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ÁGEND - " AK. 

Konfirmációi beszéd. 
Kihérdeztelek a gyűlehezet színe előlt I<edves növendékek hitünll . , , 

főelveiből. A nyilvánosan elhangzott vallomástétel után ünnepélyesen 
unitárius anyaszentegyházunk önálló, rendes tagjainak nyilvánítlak titeket. 

Ez ünnepélyes pillanat méltó megpecsételésWI pedig az Úr asz
talához bocsátlak, először éltetellben és annak áldásaiban részesítIell. 
Mielőtt azonban az Úr Jézus nemeB példájára és halálára emlél<eztető je
gyeket ;<iszolgáltatnám, néhány szót még szólni akarok hozzátoll. 

Tí az unitárius egyháznak vagytok tagjai. A hitben való megerő
södéstek alapj"n bizton remélem, hogy azok is maradi ok öröllké. Annak 
az egyháznak vagytok tagjai, mell' a legtisztább hitigazságot hirdeti, 
melynek hitelvei egyszerüell és természetesek, könnyen érthetők és vi
lágosak. Tanulásotoll folyamán , igyekeztem erre reámútatni" s a hit tár
gyait tőlem telhető leg megvilágosítani ahár I s tenről vagy Jézusról, akár 
a szentJéleltről vagy emberről, az egyházról vagy úrvacsoráról, a bűn
ről vagy örökéletről volt S1Ó. Remélem megértettétek. hogy az unitárius 
vallás a legtisztább igazság letéteményese. Ha igen, aklwr az a hivatá
sotol<, sőt kötelességetel<, hogy e hitben erősen álljatotl. 

Óh szép, gyönyörü dolog az igazság útján járni. Felséges köteles
ség gondolkozva keresni a jót, a nemest, az igazat s a gondollwzás 
eredményét, az igazság erejét másokllal is közölni, SOllallnak közkin
csévé tenni. 

Ám az igazság keresése nem könnyü dolog. Az igazság mellett 
való álhatatos megmaradás bizonyos Ilüzdelemmet jár. A világosság 
mindig szemben talátja magát a sötétség hatalmával. Az igazságnall és 
világosságnak mindig meg vott, "mindig meg lesz a terhe. A legnagyobb 
próbál<at a múltban is azoknak kelIeIt átélni, akik az igazság megisme
résén s a világosság terjectésén és ennek alapján a művelődés el~ha
tad· . n dolgoztak. Jézus hereszthalált szenvedeIt s ezzel blzonysagot 

asa ·1 . I · h I tett a lelhében élő örötl igazságról. Servét Miha y mag yan a t meg, 



mert a lelkében feltámadt világosságot netn engedte elhomályosítani; 
meggyőződése igazságát többre becsülte az életnél is. Dávid ferenc, az 
első unitárius püspöll, alli itt Erdélyben az unitárius hitet elterjesztette 
és az egyházat megalapította, inkább börtönbe ment és ott halt meg. 
de az ismert igazságot, a ti6Zta hitet meg nem tagadta. És unitárius 
elődeink, kihnek útja a lefolyt három és félszázadon át csaknem állan
dóan a meg nem értés töviseivel, a gyűlölet éles höveivel, az üldözés 
véres fegyvereivel volt Ilirakva ; hitelődeink, kikneh életében volt idő, 

hogy mintegy 100 esztendőn "eresztül nemcsal, templomot nem épit
hettek, de imádkozni is csak magánházaiInál titol,ban gyűlhetteh össze, 
hitelódeink az unitárius hit szépségével és igazságával járó terhet és 
IIötelességet zúgolódás néll,ül, nagy lellll erővel hordozták, mert úgy 
érezték, hogy e szenvedés liedves áldozat lsten elött; elhitték a Pál 
apostol bíztatását, hogy amit most szenvedneIt, nem hasonlí,ható a di
csöséghez, mely egykor megjelenteti II nel,i". 

Igen, az unitárius ember előtt a vil.ágosságna" fénye, az igazság
nak sok mindent kárpótoló ereje és diadala. egy szebb és jobb jövőnek 
a dicsősége biztatatólag állott mindig s IIell álljon a jövőben is. Ezért 
a mai idők súlyos megpróbáltatásai között s bizonyára ezután is, sokat 
kell tűrni és szenvedni. 501, terhet és áldczatot ltell hordozni, de életet 
-'- legalább a hitért - nem heli áldozni. Micsoda tehát a mai unitá· 
rius ember áldozata a meggyőzódés igazságáért azo"éhoz képest, akik 
hitük szerelméért börtönbe vagy máglyára mentek, lllert hitü" drágább 
volt a földön mindennél?! 

Ti, kedves növendékek, ennek a tisztult vallásos ~ondolllOzással 
és gyönyörü múlttal . biró unitárius egyháznak vagy tol, és kell legyetek 
a tagjai. Nem kecsegtetie" azzal, hogy könny;i jövő előtt állotolt. A meg-
52envedett múlt után is az,unitárius egyházban nagy kötelesség vár min
den férfira és nóre, az vár reátok is. Az igazságért ezulán is kell küz
deni. A világosságnak ezulán is föl kell venni a harcot a sötétséggel. A 

• 

hatalomnak mindig az leiz a törellVése, hogy az erőseilet felhasználja 
s a gyöngéket eltiporja. tia ti gy·öngék lesztek, al,kor ez a sokat szen
vedett és nagy próbál,at IIiállotl unitárius egyház a ti gyöngeségetek 
miatt talán a reménység bizlatása nélllül fog szenvedui, fejlődés helyett 
hanyatlani. Nekünk csak önerőnkre, saját lelllünk öntudatos hitére és 
buzgóságára, önmagunk példaadó tetteire és áldozataira lehet támasz
IlOdnunt .. És amit önmagunktól hozuntl elő, ami szivünk szeretetéből 
.. ármazill, az - tegyen bár kevés - de drága és ltedves lesz nekünl, 
mindig. , 

Úgy le.z hát egész bizonyosan, hogy az egyház tóletell is fog 
kérni : ne zárjá t'ok be s2ivetellet. A va'his veletek szemben is fog köve-
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tel~st támasztani: legyeteit tneg~rtő és szívesen adÓzÓ egyháztagok az 
az unitárizmus szépségéért és igazságáért, tudva, hogy aki híva keve
sen, többre is bizatik. Ha meg kell adnotok a császárnak, ami a csá
száré, adjátok meg az Istennett is, ami az Istené, mert a lélek az, ami 

. -
megelevenit. Es jutalmut kapjátok majd alélelt tegslebb ajándékát: a 
vallásos gondolkozás örömét és megnyugtató áldását. 

Szóval azt szeretném, ha a IlOnfirmáció ne egy színes ünnepély 
múló pillanata, hanem örök figyelmeztetés lenne számotoltra az egész 
életen ItsresztűL Azt szeretném, ha ti a most nyert lelkierőnél fogva az 
unitárius egyháznak önérzetesen és öntudatosan gondolllOzó tagjai len
nétek. ltilt a vallásból mindig lelltiörömet, a hithől életerőt nyernétek. 
Azt szeretném, ha egyházunitnak a mult századoltban felmútatott Ititartó 
ltüzdelme példa lenne a ti számotoltra is; ha hitelődeinknek vallásunIt
hOl való forró ragaszllOdása szíveteltet minden szükséges pillanatban 
felmelegÍlené; ha őseinitnek hagyományos összetartása, áldozatkészsége 
s a hitigazságot megbecsülni tudó lángoló lelkesedése nemes erényetek 
lenne s egyháLUnk jövője általatolt is bizto.ítva. Azt szeretném, ha be
csüleles, megbizhaló, igazán vallásos és dolgozni .zerető férfiak és nők 
válnán,lt belöletek, ha az unitárius név általatok is l1Iegbecsülést r,yerne, 
ha ti egyeni éltetek szépséréből anyaszentegyházunlüa is lisztesség 
szárnlaméll. 

Ilyen reményeket táplálva, bizalommal inditlak el az anyaszent-
• 

egyház munkás mezejére, Ennek kiinduló pontja al Ur asztala, melynek 
jelentőséget ép most tanullátolt meg. Ez ünnepélyes pillanaiban, midőn 
először lesztelt részesei az Úr asztalánalt és azzal járó lellti örömneit, 
az Úr Jézus példaadó életére és dicső ha lálára a szerlartási igéitkel em
lékeztetl((t: Vegyél ek és egyétek stb Reá, a nagy Mesterre emlékezve, 
imádllOZ2unk stb. • 

• 

• 

Kovács Lajos, 
brassói lelkész . 
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Úrvacsorai beszéd. 
"Valahányszor ezt teszite ll , mindig az én eml ékezetemre tegyétel{!" 
Midőn Jézus asztalának vendégei hivánunlt lenni , I dvez ít ő nl{ ezen 

szavait id éze m IL afiai I Az emlékezés sze nt pi llana lán bizonyos fohu .. 
félelem fog el, hogy vajjon nem nyújl0m· e kezemel O vele egyszerre a 
tálba ? S midőn igy bizonyos Ieiiti aggodalmaim vannak, kérd ezem ma
gamtól: vajjon az emlél<ezés fáldyája vilá gánál azt az el1lbert látta l1l ·e, 
aki igy szól: ,szomorú az én lel kem mindhalálig", vagy a harmadnapra 
fel épített szent hajl élwt ezen szavaiban: "En élek és ti is élteh', 

Kérdezem ezt magam tól, kérdezem e gyüle llezettő l s ha akiIOr. 
eróm volna It érdezném az egész Iteresztény világtól, hogy mikor ezt 
teszi, mi~dig valóban a Jézus emléltezetére teszi· e ? Meg altarollI Itér
de7O i, hogy méltó-e az el1lléltezés ahhoz, ak i ezeket a szent jegyeitet 
adta? Méltó-e ahhoz, aki életében példát, szeretetében eozltözt s vére
hullatá .ában és halálában biztosítékot adott üdvösségiin lt és boldogsá
gunk elérésére? Ahhoz, aki ebZményi életében embert ársaina lt homl o
hára is felirta az lstenfiuság dicsőségé t s ah h07, alti a h atall1l~s Istent 
az emberi ség szeretó édes atyjává tette s alti a llI ennyorszilgot a szi
vekbe varázsolta? 

Én most, az emléltezés e szent pilla ll atában azt a lellti vezérlIte
resem és akarom megtalálni, itt lá tni, ld az örö!télel henyerét és it alát · 
adja övéinelL Nem annalt a tragédiának szomorú hÖbét alta rOllI itt látni, 
kineit élete és halála az újabb Iwr művésze ine i t is Itezébe adja az ecse:. 
tet, hanem' az emb eriség örök eszményitépét, ltit elérni öröldté sóvárog 
az emberi léleit, 

A Michel Angelók vésője száz és ezer éveid g tartó márvá nyba 
vési a nagy Mester alal(ját, de nem tudja ajl{éÍra ad ni a I{eresztra örök
em:éltezetü imáját: "Atyám! bocsásd meg neldl(, mert nem tudjál( mit 
cselehszenek ". 

Muriilo hires festménye elénk állí tj a a "henyeret osztó gyerme!t 
JéZUSt'1 s Munluíc.sy "u tolsó vacsorájábanl! látjul, a j{e:lyeret megtörő 
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jézuSt, .de hol van ezeltről a bízó IéIeIt gyermelti imája: "Miatyánk, a 
mi mindennapi kenyerünltet add meg nekünk ma!" 

Azt a lelltet Iteresem én itt, mely a damaszltusi útakon fényesség
ben jelenil, meg s a melynek szavára a farizeus Saulból Pál apostol 
lesz. Azt az e rőt I{eresem itt, Illely JZ igazság, a jog, a becsület, az 
erény és az lsten imádása szentélyeiből korbáccsal is ki tudja üzni a 
pénzváltól,at és a galambárusokat s al,i Iwrbácsá t eldobva, a pogány 
Zákheu, házában a megbocsátó szereteltel igy szól : "Ma lett üdvös
sége e háznal,". Azt a lelket I,eresem itt, aki azt tanit ja : "Áldjátok 
azokat, akii, titeket átkoznak s szeressétek azokat, akii, titeket gyülőI
nek '" Azt I,eresem, akinel, tanilá sa megi hlette a müvész lelkét, Ili a 
harctér borzalmai, ember és állat roncsai s összetört óriási anyagi ér
tél,el, halmazai I,özötl megjelenteti a Mester alal'ját s ilyen kérdést ad 
aj l,ára: "hát erre tanitalla la k én titel,et?" 

lit, e szent asztalnál, e sze nt magaslaton jöjjetel, közel, hogya 
vágya l, ázó sziv és lé:el, érinthesse bár a szegélyét a krisztusi lélek 
szent köntösének s letelepedvén egy új hegyi beszéd ben áldassatok 
Jnqál!ala. . 

Jöjjön az ifjú se reg, hogy tanulja meg: "ha al,kora hitetel, van, 
millt egy mustármag, hegyel,et birtok elmozditani". Tanulja meg al ál-

• 

dozn i tudó, hogya "jó kE"dv ü adakozót szereti az lsten" s tanulja meg 
az "özvegy", hogy az ő fillére is hozzájárul egy új harang ' hangja 
erösségéhez. 

Tanulja és vallja itt minden, hogy csak egy lsten van az égben, 
az Aly3 8 csak .egy név" e földön, al,i álial meg kell tartatnunk és 
egyetlelI törvény, mely Is len országál teremti meg e földön: a szeretet. 

Aki neld.inlt ezehet hirdette és hirdeti, imé e szent asztalon levő 
• 

jegyet,et hagyta emlél,ezéö lil. 
Lell,e nagyságában lett Jézus ez áldolt emlé l<ezés tárgya. Mint 

d,ága ev"ngeliumán alt örökösei e szent asztalhoz járulva, tegyük "fel a 
I,érdést: Télwzló fiu módjára nelll dobtu" 'e el öröl,ségün l<et s nem kell-e 
leborulva igy imádlto1:nunk : "Atyám vétl,eztem ellened és az ég ellen s nelll 
vagyoh méltó, hogy fiadnalt neveztessem". Lelltlink mennyegzői ruhcija 
nem szennyeződött-e be az élet anyagias küzdelmeiben? fiitünlt lámpá sa 
lIem homályosult-e el a világ hiú csillogásáball ? 

Jöjjetek! Lel1üinket iiditsiilt fel, hitiinket erő s ít s iil{ meg itt e szent 
asztalnál. E l őbb azonban imádkozzu nIL 

, 
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Bartók Endre, 
ildtimosi leJkéR~. 
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Keresztelési beszéd. 
Nézz a kicsiny gyermek árlatlan szemébe, egy egé6z mennyország 

tündöklik belőle, Jól határozta meg Jézu6~ ilyenel1é a mennyek országa , 
A mennyor6zág angyalai őlt itt e földön, de ezt csalt az tudja felfogni, 
alti ölébe veszi őt, <:izemébe néz, de nemcsak szemével, hanem lelltével 
i6, Aléleltnek nyilott kapuja a szem, lőtenh ez szóló csengettyüje a száj. 
A kis gyennek-angyalolt ezekl«1 vannalt megajándéltozva Istentől és ne
künk, embereknek, ha szülők, ha nagY67.ülőlt, ha Itere sztszülők, mindig 
úgy kell szemiélnünit őket, mint a királyi Iwronában szemlélik a nagy 
gyémánt szemet, melyet úgy őriznek, mintha benne volna s vele esne, 
vele marailna az egész birodalom. 

A mi Itis birodalmunk, ez a drága Itis leány. szemében és ajaltán 
minden gyémántnál értékese hb Itincs brilliáns szemcsé it hordozza, ame
lyek egy csodált léleltböl folwzódó gyorsasággal, újabbnál újabb meg· 
lepetésekltel kedvesltednelt. Milwr Ő szaval,ba és mondatoltba önti kis 
lelJte gondolatait, minl,et azert fog el a jogosult hámulás, mert egészen 
túl terjed az ő ltorán, testt méretein, tehát egy nagyobb, egy gazdagabb 
birodalom kincseiből szed elő úja Itat. 

Isten, Jézus által azt a tanitást I,özölte velünk~ hogy ö az elhin
tett magvaltat megszaporitja ötven sőt szászorosra . Amde arra is figyel
meztet, hogy gondoslwdnunk I,ell a dudva és a gyom eltávolitásáróI. 

Az ilyen Ids angyali hirnökök mellé azért vannalt állitva a szülők, 
hogy az apa védő, az anya ö l elő I,arját tartsa I,örülötte, Az Ő gyémánt
jai olyan földi alalmlatban, az ő gyönyörü kis testében vannalt elhe
lyezve. melyek minden jó szivet vonzanalt feléje. mert mindenld szereti 
a nyiló virágot, a fakadó rózsabimbót, az énekelni Itezdő his madárfió
kát, d.e az emberi talentumolt Idfejtést, lticsa)ogatá st, tova bb csíszoláót 
Itivánnak. Szültségük van a szülői szív r::ilehelésére, az anyai Itéz. simo
gató melegére és mint tökéletes münél, a míívész határtalan tiirelmére. 

Kedves súilőh , ti biiszke gazdagok, mondjam-e, hogy ezt a nagy 
kincset a szeretet aranyporával kell csiszolgatni. Mondjam·e, hogy bár-
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mily figyelemmel gondozzátol,. I'önnyen ráhull drága testére a por, a 
rossz szó, allli fertőz. A ti éltetek szinl,épe i az ö kis lell,e érzékeny 
lemezén tapadn3t, s onnan 1101 szó, hol tell formájában vissza ve tőd
neie Szeressé tek ő t ok05 szere tettel . neveljétek messze látó gonddal s 
Illi nagyszülői" nagynéni I" unol,atestvérel, igyel,e711i fogunk segitsége
teine lenni, hogy ez a gyémánt mindennap nyerjen értékében. 

lmádkozzunk. 

• 
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Dr. Boros György, 
teo!. tanár . 
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