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z SJ N A T I B E S z É D E K ~ S Á G E N D Á K. 

Egyházi beszéd. 
(A Crisluron. 1 ~34, szeptember 2-án tartott zsinati fő lan{lcson) . 

Ezsaiás 40. r. 31., 55" 12-13.: .Akik oz Urban biz
nak ..... "Örömmel jöllök ki és békességben 
vezéreltettek. A hegyek és halmok ujjongva 
énekelnek li előttete k és EI mezők minden Mi 
tapsolnak", 

"A tövis helyén ciprus nevekedik és bo
gáncs helyén mirtusz nevekedik és lesz az Ur
na lt dicsőségül és örök jegyül , amely el nem 
töröltetik" . 

A nagy meglátások és színes jövendő lések ha talmas len
dü letü prófétája, Ezsaiás szóla l meg a lapigénk szavaiban. 

Mint viha r utá ni szivárvány tündöklő diada líve, mely át
ka rolja a földe t és eget, olyan 8 próféta ajakáról hulló színes 
látomás. 

S ahogya börtön söté t jéből kilépő ra b a rázuha nó nap
fény ragyogásától, szinte megszédülünk és megtántorodunk a 
káprázta tó képektől, melyeket a prórétai lélek rajzol a jövőrő l. 

Mögötte elma radna k a mult szenvedései, a nagy veszte
séRek és kiá brándulások tövisszú rása i, a sok le lki bogáncs és 
minden, a mi keseritette é le té t. 

Vala mikor á tdübörgött raj ta is a fá jda lmak tipró vihara. 
NaUY szenvedései, viharos éjszakái n úgy szed te össze széttört 
le lkének darabja it, mint a hajótörött megmaradt életének utolsó 
roncsai t. 

Vala mikor keserü daccal, vad fá jdalommal, vádoló és szá· 
monké rő hangon, vagy a magába omlás szakadó húrjain zo
kogott fc l a kinok tengerén: "Mi ért hagytad CI Uram a te népe
det 7 1" .. Medd ig még az éjszaka, óh meddig még az éj? I" 
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A megkinzot! ember tragikus kérd ései viharzotlak fel benne 
és zuhogtak elö, mint a felszaggatott zsilipeken atrohanó taj
tékos ár. 

De aztán megtalálta önmagat, mert megta la Ita Is tenéI. Ra
ébredt arra, hogy kellett a szenvedés. az ostorcsapas. Ke lleti , 
hogy a veszteségek és fájdalmak izzó kohója ban összetörjön a lé
lek. Kelleti azért, hogy Istenre nyiló szemmel a li hasson a jövö e lé. 

S a próféta lerazta magaról a mult és jelen sötét bogan
csait, lelkét mirtussza l övezte, mintha az eljövendő boldogsag 
és dicsőség mennyegzöjére indulna. 

A tövisek szúrásától feltisztult öntudatlal érezte meg hi va
tását. Nem a panasz örök, keserü hangján mormolni full asztó 
és lealázó koldus nótákat, nem a fájdalomba némultság é lle lie
len passzivilásával aggatni ha llga tásra a z egykor szépen ze ngő 
lantokat, nem a kétség és csüggedés söté t lethargiájába o ml a ni 
tehetetlenül, hanem a lélek mélyérö l felára dó hit diada lmas 
optimizmusávIlI mosolyogni az ujra megla lált lsten fe lé , aki a 
szenvedések sötét éjszakáin is karj a in hordozoll. 

S a próféta lelke új erőt sugároz. Szavai végig zúg na k a 
babiloni vizek partjai fölölI s a megtántorodo ll le lkek mintegy 
megigézve a hit erejétől, nap fel é fordulna k, mint vi rrada tban 
a nyil ó virágok. 

És szól a próféta hangja: "Akik az Urba n biznak, erejök 
megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyük, futna k és nem 
fáradna k e l, járnak és nem lankadnak e l" . És szól az Ur: "Ime 
újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még? A 
pusztában ljtat szerzek és a kie tlellben fo lyóvize ke t . . . " És meg
lá tjátok: "Ürömmel jöllök ki ti is és békességben vezérelte llek. 
A hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti e l ő tte tek s a mező 
minden fái tapsolnak. A tövis helyé n ciprus nevekedik a bo
gáncs helyell mirtusz és lesz ez az Urna k dicsöség ül &s örök 
jegyül, mely el nem töröltetik". 

Hogy felmelegedik a mi szivünk is e szavak hallatán I 
Mennyire jól esik hallani, hogy nem hagyolI el az Ur. Hogy 
kellenek nekünk e prófétai szavak! 

Erzitek-e Testvéreim, hogy hozzátok szó l a próféta. Évez
r~dek .zúgó eseményei mögül kilépö lelke bevilágilja lelke lek 
solet elszakáját, hogy ulat mutasson nektek is, mint ahogy uta t 
mutatot! egykor lsten kiválasztott népének. 

• • • 

I 
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1JI"lnl<m. Irányjd7.(jinkrc. minth... mindent elboríl6 ködöt 
~~J liíln/j IMIH!J;nl.i b ... ~ IJ7. idll. J lomályba vcsz elöUünk gyakran 
lj I fl" lIZ Irliny. U Vll kuhan lánlorllunk. bukdácsolunk. mintha 
örök h~rv'Jd il~ bmuja lakllrn á szemünkc!. 

IIQUY"': k ·lIllnc hát a prófélDi lélek fényszóró hite. hOllY 
, I(im lólhllHHI./rJk " homályban l? 

Vn lób/J n. T slv4r ' im. ho mélyebben belenézünk mai éle
tünkh" . úUy lil lúlJuk. hOflY a nBoi sajtó cikkeiben. irodalmi le r
m~ I\I)lnkh n. ludomiinybtln. művészetben . családi. gazdasági és 
minden ,mnIJtk07.ÚJiU kÖ7.él tünkbcn van valami sötét tónus. 
vQ loml borongó B7.1n . mint II r mbrandti fcstménycken a mély 
8zIn U hólt r. S GZ Ll lónu8. minlha állandóan azt morajlaná felénk 

• 
nmllli Rü "g déR Ről ,t és ij esztő hangu látnokai keseregnek. hogy 
(l ml utunk il ol" ot ra vezető kálvária sölétbe vezető utja . 

Azl mondják ezek o lálnokok. hogy ilyen az erdélyi lélek . 
Boronr.rÓ n(l ~y h gy k ... 8orongó bús lelkck . . . 

NOH. K. T .. n m szabad ngeclnünk. hogy most még za-
VIlrORnok 1{16Y. Ó és Rorscsapú8okkal összekúszált életünkön el
'lrlj ll,odjon ez II boronf/ó hangula!. Szembe kell néznünk már 
~U yR7.c r ez? I II 8ő l I tÖnU8sal. a fekete szárnyu jósmadarak 
vész. vljjOf/tlslllvnl. Sz mbc kell n ' znünk e l ső sorban nekünk. 
II vi ló{lOH8Úfl fiaina l, ' s lagadásba vennünk azt a gondolatot. 
mln lhn v('!!z 1HZ rO n ulunkba álló sötét fantomok űznének ve
IUnl, 'suny" j r,l 1101. Ez a gondolat lesujtó és pusztulással fe
ny il li él Icr()ín l, I. 

Nem I A Rondvisel '8 I'cze ncm szánhatotl a mi életünk
nel, " n mi ~o r"un l(l1a k i ly ső l t hálIereI. Ezt csak odafeslellek 
8 r(lnk e.rOltcllék (I CSügg dés és aggódás elsötétült l e lkű pró' 

réli tl . tnl{,n m Űv(:8z. lalán konlár kezekl,el. Talán egy-egy szo· 
morll Ihl Ictl s(>f/. VOllY ilY' gy cl rmesz tő rémlálás pi llanalában. 
D 7.1 II söl(' 1 színi oz evangéliumi é leIművésze i erejével. a 
prMélal hll " lj ' v I ól I het festeni. meg lehel cs meg kell 
vi i t'lf/ositn n I. 

IKnz.. h o~ A 110gy trall' diól, árnya lelkünkön él. mint 
11M, n omn •. dc o ml I lI,ünk nem akar véres Iragédiák közt 
viv dili id II n idii l<ig . . A mi lelkünk élni és allwlni. hinni és 
n1osolyof/ni "b\l'. örömb n s bék sségben vczc reltelve: . 

Ez l'c ll . hORY I ~HY n <17. rdély; un ilárius lélek UJ arCB. 
E? I oz uj fil" '01 ,,'- új VII I"'.. az uni lúrizmus ereje kell . hogy 
I tplrrol szin Z7. S v I"I"cl crezze. 
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Utainkra. i rányjelzőinkre. mintha mindent elboríló ködöl 
szitálna mostanában az idő. Homályba vesz e lőUünk gyakran 
a cél és az irány. Elvakultan tántorgunk, bukdácsolunk, mintha 
orök hervadás boruia !akarná szemünket. 

Hogyne kellene hát a próféttli lélek fényszóró hite, hogy 
előre láthassunk a homályban !? 

Valóban, Testvéreim. ha mélyebben belenézünk mai éle
tünkbe, úgy találiuk, hogya napi sajló cikkeiben, irodalmi ter
mékeinkben, tudományban, művészetben, családi, gazdasági és 
minden vonatkozásu közéletünkben van valami sötét tónus , 
valami borongó szin, mint a rembrandti festményeken a mély 
szinű háttér. S ez a tónus, mintha állandóan azt morailaná felénk., 
amit a csüggedés sötét és ijesztő hangu látnokai keseregnek, hogy 
a mi ulunk a Golgotára vezető kálvária sötétbe vezető ulja. 

Azt mondják ezek a lálnokok, hogy Üyen az eTdél~i lélek. 
Borongó nagy hegyek .. . Borongó bús le lkek .. . 

Nos, K. T, nem szabad engednünk, hogy mosl még za
vaJosnak lászó és sorscsaDásokkal összekúszáIt életünkön el
uralkodjon ez a borongó hangulat. Szembe kell néznünk már 
egyszer ezzel a sölét lónussal a fekete szárnyu jósmadaTak 
vész-viiiogásaival. Szembe kell néznünk első sorban nekünk, 
a világosság fiainak és tagadásba vennün azt a gondofalol. 
mintha végzefszelüen utunkba álló sölét lantomok !imének ve
lünk csunya játékot. Ez a gondolat lesujló és puszfu!ással fe
nyegeti életeröinkel 

Nem I A gondviselés keze nem szánhatott a mi éleIünk
nek és a mi sor nknak ily sötét hálleIet. Ez! csa - odafeslellék 
és ránkp.lőltellék a csüggedés és aggódás elsóférnll lelku pró
fétái, talán művész , talán kontár kezekkel. T aJán ~gy eg}- szo
moru ihlete ttség, ,-agy egy-egy dermeszló rémláfás pilIanaláhalL 
oe ezt a sotél szint az evangéliumi é1etmű,-észel elejével. a 
prófétai hil ecseliével ál lehel lesteni, meg lehel és meg kelJ 
világositani. 

Igaz, hogya nagy lragé<!iák árnya le unkón él. min! 
lidércnyomás. de a mi lelkünk nem akar '-ere Iraged",~ k~ 
vivódni időllen idökig. _ A mi lel ünk élni és alkotni. hmm es 
mosolyogni akar. örömben és békességben ,-ezérelletve._ 

Ez kell, hogy legyen az erdé!}i uniláriu lelek ÚJ ",ca. 
Ezt az új arcot az új vaUás. az unifá.riz:mus eteje ken~ hog)' 
é elpírra] szinezze és vérrel erezze. 
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Óh miért nem veszik észre a borongás prófétá i, hogy ne
künk is voll Ezsaiásunk. A megrenditően mély jézusi hitnek 
szines látomásokban meggazdagodott telkü optimista apostola, 
Dávid Ferenc, kinek lelkéből áradt, mint mennyei fény, az uni
tárius hit ereje évszázadokon át, életerős talajjá termékenyi tve 
követői lelkét. 

Hogy ő is martir lett? Hogy Golgotára ment ? Igaz I 
De hittel ment és mosolyogva ment. A hit és aka ra t dele

jes sugarai fénnyel ragyogták be börtöne éjjelét. 
Nehány apostol, nehány próféta mindig marlirja lesz a 

nagyeszméknek, hogy az ők megdicsőü lésü kön á t á radjon a 
hit ereje a szomjazó lelkekbe. 

Ne mondjátok, hogy ez az erő ma nem ~ I bennünk. Hogy 
az első nagy püspökünket követő egyházi és világi vezető ink , 

pagy jótevőink erős ' hite és áldozatos szelleme ma nem é l 
közöttünk. 

Ne legyetek a lemondás és söté t hitetlenség prófé tá i. 
Lássátok meg önmagatokon át, hogy ma is vannak hő

seink. Ma, amikor a türelemnek és kitarlásnak olya n ember
feleUi erőfeszítéseivel kell kiharcolnunk a mindenna pi kenyeret. 

És ne mondjá tok, hogy a szenvedésben nem lehet fel
emelkedni és küldetést végezni ma is a Dávid Ferenc hitéve l. 
Ellenkezőleg. Hirdessétek, hogya nagy szenvedésekben szépül 

• és dicsőül meg ma is lelki arcunk, mint az övé. 
Hiszen mondjá tok meg, nem szebb-e, nem mé Jtóságo-

• 
sabb-e és a világosság fiaihoz illőbb·e, úgy szenvedni, mint az 
apostolok s hitünk nagy hősei . 

. Ha kiütik kezedből a kenyeret, ha gú nyolnak, megaláznak, 
elárulnak, rád rohannak a kínok s te állasz tövis koronával a 
fejeden, mint Krisztus a Kajafás itélő széke elölt: mondd, nem 
szebb-e ártatlanságod és tisztaságod tudatában méltósággal ha ll
gatni és tűrni a rád zuduló hamis vádakat, mint a nagy Mes
ter, minthogy gyáván, utála tos, h izelgő, önmagada t beszennyező, 
hitedet eldobó jellemtelenséggel föld re omolj s ha ngos jajj kiá l
tásokkal rimánkodj irgalomért , hogy aztán mégis rádtapossa nak. 
mint porban fetrengő hitvány féregre. Mondd, mit nyernél vele? 

Nem szebb-e rámosolyogni bá ntalmazóidra az evangéliumi . 
tisztánlátás hitével. Mosolyogni a béketűrés világfölényes ön
tudatával, azzal a fényt sugárzó hiUei , hogy lsten nem hagy el. 
Azzal a hiUei, hogy arcod, könnyed és keresztről hulló vér-

I 
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cseppe d még akkor is át ragyog évszázadok sötét éjjelei n a 
szeb b jövó felé. ha Golgothára jutsz. 

Ezt a hitet. ezt a mosolygást. ezt a fe lemeló erót és gyó
zel mes a ka rás t ta nitolla nek tek Erdély bérce i közt Dávid Ferenc. 
Elódeitek ezzel harcoltak. Miért ke llene ezt most elvesziteni s 
a csüggedés örvényé be hulla tni ? 

Fe l ennek a hitnek védelmében. ragyogtatásában és eva n
géliumi élellé élé ében! Fel a munká ra! Megujult eróvel lerázni 
a fájda lom töviseit. a szenvedés bogáncsait és utat épiteni in
tézményeink á ldoza tos fennta rtásáva l a pusztában. fol yó vizeket. 
éltetó forrásokat a kie tlenben. Ez legyen a cél, a nyílegyenes 
irány a jövó fe lé , 

• • • 
Igen! Hogyha nem jönnének ujra meg ujra a guzsbakötó 

gondolatok. a sötél világnézet ijesztó ha ngu prófétái. Ha nem 
mormol ná k folyion fülünkbe örök memento mori-ként: hiába 
minden I Mit akartok ? Nem látjátok, hogy nem lehet I Hogy 
nem tudunk ? 

Mit akarlok, hisze n szegények vagytok, koldusok, éhesek. 
Nincs mit egyetek, mit igyatok. mivel ruházkodjatok I Mit akarsz 
te maroknyi kis sereg a népek óriás tengerében I 

K. T.! Mikor halljátok a mindennapi erófeszitések közt 
ezt a rí asztó ha ngot. a mely meg akarja béniteni még meglevó 
e rói teket ís, gondoljatok arra az evangéliumi jelenetre. amikor 
Jézust a nagy éhezó tömeg kereste fel. A tömeg sötéte n moraj-
1011 Jézus felé kenyérért. A csüggeteg tanitványok félénk reme
géssel szóltak: "Mester, nincs mit adjunk ! Csupán öt kenyerünk 
és ké t halunk van. Mi tlZ ötezer éhes embernek? Bocsásd el 
a tömeget I " .. Nem szükség e lmenniök..... - felel Jézus. -
.. Hozzátok ide hozzám azt a kevés eledelt" . MegáldolIa és 
megvendégelte belöle az ötezer emberból álló tömegeI. Mintha 
azt mondta volna a csüggedöknek : .. Mindent lehet, csak hinni 
és aka rni kell! " 

Ne kutassuk e pillanatban, hogy míként történhetell ez? 
Talán szuggerálta a tömeget? Talán az akarat óriás erejével 
a lelki megelégitletés á ltal a testi jóllakotlság illuzióját kelte Ile 
a tömegben . hiszen manapság is annyi különös esetével talál
kozu nk a lelki erök megnyilatkozásainak ? Talán meg sem tör
téntl? Mindegy I Egy bizonyos! 6 sohasem állt félre gyáva le-
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mondássa l az óriási felede lok elöl. A megváltás nagy tervében 
lelke minden erő parányával tökéletes felkészültsegben. mintegy 
ugrásra készen á llott, hogy megbirkózzon a feltornyosuló aka
dá lyokka l. 

Pedig nézzétek, mennyire szegény a nagy M esler, Nincse
nek dúsan termő búzaföldjei, gabonával halmozott gazdag cSú' 
rei. Nincsenek kincsekel érő márványoszlopos palotá i, vá llairól 
nem omlik a lá drága se lyembő l készitett himes pa lást, szomjá t 
nem oltják cifra ruhá kban hemzsegő szolgák szá zai a ranytá lcá
kon hordozott hüsitö ita llal. Testét nem kenik jó illa tu keleti 
balzsammal fri ssen viruló rabszolga leányok. Lába it csak egy
szerű saru védi a kemény göröngyök , tövisek és bogáncsok 
szúrásaitól. A rókákna k ba rla ngjuk van , az' égi madara lmak 
fészkük, csak 8Z ember fiának nincs fej ét hová lehajta nia I 

S mégis mily dúsgazdaggá te tte ő t a hit, ame llyel egysze rü
ségeben is a világ legvonzóbb egyénisége, az elesellek feleme· 
l ője lell. 

Öh nem a nagy vagyon, nem a Dárius kincse kell ahhoz, 
hogy az ember naggyá legyen és nagyot a lkosson, ha nem a 
lélekn ek az a belső ős életereje, amely a köveket is megele· 
veniti, a hegyeket is megmozditj a . Ez pedig a hit. Amely azt 
mondja: van I Há la Is ten nek, hogy öt kenyér és két ha l is va n. 

Ezzel a hillel kell a magunk megvá ltásá t a ka rjuk és mun
káljuk. 

, Nézzétek az em beriség történe lmének kim agasló hőse it, 
nagyegyéniségeit, vagy karunk é l ő nagyja it. Akik á trepü lik az 
óceánt, akik a levegő mérhetetlen magassága i felé szá llanak, 
hogy érintkezést keressenek fan tasztikusnak lá tszó terve ik á lta l 
más égi testekkel. Nézzétek a nagy egyé niségeke t, a kik milliós 
tömegeket ragadnak magukka l l ebi lincse lő e rőve l és viszik min
den akadályon á t cé lj aik felé I Mi az az e rő, a mi e l ő re lendi li 
ezeke t. Bátorság, tudás hiuság, becsvágy, dicsőségszomj . . . 7 
Egyik se m, Testvére im! Hanem 8Z, a mibe min de nek bele lor
kollana k : a hit s 8 be lő l e · s.ugárzó a kara te rő . Hit a bba n, hogy 
a nagy feladatokat emberi erőve l meg lehet olda ni. S e h i ttő l 
sugallt akarate rő a megoldásba n. 

Oh, ha azl mondla voln a ezek közül va lah nin cs e rőm , 
nem hiszem, hogy meg ludná m oldani a fe lada la l, nem hiszek 
fl sikerben : akkor ma nem ismernő k -él lechn ika csodás viv
mányail, a lerm észel lilka il s az emberi szellemnek a nn yi szép-
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ségé!. em a vagyon , nem csak a külső körölmények, hanem 
a belső erők, a hit lend i tő ereje vitte, serkentette. hogya lehe
tetlent is megkiséreljék. A gazdasági válságból is azok emel
kednek fel , akik hisznek még meglévő erejükben. 

Hiába várj uk, Testvéreim, mi is, hogy e nélkül a belső 
erŐ nélkül, csak úgy magától, vagy a külső körülmények sze
rencsés alakulásai fol vtán emelkedjünk s legyünk életképessé ! 
Dolgozni. áldozni kell azzal a belső erővel. amit Isten ajándé
kozott nekü nk, ami még meg van. 

Nem látjátok, hogy ez a belső erő ma is é l és mun
kálkodik? 

Nem látj á tok a hitnek munkáját e pillanatban is magatok
ban és maga tok körül? Nem érzitek, hogy székely földünknek 
vadvi rágos rétei közt, Küküllő és Nyikó vizei fölölI áthúzó sas
keselyüknek szárnysuhogásaiban , a föld szivében, a vizek zú
gásá ban. a székely ciprusok álmaiban , a hegyekben, a ha lmok
ban , mindenütt él, lüktet. munkára serkent ez az erő I 

III mellellünk a régi és új iskola falak közt, a szivek sze
re te té től felemelt kövekben, vagy távolabb a székely falvak kis 
házaiban él és vilagol sok bana tos éjszakan túl is ez a hit. ÉI, 
világol és sugarzik, ha szerénye n is, mint szentjánosbogár az 
éjszakaban, azokról a zörgő szekerekről. melyeken a földnek 
új abb és újabb vércseppjei gördülnek ide a harisnyás kis szé
kely fiuk csodás almokat őrző lelkében. 

Lássatok meg, Testvéreim, ezt a hitet, ezt a felemelő erőt 
ma is. Az erdélyi fenyők , a székely ciprusok, a szines muskát
lik, a székely mirtuszok e dús koszoruját övezzétek lelketekre, 
mint a rem ény, az öröm, a békesség jegyeit. 

S ha még lesznek titkos sebeitek, azoknak véres fájdalmát 
zárjátok szivetek mélyére. Ne kiáltsatok tépe tt jajszavakat a 
könyörlelen világ felé . Inkább büszkén, összeszoritott ajkatok 
mögölI világoljon egyházatok történelmi hivatása, a nagy uni
tárius gondolat és hit. S egy érzésben Ízzó szivetek tegyen 
testvérekké a néma szenvedésben s a felemelkedés utját egyen
gető emberfeletti akarásban. 

Az unitárius léleknek világot átható, belső suggestiv ere
jével álljatok egymás mellett a barázdákban, munkahelyeken, 
templomokban s a szemetek néma villanásában ragyogjon 8Z 

apostoli hit gyözelmes mosolya: Ha Isten velünk, ki lehet 
ellenünk t / 
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Higy jetek és akarjatok I Áldozzatok és dolgozzatok! 
És meglátjátok. álmaitok valóra válnak. kicsiny egyháza

tok újra virágzó lesz. "Örömmel jöttök ki és békességbe n ve
zéreltettek. A hegyek és halmok ujjongva énekelnek, a mező 
minden fái tapsolnak néktek. A tövis minden helyén ciprus. a 
bogáncs helyén mirtus nevekedik az Urn ak dicsőségül és örök 
jegyül, mely el nem töröltetik". Ámen. . 

Fekete Lajos, 
ürmösi lelkész. 

Testvérek találkozása. 
• 

L Mózes 33. r. ll. vers. 

Ima. 

Jó Istenünk, édes Atyánk! Há lás érzelmekkel szólunk hoz
zád. Meg akarjuk köszönni azt a jóságot, melyet velünk tettél! 
Annyi megpróbáltatás között is összehoztá l minket egy boldog 
ta lá lkozásra. Közülünk sokan nem is remélhettük, hogy itt le
szünk, de a te hatalmad parancsolt, intézkede tt s most itt ál
lunk előtted imádkozó lé lekkel, hogy há lát mondjunk vezérlé-
sedérI. . 

Legyen első szavunk, mi itt elődbe jul. a há laadás szava. 
Hála a gondviselésérI. megtartásért, igazgatásérI. Hála azért, 
hogy annyi küzdelem, oly sok baj után még tudunk küzdeni, 
hinni, remélni. Oh hányszor boritotta be lelkünke t a ké tség, fé
lelem szomorusága, mert lá tnunk kellett, hogy é rtékeink minden 
erőfeszi tésünk dacára is kisiklottak kezeink közü l. Intézmények
nek és egyeseknek megsira tására sokszor hullo tt könnyü nk. 

Mikor vigaszta lhatatla nnak látszott lelkünk, Te akkor kö
zeledtél hozzánk és mondtad a biztatás, igéret beszédét e sza
vakka l: "Ne félj, mert én veled vagyok. én vagyok Istened, 
megerösi telek, megsegitelek és az én igazságomnak jobbjával 
támogatlak téged ". Szólottál hozzán k legjobb fi ad, a Jézus ta
nilásában: "Ime az aratni való sok, az ara tó kevés; kérj étek 
azért a ga bona aratásának urát, hogy bocsássa ki mu nkása it 
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aZ Ő ga bonájának lea ra tására" . Legyen hát hálaadás, hogy 
engedted meghallani a biztatásnak emez igéit s hogy elinditot
tá l min ket, gye nge, tapogatózó lépés ü gyermekeidet a hi tnek 
utjá ra, a reménynek ösvényére. Legyen hálaadás , hogy meg
fogad ingadozó gyermekeidet s multunk dicső történetében, je
lenünk ese mén yeiben és jövendőnk reménységében biztatsz 
segedelemmel, előhaladással. 

Szükségünk volt, van és lesz a te Atyai segedelmedre jó 
Atyánk. Hiszen minket nemcsak a tornyosuló akadályok rémi
tenek , nemcsak a megnehezült viszonyok félemlitenek. A külső 
gáta k, bajok mellé, mint elválhatatlan utitárs szegődik oda lel
künk szegénysége, szivünk féle lme, a kara tunk gyengesége, éle
tünk sokfé le gyarlósága, bűne. Sokszor ha lljuk intézményei nk 
segélykérő hangját, fülünkbe jut fajunk, népünk, hitsorsosaink 
siráma s mi bedugjuk füleinkel. hogy ne halljuk meg a nem 
szere tem hangokat , bezárjuk szemünket, hogy ne lássuk a ki
nos vergődést. Pedig szen t fiad, Jézusunk hangja beszél hoz
zánk s ilyeneket mond nekünk: ,;A gyertyát nem azért gyujtják 
meg, hogy véka alá rejtsék, hanem tegyé k az asztalra, hogy 
legyen világossága mindeneknek". 

Áhitatos pillanatainkban megérezzük, hogy mi nem lehe
tünk sem oly nagyok, sem oly kicsinyek, kiktől eredményt, elő

haladást ne várhatna ·és ne követelhetne az élet. "A koldus és 
király csak más-más fogás é tel egy aszta lon'·. Mind vihetünk 
jó Istenünk országod épitésére a nyagot kicsinyek és nagyok, 
szegények és gazdagok, sirók és örvendezők egyaránt. Ott le
hetünk mint országod épitésének hüséges munkásai. Vihetünk 
csiszolt márványköveket, egyszerü téglát, egy marék nyi föveny t. 
Vagy ha mást nem, szivünk jó érzését, le lkünk nemes gondolatát. 

És mi mégis olyan sokszor á llunk félre a kötelességtelje
sítés el ől. Szegénység ünkre. nyomorunkra hivatkozva beszél
jük: "nincs nekem mit adjak". Csak a kérés kezét nyujt juk 
leléd, csak a remélt á ldás megnyerésében t engődik életü nk. 
Csak mikor már késő, akkor döbbenünk rá, hogy értékeink el
vesztésének sokszor mi is okozó vagyunk. H ogy ujak teremté
sébe, létrehozásába nem vittük bele azt a porszemnyi. lűszál
nyi segitséget, melyen á llt, vagy elbukott a boldog életet jelentő 
intézmény. 

Az imádkozásnak e fe lemelően ünnepélyes pittanatában 
ezeket érezzük jó Atyánk . S mivel tudjuk, hogy neked hatal-



66 

mad van még a kövekből is fiakat támaszta ni Ábrahámnak, 
könyörgő szóval hozzád rordulunk tová bbi munká nk sikeréért. 
Kérünk, nézd és lásd meg e nyo morban si ny lődö népet. Ha lld 
meg a megrémült szivek dobogásá t. Vedd észre a tétovázók 
lépéseit, figyelmeztessed a helytelen utakon járókat. Mindnyá
junkat gyüjts össze a te veteményes kertedbe és parancsolj 
nekünk, hogy mind tegyü k meg a tölünk te lhetőt. 

Mi bizunk benned Uram . Ne engedd, hogy megszégye
nüljünk. Úgy szeretnénk bizni benn ed, mint a Jézus Krisztu s, 
ki mikor mindenkitöl e lhagyatva volt is , igy tudott szó lani: "Én 
nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van". Életünkn ek 
legröbb kivánsága, hogy egykoron a ja kunkra vehessük e sza
va kat: "Én dicsöitette lek tégedet Atyá m, a nnak okáért most di
csöits meg te is engemet" . 

Hozzád jöttünk ura m egy szent pihenöre. Meghajt juk ma
gunkal alázatossággal. Áldásodat kérjük, várjuk. Oh töltsd ki 
reánk a te szent lelkede!. minI egykoron Jézus e lsö tan itvá
nya ira , hadd legyünk mi is mind ann yian együtt egyakara tta l. 
Ezekben kérünk, ezekben ha llgass meg. Ámen. 

Ke resztény testvérei m! Könnyü és nehéz vo lt kivá laszIa ni 
a sok beszéd léma közül a ma i a lka lomnak legmegre lelőbbel. 
Mivel az embernek a legelöször lelkéhe furódoll té ma körül a 
legszerencsésebb d olog megmaradnia , igy én is annál maradok, 
mi legelöször lelkemben feltá madoll . 

Nem fo gom és nem a ka rom sem a bölcsészet, sem a 
technika, sem a különbözö izmusok világába elvonni fi gyelmü
kel. III ma radok magunk közötl. Megfogom a legfelkinálkozóbb 
témáI. S azt szere lném, hogyegyszerüen elmondott szavaim -
melyeket szent könyvünkre épitek - közelebb hozza egymás
hoz a sziveket és tegye n mindnyájunkat egyet akaró, egy cé
lért le lkesülö s e célért á llandóan munká ló unitá rius testvérekké. 
Itt vagyunk az unitá rius magyarság rók uszában Székelykeresz
turon. Egyházunk érdekében innen ha ngzik sokszor a z új út 
keresés, a termékenyebb egyházi szellem. Erdély vö lgyeiböl és 
bérceiböl ide .sereglettünk. Feledhetetlenné a ka rjuk tenni ezeket 
a napokat s mellette azt akarjuk mind, hogy ez a ta lál kozás 
jó gyümölcsöt teremjen egyházunk számára gazdagon. 
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Ennek a cé lnak érdekében gyü llünk mosl templomozásra, 
hogy énekben, imában Istenhez emelkedjünk . meghallgassuk 
Istenne k hozzánk küldött izenetét és kériük az ö szen t á ldását 
munká niua. Nekem jutott a rész, hogy ez ünnepé lyes pillanat
ban hozzá tok szólhassak. 

Egy egyszer ü és mi ndnyáj unk á lta l ismer! bibliai történe
tet beszélek el, hogyennel. a lapján levonh assuk a tanulságo
kat s hogy az unitári us éle tünkben lehetöleg áldássá fakadjon . 

• • • 
Ézsa u és Jákób - két testvérröl - szól a bibl iai törté

net. Édes testvérek volta k ök. Ézsau volt az id ösebb. Jákób a 
fiatalabb. A biblia tanitása szerint az apá nak Ézsau, az anyá
nak Jákó b vo lt a kedvenc gyerm eke. A zsidó törvén yek sze-

• 

rint Ezsa ut, mint elsö szü lötte t illette meg az apai örökség. de 
Jákób azt különös furfan gga l egy tál lencséért elvette bátyjától. 
Ezér! neki menekülnie kellett. Bályja ha ragja elöl Mezopotá
niá ba megy. Ott szolgál hüségesen 14 esztendeig. Becsületes 
szo lgála ta után csa ládra . vagyonra tesz szer!. Nagy családjával, 
temérdek gazdagságával ott már nincs mit tegyen. Huzza haza 
a régen elhagyott hazai rög. A nem feledhetö szülöi hajlék. 
az ismert tájak, az emlékezet boldog helyei mind hivogatólag 
intenek felé. Élénken él lel kében bátyjával szemben tanusitott 
eljárása. Éjjel és nap pal, ébren és álomban ott áll elötte Ézsau 
szemrehányó a rca. Tusakodik vele. És a szive huzza, kergeti . 
Nincsen maradása. Vissza kell mennie mindenáron a drága 
hazai fö ldre, hol ismerős minden bokor, kedves minden hegy. 
völgy. Reá kell borulni az édes, drága . elhagyott szülőföld rö
gére s ott könnyeivel öntözn i, csókjaival megszentelni azokal. 
Szembe kell állania Ézsauval. kitöl olyan különös esemény 
folytá n törlé nt az e lvá lása. 

Nagy családjával. roppant gazdagságával indul hazafelé. 
Lelkében ott va n a félelem és a reménykedés. Mi lesz. ha ta
lálkozi k Ézsauva l. a visszafizetéstől villogó szemekkel? .. 
H arcba szállani vele seregei dacára sincsen ereje. Bocsánatra , 
testvéri ölelésre nem számithat. Csak azt szerelné. hogyha vissza· 
adhatná bátyjának kamatostól az elvett apai örökséget s azután 
lakoljon bűnéért érdem e szerint. 

Képzeljük el. testvé reim . Jákób lelki állapotát. Mennyit 
kellett küzdenie sajá t magával, mig elindult hazafelé. Milyen 
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nehéz. gyötrelmes lehetett a hazafelé vezető út. Minden óra 
esztendőt jelentett. A szülőföld höz közeledve tele volt a szive 
bünbánattal. félelemmel. reménységgel. Meghallotta. hogy test
vére közeledik feléje nagy sokasággal. Nem tudta, hogy ellen
séges érzelmekkel. bossz u szándékkal jönnek· e elébe. Ö mégis 
ment a nagy találkozóra. Követeket. gazdag ajándékot küldött 
előőrs képen. De Ézsau nem akarta elfogadni az ajándékot. 
Végezetre mégis meg kellett történnie a nagy találkozásnak. 
Jákób félelem és aggódás között apasztotta a métereket. á
gyott. nagyon vágyott a találkozásra s mégis félt tőle. Ézsau 
lelki világát szintén jellemzi szent könyvünk. Az idő és a kö
rülmények kitörölték lelkéből a bosszuérzés\. Elégtétel vevés re 
nem gondol. Büntető szándékai nincsenek. Ö is halad csapa
tával a találkozásra. Szivében iszi a megbocsátás legtisztább 
szándékát. Lelkében él a testvéri szeretet melege. ág ik ő is 
látni édes testvérét, hogy annyi év után kezel-kézbe téve dol
gozzllnak egy szebb jövendő érdekében. 

Szükült a tér s egyszer csak szemben áll a két test,·ér. 
Jákób a legrosszabbra elszántan. semmi jót sem remélve. le
hajtott fejjel áll meg bát. ja előtt. Karjai erőllenednek , lábai 
mintha földbe gyökereznének. Csak két fénylö . tüzben égö szeme 

illan fel bátyjára. S szeme elött képzeletben pallos illog. 
Szinle hallja a szemrehányás sulyos szavait, testvére számon· 
kérését. És ehelyett Ézsau ráborul Jákob tesl\'érére. átöleli, meg
csókolja s örvend. hogy "aki elveszett. megtaláltatott. aki meg
hall, az feltámadott". Egymást átölel e sirnak a iszonllálás 
örömében. Benne volt ez ölelésben a megbo átás, kiengesz
telödés. Ben ne a legtisztább. legönzetlenebb test éri szerele\. 

Oh milyen nagyszerü. milyen boldogitó lehelett és volt ez 
a testvéri találkozás. Egymásra borulni; elfeledni mindent s 
csak azt tudni. hogy édes testvérek ök, kik nem gyülöletre. 
hanem szeretetre születtek. Öromtől reszketö karokkal egymást 
átölelni. a zeretet csókjával egymá t elhalmozni annyi év után. 

em is jön hang az ajkukra a megilletödés pillanatában. Csak 
az ö szevillanó szemek beszélnek. Csak az erösen összefonó
dott karok mutatják, hogy .• ök lettek ketten egy testté - . É - U 

a Jézusi megboc átó szeretetröl. Jákób a nagy lelki megbékü
lé röl tesz tanubizony ágo\. 

Felébredtek" del .. jes. feledhetetlen álomból s Jákób ki
enge ztelé-képen kénysz rité Ézsaut 'ljándék elfogad ' ra. 
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ÉZ"" U rr ' n m haj landó, hiszen lsten öt is megáldoIta gazdag 
áldásával. D Jákób, amint a felolvasolt szent leckéból hallot
luk, igy 8zólolt : .. vedd el kérlek az én ajándékomat, melyet én 
hozlom nel, d, mivelhogy az lsten kegyelmesen cselekedett én 
velem é, mindenféle j6.~zcigga l bövölködöm: kényszeriti azért 
61 é, elvevé az ajándékot". 

Edd ig szól a megható bibliai történet. Csodálatos, nagy 
találkozásról, a testvéri szivek óriási szerete térő l beszél. Beszél 
rró l, hoUY nem lehet helyzet, amikor a testvéri szivek egy

má.n nc talélhe tn énak. Hogy Istennek hatalma van egybefor
rasztani, öS8zeol vasztani az egymástól eltávolodott sziveket, 
hogy azok aztón még nagyobb buzgósággal harcoljanak együtt 
HY jobb jövendő diadaláért. Beszél arról, hogy a testvéreknek, 

h " karjá ll , ha ncm, egymásra kell találn iok. EI kell feledjenek 
mind nl S él tes ll 'é ri érzés édes örömében egymásra talál va, 
meu kell kezdjék közösen az alkotó munkát, mely lesz egy 
n pn II dicsőséges e lőha ladása . 

• • • 
T estv ' rei m I Nekem nem a véletlen adta ajkamra ez al

kalommul e meghutó bibliai történetet. K icsiny és nyomorban 
v rgödö egyházunk mAi történetét én is látom. Látom, hogy 
sz mcinll mint a sas-szemek vannak rászegezve értékeinkre. 
Ezt is félljük, azt is féltjük. Nem elég az. hogy új századunk 
az eddigiekn ,I haitl imasabb követelésse l lép fel s kiván lőlünk 
új, , lelt I telil · 1I inlézményeket, melyek kiállják a manak ver
seny I s bi zlatnak fi jövő győze lm éve l. élelképességével. Ne
I\ünk él jővőbe v tell tekinletünket még mindig hálra is kell 
szegeznünk ' kell halljuk őseinklől reánk maradt értékeink se
g Iykiállását, melye!< csak l őlünk kövelelik a megmenlést, éle
I · t. Ebb 'n a héroszinak nevezh e lő küzdelemb'en mindnyájunk
nak !,ly ul n kellene haladjunk. A fejnek is, a törzsnek is, 
M ri hiába indul el a fej, hogy gondolala magaszlosságávBI, 
ideálizmu ' áva l kormányozzon. És hiába indul el a lörzs, hogy 
roppani erejével, majorilásával diadall arasson. Mindkettőnek 
szüks ge v II, van és lesz a szerelelleljes testvéri lalálkozásra, 
mikor t I törzs szeliden álöleli fl fejet, a fej csókkal fonódik a 
lörzsr . Enétkül egy ik sem éthe!. Elvesze II mindkelló. Ezzel 
mC\lgozdHgodil\ és I 'rm t<ennyé válik mindkelló. 

Lehel, hogy nehéz az egymásra találás. Az elgondolások 
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különbözősége, vagyonunk érlékelése, szempon ljai nk mind g6116 
körülmények. És mégis .. ~ymásra kell la láljunk . meri leslvé r ~ 
leslvérél meg nem lagadhalja s meri minkel mind n elgond o
lásbeli differencia mellell is biziosan veze I egymáshoz a sz 'rc lő 
lsten gondoskodó keze. Azl akarja a jó Islen, h gy mi . belj
dosó testvérek - mini Ézsau és Jákób - egymá"w la láljunk, 
reá boruljunk egymásra s kezet-kézbe léve, szive l·szivhcz adv~. 
haladjunk egy győzelmes, diada lmas jövendő relé. 

Ez a szent Zsi nat arra van hivalva. hogy ill 8 szivek gy
másra találjanak. Vezetők és vezelellek (elsorakozl Iják a ma
lluk értékeil. Felmutatják nehéz, küzde lmes munkájukn k k '1.

zel fogható eredményeit. Elmondják az önludatos küzd Imet, 
melyet reánk maradolI drága örökségeink mcgvéd 's · ben. (cj· 
lesztésében megvivtak. Arannyal és gyémánllal fogja I imi az 
unilárius egyház lörténelme in tézményeink és aZ egyesek nev{-l 
lapjaira, kik idő t, fáradságot nem kimélvc, C mostoh a időkb n 
is kiállollak a porond ra és állollák fl harcol a győz I mig, h,,
lálukig. Mert akármilyen szegények vagyunK, mégis, még min
dig va nnak nagy é rtékeink. Egyházunk pillérei ezután is töl ünk 
(ogják várni a mentést, megmaradást, fejlődésI. Felénk fognak 
kinyulni a szikkadt egyházi virágok és minket fognak kérni, 
hogy öntözzük öket élet vizével , védjük a kerlész gOndO~8Iig{, 
val és segitsük fejlődéshez jó aratás reménységével. 

A 400 éves történelem alatt talán soha scm volt nal/yobb 
szüksége egyházunknak a hivek buzgóságára, tC8lv'::ri 870 r ,11'
té re, mint manapság. Mindennap tíjabb meglcpcl "8t hoz. Min
dennap tapasztaljuk, hogy reánk maradott egyházi örökségün
ket. vagy általunk megteremIett értckeinkcl, hol itt, nol olt, v,;
. zély fen yegeti. Úgy kell állanunk a réseken, mínt k"tonlik fiz 
őrségen, vigyázónak a po~zlon, hogy megvédhc88ük értékeinket, 
kijavithassuk a romokat. Hátha még az jut eszünkbe, hogy 
jobb jövőre sZóíletett, terjeszkedésre. hódít6S'rtl hlvatc>tt hit {-k 

varrás elveink mekkora nagy misszrÓ5 munkára 8zólítanak : f,k
kor be kell lássuk. hogy csak vállat-vállhoz vetett mvnkliVF,1 
remélhetünk sikerl Pedig. mi akarjuk kinni. hogy az unílt."z
mus olyan ennek a világnak, mint fl t~zt6nak fl kovász. Ál 
kell járja. meg keLl é1ess2e é8 élvczhclővé kelf fef/Yc hrWnk fi" 
embe,~ég hi~ velliís-vi(ág6t Úgy hiBsz k. houy "70 unitliríu. 
eszmék. etvek olyan nélkűlözhctcllen kírtQévf !wil viilljf>nflk 
minden ember számára, mint a vi", a (cvef/ . Mint (1 jó ellé 2-
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ségnek egyik legnagyobb feltétele a jó viz és tiszta levegö, ügy 
kell hinnünk , hogy unitárius hitünk is egyik alapfeltétele az 
emberiség egészséges elöha ladásának. 

Atyámfi ai! Én ugy érzem, hogy ezen a szent zsina ton, 
nagy ta lá lkozón két testvér ta lá lkozott össze. A szükség adta 
ajka mra a ha llott és ismert bibliai történetet. Én egyikünket 
sem neyezem - nem is nevezhetném - Ézsaunak vagy Já
~óbnak. Csa k azt a ka rom hirdetni, hogy testvérek vagyunk. 
Edes testvérek, kik elhoztuk ide értékeinket, felmutaUuk egy 
kü zdelmes munka eredményé t. Hitet teszünk arról, hogy reánk 
ma radott értékeink megvédéSében, fejlesztésében készek va
gyunk a legnagyobb á ldozatra is. 

Csak azt szeretném, azt óhaj ta ná m, hogy egymás értékeit 
kiná ljuk fel egymásna k. Kényszeritsük magunkat, hogy szives 
öröm mel fogadjuk el egymás ajá ndékai t. Hiszen minket me~
á ldott a z lsten gazdag, el nem pocsékolható ajá ndékokka l. Es 
azutá n tegyünk ugy, min t Ézsau és Já kób. Boruljun k egymás 
nya kába , öleljük á t egymást a szeretet ka rja iva l s ha nehéz 
igánk, sulyos terhü nk tuda tá ban elsirtuk könnyeinket : a kkor 
tegyük egymás kezébe kezünket, hogy egymáshoz simulva ha
ladhassunk egy diada lmas jövendö felé. Ámen. 

Fazakas Bé la, 
abrudbányai unilárius lelkész. 
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