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EGYHÁZI BESZÉDEK 

• 

Dávid Ferenc emlékünnepén. 
Pál 1. Kor. ll, 1: .. Legyetek az én követóim. 

mint én II Krisztusé" . 

Az emberiség történelme egy nagy. sötét bánya. melynek 
mélyén llt is. 011 is drága kincsek hevernek. Aki le akar hatolni 
ezekhez a drága kincsekhez. hogy megrakodjék belőlük. annak 
világitó szövétnekre van szüksége. melynek fénye mellell meg
találja a kerese II kincseI. Ez a világitó szövétnek az emlékezés. 

Kincset keresünk ma mi is. midőn az emlékezés fénye mel
leli a történelem sötét bányájába szállva. fel akarjuk onnan 
hozni fl mi Dávid Ferencünk nagy szelleméf 

Szálljunk hát alá a történelem bányájában egy nehány 
lépcsőfokkal. egy nehány évszázad dal. 

1579. november IS-én magas Déva várnak egyik bástyá
jában. egy öreg ember vivódik a halállal. Egyedül van. Magára 
hagyatva. Körülölle a néma. gyászos sötétség feketéllik. de 
keblében fényes láng" a nagy lélek fényes lángja lobog. És a 
sötétben 011 sellenkedik a halál és készül. hogy gyászlepedő
jével lefojtsa a lobogó lángol. 

Az öreg ember érzi a halálnak reánehezedő tekintetét. de 
felcsap lelkéből mégegyszer II lobogó láng s reszkető kezekkel 
karcolja börtönének falára végrendeletét: "a pápák kardja. a 
kereszt menykövei s a halál képe ... - semmi hatalom nem 
fogja az igazságot feltartóztatni. Azt irtam. amit éreztem s amit 
érzék. bizó lélekkel igazán hirdellem. Meg vagyok győzödve. 
hogy az én vesztem után a hamis igehirdetők tanai össze fog
nak omlani". 

Ennyit irt és ide pontot tell a halál. 
És én úgy érzem k. 1.. hogyha Dávid Ferenc irhatoll vagy 

mondhatott volna valamit még. az csak annyi leli volna. 

l' 
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amennyit a lapigénkben mond az apos(o!: "Legyetek az én kö
vetőim. miként én is 8 Krisztusé" . 

Valahányszor ködös. szomoru. novemberi napokon lélek
ben Déva várához zarándokolok, mindig napsugarat látok meg
csillanni a várromok feleU s hallom a szózatot: 

.. Legyetek az én követőim, mint én iS · 8 Krisztusé". 
Ki volt Dávid Ferenc? Mit teU 7 És miben kell nekünk 

követőivé lennünk? - fe leljünk ma ezekre a kérdésekre. 
Dávid Ferenc a lelkiismereti szabad s,jg szent eszményé

nek volt bátor Ielkü apostola és mártirja . 
Lelkiismereti szabadság! Még ma is különös érzések sar- . 

jad nak fe l bennünk ennek hallatára. Pedig ma a fel világoso
doUság modern korszakában é lünk, amikor sok régi elő i t éleUő l 
megszabadult az ember. És mégis vonz és mégis gyönyörköd-
tet a gondolat : lelkiismereti szabadság I ' 

Vonzódunk ma is az emberi é le tnek olyan álla pota fe lé, 
amikor minden külső kén yszer nélkül. a saját legjobbnak ismert 
gondolatai és érzése i szerint 'cselekedhetik az ember és nyilvá
nitha tja ki akaratát. Amikor szabadon fejezheti ki gondola tai t 
I stenről, emberről, világról, a tudomá ny a lkotása iról, vagy a hit 
és vallás tárgyairól. I 

A mi hitünk akkor iga zi és akkor tiszta, ' amikor meg
nyugtatja a le lkünke!, a mikor úgy hiszü nk, ahogyan érezünk 
és nem azt, amit parancsolnak nekünk, hanem am i a legben
sőbb meggyőződésünköő l, mint á télt igazság kris tá lyosodik fel. 

A reform áció és Dávid Ferenc korá t közvetlen megelőző 
időkben soka n érezheUék ennek a lelkiismereti szabadságnak 
a hiá nyát. Sokan érezték, hogy az egy ház tévutako n já r, eltért 
eredeti céljától és ' megham isíto tla Krisztus igaz tudományá!, 
mert nem boldogi ta ni igyekszik az ember lelké t, hanem hatal
mába keriteni. önző és anyagi céljaira kihasználni és vissza
sülyeszte ni a sötét baboná k lelke tö lő világába. 

S mig az e la nyagiasodolt egyház a közép korba n, ha ta l
mának és sérthetetlenségének tud atában a legvakmerőbb visz
szaéléseket követle el a hit és valláserkölcsi éle t terén, azelalt 
a szabadság utá n vágyó , gondolkodó lelkek mé lyén megindult 
lassan egy ha ta lmas forrada lom. . 

Titkos táraságak a lakulta k, melyeknek célja volt az egy
házi és vallási élet megtisztitása, K risztusi alapra va ló vissza
helyezése. Titkon, lopva . éjszakák idején cserélték ki forrada lmi 

, 
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észméil,et az igazságért lelkesülö jobb lelkek, miközben a llan. 
dóan o tt fü ggött fejük felelt Damakles kardjaké nt : a börtön, 
a maglya, a galyarabsag, amikkel rémitelte az egyhaz hatalma 
mindazokat, akik szót mertek emelni a visszaélések ellen. 

S ez a belsö forradalom: ez a javitasi vagy egyre terjedt 
és lassanként hatalmába keritelte a lelkekel. 

Végre 1517·ben a Luther Márton ha talmas egyéniségén 
keresztül nyiltan is kitört és lángba boritotta fél Európál. 

Luther nyomába n egymásután állottak e lö aze lszánt for· 
radalmárok, akik kezükbe véve a tiszti tás nagy munkáját, küz· 
döttek a megismert igazságért, a lelkiismereti szabadság biz· 
tosi tásáérl. 

Ámde Luther és reformátor társai csak beinditották ezt a 
nagy, lélektisztitó munká latot s a fél uton megállottak, megelé· 
gedve az elért sikerrel. Nem mertek tovább menni a hitépités 
irá nyában. 

Ekkor jött Dávid Ferenc, az unitárius hiteszme bátor. lelkü 
apostola. Felvette az elejtett zászlót és vitte diadalról diadalra . 
Jelszava volt az igazság s annak diadalra juttatásáéri mindent 
elkövetett. Eszére, szivére és mélységes hitére támaszkodva 
beszédjeiben és irása iban, szószéken, iskolákban. nyilvános 
gyüléseken, mindenütt bátran hirdette az egy igaz Isten eszmé· 
jét s a Krisztus nem imádásának, de követésének magasztos, 
emberi eszményét. Szavait és tanait, melyekkel a lelkekbe mar· 
kolt , az evangeliumok tiszta forrásából meriteUe és köveUe Jé· . 
zust, aki azt ta nitoUa, hogy mindan nyian egy Atyának gyerme· 
kei és egymásnak testvérei vagyunk. Hirdette, hogy a hit lsten· 
nek ajándéka és mindenkinek Istentöl nyert jogában van azt a 
hitet vallani, amelyik az ö szivének a legkedvesebb és lelké· 
nek a legmegnyugtatóbb. 

Igy harcolt Dávid Ferenc a lelkiismereti szabadság bizto· 
sitásáért s a megismert igazság diadalra juttatásáért. Mint ahogy 
a nagy Mester kivánta, ó reá vetette kezét az ekeszarvára és 
nem. hatra, hanem elöre tekintett. Apostoli szemei éles megla· 
tással hasitották keresztül a messzi jövönek ködfátyolát s meg· 
látása előtt, mint diadalmas jövö bontakozott ki az embernek 
nagy feladata, a megtisztult lelkek birodalmán felemelkedő 
lstenországa. És, ha valaki igen, akkor ő követte az Ur Jézus 
KrisztusI. Követte a Golgotáig, mert Déva vara leU az ö Gol· 
gotája, hol az igazságért mártirhalált hall. 

• 

• 
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Azóla sok viharon és megpróbálta lá son menl kereszlül- II 

Dávid Ferenc ,""lIása. de ma bálran állilhaljuk. a modern esz
mék előrelörésének korszakában. hogy ennek a vallásnak van 
léljogosultsága. van jÖ"ője s az aposloli üzenet Dávid Ferenc 
szellemén keresziül szól ma az egész müvelt:víl iignak: Legye
tek az én követöim. mint én is a Krisztusé! 

• 
K. Tesivéreim I Egy nagy lelki reformációnak az idősza

kát éljuk ma mi is. 
A nagy világháborul követő viharos esztendők és gondo

lathullámok mélyen beleszántottak az emberiség hit és vallás
erkölcsi életébe. Korunk eseményei megrázták és fe\forgatták 
az emberiség lelkét. Államok és társadalmak a nagy átala kulá
sok között új berendezkedés fe lé tapogalóznak . új irányelvek 
a lapján. A reformálási törekvés. mint uralkodó láz. ta rtja izga
lomban az egyeseket és tömegeket. Egy nagy átalaku lási folya
mat hullámai közt hömpölyög a mi egész életünk. S ez a z á t-

• 

alakulás nemcsak kü lső és láthaló formákban megy végbe. 
hanem sokkal inkább láthatatlanu l. az emberek legbe nsőbb 
lelki életében. S á ll ilhatjuk bátran. hogy a hit és valláserkölcsi 
életében is. Lehetetlen. hogy amikor egy ilyen hatalmas átala
kulási folyamatban viaskod ik az ember új ha tások. új é le tfel
tételek és körülmények között: kielégülést találhasson a léle k 

. ósdi. idegenné és korszerütlenné vált hit és valláserkölcsi ta
nitásokban. 

Nem I Ma má r bent a lelkek mé lyén is elhalalmasodott 
egy lelki forradalom. egy benső reformáció. a tiszla eszmék 
megismerése utáni törekvés. 

Ma nem á llanak elő névsze rinli. hires hilujitók. Ma a lá I· 
ha latlan . nagy. belső erők végzik el az ujjáa lkotó munká l. a mit 
a középkorban nehány hires reformálor végzett el a hiléle l lerén. 

Ma azok a reformálorok vannak felszin en és irán yilják a 
népek s~rsát. akik a gazdasági . polilikai és társadalmi élelel 
reformálják. A szenvedő népek figyel me fökénl ma ezek felé 
fordul. De azért benl a lelkek mélyén tilkos vágy ég egy ol yan 
hit. egy olyan vallás ulán. 'amely a mag" liszlaságával és ere
jével ki tudja elégiteni és meg ludja nyuglalni a ma i felfordult 
és á lalakult viszonyok közé kerüli. csalódott emberI. S akinek 
csak egy kis gondja is van a saját lelki élelére. a z a mai ne. 
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héz megélhetési viszo nyok és könn yü erk ölcsi é le tfelfogás között 
is keres és ta lál is bizonyá'ra annyi idót, ha csak egy-egy 
komoly pillanatot is, amikor keresi lelkében azt a megnyugta tó 
hite t és vallást, amely kibékülést es megn yugvást nyujihat " 
sors haragjával s az éle t bajaival szemben is. 

Keressétek ti is K. T., ezt a hi te t és ezt a vallás!. Ker~s
sétek o tt és ugy, ahogy azt a ti lelki ismeretetek kivá nj a. Sza
badok vagytok lélek ben. En csak az utat mutatom nektek ak
kor, amikor ma a mi nagyapostolunknak halálára való emlé
kezésünkkor az ó követésé re hiv lak fel benneteke!. Legyetek 
az ó követói a lelkiismere ti szabadság biztositásában. Felétek 
suhan ma lelkének üzenete: "Legyetek az én követóim, mint 
én is a Krisztusé". Ámen . 

Fekete Lajos. 

Prófétai küldetés.* 
Péler II. leo . 1. r. 21. o. 

"Hullatja levelé I az idő vén [éja , 
Hatalmas rélegben terilve alája. 
Én ez avart jártam, tűnődve megé.lllam 
S egy régi levélben ezl irva találtam", 

Igy lombhullatás idején - Isten tudja miért, miért nem? 
mindig a mi nemzeti büszkeségünknek : akoszorus költó

nek ezen ismerós szavai jutnak eszembe s csendülnek föl szi
vem hurja in. 

Talán azért, mert mint az ó nagynevü költótársának ugy 
nekem is 

"hervadásból, fén yból támad lelkemben egy kedves bá
nat". Az ósznek kedves, szelid, melankolikus bánata . Amely 
mementója - igaz - az elmulás mindig szivszorongást okozó 
kérlelhetetlen törvényének is; de mementója az emberi örök 
cél és magasabb hivatás serkentó és egyben bátoritó gondo
tának is. 

Annak a fölemeló gondolatnak, amelynek vezérló fénye 

• Arany János halil.lának 50. évfordulóJán . 
• 
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inInyilait. melegitó tüze hevitell annyi ne mes lelkel. Eszméknek 
apostolait. akik .. az Urnak beszédét M gy bá torséggal szólják 
vala· minden idöben. prófétáka t, akik ugy érezlék. ho ,.lIem 
tanácsos az embernek lelkiismere le ellen cselekedni" - meri 
. nem embernek aka ra lá ból származolI az ök prófélá lásuk, ha
nem lsten le lkétöl indilla l"Ii szóla ltak Is lennek sz nt emberei". 

Abba n az " v"rba n járva . a mely az idö én fájának lere
bélyes ága i a la lt. mini alami óriás sirhalom szünlelenül emel
kedik, sok-sok tűnödésre va n okun ic 

És e fúnödesek gyözhelik meg a mi elm I edó IlIlünket 
arról is, a mit a felolvas II ige hirdel, ho .. ,nem em bern ek aka
ra lá bó l volt sohasem a prófe lákna k az ó prófé lálásuk, hanem 
Istenne k szenl lelkélöl indilta lva sz ' Iolla k Islenn k zenl 
emberei" . 

Ez l igazoljá k kü lönbe n gondola lom szerint : 
al az igazságok. a melyeke t hirdeItek é-
b) a léle k, a mellyel hirdelté k azoka t. 

• I. 

Igazság ! . .. Ta lán egy foga lom irá nyába n se m voll a nnyi 
- hol jóa kara tu, hol önzéstöl. vagy neme és ke ésbbé ne meS 
érdektöl fütölt lörek vés - lalán egy foga lo m körül sem viha r
zolt el. a nnyi szenved élyes vila, mini a menn i törekvé- I ' s 
vi lá l kivállolt az igazság gondola la és kérdése. 

De azl má r szinle bizonyosságkepp n á llilha ljuk, hog egy 
nagy és szent fogalommal sem éltek annyian és ann 'iszor 
vissza az embere k - a századok folya má n - mint ezze l : 
• • Igazsag. 

E lekinieiben a római helylarló, a maga in ikus és p sszi
misia felfogásával is - szi nle azl mondha lná m. hogy liszl -
letremélló öszintesegröl la nuskodik, a mikor a iláglörl "nele m 
egyik legszo morubb jelene Iének egyik föszere plöjekénl ezl fl nyi
latkozatai leszi : .. Avagy micsoda az igazság? I" 

6 legalább csak kérdesbe lesz i es e kérdésben két Iyé t 
fejezi ki. 

Korántsem hibázott ezzel annyit, mint szoli: 8 képl11ula tök, 
akik esküsznek az igazságra, am ely pedig va lójá ban s III ln i 
más náluk, mint az önzés és az érdek ig~zstíga. 

Az iga ZSág viszo nylagosságá nak - ,, 1118 ne l,e ll1 . holn ap 
peked' iellegének bizo nyá ra egy idöpontba n p m lá lluk a nnyi 



67 

szembeötlő bizonyságát, mint ebben a könnyel, sóhajjal, verrel 
es véres verej tékke l szomoru időszakunkban ; ebben a valóban 
történel mi idősza kban, a melyben - az irás szerin t - "táma
dott egyik nép a másikra , egyik nemzetség a másikra" és a 
nagy kava rodásban az életre-ha lá lra menő harcokban szintugy 
gomba- mód ra termettek naponként - jelszavak alakjában _ 
a napról-napra változó - alka lmi igazságok. 

Öh nem ilyen egy napos érvényü és kérész-életü igazsá-
gok volta k azok, amelyek az Isten lelkének inditásából támad-

.... tak a történ"elem folyamán - ih letett lelkü próféták ajkáról. 
Ök örök igazságoka t szólotta k. Vagy ha tá n nem is éppen 

mindig té lj esen azt, de az örök igazságok, ,a sze bb, a jobb, a tö- . 
kéletese bb , a ne mesen e mberibb szent vágyána k, szent hevu
le tébén nyitották meg ajkukat szó lásra. 
. Olya n é rzésektő l és eszményektő l hevitvé, a melyekre gon
dolva , mind ig eszembe jutnak az apostoli igék: "Ne legyü nk 
többé gyerm ek értelemmel, a kik ha bozzunk és ide-tova haj tas
sunk a tudományoknak bá rmi szele á lta l, ha nem az igazságot 
köve tvé n a szere te tben, mindenestő l fogva növekedjün k abban, 
aki fő: a Krisztusban". 

Mert én azt olvasom ki ezen i gékből. a mit az e lsők közé 
helyezek az örök igazságok sorában s amelyre vo na tkozó lag 
h iszem és vallom, hogy e nélkü l a prófé taság, az Isten le lké
tő l való inditta tás el sem képzel h e tő: "a szerete t igazsága" 
nagy és fenkölt go ndola tá !. 

Ott csilla n meg ez a go ndola t má r az ó-kor prófétá iná l is, 
akiknek egyike "irga lmasságot kiván és nem á ldozatot" , a má
sik ' pedig hirde ti a nnak az "egy a kol és egy pásztorn ak" fen
séges gondola tá t, a melyben la kozik "a fa rkas· a bá ránnya l, a 
az oroszlá n a kecskegödölyével s egy kis gyermek : a szeretet 
őrzendi őket ". 

Az egyetemes e mberszere tet és testvériség igazsága az, 
a melyben -.:..- a názáreti Mestert követve - minden időnek és 
nemzetnek költiiibb lelkületü és magasa bb szárnyalásu prQfétá i 
megegyeztek. Ez a gondola t é lt, vagy mint egészen kijegece
sedett igazság vagy ta lán csak homályos és határozott kifeje
zésre jutni még nem fudott vágy, vagy sejtelem az ők lelkükben. 

En nek a nagy gondola tnak az emberi örök célla l és hiva
tássa l való összhangjá t és ha rmonikus szépségét korántsem 
zavarta eddig s nem zavarja ezután sem, ha ők faj uka t sze-

• 
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rették és annak hűséges, becsületes, odaadó, á ldozatkész tagjai 
voltak - s ez é rzéseiknek prófé tai ihlete ttségü és költöi lendü
letü irataikban bizonyságait is adták. 

Mert a tisztultabb értelemben vett és nemesen zománco
zott fajszeretete t, - ha tán tulzásokra is ragadta volna szent 
extáziso k pillanatain öke t - sohasem zárha tja ki a prófétai 
magasla tok tisztulta bb légkörében é lő lelkeknél az egyetemes 
emberszeretetet és testvériség érzéseit. 

Ennek bizonyitásá ra - nemes büszkeséggel szegezhetem 
ezt le, - nem kell messze mennünk bizonyságért. Semmiesetre 
sem túl nemze ti iroda lmunk történetének ha tá ra in I .. . 

ll. 

Szinte önként következik - ugy az elmondottakból. mint 
általába n a dolog természe tébő l - a felelet a másik kérdésre, 
hogy t. i. milyen volt az a lélek, a mellyel szó.lottak az Is i ennek 
vá lasztott szenl emberei, az örök igazságokna k eme ha r-

• • sonasal. 
Hiszen sokszor ha llottuk már testvéreim azt a gondola lot. 

hogy hit nélkül az e mberi lélek ne m élhet, épen ugy, mint a 
virág fény nélkül ; hogya hit a lelki élet napja, forrása min
den á ldásna k és termékenységnek ; hogya hit a lelki élet vi
rága, a virágna k minden szépségével s a benne rej lő maggal, 
amely biztositéka a gy ümölcsnek. 

S ez a gyü mölcs pedig a cselekedet, az á ldozatkészség 
és az á ldozat. Ha pedig az élet egyszerübb viszonyla taiba n is 
szükség van erre a lelki éltető elemre, hogy az éle t ne legyen 
reánk nézve so ha oázis né lküli s iva tag pusztasággá : mennyi
vel inká bb szükségük va n a hittelteljes és áldozatkész Ielke
sedésre azokna k, a kik eszménye kért é lnek és ha rco lnak, a kik 
magasabb céloka t munkálnak szavaikkal és cselekedeteikkel 
egyará nt. 

Amilyen ismerős ez az igazság, éppen oly i sm erőse k az 
ezeket igazoló példák, a melyek mind azt igazoljá k, hogy az 
á ldozat a lelki élet és fejlődés őrök törvénye. 

Tudósok könyvek és műszerek melle tt á lvirrasztott éjjelei, 
apostolok és reform~torok. k~ltő i lelkü próféták és próféta i lelkü 
kö ltők börtönig, máglyáig, megköveztetésig ki ta rtó hűséges ra
gaszkodása az á ltal uk hirdetett eszmékhez és igazságokh oz, 
mind e mellett a hitteljes és á ldozatrakész lelkesedés melle tt 
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ta nuskodnak. Álmodozó lelkek. akik , mint Illés próféta hallják 
a megpróbálta tások viharai nyomában "a halk és szelid mo
rajt" és ebben az isteni bizta tó hangra ismernek; akik - mint 
az .,Ember tragédiája" irójának Pla tója, borsószemen térdepelve 
is szépet á lmodnak és lelkesedéssel küzdenek a jobb korér!, 
"mely utá n buzgó imádság epedez százezrek ajak'án", küzde
nek rem élve, hogy .lesz még egyszer ünnep a világon", mert : 

"az nem lehel. hogy annyi sziv 
hiába ania véri, 
az nem lehet. hogy ész. erő 
és oly szent akarat 

hiába sorvadozzanak 
egy álok sulyaiat!" . 

Ne menjünk ezullal messze példákért testvéreim l 
Maradjunk egészen közel, nemzeti életünk és történetünk 

körében. Nemzetünk nem egészen 100 évelőlli történetének 
költő-gigászainál. A "SZÓZAt" nagynevü költőjénél ; a természet 
ihletett lelkü - virágokat is megszólaltató költő-papdalnokánál; 

a szabadságharc és a világszabadság világhirü, lánglekü Tyr
teuszánál. 

És annál- mindenekfölött - ma, akiről most halála 50 éves 
évfordulói a alkalmából - különösen is meg kell emlékezzünk: 
az aranyszivü, aranykedélyü és aranytollu költőről - a mi 
Arany Jánosunkról - aki zengzetes nyelvünk szépségeit és ki
fejezö erejét oly magas tökélyre emelte - ugy a régi dicsöség 
emlékeivel buzditó nagyhirü alkotásaiban, mint az életnek szép
ségeit és lelki tragédiáit művészi festéssel előnkbe táró örök
becsü és szépségü költeményei ben. 

"Toldi irójához küldjük el ma mi is lelkünket" (mint egy
kor az ö nagynevü költő társa Petőfi S.) s emlékezzünk róla 
hálás emlékezéssel. Emlékezzünk a "Walesi bárdok" igazsá
gért és szabadságért való áldozatkészséget dicsőitő, a "Ráchel 
siralmának " az ige, az eszme diadalát hirdető - s a "Családi ' 
körnek" az élet nemes SZépségeit közvetlen melegséggel festő 
irójáról. 

Toldi irójához küldjük el ma lelkünket és emlékét á ldva 
imádkozzunk, hogy sok ilyen hQ fiat nemzetünknek és sok 
ll:e~ fenkölt, nemes gondolkozásu tagot az emberiség nagy csa
ladjanak adjon nemzetünk dicsöségére a mi egy igaz Istenünk, 

• 
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akinek .Ielketöl inditlatva szólotlak az Ö szent emberei" - a 
mi ünneplésünk és emlékezésünk tá rgya is, a kiért le~'en az 
Urnak dicsöseg es hálaadás most es mindörökke. Amen. 

- Nehéz időkben.* 

Ürmösi K aroly, 
kolozsvári lelkesz. 

• 

lJ. Kor. 4: 9 Há borusagol szenvedünk. de el nem 
hagyalu nk . megalázlalunk. de el nem 
veszünk. 

Fil. 2 :5. Az 8Z indulat lakozzék bennetek. mint 
amely volt ft Jézus Krisztusban. 

J.ézus mondta a hegyi beszédben: .. Boldogok, akik há
boruságot szenvednek az igazságért", 

Az elsö keresztényeknek kijutott a szenvedésböl s a há
boruságból. A büszke római császárok idejében sok megaláz
tatásban részesültek. De nem csüggedtek, mert egy szebb jövöbe 
vetett reménnyel azt hirdették: Ne féljetek azoktól, akik a teste t 
megölik, de a lelket meg nem ölhetik. 

Sok háboruságot és megaláztatást kellett szenvedniök, de 
elszánt apostolai k voltak, akik a nehéz idökben bátorságot ön
töttek az elnyomottak szivébe s lelkesen hirdették : .. Háboru
sága t szenvedünk, de abban el nem hagya tunk , megalázta tunk. 
de el nem veszünk. Olyan indulat lakozzék tibenne tek, mint 
amely volt a Jézus Krisztusban u. 

Ha nézzük egyházunk történelmé t, megtaláljuk ebben is 
a mártirságot. 

Hitünk első zász!óvivőjét elevenen, máglyá n meg-ége tik. 
Vallásunk, egyházunk megteremtöjé t életfogytigla n tartó 

várfogságra itélik. 
Akaratunk ellenére terjed a szombatos hit s még is ne

künk kell ezért is megsz~nvednünk ! Igazságtalan módon elve
szik 68 egyházközsegünkel. 

Almási Mihály korában ujra ellenü nk támadnak a J'ezsui
ták s elveszik legszebb iskolá ink~ t és tem plomainka t s legné-

• El mondva Székelykeresz1uron 
készköri 8yülésen. · , 1933. aug. 9-én ta rtott egyetemes lel-

• 
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pesebb egyházközségünk 80 évig áll templom nélk ül. Magán
háza knál hirdetik az egy Isten hitéI. 

Magasa bb állami hivatalra unitárius ember nem számit
hatolt. A vallás szabad gyakorlata csak papiron voll, a gya
korl a ti é le t minden oldalról elnyomatásról, megaláztatásról be-

• széll. Be teljesede lt rajtunk is az irás szava: Háboruságot szen
vedünk, de el nem hagyatunk, megaláztatunk, de el nem veszünk. 

E nehéz, küzdelmes időkben is fönnmaradtunk, söt nem
csak fönnmaradtunk, hanem haladtunk és. fejlődtünk tovább, 
mert olyan aposlolaipk voltak, mint Szentábrahámi Mihály, ki
röl fe ljegyezte a történelem, hogy az únitáriusoknak szeme, 
szive és szája volt. Mert e küzdelmes idöke t, nagy csapásokat 
elődeink olyan indulattal viselték, hordozták, mint amilyen volt 
a Jézus Krisztusban. Mert e nehéz időkben a világiak és egy
háziak egymással kezel. fogtak, együttes erővel közalapot gyüj
töltek, a világiak sorából nagy jóllevőink támadtak s intézmé-
nyeket lé tesitettek. . 

Fejedelmi alapitványokból könnyü intézményeket létesiteni, 
alkotni, építeni, mint ahogy azt könnyen megtehették a feje
delmi egyházak, de ugy építeni, mirJl ahogy épült a h~lybeli 

kollegium, az nehéz és mégis szép és gyönyörüséges alkotás. 
Ma is és mindig meghatódva olvassuk annak történeté!. 

Volt egy apostol, aki bejárta a Nyikó völgyét, a Gagy vize 
menté t, a Nyárád s a két Homoród mentén levő SZékely uni
tárius községeket, buzdított, szónokolt, lelkesített, hogyha szé
kely népünk élni, haladni és müvelődni akar, akkor a muzsák
nak és az erényeknek épitsen hajlékot a sZékel.yföld gócpont
ján : Székelykereszturon. 

A lelkes beszédre a székely szivek m~gmozdultak. Az 
elhintett magvak termékeny földre találtak. Mindenki áldozott 
tehetsége szerint s ha sok küzdelem árán is, de a muzsáknak 
és erényeknek hajléka felépült e helyen. . 

A székely ember kapujára és házának homlokzatára va
lami naiv és mégis bensőséges vallásossággal fel szokta vésni 
e szavakat: Isten segedelméböl épitelte ... 

E gimnázium ódon falaira, homlokzatára is fel lehetne 
imi e szavakat: Isten segedelméből épitette a szenvedések közt 
is élni és haladni akaró szegény székely nép. 

Azután kedvezőbb idők következtek. Mintha Isten meg
elégelle volna a két évszázados mártirságot, a mult század 

, 

• 
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végén s a je len század elején ft boldogság és ft jóllé t napja 
felragyogott fe lettünk, de jött a kegyetlen világháboru, utá nna 
8 romlás. nagy veszteség, ezeket tetézte 8 gazdasági krizis s 
bá r minden évben javulást vártunk, mind nagyobb és nagyobb 
veszleségbe n, megaláztatásba n volt reszü nlc 

Egyházunka t soka n tengeren hánykodó hajóhoz hasonli t
ják, a melyet a há bo rgó tenger hull ámai e1veszésse\. sülyed~s
sel fenyegetnek. Há borog a fe lkorbácsolt , e lkeserede tt le lkek 
vihara a nyomor és e legede tlenség mia tt, s min t a világitó to
rony és mentőjel a hajótörötteknek, ugy esik nekünk is Pá l 
aoostol bizta tása : .. Há boruságot szenved ünl" de e l nem hagya
tunk, megalázta tunk, de e l nem veszü nk I Olya n indula t lakoz
zék tibennetek, mint a milyen volt a Jézus Krisztusba n". 

Krisztus lecsiJlapitolta nagy le lki nyugalmáva l, mennyei 
Atyjának szere tő gondviselésébe helyezett hitével a szele ke t, a 
há borgó tengert és l őn nagy csendesség. 

A mai nehéz válságos időket másképen nem is, csak 
Krisztusi lelkülettel élhetjük á t! 

Először is azoknak ke ll erőse n, rendithete tlenül á llaniok, 
kiket Is ten a nyája k őrizeté re, a kike t Is ten az ifjuság nevelé
sére hivott eJ. Ezek legyenek, mint a ta nitványok volta k : A 
földnek sava i és a világ világossága i I Nehogy be te ljesedjék 
rajtunk a z irás szava: .. Megvere m a pásztort és e lszélednek a 
nyájna k juha i l" 

Fel kell világosita ni népünke!. hogy aZ é let vi?é!. az é l
te tő szelleme t, h iába ke resi más helyen, csal, a te mplomain k
ba n és iskolái nkba n ta lá lja meg, Hadd halJja és é rtse meg 
mindenki a hivó szó t : Aki szomjuhozik, jöjjön én hozzám és 
igyék I .. Jöjj e tek én hozzá m, kik e lfá ra dta to k és meg ~agy tok te r
helve, mert én megnyugta tla k titeke t". 

Fel ke ll ébresztenünk székely népünk szu nnyadó , vagy 
már a lvó le lki ismere té t s emlékezte tnü nk ke lJ nagy köte lessé
geinek teljesi tésére: Va nnak intézmé nyeink, amelyeket nehéz 
időkben nagy áldozatok á rá n teremte ttek e lőd ein k. Mi mélta t
la n utódok volná nk, ha most azoka t veszn i hagynók, most a 
mai id ökben, amikor nagyobb szükségünk van ezekre. min i 
volt bármikor, ha nem akarnók, vagy nem tudnók rennta rtani! 

Sok mindenrő l le ke lJ monda nu nk I 
Le kell monda nunk a ma i nehéz i dőkben szép ruh á ró l, a 

kényelem ről , a felesleges kö lt ekezés ről , kiadásokról, de egyrő l 
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nem szabad lemondanunk: magya' intézményeink fennlaJtásá· 
ról. gye. mekeink iskolázlalilsaról és nevelletésé,öl. mert ezállal 
nemcsak család unk szerencséjé!. hanem fajunk és egyházunk 
jövöjét is veszéJyeztetnök. 

Igényeinkel le kell szállitanunk a legalsó fokra. de ezek
ben a dolgokban teljes lehelségünk szerint meg kell hozzuk az 
áldozatot 

Én azt hiszem. hogy e té,en még mindig nem tettük meg, 
amit jóakaratlal megtehetnénk és meg kellene tennünk. ~ég 
mindig nem érte ttük á t nagy köllőnk lelkesitő felhívásál: 

~e hagyjálok 8: templomo1. 
A lemplomol s az ~kolál 

Kevesen vagyunk. becsü ljük meg egymást I Mindenkiben 
van valami érlék, amely hiányzik a másikból s ezé,t nélkü
lözhetetlen. Mi minda nnyian egy testnek: egyházunknak va
gyunk tagjai s egymást mint testvérek szeressüld 

A régi. hagyományos összetarlást. ha m.ár halófélben 
volna . lámasszu k föl és ápoljuk. ha é ln i és haladni akarunk! 

Jóllehet a munkás méltó a julalmára s felelősségleljes 
munkánk ulán azl meg is érdeme lnők ; de az annyira kevés. 
hogy a mindennapi kenyérre is alig elég. mi végezzük a meg
érdemelt jula10m nélkül is lelkiismerelesen kölelességeinkel! 
Amil leszünk. lélekből legyük. mini Islennek s nem mini em
bereknek. A legfényesebb julalom lelkiismerelünk nyugalma. 
ha jól belöltöllük hivalásunkal. S azlán lápláljuk a reményl. 
hogy ezek a nehéz idők se larla nak örökké. egyszer csak vége 
szakad a mártir.ágnak. 

e feledjük. hiszen az élei számlalan példával bebizo
nyitja. hogy minden gonoszságna k gyökere a pénz szerelme. 
mely ulán sovárogvá n. némelyek nagy bünökbe. nagy vesze
delmet<be esnek. Ne feledjük. mil mond az ilyenekre Jézus: 
"Mil ér. ha valaki az egesz világol megnyerné is. lelkében azon
ban kárl vall. Keressélek e lőször Islen országál s annak igaz
ságál s egyebek is megadainak nekiek" . 

Sok há boruság. veszleség és megalázlalás érte az első 
kereszlényekel és ők buzgóságga l énekelték: 

"Tebenned biztunk eleitől (ogva .. '-
Sok háboru"ág. veszteség és megalázlalás érle unitárius 

népü nket Dávid Ferenc halála után s elődeink ajkán sokszor 
(elcsendüll ez az ének: 
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. Erős várunk nékünk az Islen i ... 
Sok háboru ság, veszleség és megalázla lás érle egyházun

kal Almási Mihá ly idejében. mikor legszebb templomainl<lól. 
iskoláinklól foszlotta k meg, de e lődeink imádságukba fogla lták : 

" Erős lorony az Urnak neve és aki hozzá folya modik. bá
lorságos lészen. " 

Sok há boruság, veszleség és mega lázta tás ér napja inka n 
is. Hangozzék aj ka inkon : 

Egy Istenünk. egy édes hazánk, 
Áldd meg e honi lsten . jó Atyánk l 

Higyjünk, reméljünk. la rtsunk össze . mu nká lkodju nk. Amit 
leszünk, l é l ekbő l tegyük, mint Istennek s nem mint emberek
nek. S ami a legfőbb : a ma i nehéz időkben mind ig olyan in
dulat lakozzék bennünk, mint vo1t a Jézus Krisztu sba n. Ámen. 

Báró J ózsef . 
• 

-

Édes Anyák. 

Üdvözöll~k , köszöntelek az egyház, gyerm ekek és maga m 
nevében le lki nemes gondola tokka l és szivbe li nemes érzelem
mel. E mai nap az év 365 napja közü l Nektek legyen szen
telve, hisz ti egész élteleket a magza toknak szente litek. Vajha 
ez ünnepszentelő napból á ldás, öröm és boldogság fakad na az 
a nyákra, magzatokra egya rá nt I 

Köszönteni kivánom a j e l enl evő édes a nyá ka t, Ili i, ked
ves gyermekeikkel itt vannak ünnepi é rzésekkel eme le lki Sion
ban; Gileád gyógyitó ba lzsarná l kére m a mi egyetl en jó Is te-

• 
nü nktől a beteg, szenvedő és távollevő édes a nyá k tes ti-lelki 
drága életére; gondola tban, igaz be lső áh ita tos fohászkodásba n 
emlékezem a tenge rnyi szenvedés után Is tenben megbo ldogult 
közelben és távolban pihenő édes jó anyákról. A hős fi a ka t 

• 
a liliom szálhoz hasonló leányoka t örökkön si ra tó, keserede tt 
szivvel busongó édes anyákal a keresz t tövében imád llOzó 
Máriához veze tem, ki a ny itott s irhoz vezeti a fájda lmas szi
vüeket az élő hit ösvényén. melynek végén mindenek meg
győzödheinek : nincsen itt . feltá madott, mert akik igazá n hisz
nek, ha meghalnak is. élnek. 

, 
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Régen is emlékeztek és rendeztek a~ emberek különböző 
emlékünnepeket és napokat. Szeretet. kegyelet és jó érzés az 
a lapja minden ilyen ünnepnek és napnak. 

A madarak és fák napja mondhatni magyar kezdeménye. 
zés. a hősök napja egyetemes. melyet a világháboru hozott 
Iéire, az Anyák napja amerikai származásu. melyet szivesen 
és lelkesen ünnepel minden művelt nemzet. Ujabban keletke. 
zett Apák napja. tejnap. könyvnap slb. 

Ha ezek és még má emléknapok méltók arra. hogy az 
emlékezés lobogó szövétnekét meggyujtsa az ember. úgy az 
Anyáknapja a legméltóbb a tiszteleire és kegyeletes emlé
kezésre. 

Alig 3-4 belü ből áll e szó; anya. de ebben benne van 
a szem'edéseknek feneketlen mély tengere. de. benne van a 
legédesebb öröm. a legtisztább boldogság kiapadhatallan for
rása is. Keserű érzelmek. sirig· tartó fájdalmak foglaltatnak e 
szóban : anya; mig máskor a paradicsom kapuja. egy földi 
mennyország lalá lható e szóban: anya . 

A világ minden öröme 'semmi egy elégedett család házi 
örömei hez képest. mert a valódi háziasság a világ minden örö
mét pótol ni ludja és pedig sokkal nemesebb alakban. 

De a mily édesek az anyai örömök. ép oly nagy gond 
és kino fáradság á llal lehel azokat megszerezni. Szerelel. hit. 
önmegtagadás. bölcs mértéklete ség és józan megfontolás ki
vánla tik a helyes és okszerű neveléshez s mindenekfelett jó 
példaadás. A lulságos anyai becézö szerelet késó bánat okozója 
lehet. Ha az anyák annak idején nem fakaszlanak gyermekeik 
szemében hamar fe lszáradó konnyeke\' majd azok fakaszlanak 
az a nyák szemében soha fel nem számdókat. A kelló szigorért 
és önmegtagadásért. melyet tanusil a gyöngéd anyai sziv. gaz
dag kárpóllást talá l a késöbbi anyai orömökben. amit számla
lan példa igazol. 

Ilyen érzé ek és gondolatok kell. hogy fakadjanak az édes 
anyai kebelben. ha szent és magaszlosan felemelö hivatásuk
nak hi"en meg akarnak felelni. 

incs i az anyai szereteinél és gondoskodásnál nagyobb 
e világon. csupán csak az isteni gondoskodás és szeTelet. Egy 
régj hires költő: Garay János. csoda szépen emlékezik az 
anyáról : 
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"A I 8nft~'Qbblk tl1<:oI"tl I"m('",," 
j ctl dnnk "~~. ~) (tll\ n 

SaJt\t1 kÖJ.1 vereh "- t~ ~~~h tu 
I IdlOnlün -. oh tnl "co 1\ d tteln, 

Amel eJOII Ie:i;hsh;'nlbb tihIIn! -
rz~uel lIok il h,k bb li 1 ~lek. 

Mini é! vII ítllOk minden kQfQUaW', 

Költők, feslők , sz brász k, ludós k, II("nf"rOo, "(I~V S 

jeles emberek be 'zúd·ikb n, mil cikb n, "Ik I ~td l on " 
emlékezéseikben oz an kr ' I OHp Itfll no"" gbfl1\ (I ICi/n". 
gyobb liszle leIlel -s szer -HI lj • d ' el"le). 'Z" -I\. 
anyai szerele le I S gondosl d si isi -niiiI , I,eij cIcIIci ITI It • 
nyolják, 

A legnagyobb m gy r r, Z - h fl i Isi " OZI nlondJo, 
hogy egy édes anyám,k ITI -g ozl " ITI I" h -I nlCllh I Ini , h O~ 
magzalál szive al II hord zi" s Ici,,; ht)zle, ,', z hen I 
hálásan eli meri és vallja, h II mind n sli r I dcs 0 11 , j n(l l 
Gr. Feslelich Juliánal, köszöni. 

Egyszerü és köz psor "ban I v mb r I ~z ze l s ucl 
kivál!. ha kiemelkedn -k és b Id08u lnol, nz d -s nn ol !fond· 
ról, fáradozásró l ' s ze r I Ir I h(désM 81.0111 II III ~ 'm l -I ez,,) 
és sokszor a jó anyá l, em éldtl?1110", sz ll , j . I d", n 
emléllOszlopo l emelni, 
, Ifjabb Br. W essel nyi Mi ld6s gy ,m ld ,,7, ,' lele, "Of/OSZ' 

kodésa és hálás eli 'mer 's -d " "Dn JÓVA l szembcn, ml1Jdn ol 

egyedülálló a v il á~ lö, l é l1c l mb n, Ilo Bitol1 8 1cobi" I I f/ö ' 
rög ifju anyjukal I\ocsiban (\ Junó I -!n"hl m Ibn hll zl II : II r, 
W esse lényi löbb mini" I hól1 0pig tiDollo, l:I() n d o~ l n bl' I C{llld ,'~. 
any jál a legnagyobb szere l II I s önf , l ó ldo~Ó"H II I A n,,'!lhol. 
ván, koporsójál vá llóro l -v '-n, önmo~" vII I " nlO[{Otl hCHY 10' 
lején l evő családi sirbollbtl, . >1101 nyo l nnJ,) ~" nyo l , JJc l m U 
011 üll decemberi idöl,cn, I::zu lát' W r I:M llu" I r~j(Jbb bM I. 
jához iri levelében igy mlékezi l, II ~o l' s?() rl lövh. I,(ltonÓI hor 
dolt édes anyjáról, Cs r y Ilonóról ; ,Y -IeJtb I -II n J l n' m, 
édes Dajkám, gy rmeks '-g m /:londo" (\polóJu: IfJu "ÓI:fO l11nol )il. 

s érzés fényével vi lági ló cs illo/:lo; -dcs cnyhllOj II r<" n Hyll l, 
gondjainak s küzdö 8zenv cl " ln k, z n I Hhlv bb, I llH IH ll ~l lJb 
okl616m, barálom " 

oppé I'crcnc hirn 'VC8 ftAn 10 I,(I I((J <ls0" Ici ,bún OllY rll. 
luban rckedvén, vándor 6zln ~6? I, cl(jl,dó"f,t II zló " ' (IH, II hol 
a fösziné8znö előadó""" Jobbon mond vl l (l l u l,l l ó~l ' " ~zlni!lidl 
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maga mutogatása - elkedvetlenitette és idő előtt távozott az 
e lőadásró l. Kevés idő multán a korcsma egyik szögletében a 
kisded ét szoptató eme szinésznőt látván. mint gyöngéd édes
anyát, versében igy ir : 

.. Még a gyalázatban is kalap levéve 
Tisztellek óh anya szenl kötelessége I 
Látva hú s'zerelmed. mely nem hagy pihenned. 
Az anyai ösztönt tisztelem te benned. 
Mely megszenlel minden asszonyt és sugára 
Madonna·fényt hint a céde homlokára". 

• 

Szász Gerő magyar pap-költő is kedvesen ir az anyákról : 
.. t:lve, tán holtan is minden asszony szeret; 
Virágol, madarat. napsugárt, gyermeket, 
S ha szivét megölik - s össze hull 8 porig, 
Mint egykor Mária : csak túr s imádkozik", 

Bizony ezerszer boldog az. ki imádkozni tud és akinek 
van a kikért imádkozzék I 

Igy tűrt és imádkozott a ' szent hajdan korban Hágár Iz
máelért. midőn Ábrahám elűzte magától Hágárt a forró sivatag 
pusztába. de az isteni gondviselés mindkettőt megtartotta. Igy 
türt és imádkozott Mária. midőn fériével. Józseffel és kis fiacs
kájukkal. Jézussal Egyiptomba menekültek. mikor is szerencsé
sen megszabadljltak a komoly veszedelemtől. Igy tűrt és szen
vedve imádkozott Mónika. a remény angyala. hét évig. hogya 
romlás utjára tért fia megjavuljon és buzgó imája meghallgattat
ván. fia Ágoston. Krisztus buzgó hive lett. Igy imádkozott Bóra 
Katalin. Luther felesége. a lemondás. a házi erények angyala. 
és volt boldogság családja körében. 

Igy tűrt és imádkozott Szilágyi Erzsébet. Zrinyi Ilona s 
előttük és utánnuk még oly sok ezrek és milliók a szenvedő 
és örvendező édes jó anyák megszámlálhatatlan nagy táborá
ban. kik mint névtelen hősök. mint félistenek éltek-haltak és 
élnek és halnak. ' Oh hány magyar anyfi volt a régmult idők
ben. kik Rákhellel sirathallák gyermekeiket. mint Pókainé; kik 
Hágár és Mária sorsára jutván. éjjel és nappal. hidegben· me
legben. éhen-szomjan .kénytelenek valának menekülni. puszta 
életüket megmenteni bár. elhagyva vagyont. boldogságot. hazát ; 
igy pl. Homonnai Györgyné. Dóczy Fruzsina. a hires Széchy 
Mária nagyanyja. Kossuth Lajosné Meszlényi Teréz és még 

• 
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számosa" a kicsinyek és nagyok, a szegények és gazdagok 
sokaságában. 

Mily számosan sirtak és zokogttlk az anyai fájdalom mély
séges mély tengerében. mint pl. Gr. Bánffy Dénesné Br. Barcsai 
Ágnes, kinek Ágnes nev ü kisleányát Mária Terézia királynő 
parancsára 175 huszár rabolja el az ájultan heverő édesanya 
ölelő karjaiból, kit aztán soha többé még csak nem is látha
toll az édes anya. 

Hát ki tudná megmérni ' Erzsébet magyar királyné iszonyu 
fájdalmá!, melyet egyetlen kedves fia , Rezső nagyreményü Irón
örökös elvesztése után - viselt, szenvedet!? 

Volt·e, lehetell-e boldogabb anya: mint Rab Biró Istvánné 
Dósa Zsófia, ki Sámuel és hős Gábor fiaiban gyönyörködöt!, 
mint egykoron Lukréczia a Grachusok anyja, de lehetetl-e iszo
nyubb fájdalom annál, mint midőn hosszu selymes hajával '
tatárok fegyverétől hősi halált szenvedve - véresen hozták a 
kétSégbeesett anyához? 

Vagy a két Homoród mentén hires-neves nagy Dimén 
Józsefné anyai öröme minő nagy lehetett, hogy két szép daliás 
fiában egész Erdély népe a kormányzóval együtt felelle gyö
nyörködött s később elvesztvén, fájdalomtól megtörve zokogott ? 

Az anyai sziv boldogságának és fájdalmának nagyságá! 
igen találóan fesli b. e. Nagy Lajos költő pap tanár "Az Anya" 
c. versében: 

• 

"Reng ft bölcsö, nézd mily nyuglon 
Alszik ft kis gyermek benne J 

Nem gyanilja, életünknek 
Terhe. gondja, hogy mi lenne. 

BoldogBbb az anya, 
Gondja bár ezer van; 
Szive boldogságát 
Birja magza lába n .. . 

Reng ft bölcső. ujrft csak reng -
Nézd, mi halvány 8 kis gyermek I 
Nyughatatlan, egyre csak si r : 
Fáj az élei mar szegénynek. 

Qrködik ez anyja 
t:jI.napol cserélve, 
~8 az őrködónek 
Több EI szenvedése", 

• 
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Oh megmérhetetlen anyai boldogság és anya; fájdalom. 
beh utólérhetetlen voltál. vagy és leszel mindörökké. Valóban 
névtelen hösei vagytok édes anyák az önfeláldozásnak. névte
len hösei vagytok a szeretetnek. a lürelemnek. a boldog>Kignak 
és a fájdalmak nak. 

Zrinyi Katáról férje. Forgách Imre ugy emlékezik. hogy : 

• Lelkének fele. fejének ékessége". Bánffy Istvánné Guthi Or-
szágh Magdolnáról a tör!énetiró igy jellemez: . Szive olyan. 
mini a kék ég". Thurzó Ferencnéröl pedig az van irva: . Csupa 
sziv. szeretet és szelídség". 

De ki gyözné elöszámlálni. felsorakoztatni csak a magyar 
történet lapjairól is azt a számtalan sok jó édes magyar anyál. 
kik egy évezreden. sól másfél ezredéven át nevelték a nagy és 
jeles magyar fiakat és leányokal 

Az örökös török háboru k idején kelleti különösen nagy lelki 
erö a magyar asszonyoknak. a magyar anyáknak. mikor a férfiak 
hadban voltak. nehéz fogságot szenvedtek vagy hösi halált 
haltak. Ekkor anya. apa. gazda. gazdasszony. söt ha ugy hozta 
a sors. hös is kellett legyen a magyar nó. mint Rozgonyi Cecilia. 
Széchy Mária, Zrinyi Ilona. Dobó Klára. Béldi Pálné és mások. 

Azonban nemcsak az emlitett történelmi nagy nevek vi
selöi tündököltek az anyaság magasztosságában és örök dicső
ségében. hanem SZékely-magyar fajunknak azon derék anyái 
is. kik szAzadok leforgása alatt szültél<. gondozlák és nevelték 
a mi elödeinket. a mi nagy és jeles embereinket és asszonyain
kat a mullban és jelenben. A tudós és bölcs tanitókat és laná
rokat. a szelid és alázatos. jámbor. nagy türelmü papokat. vi
téz és bátor katonáinkat. fáradhatatlan. munkás gazdáinkat. 
okos és nagybelálásu vezetöinket. iróinkat. költöinke!. müvé
szeinket. kik oly sok jeles dolgokban ékeskedtek és ékesked
nek. Egyszóval a sok ezer derék székely falusi anyák szül!ék. 
nevelték fajunknak kicsiny és nagy dolgokban ékeskedö fiait 
és leányai~ kik aztán mint apák és anyák mindenkor és min
denekben méltó utódaivá váltak a dicsö elödöknek. Ezerszere
sen vétkeznek azok. kik Islen szent lörvénye eUen cseleksze. 
nek ludaiosan az anyaság dolgaiban. Utálalos sorvadás és örök 
kárhozal e leg, ulabb vélek kövelkezménye. 
_ Gyönyörü hasonIalok vannak az anyákról és gyermekek

rol. melyekben az anyák jellegzetességei a napnál fényesebben 
tündökölnek : 
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I. .. Az anya a sziv, a gyermekek a száL ezektöl tudjuk 
meg, mi lakik a szivbe n ". 

2, .. Az anya kertész, a gyermekek virágok, ezeknél látni, I~ 
mint ápolja őket az anya". $ 

3 ... Az anya élöfa, a gyermekek a gyümölcs, a gyümölcs-
röl ismerni a fát", 

4 .• Az anya virág, a gyermekek méhek, minél több van 
a virágban, annál többet hoznak". 

5. Az anya pásztor, a gyermekek nyáj, az élénkség mu
talja, mint legelteti az anya". 

6 .• Az anya királynő, a gyermekek alattvalók, boldogok 
a gyermekek, ha okos az édes anyjuk". 

Élvezettel 'és haszonnal kell megrögziteni, elménkbe vésni 
mind az anyáknak, mind a magzatoknak e sok tanulságokat 
nyujtó hasonlatokat, hogy azoknak gyakorlatából és munkálá
sából áldás, jóllét és boldog megelégedés fakadjon a csalá
dokra és igy az egész társadalomra, mi által sok hiába való 
könny felszáradna és sok zokszó, fájdalom, sőt átok és csapás 
is elmaradna, megszünne. 

Édes anyák l bocsássatok meg énnekem, hogy a nagy al
kalomhoz mérten ily erötlen szavakkal tudtalak csak köszön
teni, üdvözölni. Szivből jött üdvözletem és igazi szivekhez in
téztem s hiszem, hogy oda is talál. 

A multból, mint tükörböl, egy pár esetet nagyon röviden 
igyekeztem lelki szemeitek elé tárni. Vajha lelkesitene és erő
site ne a legnemesebb feladatnak, az anyaságnak méltó hordo
zására, tovább folytatására. 

Édes anyák I kik részesei vagytok a Teremtő hatalomnak, 
amennyiben saját éltetek kockáztatásával életet hoztok lé tre, 
örömeitekben énekléssej dicsérjétek az Urat, szenvedéseitekben 
buzgó imával forduljatok a Vigasztalások Atyjához és Istennek 
áldottai lesztek mindenkor I 

Legyen szabad még egy néhány szót a magzatokhoz in
tézni. Édes anyátoknak köszönhelitek azt is, amitek van , és azt 
is, a mik vagytok és lesztek. Tudjátok meg, hogy az anyai szív
nek gyermekszeretet, gyermeki hála kell. Ha tudtára jöttök ez 
örök nagy igazságnak, szorosan ahhoz ragaszkodjatok egész 
éltetekben. A biblia 'szava vezéreljen, mely azt mondja : .. EI 
ne hagyd a nyád törvényeit, mikor já rsz, veled já rjanak, mikor 
alszol őrizzenek téged és felébredvén, azokkal szólj". Péld. 6.20. 
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Mindig igazán szeressétek, megbecsüljétek az édes jó 
anyátokat. 

Tegyetek lsten, édes anyátok és a gyülekezet szine e lő It 
e szent helyen fogadalmat a következő szavakban, melyet hi
ven meg is tartsatok: 

Szent ünnep van : Anyák napja, 
Melyre Isten felvirraszta. 
Hálát adunk szivból Atyánk, 
Hogy megtartád édes anyánk. 
Boldogsággal telve szivünk, 
Hogy szülénkkel itt lehetünk. 
Jó anyánkkal legyen lsten. 
Hogy neveljen szeretetben. 

Fogadalmat teszünk itten 
Szent házadban oh nagy lsten, 
Hogy anyánk nak szót fogadunk, 
Bánatot soh 'se okozunk; 
S ha majd jutnak öreg korba. 
Nem hagyjuk el !ájdalmukba. 
Szeretettel körülvesszük 
S éltüket igy széppé tesszük. Ugy legyen, 

Székelykeresztur, 1933. Péter Sándor. 

, 

• 

~------~~~-------------



82 

• 

A templom ma is a boldogság eszköze.! 
Alapige : 84. Zsolt. 2-5. D . . .. Mily szerelmetesek 6. te hajlékaid 

Seregeknek Ura t Kivánkozik, sót emésztőd ik lelkem 
az Urnak lamácsi után ; szivem és testem ujjonga
nak 8Z élő lsten relé. A veréb is talál háZB! és 6. 

fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse. 
Boldogok. akik lakoznak 8 te házadban, dicsérhet
nek téged szüntelen" . 

• 

Ha: csak egyszerüen mint lelkipásztor á llotta m volna ma 
erre a szószékre. hogy itt tolmácsolója legyek e gyülekezet örö
mének. a melyet fennállása 60-ik és temploma épitésének 25·ik 
évfordulója alkalmából érez. hogy a zsoltáriró kirá llyal hirdes
sem az Isten házának szentségét és boldogltó voltá t : még akkor 
sem állhatnék itt mélységes megha tottság és megi lletődés nél
kül. Látva ezt a szép számban megjelent gyülekezetet ; lá tva. 
a mai lehagoló viszonyok között is. az arcokon megje lenő 
örömsugarakat. sőt a szemekben itt-ott fe lcsillanó öröm kön nye
ket ; látva ezt az egyszerü. de egyszerüségében is föleme lő 
templomot. a melyet a vallásos buzgóság nemcsak szeretettel 
áoolt. hanem ujabban az innen kiáradó lelki világosság szim
bolumakénl. vi llanyvilágitással is berendezett : ki az. akinek 
lelkében a legfelségesebb érzelmek s a legistenesebb gondola
tok ne ébrednének ? De az én lelkemben a mellé az elragadó 
kép mellé. a mult emlékei is felsorakoznak. 

Megelevenedik az én lelkemben annak a 25 év előtt i idő
nek a képe. amikor ebben a székelyanyavárosba n az unitá
rius hivek jövevények és zsellérek voltak. amikor szomoruan 
kellett tapasztalnunk. hogy a veréb is talál házat. a fecske is 
fészket magának. ahová fiait elhelyezze. de nekü nk " incsen 

1) A székelyudvarhelyi egyházközség Blepitá88 60-ik és te mploma épi
tésének 25-ik évford ulóján elmondott beozéd, 

• • 
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otthon unk. amelyben Istenünket szabadon imádhat juk ; amikor. 
mint hajdan az üldözött keresztények. csaknem évenként új 
meg új helyet kellett keresnünk. ahol vallásos áhitatunknak 
kifejezést adhattunk. Azután megelevenedik lelkem előtt a me
rész fölemelkedésnek. a bátor lendületnek a képe. amely mint 
az első pünköstkor az apostolokat. közös imádságra és egy
akaratra inditotta a hivek lelkét. hogy épitsünk Székelyudvar
helyen unitárius templomot. Szinte láttam lelki szemeimmel az 
aggódó töprengést. EI különböző tervezgetést: itt a kishitüség 
félelmét . amott a bizalom bátorságát; itt a reménytelenség ál
tal támasztott akadályokat. amott az Istenre támaszkodó akarat 
kitartását. amelyekből. mint a mindennapi kenyér averejtékből 
és imádságból. megszületett az épités visszavonhatatlan elha
tározása. Oh. de látom a kivitel elébe tornyosuló. szill te le
győzhetetlennek látszó akadályokat. Hiszen semmiből teremteni 
csak a jó Isten tud. Már pedig nekünk a kezdet-kezdetén alig 
volt több földi kincsünk a semminél. De a jó Isten segitsé
günkre jött. Megihlette a lelkeket. megnyitotta az áldozatkész
ség csatornáit s megszégyenitette azokat. akik a mozgalom kö
zepette gunyosan kérdezték: .. Vajjon mi lesz ebből?" 

Milyen fölemelő volt látni a szivek megnyilatkozását. Látni. 
amint vallásfelekezeti külömbség nélkül lelkes apostolai támad
tak a szent ügynek. akik most a szó erejével. ' majd a toll ha
talmával terjesztették az eszmét. amelynek nyomában megin
dultak az áldozatkészség szép cselekedetei. Oh mennyi szere
teltel simogattuk a hitbuzgóság által távoli vidékekről idehozott 
köveket és téglákat. Mintha most is látnám és átélném azt az 
örömet. amely az alapkő letételénél dobogtatta sziveinket s azt 
a boldogságot. amellyel naponként néztük és méregettük 1\ fa
lak emelkedésél. Oh. ha azok a kövek beszélni tudnának I 
Mennyi mindent elmondhatnának I Amikor aztán fölépült az 
Isten ház ... teljesen elfelejtettük a gondot és aggodalmat. mint 
a földmives nem emlékezik a vetéssel járó verejtékekre aratás
kor. amikor emelgeti a sulyos kévéket s látja az aranyke
resztekel. 

De - mondjátok talán - hogy mindez igaz lehet a multra 
nézve. De 25 év. bár kevés az idő végtelenségében. mégis 
nagy idő az emberek életében. Különösen a mi utóbbi 25 esz
tendönk. nagy változásokat és átalakulásokat hozott reánk. Ma 
más az ember lelki világa, mások cé~ai. reményei és eszmé-

• 
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nyeL Amiért akkor lelkesültek, az ma nem indit ja meg aszi
veke!. Amely lobogókért akkor a tüzbe mentek, azokat ma 
sárba tiporják. Ma nem a templomok szeretete emészti az em
berek lelkél. hanem a pénz szomjusága. Ma nem harangokat, 
hanem ágyukat öntenek. Ma nem a vallással, ha nem a gaz
dasági válsággal törődnek. Ma nem a templomokban keresik 
boldogságukat, hanem egymás legyürésében és kiuzsorázásába n. 

Bármilyen felleges legyen a mai láthatár, bármilyen söté
tek legyenek a mai ember kilátásai, én ma, 25 év után is val
lom és hirdetem, hogy bármilyen irányt vegyen az p.mberiség 
jövendő fejlődése, jÖjjenek nemzedékek ne mzedékre, de az ' 
ember Istent és a vallást nélkülözni soha sem fogja; mert a 
vallás olyan természetes hajtása az emberi léleknek, mint a , 
virág az anyaföldnek. Azért némuljcn el bár időnkénl. mint 
ahogy a nap sem mindig egyformán ragyog, némuljon el az 
ajkakon, de azután ismét csak felcsendül a zsoltá ros király 
szép dala : .. Mily szerelmetesek a te hajlékaid seregeknek Ura " . 
• Kivánkozik, ső t emésztődik lelkem az Urnak tornácai után· . 
• Boldogok, akik lakozhatnak a te házadban s dicsérhetnek té
ged szüntelen"; mert a templom az ember lelki boldogságának 
egyik legföbb eszköze, ' ha igazi hivatásának megfe lelően 

l. Az evangéliumi hitet ápolja, 
Il. A liszta ker. erkölcsiséget szolgálja. 

I. 

Való igaz, hogy ujabban sok helyen bizonyos közönyös
séget, ső t határozott ellenszenvet tapasztalunk a templomokkal 

. szemben. Errő l beszélnek az üres templomok, amelyek olya
nok, mint az elhagyott családi otthon , a melyben ne m lobban 
fel a tüzhely életet hirdető lángja s nem dobban na k össze az 
egymásért égő szivek. Vagy beszélnek azok a szomszédos Or
szágból jövő tudósitások, amelyek elmondják, hogy egyes szél
SŐséges áramlatok miként szegzik fegyvereiket e lsősorban épen 
a templomoknak, miként ostromoljá k azoka t, mint megannyi 
ellenSéges várat; miként veszi védelmébe a hatalom a templom
rombolókat, vagy miként alakilja á t azoka t mozikká, szinhá· 
zakká, muzeumokká vagy éppen mulatság házaivá. 

Vajjon mi lehet ennek az oka és magyarázata 7 Ta lán a 
maj embernek nincs löbbé szüksége vallásra és Istenre s azt 
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hiszi, hogy a templomok megsemmisitésével ezeket is megsem
misitheti ? Ta lá n 8 mi elő re haladott korunk, kulturánk és fejlett 
tudományosságunk Istent száműzte sokezer éves trónjáról s 
helyét 'maga az ember foglalta volna el ? Talán az lsten, mint 
egy megvert hatalom, félrevonult a küzdőtérről s az embert 
önsorsára bizta ? Vagy pedig mi emberek annyira boldogok és 
elégedettek vagyunk, hogy nekünk nincs többé szükségünk az 
lsten segilségére, gondviselő jóságára és bünöket megbocsátó 
kegyelmére? Nincsenek ma vágyaink, reményeink és eszmé- ' 
nyeink, amelyek megvalósulásra várnak? Nincsen imádságunk, 
amely áldásért esedez nék ? Nincsenek könnyeink, a melyek le
törlésre várnak, sebjeink, amelyek gyógyitó ba lzsa m után epe
kednek, gondoktól szántolt barázdáink, amel,yeket egy áldott , 
atyai kéz elsimitson 7 Nincsenek szükségeink, amelyek jobba n 
égetnek, mint a tűz , s amelyek kérik, várják és remélik az é lő 
lsten segilségét 7 Az élet pusztaságain szomjas lélekkel vándo
rolva, mint hajdan Izrael népe, ma nem várjuk, hogy egy ál
dot! csodatevő kéz vizet fakasszon a sziklából, me ly enyhüle
tet és uj erőt adjon a további vándorlásra s keresztjeink hor
dozására 7 A pénz, a vagyon és világi jóllét annyira eltöltöt! 
volna minket, hogy a lelki élettel nem törődünk , az evangé
liumi hitet nem áhitozzuk, a jézusi világosságot nem szomju
hozzuk, hanem ' a bolond gazdaggal mondjuk: "Egyél, igyál én 
lelkem, sok esztendőre eltet! javaid vannak 7" Talán ezért né
mult el a zsoltáríró király dala az ajkakon s ezérl nem emész-

• 
tődik a lélek az Ur tornáca i ulán s nem ujjong a sziv az élő 
lsten felé 7 ' 

Nem I Keresztények I Testvéreim I Az ember soha sem éh 
nagyobb bizonytalanságban, mint ma, Akármerre nézzünk, min
denütt a romlás, a bomlás jeleit látjuk. Könnyü volt a törté
nelem menetét megállitani, könnyü volt az emberiség haladá
sának a vonatát ut jából eltériteni, de ma a világ legkiválóbb 
gondolkozó i, politikusai, diplomatái hiába izzadnak, hogya 
megbillent egyensulyt helyreá Ilitsák. Mi a romok alá kerültünk. 
Ezért van, hogy soha annyi könny nem ázta lia ezt az anya
földet, soha annyi bánat nem emésztette a sziveket, soha annyi 
keserüség nem fojtogatla a torkokat és soha annyi imádság 
nem estromolta az eget, mint ma. Oh, ha it! kilárhatnék min
den szivet, ha közszemlére tehetném a lelkeket : akkor látnók 
csak igazán, hogy nincsen ma egyetlen elégedet!, boldog lélek, 

,( 
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bOllY a fájdalom és keserüség ugy elboritotta az embereket. 
mint az özönviz. hogy életünk. örömeink. nevetésünk. boldog
ságunk csak látszólagos; hogy valóban igaza van a példabe
szédek irójának. hogy .. a nevetés közben is fáj az ember szive". 
Most látjuk igazán. hogy milyen kicsiny a magában bizó ember. 
ho!!y az események sodorják magukkal. mint a falevelet a 
szél; hogy a tudomány által . amellyel boldogságát hitte mun
kálni. tulajdon sirját ásta meg. s a maga dicsöségére épitett 
torony. mint kis férget maga alá temette. Ime I ez az ember I 

De az lsten is megmaradt Istennek! apja a maga régi 
erejével hinti életet és áldást adó sugarait a földre s terméke
nyiti meg a vetéseket. Dicsösége a maga ösi ragyogásában tün
döklik akár látja azt az ember. akár nem . Gondviselö szár
nyai éppen úgy ki vannak terjesztve fölöttünk. mint voltak ez
elött ezer évekkel. annyira erös várunk és paizsunk mint volt 
ösapáinknak. Éppen úgy várja a tékozló gyermek meglérését 
és úgy örvend neki. mint Jézus korában. A sirókat úgy vigasz
talja. az alázatosokat úgy felmagasztalja. a békességre igyekvö
ket úgy jutalmazza. az ártatlanul üldözötteknek úgy megadja 
a mennyországot. a tiszta szivüek elött úgy kitárja magát S a 
lelki szegényeket úgy boldogit ja. mint a hegyi beszéd idejében. 
Az ég és a föld elmulhatnak. de az ö beszédei soha el nem 
mulnak. Ime ez az lsten I 

Az az esendö. gyarló és törékeny ember ma is éppen úgy 
rá van utalva arra a mindenható Istenre. mint a virág a har
malta. a kalász a napsugárra s a test a mindennapi kenyérre. 
Rá van utalva örömében. amikor reményei teljesülnek. amikor 
a dicsöség súgaraiban sütkérezik. amikor a tudomány. a gaz
~agság és dicsöség boldogságában fürdik. De rá van utalva 
különösen a nehéz idökben. a kisérlet óráiban. amikor az élet 
keresztútjain áll. amikor könnyhullatással eszi kenyerét. amikor 
a bizonytalanság lengerén bolyong törékeny sajkájával. Bizony 
mi valóban csak akkor vagyunk .és élünk. ha .. Istenben va
gyunk. élünk és mozgunk. " 

Mi az oka. hát mégis. hogy ma sok helyen elnémult a 
zsoltárok da la . hogy a lelkek nem ujjongana k az Isten felé. 
nem emésztödnek az Úr tornáca után s nem boldogítja az Isten 
házában való lakozás? Sok mindenben szokták keresni az oko-• 

kat. de mi keressük elsö sorban csak magunkban. A legföbb 
ok az. hogy a nyugtalan. a háborgó. a kereső. a be teg. az éló 
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lsten után jomjuhozó lélek ma nem azt találja meg a templom
ban, amit keres. A mai kétségbeeseIt és csüggeteg lélek Istent 
keresi első sorban a templomban s talál helyeIte emberi hiu
,ágokat és hiábavalóságokat. Az élő hitet szomjuhozza, mely 
erőt, lendületet, vigasztalást és világosságot adjon csalódoltlel
kének s talál e helyeit emberi hitvallásoka t, amelyek bilincsekbe 
verik lelki ismerete szabadságát. Az evangélium eredeti. tiszta 
forrása után áhitozik s e helyeit az érdek és önzés által meg
zavart folyamot talál. A példázatok és a hegyi beszéd magasz
tos tanitásait várja s e helyeit gyarló emberi bölcselkedést és 
útszéli okoskodás t talál. Világosságot szomjuhozik s e helyeit 
a varázslat és babona mérgével ápolják. Zaklatolt lelke a bé
két és csendet keresi s e helyeit ilt is harci riadók hangját 
hallja. A végtelenség titkaiba kiván fölemelkedni s e helyeit 
anyagi érdekek és földi gondok láncolják le lelkét. Istenországa 
igazságait keresi s talál ezek helyeit keserü kifakadásokat e 
világ búne és gyarlósága ellen. Jézust keresi s helyeIte az Anti
Krisztust mutatják be neki. Csoda-e hát, ha ilyen viszonyok 
közölt az ember elfordul a templomtól s országokon keresztül 
zúgja a tömeg : Rontsátok le a templomokat, amelyek "imádság 
háza " helyeit "rablók barlangjáv,," leltek. 

Azonban Jézus nem lerontolta a hivatásától eltávozott 
jeruzsálemi templomot, hanem csak megtisztitotta. Adjátok csak 
vissza a keresztény templomokat is eredeti hivatásuknak, hogy 
azok legyenek a hamisitatlan tiszta evangéliumi hitnek az ápo
lói, ahql az élet harcában elfáradt lélek új erőt, acsalódolt 
kebel új reménységet talál, ahol a könnyek felszáradnak, a se
bek begyógyulnak; ahol a szivek fölmelegednek, az akaratok 
megerősödnek. Csak legyenek a keresztény templomok olya
nok, mint a családi otthon, amelyből a testvérlelkek áhitatos 
imádsága emelkedik az egek Urához; legyen melegágy, mely
ben az evangéliumi hitnek élő virágai teremnek s legyen erős 
vár, amely biztos védelmet nyujt azok ellen a romboló áram
latok ellen, amelyek ma annyi oldalról ostromolják az embert; 
legyen frigyláda, amelyben az lsten kijelentését minden emberi 
hozzáadás nélkül őrzik és hirdetik: legyen egy szent magaslal, 
ahonnan a lélek az örökkévalóság titkaiba tekint s biztosan 
meglátja üdvösségének a mennybe vezető útjait. Ha ilyenné 
tehetjük templomainkat, akkor is lölcsendül a zsoltár az ajka
kon : Mily szerelmetesek a te hajlékaid Seregeknek Ura I . . , 
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II. 
Azonban a templom nem csupán az egyéni lélek üdvös-

• 
ségének az ut jait egyengeti , ha nem az egész társada lom fenn-
állásának és boldogulá sának al appillére. Az igazi keresztényi 
élet. nem puszta hit, amely magába száll, sze mlélődik, va~y az 
Uram I Ura m kiáltásokkal megelégs.zik ; a mely a maga egyéni 
boldogulásá t keresi, de azontúl a világgal és embertá rsaival 
nem tö rődik. A kereszténység egy szent misszió, egy nagy kül
detés abból a célból. hogy győzze meg ezt a világot. Mi mind
nyájan fe lelősek vagyunk nem csupán magunkért, ha nem em
berlársainkért is. Nem szeretheti Istent sem az . a ki nem szereti 
embertársait. Hazug az a hi t, a melynek jó cselekedetei nincse
nek. A hit magába n véve olya n, mint a fagyökere, a mely csak 
akkor tölti be hivatását. ha törzset, ágaka t és koroná t hajt ; 
vagy mint a virág, mely a gyü mölcsben éli ki önmagát. Vallás , 
és erkölcs a kereszténység kebelén elválasztha ta tla n egymástóL 
A va lódi keresztény hit az a hegyeke t mozgató hit, mely az 
emlkrl kiragadj a a sajá t önző céljai szolgála tá ból s oda á ll it ja 
a közügyek munká lására ; az a hit, mely ne mcsak vasárnapon 
itt az Isten házá ban nyilvá nul meg, hane m kiséri az embert ki 
a munkamezőkre, a mühelyekbe, az iróasz ta la k mellé; az a 
hit. mely nem k ivülrő l j övő csodáka t vá r, hanem ö maga igyek
szik csodá kat tenn i csalá di. egyházi és tá rsadalmi éle tében. 
Hiszen nem volna könnyebb, mint egy olyan vallásnak a gya
korlása, a mely puszta hitet kivánna megfe lelő jó cselekedetek 
nélküL A keresztény vallás nem tarlozik az ilyen kön nyü val
lások közé. Mi csak 'Iz éle t mindennapi igájá na k a felvételével 
és hordozásával követhe tj ük Mesterünke t. a ki maga is széjje l 
járva, jót cselekedett, vigaszta lt , gyógyitott s a szegényeknek 
evangéliurnot hirdetett. Ez az evangélium azt kivánja, hogy a 
Mester igazi köve tőj e legyen kovász, me ly kifelé is ha tni tud 
s az egész tekenő tésztá t megkeleszti: legyen s6, amety meg
izesiti az ételt; legyen az aszta lra ki te tt gyertya, amety szerle 
szórja világoSSágának sugarait ; legyen magvető, aki a tkalmas 
és atkaimatla n időben ké t kézzel szórja az igazságok magvait; 
legyen hű sáfár, aki megkétszerezi a reábizott ta len tumoka t ; 
legyen kereskedő , aki is tenországa igazságaiért kész bármiféle 
áldozatot hozni ; legyen termékeny fa, mely évrő t - év re gazdagon 
terem; tegyen jó gazda. ki éléstárá ból ót és újat hoz e lő; le
gyen szamaritánus. aki könyörül nyomorba jutott emberlársán, 
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De az igazi ker sztény t mplomokra méll 80k ils nilllY hi 
vatás vár ennek a m gbomlo tt világnak az ujjú ler · mtéséb n, 
Meri nem az írott törvények, nem az irodákbon szerk esztett , 

para~rafusok, nem is a tudósok találmúny"i, nem a bölc9ck 
bö lcs Ikedései. nem EI diplomaték mesterkedései fogják ezt II 

világot talpraállitani, hanem az igazi keresztény templomok ból 
kiáradó erkölcsi érlékek, Csak nc' legyenek a templomok olya
nok, mint a virágház, mely szép virágokat nevel, de a szabad 
természet viszontagsága it nem birják ki: ne legyenek el méleli 
iskolák, amelyek növ endékei j ól tudják leckéiket, de a minden
napi életben nem ismerik fel kötelességeiket, hanem legyenek 
az élet iskolái, amelybő l munkás emberek, lelkes apostolok, 
hös és áldozó keresztények kerülnek ki: legyenek olyanok, 
mint a delejtű, am ely a nap-nap után e lőre törő eszmei áram
latok között bi zton mutatja az útat EI tiszta erkölcs fennkölt 
világa felé ; legyenek olyanok, mint megannyi rádió központ, 
mely a tiszta kereszténység é ltető eszméit közvetiti ; legyenek 
olyanok, mint a világitó tornyok, amelyeknek szétsugárzó vilá
gossága e tő tt e/pusztu lnak azok a kértékony baci llusok, amelyek 
megmérgezik a mai életel. 

Ha ilyenek lesznek a mi templomaink, akkor megszünik 
a látszat, képmutatás és üres szertarlások kereszténysége s he
tyébe jön a léte k és élet kereszténysége: megszünik az önzés 
és a gyülölet kereszténysége 8 jön helyébe a szeretet keresz
ténysége: meg8zúnik az elmélet kereszténysége 8 jön a tetlek 

, 

I 



kereszténysége : megszúnik a harcok kereszténysége S jön a 
béke kereszténysége s jönni fog a Jézus kereszténysége. Majd 
akkor zengik az ajkak igaz lélekből : "Mily szerelmetesek a te 
hajlékid Seregeknek Ura. Kivánkozik, sőt emésztőd ik lelkem az 
Urnak tornáca i után: szivem és testem ujjonganak az é lő lsten 
felé. A veréb is talá l háza t és a fecske is fészket magának, 
ahová fiait elhelyezhesse. Boldogok, akik lakoznak a te házad
ban, dicsérhetnek téged szünte len." 

Te kedves kis templomunk, századokon keresztül légy 
mindig ennek az evangéliumi hitn ek az istápolója , ennek a ke
resztény erkölcsnek buzgó mun~ása az élő lsten dicsőSégére 
s emberek boldogitására I Ámen. 

Vári Albert . 

• 

Könnycseppek az 
, 
egen. 

(I ma.) 

[sten. ki aZ örök ti tok misztikumával vetted körül magad 
s csak kije lentéseidhez engeded közel jutni gondolata inka t. en
gedd meg, hogy ez órába n fölemelkedjünk hozzád oda. hová 
véges értelm ünk erejével helyeztünk e l Téged s itt zengj ük örök 
dicsőségedet. Nekünk jól esik anna k e lgondolá sa, hogy Te fe
ldtü nk és a föld fölött élsz és ura lkodol, nem akarunk ide he
lyezni Téged gyarló világunk sárlengerébe. Szemed tekintetével 
egyszerre fogod á t a végtele n urániát, a földet, az eget, e föl
dön minden teremtményeidet, a te remtmények között minket, 
aZ embert. Sokszor úgy tetszik, mintha az ég végtelen kékje, 
csendj ével dicsőségede t zengené. Sokszor úgy halljuk, hogy a 
föld röl föleme lkedö orgona s hara ng hangja mind téged magasztal. 
[gen, örök dicsöségedrő l beszél az ég és a föld. És mi, az "ön
tudatos gondolat igyekszünk felfogni Téged, megérteni ha ta l
madat, akaratodat. Igyekszünk imá dni Ura m. Tudjuk, hogy az 
ég a szeretet otthona, az igazság birodalma, a béke világa , ide 
akarunk feltekinteni, ezek utá n vágyik lelkü nk. Sugárzik az ég
ből ~ jóság, árad a gondviselés, ömlik az atyai gondoskodás, 
ezekert adunk hálát mi most. Érezzük, hogy nem érdemeljük 
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meg mindig 8Z ég kegyét. nem vagyunk méltó hordozói ké
pednek. hasonlatosságodnak. de igyekszünk érdemesnek lenni. 
hiszen az ember nem olyan rossz, hogy imádkozni se tudjon. 
Uram. mi tudunk imádkozni. Amikor imádltozunk. soksior ugy 
gondoljuk. hogy a csillagok könnycseppek az égen. melyek 
bánattól reszketnek feleltünk. máskor lsten szemének mosoly
gásai. A sötét felhők. gyakorta vészes idők gyászos leplei előt
tünk. máskor áldást hintő cseppek. jósággal telitett biztató igé
retei. Most fölszáradtak a könnycseppek az égen. szép az ég 
kékje feleltünk s úgy képzeljük. hogy ezer szépségéből az lsten 

• 
mosolyog le reánk. Az ég tiszta kékje lelkünkben tükrözik, e 
tükörben önmagunkat látjuk. mint akik imára kulcsolt kezekkel 
állanak az Ur megszenteIt Sionja előtt. Méltatlanok vagyunk 
sokszor az Égnek kegyére s Te mégis megáldasz minket. Ez
után érdemesek akarunk lenni áldásaidra. Légy és maradj Te 
is a mi szeretö édes Atyánk. 

Ne engedd. hogy felettünk az ég csillagai siró könnycsep
pek legyenek. ha nem biztató reményei hányt-vetett életünknek. 

Ámen. Ütő Lajos. 

Arany mezők. 
(Úszi hálaadá.kor.) 

Máthé t3. r. 44. V. 

Szép. mikor az Islen dolgozik. Láthatatlan kezekkel szét. 
tépi az éj söt"t palástját. az ég egy pontjára felfüggeszti a 
Napot. innen biborozza a hegyek ormát és aranyozza a folyók 
partjait. Folyton emeli. mig delelőjén megálliija egy kis pihe· 
nőre. Úgy tartja itt lsten kezében a Napot, mint a munkás férfi 
a gömbölyü kenyeret. Csendesen indilja lefelé ut jában innen, 
vigyáz. hogy bele ne essék a szürkület mélységeibe. És ami
kor éjféllé öregbül a sötét, lsten tovább dolgozik az álmok 
tarka világában. 

Szép, mikor az lsten dolgozik. Felveri az égre a csillago
kat a centripretális erö mágnesszegeivel, m~d hatalmas lendü
léssel elindiija ökel. hadd járják pályájukal a Nap körül úgy, 
ahogy O akarja . ., . 

'1 __________________ _ 
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Szép, mikor az lsten dolgozik. Kigömbölyiti a földet, fo
lyókkal vizerezi, tengerekkel szegélyezi. bolygóul adja a Hol
dat s egy lökéssel mozgásba hozza s igy tarki tja szinét az év
szakok változásaival. Kinyilt virágokkal kellemesiti szinét, zúgó 
erdökkel sürüsili a hegyek meredek oldalai t. Fészket rakat a 
fák ágaira, buvóhelyet szerez sziklák oduiban s a folyók völl{)'ei 
fölölt lepkék szállanak. A kirá lysas ulját kiméri a l evegőben, a 
kigyó görbült vonalát kősziklára rajzolja. bokro t ad a Iülemilé
nek, buzamezöt a pacsiriá nak, fa luI. városi, zajos emporiumol 
az ember számára. 

Szép, mikor az Islen dolgozik . Egy másra rakja a föld 
rétegeil s a ré tegek közé belopja a gyémá ntszemekel. végig 
huzza az aranyszálakal, e lhinli a fehér ezüstöt, b.ezárja a só 
tojás, vagy gömb a lakját és azután ... e lindilj a a földön az 
embert, hogy mint találós játékokat, oldja meg e kérdéseket és 
fedezze lel az elrejteIt kincseke!. 

t:s az ember megy. 
Szép, mikor az ember dolgozik. Kifeszül! mellek, erötöl 

duzzadó karokkal várja a virradatot. Arcára pi rt a hajnal lest, 
ajkára dalt a pacsirta ad. Vasekével turja a löldet, arca verej
tékével termékenyiti a barázdá t, reményeivel csirtíz talja a ma
got, sarló a lá vet a ra ny rendeket s hálával tekint lel az égre. 
Nézi: mint dolgozik az lsten s utánozni próbálj a Ot. Látja, 
hogy napsugárra l festi a virágok szirm á t. esövel lombosilja a 
hatalmas fák koronáját, piros sávot ecsetel a megérett a lmára, 
Is tent köveini próbálja. Titkos jelre leszáll a mélybe, kutatásai 
közben megtalálja az a ra ny szálai \, az ezüst porá I, a gyémá nt
szemeket, a sól, mellyel ételét izesi ti , az aranya t, mellyel pén
zét értékeRi ti. 

Szép, mikor az ember dolgozik. Emelkedni a kar szünte
len. Talán errő l szól Szentkönyvünk : ,az emberek szárnyakat 
öltenek, mint a sasok. járnak :és nem láradnak e l, futna k és 
nem lankadnak el" . A parti távolságokat hatalmas hajókkal 
köti össze, a levegő eget repülögépeivel méri, áSÓjávaI bányák 
mélyére ereszkedik alá. Igy fedezi lel rendre az elrejtett kin
cseket. Szédületes munkája közben, mellyel egybeköti a nap
palt az éjfélIei, csak egyröl leledkez!k meg gyakorta. a kire min
dig gondolnia kellene: az Istenröl. Pedig mindig Ot utánozza. 
Ne mes büszkeség az, me ly hiuságá t tá pl á lja , mikor azt gon
dolja, minden gondola t az övé, minden érzelem az ö gyermeke, 
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MOI/óli (ch r vÓszna elem (I (e811S. gonddal választolI szi. 
nel<l, I fCRI vtlRzonra rd ő r 'szicici. 8zi kl60dut. csend ' lelet s azt 
hl~z i. (j o lökélel s művész. pedi\{ m li máso lónak is gyönge. 
IIl'Y flo ndoljn nz Islen ... A művészei 011 hezdődik. ahol az em. 
bal' ulónozn; p"óból}a az Islent". 

Egy fes lőnek meglelszell az utcán ácsorgó koldus. Felhi. 
vntjo míílerm b ; órák hosszá ig á llit ja maga e lő ll . 'mig oldali 

. foslék l, IIC vcr6k bő l Idhozzo azl a szint. melyet lsten régóla 
rAdubo lt (l koldus "reára. Napokon át dolgozoll. mig ruhája 
ronl/yail vószonra teheltc s am ikor készen volt. feImutalIa a 
I,o ldusno l,. hogy m"gára ismer·e? 

- 19 n. - válaS7.o l a koldus. Ezek az én rongyaim. Ki 
ludjA. hány ezr n fogják majd megnézni ezl a képet. csak 
r ám 11 mikini senki AZ ulcasarkon . 

I-1 ó n y~ n 11 zi k m II a I<oldust s hánynak nyilik szive kö· 
nyö rül less 'Rre. n m tudjuk. Maradjunk a festm ény mellell. Itt 
lslcn dolgozolt mór a .. emberben. ép úgy. mint ahogy lsten 
dolKozik a I"dós gondola lviIágába n. mikor ismeretlenek felde· 
ril '.én fóradozik . I-I " az ember önmagóra már fáradl és kime· 
rü lt lovább holadn i fl f J!ede;,ések hosszu sorozalán. vele szü· 
I I II különös I h Iségck viszik nagy lendülettel e lőre az embe· 
/'Ís gcl. IlldolHoz ik lslen együ tt az emberrel. 

Az együll munl<l:ilkodásnak z ti gyö nyörü "al'on!) me· 
z6j ". am lyn l, Iny r séé rl cl kell adjuk minden vagyonunkat. 

Ez .n omn!)", :t6 kilcrj désében nagy. meri masában fo g· 
le lja ugy (\ ludás. mini a vldlós. az erkölcs. az igazság. a béke 
orfln ym z j I. . 

Egy . rcg I "dós. 1<1 soka t fogla lkozott Istennel. a lélekkel. 
a j I 'nn I s " z cmb r jeleni kultur nivójával. megjegyezte : 
"h I állo no mil az mbcr. ha csakugyan lelke volna". Mi ezt 
i~y folylotjuk. 1101 ólIana ma az emberiség. ha az ember sze· 
"(' Ini 'udna. A sz r t I aranymezején járni nemcsak élvezet. 
hnn' lll I'öl I "S g. Hn ,IhAgyjuk e mezők járásál. az ország· 
halórok m g elzárlabb" l, I sznck. ti faji. érzelmi differenciák 
méR d mborubbnl,. llvallősi lürelmetlenség még nyugialanabb . 
EHyült kell dolg znunk Islenncl. ugy. hogy a földnek csak kél 
n"",1 ó,n legyen : (lZ 1.,I'n s az Ember. Az az ember. l,il Jé· 
zus ndolt vissza az mberi, gnck. 

MI oz szi hálaadás ünnepén beismerjük. hogyalavasz 
d nyár f lyom n együtt dolgoziunk Islennel a megnyitott ba· 
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rázdák mellett, csak a szerelel arany mezőjén ne m. Vihar léple 
ruháinkat, szél rázla ingünk ujjál. eső mosta verejtékcseppjein
ket, de álltuk a munkál. Miért 7 A mindenna pi kenyérért. -
Érdekér\. 

Az aranymezőkön is vannak érdekeink . A lélek érdekei 
és táplálékai . Az a táplálék, melyet csa k itt szerezhetünk meg. 

E mezőn kell szántani, hogy elhintsük beléje a hil cs irá
ját, az erkölcs magvál. Ide kell felállitsuk az igazság mérlegét, 
ide kell elültessük a béke olajágát és itt kell megássuk azt a 
mély kutat, melyből a szeretet üditő cseppjeit fogjuk kimérni. 

Ezt a mezőt áron is megvegyétek. Adj a tok el mindent, 
hogy ezt megszerezhessétek. Legyetek már egyszer emberek, 
kik együtt dolgoztok az Istennel s Öt nem káromlással és szit
kokkal illetitek, hanem szent imádattal. Áme n. 

A 

Ütö Lajos. 

nagy reménységünk. • 
ml 

(Halottak napjan). 
• 

Alapige : Th ers. IV. 13. "Nem akarom pedig, hagy ludat· 
lanságban legyelek. alyámriai. azok felól. akik 
elaludtak, hogy ne bánkodjalok, mini akiknek 
reménységök nincsen.

M 

A mai napon az emberek a teme tőke t já rj á k. Az é rezni 
és emlékezni tudó szivek, kik még e föld ön vanna k, elmennek 
a néma sirokhoz, hogy megelevenitsék azokna k emlékét, kikhez 
a földön szeretet füzte, melynek ereje a ha lá lban sem sza
kadt meg. 

Az őszi idő természetes kifejezőj e enne k az érzésnek, 
amely ilyenkor lelkünket uralja. A külvilág képe és ha ngula ta 
önkényte leoül a mulandóság gondola tá t idézi fel bennünk. E 
gondolalot' aka rjuk e lhordozhatóvá tenni, midőn a t eme tő fel
keresésével elhunyt kedveseink emlékezeté t megújiljuk, őke t a 
mulandóság világá ból életre hivjuk. Va la mi nagy reménységnek 
a megújiló érzele, a velök való elsza kitha ta tla n összeköttetés
nek az eleven tudata fogla lkoztatj a ma egész lelki világ unka t. 
Szere tnők felejteni a veszteség fájda lmát, mely egyszer úgy 
összelörte a szivünket és azóta is érezteti fájó ha tásá t. Szeret-
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n l, á thida ini a hit eroJével azl a nagy I{IVolságol. amely lót
, .. ólag az é lők és hollak között fennáll. Szeretnők erősi t eni a 
jövő é le t nagy reménységét, m ly az ismeretlenség és bizony
ta lon,ág dacóra is folyton kisér és bizla t minke t földi é letünk 
küzdel mei közö tt. 

Il yen elgo ndolás közben ismé tlem hit ünk erős ilésé re a Pá l 
apostQI szavait : "Nem akarom. a tyámfiai, hogy tuda tlanságban 
legyetc l, 8zok fe l ő l. a ldk ela ludta k. hogy ne bánkodjatok, mint 
a ldknek reménységök nines~n. " 

Nem kétlem. hogy nekünk. mint az Ur Jézus szellemi 
örököscinck , min t a k resztény világ bizakodva küzdő h'Heo
soinak , va n reménységünk. Errő l a reménységrő l beszél a ter
mészc t élete éppen úgy, mint hitünknek a Világa. 

I. 

Amerre a szcmünk e llá t, minden a természe l ha ldoklásá
r i beszC\. A virágok, a melyek a tavasz lehelletére olyan gaz
dag szinpompába öltözteW k a [öld sziné l, e lhervadtak. A rák 
leve l i. me lye k a nyáron olyan é lénkzöld szinben tündököllek 
S az enyhe szé l [uva lmá ra olyan vigan bólogatlal,. egyszerre 
mCllvénüllek és hervadozni kezdtek. Rendre lehullanak és el
vegyü ln k az anya[öld porával. A mezőnek a füve és az új 
v tés zö lde lő haj tása félénken összehúzódilI, Az é le tnedv a 
rákban mind beljebb vonul, hogya hideg meg ne ta lálja. A 
természet ölén ha ldoldást muta t minden. azaz hogy menekül 
minden a ha lá l e lő l. 

Igaz-c. úgy van-e? Nemde minden gondolkozni tudó em
ber tudja. hogya természet ha ldoklása csak lá tszó lagos; inkább 
a menekülni aka rás mutatja a való\. A virágok e lhervadnak, a 
I velek lehullana l" do a rák testében az újj á te remtő , a meg
elev nitő erő csak pihen rügyfakadá ig. A füszá lnak. az új ve
t snek hajszálfinom gyökereiben csak be ljebb húzódik f ' lénken 
az let, hogy Illajd úju lt e rőve l ádjo n jelt magáról s újra élni 
k zdjen. Az ' ri van ez. m ri ösztönszerü leg érzi minden, hogy 
rövid idő 01011 a természet törvénye i szerint hó takarja be az 
a nyaföldet s lá tha ta tlanná teszi a még itt-ott je l entkező éle te \. 
Az clet reménységét Azonban nem ttlkarha lja be'. 

Ime tehá t. ha tl természet ha lódásának a szemlélése aka
ratlanu l bús gondola toka t ébreszt is az emberben. de a remény
Ségnek a tuda tá \. mely jövő t igér, nem ölheti ki a lélekből. Ha 



nem akarnók is. látnunk kell. hogy a szemeink elölt föltáruló 
világban a tavasz és nyár utan. melynek éppen ügy meg volt 
a melegitö napsugara. mint hüsitö árnyéka. feltarthatatlanul el
következik az ösz; az ösz után. mely több-kevesebb gyümöl
csét átadta a munkás kéznek. elkövetkezik a tél csendes nyu
galma. Igy következik-e el az emberre nézve is az életnek tele. 
az örök pihenés? A természetben elvegyül minden ft föld po
rával. Ez a sorsa az embernek is? 

Nem. valami nyugtalan érzés. valami megmagye.rázhatat
lan vágy. valami legyözhetetlen erö azt mondja. hogy az em
ber sorsa csak hasonlit a természet életéhez. de nem ugyanaz. 
011 benn a szivben, mindenkinek a sziveben. szorong valami. 
jelzi szüntelen. hogy létezik, és ez a valami szomorú pillana
tokban. ö szeroskadónak látszó életünkben is bizalmat önt be
lénk. Az életnek. az örokéletnek nagy reménysége az. 

Ennek a tudatnak hatalmas. gyözhetellen ereje eltölti egész 
lényemet és vigasztalásomra szolgál. ha a kiméle llen élet meg
szaggal. Erre gondolok. amikor az élet gyözelmi érzésével is
méllem az apostol szavait: .Nem akarom. atyámfiai. hogy tu
datlanságban legyetek azok felöl. akik elaludtak. nem akarom. 
hogy bánkodjatok. mint akiknek reménységök ninc en". 

Midön azonban e szavakat hangozlatom. tudatában va
gyok annak. hogy az örökélet nagy reménységét csak a termt'
szetböl megnyu~tató módon nem lehet kiolvasni. Tudom. hogy 
aki ezt pL az elhintell meg megcsirázásábóL új életrekeléséböl 
akarja megma yerázni. felületesen gondolkozik: Mindez ak 
arra szolgáltat bizonyitékol. hogy a természet tenyészti ugyan 
a fajokat. de az egyest pusztulni hagyja. Ha tehál a természet
böl indulunk ki. az ember sorsa biztos pusztu lás. Pedig nem
csak a kiváló, a mások közül messze kiemelkedö emberekben, 
hanem minden emberben van valami. ami más. mint pl. a 
karunk vagy a lábunk. A mesékben és hasonlatokban az álla
toknak s még az élellelen dolgok nak is szoktak értelmet, hitel. 
szeretete!. gondolkozá t tulajdonitani. Az emberben azonban 
valósággal meg van ez a csodálatos~ ez a meseszerú erö melv • • 

ugy túnik fel az elötl. aki foglalkozik vele. mint \'al mi rend-
kivül drág dolog egy nagy király gazdag kincsesházából. Néh 
azonban ugy tetszik. ho~_' ez a rendkivül drága dolog. amit 
közönsegesen leleknek nevezünk. idegennek erzi ma át ben
nünk. nem találja helyet a földdel kapcsolatban. lele van nyug-
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I nlllll ~ ('lilin l ~R honvflliliy"I; "RY biz()nyo~ idő ulón c lkőlWzn i 
Idvfl"kozll,ln",'n m eRR?" , vFi lnml mÓR vilógba. 

I ~z l " jl)(, ~ vlllili')( [l I~rm 37,,'1 csak . z mléJteli va lomeny
nyh.· .. z Ilsz,wl, " I,ép('b,' n: dc mCllmaHyarl,Í7.ni , m uf ileni nem 
lI/dJ". Ebben" n" héz k ~rdG.bcn, '. j' vlj nOIlY rem >nyséllén"k 
" ,n(lu~ rl éK6 bc n némi fr l vilf'1I0si(óKI ' S mcgnYUlivó. 1 sak" hi( 
1I(Ih,, 1. E1.1 " hl101 1{'o l(,IJ" nz mb rí 67.ivhcn Pál oposIol, ami
d(jn /lzl ml)ndj" : .. nem " I,orom, hOIiY IuduUanKállban Icgyelek 
117,1)1, f,' lIll, ,,1, iI, ,·I" Il.Idl" l<" 8 ci· loz nrra, hogy mi Icsz fl j ővő-
1)('11, " hultd ulnn, 

II . 
1·:7.zc l II HulyOIl kérd ' S8 1 ka, csolalblln lehel Igazán láln i, 

hOI{Y milyen nllf{Y dolofl II hil ereje. Ö8szeköli fl földel az éll
,{cl, II mu lnnc!()l IIZ ijrllkk ·vnlóva l. Ilo AJillodo lmt11 lóplálunk ti 
j /l v()v..! . zemben, "v"IIY éppen o hal61101 87,cm bcn. b vi lági l " , 
J/lvi) (' lelhe 8 v 'ze l LI blzonylo l "n8ó~ok közöll. Erczl li, hogya 
h"ICd "I(,nl 1 ~ l r(j I , crrö l ll 111 t{ f j lh leli ' nnek lálszó csodúró l van 
bimnYOM ludn l nz emb rb n, melyn k B va lós{Jgá l is lálni 8ZC
,,' In Ic Amikor ("r J.londolunk, n mdc hanKORan dobog II szi
vUnl, H v.ondo lnlnink " hit csodö lnlos vil (lgé ba ringainak ál. 

I ~ rrö l " I,~rd srijl vn lnmily n hil mind nl, inek van, Biz
I ,, ~ II,d"8tl nln ~, dc hile vnn. S fl hitn k meg van s7.ava kba 
nem f'JH lldhnló, boldQHi lÓ r J , '" ly Mnól nagyo l b és mélyebb, 
minél jobbnn érezzük, hogy HZ r I I bő l falwcl l , fájdalom köz
ben szIl Icicll H jó neve lés 's IWl110ly gonclollwzós I,özben nótl , 
fcl. A "z() vfl lódi rl elmében hilct! n mbcr nincs. Az emberi 
I ' fm éR >. I vn ln01il ycn forlIlóban éppen Ligy szű kségé l érzi a 
hllllcl" mini nhof./y SZ OkRé"é l érzi az élei nek, a l evegő nek, oz 
nlomnnl, . 

Von hit l' Pi, I nposlolnoll iR. J 'zus SZ lIem 'ben gyökerezik 
ez II hll , mely jó I vCf./GI 8 lápláló ' ledeIt j len I 8Z ember 
""ó l11 (, rn . AI,(,r ll7. élcl , 1I1<11r El hallÍ l foglall<ozlas8!' 8Z em beri, 
c hit birlQI,(,bnn nyuJ.locllun olswnl" meri oz '(lY I ~ Ih !,Ia t!a n 
1:llvII I .nll véd) • oltolmAzó kez i közé veze l minket. t:ppen 
czé r! n CIll v"~yunk, nem Ich Ili nk olyanol" mini akiknek re
m ny.i·gUlt nln '.on. 

N"'T' ""IIbod ozonbon 'gy pillanAIra is felednünk, hogy 
mini f,\ldl v .ndorol" óllondóan o h" lól ulján járunk , lalán éppen 
o RI , ",,&1 n Il IIlInk. D~ ld II &rczné, hOJly azokkal Iwpcso lal
I)on, ,d<l l " mieink I IlzUI ' '''H\7. ismeretlen hazába költöz(ek, 
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vagy akik még a földön vannak, de betegség és kinok közön 
reményt vesztve gyötrődnek. a z egyetle n megnyugta tó lehe tőség 
a hitben rejlik. Abban a hitben, me ly azt ismétli fo lyton elő t
tem, .. hogyha a halá l á rnyéká nak völgyében já rnék is. nem 
félek, mert te vele m vagy Istenem · . A bba n a hitbe n, mely má r 
ill e földön érzi. hogy bá rmi törté nik is vele m. van valaki. aki 
nem hagy el egészen so ha engem. Akárhova megyek, az éle t
ben és ha lá lba n mind ig vele m van. Az erő te l e nségbe n erö t a d. 
a csüggedés ben megbátori\' szenvedések között vigasz~a l. ha 
elestem, leha jol hozzám és szeretelIel fö lemel. Ennek a hitnek 
bennünk megszóla ló minden szava azt mondj a nekünk. hogyha 
e fö ldröl majd elkö ltözünk. ö rök la kozásra az Iste nhez me
gyünk. Idézzünk magunk e leibe egy helye t bá rhol a világon. 
melyhez boldog e mlé ke k fűznek; e mlékezzünk a rra . hogy fo rró 
nyá ri idöben zöld erd á hüvös á rnyéká ba n milye n jó volt meg
pihenni és gondta la nul á brá ndozni ; go ndoljunk a ba rá tságos 
meleg szobá ra, a hol esti lá mpafény melle tt szere tteinkkel meg
hillen együn lehetünk; gondoljunk a rra az e mberre , a ki mindig 
jó volt hozzánk, a ki mindig javun kat a ka rta; gondoljunk vala mi 
vára tla n szere ncse meglepá örömére vagy a ká r a világbé ke 
boldogságára; gondolj unk édesanyánk szere te tére . a ki ke blére 
ölelt , a mikor még kicsik voltunk, ba jtól és veszélytöl. hidegtöl 
és minden ke lle metlenségtá l óvoll ; gondoljunk a rra, a mi iga
zá n nagy és emlékezeles volt éle tünkben - minde n kicsiség 
a hhoz a tuda thoz képest, hogy Is le n velü nk va n, mi Istenn el 
vagyunk és leszü pk mind ig. 

E hitnek a megnyugta tó és vigaszta ló, megúj itó ereje tö ltse 
e l lelkünket ma, ha lolla k napján, öszi he rvadás idejé n. E hit 
ereje gyujtson világosságot elá llünk , a me ly a szere tet e mléke
zéséve l keresi fel a siroka t, a .s irokon keresztül szere lleinket s 
megerösite tt re ménységgel biztosa n vezet Is te nhez, a ki nél azok 
vanna k, a kik a mieink közül ela ludta k, 

Temetöbe vándorló testvéreim l Fájó emlékezéseileknek 
ut jába á lla ni ne m akarok, de arra a ke blünkbe n lakozó és el
puszti tha ta tla n hit biztató tudatával kérlek, hogy törö ljé tek le 
könnyei teket .és ne bánkodjatok, mi nt akikne k reménységük 
nmcsen. A hitnek a reménysége nem veszhet e l so ha . 

(Az alapgondolat és egyes részek idegen rorr{ul a lapján.) 

BraS8ó, Kovács Lajos, 


	DSCF2618_resize
	DSCF2620a_resize
	DSCF2621_resize
	DSCF2622_resize
	DSCF2623_resize
	DSCF2624_resize
	DSCF2625_resize
	DSCF2626_resize
	DSCF2627_resize
	DSCF2628_resize
	DSCF2629_resize
	DSCF2630_resize
	DSCF2631_resize
	DSCF2632_resize
	DSCF2633_resize
	DSCF2634_resize
	DSCF2635_resize
	DSCF2636_resize
	DSCF2637_resize
	DSCF2638_resize
	DSCF2639_resize
	DSCF2640_resize
	DSCF2641_resize
	DSCF2642_resize
	DSCF2643_resize
	DSCF2644_resize
	DSCF2645_resize
	DSCF2646_resize
	DSCF2647_resize
	DSCF2648_resize
	DSCF2649_resize
	DSCF2650_resize
	DSCF2651_resize
	DSCF2652_resize
	DSCF2653_resize
	DSCF2654_resize
	DSCF2655_resize
	DSCF2656_resize
	DSCF2657_resize

