeJ támogalon l ejleszlés! le n 'ét sl.Í"ÓS aka ra terejük kel. fáradha ta tlan
m u nkájukkal a megvIJ I~ Ié.s u tjára segfti k: dolgos
magya r nép ünk és annak alkotó eréfi)'ej e16tt..

kep,tiseJÖje, és Harol d Steele etJdk unitárius g}i1leYzet tagja. aki annak idejen a ~"lde ?x d~_~"'"
sok eUen tiltakoz,..a a robban tas S7IDhe1yeul kiieiölt
SZIgetre aka n utazni, s ne'-e bejlirta a vjlágsat"jót.
A srfijci un itárius Intézet, a dlu...'"\\'a!den:i A1~
SchweiiUf" College, az idei n)'án tanl~~"4 keleU es
nyugati el6adók.a t kén fel. hogy 3 béke es a% cgy:u:.ás
mdlett e!é:s ~I tartsanak előadást.
,
A K elet- Xl/1I pcz l J..""O=oHi b&;es ~-rn.as meIl~t 1~
gondola tát ~'házi. síkon szoJiá1 ja az a hu" ls.. . ~
dr, Ya ber prof: Hmr s:zeptembeTben ~gla toealJa, a
.......
= .< _ . .
~~ ~
umtárius
csehszlO".......I81. ro",.; udSI ~
,
.,<1
.-eze1
e:gyhaza1r.at. ahol l~to1j<lr"3 mml a ' 'l gszenc
bban,
fiatal titkara 1939 ben jan B.21osa k \-aQ'1.mk a
d
hogy emlitcu o rsdp fejI6dEs~r6! is be$ZámOI maJ
ut l""
'e v"czt<..·, ..el
. __ e·
F e r e~ J ...
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cves

lOr-

«uJOjll 111~almao61 az cgesz világ hódolata tiszteleg
Ilalnutuuan émléke elŐll,
J:.iY l'orlSJnout/l rr!cUCLti szigeum látja meg II napvliagol, S2.ulótcrcsclu kis vámmvauHflok GyelmeKekénl.

11 cves koraoan leiDe kellett szaknania tanulását, mert
tizclCSkcplclenné valt atyjat az adOSok börlönélle vcteiWI.:. A lIt is Kilroly IS Ket evet tolt alYJával a bOrtimben. A ~erme" kesoOb munkaskent egy cipopaszt.lfi:yllrbn keruI. lit Ily~r oeplllolnluSl clöszor a lel ketlenul
KluzsorazoH "gyermckmunkasok kietlen, keseru élelelle. Hozzá nasonló koru gyermekeknél s,roKatlanul
éles megtigyelOképe:;sege teszi képessé arra, hogy évtizedek mUHun is az élményszerus<:g frisseségével é:>
mcglepő jellemző erejével úIHuu olvasói elé =Y1U·U
iyemlCkkora szenvedo kis oszlályOSlársainak sromon..!
clctkön.ll ményei!.
Apja kcsobb kis öl"ökséghcz jut, a ilú folytalha tja lanulmunyaJt, amelynek bcwJclkse utún ugyvédi gyakornok, majd újságíró, kesóoo parlamenti ludósltó lett.
"Va:t.latok" eimen összegyujtölt mu\·ei "Boz" irói néven látnak napvilagot. t::gy kiadó felkéri, írjon kisérő
szciveget Seymour karikaturistn rajzaihoz, amelyek e gy
londoni "kocavadás'.c:". klub tagjainak kalandjait ábra- :roIJllk, az akkor divatos fiJzetes folytatasokban. 19y
szliletett 11 "Pickwik Club" s ezzel alapozta meg
Dickens lrói n épszerusegél. "Twis\ Olivér" cimú regenyében az angliai "dologhazak", "szegényházak ' erkólcsi mlazmáktól fertözótt levegŐJé t súnti szenvedó
hősei kóré. "A kis OJivé!' alakjuban az emberi »Jó..
örök \5n 'cnyü elvét kiva n\.am meg!OJ·máln i - vallju
Dickens -, mely minden gonosszal szcmbeszall es a
végén teljes diadalt arat." " N!cklebey Miklós" cimú
~ényében II " szegények. iskolá' -ját rajzolja meg
drámai vonasoKkaI. Testileg-lelkileg elnyomorodott
gyermekek, brutális ne\'elők életből ellesett, szánalmas
tJgurá.i néJlesitik be Dickens e )·egCnyének lapjait.
1841-ben Washington [rwing meghivására Amerikába
uta zik. ÚtijeiYzetekben számol be erről a z ú tjáról,
amely eia·cbként ncm kelt lelkében különösebben
kedvező benyomást. 1M3-ban jelent meg egyik legolvasottabb muve, II " Karácsonyi ének·'. ~nnek kiadását mC!gel?~n lá\.Ogalja meg Londonba n a "Rongyosok Iskol:\. -Ját. A brit fővá ros legelhanyagoltabb gyermekei tanulnak itien. Az Iskolában tapasztaltak megdöbb:n tó h~táSl v~ltottak ki lelkéből. ~r/.elmi benyomá5a.i.nD:k Irodalm! vetülete ez a mú, amelyet
Thackeray, az angol irodalom másik kiemelked ő kcpvlse16je "ne~zeti jótétemény" -nek nevezett. Scrooge, a
~,ukar,. kaPZSI, a " gonosz ga ulag" karácsony éjszaka
unnepI hangulatának ha tása alatt változik "ember·'-ré.
~. szellc:me k , a~e1yekkel karácsony é jszaká ján Scrooge
\ las.kod!k, tula jdonképpen a társadalmi felelősségérzet
a kÖ~~i kötelezettség tudatá nak lassan ébredcz6
megnYIlvánu lásai. A krónika fe ljegyzi hogy Dickens
e regényenek megjelenése nyom án.. AngÍin tehetős kö rei
valóságos csck kzá pori zúditoUak a jótékonycé lú intét.mcnyekre, ho~ a rászorultakat lá mQli:uthassák. Tén y
az. hogy az Ir Ól toll ava tott meste rei közUl (kevesen j ~_
merték oly lényegbehatóan CI S"".t.egény néprétegek életét, sok gondját és kevés örömé t, m int Dickens. Mél y~gCS .human17.mus, 6szln te együtté rzés á rad müvciböl.
cm JUt cl azonban a nnak fellsmerésélg hogy vanna k
ké rdések, amelyeket mély reható tá l'S8dal:n1 és politika i
",rormok nél k~,1 m egoldan i nem lehet. Hogy a .,SZUe,'Uis olaJcsepp , a f ilantrop ikus c r7.ésekbö l faka dó jó'konYkodb, az elnyomottak sol"$lIt gyökerében megváltO"7.\.atni nem tudja. Dickens egyik legnagyob b é r de4 UNlTARI US tLET

me ~is az, .?ogy Illegmozgatta CI. tárSQdalort~ u~lu T~_
legelne/c
lel/cunneTetel. Tette ezt olyan ko,... , 0_·
k
h. .
~ .. I or
az egy""u vagyonszerl'ks, az oncélu élet minél ked
zőbb leltétel~lllek minden áron való biztositása so::k
elölt szinte ~uzárólagQS törekvésként jelentkezelt.
1850-Oen Jelent meg legnagyobb alkOtása, _ irójlinak
c~yben legkedv~Jte.bb regénye -; Copperlield Dávid.
l::z a reg~ny il vUág.m:~dalo~ eszményien szép és a val6~.gOt htV~ ~ükrö:ro legkiválóbb önéletrajzi regényei
kozé larlOZlk. E regényében Dickens, Saját magá t aOla
s ma~ körül a világot". Dickens mi~den regénye _ ~
COp pedieid Dáv~d legi.nká~b - _eGy-egy fényes könnycsepp II s:z.cnvedokkel egyuttérzo emberiség szemében
Mi unitáriusok, kUlönÖSen meleg érzések.kel fordu~
lunk ez ünnepi évforduló al kalmából Dickens emléke
[elé,
f'entebb már emHtettUk, hogy Dickens amerikai útjáról ncm kedvezö élményekk.el tért haza. Volt azonban
mégis valami, ami lel két otthon megga~ag1totta.
Akikkel Dickens ugyanis Amerikában meleg barátságot
kötött, mint pl. a kitűnő költő; Longfellow, mind unilariusok voltak. VallIIsunk nagyon megl:agadta képzeletét, hazatérése után is [oglalkozott a vallás dolga ival.
Töprengései nyomán végsö döntésre jutott; a keresztény vallások között az unitárius a legjobb, Túnödéseinek eredményeképpen könyvet is Irt: "A gyermekek új
tesl.aInentwna" eimmel.
Dickens szellemének tiszta Cénye ott világj t ma is, a
béke, az igazs4g és haladás útjait kercsö jóakaratú emberek szivében.
y,

Hönyörgés öröméri
Keresztem árnyékában bús magánosságomban könyörgök
,...
Hozzád Uram; töltsd be lelkemet örömmel.
Az első hang, amellyel jelt adtam a világna k él"kezésemről, a sírás volt, Amikor mások számára elhalkult ez a sirás, számomra nem én véget. Hangtalanul, az élettörvény csendjoben szivárgott be lelkem
parttalan mezóire, s életem vámszedój~ lett.
Az első el·ecskékbe észrevétlenül hulltak bele gyermekörömeim tört dara bjai. S késóbb a folyammá
dagadt ár magával sodorta a termő csókok örömeit,
a Ciata l izmok feszülő erejét s a szines álmok reményeit. Az élet igazi é rtékel: a szellem fényessége,
al. érzések hatalmas skálája, a hit boldogsága, mint
fehér sil·ályok keringenek az ör veny Celett s félő,
hogya v ihar könyörtelen ereje letöri szárnyuka t s
sorsmegadóan hullanak alá hulláms irjaikba ....
Ahogy u babHoni vizek zúgását hallgatom, feltör lelkemből a vágy: öröm. te ritka vendég, ~lIj meg 1......:;olább !·öpke pillanatra mellettem s vonj lényes SZIvá rv á nyt könnyeim cseppjei fele tt .. "
Kérlek Uram mégegyszer t öltsd be lelkemet a tavasz
himnuszikv::1 a frissen sarjad ó fúszikl halk zenéjével, az órök t isztasái szent valóságával: a virágsz.irmok pompázó színeivel és édes illatával, mad a rdallal és et'dó csendjével.
Tis ztitsd meg lelkemet, hogy elmeriilhessen a liszliin
ragyogó gyermekszemek átla tszó mélységeiben, s
vlsszasugá roua az embe)·! mosolyt, az élet legdráglibb ajándékát.
S legnagyobb örömöm annak a tudata legyen, hogy
Tc mlndenkol· és mindenben jelen vagy s ezért ~o
hasem lehetak: árva s nem gYlötöl·het nl. egyedullét szomorúsága. ..
.
Ur am. T61ed jövök s Nálad szeretnék megpi henlll. ~
Te orsz.-'igod a z öröm ha z.'l ]n. Szánd meg szomoru
gyermeked s
Szemedne k egyetlen suga rával küldj ör? met lelké~,
hogy sz( vének utolsó d obbanásakol·, ajkán mosob Iyal bÚC!l úzzók lé té nek ettől a z állomás..\tól.
.,
Dr. S za bó U I\ n
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Az Evangélium fényénél ...
!\1áté Z8. 5-6.
..T i nt' #I~uk. mert tudom ,
hOf1ll ti meg/eszi tell JézUS I
keresitek.

Nineun ill, me r i / el tamadoU,
amint mt'gmondOUo. t..-olt ".
AZ önmagunkbaszállás nyomán, a mtogigazu las útjin teltünk egy-ké t lépést. elóre - swretnók hinni. amint hus.... ét Cele közeledvén a b6jtl idők m orálls
kö,'elclmén)'e it p rogálgattuk beUm~ni. Ez ~. önm3gunk tartós \'izsgálata. a m ire a husvét eloUI Idők
amúgy k(Ste1eznének. e gyAltalaban ,'egyes érzelmeket
és megállap itások a t képesek kiváltani belólü n k: szo-

morüságot meglevó h lányouágaink miatt. és ö.römet.
lelk6edést ketsegtelenm h ozzánk tartow lelki es szellemi é Méke ink hittán. Bold og ember aki virÁg"asarnapjához úgy érkezik meg. hogy már né"?,! reális önmegismerést " (vott ki magának és egyensulyénéket s
Igy oda tud állani lélek,ben a hozsá.nn~. sokaság

kaz.é: tudván. hogy szük.!ege "an 3rra, a m it J ezus hm..
de ug)-anakkor sejtvén. hogy egy-egy ilyen örommá·
morban nem \".állódik meg életünk. - 'I.'alami töb tt.
ne." és sulyosabbnak is el kell t ehát kÖ"etkezn ie. A
nagypé nteki gyász sűlyos megpróbáltatása is régig v()-o
nul az ember életen, ha beleheJ}'ezi magá t ezeknek
a heteknek a rit m usába, Végig'o'onul, mert érti, h ogy
az a tennkretes. ha fáj benne. aminek fájnia k ell; de
nem hull tehetetlenségre hanem inkább eszméló lélekkel szimlálgatja a tórténel~ nagy tamidgait. mi·
nerint az áldozatok. \"alami eljön~nd o jónak a mag.
w!tesei: a nagy áld ozatok valami nagy jónak az elln·
dit6i: s az egésren 1l2 ~" áldoza tok. valami egy etem"

Ethelbert Stauffer:

(lrvényű

minden embe~n secltó erőnek a megjelenéset jelzik li világban. Az. amit Jézul Kr lntul hozott
az ets6 nagypénteken, egy lInmapban véve euedűl.
dUó nagy Aldozat, melyre a teológiAIlak kü11m fo..
ga]ma van: a megvaJtás. Hon'tartoz1:t ehhez a nagy
muhöz. a megvaJtáshm.. az ti hArom esztendő mig
SÚ'jjeljérván hazájában. tanltotl ~ GYÖg)1tott' min.
denfele mindeneket : hozzátarunik az a 30 esztendő
mig a bethlehemi jil$zolbölClÓtól kezdve a J ordan k~
resztelőlg eljutott; houátarlozlk annak a negyvenkét
generációnak minde n erófeszítése, mely Jézus CIalM.
fájának egyes személyeit \estesiti meg vln zafelé, s
készteti az embert, hogy rajta elgondolkozzék maga is,
- belelé. S hozzátartozik e nagy műhö%" a meg\'álwhoz az, emit eredményezett Jézus K riutus sz.ámara:
feltimadásl. uj életre kelését. az örök~éo...aló érti:kek
rangsorába egy uj elem briktatáiát; an a bizonyosságot. hogy a testet megó'hetik. de a lelket nem, a
test porrá lészen, de elváJvan tóle a lélek és szeUem,
a halhatatlanság pecsétjét hordoua magán, Emez
utébbiakrOl az ember oak j delg~ráill gondolhatja. hrn:y
a testtel egyutt a sima hanyatlanak és ott is maradnak.
Feltámadnak ezek, uj életre kelnek. újra munkálkOO,
nak, ha ".! es iH " an a dolog lényege, Úfra munkal.
kodnak a mi emberi eletOnkben. ha mi magunk hordO%ÓI\'á \'álunk ennek a megv!ltfut szolgál6 kriszU1$i
erőnek, fennkölt Jéleknek es szellemnek. Nagypéntek
és M.$\'ét ünnepen tekint.síink a meg!eszfttetés és feltámadás grandiózus történésare azzal a Iael<kel
amely megérti, hogy ezeken kereutül nékünk ajandékona a mi mennyei Atyánk etl"Ibe1Té épülésünknek
áldott eröit. Amen
Bencze Mirton

./Ilii fIlM/,d

ECCl' homo, A názireti Jézus onmaga·
rój Oldott kinyilatkoztat''' ának !egmelyebb lén)'ege akkor tá.."Ul föl amikor bj:wnysá,guhe!einek e ket cso-ponjat és e ket bizonyságc:sopon eg)'mashoz ,-aló "1smnyát kezdjük megérteni, Jellem1.'Onásainak e két
csoponja kÖZöu nincs semmtfe!e egymásmellenjség és
t:g) Illisutan j s á g nines semmi!eIe paradoxon és dialektika.. ellentét és ellentmondás n incs semmiféle fps711Jtség "ag)' _konkurrencia", Mu SZÓyal: a ná vireti J ell'S
nem egyf.el61 lsten, misfelől ember: nem e gysz.er lsten. másszor ember: nem el6nör lsten és 3V.Itan em~: nem eJ6sWr ember és 8.Z:Után lsten: nem l.s.teo és
m~ ember; nem ember es rnegis lsten, ÖI1magir6l
srOló Mmny.sa.gl.ételnek e Ül C$OpOrt;a a Yalóságb;m
egybeEsik. Ez más SZÓ\'al azt jelenti, hogy cr:'.. ahol a
nUireti J ......s a Jeg<ste!libb. éppen on a Jegemberibb,
.-U ~ amely a. ni:zi.retl .Jéll'sban nyilvoinul
me&, nem e \"i1agb6l \'aló, ez ::niT egy mis \ilag em'bersei;e: ez magjnak Istennek az embersé:ge" ak] kinplatkazta.tja ön.,..;rpt Je .....shan. Jézus emberibb.
ECCI! DC1l.5 -

mint bármely ember, EgyediU csak ls'.en ax. aki anynyira emberi, tnint Jét".; OszóYe1.5égi módon igy
mondhatjuk: Jems lsten k~ a Földön. Góror&
mDdra fogalmazva .at.'! mondhiltjuk: a oáz:i.reti Jén's
k:.en emkl fgeoelr mec)ela be a tör,énel ...... l i De
'kel he'!>: nk egji:!> meg::ros.' mazhobt is. Egyik lórurn
tiE:tn ' eu löke..
J:)eo fontosabb 1$ emet az. !WD' ca
;az eomo.er an ni:M"ja ~ am,rol '-..lój*Wn szó -.'iill;
im • " i1 nn1 l'Fabb: 'bt.' e ne ~ aJ;»bM, holY ,jinl

r;}é.zUJ ÖIlI1WfJ áuJ-l

meg újra utana;apog,a.s:sunk és bet.izg' sunk Jézus önmagMól adott kije1entisls.ek _ anélkUl. hogy hull á_

tennenk, aooJrül, bog)' belól:e e!\ 'ennenk,
De öl ke.. n? De a CöltAmadás?
,.ou ókori Palesztmilba.!l az emberek keresnre feszi·
l: e. sajnos, nen! \'011 RObtlan. sok ezer pa.]eninai
zsidót feszítettek meg az újszál.-etség konioo n , kőz.tUk

et;)'-ket gonosz.tevót is. de wbb;'gükben eJlen.:j;l!ók.a;t
és yert.anUkat.. akik biwnyosan méltók lehetnek nrin-den komoly embe rokonszen\'ér'e és tisueletére. !IB·
ben kiUöoböron .Jems keresztje ezcltt61 a kerentektól? A meglesziteu swmel)'ében. En"n i5 kell e!Ó5Zik'
Jén" sreme1}'&ói tu téJnünk. mie16t1 a ket · OUÓJ be-uélnénk. Men akkor és csak akkor értjük meg: iu
Isten képmását ' 4 ótette k~ az ember, igy ,'ég.
zl.dön az EmbeJ ség megjellElJi!e a t6r.éne]emben' Akkor es cuk akkor énjük meg Jézus kiáltását a kel lten : Mk. 15~_ Ml!:, 15~ S"get!itiAltb.. l!i.teD yáumo
p r iig a fOltámasv.ás, amely _ Wrt.éne'tileg - ax Ü~
~T tin,.8 - i l n)'ilatk.ozJk .m e", lSteIl nem hagyta el. eli
nem feledte el a megf.E:5dt.et~ az: üres .sírnak ez a
tanu\'C.llomása A ~enJ'rrkben pediG .a
Y61timaoot1 5ZÓl a tanít\'3nYolthoz. a )ré1eUr.ed6k~i'i7 es
az r:Uenfeleltbez De.a lI.ét tény k/irlitt SUUO· a
, .........
• _ ures
~
'ob"-"""
~ térly, A hú5\'i{j,
5e&SI.r
~""
~ \_j.sWnt sz;ubjdrÜ,t es mW; altal ovg
If
él .... tó éln ' .!'ek. Innét ered az l et 'LhlFi~:, az
a 50ldm ~ a kri sZtucmrCJC!'-É F'k én'én:r~UtC' I l"
5Ol'rendjeért., bi:wcyít.ó e." C!Jfht, er~ ~'lÜIOUm-

IW!&:""
n

1

f;JrroVA.Bll;i f:1E!J'

~

Az E't'uugélium f'éllyénél."
" .. ,uUek.
Nincsen Ilf, lIIurf leltamadon,
cmilll mt"lIIond o lta. volt" ,
..... t bnmagunkbnn:1.lIás nyomdn. Il mrgigllzulds ut'R n tettünk cSy-kl't l épés ~ clör<:, - szeril l nők: hinn!, ;mint h u',"C! relc k:özcIM\"Cn II böj,ti idök mort\.H~
k ó\'cl("lmcnycit prógálgatluk bctölU?m. Ez az .ön m:\gunk tart ós dllsgtíln tn. amire n husvé.t elOttl Jdök
am \tg,y köu'.!eU!cn"k. egy /illalában vegyes érzelmeket
é~ mCJ;á llapitásoknt képesek ki~·á1tnnl. be161iln~ : stOmor uságol meglevő hifmymságnmk mIaU. és örömet.
l{'lkc~cdést kétségtclcn(ll houlink tartoro lel~i és szellem i értékeink hUtAn. Boldog ember nkl vLrágvnsill'napjához ogy érkezik meg, hog.,)' múr nén~1 I'CIIHs önmCJ; lsmcrest \'i\'OIl kl m"gAnak él!' egyensulyérzékct s
ü:\' od:l tud {Illani lelekben 11 hOl;Sfinnúzó sokasl\g
klké: tudvAn , hos,\' szilk~ége \'3n art'll, amit Jézus hoz,
de ugyanakkor sejtvén, hogy egy-egy ilyen örommúmo rb.'ln nem " á llódik mcg életilnk, valami többn('k CS súlyo,qnbbnuk is el kell tehflt kö\'ctkcznle, A
nagypénteki gyász s~'II~'os megpróbfiJtatásfI ls y égtg \'0nul flZ embt:r életén, ha belehelyez\ magát ezeknek
II heteknek " rltmusfl ba , Végigvonul. mert érti. hogy
nt " terméHetes, hu fAJ benne, aminek fájnia. kell: (le
n('m hull tehetetlcnségbe. hanem Inkább eszmélő lélekkel szllmll'ilgatJa II történe!e{tl nagy tanuságait. m iszerint IlZ Iltdowtok, valnml eljövendó Jónuk a mng\'etésl'i: a nugy llldoZlItok valami nagy jónuk az elinditól: :< az egészen nugy áldozato k, valami egyetemes

(ol'vényü mind('n embc:I't'n segitő erő nek II megjelenést t j elzi k 1\ \' lIllgban, Az. am it ,I(-zus Kr isztus hozolt
uz első nagypén teken, egy önm~:\bnn vé \'e e(tycdOl_
úlló nagy lild otlll, m e l)'re n t~IÓI:.IAnak klUf/n fogl~lmll \'an : II megvuUlis, HOZÚl tllrtozl:~ ehhe;,; n 1111.:.,\'
Ill U ~m., o mcgvl'il.t~shOz. az (I hfi ro nl CStlendő, m ig
n éJ Jelj l\rvnn hIlUljllb.'ln, tanltott és ~y~·íto ll m in_
denfelé mindeneket ; houátOl'to'l.lk nt ti 30 entend6
mig u bethlehem[ j:\.szolböil's6t61 kezdve a Jordún k~
N'!Il tel ői g eUutolt: hozzlltartozlk annak II negyvenkét
generáció nak mInden erofes:eltcse, mely Jézus cs.nlúdfáj !\.nllk es,\les .nemélyeit testesitl mI'l,: visstnfelé, s
késttetl nz embert: hogy , rnjta elgondolkouék maga ls,
- befelé, S houot3rtOllk e nllgy nlilhöz. o meg\'liItl\shoz IIZ, amit t'I'edményezett Jétus Krisztus $tárná m :
fc1t<\mndásl. ui éleh~ kelésN, a z. öl'Ök~évaló értékek
mngsoratm egy új elem beiktatas:it : att a bitonyoss-'Ígot, hogya testet megö'hetik. de It lelket nem ti
test pOl'rll leszen, d c elvHlva n t61e a lélek é5 stell~m,
n hlllhntatJanslÍg pecsétjét hordozza magan, Emez
utóbbilIkról az embel' e$(\k idelg-ódiijt gondolhatJa, h~'
II testti"l egyiltt l< 5írb.'l hany atlanak és ott is maradnak,
Fi"ltámadnnk ezek, uj élet re kelnek, ujra munkálkod,
nak, ha " ,t
lit vun a dolog lényege, Újra munkál.
kodnnk a mi emberi életünkben, hll ml magunk hor-.
dozóh'j\ vIIIunk ennek II megváltást szolgáló krisztusi
erőnek, (cnn költ léleknek és szellem nek, Nagypéntek
é$ hllsvé t ünnepén tek intsünk II megCenittetés és Celtámadás gmndiózus történéseire /lzzal a lélekkel.
umely megérti, hogy ezeken keresttill nékünk ajándé-kot ta ti mi mennyei Atyánk emtwné épillésOnknek
áldott erói!. Amen
Bennt' Má rt o n

Ecc(' D('u, - Ec('(' homo, A n!izáreti Jézus önmngaról adOtl kinyilatkoztatasanak legmélyebb lényege ukkol' tarul föl, amikol' b izonyságtételeinek c két esoportját cs C két bizonysúgcsopol' t egymáshoz vuló viStonyát kezdj(ik mcgérteni. J ellenl\'onitsalnllk e két
CSolXlrtja között nim's semmiféle egymásmellettiség és
cgY!11ásu tánisag. n!nl'S semmiféle ponldoxon és di o lekHkn, ellen tét és ellentmondás, nincs sem m ifé le feslillt~
ség \'agy "konkurrencia", rollis 5zóv(\l: a mll.á l'eti Jézus
ncm egyfel61 lsten, nl,isfC'!61 ember: nem eg.\'szel' lsten, mnsszor ember: nem el6s..:ör lsten és ntu t(m cm~er; nem el6s..:ör ember és nzuuin ls ten: nem lste n és
mégis ember; nC'm embe,' és megl$ ls te n , Onmllgár61
szóló bi~onys.igh~u,'-Inek e két ('sopo,'tja o vulósAgban
egy~slk , El. más sz6vnl o.zt jelenti, hogy ott, ahol a
nli;o:áreU Jézus 11 IcgistC'nlbb, óppcn ott :1 legember ibb,
Az emberség, amely a naza retl J éwsban nyilván ul
meg, neu, e világból való, ez miu' egy mús \ 'Ulig embt'rsége: ez mug(lImk Istennek oz embersége, uk! kinyilntkottnt Jn ö nmagat Jézuslxm, Jétus ember ibb,
mini bArmel)' embc:r. EF,yt-'dül csnk lsten az, lIkl unynyira emberi, mint Jéz\ls, Oszövctségi módon [gy
mo ndhat juk : Jézus lsten k .... pmúsu a Földön, Görög
módI';! (ogalmazvo atl mondhat j uk: n nn;o:fu'CtI Jézus
hl~1I cmbcl'ségéoek m"gjelenése u IÖl' lénelCllIben, Dc
k cr~shClilnk egy& uleglognlnla:tásoka l ls. Egyik rÓl'llm
»CIII lest Ii,)ké lete$. IR fontosabb [s ennél az, hOfi)' 11:.1:
az ember a:r.t l'IIK1.d Jo. met, amirő l vo.lójl'lbn" U .Ó \'lIn:
a lalJtOntOlllabb : bete nl:! fáradjunk abba, hol..)' újr",

mcg úJrn ut fl nutapogassunk és betuzgessUnk Jews onmagáról :~dott kijelentésénC'k - anélkü!., hog,)' hozzútennénk, anélkül, ho~' bejöte elye nné n k,
De (\ kCI~s;o:t? Dc n föltámud ns?
Az ókori Pnlesttinábsn az emberek kl"l't'"Szl rc feszitése, sajnos, nem \'olt nokotlan, Sok e~er p..'\leSZlinai
zsidó t feszítettek meg uz \íjsz.Övetség korálxm, közt(ik
egy-ke t gonosz tevöt is, de többségűkbt>n cllenállókut
és \'~rt:l ll\iku!, akik bizonyosan méltók lehetnek mi nd C' n !.;omoly e m ber l'Okonsl,l.'lIwét't' és t iszl~'INéI''e, Miben kü1őnbötött Jézus kel'C'S%lje <'7.\'k I61 II kert'~ztek
töl? A megfeszítell szeméb'eben, ~ért is kell döször
Jéws személyét'öl beszélnünk, mielőtt II kel't's~ t röt bt-....
szt'lncnk, I\ lel'l "kkol' és csak akkol' crtjUk ,"\'1;:: itt
lsten képmlls:\.1 feszítette kel~sztl~ oz emocr: így végződött Illi Emb~l'ség megjelenése II tÖl'téne\\'mocn! f\kkol' 'és ('sak llkkor él'tjUk meg Jézus kiáll.lsál II kert's"ten: Mk. 1~:34 , Mk, 15:34 scg{-lvkláltás. ls teu dhu;zu
pedig II föltlimu5z lfls, :une [y _ történe tileg - az Ul'es
sil' lényében n~' illltkozík mCi!, Islcn nem hnjU'ta cl, ~S
ncm fdcd t(' el II nwgfes;,;íteUet, az (Ire:> sil'nuk \'-~ (I
la m'Wll llom{1S1I, A kdszt\lsm~jele'II.'!sekbell pt'dil: II
Fölu\.mndotl $~ól II tllnitvimyokhOll, n kNclkedök h1'z &<
az ellenfelekhe:r.. De II két teny köWtI nag,V a kiUönbség, Az ih't"s sil' Objektív, ellcn6l'1zll('\0 tény , A hös\'lltl
mcgJe\cnesek \' i51.ollt s"ubjl'kt(v és mAs Iil t!11 Illeg ncm
élhet6 <"[\\lények InnN ered lila: Ö$!.;el'es:r.lcnys<"itbl'll az
1\ sokréle h arc II krislItusmó'lIJl'lnések é\'\'("n}~sséi!léért,
JiOn~ndjéCl' t , bbtony(tó cl-cjéél'l, éf{ehl1~I't. \'l'Iltoza tat·

Máte 2S,
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..Ti nr / é ljNlI'k, merI tudom.
hVilIl II rneglf'szirflt Jbt •.:rt

es
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Ethelbert Stauffer:
J/lil flUJ-lId (jÜW ÖllfIlOfJáUH
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ért, ,7.ukJ.tgeuéll~t "'agy u.üktélltelen!égéérL Az ürel!
sir pCldállnn tény. A vf.dóélmények legkü löpJélébb
fajijI ] vluont a]; ókori Ke lclen csaknem olyan gyakonak vollak. mint a keresurefeszitésck. A krisztusmegjelené.~ek ezért az ilrC:5 .Ir nélkül elvcszltik tárgyi alátámasztásuknt éli voltaképpeni értelmüket. A töllAmasztás ISlen vall!Í5tételc n ná7.tircti .Jezus mellett. A
krlsztUSmellJelenésck a föltámadott bi7.onyságtétclei
.zaváról. mOvér61 és karácsonytól nagypéntekig viv6
uiJáról. Ebben a~ értelemben beteljcscd~ és megpecsételése húsvét II názáreti Jézus önmagáról lett LÖrténelml kinyi latkoztatásának.
Az eg~z gondolatsort cID'szcruen és szinte pontokba
szcdve fogalmaztam meg saját fele lössé:gemre, és "aját
nye lvemen. Meg vagyok gyöződve r óla. hogy önök,
Atyám fiai, Kollégáim, sok más egyebet hangsúlyoztak
és e meltek volna ki. De, ha őszintén a kérdések mélyére nézek, nem tudom elgondolni. hogy a dolgok lényegében eJtémének egymástól. Ha pedig a Krisztuskérd(-sbcn biztos és világos köztünk az egyetértés, akkor _ úgy go ndolom - a többi kérdésben való megegyezés vo lta ké ppen már nem ls probléma, hanem
csak öröm.
Ford.; K o:zm a Tamás
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