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A sötétségböl a világosság felé. 
Róm. XIII. 12. "Az éjszaka elmult, 8 nap pedig elközel. 

gett, vessük eJ azért 8. sötétségnek csele
kedete il és öltözzük fel a világosság fegy
vereit" . 

Amióta elvonult fejünk felett a rémes vihar, mely amerre 
csak eljárt, mindenütt a pusztulásnak, a romlásnalt szomorú nyomait 
hagyta maga után, azóta még talán mindig úgy vagyunk K. T., mint 
az az ember, altinelt portája, akár őseitől öröltölte, ~Itár nehéz verejté
Itezéssel maga szerezte azt, egy rémes éjszaltán a lángok martalékává 
lett s ezáltal elveözettnek hiszi mindenét. RáülepsziIt a lelltére a vesz
tésnek tompa Itábulata, szeille különös, tétova és látásnélltüli nézéssel 
mered a romolt felé s mig ott ül leégett hajléka üszkös gerendáinak 
romhalmazán, gondollrodó képessége egészen megbénul. Nap hiába süt, 
ő éjsJaltát érez mindig maga Itörül. Kedvét az élethez elvesztette. Jobb 
jövőhen hite nincs s a remény, hogy még uj élet hajnala derülhet reá, 
számára el nem érhető csalóka délibáb. 

Igen . Igy vagyunk. Hiába telt el annyi év azóta, hogya világot . 
pusztitó tűz lángolása megszűnt , hiába minden kisérlet, mely a romolt 
eltakaritására irányul, ott ülünlt mindig a füstölgő romokon, az eltöl
tött idő Itesergés a veszteségek felett, a jelen - elteldntve az itt-ott 
szórványosan jelentkező ébredni akarástól - általánosságban még min
dig nem a nappal munkásságánalt, hanem az éjszaka sötétségében ré
mes álmokat látó mozduln i nem akarásnalt a jellegét viseli magán bé
lyeg, jegy gyanánt. 

Pedig hát ez nem mehet igya végtelenségig. Az üszltös, füstölgő 
romok felett nem Itesereghel át egy életet az, kinek hajléita a lángok mar
taléka lett. Hozzá kell látnia I(. T. a romok eltaltaritásához, a megma
radt értéltek összegyüjtéséhez. A tétlen, tompa kábulat idejét fel kell 
váltania előbb a ' hajnal derengéséneit, melyben új munkalehetőséeelt, 



• 

új életreménységek látóhatárai kezdenel, kibontallOzni, majd hovatovább 
mind jobban és jobban, inkább és inkább ki kell bontallOznia a mUnka
lázától, az alkotás hevétől átliizesitett fényes nappalnak, melyben a vesz
tes ember felveszi ismét a Felcsillanó új életlehetőségel, elejtett szálait, 
megragadja 'az elhövetltezett nappalban Fakadó reményigéreteket s igyek
szik azol,at a beteljesülés valóságához segiteni. SinínllOzásból, álmodo
zásból, tétlen, tompa kábulatból nem lehet pótolni a veszteségeket, új 
hajlékot épiteni belőlük még senki sem tudott, új erő Forrást még nem 
jelentettel, soha senhinek. 

• 
Az élet meKállást nem tűr: halad. Időnket vesztegetni nel,ünk sem 

lehet. A késedelemnel, minden további perce óriási sullyal esik a mi 
egyházi életül, serpenyőjébe is. Nem tudom K. T, hogy ti mit és meny
nyit tettetek; nem tudom, hogy vajjon önmagatok hözelebbi munl,al,ö
rét tettintve, megéreztétel', megértettétel,·e, hogya tétlen, tompa I,ábu
lat, elfásutt közöny ideje lejárt ; egyet tudok csak. Azt, hogy egyetemes 
egyházunk életében, ez életnel, különösen valláserl,ölcsi oldalát tekintve, 
még eddig nem jött el a felébredés, pedig az élet hív, höveteli a tevé
kenységet, mert mint Pát apostol mondja: .Az éjszaka el mult , a nap
pal pedig elhözelgett". Teendőink irányát is megszabja további szavai
ban: • vessük el azért a sötétségnek cseleltedeteit s öltözzült fel a vi
lágosság fegyvereit". 

• • • 
Vessünk egy pár pillantást az éjszaha világába . Az éjsza kánah a 

jellemvonásai: a sötétség, a tétlenség és az, alvás. Mindannyi az élet
nek a megállását, elpihenését jelenti. Tény és való, hogya megfá radott
nak jól esik a nyugodalom , a meglanl,adott tagol",ak a felfrissül ést hozó 
megpihenés s az élet ltemény harcában túlerőltetett eimére életszülts ég, 
hogy az álmok orozágában szerezze meg az új napra oly szül,ségei 
akaraterőt. Ennet, a. éjszal,ának létjogosultságához, szül,ségességéhez 
kérdés sem férhet. 

Van azonban egy másik éjszaka is. Ez az ébren lét éjszal,ája. MiIIOr 
az ember él, mozog, jár· kel , élettevéltenysége a megtévesztésig az ébren' 
lét mozgalmas világához hasonlit, de minden életnyilvánulás céltalan, 
otyan, mint az alva járóé. A cselekedetek nélkülöznel, egy meghatározott cél 
Felé törést, a gondolatok az élet mély vizei be való elmerülés t, az érzé
sek egy igaz érzésvilág minden nemes jellegét. Olyan máról-holnapra 
való tengődés ez csupán. 

!lyen alvajáró éjszal,ai élet már 7 esztendő óta a mi életü nk . Az 
éjszaltának ezt a szomorú, álomltór05 világát mutatja ltiilönösen az utóbbi 
évekbe? mind~nFolé . tap~sztalható~n . és megfigyel hetően a mi egyházi, 
sőt eiesz vallaserkolcs, elettelensegunk. Azol, a szomorú, lehangoló éó 

I 

, , 
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irtózatosa n fáj ó veszteségeit, melyelt et átéltünk, melyeltet elszenvedUinli, 
Iw/turk incsei nh, anyagi j ava init elvesztése, a tápláló és életet adó kú t
fó/wei{ mestersege5 és erósza lws sorvasztása Itoldussá telteit ben niin
~et . régi megszo lwtt életal~ pjalnltat rombadönlötték egészen és mégis: 
mi mint alvajárólt tétlenül , összedugott Itezeldtel , elzsirosodott szivvel, 
közönyös lélekl,,1 üljük I,örü l a romo!!a t, mintha drága ltincoei nl, el
vesztése nem is érdeltel ne ben nünltet. Belemerül tünk és alusszuk a nem
törődömség Iwmor, oötét éjszakáját s látásIInk mintha elvakult, ha llá
sunl, mintha elsük et íilt volna , észrevenni nem altarjuk, hogy ez az éj
szaliai álo ml,órság, ha fel nem ebredünk. előhirnöl,e leSl a la_su elsor
vadásnak, a n e mtörődömsége t végzetszerüleg "övetö öröl, elhunyáonalt. 

Példá"'a, oivá r, rideg valóságokra mutasoal, rá ? Istenem, hát any
nyira belemerültünk, a fej et - hogya veozteségel,et ne lásoa - ho
mol,ba rejtő struccnak az életmódjába, hogy még ezeknelt a fájó oebelt-

• 
nel, a mutogatá sá ra, feltárás,; ra is szültség volna? Am legyen I Az utóbbi 
évek kemény sze nvedés próbái koldussá tettél, egyházunkat úgy egye
tem ében, mint egyes részei t, az egyházközségeItet tekintve. üreotn álló 
tornyok, leszerelt orgonált, birtokaitól megfosztott egyházak, létatapjuk
ban megtámadott és m·egrenditett iskolák és egyéb intézmények s mind
ezek mellé még a hinni , szeretni nem akaró lelkel, miatt üresen álló , 
templomok, omladozó és bomladozó épületek minden vonalon . Kell-e 
még valami, ha ez sem elég? Hát az erkölcsi élet lesülyedéoe ? ! Egy 
kora gyermekségében megfertőzött ifjuság, egy önzése miatt semmi nagy 
és nemes eszmény, életcsl iránt nem fogékony embertömeg. .. Nem, 
nem folytatom tovább, hiszen ha tenném, vagy elragadna Itemény sza
valtra a méltatlankodás, vagy mil,ént Jézus Jeruzsálem láttán: én is 
könnyekre fahadok a sajgó, szivet csavaró fájdalom miatt . 

Es mégis, mintha még ez sem volna elég, még lart a közöny, meg
fogva tart az álom, mintha tiem volna itt az ébredés ideje . Sokaknak 
erejét a közöny, a nemtörődömség bénitja meg, másokna I, lel/,ét a f~j
dalom apáthiája nyügözi. De akármelyik legyen, nem egyéb ez az éj
szaka álomvilágáná l, az alvajárás, a holdl,órosság borzalOlao éji világá
nál, mely igy nem tarthat tovább! Mozdulás sehol, vagy csak imitt
amott ; akarat nincs, a kábulat rabbá tett egészen? Oh ne engedjétek 
át magatokat, szeretettel, fájó Bzivem legszentebb, legtisztább érzésével 
kérlelt, ne engedjétek magatokat át a sötétség eme rideg, életnélküli éj
szakás világána", hiszen sorsun", életünk aklwr megpecoételtetett s e 
pecsét a halál maga. Oh halljátok meg az apostol ébreszti! szavát: ,Az 
éjszaka elmult, a nap pedig elközelgett, vessük el a sötétBégnel, csel.· 
ked etei t éB öltözzük fel a világosság fegyvereit!" 

• , , 
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Az apostol tehát azt mondja, hogy az éjszaka elmult. Vajjon igy 
van-e? Azt jól tudjuk ugyebár K. T., hogy az ejszaka nem mindjárt, 
azonnal változik nappallá, van egy bizonyos rövid, átmeneti időszak is, 
mit a hajnal jelent. Az ej sötét lepi. lassan szaltadozni l<ezd egyiIt ol
dalán, csillagszemei egymásután hunynak le. fl megszal<adt foszlányok 
mögött megjelenik az előbb halvány, majd lllind jobban-jobban erősödő 
biborfény k.leten. Ez a hajnal pirja· Egyszerre elűnti az égalját, majd a 
sötét háUérből előtör a kiemelkedő nap sugara s soha eléggé nem cso· 
dálható fénnyel elönti a szemben levő magaslatokat. 8 mialatt lassan 
mind fennebb-fennebb emell<edik az égen, a természet csodáshangu ze· 
nészei pacsirtaszóval üdvözlik az ébredő napot, mig a hajnal átmegy 
a nappaiba s az ember is Itidörzsöli szeméből az álmot s munkához 
lát. Nappal van. A hajnal elhozta a munlta, az ébredés, az élet nappalát. 
Egyszerre soha sincsen nappal, a nappalt hajnal előzi meg. Mikor az
tán elérkezelt a reggel s átvette birodalmát a nappal, megkezdődik a 
szorgos, lázas munka mindenütt. A természet erőitől föl az emberig 
minden munkába áll. 

Igy van ez K. T. a Illi egyházi életünkben is. Az apostol arra fi
gyelmezlet, hogy az éjszaka elmult, a nap elközelgett. Szóval hajnalo
dik. Látjátok· e a hajnalt jelentő biborfényt keleten? Itt is, ott is fecsil
lan egy-egy sugár a felkelő napból. Veszit elt·e észre? Amott egy új 

• 

harang, emitt egy renovált, vagy egy új orgona. Amott az áldozatos 
szív szeretet sugára, emitt kegyes lelltek egyházmentő adománya; amott 

. al egyház egyeteméért szivből, zúgolódás nélltüt nyújtott adósegély, 
emitt iskoláink benépesitését munkál ó alapitványok sora . Hiszitek· e, 
hogyezeit a hajnal jelei? Az éjszaka már elmult, a nap pedig elközel
gett. Hajnal van. Még nincs nappal, de hogy legyen, ti rajtatolt áll K. 
Testvéreim. 

Hogyan lesz a hajnalból nappal? Úgy K. T., hogya napnalt fel
ragyogó fénye Itelettől·nyugatig mindent bearanyoz, álvilágit és mele-

• 
git. Ugy, hogya fell<ető nappal megmozdul, ébred és munkába indul a 
világosság minden lia. Úgy, hogy ez a nemes munkába indulás is nem 
marad szórványos, imitt-amottlagos jelenség, hanem egy állandó, szent, 
a legszélesebb rétegekre. kiterjedő lázas és lelkesült, céltudatos, nemes 
munkássággá változik. Ugy, hogy e világon minden ember fia, minden 
keresztény Ei ti unitárius Testvéreim, ti klilönösen mindannyian meg
halljátok és követitek Pál apostol hivó szavát: " ... vessük el a sötét
ségnek esetekedeteit s öltözzük fel a világosság fegyvereit" . 

~agy a.zl gondol~ók K. T.,. hogya nappatnak ez ariadója, 
en1e~ ebresztoje nem szol rnl~denkJneh, hogy nincs arra szültség min .. 
den utI ? hogyaludhatunk tovabb 7 Avagy csak hivalkodni tild unit uni-

,I 
I 

" 
I 

! 
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tárizmU5{lIlk világosságával, de amellett megengedhetóllek tartjult a sö
tétségben való élést. Szeretjük, ha a világosság, a nappal fiainak hivat
tatunk, de azért életünk tartalm át, értékét tehintve alusszuk az éjszalta, 
a oötétség fiainak álmál? 

Nem, nem lehet. Itt van a reggel. Ébreszt az apostol. Vessük el a 
sötétségnek cselekedeteit s öltözzük fel a világosság fegyvereit! 

Mik ezell a fegyverell, kérdezed talán? A legelső a hithűség. az 
egyházadhoz való ragaszhodás. Jónak, hűnek, ragaszkodónak lenni a 
jólét, a boldogság napiaiban, mikor az egyház nem kért, hanem adott, 
nem volt erény. Hűnek lenni, ragaszkodást mutatni ma, mikor az egy
házhajó vihartól űzött, rongált, ma sem erény, ma is cöak kötelesség. 
Avagy megtagadjull, mint elvetemült gyermek az 'elaggott, segélyt I,érő 

anyát? Nem szabad, meri test szerinti 'anyád, ki ennek szeretetében 
nevelt fel tégedet, átllOt mond reád hálátlanságod miatt, nem szabad, 
mert neked a világosság fegyvereit Ilell leövezned, ez pedig ragaszlw-

• 
dásra int. . 

Egy másik fegyver az áldozathozás. Miért, azl kérdezed? Hál nem 
látod, nem érzed a látongó, orvoslásra váró sebet. Nem lálnád, nem 
hallanád K. T. a segély ulán nyuló llezet, az áldozaira hivó cyermeki, 
ifjui esdő szavakat, melyelt a megsemmisülés örvényének szélén álló 
iskolák padjaiból nyúlnak, hangzanak feléd? Képes volnál elvágni egy
házi élelünlt reménységei, gyermekeink, gyermekeid előlt durva szent
ségtelen kézzel a tiszta erkölcs, szeretet, erények életútjait? Nem, nem 
lehet, nem szabad! Nappal van már, nem használhatod a sötétség fiai
nak fegyvereit . 

• 

Es ahol a világosság fiainalt eme fegyvereivel elláthatod, felövez-
heled magad: a fegyvereit fegyvere, védő várak vára, a szent Sion, 
templomaid Itüszöbe mért sir, padja mért poros, útai mért, hogy gyász
ban vannak? A lelki élet talán nem érdekel? Apáid hi le talán már nem 
hevit? A hétköznapok egyhangusága, szürkesége után lelkednek nincs 
szültsége, hogy az áhitat szárnyán felszálljon lsten felé. A templom, 
mely apáidnall otthona volt, kincs volt, drága volt, nelted nem ottho
nod, számodra nem kincs, nem drága érték talán? Oh ne foszd meg 
lellted nyugalmának e hathatós eszközétől magad, oh ne hagyd, hogy 
Sion rommá legyen I Te a világosság fia vagy, a nappal gyermeke, ne 
hany.gold hát el a helyet, hol a világosság fegyvereit felöltözheted I 

• • • 

Az éjszal" elmult, a nappal pedig elltözelgett, vessü II el azért a 
sötétségneit cselekedeteit é~ öltözzült fel a világosság fegyvereit. Reg&el 



• 

• 

~ 

van. Nappal. A nap munkára hív. Fel hat K. T., rel a I'özöny, n.mW
rődömség éj6zakájából a mentés szent munkájának nappalála. Ki volna 
az közöttünk, kit hidegen hagynának még ma is veszteségeink, ki ne 
érezné azt, hogy ez az érzéktelen, közönyös, sötétségben való élés, jö ' 
v9nk .Irásója, ki ne aggódnél, azon, hogy gyermekeinl, élete hogyan és 
miként alakul? Oh jertek és öltözzük rel hát lelkünl, nyugalmának, 
gyermekeink jövőjének biztositásáért, jertek öltözzük rel a világosság
nal, regyvereit, hadd forrósodjél, át szivünl" hadd teljék meg nemes 
eszményelli,el lelkünk, egy szebb, boldogabb jövőért sorompóba állitolt 
nemes cselekedetelli,el életünl" hogy ha majd sir domborul megfáradt 
porsátoruni, fölé, sirl,öveinkre csak ezt vésse fel az emlékezet: itt nyu
gosznak a világosság fiai. Amen. 

• 

Benedek Gábor, 
kökösi lelkész . 
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Haszontalan szolgák vagyunk. 
Lukács XVII. 10. "Haszontalan szolgák v8gyunk, merI csak 

azt tettük. amit kellett cse lekednünk", 

Bámulom a l\'\estert és 12 tanitvállyát. Bámulom azt a nagy buz
góságot, lIl ellyel rövid 3 év alatt bejárja az ország városait és falvait, 
hintik a hit és szeretet lIlagvait, jót teszneit, gyógyitanah, megjavitják 
a. embereket, egyszóval terjesztik az Istenországát. Kérd ed, miért cse
lekednelt igy? felelet: »Haszontalan szolgák vagyunit, csak azt tesszüit, 
amit kell cselekednünk '" 

Bámulom Pál aposto lt. Jeruzsálemtől Rómáig megy. Átmegy egy 
sötét és pogány birodalmon, olyan helyeken, ahol a város népe örjöngve 
Itiáltja: Nagy az efezusi Diána' Egyik helyen öltröt, mási k helyen fehér 
lovat áldoznalt, de ő e sötét helyeiten is keresztény gyülekezeteket ala
pit, számtalan apostolra talál s végül fellép Rómában is. Nem fél Néró 
éhes oroszlánaitól, tigriseitól, hirdeti az igét alltalmas és alkalmatlan 
időben s ha Itérded miért ez az önzetlen munlta, felelete: ,Mind a gö
rögnelt, mind a zsidónak, mind a pogánynalt köteles vagyoit, tartozom 
azzal, kell hirdetnem az evangeliumot, mert jaj neltem, ha az evange
liurnot nem prédikálom " 

Bámulom az első keresztényellet. Milyen csodálatos az a lelkierő, 

amely óket összetartja, amellyel ők templomokat, iskoláltat épitenek . 
. Szép, példás életet éineit, a közügyekért lelltesülnek és áldoznalt s ha 
kérded, miért cselekednek igy, feleletült : ,Haszontalan szolgák vagyunit, 
csak azt tettük, amit kell cselekednünk ezután is.' 

Ilyen volt a keresztény egyházi élet, mig végre azt betüimádással, 
szőrszálhasogató bölcselkedésekltel össze nem törtélt. 

Behozták a szentháromságról való tanitást, pedig az ó testamen
tum, az evangelium, a természet, 3Z emberi 1~lel{, minden azt hirdeti 
bennünll és ltörü!öttünll, hogy ,Egy az lsten!" 

Képekkel aggatták tele a templom falai t, szobrokat vitteit be, ezelt 
előtt leborultak, imádták, pedig meg van irva: "Csak az egy Istent tisz
leld és imádd I' 

• 



• 
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latinul és görögül prédikáltak, ami a nép nem érthetett, holott 
Pál apostol igy nyilatltOlott: "Inkább . szót értelemmel, mint tizezret 
rr-t-el iiI~-tten ü I !"~ l 

UrvaC50ra osztáskor· csallitenyerel adtaIt, okoslwdva: ahol test 
van, ott vérnelt is lennie heli, holott Jézus milwr a Itenyerel nyujtotta 
tanítványainak, hangsulyozta, ez az én testem, mikor a bort adta:: ez az 
én vérem! 

Hitnyomozó törvényszéket állitottak fel, hitééri, meggyőződéséért 
vérpadra, máglyára hurcoltált az embert, pedig azt mondja az evange
lium: A hit lsten ajándéka. 

Kivettélt a nép kezéből az élet könyvét, a bibliát, hogy seniti se 
0lvasha6sa, pedig JéLUs azért beszélt, azért tanitott, az evangeliumot 
azért irták, hogy sen Iti se maradjon sötétségben' 

Elsötélült az apostoli hit a nép előtt, az emberek, az úgynevezett 
kereszlények látván nem láttak, hallván nem hallottak és nem értettek. 

Mi szokott törlénni, ha vak vezeti a· világtalant? Mindaketten a 
verembe esne l!.! 

• 

Csaknem beltövetkezelt I lsten azonban küldött lánglelkü szónolw-
kat, apostolokat, akik a világosság felé töreltvő lelkeltet kivezettélt a 
sötélségből. 

Elhangzolt a jelszó: legyen világosság! Jöltelt a reformátorok, 
kövelkezett egy újlwr, mikor az Idt a jelszó : Vissza az evangeliumhoz , 

Sokan ltezükbe ragadiák a lobogól, amelyre ragyogó betültkel ez 
az egyetlen szó volt felirva: nevaugelium '", de azt diadalra Servét és 
Dávid Ferenc vitte. Ezt jól megjegyezzétek s mindenütt büszltén hir
dessételt , 

Servét Mihály, ki Itönyvet ir a Szentháromság tévelygéseiről s az 
egy lsten hitét bátor léleltkel hirdeti, máglyúa megy, de meggyőződés ét 
meg nem tagadja. 

Bámulom különöse n Dávid Ferencet, ki az ékes szólás hatalmával 
hirdeti, hogy egy az lsten' Most Tordán a vallás szabadságot mondjál, 
Iti, ahol Dávid az ünnepi szónok s e törvénnyel a I,is Erdélyország· 
Európa minden államát megelőzte. 

Holnap tán Itészül a nagyváradi di sputáci óra, hogya hit dolgai
ban Meliul5sal mérközzék, majd a marosvásárhelyi országgytilésre és 
más helyeiten tartott nagy hitvitál"a s közben egy hatalmas egyházltöz
ség, Kolozsvár lell,ipásztora, több mint 400 egyházközségnek főpásztora. 
Könyveket ad ki, hogy hatalmas hangja, szónoki ereje ahova el nem 
hathat, ott a Hargita alatt, a két Homoród melltén is eszméi terjedjenek, 
az evangelium igaz tanitásai életre keljenele 

Ha Itérdezték bervétet, Dávid Ferencet kortársai, miért ez önzetlen, 
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önfeláldozó apostoli 1111Inita , feleletült az volt: "Haszontalan szolgált va
gyunl!. csak azt tellüh . amit l<ell cselehednünk '" 

Dicsó, aranykora az erdélyi unitárius egyháztörténelemnek ! Ha igy 
meheftiinlc volna tovább is! Ha ujra fel nem üti f-t jét a sötétsrg feje
delme, ha nem tépdesiIt meg unitáriús hitünk zászlóját, bizonyára ma 
szél<eIV "u ituránk érlékesebb, drágább I!incsekhel dicsel<edhetik. De meg
halt az unitárius Fejedelem, apostolunk Déva várába Iledil, az utódok 
harcolnale a jezsuitáldtal, aldlt reánk törneh, elveszik temp!olllunltat, is
kolánl!a!. 

• 

Elcs üggednek elödeink ? 
Nem, hanem épitenek, áldoznak! 
Itt egyegy kép jelenik meg előllem a multból. Szél<elykereozluron 

épi.til, a Iwllegiumot. Nemcsal, kereszlurial, dolgoznal' oli, csalIOem min
den rgyházhözség népe képviselve van. 

Meszes, épülelfás, deszkás szellerek érlleznel, a városba. Egy ke
reszluri más vallásu alyafi kérdi honnan jönnek? Almásról, Kemény
falváról, Abásfalváról, felelil, ök. 

- Miért hozzáll ide a meszet, miért nem épilenel, azzal otthon 
maguimaiI islwlál? 

Nel,ünll van otthon iskolánh, ahol megtanullunk szép magyar nyel
ven imi és olvasni, de szükségünk van erre az iskolára is, mert itt 
azoll fognak tanulni, akik minilet később lanilanah, allik ter.,plorr.aink
ban prédil,álnak, akill nem engedik, hogy unitárius hitünhel, szép zsol
tárainkal, édes anyanyelvünket elfelejlsük. S ezzelleöntik a meszet, le
ral'jáll az épülelfákat s munl,ához lálnak. 

Ko,a hajnaltól Iléső alkonyaIig ől! is oli dolgoznah, nem kérdezi 
egy ill se Közülök mennyi a napszám, merI ludjál!. hogy csak azt teszik, 
amit tenni szent kölelességüll. Igy lellek a ti elödeitek keményfalvi ne-
mes gyülellezell _ 

Ti igy tennétell·e ma? Ti bár egy napot fe!áldoznátok-e a 365-
bő! egyházalok oltárára? Megludjátok- e érteni, hogy az anyagiak, felelt 
vannal, olyan kincseink, a mi unitárius hitünl" édes anyanyelvünl" ame 
Iyell fennmaradásáérI I,észen kell le<lnünk minden áldoza Ira ? 

Ma nem kell épileni kollegiumot, merI van nehünk I!ét gyönyö/ü 
fŐiskolán!!, egyil, Sztkelyllereszturon, a másik Kolozsváron. Olyan minda
kettő, mint egy-egy gyönyörüséges palota, de fönn kell ezekel tartani! 
Hogy fönnmaradjanak ez iskolák, kihez forduljuni! máshoz, mini hoz
zátok, a néphez, ahoz az ösforráshoz, azokhoz a 8zivekhez és jóltevő 
kezekhez, akih azt felépitEtték. 

Tudjátok· e mil jelentenel! ez islwlák? Létkérdés ;,.!tünl!! Lenni, 
vagy nem lenni. Ha ti azollat fenn nem tartjátok, ha az unitárius áldo-
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zatkészség ősi formájában meg nem nyilatltOzil" hiába hiv a harang, 
hiába szól az orgona, egy bizonyos idő, egy pár évtized elteltével nem 
lesz, alti e szószé~ből magyar nyelven prédikálja az unitárius igét s 
akkor mit ér a ti őseiteit egyházszerete te, áldozatl,észsége, mit ér a 

. , templom és az iskola? 
Világoss<Ígban akartoit · e járni, vagy a sötélségben ? Én azt hi szem 

igaz ma is a költő mondása: 

"Nem fajult el még a ~zékely vér, 
Minden kis csöppje drága gyöngyöt ér", 

Sok teher van vállainkon, nehéz a földi élet, de egyházunk terhét 
még vegyült a vállainkra s hordozzult Is te nben bizó lél eltkel, mert e te
her I,önnyü lesz nekünk és gyönyörüséges Minden ál dozat cséltély 
ahoz képest, <lmit ma tőlünk egyházunknalt .Itivánni joga van! 

S milwr egyházunitért, épes anyanyelvünl,é rt , unitáriu. hitünkért 
hozunk áldozatot, ne dic&ekedjünk, hanem inltább ugy szóljunit, mint 
elődeink: ,Haszontalan szolgák vagy unk, mert csalt azt tettük, amit kel
lett és kell ezután is cselekednünk!" Amen. 

• 

-

Bá ró József, 
városfalvi lelkész . 

, 
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A lélek 
• 

• • ereje . 
ll. Timotheus L 7. , 

• 
"Isten nem ft fé lelemnek, hanem az erö· 
nek, szeretetnek és józanságnak lelkél ad ta 
nekünk." 

A legjobb baráttól jött levelet tartja kezében az efezusbeli gyüle
I,ezet püspö ke, Timotheus. Pálnal< e levele tele őszinteséggel, szelid in
telemmel, hivogalássa\. Timotheus, a püs pök szabad, az apostol Nérónak 
foglya. A bönön ny'irlws fala I,özött is barát jára gundol, ki hű kisérő 
társa volt ezer veszélyen át. Szelid arcát, jóságos tekintetét, nyugodt 
lelki világát most sem tudja elfelejteni, mil<or nemsokára szembe kell 
néznie legl<egyetlenebb itélő birójáva\. Talán az ellentétek alal'jai álla
nakrelőtte abban a pillanatban, mil<or gondolatait szabadon engedi, hogy 
szálljon az ld a börtön falaI< I,özül, hiszen azt bilincsbe verni .. Iwrlálol, 
közé swrilani ugy sem lehet soha. Talán igy nem lehet már megzab
láwi a fél<tel en orgiát Néró udvarában s a szenvedéllyé lelt öldöl<iése
ket. Hasonmása Néró e. nagy Herodesnel" I,i Jeril,ó pálmáinak leveleit 
anyja s fiai vércseppjeivel hintette be s nem gonGoli arra, hogy látha
tatlan égi szemel, kiválaszt jál, e vercseppel<et s a megölt anyja és gyer
mekei véréért számolnia kell egyszer. Mit várhat az apostól e másik 
urtól, I,i a Tiberiszbe sülye521ette anyja aranyos hajóját, s mérgének 

• 
tette áldozatává. Vajjon Init várhat lő l e a börtön lakó, I<i ',idegen Islent 
tanitolt előtte" . Semmire sem vágyil< már, csal,hogy még egyszer elbe
szélgessen azokl,al, kil, oly közel állottal, szivéhez s kik mindig 'vele 

• 
voltal<. 

Timotheus. Az anyja zsidó volt, az apja görög. Talán azért volt 
annyira szelid, mert öröklés I<ép' volt lel,ötve lell<e az egy lsten imá
dásának anyja után, s a köllészetnek apja után. Szeretle mint gytrme
két Pál, kit Lis trában fogadott azzá. 

,Szüntelen elmémben tartalak az én éjjeli és nappali könyörgé-
6emben. Kivánlak látni téged ,és megemlékezem a te könnyhullat~sod-



• 

ról, hogy örömme! betelj.sedjem." A baráti érzést értékelni tudja a2 
apostol. hiszen senkije ,ines már, csak Ő, Eunilt3 fia. 

A hitbeli rolIOnság köteiéitei fűzik össze őllet egymással, mely nem 
áll a velünl, s7.ületett érzések hatalma alatt, hanem szabadon jelentke
zik, s igy értéke még nagyobb talán. Az egyedül álló, a börtönlal,ó érzi 
leginkább a baráti érzés értékét, I,ülönösen olyanná I, I,inél a képmutatás 
nélküli hit, mint veleszületett indulat jelenll,ezik, mert ,nagyanyádban, 
Loisban és a te anyádban Eunikában is az lakozott". 

Képmutatásnélküli hit. '. mily erős feltevés egy emberről. Csak 
arról a barátról mondhatjul, el ezt, kinek sem gondolkozásában, sem 
lelkében s szive érrelmeiben nincs titka előttünk s nem lehet. A bár
sonyárus Lidia . a sátorépitő Priscilla mellett jól esil, látnia még az 
őszinte hit alakját, k il, nemcsak jelre, c'sodára várnak, látványossAgra 
figyelnek, hanem lell,ük mélyéből támaszt jál, alá a hitet , mit megonem 
ingat Néró gunyos kacagása. Az őszinteség nélhüli hit ingadozó ereje 
csal, addig tart, mig mellette van az apostol, azután nádszálként hajlil, 
s forditja fejét a hatalom napjának sugara felé. Az őszinteség Istenn el, 
ajándéka, ,mely te benned van Timotheus". 

Mi, l,iI, olvassuk Pál apostol levelét barátjáh6z, jól esi I, figyelnünl, 
a baráti érzésre, mely abból sugárzik ki az atyai intelemre, mely az 
apostol sajátja s melyek I'özött legszebb e I,ilétel: ,mer/ nem ad/a ls/en 
nekünk a félelemnek lelkét, hanem J. erőnek, JI. szere/e/nek, JlI. j6zan 
elmének lelkét. 

I. 

Sienltievicz ,Quo vadis" -ának alaltjai elevenülneh meg előtlünl" 

mihor az apostol levelének e részét olvassul" .nem a félelemnel, lelkét 
adta lsten nehünk". A félelem lelke rejtőző, búvó, behunyt 8zemel, sö
tétje mögé rejtőzik, fél a világosságtól, a szem ek tekintet ének villaná
sától. A gyávaság pillanatnyi erőt ad, de a tett ell,övetése után Ju
dásként bolyong. A félelem néil,üli lé lek nyugodt, mint a tisz tavizü tó 
felszine. mint az erdő csendje; nyugodt, mint a Jézusé, vagy Pál apos
tolé. Ez a lélek bizalommal néz fel az égre, nem féli a haragvó lsten 
itéletét, inkább odaboru l lábaihoz s csendben imádkozik . A nappal vi
lágossága, az őszinteség üde fénye szemét nem sérti soha, ez az öntu
datos világ az ö or.szága; az éjslaka pedig nem alattomos tervelt szii
leté.senek ágya, hanem az álmait édes világa, melyben a lélek jólesön 
fürdik. Az erőnek lelke legyen sajátod. E,őnek lelke. Mennyi edzettsé
get. öntudatot, odaadást, ráé lés t fejez ki. Mintha oda kiáltana ezzel a 
cirkuuok porondján me7.telenül fetrtngö hivei felé, kik reszl(e{ve várjál, 
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az éhező oroszlánok csapatíát, vagy oda kiáltahá a gyülekezet felé : az 
összetartó erőneit lellte nélkül egyben maradni nem tudtok soha. Az erő 
egymagában különálló, Inltább elszántság, néha duhajság lehet, de ha lélek 
van benne, másra is kiható az iJsszetartásban. Itt emelkedik ki szépsége e 
Itijelelltésnelt, ha megforditva is emlegetjük a lélek erejét. Mert lelkierő 
emelte piedesztálra azokat, kilt hitükért szenvedtek vértanu halált s ez 
raltta alájuk azt a podiumot, melynek alsó foltán tisztelettel állunk meg 
mi ltilt bámulattal néziinit fel reájuk. A cirltusz tapsoló közönsége amily , 
gúnyosan s hidegen nézett a porondra az e!itélt keresztényekre, mi most 
ily csoporlba nézünk fel reájuk, de szent csodálltOzással. Ereje volt a 
léleknek altkor, mikor a Mestert arcul verdes ik, niiltOr az apostolt lölt
dösik, miltOr kalalwmbákban dideregnelt, fáznak. Ereje volt a léleknek, 
mikor kibontakozott a mystikum burkából s a maga tiszta fehér szi
nében terjeszlelte ki szirmát, mint a Nilus rózsája. És ereje kell legyen 
a léleknek most is, miltOr a vallási, dogmai Itérdések nem izgatnalt már, 
de az élet vihara, fájdalma és szenvedése vesz körül minket. 

A Iéieit erejére van szüllségünk, mikor koporsó mellett állunk, mi
kor becs"iiletünllbe gázolnak, miltOr a lliilső durvaság szivünll közepébe 
markol, mikor minden menedéltünk egy zsoilár, me ly a lélek mélyéből 
búg fel: n Te benned biziunk eleilől fogva". A lelki erő nagyságáról 
legszebben .az apostol beszél: 

• 
,Alltam a harcot. A Ilülső és belső ember küzelmét. Az egyik 

szigoru parancs alalljában 'állit a szenvedő István mellé, a felháboro
dott lélek pedig utála Ital fordul el tőle mindaddig, mig adamaszkusi 
úton ki nem tör elIleseredése, s vakllá nem teszi a külső embert ad
dig, mig a belső Én diadalmat nem vesz felette, s oda nem állilja 
Ananiás elé. Azután a lelkierő nagysága viozi és hajtja. Küzd Albat.
roszllént a tenger viharával, a föld rejtett odui kigy6inak marásával, az 
emberi rágalom fullánkjával, de mindig diadalmasan áll lelke erejével, 
ak~r az Eurotász partján, allár Róma falainál legyen. E lelki erő nél
kül a tarzusi Saulból sohasem lett volna keresztények Pál apostola. 
Innen tanulhatunk mi lelkierőt, az erőnek és nem a félelemnek lelkét. 
Most is szüks~günk van erre, inltább, mint valaha. Nem a mallacs el-

". lenállás, hallem a tűrő lélek erejére van szükségünk, hogy mig körülöt
tünll az önteltség orgiái tivornyáznak, addig mi az önuralom s önfe-
gyelern rejtett katakombáiban félrevonulva csendben imádltOzzunk. 

Aléleknell .z .rejére figyelmezleti az apostol legjobb barátját S 
erre kell !igyelniinll nekünll is. 

11. 

Nem adta lsten nekünll a félelemnek, hanem a szereletnek lelkét. 

• 
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Az a szeretet, melyről a szenthönyv, jézus és az apnstolok be
szélnel, s csodál,at regélnek, mint egy szelid bárányfelh ő úszik felet
tünk, de leereszkedni sohasem tud . ti mi se m tudjuk maga sságáért el
érni azt. Csa k ki választott egyes lelltek számára van előirva, de állalá
nosilani . .. nincs oly érzés mely azt tudhassa. Vágyunk utánna, er6-
lIIegfeszitésse l akarunk fö leme!kedlli hOZ7á, de mindannyiszor vissza ... 

esünk a földre, melynek hidege megderme .. t s gyahran megállitja szi
vünk verését. A félelem néll,üli szeretet olyan magas fogalom, hogy azt 
csal, Jézus s nehány apostol valósi,hatta meg. 

Ugy jön felénk a szerelet, mint a virradat moso lya az álmok vi
lágából öntudatra ébredő gondolat fölé, I{[izd a hajnal sötét jével, de az
u,án egyre fennebb emelkedil, s még a virág h.rmatát is önmagába 
szivja. A szeretetet oly magas fogalomma tettük s tette a Mester, hogy 
szédülten álIuni, meg alatta, parancs szavánall eleget tenni sohasem 
tudunl.. A felettünl, LIszó bárányfelhőből, a hajnal rózsaszinü virrada
tából hangzik felénk minden napnak munhája kezdetén: "szeresd fele
baráloda~ s még ellenségedet is" s mig e szaval, hangza nak, halljuk a 
jerihói uton a kifosztott és megvert szerencsétlen ember jajgatásalt s 
közbe várjul" vajjon csakugyan eljön a I,önyö r ülő szamarilánus, hogy 
igazat adjon a nagy kijelentésne". Mi a szeretet I,i sebb köreiben va
gyunk. A, velünl, szülelett érzésel, arany láncszemekhel füznek az apá
hoz és anyához, a testvérekhez és rol<onol,h oz, ahoz a földhöz, ahol 
születtünk s '-lOvá vissza- vissza vágyunk; · az életben szerzett érzéseit 

barátol,hoz fűznek, melyei, állandósulhatnal, vagy kiábrándithatnal" de 
.annál tovább menni nem tudunit, csalt nezü nlt a messze jövőbe, sóhaj
tomnk utána s imánl,ba is ezl fogialjltI, : "Uram, jöj jön el a le orszá-

"' god". 05Zintéknell Itell lennünh és ' beismernünk, hogya szeretet, me-
lyet eddig megszerezhettünk, s melynel, körében éliink, a "'iszlusi sze· 
retetnek csall egy parányi szil<rája. ISlen iránli szereteliink önző, mert 
mindig saját érdekünl<et foglaljull imánl,ba s a csalódáso l, olyan I,öny
nyen adják ajkunkra al. Iste n káromló szava l,at. A szülői szeretet is 
részben önző, mert addig él n.gyobb erövel, mig ruhánhat, táplálékun
kat tőlük nyerjük, 3mihor pedig önmagunk munhája után áliunit meg 
az életben, llevesebbet foglalkozunl, szü l ői nkk e !. Ilyen a testvér iránti 
szeretet is. Általában a sze retet megvalósi tá sának legnagyobb ahadálya . 

.. . , 
az onzes. 

Al. önzéönélldili ti,szla szeretet pedig ha meg!tözelileni akarjul;, 
hányszor heli nekünh is igy sóhajtanu nk : a IéitIt kész, de a test erőt. 
len . A jelenben a sl.eretetn el{ lellte csa lt Itét helyi e vezet el minitet : a ' 
családhoz es a templomh01 .. A jeriltói út messze van t ő l ünk . A "sze
resd ellenségeidet is' csa l, álom. A lélel, arra, h0l:yezt megvalósithaaa 

• 
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nem elég erős li a jelen nem is alkalmas reá. A mindenkori jelen nem 
alkalmas erre. Nem volt a Pál apostol "jelene'\ nem az a mienk, s nem 
lesz a jövő jelene, de örö It szép inlelemnek marad: "szeresd ellenséged", 
Kötelességünk figyelni az apostolra, lsten nekünlt adta a szeretetneh 
lell,ét, melyet az égi szeretet folytonos Ilitöltetésével gazdagit, hevit, ne 
álljunl, "t jába a 'Iélelmek s igyekezziink megl,özeliteni a végső célt. 

III. 

Ő nel,iinl, adta a józan elménel, lelkét is, A józan ,elménel, lelke, 
az öntud,at erőteljessége, Az, amely vitte az apostolt birái elé s bátran 
szólni engedte: miután Isten számára faragtatok bálványt, de egy bál
ványra felirva ezt láttam én (Athén): "az ismeretlen Isten tiszteletére", 
ezt hirdelem én. A józan ész imájában ráhatást Istenre nem végez, hi
Slen tudia, hogya változhalatlant meg nem fordithalja, de lelke nyu
galmáért imádkozil, szüntelen hozzá. A józan elme ismeri az igazságot, 
azt a magasabbal, melyet a szeretet mellé helyezünk s igyekszilt nem 
véteni ellene. A józan ész ismeri a korlátoltat, melyelt között él s nem 
igyéltszilt Itibujni alóla. E korlátol,: az állam, egyház, társadalom, csa
lád parancsai val áll előttünk, melyek megszabják altaratunkat s mi csalt 
akitOr leszünlt nyugodtait, ha gondolatainitat a józan ész biráló erejével 
ugy rendezzük, hogy mindig ezelmelt engedelmeskedve éljünit. A józan 
ész lelke parancsolja neltünk s I,öveteli tőlünk az önfegyelmet. Bárme
Iyilt érzést vegyül" melyet vezetőnek ismerünit el, ha fegyelem nincs 
bennünl" haladni nem tudunk . A józan ész lellte önfegyelmet követel 
tőlünit a gondolltOzáshan, a lélekben, a szívben egyaránt. Ezelmelt rész
letezése fölösleges, mert a Ititétel önmagát magyarázla. A gondolkozás
ban való fegyelem ' nem engedi meg, hogy könnyen olvadó viasszal ra
gasztott IItarus szárnyakkal emelltedjünk, mely minél magasabbra emel, 
annál nagyobb mélységbe dob alá; nem engedi az eszméke! üres, dü
hös szóvitákban ellaposodni, hanem mindig tartja az ész biráló ereje. 

A lélekben való fegyelmezés nem enged zúgolódni Isten ellen, ha 
imánk hatását azonnal nem érezziik; nem enged a fájdalmal,ban alá
merülni vagy a jó kedvben féktelen lenni, hangulala mindig egyformán 
szabályozott. 

Ez nem Itétszinüség, hanem fegyelmezés. A szív érzelmei pedig 
ugyancsak rászorulnak a fegyelmezésre. Messze mennénit, ha itt emle
getném azt, hogy még a szülői szeretet is fegyelemre szorul, hogy úgy 
ne járjon az apa, mint Saul, kit jÓ'5ágáért büntetett meg az Islen. 

Fegyelemre szorul minden érzés, I~ülönösen az indulat s a szenve
dély. Az önfegyelmezet! embert nem ragadja el a harag, hogy Kain do-

2 
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rongját vegye kezébe; nem Keresi a száraz kÓtaItat, hogyazol, mélyére 
testvért dobjon; a szenvedély nem juttatja börtönre a szerénység em· 
berét, hanem, mint aki ura önmagánaIt, mindig érzései fölött áll. 

• 
. 

Nem tudjuk, vajjon gondolt-e mindezelue az apostol, mikor ott 
magányában a barátnak levelét irja de nekünk az ő levele ezel, et jut
tatia eszünkbe. 

• 

Egy levél megérkezése a családban örömöt jelent. E~ben a nagy-
családban is hozzon örömöt Pál levele, mintha mindannyian ba rátai 
lennénl, s e levél kitételét hangoztassul, szüntelen, mert nagy szül,sé
günk van reá: 

.Isten nem 8 félel emnek , hanem az erőnel" szeretetnek és a józan 
elmének lell,ét adta neltiink" . Amen. 

Ütő Lajos , 
székelykereszturi lelkész. 

, 
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Jézus egyedül. 

Máté 26. 56. :,És e kkor mind az ó lanilványai elhagy-, 
ván ötel, elfutának." 

• 

Bizonyára ismeritel, Jézus élete történetét, ai. Csak egy pár köriil. 
ményt idézek most emlél<etekbe vissza, hogy az alapigét megelőző ese· 
ményel,et tisztán lállJassátol .. Az utolsó előtti napon Jézus egy pár ta· 
nitványával elment a Getsemáné l<ertbe. l'l\ély szomoruság fogta el, az 
a lell,i fájdalom, mely a nagy és nehéz szenvedései, előtt álló embert 
oly gyahan elfogja. ,Mindenfelól szomorú az én lelkem mindhalálig· 
- mondja vele lévő lanitványainak, majd félrevonul és imádkozil .. 

Mil<or visszament a tanitványolthoz, aludtak. Szelid szemrehányás· 
sal szól hozzájult : hát nem vigyázhattolt· é velem egy óráig? Ismét el-

• 
ment másodszor is imádlwzni. "Es milwr megfért volna, találá őltet is-
mét aluva" . Többé nem I,ölti fel. Aludjatok immár és nyugodjatok, 
mondja csöndes bdetörődéssel. 

EI,özben azonban észreveszi, hogy sok nép fegyverrel és fustély· 
Iyal I,özeledik feléje. Most már fö lkelti tan itványait. Judás elvégzi a 
magáét, azután dedig a I,atonák kezeiket Jézusra vetvén, megfogák 
őtet. Ekkor a sereghez fordult s a méltatlankodás s úlyps szemrahányá-

• 
saival illeti a tömeget, ·mely úgy támadt reá, mint egy latorra. Es al,· 
ltOr mind az ő tanitványai elhagyván őtet, elfutának. Jézus egyediil 
maradt. 

Az egyetlen Péter követte öt távol, amint az irás mondja s ő is 
az utolsó éjszaltán háromszor tagadta meg a Mestert. 

Távol legyen tőlem ai, hogy ezel,bő l a mulaszláookból vádakat ko· 
vácsoljal, a tanitványok ellen. Hiszen I,ésőbh hőségesen kipótoltál< e 
l11ulasztásaikat li milwr magukhoz tértek, megtették híven I{ötelességü
ket. Mégis meg kell vallanom, hogy az elmondott történet, valahány· 
szor elolvastam, mindig a \teseríí csalódás kiábrándulás érzésével töl
tötte el lelkemet. Mert ha a későbbi eseményei, sol< tekintetben el i. 
oszlatják az ilyen érzéseket, maga a tény mégis csal, az, hogy Jézu., 
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a szenved ó, lelkében mélyen tnegszotnorodott Jézus, akinel, imádkozás 
közben .veríték verte hl homlokát, mely olyan vala, mint a vérnek 
cseppje i s mely a földre lehull vala", életének ebben a legválságosabb 
és legnehezebb pillanaiaiban egyedüi maradt. 

• • • 
A történet régi, nagyon régi. Immár I,élezeréves. És mégis úgy 

tetszii,. minlha nem is volna olyan régi, hanem új, az emberiség törté
netében, de napjainkban is sokszor és ismételten megújúló, szomorú 
történet. Az emberi gyöngeség nek és gyarlóságnak talán egyii, legszem
beötiőbb vonása, hogy veszély idején hönnyen cserbenhagyja a zászlót, 

• megtagadja az életideáit, mely addig vezette s amelyet, amig népszerű volt 
büszkén és bátran vallott a magáéneit. S ez a hütlenség, ez a cserben
hagyás - a meggyőződés és a rendithetetlen igazságszeretet sok nagy 
apostolának emelt máglyát és tette őket martirol,ká. 

Gondoljatok csak a hitnek, a tudománynak ama nagyapostolaira, 
akiket föllépésükkor nagy .örömrivallgás fogadott. AmiitOr azonban az 
emberek érszrevették, hogy az ő ItOrukat megelőző eszméii, a hatalom
nak nem tetszeDek, magultra hagyták őket és elpártoltal, tőlük. 

De nemcsal, egyes emberektől lehet igy elpártolni. Évtizedeken ke
resztül ápolt és követett ideálokat és életeszményeket sokszor rútlii 
cserbenhagy tak némelyek önző, pillanatnyi előnyiiI, biztositásáért. 

S vajjon miért van ez igy?! Miért I,ell a nagy és megváltó gon
dolatoknak legtöbbször megjárni a magul, kálváriáját? I Miért kell az 
igazságnak akár napjainkban is élet-halál harcot vivni a maguk érvé-
nyeaiHóséért? . 

Azért van ez, h. ai., mert az emberekből legtöbbször hiányzik az 
erós hit és a meggyőződés, hiányzii, a I,ilartás és az erl,ölcsi bátorság 
és hiányzi h a nagy értél,el, hordozóinak igaz megbecsülése és méltány
lása. A félelem, a gyávaaág I,önnyen alkalmazkodóvá teazi a gyönge 
jellemü embert. Az igazi értéhek megbecsülése helyett a praktii,us I.asz
nosság elve kerel,edil, felül 8 az önző önmagaféltés megbénitja a ko
moly erkölcsi elhatározásokat. 

• 
De lássuk, mit csinál Jézus? 
A szenvedé. és a megaláztatás igazi próbaköve a lélek erejének. 

A jellem .zilárdsága, a hit ereje ilyen hor m1:tatitOzik meg igazán a maga 
valóságában. A gyönge megtörik, eleoik, az erős még erő"bbé válilt. 
Mert nehéz, nagyon nehéz dolog a llisérté.selt között is Illegfartani a 
jellem szilárdságát. Nehéz i5tenl{áromlólt Itölt az lsten nevét dicsöiteni 
• a nagy clapasok .úlya alalt véglelen szereteiében és kifogyhatallan 
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jóságában megnyugodni. Nehéz dolog, ellensél1'einket szeretni s a döly
fösek és elbizahodoltak támadás. i ellen szelidséggel és alázatos szivvel 
védekezni. 

Jézus mindezt megtette. Ii az utólsó nap valóban bizonyságtétei 
arról, hogy az ő hite, az ő .igazsága" nem volt puszta szó, hanem lel
héből lelkedzett mélységes megélés. Már elfogatása előlt is gyakran 
félrevonul és imádkozil, s azután is: imádkozik és hallgat. Imádkozik, 
mikor magában van és hallgat, amikor méHatlan védakkal illetil .. Ii ha 
beszél is egy l<evese!, minden szava a rendíthetetlen hitnek és meg
győződésneh, elhivatása magasztosságába vetett érzésénel, megnyílatko
zása. Nem habozik egy percig sem, nem tagad meg semmit abból, amit 
életében hírdetett . 

• 

Ugy mondjál" hogy azokon, akik a halálhoz közelednek, már éle-
tükben meglátszik a földíektől való elszal,adás s azt a benyomást te
szik, mintha lelkük már a szellem magasabb életét élné. Jézus is ez 
utolsó napon minden gondolatát az örökkévalóság felé fordítja. 

/)\ilyen fenséges, milyen ragyogó hitének ez utolsó fellobbanása, 
mely bevilágítja a lefolyt és ezután lefolyandó évezredek tengerét. Mi
kor az emberek elhagyták, lelkét átaljarja a mennyei atya boldogító 
szeretete s hitének és bizodalrnának csodálatos megnyílatllOzásai sejte
tik velünk, hogy so.ha oly közel nem ére~t8 magát Istenhez, mint e vál
ságos pillanatokban. Talán ez a magyarázata, hogy egyetlen vádoló szót 
nem ejt ki szája s eszébe sem jut, hogy meglepődjék tanitványai futásán. 

Jézus tehát eiyedül maradt. De vele volt az Isten. Vele volt lel
kének nagy ereje, hitének feltétlen bizonyossága, az igazság diadalába 

• 
vetett meg nem szégyeníthető bizodalma. Oh érzitek-e, ai. az egyedüllét 

• 
e királyi fenségét? I Oh érzitek-e az isteni erőt, mely e magára hagyott 
nagy lélekből felétek árad és érzitek-e az isteni nyugalomnal, ama meg-

• 
döbbentő mozdulatlanságát, mely oly félelmetesen emelkedil, az emberi 
gyarlóság és gyávaság szégyenletes meghunyászkodása fölé?! 

• 
li eze h után I,érdem, vajjon ti elhagynátok-e az üldözött és szen

vedő Jézust? A bünbánatnak és a magunkbaszállásnak emez óráiban 
teg:yétek fel ismételten ezt a I,érdést magatol,ban s próbáljatok reá meg
felelni. Ha látjátok, hogy a felelet nem I'felégítő, nem méltó hozzátok, 
erősítsétek lelhetel,et imádltozással vagy más olyan lelki táplálékkal, mely 
I,inek-kinek hasznára lehet, hogy a felelet végre is olyan I.gyen, mely 
ntm hOL pirulást orcátokra. Mert én szeretném, nagyon szeretném. ha. 
Jézust nem i,agynót, el, hanem vele maradnánk és őt követ nő h most 

• 
és mindörÖI,ké. Amen . Dr. Varga Béla, 

leo!. ttHl tÍr. 



• 

22 
• 

• , 

• 

• 
• 

Imádkozzatok. 
Mark XIV. 32. 33. 35. 37-42. 

~e ___ -i.i" .-

Este van , az óra már későre jár; az emb erelt túlnyomó része pi
henni tért . .. I(örösltörül sötétség, csendesség, ... a gonoszság is csak 
suttogva beszél s a bérenc sereg is lopódzva járkál .. . Csak egy szo
bából tör Iti még a világosság; csak egy szobából, hol együ tt eszi a 
mester a husvéti bárányt tanitványaival, hol mind en szó, minden jel a 
nagy mester körül, örölt eml éltezetneh szava, örök emléltezetnek nagy
becs ü jele. 

A vacsora elvégződött; a tanitványolt lábait megmosta már az id
vezitő, véghagyaltozásai t is megtette ; Judás megltapta a mártott fa 
latot é. eltávozott .. . 

Elhalt a fény a vacsoráló szobában is . . . CsilJaglámpák halvány 
lángja világítja be a Iteleti csendes, magasztos égboltot. A ném aságot 
lehet, madárdal vagy vidáman tova csörgedező patai, hangja töri meg, 
s a tavaszi szellő ellopva a virágillatot, sugdosva csó ltolja körül vele a 
frjss hajtásokat, az üde zöldségben fejlőd ő . növekvő faleveleltet. 

Gondterhes fövel, lesú jtó érzelmekltel megy, halad az idvezítő . . _ 
megy, halad a szo morú emlélüi Gethsemá né kertbe, .. A többit felolva
sott alapigénit tüzetesen elmondja. 

Az idvezitő remegett, gyötrődött és imádltozott . E közben még a 
kiválasztott tanitványok, még az oszlop apostolok is elaludtalt, mint jó 
barátok szoktak, milw T az ember veszedelemben van. Másodszor már 
nem is ébreszti öltet a mester; jó nelli tudnia, hogya veszedelemben 
tetjesen egyedül maradt; egyedül, mint az igazság szokott, elhagyatva, 
mint a jóság és megcsala tva, mint a szeretet. M.ég egy im a tehát, még 
egy fohász! . . . Aztán... aztán.. . Most már igazán egyedü l van i 
egyedüt . . . Istennel l De oda lett. Eltünt a sze lid, az aggódó, a ozomor
kodó mester ! . .. 

/'Ilost egy erős, egy elhatározott jellem áll előttünl, e' < <zo' l I ' u. :" e eg 
imm~r, keljetek fet ... menjünl, l' . . . 

, 

, , 
i , 
I 
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Jézus bajban, veszedelemben volt 5 imádl<ozolt. Bajban, veszede
lemben mi is vagyunlL Mit csinálsz ilyen\<or afia? Szidod a sorsot; 
átkozod önmagadat és embertársaidat, zúgolódol Isten és világ ellen. Ne 
tedd; kövesd Jézust: imádkozzál. Jóllét, öröm, boldogság vesz körül; 
fenékig üritetted a az élvezet poharál s nincs már mi megízesítse éle
tedet ... imádkozzál! Csalódtál és sirsz, szived össze van roncsolva ... 
imádkozzá l ! Betelt minden vágyad és reményed, az örömne\< Itönny
cseppje szökilt szemedbe ... imádkozzál! Szóval bármi sorsban vagy
tolt, bármit is akartok: kövessétek ől - a nagy meslert -
imádkozzatok! 

Imádkozzatok!. ' . . De hát miért, mi célra, mi haszonra. Csalódott 
lelU~tel( tudom 'ezt kérdezi. E kérdésre ltivánok felelni; \<isérjen engem 
becses figyelmetek . 

, , . 
• 

ImádkoZ7alolt, hogy önmagatoitat megismerjétek. On ismeret ! Régi 
jelszó. régi feltétel. Mosoly, talán gúnymosoly kél soltaknak ajakán e 
szónalt hallatára, pedig sokkal jobb volna, ha enneit hallása komoly meg
fontolásra, magába szállásra vezetne mindenkit. Hiszen meglehet, hogy 

• 

vidáman, csapongó kedéllyel, önmagatoknalt s másoknak tetszelegve 
jártok az emberek között , pedig, ha előtökbe tartanók azt a tükröt, mely 
bensőtöket is a maga valóságában tárja fel, nem volna okotok vidám
ságr. s nem annyira a világ "itható szennyétől, mint inltább önmaga
toktól ltellene megirtóznotok, önmagatokat Itellene megutáljátolL 

Onismeret! Régi jelszó, régi feltétel. De a valláserltölcsi élethek, az 
erltölcsi életre Itiható teljes boldogságnak ez az egyedü li biztos alapja. 

Azt mondja szentltönyvünlt, hogy lsten az embert a maga képére 
teremtette. Azt jelenti ez, hogy légy munkás, mint a teremtő ; önzetlen, 
mint a gondviselő; légy erös, állhatatos, mint ls ten; szerető és irgal
mas, mint az égi Atya; legyeneit gondolataid, érzelmeid fonségesek, 
magasztosak, mint az Istenéi; legyen jellemed méltóságteljes, mint az 
atyáé és embertársadhoz való viszonyod testvéries, önfeláldozó egész a 
Golgotháig, mint a Jézusé. -

Ismered · e önmagadat? Méltó képe vagy-e Istennek ? Igy álls?-e hát 
magad, a világ és lsten előit; bátran léphetsz e az örök igazságnak ité
lete elé, avagy félsz, remegsz a tiszta igazságnalt tültörétól? Feleljetek 
e kérdésre ti magatok. 

E világ a látszat tanyája, a hiuságllalt vásarcsarnolt3; fény, cs i1-
logá& csábitana It szün telen; rongy portéltát drágán eladn i, a 'hiuságot 
~rver~sre birni: erre utazik a nagy tömeg. Ismered· e önmagadat, hely-.. 

, 



24 

zeledet, tehetségedet, igényedet, hogy megállj szilárd~,n" avag~ beugras~ a 
nagy hanggal kiáltozóknak ? , , , tiirt, vagyont, dicsoseget, ]olletet kmal
nak, de azok megszerzési eszközei ről nel<ed az. emberek nem sokat 
mondanak. Vigyázz! A min kivül senkinek semml]e sl~csen: n~ved, b:
csületed lesz az ár; ismerd meg önmagadat! tiszta nev ö becöulet nel-

kül, az élet semmit ér. . • , 
Az emberek nem ismerik az élet célját, nem fektetnek l<ello sulyt 

vágyaile, érzelmeik és gondolataik nevelésére és ir~n'yitására, pedig ér
zelmeink és gondolataink a mi jelfn és jövő, földi es mennyei boldog
ságunicnak a forrása. Nem értél .. li a világ a szerénységet és alázatossá
got, nem becsülik a tiszta munkát és a szigorú becsületességet; a jel
lemszilárdságot I<ülöncségnek tekintik, a nem hizelgőt pártütőnek, az 
önzetlen lelkesedést hóbortnak, lsten azonban mindeúlcről másképpen 
itél. Tudnunle, ismernünk lcell ezt is! 

Mindenkihez szólok tehát: ember, ember ismerd meg magadat! 
Ne rohanj a világ vásárcsarnoleába, ne árulj éS ne vásárolj elsietve, ne 
törj pálcát mások, hanem először ömnagad felett. Ismerd meg önmaga
dat, mert az önismeret az élet boldogságának fOrrása. 

Ismerd meg önmagad! De hát hol és hogyan? Olt és úgy, mint 
Jézus: inrádllOzzál! Valahányszor válságos ponton állsz: vonulj a te 
életednek Gethsemánéjába. Oda, hol elalusznale legjobb barálaid s hol 
megtudod, hogy megcsalatik a legszentebb szeretet és elárultatik az 
igazság is. Vonulj életednele Gethsemánéjába s irnádllOzzál! Istennek 
olt, magányodban, elmondasz mindent őszintén, tiszlán, igazán, őt nem 
fogod, mint az embereket félrevezetni, - hiszen ő úgyis tud és lát 
mindent - és lsten? lsten sem fog megcsalni Téged, mint az emberek, 
hanem válaszolni fog imádra; megmondja, hogy melyik érzésed, melyik 
gondolatod tiszta, igaz és szent; megmondja, hogy mit tégy és mit ke
rülj a te és a tieid boldogságáért. Ott, a csendes magányban, életednele 
Gethsemánéjában megismered erődet, de meg gyengeségeid et, jó és 
rossz tulajdonságaidat is; ott, ahol nem zavar senki és semmi ahol , 
egyedül vagy Istennel, megismered az életnele célját, szándékaid, telteid 
igazságát avagy tévelygéseidet s megtanit Isten, hogy leövesd a jókat 
és kerüld a .gonoszakat. Szép, összhangzó életet Icivántok ; nem a lát
szatnak, hanem a valóságnak akartok élni? ismerjétek meg önmagato
kat és evégből imádllOzzatok! 

De imádkozzatok, hogy Istent is megismeriétek. Jól ismerem én 
őt: hallom itt is, ott i. a szót, pedig kevesen ismerik, még lcevesebben 
törelcednek őt, megismerni.. Fölületes kérle.dé. csak azt állitani, hogy 
valaIci Istent J,ol .lSme,'" Lek~csmylése ez a kikútathalatlan valóságnak a 
gyenge, gyarl o len y altal. Jol Ismerem Istent - szól a bölc. é. tudÓi. 
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Nem kell neltertl a tudomány és bölcsészet Istene, Inely Itéptelenségek
k,1 van Itörülhalárolva s melynelt lulajdonságait, sőt lényegét is szem
lélődés állapítja meg. Nekem a sziv, a Iéieit Istene Itell, melyet minden 
tudományos szemlélődés nélltül, a legegyszeriibb ember is megismer
hel. Nekem az az lsten Itell, altit a sziv, a lélek határol meg, Itinek tu
lajdonságairól és lényegéről szivemneit érzete, lelltemnelt vágya leszen 
lanubizoóyságot. Ezt az Istent kevesen ismerik, mert, ami hiányzilt a 
legtöbb embernél, ennek megismeréséhez sziv és téleit kelt. 

Imádkozzatok, hogy ezt az Istent megismerjétek. Vonuljatolt el 
lelkelek Gelhsemánéjába, olt egy új világ, egy ilj mindenség fog fel
épülni előIteteit. Imádkozzalok és tud~i fogjátok, hogy van valaIti, aki 
nem, mint az emberek, állandóan hallgat reátolt, ' figyeli szavaitokat, 
számbaveszi minden érzéseteket és gondolatotokat ; alti nem utasit el 
magálól, ha nagy munltájában zavarjátok, ha nem öltöttetek ünnepi 
Itöntöst magatokra, avagy ha nem irtátolt kéréseiteket, panaszaitokat fi
nom papirlapra. Imádkozzatolt 5 hallani fogjá tolt Istennek mint biztató 
és bátorító szavát, majd szemrehányását, sőt dorgálását; megsimogat j" 
arcotokat, letörli könnyeteket, majd büszlteségtekben megaláz, .önteltelt-

• 

iégtekben lesújt; most megbocsát, majd hüntet, de mindig igazságosan, 
mindig szeretettel. ImádltOzzatok és látni fogjátolt : mint domborodik Iti 
előttetek egy végtelen, egy örölt erő és hatalom a maga igazságában és 
kegyelmében, a maga fenségében és jóságában, a maga szeretetében és 
töltéletességében. Ez lesz ezután a ti jóságos Istenetelt, sőt több, a ti 
földi és mennyei szerető Atyátolt. Imádkozzatolt hát, hogy Istent megis
merjétek! 

Imádkozzatolt I De ti azt Itérditelt, mi lesz jutalmatok? Az lesz ju
talmatok, ami Jézusnak! A Gethsemánéban tisztába jött önmagánalt és 
Istennek akaratával. Isten tudtára adta neki, hogy jó, helyes, igaz és 
szent, amit élt, amit cseleltedett, hogy méltó az eszméért feláldozni e 
földi életel, mert igazság és szerelet felett nem venet a halál diadalmat. 

• 
Es ez neki elég voll. Gyötrelme eloszlott, könnye lelszáradott 5 fenitölt 
bátorsággal szólt: ,elég immár, keljetek fel, menjünl'!' Mert hát ... 
most hát jöhetsz tövis ItOrona, kereszt és Golgota, mert pirkad már a 
husvét hajnala! Ez lesz majd a ti jutalmatok is, csak imádkozzatok! 

Elég? . .. Nem elég ez? .. . Én inlve intIeit : imádltOzzatolt, hogy 
önmagatokat és Istent megismerjétek. Igen, igen .. . ImádltOzzatok I ... 
Térdre. térdre hát az Úr előtt, igaz és bűnös egyaránt! És térdre ti is, 
térdre mi is, Itiltet az Úr a rettenetes küzdelmeltoen megpróbál. Sírja
tok, de áldozzatolt ; szenvedj ete It de lelkesüljetek ! Az Úr van veletelt I 
Új 6zövet15ég hészüt, az Úr szövetsége velünk - az ö népével. Bizzatolt 
hát! Imádkozzatolt ! lmádkozzunk! Amen. Csifó Salamon, 

leol. tanár. 
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-

Alapos hit. 
Ján. Xx. 29. "Boldogok, akik nem lé.lnek és hisznek." 

Mióla a világ áll, mindig voltalt hívők és ltétell<edők, lelltesültek 
és lehangoll~k. Sőt még ugyanazon emberrel is megesik, hogy egyik pil
lanatban altadályokat nem ismerő lelkesedéssel van telve, másik pilla
natban - mintha kicseréltélt volna - oda minden lellIesedés, már tét
len, már lehangolt, már nem hisz~n semmiben. Az olr sokszor megis
métlődő hangulat változásról az Ujtestamentum nem egyszer tesz tanu
bizonyságot. Ime, Péter, a kőszikla, egyík pillanatban es ltüszil<, hogy 
soha meg nem tagadja mesterét, nehány órával később pedi g Hgya n
csak esküdözés közepette éppen háromszor taga dta me~ . • Más terlllé
szetü ennél, de azért a lélekben végbemenő nagy meggyőződés változást 
jelentő a Tamás es.ete is. Ő is hallja a megfoghatatlan hirt a nagy 
gyász után: a mester nincse n a lwporsóban, a sziklasírban, a mester 
él . '. Bizonyára jól esett az ő lelkének is ez a hir. De a nagypénteltí 
gyász, szemeivel szp.rzett tapaSltalat, hogya Ill ester meg halt, sokkal 
erősebb volt a lelkében s'zunnyadó édes reményoégnél. És bár küzdölt -benne a hit a nem hivéssel, azért azt mondja: ,Nem hiszem, amig nem 
látom. Nem hiszem, ha nem látom az ő I<ezein a szegelt helyét és be 
nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe és az én keze met be ne bo- -
csátom az ő oldalába". 

A Itételkedés azonban sohasem oly erős, mint a tagadás. Ez va 
lami közép ut a hi szem és a nem hiszem !tözött. Innen az ember abi
zonyitélwl< súlya alatt hol a hitre, hol a tagadásra tér. Tamás a hitre 
tért s telj es odaadással tör ki belő l e a meggyőződés a bizónylte <ol< 
sulya alatt : "En uram, én Istenem!· S ezzel kapcsolat ban hall sz ik a 
a Jézus szava: "Boldogoh, aldlt nem látnak és mégis hisznek". 

A kere~ztén.y világ e!őtt Ta~ás a kétell<edés jell!épe lett, ped ig 
sohase szolgai t ra. Mikor Itetelkedeset al aptalannak látta. rögtö n erőt 
vett rajta a hit legyőzhetetlen ereje. Mégis van azonban Itü lö nbsé a 
Tam45 és az ez all\310mmal elhan~zott jézusi mondás Itövete lménye T.ö-
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• 
zOtt . .ft J§zus mondá.a feltetlen hitet hővetel, a Tartds hite pedig ala-
pos hit. ' 

A hitnek ezen Itétfé!'e megjelenése hőrül csopoltoóulnal, el alka
lommal emelkeclö gondolatainie 

• • • 

. Boldo Ol', altil, nem látnalt es mégis hisznel<. A fö ltétlen hitnek 
tehát mindjárt meg van a jutalma: a boldogság. Es az IIétségtelen, ezt 
bizonyitani nem is kell, mert az élettapasztalat mindenki előtt igazolja 
számtalanszor. Sőt azt mondhatjuit, hogy magát az élelet minden körül
mények I,özött csal, a hit teheti boldoggá. Valahogy az emberi termé
slet ugy van alIIOtva, hog\, a valóval soha sincsen megelégedve. A gaz-

• 

dag ember még gazdagabb, a tudós még tudósabb, a művész még na-
gyobb művész szeretne lenni, mini amilyen valóban , mert valami égi 
szil"a, valami megfoghalatlan vágy, sol"zor pedig a lelheletlen önzés 
hajtja előre . A jövőbe velett hit bízialÓ súgára az, amely az ember lel--
Ilél oly édes boldogsággal tölti el. 

, Ki ne lapas2talta 'VOlna a maga egyéni életében is ahiinek hatal-
mas, boldogító erejét? Ha gyermelIed sulyos beteg, élet· halál I,özött le
beg, nem éd es boldogság-e az, ha van hited a megjavulásban ? lS ezelt
ben az elmult retteneles vüzivalaros esztendőkben hány sajgó, össze
lört szívneit adott, hacsak ideiglenes boldogságot is a föltétlen hit? Azt 
csalt azok tudják, altil, az övéi Ilet vártált s talán még most is várjált 
vissza a harclereltről, vagy pedig Szibéria jégmezőiről. Hányszor adott 
edes boldogságo I az a hit, hogy akii vártunk, nem hiába várjuk? I 
Hát arról I,inek ne volna némi tapasztalata, hogy az édesanya (Sól,já
nak gyógyító erejéhe vetett hit meggyógyílja a gyerme k fájó sebét? 
Bizony a hitnek halalmas ereje van. 

De hát aztán az élet küzdelmében mily hatalmas szerepe van. 
Minden nagy dologna I" minden nagy álalakulásnak az egyes nagy em
bereit föltétlen hite volt a leghatalmasabb diadalra vezet..ő eszköze. Mi 
lett volna a llesztény anyaszentegyház hatalmas, világraszóló épülelé · 
ből, ha Jézusban nem lett volna meg a föltétlen hit az igazság győzel
mében? I Hát a reformáció és más társadalmi mozgalmah minek köszö 
nik létüket, ha nem a vallásos hitnek?, .. 

Lellli 8zemeim előtt elvonul a multnal, képe. Előmbe lünilt egy 
pogány bölcs; neve Szokrates7, I«zében méregge I telt pohár van. Az a 
keserü pohár azért van a ({ezében, mert kora társadalma nem tudta őt 
megérteni és tanait felforgat6knalt találta. Ha vissza vonja volna 
tapait, a méreg poharat nem l<ellett volna kiürítenie. De pem azt tette? 
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Tudjátolt,e hogy mit tett? A halálthozó. méreggel a kezében is a léIelt
halhatatlanságáról beszélt és nyugodtan kiitta a pohárból a mérget. 
Igen, mert föltétlen hite volt a halhatatlanság igazságában,., Hát a 
mester a kínos, emberiesen megható getsemáné kerti éjszakán, amikor 
küzd magában: Atyám, ha lehetséges, múljék el én tölem e keserü po
hár, de mindazonáltal ne az én, hanem a te akaratod szerint legyen. A 
hivatásába vetett nagy hit erőt adott a rettenetes szenvedéseit elhordo
zás~ra. Ott látom a Genf melletti Schampel mezőn a máglyán szen"edó 
Szervét Mihályt, amint a nyers fából Itészült máglya lassu, de gyilkos 
tüzében küzd az életlel és halállal és végvonaglásában is megismételte 
elleneivel ütköző tantételét: ,Jézus, az örök lsten fia, könyörülj rajtam', 

Hát vajjon Dávid Ferencneit, az unitárus vallás megalapílójának 
mi adott eröt arra, hogy még a sötét börtön falára az ő szent igazsá
gait irja fel, ha nem a föltétlen hit az igazság diadalában ?! 

,Nagy a szeretet .ereje, melynelt a hit útat tör'. (Servet) . 

• Bizony mondom nekteit, hogyha valaki azt mondja a hegynek, 
indulj meg és merülj a tengerbe! és nem kételkedik szivében, hanem , 
hiszi, hogy megtörténhetik mind, amit mond meglészen 'nelti" . (Márk 
11., 23.) 

• 
. s mégis hogy van, hogya körülmények rettentő súlya alatt nem-

csalt ItételJiedő, hanem oly sok hitetlen is van? Mily vigasztaló, föl
emelő égi súgár a hit és mégis milyen sokan lemondanak róla. Miért 
van ez ? 

"Ennek oka részint tiszteletre méltó, részint nem. Egyfelől, -
hogy mindjárt a rosszalltezdjem - a bűn és egyik legalacsonyabb faj
tája az önzés. Azt gondoija sok ember, hogyha összeszed heti a világ 
valamenyi Itincsét, boldog lesz azáltal. A Itincs, hír- és hatalomvágyaz, 
amely a világon az egyeseknek és a társadalmi közületeltnelt is a leg
több szerencsétlenséget okozott. A bűnös ember már nem akar hinni. 
Rája nézve már Iteltemetlen az isteni igazságszolgáltatás hite. Nelti nem 
Itell a halhatatlanság gondolata. Ő azt szeretné, hogy ne legyen igaz a 
költői mondás : ,Van biró az egek fölött, áll a villámos ég". Igen, mert 
mikor egyes pillanatokban megjelenik a lelltiismeret szava, miiIOr neltilt 
mondják a föltétlen hitüek, hogy látták a mestert s hisznek a halha
tatlanság égi valóságában, egy örök igazságszolgáltatásban, azt mond
jált: EI tőlem, vigyélek a ti hiteteket. Ne zavarjatolt engem földöntúli 
ábrándoltkal. Az én nevem ez: Használd Iti ezt az életet. · Élj, ahogy 
tudsz és cselekedjél báthogyan, csakhogy érvényesülhess. Hogy ott túl 
mi lesz, azzal nem törődöm , csak itt legyen jó dolgom a földön. Hagy
jatok engem kincsei mmel, l1yönyöreimmel, ha úgy tetszik b~nömmel, én 



a ti boldogságtokat, amely a íövóben resz, nem írigylem ... Igy beszél 
a hiteUenség dölyfe . 

. })e vannal! mások is. Ezek lélekben jólt, az emberi társadalom
ban kedvesek, senkinek sem ártanait, de az élet gondjai, csalódásai, 
félrevezelő e5Zméi úgyelfoglaljál., hogy nem tud fölemelkedni a hét
köznapi életből egy magasabb vasárnapi 5Zellemi világba. Nem tagad
nal, ugyan semmit, de ha hisznek is, csak egy Ilissé hisznek s a tu
dás elért eredményei könnyen 1.i1ibbentik eredeti útjohból. Ezehneh ha 
beszélünk a hit hatalmas erejéről, megHentelő hatalmáról, azt mondjál •• 
szeretné", hinni, de nem tudom elhinni. Csak azt hiszem, amit látolI. 
Mutasd meg a szeg "helyét, Iladd dugjam oda ujjaimat, s hadd tegyem 
a kezemet oldalába ... Oh mert - szól a fájdalmas sóhajtlÍs - .a hitnek 
égi lánya a csoda, én nem tudol. fölszállani oda" (Geothe). Igen. igy 
beszélnel. a szárnyaszegett lelkek, a kicsinyhitüek, a tudomiÍny szük 
gubójában tengődőlL 

Eg)'szer azonban hicsi le .. ez a nagy világ. szűlI a tudás határa 
s az ember 5011 Ile serves tapasztalás és Ilételkedés után rájön arra, hogy 
még sem valótlan a hit világa s hogy az igazi tudás nemhogyelvezetne, 
hanem éppeO Istenhez vezet. Úgy tűnik fel akkor, mintha minden nagy, 
erényes emberben Jézus. az öröltllé élő jézusi 87.ellem jelenne meg, mi
kor a világ 2ajában, az emberek egymás ellen való nagy Ilüldelmében, 

' minden nemes elhatározásban ott volna az ő szelleme; mintha a nagy 
Ilüzdelmekben, a győlölködés embertelen harcában. az emberi áskálódá
sok, titkos és alacsonyaknamunkák közben belekiáltana az emberi lel
kiismeretbe: ,Békesség tinékteh". Úgy tetszik mintha a tá,sad~lom 
szörnyü nagy vál.ágaiban, midőn az emberek gyilllOló szerszámollkal ál
lanak egymással s .. mben, az ágyúdörgések közepette, az önzés zárt 
ajtaján belépnék a szelid arcu Jézus és mintha ismét mondaná: ,Bé
kesség tinéktek". Úgy tetszik. m!'ntha a kételkedők itt is, amott is bi
zonyságtevéseket látnalI és leborulva ,tör ki belőlük a hit határozott 

• 
rnegvallásCJ: "En Uram, én Istenem!U 

"Uram, legyőztél, im a porban vagyok. 
Nélküled. ellened, hiába harcolok. 
Emelj vagy 5ujts, kitárom kebelem ", (M ói dách) 

A küzdő, a ozenvedésel. és tévedéseh hosszú láncolatán átmenő 
tmber erős, alapos hite ez. Igaz, ha nem hangzott is utána az, ami Ta· 
más nyilatkozata után: "boldogok, altik nem látnak s mégis hisznek." 
azért a boldogság, a megnyugvás egy neme el nem rnar~dhat. Külön
ben Tamás életében is csal. azok boldogsága van hangsulyozva, akik nem 
látnak és mégis hisznek. Lehet csakugyan, hogyailii. nem látnalI éi -mégis hisznell, I.önnyebben boldogol., de azért azok sem boldogtalanok, 
akik látnak és .kllOr hioznell. 

• 



• 

A 20. azázad emhere inl,ább ennek a hitnek az ó6ztályoS3. A mi I vallásuni, általában inkább ezen nyugszilt. Megvizsgálni mindent, még 
az élő Istennek mélységeit is . Kútatni mindent, még a megszentelt h.a, 

I gyományol,at is és hinni azt, ami alapos,. ami i?a~: Nem féltem én a mi 
vallásunkat sem a tagadástól, sem a ketelkedestol. Meg van annal, a 
biztos alapja az emberi szellemben. A I<özépkor azt mondotta: Hiszem. 
mert képtelen . Ma meg azt mondjul, : hiszem, mert igaznal, tudom. A 
mai embernel, az alapos hit az éltető eleme . 

• • • 

A nagy mester azt mondotta: boldogol, akik nem látnak és mégis 
hisznek . . Ez egy gyönyörü megállapítás . de azért nem vesztel, el azol, 
sem, altilt néha-néha kétell,edtek is . Az igaz ember kétltedése is hitre 
vezérel, az igaz, alapos és boldogságot nyújtó szent hit,e, Az igaz em
ber hitből is él. Az iga, ember számára a hit csalhatatlan világ, amely 
mindig bíztat, mindig ' bátorit. Különösen akitOr, mikor az ember erői 
I.anyatlóban vannaIt, mikor szemeivel nem látja a hözellevő dolgokat, 
hanem messzi, messzi néz, az élet végtelenségébe. Tekintete- már nem 
fogja fel eún világnak nyomoruságait, hanem mind világosabb lesz 
egy szebb, ma,gasztosabb és dicsőbb világ, melynek szemlélésére imá
ban tör ki: ,En Uram, én Istenem '" Hova to vább mind világosabb lesz, 
hogy I,észen I,ell lenni a Mindenhatóhoz menésre, ' amikor is a test 
gyöngüléseivel mind erősebb lesz a lélel, hite s egy boldogító tudat 
magasz.tosiJ.ja fel :az e világ számára eilobogott életet: "A te I-,ited meg
tartott tégedet", Amen. 

• 

• • 

• 

Benczédi Pál, 
alsóboldogfalvi lelkész . 
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