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Az ember ékessége. ~ 
"t:kesitsd csak fel m6g8d~ 
méltósággal. ruházd fel magadat 
séggel és fenséggef" . Jób 

, 
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Alapigénknek szavai, mint isteni intés, figyelmeztetés -
hangzottak hajdan s hangzanak ' ma, 

A kegyes életü Jóbhoz szólott hajclan e szavakban lsten , 
hogy ébredjen tudatára emberi méltóságának s ez által irányitsa 
embertestvérei életét, cselekedeteit; fokozza a jót, a szépet, a 
hasznosat ; fékezze meg, ir/sa ki a bűnt, a gonoszságot. 

Szól ma hozzánk, - nem egyesekhez, nem kiválasztot- ' 
takhoz, hanem a földk ségén_'lő másfélezer millió ember-- . "-.-
hez, hogy e redjűnk öntudatra, emelkedjünk emberi méltósá-

, 

gunk magaslatára, -Másfélezer millió ember I Kinek testalkata. arcvonása, szel-
lemi és jellembeli tehetsége ' ugyanannyi féle - hallja ma az 
egyöntetü cselekvésre az isteni felhivás szavát: "Ékesitsd fel 

, magadat méltósággall " Azzal a méltósággak mely emberi ne
vezetére méltóvá s valóban az összes teremtmények koronájává 
és lste,n gyermekévé te.zi az embert. 

Jól. megjegyez<ti) keJesztérJy afiai> hogy ezen_mél,tóság 
,alatt i em a rangot, megs~erzett jics6Séget, etnberlestvéreinktöl 
megkülönbBztetö kitüntetést értünk, mert jóllehet az érdemren
dek jelvényei. melyek komoly politikusok mellén ékeskednek, 
a vitézségnek a kitüntetései a katonának mellén, a költő babér
koszor uj a, a király koronája, - mind szépek, mint a dicsöség
nek, fi rangnak külső jelvényei, de nem azok a drága kincsek, 
melyek nemcsak külsőleg, de bensőleg, nemcsak tátszólagosan, 
hanem valóban, a szó magasabb érleimében ékesilik az em
bert s amelyek ' me~ is adják emberi méltóságál! 

• 
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Az emberi méltós,;g valódi ék sscgci. drog" kincsei : " 
szere/el. a/áza/osság. áldoza/készség. hi/h.1ség s oz ,,:t('1l szel
lemi kincseken alapuló erköl 'si /ör ény. snk ezákel. ezel nek 
biriokában ember az ember. 

De minlha ellen elésekel hallan -k némelyek il en nyilal
kozalában : Amióla Jób hallolIa az isleni inlésl. AZ ln évezre
dek viharja zúgolI á l az e mberiség feleli . Nép k és n mz I k 
milliói fulo llák be dicsőségesen. vagy szégyenérze llel földi élet
pályá,iuka l. Ha la lmas nemzetek semmisü ltek meg . mások em -1-
lIedlek felszinre a folyton irödó lörténelem k r I' ben . 

Szeretik úgy mondani. hogy azóta szelidiiltek az crköl söl<. -művelődölI aZ értelem. tisztább, világosa bb leli a hit I 
- .. De kérdem én : Ha szelidültek az erkölcsöll. m gszü ntek-e 
a gyilkosságok ? Ha művelődölI az értelem: mcgszünt II t stv r
gyülöiség? Ha tisztultabb leli a hit: Imádják-c lélekben ' s igoz
ság ban az Istent ? 

Mindezekre maga az élet mondjA hongos, I S kiöltássa l 
a szomoru igazságot: nem és nem I Megdöbbentö az mb rt 
megbélyegző állapot ez a ma i felvilágosodo tt korna i, n v z II 
időben - épen ezért mindenl<inek, de különös n o l<ifog sso l 
élőknek mondom az isteni inlést : .. t:kesitsd fel magodo t rn It ' 
sággal" , - a szeretet, az a láza tosság. az á ldoza tllészs \g. /.1 hil
hűség ékes diszeivel. 

Magam is elismerem s hirdetem is: Nogy oz ember, Islen 
képél viseli I Alkotása iba n. ta lá lmá nyaiblln l<iszúm ilha lll tlnn 
gyorsasággal 'halad e lő re I A föld. a viz, fl levegö. " m(lg(ls~óg 
és mélység s ezeknek őserő i mind az emb r szoh::ólolöban ól
lanak I Az értele m világa . tündöld ő fény vel ~czcti .MRns c 1-
jának elérésében. A hit drága kicseivel Il'azdngitj (l R r . iti II 

sors szenvedéseiben meggyötört szivel I A faji. a ncmz li rzé. 
hatalmas ereje. még a méllRtla n szenvedése i, IleserO fójdalmoit 
is enyhiti I Oh mennyi kivá ló. drága lulajdon. mennyi nWRb -
csülheletlen kincs van az emberek birtoktlbon I Az mb r k 
lelkében ott vanna k a drága kincsek. min i " I ónyónoll mély n 
a termésara ny I Csak felkutatn i. felszinrc hozni S azu tón ért -
kesiteni kelt azo kat I 

De úgy látom, úgy tap6szlalom. hogy az mbcrls l\Rnel\ 
nagyobb része hanyag. gondatlan. - rORSZ bónyliRz I "hn~ Jn 
lelkének mélyén a drága kincseke I. nem hO>Z1l I Ir , ,n 'Ill r. 
tékesili az erényeket " j ó cscl kedetei, uyalwrlúRóbnn. Ell1b -
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rek' Ti hanyag. ti rossz bányászok. kik lelketek drága kincseit 
nem tudjátok - vagy ami még rosszabb. nem akarjátok érté
kesiteni. halljátok meg. de értsétek is meg 8Z i~ét: Ékesitsd fel 
magadat méltósággal , 

Az embert úgy képzelem. mint a természet elemeit I 
A természet. elemeiben kiszámithatatlan. elképzelhetetlen 

őserő van. mely alkot és épit. avagy rombol és pusztit aszerint 
• 

amint korlátok közt. megfékezett minőségében. vagy szabadon 
a maga féktelenségében működik. 

Az emberben szintén sok erő és erőt megsokszorositó ér
telem. tehetség van s ezen erőtö meg együttvéve a maga ösz
szeségében - a polgári és erkölcsi törvények keretében -
teszi az embert a mindenség koronájává. - vagy a törvények 
megkerülésével. megszegésével aindenség salakjáv . ! Vagyis 
a törvények keretében becsületes. törekvő munkával az ember 
alkot és épit. egyéni és társadalmi jóllétet teremt, vallási és 
nemzeti fejlődésnek úttörője s ezen munkájában erkölcsi értéke 
nő, fejlődik s állandóan értékes iti magát az emberi méltósággal. 

• 

. A munka pedig számtalan. amely az emberre "ár. A csa-
lád, a társadalom. a nemzet, a haza - mind-mind követelé
sekkel. jogos követelésekkel állanak előnkbe. De sajnos, nagyon 
sokan vannak embertestvéreink között, kiket ezen követelések 
hidegen hagynak s ennek következtében lesznek részvétlenek, 
sőt nemcsak, hanem lesznek a családi' élet boldogságának a 
feldúlói. a társadalmi élet fejlődését megakadályozó. folyton 

• 

rágódó férgei; a vallási élet szentségének lábbal liprói, a nem-
zeti ideális eszmék nek kigunyolói, szóval lesznek a mindenség 
salakjává I 

Épen azok ezek. kik nincsenek emberi méltóságuk magas
latán. nincsenek emberi hivatásuk tudatában. E tudatlanság 
következtében aztán azt hiszik, hogy [lekik elég annyit dol
gozni, ami a család anriyagi megélhetését ~apról-napra bizto:, 
sit ja. Aztán ezektől lehet a közügy, lehet veszélyben a haza, 
á nemzet, szólhat az egyháznak harangja, nem engednek hivó 
szavának, nem sietnek lelkük megerősitésére, vallásos hitük ki
elégitésére a szent hajlékba. 

Szomoruan tapasztalom, hogy kicsiny egyházunkban is 
többen, ' sokan vannak, kik nem akarják meghallani egyházunk 
segélykiáltáSál. Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy egyházunk 
az anyagiak dolgában illen szomOru helyzetben van. Ugy áll 
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ma, mint az öreg szülő, ki gyermekei neveltetésére mindenI fel
áldozott. Apai öröflségét gonosz sziv ü emberek elrabolták, ru
hái megrongyolódtak s keservesen érzi az idö viszontagságait 
s túri a gonosz érzésü, a rossZ emberek kigunyoló megjegyzé· 
seit. Még csak szive ép, szive a ' régi , de már az is csordultig 
keserüséggel s mégis mindig inti, figyelmezteti gyermekeit SZe
retetre, becsületes életre. 

Egyházunk vezetősége már régen hordoztat ja a véres kar
dot egyházközségeinkben, de az eredmény kevés, nagyon ke
vés. Szeretném odakiáltani minden unitárius embertestvérem 
fülébe: Ékesitsd lel magadat emberi méltósággal s jöjj segitsé
gére egyházunknak, a testiekben megtépászolt, lerongyolódott 
édes anyának. 

Nem kell gazdagnak lenni, nagy vagyonnal, tőke pénzzel 
_ rendelkezni. Elég, ha az emberi méltóság jelvényeive l : a sze
retet, a hithüség, nemes lelküség drága kincseivel rendelkezel 
s akkor biztosan meghallod esdő szavát s teljesited kérését a 
sokat szenvedett édes anyának - egyházunknak. 

Ha fel tudnánk e melkedni egy olyan magaslatra, melyről 
beláthatnánk az egész világ embereinek szivébe, e lszörnyedve 

• 

látnók, hogy mennyire szegények az emberek lelki kil}csekben 
s mennyire szüksége volna mindenkinek , hogy felékesi tse ma
gát az emberi méltóság ékességeivel. 

Látom, szomoruan látom az emberi méltóságnak lesü lye
dését társadalmi, egyházi és nemzeti é letünkben egyaránt. 

Vagy talán az emberi méltóság ékesség!;i azok a horribi
lis sikkasztások, melyekkel közéletünkben találkozunk ? Azok 

• 

a rabló leltünések, melyek veszélyeztetik ugy az élet, mint fl 

vagyon biztonságot ? Vagy, ha tovább megyünk a gonoszság
nak, az emberi gyarlóságnak pokol birodalmában, nem lát juk-e 
csoportosan dőzsölni az esküszegőt, az eskü szentségének ki
gunyolóját, a csalót, a hitszegőt? 

Nem lát juk-e nagyon gyakran a gyermekeitöl elhagyott 
édes anyát, a megcsalt barátot, akigunyolt jóltevőt 7 Hányszor, . 
de hányszor kénytelenek vagyunk türni az igazságtalanságot, a 
megvetést, a mega láztatást elveinkért. fajunkért I Ezeknek lát
tára megdöbbenve, visszafojtott, néma, keserü fájdalommal só
hajtunk fel a görög bölccsel: "Tenger a nyomor, baj, gond és 
szenvedés, mindenütt gonoszság ütötte feJ fej ét, az igazságos
ság és szégyenérzet itt hagyta a földet ". 

, 
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Ker. TesIvéreim I A baj nagy. a baj rettenelesen nagy I Az 
emberi méltóság élethajója sülyedez, már-már elmerüléssel fe
nyegel I Föl lehál a megmenlö. az épiló munkára! Föl leUre. 
nemes cselekedeIre. amig nem késó I Álljon minden ember a . 
maga poszljára s lelje§ilse kölelessé~t az emberi méltóság 
hajójának ,;;egmenlésében. Vegyük igénybe az .emberi méltó
sag ékességeinek drága kincseit: a szerelel. alázatosság. áldo
zatkészség. hilhűségel. 

Föl kell rázni I Föl kell villanyozni az emberiség öntuda
lál. meg elredetni vele, hogy neki mag.;sabb- hivalása, é~l. 
fe adala van. neki aikoIni, m.unkálkodni kell nemcsak önma
gáért, szűkebb családjáér!. de munkálkodni kell az egyház, a 
nemzel, HZ emberiség jövójének érdekében is s mindaddig, mig 
ezen kölelességeinek e lege l nem leszen - emberi nevezelének 
méllatlan viselője . 

Ha ' ludnám. ha lehelném. szeretném bekiáltani a nagy 
világ rádiójába, az emberi milliók fülébe: 

• 

.. Ékesitsd fel magadal emberi méltósággal". Ámen. 

• 

Nagy Béla, 
segesvári unitárius lelkész. 

Egyházi beszéd. 
Alapge.' Márk X. 23. "Nehezen mennek be az Isten or

szágába, akiknek gazdeságuk ven". 
• 

• 

Ebbe a mi szegény és boldogialan világunkba olyan kel-
letlenül hangzanak ezek a szavak. A mi akaratlanul is átfor
málódoU gondolatvilágunknak Jéz!!s gazdaság polilikájának 
ilyen tömören megfogalmazoU lélelei olyanok. mint v.alami kö
vek, melyeke I az evangéliumok vasárnapról. vasárnapra reánk 
dobálnuk. És ezeknek a köveknek a dobása fáj. Fáj először 
azéri, meri érezzük, hogy van bennük valami klasszikus, ma
radandó, kemény igazság és fáj, mert képlelenek vagyunk ön
zetlenül, önfeledlen elemezni a rejteU igazságol, meri nincs bá
lorságunk belenézni ennek az igazságnak liszia lükörébe. Pe
dig igazán jó vohía les!ü'nk melleU hiuságra szoklalni szellemi, 

lelki valónkat is. 

• 

, 



• 

Az a gazdag ifju. kinek szomoruság ülte arcárólolvasla 
le azt az igazságot Jézus. talán csak egyet sajnált. Azt. hogy 
amennyiben Jézus tanácsát megfogadja. mindenét el kell hogy 
adja. Nekünk. mai korban élő szegény gazdagoknak. e kijelen
tés kétszeres bánatot és kétszeres fájdalmat okoz. Fájlaljuk 
először azt. hogy szegények vagyunk. hogy nincsen gazdagsá
gunk. azt, hogy az emberiség 750f0-ával egyetemben tengödünk 
egyik napról a másikra. nélkülözünk. kinlódunk. pedig élhetöbb 
életlehetőségeket sejtünk és hiszünk. És másodszor fájlaljuk az', 
hogy szel/énységünk ellenére is nagyon messze állunk az lsten 
országa kapujától. Messze, mert szegénységünk mellett nincsen 
meg az a lelkeknek békét és összhangot adó tiszta boldogság, 
melyet legalább az istenúrszága árnyékának nevezhetnénk. 

E kél fájdalom közül azonban a jelenben - valljuk meg 
őszintén - az elsőt vesszük inkább észre. Az első fájdalom 
legközvetlenebbül érinti életünk gyöker-ét. mint a másik. Az a 
meggyőződése a világnak, hogyha szép, igaz, lsten szive sze
rint való életet akarunk élni, először szükséges az, hogy tisztán 
csak éljünk, létezzünk. Szükség az. hogy megteremtsük a min
dennapi élethez fellétlenül szükséges ketlékeket s aztán ezek
nek a létezést biztositó dolgoknak a birtokában majd ráérünk _ 
gondolkozn i azon. hogy hogyan is lehetne szebb, jobb. békes
ségesebb életet élni. Erre az életre azonban csak akkor gon
dolhatunk, amikor már aránylag teljes biztonságban érezzük 
magunkat. 

Igy gondolkozott az emberiség jó nagyrésze nagyon rég 
óta s igy gondolkozik ma is. Ezt a gondolkozást a pillanatnyi 
helyzet és valóság mindig maradéktalanul igazolta. Az a va
lami. ami az emberiség lelkét, benső életét akarta formálni : a 
vallás éppen azért az emberiség legtöbbjénél csak olyan kul
logó szerepet kapott. Csak arra volt jó, hogy az emberiség 
munkaszüneteiben a különböző, egyéni képzeletek vásznára 
képeket vetitsen s foglalkoztassa azt a lelki hajlandóságot. ame
lyet eltitkolni, vagy megölni, az ember sohasem tudatI. 

A pillanatnyi valóság ma is azt látszik bizonyitani. hogy 
minden olyan törekvés, mely az anyagi állapotok tekintetbe 
vétele nélkül próbálja az emberiség fel épitését munkálni, csak 
ábrándozás és üres álmodás. És ennek a bizonyitásnak pill~
natnyilag teljesen igazat is adhatunk. Józa non gondolkozó em
ber ma arra kell gondolj on, hogy a szegénységbe, a nyo moru-
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ságba juto tt embert jobb gazdasági intézkedésekkel meg kell 
menteni a létezésnek. De az időszerü nyomoruság és e nyo
moruságban szükségszerüen előtérbe nyo muló anyagi intézke
dés nem szabad. hogya keresztény gondolatot teljesen meg
ölje s a létezés anyagi feltételét, mini ez .. egy szükséges dol-
got"' emlegesse. . 

Bármennyire meg vagyunk győződve arról. hogya mai 
helyzetet nem a templomok harangja, nem az imádság és nem a 
zsoltár éneklés javitja ' meg, nem engedhetjük, hogy életünkből 
a keresztény szempont, a vallásos szempont megsemmisüljön . 

• 
Ilyen időkben, amellett, hogy gyorsan segíteni akarunk, 

forditsunk gondot arra is, hogy a bajok okait, a létrejött hely
zet magyarázatát keressük. Amikor a létezéshez szükséges gaz
dasági javak feltétlenségében hiszünk, próbáljuk meg megér-

. teni Jézus igazságának szellemét s azt a veszedelmet, amit az 
lstenországa megértése szempontjából a gazdasági, anyagi ér
tékek jelentenek. 

Egy nem élő · társadalom-filozófus (L. P. Jacus) acivili· 
záció legnagyobb nyomoruságát abban látj a , hogy az emberi
ség anyagi, gazdaság;' haladása messze tulszárnyalja az er
kö lcsi fejlődést. Különöse!) igaz ez, ha a törléne lemben vissza
megyünk 17 évet s megá llunk 1914-ben, amikor a világ talán 
a leggazdagabb volt. A háboru előtti 50 esztendő alalt a föld 
nemzetei, népei hatalmas gazdagságra tettek szert anélkül, hogy 
megfelelő arányban bölcsekké, igazabbakká lettek volna. Pedig 
a felhalmozott , bonyolult földi érték több körültekintést, mélyebb 
bölcsességet és elfogulatlanabb igazságosságot követelt. Az ~m' 

• 
beriséget a gazdasági javak halmaza lelkileg készületlenül ta-
lálta . Nem tudták miképpen kezeljék, nem tudták miként tehe
tik azt áldásossá és nem gondoltak arra sem, hogy az legalább 
ártalmassá ne váljék. Eme előhaladásnak ilyen nyomoruságos 
aránytalansága végre is azt eredményezte, hogy Európa s ké
sőbb majdnem az egész világ háboruba tört ki. A gazdag 
nemzetek és népek megfelelő lélekalkat hiányában szinte kö
vetkezetesen háborus, harcias érzelmeket tápláltak. A nemzetek 

• 

életé n belül megkezdődtek az osztályharcok, a küzdelmek sze-
gény és gazdagok között. Ezek a belső viszálykodások mindig 
a vagyon kérdéseivel kapcsola tban állanak elő. Az a sok gaz
dasági jó, amit a népek nem tudnak [elemészteni, kitünö me
legágyul szolgál a bizalmatlanság, a rosszakarat, irigység. eI-

• 

-

, 

• 
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dolmAl Icrcm l. 1\7.1 hUl I . hOli Y II ;>ze n. Il z. vi IInnI' s 01 ~ lcr-
• 
m ·s? li cr l, f IhM?,n h,\!'!l vol II orsnbb vnl l i« ldrl,ccl ~ n 
nemzelek s n I" ze lei< Ic zö ll i I<er sit CI Imel. jA~?'o l (I llel si lor
lósnbbó 65 ólloncl óbbó leszi " z Il rd rn dol !<zo lfl llinl O nem
z leli egymáshoz vn ló köz I dé" rc. 01 lynr i, 10991111 o b&l({I 
I SZ Ll gyUmöl se. N m oz lörl ·nl. Szomorlll1n I r ll nWII lIopli
suk mn. hOIlY mi nem b It IzO flyll möl RöltO I foti n9zl"nl<. 

Az (\ folyo ml\ t. m I nz cmbcrl R0f(c l f\ ldtorn nnll Vf\!I on
h z ju llnllo. mór csn l, f\zzo l is. h O~ 11011111 11 0 nz mbcl'r k (l~z
lön il és I v ·I<cnyl, dr!' ,1. (I b ·I,c f/ondolnl I ·rlelic. cic rz S(l l, 
ti folycII'no l. m ri nrnil'or n VOR on or dmén l, 'Plw n ol 110 11 , 
olyan 161 Idol1 i 1I1v, llozÓ80 1<111 vIII v '!lhoz 11 1. embel'okbon, 
am lyn Ic szomoru I,öv II, zményc leli ll> Cll mÓSfll vo ló IdíN 
a ~. fell ' l, 'nye 'g s mi nd o olyo n {lyll m(l lcs. mel ű l P I npo"I,,1 
a I I k Ilyümöl 8 iv I S? mb n. fl I si II Om(\1 sr inel, neve' ?" 

Nin S sz()ks<' ~ orro . hOffY o hÓb0 1'1I III nl Id(ll" I brsz I· 
jünk , I\z IÖrlénl. omlncl, n vilóg r:nzdf\H RI fl p<l lllll' fil n ze IeI
n r, m Il fr l ' Iőe n lörlr noic l, ·11 ll . 1\7. mbrrlH~~ Jó r 91.<'1 n h • 
boru. mini ~y " unyn b I HB li (lZ lI!lybn verl(l 'fI r~y n h il Y 

'v il/. mig CKym t\~ fl brln ·1, bel,/l l(\? ~clv ..l vo lllml, ell(JM I ~ l v~. 
CRIII, fújdnlmnl ·rr? liJnl<. 1\'.lI llIn nnn 11'/1 ~ ÓKYlI ll lIll l<. h (l~y hű 
I C~(,9yun ld,ó l Icll,(: II Ool<. A h6hp ' l' 1 ( ,nl.l ~t\~ ,, 1 1 I,·"r. 'I' ,,,nb(' ,;,, li 
mo~ 1 I~~n H' .r D doIKokr,. hOIIi "oz ln " I mOK(,I ~ (I?' (,mb"rl 1,(,1-
dowul681 munl,úl I rv·k oyymoflul n I<övoll< ~ l uI< . ondolJunl, 

• 
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p .. nl, 1\ \/ 1I i\~bp l,(\ 1 c I.. , .. ~~y n~ llI\nv ('vvpl pul II ol diva-
101'\ l t>: rvf' IHft , 

S 111 0.1. IIlll llw r I\nl"d ll lo;tfibbnn d nenl. 111llll<or soll eRZ
I ~ ncl h l , ", n Iu m JII ml próblt l"nk . fl nemzele l mo.1 \/cszik Rok 
I!lft .. n ."zr~. hogy ft h b01'l1 okozifI be l efl'&~' fój lolom III ny
n vl r~ I t"'~y~ n~ lI r ll f\ )lw l. ~n l magi kezdik c~zr('v('nni . h II A 

, p " m ll ~ nil ' il I 11 11 ;tp b,' ken II\' reR? 1i11 mil c n borzoszló voll o \/é r
I'e.z l ~s<'>r. 11 11111 J,l1l~dfl .t\~l l ofl. de II lInltl no.on "ze nvc lIünk. Ez 
" !Jl'flnfl"'''gl lil ne l eg)' I'Ö ld " . .. Iend 01011 /w. egész ilág I 
b~J rlfl " Ill flJ dnc lll Illincl"n Iwm>.e l o n olll oru .óf/ol m I p nl
Jfl lI <'1'1" e l oz pllllllll Ir ie n . lul b"l tt lÁOfl n s I' (' rszeg n $ g ' ben 
mR ls ft I'f' m n n)ile l f' n ~éffel Nehovó se viv) lépcg )in l1 l1unk. 

Mini minden Ill dt\nellll i csemt' nynck. " fl z e imulI é ck-
nek I ~ ll1 f'g vfln fl mA~t1k beszé J e~ tnn us ~\lI\. b,~ ugy IÁlgzik, 
mlnlh ll RZ plllberl;t"f! Önm ftflt\ ló ll ll nulnn. Ugy Ilszil, . hogy 1ll0s1 
R sZ"R"ny."!! il ·7.epe ll ,· oenn il nk Illbb hojnnclós fl on érl('-
ke lni fl sze llemi PS Idld jaw,l lI \. kllz ·. nyom rllsÓfI (\ gBZ- . 

dRfl I 1,1l?!' I!' bb "is2\ i R sze~r n )' h cz. II sU'!!<, nyl 1\ fll\7;dogh Z. 

Egyfol'l11i\ n pnnftszo l mincl"kdló s eg ,form n (- .. kl - clik mind,,
k~ lIö le ll, ,,ben fl m<,gg)' }zod;';:. hogy fl yngyonn" k Ilnm nflób n 
nincs {odé Ite <'s rle lnw. !tül 'n ' sen fl klt ". hft Bnnnk e loszl ö~<Í 1 

e, feld o l~ zo, -I "l1e lk ül csint\Uuk meg. hOfi)' lekint" loc "együk 
"z el11bNI m,,~ I, Az emberi. ki több. mini pu,zlón csnk gflZ · 
dMt\gl e l'l kd, tNmelóje e~ elfog)'Aszlo] . 

f\ bet 1:""gb61 eg)' kincs IM ono I bb"cll)Z( cmbe!'is g 
mo,,1 le lu djR \ on ni ezl fl InnllSnftol. hog)' e Idig n vilt\!lon és 
'W,gfl körnl mim!(-nl meglAla It . mincl~nlwz hozZ/lnyult, minclen l 
mi'gw\l!ozIRlolt, minde ni ÁlformÁI!. de df('l('jlelk önmng I meg

"" 1!0z l1\ I n i. 
Te" 'ei minrHg vollf,k s mosl i. \ ' f\l1nflk. Pl'clig ('gy jobb. 

egy IIl1\Mbl "'eihez. ft l Ist"n or .. Ög/\hoz n('m ler,,{'k , tlkst'
g('sek . h'Hwm f'I1lIx-''f'k, JOOkflrRllI, bekt' • . Jt'talsi t'mbcrek, 

Lt'h(' l. ho!:)' o mRi kinos !:"zclnS"l:i ny mOrtiS Igon nem 
ludun\< 1\ \'RlIt\sos Idkillt'l erej("vd "egil"n i. cl,' It' "Inbb III st 
meg kellen~ t'rlse fl Z enll>erist>g. ho~y edcli.,lIi okoskodo," " haiti I 
fele ". nelll 1\1. elei f"le "ilte. Ahhoz. hO~) ,,. Islen o : Bl:,H 
me!!t'plt.ilk . • :oil kseges fl liszt" lelkillel. fl ," t'nl. \ nflll t·s isleni 
dolgok t sohA " III elol nem kv!', ' 10 belnt,," t'S c811k ""uttl" 
foghRlunk h =tI gft:ocl"s,,,~1 t'rlt'kek t"",,,,It·St'lll'Z. nwlyek "'tt'
zt\s;ünh t bi~to~H$nk ~ ~~V ~ 'zul ~ Q1snlnnk ne-m $ IÖ(t'h\"t'~t"'i n ' 
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bcn. Ha mcginl I< ~sz(l l Ilcn 1 & 1 ~ ld, I hnlll1 ()z~", 1 l\""z~ vaR O. -nokal, hA megini iRlcni liloncl lá. nélkül i(onlnljodnnl, fi n~m. 

zelek, "kl,or " vl1ilyon, fl röldi jó I ch~ lc ll n "~ill ereje " jn. fl 
röldre ronl s Siszirus7. .\l lt08 sorso l<ik~ríl lhe lc ll ,'n . 

Az eimu li szl "dISI, lal)aszlolósánol l, nyv&111 J,ws I~fiz' 
ságának világönál üdv ' S lesz olva. ni. Ámcn. 

• 

Egyházi b 
(J L.lblleu III tR) , 

, 'cl Z _ 

Flkk r' Jón 6, 
I(l)vf":ndl I IIt~It~ , 

I. Tim, 6, I , IQ- I I. 

K orunl, gy rm ,I, lég d II n. Lcll,c b Ico{, B lAO b"'I, r I. 
lelk i nyuga l mról szó lni scm I h I, pedi!! fl ludoml\ny holodl\· 
sóból arra k II n , hOHY I,öv ll, zi SA(ln l" ho~y oz ember O Rol, 
lalálmányl, újilá81, r Ir d Zé81 onn yirn "'- embcr érdcl,ébc!l , 
j avára haszná!ia, hogy mindenl<i bo ldoRtlAI, vo lIJ" mARAt, Mq(ls 
mil hallunk, mil lálunk? A 801, 8 hoJI, 011l108zl. r i H CI II tlS ... • 
gel, szeg 'nys g I, nyomorI. ~or8iÍvo l 8 nld . In " n mCHc l lJ dv/', 
Mindig mósra, mindig újabbra vl\Hyun l<. Fz o rolylonos v(lI(yn. 
kozás, pihen 'si nCm " fled , m Róllásl n m hflHY. MOveii , fr l. 
vi lágosodol! , Iör haladoli Isi n BY rm cl, nz ember, CI nem 
boldog, n 11'1 m II I li cl II. A ho~~zú v I( n h 'z I,Ozdclnw, 
véres v ri l k z 8 hoz lalón jU lolmu l ilY- fjy nO!J<J I, ilY' OIlY 
óról, m , Iyb n O b I ' !ics cl II r 11'1 'ny, va lórn v{dl 6hll! 1 Hj , vnqy 
emb rlársa ink cliijmcr BC, cll! lj ií róln l" rllY bnrM,dClbfln Idlzdll, 

SY Rzö lőb n munkli ló I(" seink meeb ' rlO lrllQ, de~ 1111 In ll 
8Z nv dés kb n 11'1 HPr6bó ll m IY8 'u 8 8Z r Ici ' mlnUm I'{lz,,· 
lünkb vnréz80lná az élei ig@?1 8Z 'n" H 'I, mc~e lé Hlld ~r l , flflUY 
boldoHSÁgr,1. D "n~p Il(ínik, az órnl< Ir pO lnol, 8 " bo l" I) ~. 
Rógunk 8Z fl ml 'kck~pcn, r6z"or IhlSl, bÍR?n[lI, (I I ll? !l" O" 

'8 ml ujból rolyloljuk ozl IJZ IJr8k I,Ozdtl lmrl , 1ll~ l yn (' 1 nem 
I '8Z v 'H 80ho, 

IHUZ, hOHY T rcmll5nk mAr Irrcm lé8(Jnk 6rilJ6iJI'n 8zőnl 
irlJsunkban örlj k véHmnd 'I 1I,{'nl 11I1Hyn : "or (Id vl' r'i!t·k(,vol 
CUYCÓ iii Ic k('ny r~cl ' I", mikor n?1 I" v('wen !,' lcIOI I.' v : ,, 1011-
Bélek b (j rold -I 8 h )18610k biroda lmatok tiló (010 umllw dJnlul 
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fl tcnJ(cr hlilll ín, az (,U madnrRin. a ré'l ldön CRuRzó-mászó min
denr ,lc {I ll atokon" . E végrendelet véurehaJtv~ már. Valósi tva . 
A7. em ber úr, hata lmas úr tengereken, tengerek alaLt, égen, föl
dön, fil ld alall s mégsem elégeoe tt. mégsem boldog. megállása, 
pihen 8C nincs. Mindenek fölölt úr, de nem 87, önmago fölöLt. 
l," ncm is le87. Boho. e.ak egy-egy nap, egy-egy rövid óra, 
lImil a boldogslÍg ra nyerünk . A z élet egy fösvény zsugori. Az 
él t sz(ikmarku, nehezen bocsátja rendelkezésünkre kincseit. 
f:~ Jól van igy. Megállana az élet, elveszitené a küzdelem 8 

mago mély.éges szépség ·t, varózsá t, ho az ember könnyen 
vivnó ki bo ldogsógá l. 

lorzés, gondolatvilógunkat a tökéletesség felé irányi totta 
Jézu s, dc: oly magasB n, oly távol van t őlünk c vi lág, hogy alig
alig tudjuk küzdelmes vivódásaink után megpillan tani. Nagyon 
ri tka pillana t 8Z, m Iyben látunk mcgnyi latkozoll egeket s azt 
ti pillana tot is Bzivvérünk hullás" hozza létre. A fö ld tő l nem 
tudunk , nem is akarunk , de nem is lehet mcgválnunk, hisz 
porna l, szü löttei, por vagyunk. Ezl nem tudjuk, nem lehet fe
led ni. Fel-fel csill ám lik éltünk vona lán, hogy ..Isten életnek 
Ich lletét lehelte belé, hogy le(lyen e lő lélekké". Ezze l az 
él6 lélekkel I<utalja és " ercsi is helyét c nagy mindenben az 
ember, dc nem igen talólja, nyugvó pontra nem jul. Nagy lel
" ek, p Idaadók útat muta tnak, célt jelölnek, dc az ember föld
höz kötö lI , földiekért, földön él, küzd, szenved és htll. Az élet 
zaja zúg körülöttünk " b~nne élünk, ve le zúgunk mi is. EI nem 
szokith otjuk magunk~ t az é l ők világá tól, a küzdők sokaságától. 
Sokan próbá llák s próbá lják, de kevésnek sikerül l egyőzni az 
élet öröl, ki sé rtő clégec!etlenoégól. Jézus is viteték az ember 
örök e léged e tlen"égélő l a pusztába, ti templom párk ányára, a 
halalom magaslatára . Ilátha ott egyedü l a csendben, magány
ban, o t mplom magas kilá tásaban vagy a hatalom dicsőségé
ben, fényében fö lleli B boldogságot, nyugalmat? Vele is ott' volt 
mind nüll oz örök kiscrlő, szó iolI hozzá gúnyosan: "változtasd 
o köv ket kenyerekké, n " ed .. dom a megmutatott országok 
fclcll i hatol mal, ezelmek dicsőségé t , cSBk imádj engemel. ugorj 
Ic (l Jeruzsálemi t mplom párl,ányá r6l, hisz lsten fia vagy." 

J ' zu s megfelelt : N mesak kenyérrel él az ember, hanem 
Isi n iuéJével, csak HZ 181 nl imádd és ne kisértsd öl ". "Kisértö 
távozz. eredj l" Elulasilll, elküldé és megállott rendü lelIenU!. de 
vtsszolérl az élő vi ládba, a küzdök közé, hogy példái adjon. 

• 
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útat mutasson. ösvényt jelöljön. Utána sokan. csak nem min
denki , nagyok es kics in yek állanak sorba, Mindenkihez eljul, 
elérkezik, megjő a let küzdelmei közöll , a mindennapi ha rcban 
a kisértő elégedetlenség, 

Ha a pusztába, ha a magányba megyünk, ha visszatérünk 
a zajgó éle lhez, velünk va n az élet egyik legnagyobb kisé rt ője, 
melyről az apostol szól ' hozzánk fe lolvasolI igénkben : "Minden 
rossznak gyökere a pénz szerelme, me ly után sóvárogván né
melyek ellévelyedtek a hillől és magukat állal szegezték sok 
fájdalommal ", 

, A kincs, a vagyon, a pé nz 0 11 , a közelében a földben, a 
levegőben, amelyek átválloztatandók kenyerekké, mindennapi 
élellé, kényelemrné, országok fele tti ha ta lommá, dicsőséggé, , 

fénnyé, hirré, csak borulj le előlte, imádd ember , mert mindent 
ad, megsegit arra is, hogy leugorj a hihetetlenül magas jeruzsá
lemi templom párkányáról. Ellen tudsz-e á llni ? Ember, van-e 
eröd szólni: "Kisértő, e redj I" "Kisértö, távozz l" Vagy már az 
élet boldogságá ra segi tő eszköz helyett végcéllá te tted s csak 
látni, olvasni, penge tni a ka rod sóvárA n kiszára dt kebe lle l, e l
tévelyedett szivvel, hol már a hilnek mustármagja sincs meg, 
csak az az állal szegzett fájda lom " mely már csak csillogá t lá l. 
pengést hall, hideg ércet érint, ped ig minden rosszn"k gyökere, 
bűnnek szülője, életn ek kisértője, e légede tlenségnek okozója , 
sóhajnak. panasznak kivá llója, boldogságnak megrontója, tiszta 
szív elhomályositója, fehér lélek befeketitője , igazság l edöntőj e , 

békesség ellüntetője, szere te t megö l ője , A föld véll boldogsága 
és üdve s hiánya, a föld nyomora, a lé lek gyötre lme, a siker 
megölöje, 

, Olvassátok e l Jozsué kö nyvébő l : Ákán a templo m kincsé
bő l magának tartott egy babiloni köntösl, ké tszáz ezüst ci klust, 
egy a rany vesszőI. Megbünhödött érte, Megkövezték, Megéget
ték, Józse fet testvérei e lad ták 20 ezüst pénzér!. Jézust egyik ta
nitványa árulla el 30 ezüst pénzér!. A papok is a Jézus s irját 
ŐrzŐ "vitézeknek" sok pénzt adá na k, hogy mondjá l, : "az ő ta
nitványai oda jövén, éjje l ellopták ő t, a mikor a luvánk ". Fé lel
mükben szétfutoltak, olyanok lévén, mint a halál s Jézus em
léke, tanitása é l. Ananiás és Zafira ellagad ták fl köznek adandó 
pénz egy jó részé!. Utól érle büntetésük. Szégyenükben össze
estek, megha ltak , Fü löp, Macedonia hires királya , Görögország 
minden második emberét megvelle, Vajjon nem azé ri va n-e 
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a nn yi megveheló. megfizethető ember? Cirus mondá : "Nincs 
oly magas vár, melye t a rannyal terhelt szamár be ne vehetne". 
Procrustes. az attikai pásztor, rövid ágya t készitett ~ vendégeit . 
hogy elferjenek benne, fejükkel es lábukkal rövidebbe telle pén
züker!. Nerót borbelya figyelmeztelle borotválás közben, hogy 
tegye el a pénzt, különben nem áll jót magáról. 

A ma gyermeke nem szól semm it, nem figyelmeztet, hanem 
lop, csal öl. A régi görögök, rómaiak halo ll aik szájába pénzt 
tellek, ma feltöri k a sirokat. meglopják a halallakat. Miért rr.en
jünk a multhoz, mikor a jelen is szolgál sok példával. Jézus 
tudománya, tanitása még mindig nem ha totta át a lelkeket. Még 
mindig nincs leveve a keresztről, hová a pénznek sóvár á tkos 
gyötre lme jutta tta. Az é le t zaja. vásárterén minden e ladó, csak 
jól fizető vevő kell. Minden megvehető, csak csillogó arany 
kell hozzá. Az erény, igazs,;g - á ru . Testvér testvért, szű lő 
gyermekét, gyermek szü lőjé t, hitves hitvesét. barát barátját e l
adja. Férj becsületét, nő ifju á rta tlanságát bocsátja áruba. A 
nagy világégés a lall és után burjánzott fel a nnyir" a pénz után 
való sóvárgás, hajsza, hogy feled i érte az ember a hitét, Isten 
és emberbecsülés t, tisztességet, beköti az igazság szemét, ki
gunyolja ' az istenfélelmet, eladja vallását, kierőszakolja a sze
retetet. arcul üti a békességes tü rés l. tövis koszorut nyom a 
szelid ség fejébe. 

Mikor fog megtisztulni, észretérni az ember és fo gja meg
szivlelni, hogy mily nagy fájdalommal szegeztetnek át a kap' 
zsik, kincsvágyók, fösvények, tolvajok, gyilkosok? Csak akkor, 
ha eszükbe veszik, hogy . nem ezekben van az életünk". 
Ha belátják. hogy az ember Isten gyermeke, s meghallgat
juk, követjük az apostoli intést: .De te, óh Istennek gyer
meke, ezeket kerüld, hanem kövesd az igazságot, az istenfélel
met, hitet, szere te tet, békességes tűrést, szelidséget". 

A szép és boldog élet fel tételei vannak ez igékben letéve . 
Az igaz ember feladatai vannak megjelölve. Nemcsak a kivá
lasztottakhoz szól, hanem mindnyájunkat gondolkozásra hiv. 
Minden ember - lsten gyermeke, de nem mindenki érzi és éli 
az istenfiuságot. 6rálló helyek vannak s az őrálló helyeken 
próféta ajkáról állandóan hangzanak a figyelmeztető, jóra intő 
szavak : "Térjetek meg és veszitek a lélek ajándékát" és ez az 
ajándék megnyitja lelki szemeiteket, hogy lássatok be az élet 
nagy munkáiba, múhelyeibe, magasságaiba és mélységeibe . 

.. 

• 

• 

• 
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Lássuk a liszlult lelki országo l. m ly nem c világból való és 
lássuk a földel, melyen küzdenünk kell a li szia élei megny -
reseérl s mindenü II keressük az igazságaI. Ne kérdezzük Pilá
lussal: • mi az igazság 7" - ludva j ól. hogy meghalarozasa 
erónk fölölI va ló. Azl megérezye, m g ' Inünk kölelességünl<. 
Hiszen ha lálunk leheletlen öregeke!. kikel gyermekeik odaadó 
ünfeláldozó gonddal l ámo~alna k, ápo lga tnak, szivünk dobban 

• • 
és helybenhagyóan szó l : ez az igazság, I-Ia láljuk, hogy az 
élet fáradalmaitó l összeese ll emberl - felemelik . elhelyezik nyu
ga lmat adó födél a lá, gyógyi tga tják , belsö, jobb ,szünk sugja: 
igy kellene legyen minden helyen, mert ez az igazság. I-Ia az 
erós ereje bó l jullat a gyengének , ha fl gazdag észreveszi fl sze
gényt és hozzáhajol, melléje t ' rdel ; ha a hatalmas a gyengét 
védi; ha a tolvaj t, gyilllOst utoléri bün tetése: mindezekben 
megérezzük, meglátjuk az igazságol. Ezzel a megérzell igazság
gal fordulunk a legföbb, a legnagyobb igazság fel ' , hogy hálát 
mondjunk neki szivünkböl drága ajánd ' kaiérl , ameglátoll 
igazságér!. 

A z istenfélelmet ·nem külsö kegyességben, látsz6lagosság
ban keressük, követjül" hanem Jézus ezen intésében : • va laki 
azt mondja, hogy szereli Istent , de gyü löli emberlársál , hazudik 
az" , Mily erövel jelzi k e szavak az istenfélelem mélységes, 
tiszta gondolalá!. Nem az, ak i l<iáltozza Uram, Uram, hanem 
aki cselekszi az l sten akaratát, jár az istenfélök utján, aki telj as 
meggyözödésse l va llja, hogy bölcsöje ringásá tól minden meg
próbáltatáson keresztül a sirig van egy kez, amely fenntart , 
amely véd; 011 van a Gondvisel ' s szeme, amely látja, nézi 
végig életünk. Ezt a lisztulási folyamatot bensö leg átéln i a min
dennap vá ltozékony, de. Istenhez vezetö utain, kötelességünk, 
legszentebb hivatásunk. 

ts ez átélésben a 'hit vezércsillagunk. mely a földröl föl
emel a lisztult égig, életünk föld ies gondolata I,özöll az eszm -
nyiekre irányit ja érzésünkel. Az .. a kipróbált hi!. ami sokkal 
becsesebb a veszendó, de túz által kipróbá ll aranyná l ". Az éleI 
cselekedelei, az egész élet lartalma fog ta'nu 'ligot, bizonyságot 
lenni, mil yen fl mi hilünk. Mélló-e Istenhez, mélt · -e lsten gyer
mekéhez, e föld megliszlu lt , megnemesedell urához. A z embert 
nem 8 maga iránti gond. ha nem aszerelet tarlja fenn az élei 
viharai közöll . A z özveKyek. árvák. az elesellek azérl ludják 
elviselni az élei na~y és sulyos lerh ei l, meri az emberi könyö-
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fülel, melynek bu zgó forrása az emberi álnemesedett szent sze· 
re lel, meglá tja, megérzi szenvedésükel és felkarolja ügyükel, 
"Csak lá lsza l az egész, mintha az emberek öngondoskodásból 
élnének, - nem, - a szeretet tartja fenn öket", (Tolsztoj) , S 
mégis, ha érezzük a sok méllatlanságot, látjuk a sok igazság
ta lanságot, istentelenséget, vallástalanságot; ha a világ hitetlen
sége, szeretetlensége szivünket sérti, sebet üt keblünk tiszta és 
szent vágyain, ne csüggedjünk. hanem békességes tűréssel, sze
lidséggel igyekezzünk bizonyilani, hogy mi Jézus tanitványai. 
kövelői a karunk lenni , kiknek jellemvonása a békességes tűrés, 
a szelidség, meri eze n tulajdonságaink képesilenek, ösztönöz
nek arra, hogy e mberlá rsainkban elismerjük, megbecsüljük a 
lelki erőt, a szépet, a jól, az erényekkel megföl tött, leélJ küz
delmes élelel. Boldogok a békességre igyekvők, a szelidek, az 
alázalosok, meri mini lassu áldásleljes folyam , maguk körül 
minden helyen , hol munkálkodnak, hol élnek: békét, boldog
ságot terjesztenek. 

Embertársaim; mindnyájan mi, Istennek gyermekei, hoz
zánk illik, kölelességünk meghallgatni, nemcsak. ha nem meg
larlani és követni az igét: " Kövessed az igazságot. az Isten
félelmet, hitel, szeretetet. békességes tűrést, szelidséget" , "Meny
nyivel szükségesebb, hogy az őrállók. kiket prófétáknak rendelJ 
az Úr, egy élet árán tegyenek biLonyságot arról. hogy Islen 
szive szerint való pásztorok". kik vezetnek. utat mutatnak, ös
vényt jelölnek , életet hirdetnek tudománnyal. szeretettel. hiliel, 
re mén nye l. 

Sokszor szólotta és követle e társegynázközségek lelki
pásztora az ilyen és ehhez hasonló igéket már 30 éven keresz, 
tül. Ott az egyszerű kis egyházközségben. mint reményekkel telJ 
ifju, egy évtizeden keresztül. iti, e három városban már két év
tizede tapasztala tokban meggazdagodva hivogalja, 'gyüjtögeli 
össze az Egy lsten szétszórl hivei!. Nehéz, ép testeI. egész. erős 
lelket kivánó feiadaI. A szeretet munkája jelöli utját az egyház
községekben. társadalomban. emberek között. Nevet, tiszteletet. 
életet szerzell szent vallásunknak. hiveinknek, fajunknak, ön
magának, E hely s e helyen az egyszerü hajlék, melyben Isten
irnádat, emberbecsülés, föként szeretet ta nillatik. beszél s ha 
mi elhallgatnánk is. e kövek beszélnének neh'éz küzdelmekrö!. 
próbárahivó napokról. álmatlan éjszakákról. megaláztatásról, 
felmagasztalásról, nemes. szent harcról. küzdelemről, küzkö-

, 
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désröl. csüggedésröl, lelkesedésröl, szenvedésröt boldogságról 
szólanándk e kövek, mily kevés nyugalmat. megállásl ed ez 
élet Mi az ö tisztelöi, barátai, h;vei, munkájána" megbecsüloi 
föként szeretlei álljunk meg vele e napon és valliuk be, érez~ 
zük meg, hogy mini Islen választott embere nemcsak hirdetle , 
hanem kövelle is az igazságol az Istenfélelme!, hilet, szerele
tel. békességes lűrésl, szelídsége\. Hirdesd, kövesd, kövesl,ük 
továbbra is.. Harcold meg a hitnek szép harca.t" s légy, ... 
tegyelek bizonyságo!. . . . bizony ágol legyünk. Ámen. 

(M"8Yarsáro ). Szé e l TIhamér. 

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben. 

Alopige, Pal I. Kor. VIII. Ő. v., I. or.. I. 13 v . 
.. Vigy:.bz.ato '. allj:alo' meg B hitben". 
~J\lindaroné'18t ne un egy I enllnk 
van az .-\'Yb."ilől van e mincenseg 
s mi is éi benne .... 

Kiragadva magunkat az anyagia világ lármá zsivajá ból, 
melyben a létért való küzdelem oly kiméleLlen tusái folynak, 
megkinzott életünknek egy csendes, pihenteló oázisára ér 'ez
tünk, hol elfelediük ki é, hogy mily fájó, szaggaló ruha az 
élet; lerheinek, küzdelmeine' hálal fordilva, igyekszün' val8-
hogyan föleszméini magunkra és emberi hivalásunkra. [gen, 
föle zmélni, meri a m81erializmus, mell' vad hajszában üldöz, 
olykor-olykor magával is ragad , le lkünkel méle lyezi, akaralun· 
kal bénilia s a tiszlább és szenlebb célok felé még lálásun 'al 
is e1homályo ilani igyekszik; s mi, B küzd ve-küzdö és bizva' 
bizó emberek szédülten esünk el az é lei sorscsapásainak su· 
Iyos lerhe alalt lu e csendes, megszenlell hajlékban azonban, 
mintha o einknek zellemei lengnének körul minket, lelkünk 
meglelik a vallásos áhitat szenl érzelmeivel, szemeink liszlán 
láljak a cél~ melyérl küzdünk, szenvedünk és élünk, a2 isleni 
szen l akarat n ilvánvalövá lesz mielöltünk. panaszainkat fáj
dalmainkal szabadon lárva a mi meglarló édes AI. ánk ele. 
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mi egy kör egyházközséi/einek sáfárjai, vezetői , meghajolunk 
Istennek szent szine előll, számot adunk egymás közölt tapasz
talatainkróI, észlelt jelenségekről s a reánk bizoll nyájak álla
potáról, melyeket bizony legtöbbször tikkasztó hőségben, égető 
porondon vezettünk. 

S ez a számottevés, zúgolódás, panaszkodás és keserves 
kifakadás: Atyám, a Te gyermeked lelkét mételyezik, akaratát 
bénitják, a másiknak hitét hasogatják, teszik próbára,. egy har
madi kná l az élet szenvedéseiben , küzdelmeiben a hitnek zász· 
lója -alalt hullanak el s csak később és kevesen eszmélnek fel 
lsten létezésére és ön magukra. ÁltalánoSságban szemlélve az 
emberiség létért való küzdelmének tervét, a mindenség átható 
szellemét feledve, bálvány Isteneket gyártanak s aZ anyagias
ság durva és tehetetlen Molochja csak ugy nyeli el az emberi 
törekvéseket, semmisiti meg az akaratot, ut jában nem tartóz
tatja semmi fe l; áldozata körül a világias sátáni kisértés járja 
ő rült táncát, a természetben nem látja meg annak okál. szel
lemét az Istent s mulandó földi értékek azok, melyek elhomá
lyositani készek a tiszta szellem fényél. Az anyagiasság ily 
vo nzó ereje mialt, ó h égö zsa,átnokként ég a hitetlenség lángja 
sokak keblében. A sátáni szó hallatszik, kinál földi javakat, 
kincset, boldogságot, utját vágja az evangéliumi parancsok kö· 
vetésének s a pénz, mulandó értékek, hatalom, emberi erök 
Istenkén t tisztelve állanak meg, de csak addig, mig nem döl
nek össze kinos tehetetlenségükben és zürzavarukban, mint Bábel 
tornya vagy egy döre légvár. Oh ez a hitetlen anyagiasság, 
me ly következményeiben a szellemi törekvést és a vallást is 
szétrombolja, csak az anyagot ismeri; minden életet erre vezet 
vissza, ami nem más, mint az atheizmus, ahol nincs a vallás
nak helye; 011 csak látszat szerint és névleg létezhetne. 

Ez a helyzetkép áll elöttünk, vezetök előtt. Ezt látják az 
emkeriségnek jobbjai is. Ezt zokogja az elfásult emberi sziv, a 
küzdelmekben magára hagyott lélek, a boldogság meleg fész
kében megzavart család. Ezt, ezt zokogja nekünk az édes 
anyaföld, ho,gy kincseit, értékeit nem forditjuk Isten dicsőségére, 
embertársaink boldogitására, hanem. ha véres verejték árán is, 
bálVányoknak Isteneit épit jük ; azok előlt borul le a ma gyer
meke. Azt zokogják az édesanyák könnyei, hogy a gyermekek 
háládatlanok a· szereteltel szemben. Azt visszhangozzák a 
templomok falai , hogy valamikor diadalmasabban zengell fel a 
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zsollár hangja : "Tebenned biziunk log a" . Fel-I lirimAk 
öseink szellemei. legjelenik e!öllünk Dá \l id F ren k -pe. kinek 
alakjál oly sokszor homályosilj uk el lá ló szem ink b n a hitel
lenség zsarálnok lüzilén én -I. de akin k kepe 0 11 -I B zab8d 
szellem I .. jlödésében. A nagy lá ng Im józBn ollOsk dás I g -
verével lámadja kicsinyes -s ",nYBgias gondolkozásunk,,1 a IBlu 
szülöIle. a nagy Brassai. meri ingadozunk ula inkon. nom lé tiuk . 
meg Istenünknek atyai arcá l és söt -Ib n tével günk. Ez. ez " 
lársadalomnak szomoru képe. a melyröl úg hiá nyzik valBmi S 

ez a kereszlény hilnek ragyogó sillaga. a minl m gdöbb -
nünk gyöngeségünk, lá llá r8 es hallBlá r8 . mik -nl a r megö la
nilványok. - mini gyilOr 'a kicsin korinlhusi g ülek zel hez 
közel 2000 évnek lávlalá n szól hozza nk is. vez löl,höz Pá l 
aposlol inielme : .. igyázzalok. á lljalok m g a hi Iben! Le . -
lek férfiak. legyelek e rósek!" " mi hitünk : avassák 'z nl kl, ' 
az emberiség legjobbjail. ülless -k a dogma likus la nok isi ni 
székbe a legnag obb emberi. Jézusi . hordja Ö ze az a nyagia '-
ság e földnek ' s minden bolygónak fé mj -I " kin cse i g mu
landó földi Islen szobrához, akkor is : .,Mindazo n ' II I n künk 
egy Islenünk van , a z AI a, kilói a n a mindenség S mi is Ó 
benne" . 

• • • 
Alélel elsó része nek igazolásá ná l lege lóször is a nag 

le rmészelhez fordulunk s bármenn ire is lilla kozz na k is z 
ellen korunk bölcsészei és nagy elméi, kik ' I lenne!< il en 
pen való keresésél lévedésnek la rlják. mégis ill kezdjül,. meri 
ez az egyedüli helyes út. amel yre éppen Islen magA vez I rá 
minket. Az Ö uimula iása szerini haladunk a vége lól fl v -gl -
len fel é. Nem hiába mondolIa Jézu ' : • Vegyélek esz lekb a 
mezók liliomail. lekiniselek az égi m da ra l"a ", meri jól ludla , 
hogy a mezó lilioma és az ég mada ra is a z Islen dic 'öségél 
hirdeli . Az egymásulén lelledezell vil ágrészek a la lud Alai. hegy-
lénc sorozalai. tilokza los vizrendszerei. a nagy vi lá gür fl maga 
bolygóiva l. a csillagzalok közölli lávo lságok bá mul"los sze mi -
lele, azok eredeli okaina k kula iása . a nagy le rm -szel öröl, lör
vényszerüsége. az egymásulá n vál lakozó évszakok egy kezd I 
és végnélküli lényl, egy bonlha la tla n cf'!ységel té l lezncl .. A lu
doményos világ a maga különlé leségeive l. k · zdve az ősembe r-
nek önmagára eszmélésélöl az emberi gondolkozás és akara l 
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különféle megnyila lkozásá ig, el egészen a lávléló készü lék bé
mula los al kolásá ig, hilel és pedig kereszlény Islenhilel láplá l 
magába n az emberi lélek, melynél a józan ésszel és szabad 
akara lla l biró ember, a leremtés koronája , törhetellen lelkese
déssel kell va llja, hogy hiszek egy kezdet és végné lküli lény
ben, ki a világnak leremlö ereje, mindennek világossága, szép
sége, akii. ha kell nevezzek Istennek vagy Örökalkotónak. 
de egye llen központ a nagy világmindenségben, -honnan min
den törvé ny és szabályszerüség kiindul és visszatér. 

A tá rsadalomtudomány a maga történetében. kezdve a 
családtól. mint ös-sejttöl fel a Xx. század emberi nagy társa
dalmáig. mindig ezt hirdette; öntudatosan, mikor a tűzben, fá
ba n, vizben, levegöben, világosságban, sötétségben, emberi 
aia lIba n és lélekben avagy szellem formájában képzelte el és 
borul t: le e1ötle; vagy öntudatlanul, mikor annak szolgáit le
ölte, templomait lerombolta és lsten létezését tagadta , mert ott 
is meg kellett lenni a fü ggés érzetének s nem lehet tagadás, 
vagy tévedés tá rgya az, mi után embermilliók szive vágyako
zik . S a törlénelern folyamán is ez a végtelen szellem eszméje. 
mint egység nyilvánul meg, midön a létért való küzdelemben 
kihull az ösember kezéböl a gyilkoló szerszám s egy felsöbb 
sugallatra arcra esik. A budhista egy magasabb szellembe ve

te lt hittel ábrándozik a Nirvana felöL A perzsa dualizmusnál 
egy emelkedettebb é rtelmi fok on a világosság, mint örök létezö 
az, mi elótl leborul s kibékül az ember a sorssal és önmagá
vaL A testvérgyil kos Kain mind~nütt ugyan"zon feddö szava
kal ha llj a_ A zsidó nép a megpróbáltatások ideje alatt, ha bál
ványokat imád, szétrombolja azokat s a természeli elemek csa
pásaiban a bosszuálló Jehova kezeit lálja, mint a legnagyobb 
Urét. ki a csüggedt népek vigasztalására próféláltat Ezékiellel 
s reménységnek sugarát világoltat ja a sötét lelkekben. S aztán 
folyik a történelem folyamán is a világosság és a sötétség harca_ 
Utját vérpatakok jelölik, a szülöföldet könnyek áztat ják meg. 
Messzire fénylik Jeruzsálem ragyogó temploma , de fén yességé
nek melege nem szárit ja fel " küzködö ember könnycseppjeit ; 
de a Jordán habjai felett próféciákat suttog a keleti szél. Mig 
lart 8 római császárok zsarnokoskodása, közben lopják házi
isteneit s valahol messze Dét-Keleten egy sokat szenvedett és 
elfáradt nép könnyes szemekkel követ egy embert a hegyre_ S 
az ember. amig minden szerencséllenségük, küzdelmük dacára 

• 

-

-
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is boldolJOknak nevezi. egy új világ kapuját nyitj" mell döntik. 
ElIelednek mindenl. csak Ol hallgolják. T"lán imádkozni sem 
ludnak jól s mikor Jézusi kérik. hogy Imülaná me~ imádkozni. 
a lelll>zebb ima dicsösége és fénye mgyog cl lelkekben : "Mi
alyánk. ki vagy a mennyekben" . A pogány Róma összedől 
s ha keresztények árlallan vércseppjei is önl "zik 87. orénák po· 
rondjail. a föld szegény nyomorult jai már Islenl. mini Iyúl lu
lúiják meg a kalakombák mélyén. A aulokból Pálok lesznek. 
Más képel ölt a világ ábrázala. melyről nem egy rossz. vagy 
jó szellem, nem egy bosszuálló Jehova. hanem az egy IsIen
nek. mini Alyánllk arca ragyog milelénk. 

Azlán zlig lovább a lörténelem viharja. mely könnyelm ü 
gyermekét szárnyára kapja s hol mélyre sülyeszti. hol magasba 
emeli. Egyszer-egyszer máglyák tüzének lángját kapkodja lel s 
gyújt égő zsarátnokot a tökéletesség lelé törekvő embernek. De 
mig gonosz. sötét felleget kerget. virrllSzt 8Z emberi lé lek igaz 
tevékenységei lelett a hilnek csíllaga. mely lényével elúzi a ke
reszlénység álszenteskedőit s Jézusnak eredeti arcál. Istennek 
atyai voltát és igazságát kész visszaVlHázsol ni. mit századok 
hosszu során nem lehetett kivivni. egyszer csak Erdél zeg
zugos völgyein vegig zúg 8 hitszabadság harangja. melynek 
hangjára leoldódik a hitről és a vallá ról a rabság béklyója. 
még tündöklőbb lesz lsten igaz ismerete. Jézusnak gyönyörü
séges alakja elevenedik lel. de azért a csatában nem esik el a 
nagy próléta . Lelkét sem öli meg magas Déva vára. Az e zme 
él. A történelem viharja tombol. egyre tombol S mig Keleten 
annak lagyasztó szele e1némiUa az orgonák és harangok hang
ját. az ajkakon meglagyasz!ja a "Mia tyánk " szavál. egy meg
gyötört, megkinzott egyház hi vei. kik nem zárjá k el a hitnek 
és vallásnak lejlődési lehetőséget, küzdve és szenvedve. de 
hillel teUesen hirdetjük : . Mindazonáltal nekünk egy Islenünk 
van, az Atya". 

Ezekben igazolódik az Istenhit. melyről bizonyságot tesz 
a IüszlÍl ugy, mint a halalmas cédrus. O zthatatlan egy éget 
nem zárhalják el lőlü nk a dogmák s hitcikkel 'ek gyártói. li
ként Jézus a lökélelesség felé való haladásnak utjál megadla. 
hogy lükröznénk issz" önmaJrunkba Islen a rcának vonlÍsait. 
ugy kellene megnyilvánulnia a hit e vallás szabadságán6k e 
fejlődésének az egyházak kerelén belül. De mig a vallásnak 
tulzásba menó rojongói fellüggeszteni akarják atermeszel tőr-
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é 't s elieledik a nAgy Mester mondását, hogy az Istent 
v nyCl b " d ' d dd ' d' l t ' It ' I I ' lekben és igazság an lma Ja ,a 19 cso a a ra me o, 
~:a:z ~gazságga l e ll enkező je lzőkke l illetik I ste~t és az Ember 
f' ' t S ha az fl természe tellenes á lla pot lehetseges lenne is, 
~O :on az emberi léleknek és szellemnek nem rRgyogóbb mű-
8JJ k d ' k I ' d' _ . vészete.e egy küzde lme e n és s zenve ese en va o lcsoseges 

felemelkedés, mint az a lászállás ? A természet rendje, örök tör
vényszerüsége e lő ha ladás t, fe lfe lé törekvést hirdet s a nagy 
Mester is felfe lé int egy lelki magasla tra, Unitá rius, szen t hi
tünkkel szemben a többi keresztény va llások ezt a lá ngle lket, 
mintegy égbő l alászá llott Is tent muta tjá k be, Eltekintve a ttól, 
hogy tiszte letben ta rta ndó minden fe lekezet hilta na, vajjon nem 
megsértése-e az is teni igazságosságnak, ha la lomnak és bölcses
ségnek, hogy gya rló testbe öltöz te tik az t, ki lé lek. a bszo lut sze l
lem s maga az örök igazság, Vajjon nem szebb va ll ás téte l 
I stenrő l , ha Ol, mint egy lá th a ta tl an szellemet, örök jóságot fog
juk fel, a ki oka minden okoza tna k a nagy vtlágegye te m gépe
zetében, melyben csoda nem, de sza bá lyosság és törvénysze
rü ség lé lezik s ebbő l kifolyólag v an az Istennek gondv isel ő, 
a tyai je llege s Jézust ugy fOgj uk fe l, mint egy embert, ki a S8-

já t küzdelmei és szenvedései á rá n s e la dd ig egy fe lülmulha
ta llan erkölcsi é le tben julott a rra fl magasla tra , mely a keresz
ténységnek é le t, ú t és igazság, 

Oh, ha nem ezek a józa n, tiszta észnek meglá tásai, hová 
lett az I s t e ntő l sugárzott lé lekkel és szaba d a kara tta l felr~há
zott és gőgös büszkeségében e lte lt e mber ? Vajjon, ha minket 
azzal vádolnak, hogy hitünk inká bb az ész sikján mozog, ak
kor a tiszta érzelem világában is vajjon méltá n fogla lha t helye t 
a nem unitá rius IHisztológia? Vajjon nem olya n szent és olyan 
megnyugta tó az a va llásos érzés, mely engemet Istenhez köt s 
melyet az ész ura l ? Oh mi lenne az emberre l, ha érzelmeinek 
szabad folyást engedne s ne m kormá nyozná azt az Is tentől 
nyert józan ész? 

Boritsák el jó vagy rossz, nemes v agy nemtelen érzések
kel, titokzatossággal , misztériumma l a tiszta lélek, józan ész 
egyetlen vágyát, a világegyetem á tha tó szellemé t. á llitsanak 
pénznek, a nyagnak, t űznek, viznek és l evegőnek külön Istene
ket, boruljana k százezrek le elő tte : .. Mindazoná lta l nekünk 
egy Istenünk van az Atya . kitöl van 8 mindenség és mi is 
O benne", 

, 



• 
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Az egyiptomiak. görögök és rómaiak szellemei műveiben 
az akkori idök Isten ismerete és néphite fe l an tárva. Ezs8iás 
prófeciájában az ó·testámentomi isten fogalom között az általa 
meghatározott lsten fo~alom áll legközelebb az egyetemes lsten 
fogalmához. Legtisztább alapon áll Jezusnál, ki azt általánossá. 
egyetemesse s atyai jellegüvé teszi s azt mondja. hogy lsten 
mindnyájunknak Atyja. A keresztény Atyák tanitásaiban már 
kiemelkedik a történelmi Krisztus s a tulzott rajongás látszik 
meg müveikben. 

Danton .. Pokol" cimü müveben . katholikus theológiára tá
maszkodva, az örök élet fényénél a purgátorium tüzét gyujtja fel. 

Milton "Elveszett paradicsom " ·ában kálvinista elvek nvil· 
o 

vánulnak meg. Dávid Ferenc szelleme saját müveiben rohamo
san halad az igazság l épcsőjén az egy lsten hitéhez. Madáchot 
kora nem érti meg s most annyi évtized után tapasztaljuk , hogy 

• 
a küzdve-küzdő ember tragédiájában az lsten. mint kezdettől 
munkálkodó szellem, örök alkotó, minden okozatnak oka, a 
sátánt végül is elhomályositó fény jelenik meg. ki szeretet és 
Atya, mert nem hagyja el az ő gyermekeit és egység. mert nem 
túr vetélytársat. Óh, a szabad szellem s annak minden őszi nte 
megnyilatkozása ugy az irodalomban. mint a kultura és a ci
vilizáció összes törekvéseiben és minden vivmányaiban hiába 
próbál els"kadni I stentől, mert végeredményében is Istenhez. 
egy örök alkotó szellemhez tér. S a XX. század kontár tudósa , 
is hiába hagyja el e' földi csillagzatot. mert a rejtelme" végte-
len űrben a szédületes távolságok, az aránytalan nak látszó mé
retek, a fajsulyban ritkuló levegőrétegek, melyekhez Piccard is 
feljutott, szétrombolják az emberiség gyermekkora Istenének 
kizárólagos és egyedüli lakóhelyét. a csil lagos mennye t s a 
kutató elme itt e földön rettegve hódol meg nem a szenthárom
ság, hanem az egyetlen örökkévaló szellem előtt. aki teremtő, 
formáló eró, halalom. világosság s ki előtt csodálkozva áll meg 
az öntudatos gondolkozás és akirő l öntudatlanul is bizonysá
got tesz az egész világmindenség. Egy ilyen szellem csal, jÓ' 
ság, szeretet és az emberiség számára egy édes Atya lehet. ki 
annyi millió gyermeke között mindegyik éle tében fényes bizony
ságot tesz a tyaságáról s az oly sok hitüek közepette is behajol 
az 61 lélekben és igazságba!) ker~sők közé, igy e gyü lekeze t
hez is s áldja, egyre áldja az ó gyermekei\. 

Ünnepló gyülekezet I Unitárius testvéreim I Ezekben igye-

• • 
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kezte nagy vonásokban feltámi a ai helyze! ep.H és az 
unitárius keresztény hitel csekély lehe <'g. szerin\. ez .. 
hit, mint csillag fényeskedjék a mi gyülekeze!unkben, a \'i!ág
minde nségben, a szenvedő emberiség keblében. minden ország
ban, untlárius egyházunkban, annak történetébe n. példáladó 
cselekedeteibe n. csaJádunk körében. az élet s a munk .. meze
jén s ha láhmk óráján. Ez o z1assa el a haJáI félelmé!. Ez de
ritse ránk egy szebb és bold ogabb jovö hainalá l hirdesse I len
országát iH lenn az emberi szivekben. Ez világoljon a jövó élet 
felé. E hilbe n álljanak meg erósen eg-,-házközségünk lagjai. 
legyenek erósek_ kuzdjenek és bízva·bizza nak s hisze m, hogy 
megáldja küzkodó gyermeke il az Isle n, ~ egy, ki az Alya . ki
lóI van a mindenség s mi is ó benne. Amen. 

Major S ándor, 

-

Egyházi beszéd. 
A lapige : Jakab aposlollevele II. r. 1-1-17. versek. 

Az esztendő legszebb . hónapjában , gyönyörüséges május
ban hozott lsten közétek a .szépmezö" szivébe. A természet 
gyönyörü panorámájában munkába indult term észet ölén, ra 
gyogó napsugár, zöldelő mezö és illatos virágok ezrei közt 
megleliesedett a mi szivü nk az isteni gondviselés áldott hitével. 
Ne m adhatta ezeket cél nél kül a Teremtő ... És egyszerre lelki 
szemeim előtt a jövendő áll . Csodás hatalmu kezek kibonta
koztatják az eseményeket, a ragyogó harmRtcsepp és fényes 
napsugár nem hiábavaló, a természet betölt i hivatását, a vi
rágok helyén gyümölcsöt érlel. 

S amint ezeket ' szemlélem és elgondolom, egyre szilár
d abbá lesz meggyőzödésem, hogy a természeti világ történetei
ben is lelki igazságokat szemléltet az lsten. A virág és gyümölcs 
közti kapcsolat oly igen hasonlatos a hit és jócselekedet kö
zötti kapcsolathoz, mintha igazában a hit a lélek virága, a jó
cselekedet pedig a gyümölcse volna. . 

A hit és cselekedetek közölt i kapcsolatot hirdeti nekünk 
ne mcsak a felolvasott ige, de hirdeti Jézus és a történelem, 
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es !.irddi al!; elei, szüntelen serkenl"" olyan cselekédelek"", 
melyekb6\ mini a sima ló 1Il1""b151 derUlI Időben" nap fényét, 
ol tls"tan ()s világosan megismerhesse báti" " mi unitárius 
hililnkeL 

A . e' mekel rermel, gond lalok,,1 l\seM", IQ i. 
kai .... nds erekel alm rel es lanMtelel,e\ áll"pU meg, felolva 
s II tg-ebcn a z apostol lelke kÖl!; etlen \g>a~agában ragadja meg 
es taria fel il vulól. Fölle 'l!;i a l<térdesl, sl1:Ctllléllel és lévO nia a 
kövelkeztetést I terme ,.eles eg másutánban, hog időnk sem 
martld a kételkedésFe. G ndoUátok·e testvéreim, hogy 8" apos. 
t lmiert hirdetle a fell 8soH I el igal!;stÍgát I' ettős célja le
helell. Eg [,,1151 serkenteni al,artfl a'Z él hUu és j6cselekede
tekben IIt,res'Zlények ,I a me prtlháltat<lsok k6"ött 
kitart sra. kötelessegeik daad > teljesitésére, céltudatos kere",,
ten eletre; más[eI I pedi fi yelmezteU a l épmutatókal, -
8klk méltatla1\ul iulotta l be a keresztények test éri köréb~ , 
mert hitüll! el ug an dl "ekedIek, d" kere tén ekhe'Z méltó 
seleke etei el nem g a l roltál" -- h g éldük elárulja ől,et. 
11nlha ozt mondta" IM : ú · né'Zek cletetei<re, min I a tuk6rbe 

S vlselkede"l' I b61 es cselel\edeleltel b I minden kétSéget Idzá-
r lali ho éM-e a li kereszlén hitetek, ag 
ha.! II, Használ keresi iI 'Z ap si I a hitnek ls, meri úg érzi, 
h • a lelld a j ndék I tit nem ad la cel nél\,ül a'Z lsten, iii ér 
II hlL h!l sdekedele\ nincsenek ? Biz 1\11 \,,,1 haheJH ömna ában, 

• • 

hit ~s cselekedetek köz ' ti l Iwpcsolalnal, vil<lgtJ bizon -
,áge Jézus él le. z ..;16 hit csodt\s erela s I,apcs la t san J • 
Cs lel >ddekben g"~d,, it élet \.~\ ItOl\tl t "slÍga lill'ul rel el II il nl, 
8Z evon~ Humb"n. Jézus hill Istenben s ez a hit hl alásl adoll 
élet >11 I : hill Islen ul til s:'erelelében s minden I,örültné" jcl 
1,6z611 me~n uQvúst és bel,esséijel n)'crl szivérek cs Icll\érll, k : hill 
oz ember nog)'rahivt.lolls . ába n s eL nemeMI .,i8 Icn~yenncll" 
tn II ' ,állrll ' .nell", tie J61 leli mindenkivel , l s I érl,énl lutl tJ II 
b lI1ni IIZ el1lbert'lli.e1: hill" es hi,tlel le: .,Nc réUelei aztlldól • 
.. k.k cSil i " leslel ölil. ",eg h , " hille ti lélel, rOI élelél s III C~
Jel"nl ti lunilványol nal 8 tlzólo is cl o kercsl<lén CI mil lióinai 
leli. b .1. 

Vo~y ~ontl()ljtllo l ti löMn é l ~lIIrc I LáMdltJ l mc~ o 1""cII1\
t ' " vll.~ n08' apo" loló l. I ól I. ti l. er s mCijl!" • tl é .~I hill 
J 'ZUS I"nilu ai nak oz ~"u ellloNls"W utl\'tl~II·"".c olkol.no 

,ejében " n lIle.ok h.rtl tIc a ~Ct iellel munkál t) hll !lOW 
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érlékét, hane m a cél érdekében kifej tett soha nem landadó 
munkában és szenvedésekben lett gazdagabb é lete. Lássátok 
a lélek szemeivel a nagyokat. kiknek keblé t erős hi t töltötte be 
nemzetük Isten től nyeri hivatása fe l ő l. Itt II. Rákóczi Ferencet 
emlitem, kinek mélységes hite volt nemzeiének szabadságra 
hivatottságáról, éle te pedig szakada llan küzdelmek sorozata és 
szenvedés a szabadságért. Emlékezzd ek hite lődeinkre, kikben 
olya n szil árd volt az un itá rius hit, hogy a nnak ereje a szenve
dések és megpró bá ltatások hegyeil is helyökbő l kimozditva ha
ladt a történe lem utján. 

Vagy jöjjünk még közelebb önmagunkhoz, a minden nap 
eseményei hez és lássuk meg, hogy a keresztény hit az élet 
minden je lenségeit ka pcsola tba hozza a menn ye i Atyáva l. A 
szánióvető embernek hite van, hogy Is ten termő erő t rejtett el 
a föld ba rázdá iba n s verej tékes munkáva l igyekszik azl á ldássá 
változta ini. A neve lő ne k hite va n, hogy Isten nemes tehe lsé
geket ültete tt a gyerm ek le lkébe s a nevelés minden cé lirányos 
eszközével munká ba á ll, hogy azoka t kifejlessze. Az édes a nyá
nak hite va n, hogy gyermekében csa ládj á nak és nemzetének 
egy kiváló tagot ajándékozott a z Is len, s az édes a nyai hivalás 
szentségével, a pólólha la tla n szere te t soha nem fá radó gondo
zásával mun kálj a csalá dj a jövőjé t , a nemzet újjászületését, a 
j övendőt. 

Ám a hitnek ne mcsak külső cselekedetei, hanem benső 
munkái is va nna k. A h it sugároz fényt az értelembe, hogy fel 
fogjam he lyzetemet s megé rtsem hivatásoma t a világban; a hit 
szeméveliá lom szi vembe irva az isteni -para ncsolatokat. A hit 
munkája szivetek türe lme, lelke tek nyugodt békessége a mél
ta tlanságok özönében és durva bánta lma k között, melyek oly 
gyakran zúd ulnak reánk mikor történelmi jogainkat kobozzák ' . 
el, Isten tő l nyert legszentebb javainkhoz való természetes ra-
gaszkodásunk jogosságát vonják kétségbe s megnyirbálni sze
retnék a lélek szárnyait is, melyek előtt nincs országhatár é. 
nincs átrepülhetellen óceán ; a hit munkája a lélek vigaszta
lódása a fájdalmas veszteségekben is ; lsten Atyám nekem, 
nem nyugtalankodik szivem a legkinzóbb próbák tüzében sem. 

Mindezekből nem nyertek-e serkentést testvéreim, hogy 
hitetek és cselekedeiteitek közti özszefüggést figyelemmel kisér
jétek ? Vajjon a mi unitárius hitünket cselekedeteinkből meg 
lehelne-e ismerni ? A mostani idők megpróbáló körülményei 
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kö,öll I .zünk· bizonyságol aZ unilárius hil bálorságaról é. 
ennek Ahiinek Vflll -C olyo ll sziklaszilárd erej . mely nem en
gedi. hogy ig' rel és f nyegelcs. ajándék és szenvedés elszakil· 
son egyházunkl61. 

Tesivéreim I A z ' lel cselekedeleke l kövele l. Aki léllen 
sze mlc1ődésbe merül, halolt az alkol6 élei számára, abban 
meghall a hil. Azér!. ha hilünkel akármil yen szép szavakba 
feglaln6k, akármil yen e rős bi zonyilékokkal alálámasztanók, ha 
csclc'kcdclcink nincsenek, az a hit halait és bölcselkedésünk 
üres szójálék. 

K eresztény unilárius hi t lündököljön minden cselekedetei· 
tek ból I Álljon lelki szemeilek elölt apostoli hilformánk : "Hiszek 
egy Is /enben. mindenhot6 Atyában , mennl,lneJ, és földnek le· 
remtőjében .. " s ez a hit adjon egységes vi lágnézieteI. találjá· 
lok meg abban éleih ivatástokaI. "Hiszek Jézus Krisztusban" , ez 
a hit álliisa elélek a legtökéletesebb embert, ki számunkra út, 
igazság és éleI. .. Hiszem a szentlelket", ez a hit éreztesse meg 
veletek lsten lelkének ama parányát, mely a menny~ i Atya 
gyermekévé tesz s nemes munkára készl. .. Hiszek egl,l közön
séges keresztény anl,laszentegl,lházat." e hit érl esse meg a va llás
közösség alkotó munkáját s éreztesse meg veletek, hogy ti is 
egy ilyen hitbeli közösségnek, a mi anyaszentegyházunknak 
é l ő munkása i és felelös tagjai vagytok. "Hiszem a bűnök bo
csána/át és az örökéletet" , a hit emeljen fel a világ gyarlóságai 
közül mélységes alázaItal és igazi bűnbánaItal az irgalmasság 
kutfejéhez, hogy bocsánatot nyerve és a bűnök rabláncaitól 
megszabedulva, állhassunk a szép, jó és igaz, mint l sten aka· 
rata szolgálatába, hol ragyog a lélek örökéletének reménycsillaga 
még a halál árnyékának völgyében is örök vigasztalásul. Ámen, 

(SZékelyudvarhely.) Sigmon d József, 
• 

Esti számadás ... 
Márk : 8. rész. 36-37. vers : Meri mil 
használ 8Z embern ek, ha 8 Z e"ész vj· 
lágot megnyeri is. - lelkében pedig 
kárl szenved. A vegy mil adhel váltsá
gul ez ember. az ő lelkéért T 

Esterelé, amikor hullámzik az alkonyat szürke folyója és 
mikor késöbb az éjszaka rekele kucsmája lassan ráereszkedik 
a föld rejére, egyszerre meleg hangulalok szelid h\lllárn /li fod-
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wol, honglultlll cso bbOlllí.5a l le llwm pm'ljéhuz. Szel"l, l 'm az 
~~ I é l A meleg hanMula lu eslekel. Az éjBzek" nem hoz nyug
talansógol. SZerelem aZ esti ulcá lwl1 virrasztó lámpál( b6ráh~á ~ 
gos só rllo 8ugo rltévcjél. _ 

Z esle va lomi j61 je leni nekűnl<. I'e loldozw éle lünkel II 
nappalol, hivololos. mereV. feszeB éB éppen ezérl I".zug kö1611-
.cgóból. SZere lem " Z eBlél. meri Bzab"dulitBI hoz" lelkűnk 
számóra az este , . , 

zi hiBzem Wndérek Bzállna k ill enlmr Bze ri • a világon 
és Bzivünl\C1 szelid Bzell iJ ld,eI Bimoga lj61, B szelid Bzellöl, sz ' r
nyó n hozo l! cgi virág-il la lok l",1 EI le lkünl,el e lkitbi lj;ik ... eBI ' " 

Olyan bél,éB. csendes. bará lkozó llIeleg5é~ öröme ál'tld az 
ember lelllO abiolIfIl' ld éB be .. . eBle. Arcunk merev lIt1pp,,'i 
vonós"I szelidon haj ló Ivekbe enyhülnel, .. . es le. Bej lelmes esle ... 
löb~ 1l1 0stJ l ~ . Je leni," lI1e~ "jlw,don. mifJl felBzabud ul1 r~bol, ku
CA!!aSO oz elei fele .. . Es Bll1lktJf tiZ Alol11. 11IInl eg edest, nYtI 
(eléd nyujlogalj" igérel karjai t. nvuglal6 dallamol, zén~lnel\. 
dn lolnal\ fOladbo enchet pihenésről. ll'ond la la nságr61. fe lelIünk 
ébml1 vil'l'oszló Islenr61. I aról. JÓsáij ról. Reményrő l. tImeI l' v.,
lünl, együ ll ebfed. tÍgyunl,ban. ptÍfnánllOl1 szebb holnop", ébred . 

• • • 
Szerelem oZ eslé l, mett esle jobba I vtlllyunl<. mini mtis

Imr. Szc p az esle és jó. meri esle nelll ""gyul1l tll1l1 yirtl hid·
gen emberel. szá l1101ól . eszfejel, . 

z esle oz érzéscl, hajnala. - es esle inhább I 'Ikcl vtl
va~yunl,. meJ,érl l< és jóságoMI . Mert a ntlpi fárt,dsÍlg til! 011-
~,l l . "'" , ~. • Uli, leverl cr c1\1'llJhaszo leslunk erejel es eBle az er llen fa-
tad.ógb" hulIolI lestü nl feleli urrá lesz ti lé lel<. s mi sz ,bbik 
arcuni . " IcHIll III\. a rnl jobbik szivuni,. Ill erl ncm mere edik 
klnol faHlén l a mi ld illi nl< . s a z Ur LaH,c kö~é " sol\ ltivt ll
sáijll lesI. cll. " hegye \len. I! gös és ~o l SZof zsarnol I'en)'ur : 
Ic.IOnl . 

Szere lem a'Z cs ict, lrIed minden este ~Zt mndtlsl csir);:: lok. 
I11lnl" keresked ő és boldo!! vagyol<. 1\tI I'lt,p011l ugy :';tlrult. 
hogy Slr.crczlcm "alamIt. Neln pénzl, selll házol, h"nem leld<
nyugall11ol : ho oz Ur rálfJ" o napl BzomadclsrB : rendben an . 

Boldog l1 yu ~olom (\ parm.l l11 . ho Ut! \'l'IlZCIll cl l1apöt. 
h';ij ncm mond Iam 1\1 löbb r\)SS~ szol. minI jó szol . .. h I 
ll11ndclI dbukós ulón u),'" fcll«·lIcll1 . .. h" nem ItlnlorodttHn 
mCl{ a GontJ8~ h\vúsól'a , , . !tn ham om 11\(~ lI etl s.ltt'lid is tud ... 
l(]r~ll .l c l\nl t!-s ho ken érrel vogy sitllogotdtlsal kÖllllyildtcm tw
SOIl o .,,8orstdrsom élele terhel, 
.. S ZC\oIClll O~ eslél. merI e"le n""",lel"n csolnok,\n crlilnk 
Jön (I " 1\lom" Icllnillkcl tllL"'S,"l' rln~{\ti" ... d"MillI" földi 
~~rl~ldó l ! Il1c~:!fiob~~ dlt . ,mert tllc~,slih'e m~,-,d lou.~~du > só~I()I. 

I
cs l.n'c' cUcn 1\<lt\llYO IC\>ell'GJlI \'1I,,~ol< "",ljoln JMunk ,hol 

a"Z slcm ors'Zógo l\c~d dik I 
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Ugy elszakftdunk minde n esle ellól .ft bóm,!. fölci lól. min lhft 
csak meghallunk volna", mmlha amasIk vl logba ebredlünk 
voJna. Mindennap estéjén a IeIkLinké vagyunk inkóbb. mint eze 
B viJágé. 

Szerelem az eslé l. mert közelebb suhon lelkünkhöz oz fi 

sejlelmes kövelkezó világ, a honn a n mind löbb é, löbb érle· 
lemmel csendül relénk a léle k·világ ezüsl ha ra ngja: "Mil hasz· 
ná l az embernek, ha mind e világol megnyeri ís, lelkében pc' 
dig kárl szenved", 

• • • 
Tudom, hogy az ilyen la nílásért manapsug szörnyen meg

saj nálják, mélye n le.ajná lják az e mbert , ,ö l go ndola iba n lalán 
máglyára is itélik, Ha lá l já rn a meJtó bünle lé"ü l a nn a k, a ki any· 
nyira nem éle lreva ló e mber, hogy ne m tudja dicsöiteni ezl oz 
arannyal és minele n gazdagságga l kintíllwzó földi világol. Ma 
okosa n ke ll élni és okos é leire ta nitan i az embe rt és A gyer
meke I. 

Az pedig az okos ember, a ki mindig a földre néz és ilyen
kor is ne m a templomban, hanem olya n helye ken já r, ahol" 
penz repül, az a rany madár. Há tha si l<erü l egy· két IQll át tépni. 
Egyébért, másérI mié rl érde mes ma éln i? Csak kergein i é, meg· 
fogni az aranymadarai és bűvös ka litkába, vassze kré nybe zi\ rnl. 

Hál nincse n igazuk ? Hi sz mil é r Ll földön mind en, ti ITI i 
szép és ami jó, ha nincs a nnyi pé nzem, am ive l magam nAk 
megszerezhete m ? De térjünk a részle lekre , Mil é r " föld ön 
minden gazd agság, ha ne m a mienk, ha ne m az e nyém? És 
mit ér a földön minden paluta, ha nem én la kom benne? 

Mit ér az embernek a szive, a lelke, ha ne m lehet é rle 
egy Pengöt sem kapni? Mit ér az imádság, a lemplom, mit ElZ 

lste n, ha nem folyósil neke m egy nagyobh összege l ? 
Mit ér a ha rangak kongás", bongáso, mi t é r a legsze bbil, 

orgona búgása, a mikor én a pénzcsengésl szeretem eRyedlll 
ha lla ni , az é n pénzem csengö muzsikáját? 

Minek van vasárnap és mine k van ünnep, am il<or az é l
hete llene k pihennek és nem használjál, ld azl a 24 órA I is fi Z 

okos, szent munká ra? Aid elrendel le a szünet napoka l, AZ ün· 
nepnapokat, azl perbe kellene fogn i, mert egy napi jövede lem 
haszná lói fosztja meg a dolgozni a l,aró l. Kárt 01<01. , Pengő I,órl. 
Mert mit haszná l az embernek. eAY egész napi imádság, ha e l
veszít vele egy napi hasznol 7 Ugy-e leslvéreim igy mondjá
tok ti is 7 I 

• • • 

k
'k Dke kérdezzé'le k csak meg, hogy mit .zólna l, e hhez azo l" 

a I ne ma e8te utolsó estéjük leli k le a röld ön 7 Ald k 11ft le
zárják, rel se m nyiljék többé testi szemeike l 7 
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Ak ik ma éjszaka megvirradnak elóbb az Égi Hajna lba. 
int mi felébredünk ... Mit szólnak majd azok. ha végiIS, visz· 

~anéznek egész életükre ? Mit ér gy,,,,mekkoruk eltörött já téka ? 
Mit ér ifjukoruk _ k,?zdelme, mlmkaJ~? .Mlt a. so~ ruh ... es mit 
8Z BJgódó, életorlo munka a tobb es tobb penzert ? 

Mit ér az élete, amelyben egy ének sohasem dalolt aj· 
kan? Mit ér a farasztó, fullasztó vad hajsza a Penz·islen után ? 
Mit ért, holfY nyomorgott. mert a fogához ütötte a garast s a 
szajatól elvett jobb falatok arán épitett. k.ét hazat ? Mit ér a 
csillogas az arany ékszeren. ha becsukodlk a szem, amely 
megláthatná ? Mit ér a gazdagon, de hidegen és lélektelenül és 
szeretetlenül eltekozolt élet, örök aggódásban, - . nevetni sem 
meró. - elpazarolt élet, amely most kialszik s gazdája kap 
örök lakásul. deszkat s föld falakat ? 

Mit é r az embernek, ha mind e vilagot melfnyeri is, ha 
lelkében kárt szenved ? • • • 

Mert ilyen kár is é rheti az embert. Elóbb kicsi kár. mint 
egy pattanás a testen. de végzetes lehet az egész emberre. 
Milyen lehet az ? Ki tudja? Ki látta ? Ki szenvedett már ilyen 
lelki kár l ? Ki adta meg az árát a föld szerelmének ? Jól vi
lfYázzatok rá ! Árviz és földr.engés, túz és vihar együtt nem 
pusztiInak an nyit, mint amekkora kár lelkében, szivében érheti 
az emberI. 

A legszomorubb történetek, tragédiák ezek . . . ifju embe· 
rekról szólnak, akiknek szülei tele voltak föld·szereleml1)el a 
sok vagyon iránI. Ketten is kerestek. Messzire a háztól. Egtek 
a munkaban és gyült a sok vagyon, de a két otthagyott. el- . 
hanyagolt fiu lelkében az ördög add ig tüzet gyujtott és ott égett 
pirja a pokoli túznek, amikor rabok közt összekötött kézzel vit
ték a börtönbe. No mert a pénz kellett akkor is, amikor elfo
lfYott a szülei háznál ... 

• 

Es . szállnak a dalok az alkonyat szárnyán, mikor minden 
kis haMkban jó meleg az este . . . szállnak a szomoru ének
hang foszlányok .. , egy-egy palotábóL Eladott. hozzáment ifju 
leány-asszony bá.,atáról , mely tavaszt keresett... boldog kis 
családot s átkozza ez .. rszer azt a pénzes-zsákot, amely fele
ségül kapta .. . 

. És szól a furulya alkonyi ég alján szegény legényekról 
k~kel . megfog~U s ölni viU a Sátán, egy-két darab pénzért, elfY

el meler folderl ... csupa fold i haszon és csupa lélek·kár ... 
tik Tudok csaladokról. ahol a fiukat Óranként kétszer is ete-

. ' ,- es hlZnak IS szépen - csak a lelkük vékony. savany 
sz-wen.-ekben. A .földon látha Itok selyemlól suhogó, diszektöl 
cs." aga szep ruh8Ju nökel... akiknek a legszebb r';szuk a ru
hajuk és legcsunyább a lelkük. 

• 
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Valahogy ugy van ez a lelki szegénység és lelki gazdag
ság. hogy akik a leglényesebbek kivülről. azok igen koldusok 
belülről és akik egédzségeseknek tudjá k mBguka t - belül be
teges lelkel hordoznak. Ma meg igy van ná lunk. Mikor lesz 
advenlje annak a világnak. amelyben a szépet belül is hor
dozzuk. nemcsak kivül és a selyem ruha selymes érintésü. sze
lid lelkellakar? I ... 

Esle van ... minden lélek készit sen számadást az Urral .. . 

• • • 
Szeretem az eslét ... meri este az Alkonyat, mint egy rej

telmes Tündérnek jóság-Iályola . beburkolja a föld el .. . és egy
szerre megszépülnek a lák. a házak. az emberek. Eltünnek a 
hegyes, kiálló szöglelek s szeliden h~j ló árnyékokba göngyölö
dik be minden lest ... ha megjön az est .. . 

Eltünnek mind a vagyonok, a földek az estében . . . mind 
eltünnek az éjszaka takarójában .. . Rangok, hirnevek, aranyak. 
eimek, méltóságok viselői emberekké oldódna k. lestvérekké ne
mesednek este .. . barátkozó ' embereket békességes estére áhi
tozó lelkeket találunk este ... mintha minden ember lsten kö
zelében járna. Megértő szivekké varázso l az esle . .. s löbbe l 
ér egy csókja kis gyermekünk sziromajkainak . .. bársony pu
hasága, nyakunkra fonódó karjainak, - többet ér a kincsnél. 
amelyért futottunk, amig a nap fenn járt . . . 

Szeretem az estét . .. me rt a sötétben nincs olyan irtóza
tosan messze az ég és közelebb nyulha t a kezünk az lsten 
kez~hez és lelkünk az lsten lelkéhez ... 

Szeressétek testvéreim az estél, a jó esté l, a szép esté t .. . 
készilsetek számadást ma is ... és gondolj a lok az utolsó estére . 
amelyen egy élet számadását keJl majd bemuta tni az Ur e lő ll. 
A pénz ott nem számit ... 

Az a megnyugta tó boldog este, amikor az Ur a napi szám
adásra ráirja : rendben van ... az a boldog esle. a szép este. 
a jó este ... 

Szeretem az estét ... mert es te az Álom. mint egy Iulvi
lági go ndolá" csolnakjába emel ... s elszakadva a löldi világ
tól. lelkemmel sejtelmes. könnyü levegöjü pa rtok lelé hullá m
zik . _. arra. ahol lsten országa kezdődi k . . . a honna n mind több 
é. löbb értelemmel csendüllelénk a Lélek-világ ezüst haranl/ja : 
.. Mit haszná l az embernek, ha az egész világo t megnyeri is. 
lelkében pedig kárt szenved? .. Mil adha l vá ltságul az ember 
az ő lelkéért ?.. Ámen. 

(Hódmezővásárhely.) Biró Laj os . 

• 
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