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A békesség zászlója.
(Főlanaesi

beszéd t939 dec. 3-ánl

Alapige : IOzsaias 49: 22

Több, mint egy negyed évszázada már annak, hogya
kulturájában ' magasan száguldó világ tartós békességének egyensúlya felborúlt s ezt az egyensúlyt újból lalpraállitani a népek
minden tört'kvése és eröfeszitése mellett sem sikerült s a mai
napig sem. Huszonöt esztendeje már annak, hogya szeretet
és békesség Istenétöl megszentelt föld patakzó könnyeknek hatalmas árjától. fájó sóhajoknak keservesen siró hangjától lett
teljes és ezeket a szenvedés könnyeket letörölni, keserves sóhajtásokat eloszlatni máig sem sikerült, bár az igazi békesség után
úgy szomjuhozik az em beriség lelke, mint a börtönben sinylödö
rab a szabadság tiszta levegője és áldott napsugara után.
y égte len nagy békességvágyakozás . közben szeretné már
az egész világ meggyötört népe fölállitani a békességnek szép,
fehér zászlóját messze mutató hegyormon, szilárd és ledönthetetlen sziklacsúcson. hogy ott lengesse azt a jézusi szeretet
meleg szellője s a népek annak árnyékában kezet kézbe téve,
ellenséges és gyülölködő indulataiköól kijózanodva, mint kiengesztelődött jó barátok és embertestvérek élvezn é k a földi élet
szépségeit.
De ma még hiábavaló a nagy vágyakozás és oknélküli
a reménykedés az igazi tartós és egyetemleges békesség után,
mert az érdekelle ntétben álló népek ma is gyülölködő ellenségei egymásnak s az igazi békesség szép, fehér zászlóját kitűzni
nem tudják . Ki fogja, testvéreim, fölállítani azt és mikor, ha az
emberekne k és a népek vezéreinek 25 esztendő alalt sem sikerült? Erre a ké rdésre ad választ az ó-testámentum és a fogság

~

~

nagy prófétája, Éz.eiás, aki azl mondja, hogy lsten lesz a békesség adó: "Igy szól az Úr lsten : Ime felem elem az én kezemet a népekhez és előttök zászlómat fölállitom ."
h az lsten fogja felállitani hát az igazi, tarlós és egye"lern eges békesség zászlóját magas hegyormon, szilárd szikla-

,

csúcson, de meggyöződésem szerint csak akkor. amikor a min-

den más kulturájában magasan száguldó emberiség a vallási
kulturának is oly magasla tára jut el, ahol is merni fo gja az Istennek igazi lényegét s ennek következéseké ppen megalázza
magát az örök, nagy isteni gondviselés elölt.
•

• • •

,
•

Kultura I Jelenti a fejlődést és a haladásI, a mű ve lőd ést
és a tökéletesedést, végső fokon pedig a tökéletességet magát.
,Mint ilyen, soha meg nem álló lelki .folyamat és meg nem
szünő szellemi gyarapodás, melyben megállás nem leh p.t soha .
Természetesen a teljes szellemi és lelki kulturális tök éle tességet e földön el nem érhetjük, mert a tökéletesség egy eszm é nyi
csúcspont, tehát maga a mindenttudó és mindentIátó Isten. De
állandó egyesült munkával annak lépcsőfo kain fönnebb és fönnebb emelkedhetünk s .azt mindjobban megközelithetjük. Amely
nép vagy egyház, abban a balga hitben ringatja iinmagá t,
hogy ő már elérte a kultura legmagasa bb csúcspo ntj á t, a tökéletességet, s igy a zért többé áldozni nem tud és ne m a ka r,
az a né p vagy egyház a halál útján já r, lassa n elsorva d és
kitöröltetik a folyton haladó nemzetek és egyházak s orábó l s
arra hZ utókor itélete is na gyon lesújtó lesz .
Mert ne gondoljuk, hogy al utókor ne m fog itéletet mon dani rólunk. Ezelőtt két évtizeddel ástá k a Ka rolina szigetcsoport Lele nevü szigetén egy ősrégi kultura e mlékeit, melyek rő l
a ddig semm!! sem tudta k a hires arc heologusok. Egy huszezer
lakósú város nyomára akadtak , amely e zel ő tt ta lán 50.000
eszt e ndő vel pusztult e l a Csendes Oceán nyuga ti felének alás ülyedése na pján . Épületek megkövesü lt ma ra dván yai, e l ő ke
rült kü lö nböző érté ke k roncsa i egy csodás ku ltu rájú néprő l
beszélnek. És e kiásott érté ke k ma ra dványaiból ma megismerjük an nak a népnek szellemi fejlettségét és lelki alkatál. E tény

-

győzzön

meg tégedet mának

embere. hogy a nagy minde n-

ségben nincsen halál, csak feledés, hogy nem tünhetsz el a
földről nyom né lkül te sem, mert amit ma alkotsz és teremtesz,
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arról ta lán 10.000. 'vagy 50.000
le tet a késő unokák.
De nem

is lehet panasz

esztendő mulva mondanak ité--J

ma emberére, mert a vallási
téren széditő ma gasságokban jár
fl

kultura kivételével minden
és még magasabbra igyekszik a 20-ik század embere . Ma már
nem lep meg senkit. hogy rep ülő gépek szárnyain gyors röptü
ma dár kén t szeldesi a levegő eget ftZ ember; vagy hogy fi kiejtett han g az éther hullámain egyetlen másodperc alalt hétszer szaladja körül a vén földel. Ma nem tartják lehetetlennek
Piccard professzor lázas igyekezetét. mely. szerint a földről · több
millió kilóméter távolságra levő égitestekre. csillagokra akar
át jutni ; vagy hogy mű gyomroka t tud készileni. a modem or'
vosi tudomány régi beteg gyomrok helyébe.
Azonban mit ér az emberiségnek ez a csodálatos nagy'
kulturá ja. ha a kulturájában széditő magasságokban r.ohanó
e mberiség több száz milliója nem látja. hogy mindezt az lsten.
a mindenttudás közpo ntja és forrása cselekszi benne és általa.
ha nem ismeri az igazi Istent, a szerető Atyát. akinek lényege I
a tiszta szeretet s aki azt várja kepére formált gyermekeitől.
hogyalázzák meg magukat előtte és szeressék egymást. Mil
ér a szellemi fejleltség, a technikai tudás. ha az emberiJég
nagyobb százaléka megállva egy elért lépcső fokon. 370 eszte ndőn át nem tett egy lépést sem előre a vallási kultura meHa millió számra vannak emberek. akiknek nem kell a
zején, .-szeretet és békesség Istene. - mig jól folynak napjaik s csak a
szenvedés vagy a halál órájában óhajtják a gondviselő Atyát.
mint Schakespeare egyik halhatatlan művének embere Falstaff,
aki egész életében a vigságnak élt, de mikor e lérkezett az
utolsó óra és halálos ágyán feküdött s kezei szünet nélkül tépték takaróit kinjában. szivéből feltört a kiált,;s: lsten I lsten I
lsten I és ezt négyszer is megismé telte. Falstaff ekkor érezte át.
hogy lsten nélkül nem tud meghalni és hogy IstenI. a szerető
Atyá t magunkénak tudni a legnagyobb kincs életünkben és
ha lálunkban egyaránt.
Meg kell alázkodni hát lsten előll, a szeretet lelke előtt
meg a legnagyobb tudósnak is, mert amig tudását ágyugolyók.
mérges ölő gázok és gyilkoló szerszámok gyártására használja.
addig nem süthet ki a várva várt békesség napja , Az igazi.
tartós békeSSég szép fehér zászlóját Isten fogja kitüzni magas
hegyormon akkor, amikor az emberek. nagyok és kicsinyek

.

,
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egyfouuán megalt\zZÁk magukal elölle s leljesilik 8 vallási kulluninak legnagyobb kövelelményél a szereleinek jézusi parancsát Akkor majd a farkas é a bárány, az oroszlán es " galamb egy helyen lesznek s a békesseg zászlója alall angyalkénl ölelik ál egymás!.

• • •
Afiai I ~elemes _unilárius anyaszenlegyházunk 370 eszlendön ál mindig a vallási fejlődés és baladás_ a vallási kullura melegágya voll Mindig a kor szinvonalár" ;gyekezell emelni
a hillélelekel és a szertarlások gyakorlásál, hogy népünk a
szellemi, a lechnikai es minden i,ányú kullurával párhuzamosan haladjon eJőre az islenhil és a vellásfogalmak kérdéseiben is. AzI I8nilolle mindig, amil a legnagyobb proféla, e názá{eli Jézus hirdelett és megéli, hogy Islen szerelel és az emberek szerelni lartoznak egymást. De mikor ezl hirdelle, ugyanakkor nem üldözöl! más valláson lévőkel snha, bilöfál senki
számára nem faragOlI s börtön ajlól nem nyitott a máskép vélekedökkel szemben, merI a lelkiismereli szabadságol liszleletben t.. rlolla. A mi egyetemes uni lárius anyaszenlegyházunk
és vallásunk szeretelel és békességel szolgáll mindig. És azl
szolgál me is az egyház kormányrúdja mellé a közbizalom
állal elhivoll hivatalos vezelők irányilása mellell, akiknek munkálkodása irán! teljes bizalommal vagyunk.
És mert a mi unilárius anyaszeniegyházunk a vallási fej ·
lődésnek és haiadásnak , szereleinek és békeségnek , szóval a
vallás kullurának meleg ágya vnll mindig és az ma is. azérl
mi ez egyháznak lagjai úgy nézünk szerelell egyházunkra,
mini a mi legszenlebb értekünkre, drága la lizmányunkra, mint
" mi második édes jó anyánkra, akii elhagyni nem ludnánk
soha . Ezt szereljük s erle minden áldozalol meghozni keszek
vagyunk. Levághaiják a kel kezünkel, tóból lemelszhetik a
lábunkal, de ezl a szivünkhöz forrl édes jő anyál meg nem
tagadjuk és egyenellenkedésekkel éleiéi meg nem kese rit jü k
soha, soha.
.
Ennek az édesanyának az életél élleljük asajál élelünkkel és vérünkkel. jövójél bizlosiljuk egységes munkával, mi
egyházi és világi papok, asszonyok és férfiak es li az egyház
szolgá lalára felszentelendö új lelk ipászlorok akkor, miko r hirdeliük ft szerelel és békessé~ Jézusi evangéliumál, alkalmas
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és alkalmatlan időkben pgya ránt. Mikor szembe helyezked ünk
az önzés és egyéni érdek kapzsiságaival s meglagadjuk az énl.
csakhogy a köznek javára lehessünk. Az egyház életét lesszü k
virágzóvá akkor. amikor künn az ugynevezell perilériákon •
f81usi kis eklézsiákban . vagy az édesanya sorsál inléző lőtanácsi gyüléseinken áldolI megérléssel értékeljük a mult drága
hegyományait és halalmas eredményeit. de ugyanakkor időt
és láradságot nem kimélve egységesen jelenünk meg ·a hivó
szóra mindenüll. ahol szavunk. becsüleles lélekbőllakadó. jóa kara tu krilikánk és cselekedelünk annak javára szolgálhat;
Iéiretéve és elfeledve a lán olykor-olykor felmerült kellemetlen
hel yzeteket, melyekkel megbánthattuk egymást.

• • •
Remélni akarom. hogy ma. mikor reánk néz sok unitárius
tesivérünknek s más vallás u emberJársainknak a szeme, mi
egységes jóakarattal munkálunk egyhIizunknak javára s ez által
épit jük tovább azt a szerelet hajlékot, mely igazi melegágya a
jón ak és a békességnek s munkánk által hozzájárulunk ahho''''z'-a nagy mühöz, mely szerin I Islen kitüzheti II népek élelében a
várva-várt igazi és egyetemleges békességnek szép, rehér zászlóját. Ámen.
•

lma.
(Fótenácsi beszéd elöli).

Mély tiszlelettel és alázatos hódolattal állunk meg előlted.
végtelen szerete t. békességünk Istene. édes jó Alyánk. mikor
az élet és a munka sebeket osztogató harcleréről ide jöttünk.
a békesség szent lalai közé. S midőn megállunk előlted és
lelnézünk szereletet sugárzó és békességet tükröző atyai szemedbe: ime meg"zárad k ö nnytől ázoll szemünk, földerül bú·
bánatos arcunk s megenyhül láradalmaklól pihegö kebelünk.
Azlán bold ogok vagyunk ez ünnepélyes pillanal halása alaII.
hogy elh ozhalluk közelböl és lávolból életünk zivalaros. rölkorbácsol!. hullámzó tengeréröl azl az igazi kincset. ami neked
végle len érlék. nekünk s2enl talizmányunk - meri abból sze·
relet és békesség virágok lakadnak. emberiséget boldogitó ér·
zések szüleinek - a szivünk~t áldozatul neked édes jó Atyánk,

•

II
ami összeköti a mi gyönge eletünket a Te végtelen eleteddel.
Öh. boldogok vagyunk Atyánk. hogy ma. amiko r recseg. ropog
a világ alkotmánya. mi elhatároz hat juk Lijból ma gunkat a jónak tökéletesebb megélésere es arra. hogy ebböl a jóból adjunk valamit a szomorú . beteg. haldokló világnak. a melyben
oly nehez az elet.
Tudjuk. hogy kicsin ye k vagyunk. jó Istenü nk a nagy világhoz mérten. Parányok. porszemek az e mbe rmillió kkal szemben. Hogy szavunk csa k s uttogás a világ harci !á rmájában és
a levegö hullámos etherjében. De úgy érezzük . hogya szivünk
nagy. mert szeretet érzéstöl d obban. békesség vágytól du zzad
S igy a te örök akaratod sze,int é rez.
•
Ezeket a szent sziv-érzéseket világkinccsé s zeretnö k tenni
s az embe riség boldogitására ó haj tanók szentelni. mert erre
hivot~ el minket a Te legtökéletesebb fiad. a názáreti Jézus.
aki példát ado tt nekünk. hogy úgy cselekedjünk. ami képpen
O cselekedett. A nagy szeretet fund a me ntumán felépü lö igazi
bé kesség zászlójának fi föltüzését szeretnö k munkálni tovább.
amihez eröt. kitartást. türe lmet kérünk töled szeretet lelke. békes;ég forrása. Édes Is tenünk. Oh add meg ennek a népnek.
unitárius imádkozó gyü lekezetnek. amire szüksége van : az
eröt. a kita rtást és a türelmet. a szerete t és békesség munkájához Isten. örök gondviselés. Ámen.
Bá tint Ödön
•

esperes .

Az unitárizmus dicsősége.
(Elmondva 1940 jan. 14-é n -

ti

.
nemzetközi vasárnapon -

e/up
Kolozsvári)

Ezekiel XXXVI. 24-28.: .. Egybegyújfe lek titeket , .. "

A mult vasárnap a szószekről felo lvaso tt püspöki körlevél
a gyülekezetnek már tudomásá ra hoz ta, hogy eze n a napon az
általános vasárnapi gond olatokon túl es felül öröm teljes kötelesseggel nemzetközi viszonylatban mélyitjük el ünnepünket. A
Hollandiában székelő Nemzetközi Szabadelvü Kereszteny Valll\-
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sos Szö vets ég, mely immár negyven esztendeje tartja testvéri
közösségben a világ kül ö nböző helyén élő, de egy lélekkel

imádkozók táborát, egy ' ne hány éve . azzal a határozatlal kivánta megerősiteni a közös gondolat gyökereit, mely szerint az
év egy bizonyos vasárnapján minden unitárius szellemben élő
gyülekezet ennek az együvétartozásnak fáklyalángját lobogtassa.
Ennek a nagy, átfogó gondolatnak szolgálatába szegődtem én
is ma és ez alkalommal ennek vagyok a magvetője.
Minden elvetett mag sikeresen csak úgy kel ki, ha megel őzőleg a talaj megfe lelő formában elkészült a befogadására ..'
Karácsonyt. husvétot vagy más nagy ünnepet eredménnyel lehet lelkileg kamatoztatni istentiszte-leteinken, mert ezeket megelőzte s megelőzi a szokásos ünnepelőtli hangulat : Ez az iciő
kellő mértékben fel tudja melegiteni a sziveket arra. hogy azokba n csirába mozduljon az ünnepi kivánság és üzenet, gyökeret
tudjanak verni azok. az új elhatározások, melyek ilyenkor
születnek,
Ennek a vasárnapjaink rendjébe beállitott ünnepi gondolatnak a lelkekben nem igen tudotl előkészülni a megfelelő talaja. Azok a nemzetközi események, melyek veszélyes viharként áthúznak nappalaink és éjszakáink fölötl , arra kényszeritenek, hogy ösztönösen önsorsunk súlyos kérdéseiírel foglalkozzunk. Az a légkör és hangulat, mely óráról-órára litokzatosabban
vesz körül bennünket, mindenre' jó, csak éppen arra nem, hogy
riadt és kétkedő szivllnket messzemenő, világot átfogó eszmék
kedvéért lelkesedésbe hozzál<".
.
A lemondás és reménykedés meredeken ' és váratlanul
alakuló sziklaszorosai ezekben az időkben szükreszabják látásai nkat s élesen elhatárolják azt a horizontot, melyet kutató
szemünk szomjasan keres a csendesen pirkadó hajnali égen.
Ilyen sorsdöntő napokban, amikor közvetlen életünk jövendöalakulása a fegyverek eröviszonyain látszik múlani, megfásul
a lelkünk minden olyan gondolatlal szemben, mely evangéliumi
kötelességeinkre emlékeztetve, idézi számunkra a jézusi parancsot: még ellenSégeiteket is szeressétek.
Amikor nap-nap után, ha akarjuk. ha nem, tudomásul kell
vennünk, hogy a világ melyik fajlájához tartozunk, kevésbbé
fogékonyaszivünk olyan tanitásokkal szemben, melyek szerint
mncsen zsidó és nincsen görög. nincsen

idegen,

po~ány és nincsen
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Mindazonállal a templom fa lai - úgy é rze m - kötele znek, sót ennél több. figyelmeztetve ébreszlgetnek. feleiösségre
vonna k és titokban parancsot osztogatna k. Te mplomi ha ngula ttal, alázatosan és megadással - mindenek elle nére - elfogadjuk a püspöki érvelés t : "miné l nagyobb és veszélyesebb . a
vihar, a megpróbáltatás. a nnál inkáb b hinn ü nk kell. hogy velünk van az lsten. Miné l inká bb s ujt az e mberi- rosszindula t.
ellenségeskedés. szeretetlenség és gy űl öl k ö d és indula ta . anná l
inkább bizonyságot kell tennünk arról. hogy a z e va ngéliumi
szeretet lángja végképpen ne m a ludt ki. ezt a fegyverek. bombák robbanása kiollatni nem tudja". " . . . a szélben égő fá klya
lángja lehamvad. de újból fellán gol. "
A világ távoli táj6in é l ő minden unitáriuso k közös na pján
Ezékie l proféta sza vait idézem : "Egybegyüjtelek titeket minden
tartományból . . . "
Ünnepünknek kettő s célja va n: unitárius öntuda tunka t e rő 
siteni s felvér!ez ni a z egyetem esség m(!gérzésén ál. És másodszor : a huszonh á rom á lla m kül ö nb ö ző ne mze tiségeit a va llás
benső erezetén át ö mlő emberi érzésekkel köze le bb hozni egymáshoz s ezáltal a nagy megbékélést ha tha tósa n munká lni.
Vajjon enne k a második fe la datna k mennyiben tud unk
megfelelni ? Na ponként értesülünk a rról, h0!1y most a világ
egyik fel éből. majd más h e lyekrő l világm egváltó gondolatok indulnak el. me lyek mind-mind az elmérgesede tt és össze kúszá lt
emberviszonyokat kivánj á k megjavitani. Pa rla menti ja vaslato k.
diplomá ciai erő feszitése k. kereskedelmi szerző d és e k. szé d üle tes
magasságból le hulló röpcédulák - állilólag mind azér! va nn ak .
hogy lefe kezzé k. vagy é ppen elnémitsá k a fegyve rek ha ngjá t.
Vajjon lehet-e va la melyes e redm énye anna k. ha a sokszor lehetetlen játékot űző hiva ta losok módjára a szaba de lvü va l/á. sos gy ülekeze tek szerle e világon ügybuzgó munká ba kezdü nk
és őszinté n békét üzenün k az e mberiségnek ? Ha maga tArlásunkka l. beszédeinkke l és munká inkkal. ha imádsága inkka l
minden élö em bernek azt hirdetjük. hogy a béke és a szerete t
a ' világ megla rtó e rői - vajjon csa k kiá ltó szó mara dun k a
pusztá ba n ?
Félek. hogy minden ilyen igyekezetünk hegyre va ló szikla gördités lesz és éppen olya n tra gikusa n végzödik vá lla lk ozá
.unk. mint a görög rege emberéé. Félek. hogy szönyegen forgó
nagy világkerdések zajos lármájában, vallásos hitünk és erkölcsi
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felfogásunk hangja lé gynak és szelidnek bizonyul. A va,lás ált~léban belsó dolgok elighzitására, el rendezésére tudhat vállalkozni, már pedig egye temes a világvélemény olyan tekintetben ,
hog y á rn yalatokban vá ltozó é rzelem és gondolkozás ma nem
megoldás, Súlyos külsö, tárgyi, látható és földi mego ldásokra
van sz ükség, A több száz millió t szám láló katholikus egyház
róma i feje öszinte igye kezettel próbálta és próbálja a re ndelkez ' sérc álló e rókkel a béké t munkálni s úgy látszik, kevés eredménnyel. Mennyivel kevesebb eshetóséggel vállalkozhatunk mi,
szabadelvü kereszté nye k erre a nagy feladatra? A különbözó
országokban legf Ijebb husz ,nillióttudunk összeszámlálni s ha
tudjuk azt, hogy ez B szám a föld ön élö embe riség számának
é ppen egy száza lé kát jelenti, körülbelül képesek vagyunk megité lni esetleges vállalkozásunk sike ré l. Igaz, hogy ezt a vílágot
és ennek értékes eszméi t nem a mennyiség, hanem a minöség
mozgatja és élteti. A napi polilikai események hangosan és
meggyözöen beszélnek arról, hogy a két százalék a százszáza lékkal szemben diadalmasan küzd és nemesen harcol,
de a hoz, hogy mi, a világ egy százalékát k épező unitárius
férfia k éq nök, ifj ak és öregek valóban a minöség tarlalmi jellegében vállalj unk felad a tokflt, még sok hiánypótlásra, lisztulásra és egész szellemi e rőnk fri ss megacélozására van szükség,
Ah oz, hogy más keresztények, vallások és felekezeteknél nagyobb eséllye l vállalj uk az lstenországa munkálását, még sok
odaadó, lelkiismeretes, -ö nmegtagadó, áldozatos és szeretetteljes
jézusi gondolatot és érzést kell keblünkből kilermeljünk, addig
még so k öszi nte unitá riu s lé lek kell imát mondjon a jó Istenhez s soka n kell feli s m'erjük szen t kötelessége inket azon a helyen, amelyre, az élet rendelt.
A minöség jegyében élni és munkálni, cselekedni és imádkozni vallásunk liszta e reje kötelez bennünket úgy, ahogy másokat va llásuk nem kötelez he t. Az a vallás, amelynek birtokosai vagyunk, term észeténél, jellegénél, tarlBlmánál és szelleméné l fogva elöljárói szerepünket megkönnyíti. Amennyi fényl.
d icsősége t, eredményt és áldást jelentett a mi vallásunk a főld
kül önböző tartományaiban hosszabb, rövidebb történelme alatl,
azt nem annyirB a vallást keblükben hordozó emberek, hanem
a va llás belső lényege, igazsága és szeretete termelte és árasztotta szét.
lia időnként az unitárius lobogó fehér szinei magaIta
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emelkedtek. azt nem annyira a zászlótartó karol< . mint inkább
a belülről. a vallásból fellendülő. tiszta forrásként felszökellö
üde és igaz lsten meglátás cselekedete.
•
A világ nagy vallásai. a számbelileg és anyagilag erösek.
a maguk misszionáriusai k által terjesztették szerte a világon a
vad népek körében a maguk vallását. Valahogy meghóditották.
V'IIgy lelkigyarmatositották a nagy emberlerületeket. Az unitárius
vallásnak. illetve egyháznak ilyen missziókhoz sohasem volt
érzékük. Egy·egy izzó lélek magánlelkesedésből akadt ugyan
s nekivágott a világnak ... hogy az unitárius vallás igazságait
elterjessze. munkája azonban vele halt meg".
A világ különböző táján kisebb-nagyobb csoportokban élö
unitáriusok önmaguktól- jöttek rá Iiitükre s nagyon sokszor nem
is tudtak arról. hogy vannak még a világon mások is. akik
hozzájuk hasonlóan gondolkoznak. És ebben látom én vallásunk nagy minőségi előnyét. Ha mesterséges uton. rábeszéléssel. propB!ilandával. vagy éppen pénzzel. külső erők igénybevételévei sikerült volna csupán a husz milliós kicsiny sereget
összetoborozni. - úgy ma is remegnénk s bizonytalanok volnánk vallásunk sorsa felől.
Az• unitárius vallás azonban nem igy született. Szinte természe ti törvényhez hasonló jelenség. Ha egy ország. vagy egy
állam a maga belső fejlődéséb e n. társadalmi kérdései re ndezésében. politikai 'érettségében a lelki szabadságot kitenneli önmagából. már jelentkezik a feltartózhatatlan vágy az unitarizmu sért. Lelki fejlődési fok ez. melyet a világ minden embere.
minden népe ,egyszer elér. akár akarja. akár nem, Term észe tesen keletkezik. mint a fán a rűgy. ha reá süt az áldásos tavaszi
napspgár; önként adódik. mint a gyermek arcán a moso ly. ha
lelke szabadon és természetesen örülhet valaminek.
És minden áldott. örökszép tulajdonsága mellett is. minösége vitathatatlan erejében is ez a vallás ott tengődik., vagy ott
vánszorog a középszerŰ élet és világlátások, tucatmeggyőzödé 
sek szürke mesgyéjén, Azt a nagy álmot, melyet magában hordoz, még nem tudta szinesre álmodni. Azt az egyszerü , őszinte
életet, melyet valójában jelent, még nem tudta megélni. Anna k
az utnak és igazságnak. melynek letétem énye,se, irányát ne m
tudta még lerögziteni. Neki-neki lobbanó e rő vel itt-ott egy-egy
láng magasabbra csap fel. de ez a vallás a' maga nagy múvét.
CI lelkekben megépítendö előítéletmentes, igaz nagy alkotásl\t
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még elkezdeni sem tudta . Mint az elkészült, terveit megrajzolt
művésznek hiányzik még az isteni pillanat, az ihletés termelte
nagy meglátás. Pedig, amig az alkotás e l nem kezdődött, a
műveszi erő meddő hiábavalóság csupán .
Ezért áldásosak, nagyszerüek a mai naphoz hasonló alkalmak. Az egyked vü menetelés világösvényein egy pillanatra
mi nden unitárius megáll s aszivekből felharsanó sorakozóra
friss napiparancsokat hallgat önmaga feladataira nézve.
"Egybegyüjtelek titeket minden tartományból es beviszlek
titeket a ti földe tekre és hintek reálok tiszta vizel, hogy megtisztuljatok minden tisztátlanság ló I és minden botrányaitoktól.
És adok nektek új szivet és új lelket adok belétek és elveszem
fl k ősz ivet testetekből és adok nektek hússzivet" .
Sokaig egymasról semmit sem tudva, egészen idegenül,
ismeretlenül törtük a nehéz rögös nyomokat, egymas küzdelméből nem tanulhattunk semmit. A hitetlenség zordon sziklája
és a go ndolatnélküli bigottsag égbenyúló hegye között az egyenes, kertelés nélküli, Istenhez vezető uton szétszórtan, egyedül
hala dó seregtöredék voltunk s olykor-olykor kínos harcainkban
hol martirjaink, hol intézményeink hullottak el. Milyen hosszú
és milyen nehéz, milyen gyötrelmes és milyen könnyes volt "ez
út a szomorú gyulafehérvári gyülés és e közöt! a nap között.
Es most, amikor tudjuk, hogy husz millió embernek egyidőbe n
ugyanezért a gondolatért száll Istenhez imája, milyen mérhetetlenül 'új horizontok nyil nak meg befelé és kifelé egyarán\. Ebben a nagy lélektalálkozásban komoly megfontolással vethetünk
szarnot erőtlenségeink. eredménytelenségeink okairól. Amikor
minden tartomanyból egybegyülünk, egyetlen vasamapra bar,
megismerhetjük, hogy miért van megtaga'dva vallasunktól és
tőlünk ezidőszerint az igéret földje, Megtanuljuk. hogy miért
kell az lsten tiszta vizével megtisztuljunk s mié rt kell bálványainktól megszabaduljunk ?
Sokszor vadoltak meg minket, unitáriusokat azzal, hogy
vallasos megnyilvánulasainkban a negativ elemek rendszerint
túlnyomöak. És ezen az őszinte megnyilatkozásu napon valljuk
meg őszintén, ennek a vádnak igaza van. Nincs azonban kü, Iönösebb resteini valónk ezér\. Hosszú százesztendókön keresztül elislJlertetésünkért harcoltunk. Minden küzdelmünk odairányult, hogy önfenntartásunk sikerre vigyük. Hitelveink megfogalmazásával gondoskodnunk kelleti külön lényegüok meg-
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világitására. ugyanakkor azonban éberek kellett legyünk, nehogy
újabb megvetés és meghurcolás érjen. Ez a történelmi jelleg
nemcsak az erdélyi unitárius vallás arculatáról olvasható le,
a világ bármely tartományában, ahol ez a gondolat megvetette
lábát. ilyen volt ;, történelem. Ez az állandó védekezés. sokszor pedig elkeseredett létért való küzdelem. vallásunk arculatát erős vonásokhal. kemény kifejezésekkel ajándékozta meg.
Igazságunk kénytelen-kelletlen hangoztatása sokszor hidegeknek,
szívteleneknek mutatott az emberek előtt. Állandó küzdelem
hevében élni annyit jelent, mint olykor kevésbé fogékonnyá
válni sima. lágy érzelmekkel szemb~n . Ort állani, sokszor feszes
vigyázban. mozdulatlanul. - merevedést jelenI.
És amig eit a nagy történelmi munkát végeztük, amig a
biialmatlan világnak bizonygattuk, amig a vitatkozóknak megfeleltünk. amig határainkat métafával ellálluk. amig nagy ü~y
buzgalommal hirdettük, hogy legigazabb vallás vagyunk, nem vettük észre, hogy az áhitozó lelkek, fá jdalmas szivek és
szomorú sóhajok az igazságon túl is várnak valamit: meleg,
elömlő szerető szivel. Igy .magyarázható csupán, hogy Istenutunk nyilt és egyenes járatát a nagy világon sokan elismerik,
különösen a müveltek. a gondoikozók. de mert ebben az e1ismertetésért folytatott küzdelemben ' meggyőzödésünkh e z szilárdan ragaszkodtunk. mert az igazságot és meglátása inkat a z
embereknél is jobban szerettük. megmaradna k véleményükkel,
de még nincsenek tagjaink között,
Ha valaki most újabb szemrehányást tesz nekünk s az
öszinte beismerésböl tökét kovácsol ellenünk, az ne"TI belülröl,
hanem kivülről itél meg bennünkel. Ez az unitárius történelem
elkerülhetetlen volt. Sors az. hogy a történelmi felad a ta ink kezdeti vállalása és sikerre vitele rovására volt vallásunk bensö
tökéletes szépsége kibontakozásának. S mégis. ha újra kellene
kezdeni a harcot, újra igy alakulna az.
Most. amikor husz millión foghatunk kezet, amikor egymástól függetlenül elindulva ide érkeztünk. úgy érezzük, hogy ráléptünk az igéretföldjének ösvényére. Már nem félünk az elpusztulástól. Belsö meggyőződésünk, hogy hitünk igazsá gát ezen
8

világon semmi meg nem törheti. Sem emb erek, se m vih arok,

sem háboruk, sem gyülölködések; a föld és az ég elpusztulhatnak, de az unitárius vallás mindörökre megmara d.
Most ebben a szent bizonyosságban és közös erösségben
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várj uk I s l e nl ő l a megli8ztulásunkat 8zolgáló liszia vi7.et. a k ő
szív helyeI! II hússzivc t. Ez a talál kozá. új. k ötelezö erőve l
szó lit fel bennünkel. vil ág unitáriu sa it. hogy az egész nasye mberi ség lelke. mini szü k.éges tat aj cl va n k észülve arra. hogy
va llásos C8zméinkkel azo n bcllerjescn gazdálkod ni tudjunk .
Erre" munk ál f.l a nemzetközi vasárnap leginkább mi nket
lelk esi t. Nekünk ki mond halai la n so kat j elent huszonhárom nemzc t hu sz millió imádsága. Hi sze n Erdélyben uniláriusnak lenni
a törl énelem minden idej én ke ll ős egyedüllétet jelentett. kétszeres árvaságol. Ezen a fö ld ő n minden unitárius ahoz a néphez
tarlozol! . melynek so ha egy békés százada nem volt. Ah oz a
néphez. akit ta lá n az cgész világon a legtöbbször vert földh öz
II törlénelem. Vih arba n áll ó nemzet voltunk. akiket nehéz idők
ben kegye ll enü l ma ~á ra hagyolI a sbrs. És ebböl a magára
hagyol! . árva n ép ből. az örökk é küzdö magyar lé le kb ő l n ő ll ki
az unitáriu s vallá s, századokon á l a legmagányosa bb. a legtöbbcl üld özö tt Egyház a világon. Nekünk. legmagya rabb vallás na k j ól esik hu sz milli ó ember imádsága. Él e tünkb ő l a magya ri és az unitáriu st nem tudjuk ezekben a napokban kül önvá lasz lani " ha faj lánkn ak nem lesz bizonyosa bb jöve ndőj e ,
úgy vall ásunknak se m. d e ha az új távlatokat felt áró nemzetközi találkozó templo mi áhitata nagy, dicső jövendöt igé r. nkkor
rendü letl enül hiszünk abban, hogy örömünk és boldogságunk
lelj es lesz. Ámen.
Dr. Fikker János.

,

Ember tervez. Isten vegez.
Alapryc: Móze. I. könyve

!i~ .

ré8z 19- 20. vero:

Józ8e f pedig monda : .. Ne félj etek, II
gonosz t llondollutok én ell enem. de az
Islen ozl jóra gondol to fo rdiI 6 ni ~,

Sokan vallják a legkomoly abb m eggyőzöd ésse l. hogya
vallás szerepe c8upán abban merül ki. hogy féken tart8a a tár.adalmi rcndel. megzabolázza a szert elen indulatokat. gá lat
.zabjon 8Z 6tanla8 8zcl'\vedélyek mindent elboriló árad a Iának.
Ko tönösen je llemző e felfogáS valIóira. hogy fl vallásnak ezt IS
~
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korlátolt. szűk térre szoritott szerepét sem önmagukra vonatkozóan tartják fontosnek. hanem elsősorban másokra kivánják
reáolvasni. A mai felvilágosult embemek nincs szüksége már
az ilyen divatja mult régiségekre. mondják. de ha már megvan.
tűrjük el. mert mi lenne, ha a nép egyszer nem félne Istentől.
hiszen igy is milyen világot értünk. E felfogás szerint valami
olyan szer<!p jut az egyháznak a társadalomban. amilyent egyik
legkiválóbb irónk igy ir le. mint az ifjú Báthory Gábor válaszát
papja korholására : ;.Azt mondom kegyelmednek, nem bánom,
ha 'ki szolgám. intse engedelmességre irántam, de ne felejtse a
kenyeret. mit tán holnap tőlem kap". (Makkai: Ördögszekér).
E szerint olyan a pap. az egyház. a vallás a lélek városában. mint a doktorok, kórházak. egészségügyi intézmények a
társadalomban. Jó, megnyugtató tudat. ha mindezek léteznek;
szép. nemes hivatásuk elvitathatatlan. áldozatot is készséggel
hoznak ezek fo/'tartására. de mégis azt tartják igazán boldog
embernek, ki Késő vénségéig sem kórházra. sem doktorra. sem
palikára nem szorul.
És amint sokan egészségesen nem kivánkoznak a kórház
ovosságszagú, józan. fehér falai közé. hanem betegségükben is
elöször is valami jóféle háziszerrel próbálkoznak . ki bevevővel.
ki rákenővel , éppen úgy a lélek világában is sokan húzódoznak attól a lelki gondozástól. épitéstől. öntudatositástól, amit
az egyház. a vallás nyujt az ő szertartásain, vallásos gyakorlatain s az ezekben gyökérezö lelki élményeken keresztül. E
"modern" felfogás és gyakorlat hivei is tudnak ajánlani jóféle
háziszerekel. Ujság. rádio. társaság. sport. vadászat, kirándulás.
tánc. szellemidézés. asztaltáncoltatás. szivderilő jó kicsi itóka.
mindmegannyi háziszer a lélek ápolására. Mennyivel korszerübbek. vidámabbak. divatosabbak mindezek. mint akomolyan .
meghatározott órában hivó harangszó, a sokszor kellemetlen
szorongást okozó prédikáció. vagy a lelki ujjászületést elváró
urvacsorai szertartás.

Félre ne értsen senki I Nem ki~ánok a modern társadalmi
élet nemesebb szórakozása i feleli pálcát törni. Magam is tisztába n vagyok a napfény, a vitaminok. az új lelki gyógymódok
népszerü elméleteivel. De hiszem é. saját élete m fájd a lmas
tapasztal ataiból tudom s ezért meggy ő zöd é ssel hird ete m. hogy
a va llás mindezek feleli álló. pótolhatatla n éle tvalóság.
Készséggel elismerem a vallás és az egyház müvelödés.
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IÁrsa da lom ola kiló e rejé!. szerepe l. Meg vagyok gyözödve a rról.
hogy mÍls II szín " kuliurá nak aszerini. hogy a buddhizmus,
I, · I' sz l n ség, 111 0 ha med á niz mu s, v"gy II bolsevizmus e mlöin
n · v II, d · I( fe l. Tudo m, hogy az orvosla nn Rk, csillagásza tn a k,
" v I· 'Iu do má nyna k, épi tésze tne k, mi nd az egy ház nI elegágYába n k li k ki magvai s az egyház volt évszázad okon kereszWI
zseng pa lá nták l, rtesze ,
E tá rsadtr lmi , sze mbeszökö , e lsö pill a ntásra feifogha tó
m ·gn il vá nulás k me lle ll va n azo nba n a va llásna k és az egyhózna k egy bclsóbb, sze mélyesebb, hogy úgy mo ndj a m név hezsz ' 16s n 'imze ll rsze is, a me ly ké tségbevonha la tla nul az egyénh z, ,hozzá m-hozzád szó l. a melye l ne m le he t vissza ulasi lani a
szo l, II m gj 'gyzéss I : hog "a cin1Zell ismere tle n", vagy, ho)/y
"isme r lle n 1,..lyre lá ozoll " ,
Mind n mb r élelébe n van na k vá l ágas órá k, megpróból kü zde lm e i" l e ró lapaszla la lok, keserü csa lódások. fájda lm as Ibuk ás 1<. Ol s nkor hi á ba közve til a ha ngszóró könn yü,
vag ' n héz z n ' I. o lya nkor a lá r aságba n ügy é rezzük. mintha
mind n f Iha ngzó vidám ne lés a mi e lese llségü nke l csufolná
S soksz r még a sporiba n is keserüen ke ll lapaszta lnunk a
bibliai m ndá igAZ ' gál : "n e m a g orsaké a ful ás és n e m az
r sek tr küzdele m",
nagy , n mzeli. vagy lá rsada lmi Iragédiák sa k a kk r ál na k ig ?á n ' rz ' ke lhe tó kké, a mikor azoka t
az ös z I vó egy -ni él tsor okra ele mezzük. Fájd a lmas lá tvány
leh I fl
ala l ' r v ' r s sebesü llj eivel. né ma ha lollaivll t. de csa k
akkor t Ijesedi k b igazá n a sziveIt' pó fáj da lo m, a mikor az
assz n , 8 s_ü l- , "Ali a gyerme k e lóll bizon, ossá vá lik a
h mály s ej lelem, h gy nin s kil vá rni löbbé,
z m rll " lár ·adalmi. oszlá l),. vagy ne mzeti elnyoma lá s
le nye. amik r ol asunl, róla , de kinz ' valósággá a kkor vá lik
t Ijessélléb n, Amil,or bet \' - fa la tunkig, gyermekeink
ruháiói!!, kön ' véig,
szivár g le ma rÓ ize, ~egrázó a
ha lól fenstig . komor pompája, zord l,erJelhele il n ege. de számunkre akk r válik erzékelheló valósággá. amikor aj tónkon
k pogta t cs ntkeze,
z tet il -tm nehez. ellyéni kérdései",,1 tanil szembenézni
" ""lIas tis az egyház. 'linthog}' e 'zembenezesek tegragyoil bb p idII; . entk ' ny\'ünk, a BibJi .. lapjairól
zólanak hozz nk le~több biztatá ·S81. tIzéri van minden kereszlen}' lemplom
kin)'itllsr", olvasásra ké z~n " Biblia.
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A felolvasolI rész előzményei mindenki előll ismeretesek.
hiszen alig va n az Otestamentumnak rokonszenvesebb. szivünkhöz közelállóbb alakja. mint József. Eletünk minde n öröme es
csalódása feltal ál ható történetében . Szülői sze retet, testvéri irigység, élellel-halállal való leszámolás, testvérá rulás, csalárd könynyek et hulla tó álnok csalás, váratlftn sorsfordula t. kisertő csábitás , börtön söté t mé lye, váratlan eme lke dés, ujra találkozás s szivből jövő megbocsátás olyan ga zdagságban rétegződnek egymásra életében, mint fö ldtürődésekbe n a drága é rc
vonulatai.
E gazdag. szines élmények ből és tapasztala tokból összetevő dő mozga lmas életnek minden életbölcse lete e mondásában
kristályosodik mindnyáj unk biztatásává, me lye l abossz utó l mé ltá n rem egő testvére khez szólott: "Ne fé lje tek, ti gonoszt gon· dolta tok é n ellenem, de az Isten azl jóra go nd o lt a ford itAni ".

Azt tanitja nekünk e vallomás, hogy sokszor. amiér/ a
le,qtöbb könnyet hulla/unk, amiért legtöbbet bánkadunk. a z /
teszi az ls/en az Ó csodálatos gondviselése által életünk legnagyobb áldásává.
A va llás szerepe, fontossága épen abban nyilvá nul meg
s a bba n ju t kifejezésre, hogya hit, az Is te nbe n való bi za lom
ápolása ál ta l lelkü nke.! a világon tapasztalha tó gonoszságokkal.
rossza l szemben ép itő magatartásra neve li reá.
A va llás legfontosabb hivatása az e mberiség é leténe k letűnt évezredeibe n ab b a n nyilvánult meg, hogya kül ö mböző
korok m űve lts ége erkölcsi szint, je szerint az e mbert a földön
találh a tó rosszal, mint· az élet legfájdalm asa bb tapasz ta la táva l
szemben, győzedelmes, alkotó magatartásra birta .
Felfogásom sze rint a vallás jövőjét sem a hivbtalos tá rsa dalom ese tl eges üldözése. vagy pártfogása dö nti el. hanem az
a kérdés. hogy tud-e a vallás az egyes embe ri le lkekben olyan
vágyakat, re ményeke t. hite t. meggyőződés t ébreszteni. a me lyek
az egyre szaporodó gondoktól , félel m e kt ől gyötört emberi
lelkeket győzede lm essé legyék a rosszal va ló sze mbefordulá sban. Le gŐSibb szem befordulás, á llásfogla lás a rosszal szemben
az volt, amikor az ember megszemélyesíle lle tapaszta lata tá rgyait s a térbe, id őbe kivetitve azokat : incselked ő. megejtő, rontó, e l veszt ő sze llemekkel népesi telle be képze lete világá t. s azok já tékána k. vagy harcának fogta fel az emberi élet-

19
vá llozásoi t. Sűru rd ő k mélyén, égbenyu ló hegycsúcsok
'jén, flZ i ~ mer il n, lil okzalos viláKból eredő rorrások környél,én v, 1t6k e sz II mek lakozásá t. Régi á ld ozó helyek. á ldo:w li szoll/'so l<. örd ögüzpse k, boszorkányégetések történetei
b 'szé lnek • relrol/I.s véreB valóságáról, halálos komolyságáról.
Ezd,nek gyen s le.zii rm tlzo ttai tlzo k a nép S tanu liabb oszlá lyol, körébe n egyMá nt, nviltan, avagy titkon, de - kiírtha1,"lunul - é l ő bilbonás szokások , amelyek e lött még tlzok is
hódoln ol" a kii, mtl.kép, büszkén kérkednek hitetlenségü kkel.
A lucl tl lo9 rendszerező gondolkozás aztán rendre válaszrll lul húzott közéjü l, : két csopo rira , II jó és a rossz csoportj ára
osl,lV'l ti liIol, w lo", so rsd ö nt ő e r ő k I, lsten és a Sá lá n, angya101, és ördögöl, csoportjára osz la n,," e felfogás sze rint a világ
e rő I. Öröl<, swlwd otlun h." cban á ll ana k e lábo rok egymássa l.
Az !tIb 'r oZ ő gyarl óSágábun, ese ndö voltába n, hol az egyi k,
hol ö m6sJl, csopo rt h"l a lm ába si k, Gyakorlatok, szokások,
sze rta rlá sol, " lukult"I, ld ti jó megn)' résé re, fl rossz tévolte rI"súru, V",úzsig I" ron Iá. elleni érm ek, ráolvasás, fü s lö l ők, il1"lsze r k, ünnepi szinei" Sz rla rl ésos mosa kodá so k szolgá lj á k
e relrOK6s sz'rinl tlZ örök ' mb ' ri
It, a jó megnyerésél, a
rossz lí,vÓl1tHlí.s(",
Solwn megh,II órozoll dálum okba n hisznek, ami kor ti Jelenésel" VtlHY Dó"i el I'önyvéne l, titol, za tos jóslatei szerint belelil,
az Id ő telj 's.éHe, m 'H harstlnntll, tlZ it ' lelet hird e tő Irombitá k
s ti Bárány clfoijl"lj" til.
hiré lyi szé llél, il ' Ini elevene kel és
höllolltlJ. "AmJllOr til, lste n el1öröl minden könn ye t és ha lá l
nelll lesz löbbé, s' n. HYÚSZ, . em l<ill l1"., s m fájdalom ne m
I sz löbb é, mert tlZ e l ső l, ,1111 ul1,,1<. .. (J I. 2 1. r. 4, vers,)
Azol, u k '" "z t ~ n y hil fcl el, zelel" Ilmelye k hisznek az
e l őr - Ir n dű l • la ní.bun, flz l m neljél" hogy az ember sorsa
szü lelésö IlJlltl nulúbtln mell'" s't , II 'I' II, némelye k örök kér hozatru, nÓII1,1 l, öröl\ boldoHságru I vén elhi vtl tvtl,
lu"c1 8ziijórú, lörv ' ny • igazságaI hird lő prófélái sz rint
b 1I0i mi ,,!! sz "vedell ti véltlsztoll nép , Jobol m gpr báll .. tésai
l<tlzben liliIOs bOMöl"\ ' 1 vádoltá l, burátat, m rt szerintük II rossz
I. ten büntetése u bOntII, ri,
I orUlIl1 iHen sok ömb're az ,,1,1 I,'rhei t, mellpróbáJt61éseit,
,,[ell YCi;c t sötét Jövend t 6 val, v c! l e Jl ~ n jtltél,énal, teldnti,
lI1c1y '" cHcMu t mind II mOIl"sebbrendO ct'II, erkö l si törvényt,
l<rts,"lu st "9"''''nyl, E mind szél sebb I,örökbe n tNJedll divelos
80r.
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új pogánys/!'1 szerint e világból hiányzik minden céltudatoSSág,
erkölcsi alaplörveny, Elvész a jog, igazság, szerele l ereje az
egymássa l szembenálló feifegyverk ezelI világhalalmak, félel·
messé dagadt mammuth ·vag yonok, szabadjára engedell ősi
öszlönök gigászi lusájában.
Szinte remenytelen feladatnak látszik, ezekk el az egy·
mássa l ellentélesnek látszó hivatalos, vagy titkon vallolt néze·
tekkel szemben, vagy azokk al egyidejü leg hirdetni a ma meg·
félemlileII, hitében csalódott emberi st'gének unilárius vallásunk
szegletkövet alkotó alaptételé!. hogy eg y az l sten, ki minden
rosszat jóra fordi/.
Az a l a pvető hiba, mely a rossz k érd ésének sze rint em
egyedüli helyes megoldásá t megneheziti ige n so k lélek számára,
rendesen a kiinduló pontnál csúszik be életfel fogásunkba.
Mindannyian olyan életel a karunk, amelyből a baj, a rossz, a
küzd ele m ki legyen rek esztve. Ped ig az olyan életben, amely·
nek szótárából hiányoznak a szava k: baj. elbukás, k önn y. fájdalom. elveszli k értelmüket az ilyenek: jóság, győzelem,
megvigaszlalódás, együttérzés, önfeláldozás, barátság. Aki
nem nézett so ha szembe a bajja l, nem tudh atja , mi a bálorság. Aki nem tapasztalia mi a m agányos elh agya lollság, nem
tudh atja, mit ér fl hű társ. Ak i nem volt ki sért ésbe n, nem ludhatja , mil jelent 8 Z á llhatatosság. Aki nem elle a szolgaság
k önnyes, fekete kenyerél, nem ludja felfogni, m il jelent a szabadság fényes napja. Aki nem állott a halál sölét örvén yé nek
parlján, nem tudj a. mit jeleni az élei drága lehellele.
Ne ért se n félre senki e relfogásomba n. Nem a karo k az
oszlopszen tek , a lisztes örömö kel m egve t ő rid eg önsa nya rgatás
keltős erkölcsének prédi kálorá vá szegő dni , csupán az t hirdetem,
hogyha van bennünk egy parányi hit, egy lehell etn yi krisztu si
sze.lem, akkor a vi lág rosszasága, gonoszsága a lélek világának kereszlényi, titkos törvényszerüsége szerin t a j obbik énünket kell kiváltsa belőlünk.
A baj , a rOS8Z. Isten világkor mányzó rendjében önm agában veve sem leges nagyhalalom . Végzetünkké csak akkor válik, ha megfu tamodunk előle. ha kél ségbeesésbe, létlenség be,
könnyelmüBéube kergeth et. Vi.,ont az emberi ség nagyj ai, so r·
8ának előbb v i vő i új élethi va lá_I, nemesebb, nagyobb, egyc te·
mescbb feladato kra való elkő te l ezést nye rt ek a reájuk zúduló
r08SZ őz ö n~be n .
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MI I ~ I! \lol na J"",db II. ha le.lvé re i ne m ind lUtl l< I v é ~
ze l e ~ n el, Indult uljá m ? ERY núv le le n I , • .Ior. olylln mini "ol,
mÁs mill ió . .I ,\,.us \l lI flR lörl<' ne lmi " 1,, kJ fI o IICI·cs2.le n II II mind nvÁJ unl, esz mé n),I, é pé\l . Su nl Ge lle r! p ll , pö k o f<,lclme, . meredek rn élye bö l lé pcl! fl Z örö ld, é vn lósflgb" . M tl l ytl~ . Mo hó S
,II n n vált mind e n ma gy", ó lm1\\\lá . Dtl vid pc re n 810 1<) 6 . 11
d é vfll vá r , ö lé l
ve llt ő dil< " hil sw ba d stlg vé rifl nuinok
1", lh fl I8 1If111 rc ndj é be . Mikos Kc le me n. Rodos ló bl1n Icll Z ógo n
, o hn el ne m ,mol ó fé nycs c,i ll agfl . DiclIC ns n kko r jegy zi
I
m ll~fÍ l egy é le ire a z e lfl 1.111. lel k lle n ló rsad f,lmi inlézm n ,c k
0, lo l'Oz6jl\vn. amiko r a rcá n s zé g e np irre l I'e lle ll apjá l az fi d " ol; börlö 'Hi be n lá lo!'!a lnil1 . Sé h nyi fl rc;:i ló r, d a l",i re nd
összeo mlás{,n " l, fl kilszö b ' n kölcsö nöz é l I \Ic i és I l! iv I
új 1",lfl lm l1 l. hivo llls l fl ne messé;: ö nm agállcjti rnló oszló I n nok.
Ko",ulh A "il,igo,i szö l'11 y,1 összeo ml á" ulá n sze rez szó n kla IAivA I. "zcrcplésc ive l so ha nddig ne m lapaszifl It r l< nszenve l.
m f'f.!b ecs n l é ~ 1 fl rn agyBr nÓvllek.

Soka n Azl ne re ln é k. ha I1Z e rl' ö1csi vilÁg re nd is o lyan
lörv é nye k sze rI ni müködne . mini a mil ye ne k a mun ko1;1d ö s fl
munkás közli viszo ny l sza b á lyo zzá k. Bizo nyos szó mu jö l v égző
mun lw ó ra ulá n. e nne k m e", fe l elő bo ldogsóR' p ' nzegység be n
fize lelI munlw o rnbé rl sze re ln éne l, mind e n h pl véfl ' n p nlos
lesui molássa l. Enn ' i suly ,\ jócse le ked e lel d o bva II m ri ll:
eg),il< s erpe n yőj é b e . ugynnfl nny i s ,., ly,\ örö mme l. bo ldogságga l
sZNelne k leh llznlni I1Z é le t m é rl eg ne k fe léj ük es se rpe n yő
jé t. Azo nba n go nd oDuk csa k meg a ll1pOsfln. /,lZ il e n üzlel ze rű
leszó molás nnl ho l le nne az erkö lcs i nng)'ság. kivá lóság. hol
len ne fl jólelln ek e rkö lcs i é rié ke. IHI II jó l ne m ö n mflgáérl. hane m m eg fe l e l ő jul n lomé rl kd ie ne csele kedni. Vol nfl·e magasa bb szemponi bó l é rlé ke I1t. il 'e n erkö lcsi cser -ke reskedele mnek ? Hisze n akkor ne m a z é rd e mese l" hfl ne m I1 Z é le lmese k
nye rnék el II pó lmót. Milye n szeg-é ny le nne ftZ c mbe ri ne m
tö rlé nclme "zok nélk il l. a ki k jula lo m né lkül illó k ki HZ ig"zsti ~é rl " mércflPoharnl. villé k " Go lgolh,ira II ke reszle l. e tté k
egy sohn nleg ne m II1(1od oll esz m é ny ~ rl " bujd ostis. ho nl"lanstig ke n)·rré t. Milye n sölet le nne nz igOl:sóg világa . ha elh" lI~ flll ~ k voln a az id ők folya mAn. mlÍ r megszó lalásuk elö l! azo k.
" kik fe lfe de zéseikkel nem. hogy e 1ism er~st nve rle k vo ln6. ha nem ií ldözi(olésl sze O\'edtek é pp~n megisme rt. felfedezett igaz.t\.~uk kor~~akalkoló vQlta miatt. Hisz n. ha úgy le nne. a kko r
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senki sem merne ellentmondani a meglevö hibák nak, tévedéseknek, gyarlóságoknak . Akkor alkalmi kis hizelgökböl s a
mindenkori hatalom hiuság,j( le~yezgetö élelmesekböl lennének
a világ koronázatlan nagyjai.
Nem incselkedö szellemek megejtö játéka hát az, amit
közönségese n rossznak tek in tünk életünkben. Nem is a közönbös sorsnak vak játéka. Nem elöre elrendelt kárhozat, vagy
átok.
.
A rossznak határozott szerepe, hivo/ása van a gondviselő
Is/en világkarmányzó tervében , alko/mányában s végeredményében az emberiség legnagyobb nevelő, f~gyelmező, új kezdeményezésre serken/ő, kifogyha/atlan erőforrása. A betegségek,
járványok, csak száz esztend övei ezelött is szörny ü csapásai
voltak a tehetetlenül vergödö emberiségnek. A tenger sok könny,
félelem, rettegés új, nemes telkesed ést gyujtott a tudósok lelkében, legyözni, korlátok közé szorítani e csapásokat. Országok villonI/ása, háboru k pusztilása , anyagi, lelki javakat felörlö, hihetetlen méretü fegyverkezé se k ostromolják szüntelen
a jó Isten gondviselésébe vetett hitünke t. Azonban én ezek
közt is hiszem , hogy e fájó vajudások is addig kell emésszék
az emberiséget, mig az elviselt, mérhetetlen szenvedések tetöpontján új, teremtö társadalmi megoldások felé vezetnek az
emberiségnek ma még ismeretlen, vagy talán csak ezután születendö nagyjai. '
A térképeken régebb sötét foltokkal szokták megjelölni
azokat a helyeket, amelyeket nem ismert az akkori földrajztudomány. Minden tudósnak, minden utazónak az volt d leghöbb vágya, hogy ezekbe a foltok ba belerajzolhassa a felfedezett fólyókat, hegyeket. Bátran vágtak neki a felfedezö útaknak,
kezdetleges eszközökkel. iránytű, göz nélkül s fedez tek fel
ismeretlen földeke t, világrészeket.
A mi életünk térképének is vannak ilyen ismeretlen folljai.
Ne riadjunk meg tölük I Nézzünk szembe velük, közelits ük
meg e lszántságga l, lelkesedéssel, hillel s meglá tjuk, hogy so ha
nem re mél t új partok titkos öblei, rejtelmes növényei tárulnak
le l elölt ünk . Gondoljunk a József sorsára s ha lesz hozzá ha sonló hitünk , kitartásunk, mi is elmondhatjuk ve le: "Ti go noszt
gondItatok é n ellenem, de az lsten jóra gondolta azt fordit a ni. "
Mindez, mi nt a Józse f életében a miénkben se m jön önm a~ától. Hitre, mély me~gyözödésre , eröre, kitartásra van szük-

~f!!(j nk, r~f,(·k ,

Im (\l yed A~1. I)nmhl/unk vlz;.p.6InI61 ,
rAllóJnk, .u)t1dfkIlJn k mtrll'íl1'iéf.fl, /i7. okn61ktjJ vI,16 hlú~6~(jk
I' II'hflYt\~~ I , Il'm(mr/f,f>I, /ít1lu(!tlI6§ vó 116§ ·,klllcsl lel(;I, ilnrcgyr l.
/11fl, óm ht rl t\rMlnk JÓVMll,k ~7.tm el ő l! 'fi "ó.ól kl v6 nj6k mlnd'n

r>Nliu komoly

IlIr, .(lnl<(, el1,
kJ v6n nf VCl lnl. ·Ish II likőr m glll rl l>n I (I ml unll6rIU8
tuvl,67.y nll Inl tlunénvelv I. lelki 1/lfi116lv ó l R vl,IIÓ8Q~ Uytlk(j(IiI lóivIl I. R7,('Kel I1Z elh lí16'<J1.60 ka t klvt\ njók meu(;rl clnl b nIlOn i, II nllUYl'fn lekc-1 mCílc l(l7,(l helek vll<~7.(, ·", I·k 7. 'f,él.
Mln dtt/', e lJ~m e,(1 m , II mili v6 I M;H (j~ Id ő k h ·n ncm könn yU
(t lfldhl. IJI' ht\ ri ynn Yll nn ök, I' klk h flS8 7.Y ·v(· k ~(j ,(,n minden,Ill lom (' nd lln~lc, t.(ll( vllUy(,nl !tyCíJ lh ' SH 'n ·k. J I(;n yú n V(l nnLik,
óldk /lZ élf l rrH!Vlifltl IIlVMtá l. ml. I rj u ~ (,~ Id ej ét k'm ny I" nu I ~I>~II I 1l~11I 1, (·1, hOBY mfiQ\J knlik l udom~ n y l . (,k l·v Ici ~zc r zénrl, I lt\ nwln Vl~b lfl, t i M, Inll f. 6vr k s?I~("U ~ óRt.l 1, h (l~y m s·
IEftk k I f h t,~(· n f. k . 11 6n YI, n v(,nnok. oklk rt zc lnrk. rórndnok
ff le. I,(,uv It\ n oln l. rC~ I C fil, ' (lJz(j inL V(ip, y ny ·Iw· k ·1 I Bn ulh űs
Mnt> I" I lól V/lJjI, n, ~ö l< li I·lld .
nk ·1 (·pIl 6sc, , c nd~z ',c~ é"(j , 1i r.lud fl l (,l>f l tl~ó . bens 6é~C88 ' I Ielr n t ,d mri ne óld oz l ő l. odóó dt\,,1, l/i rOd ,81?
TudWl1, h ()~y mlndn y(\j yn l< ól I 'nel< I' (l nyvé b·n v~ nn r,k
(,I vó n rtljdö lmlj6, l evő r •. mf~p , , I (,1(\ rrJI!7.0 Iek, /Imely kn k "rhJlrr,fI. (!(\iJt\ 1 H.I< t\I~ re rr(l~nl nem ludju lt. Il y nko, lesyU nk
(wv, mill iilIi (I lYón k/i nyv .1 pl vliSfil'ín l<. m ·Iyh n{- hón y 80'.
vl1gv (,Ielhl IdF~Ö n :
nil I l me' II'n nyelv!'n vun I,VI,. N
I nOr/JO nl, ~7.óf ró l ő ll C , ~? II n.
IVII88UI< I(lv(ll,b 11701. omll
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megőrzése mellett arra is ügyeljünk , hogy mi sohase kevered-

jünk abosszuállók, kereszt·ácsolók táborába, hanem inkább
maradjunk a kereszthordozók közt, mert Jézus szerint azoké
a felJámadás és az élet mindörökké. Ámen.
Kövári Jakab,

A megtartó hit és bizalom,
(Közönseges)

Alapíg" MI. VIII. 26. : .. Mil féltek óh kicsiny·
hilü ek 7'"

Keresztény Testvé reim I A szentirás gyö ngyei közü l válasz·
tottam ki az alapigét, melyet felolvastam elő ttet ek. Az é le t nagy
tanitó-mesterének, Jézusnak az ajkáról hangzottak el e szavak
l ege lőször, de azóta is annyi sokszor ismételJe e l nem egy vezető, ha bátoritásra volt szükség. Egy rége n lejá tszó dó ese mé ny
szűlJe ezeket az örökértékű szavakat.
Egy alkalommal J ézus a galileai tenger partján tanított.
T a nításának befejezése után elhatározta, hogya tenger tulsó
partjára megy a tanítván yaivaL Az el határozás t tett követte.
Nemsokára egy kis haj ó ba ültek és szép lassa n e lindultak. A
tenger csendes síma tükrén biztosan h ala dt elöre a h ajó. A Meste r fáradt volJ s a h ajó ütemszerű ringása álmot csalt sze mpillái ra . Félrehuzódva a hajó egyik részé be, mély álomba szenderült. Vidám beszélgetés közö Il telt az idő , ami nt eveztek tovább a tanitványok. Gyönyörködtek a felhőtelen égben, a leme nő nap arany súgaraiban s a tengert övező hegyekbe n,
melye ktöl mindjobban távoladtak. Egyszer csak a lá th a lár szé·
lé n fekete fellegek torn yos ulását fedez te fel fürkés ző szemü lc
Mindjárt gyorsabb evezés hez kezd e ti e k, de haszta la n, me rt a
fel hő fé lelmetesen közeledett. Már a viha r e lötli szél is je le ntI<e ze tt . A hajó a hullámok játékál köve tve, mind jobban ke zd e ti himbá lózni. A szé lböl nemsokára vihar letl, d örgött, villám1011. A szelid len ~e r tarajos hullám o ka t ve tve, há nyko ló do tt. A
lanitványok mes ijedve, minden erejükel me~feszilve. küzd ö llek
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" hullámai, közötl. Megrémülve gicIlek o még mindig olvó J _
zlIshoz és rcsz lw ló han Kon mondták : .. Ments meg

Umm.

mert

e lvesz ünk" , Jézus fö lébredvc, lá lla 8 tnn il ványoll I, ~ t sógbccs ' s t
S ha tározolI hangon szóio lI hozzájo k : "Mil fé lt ek, 6 h Ilic.inyhitüel<?" Aztán - irja tovább" biblia irój" "megdorgálá
a szele lte t és a tengeri és l ő n nagy csendesség", A hoj '8"
be nn e ülők szerencsése n e lért ék a tulsó partaI.
Eddig van a törlé nel. moly J ézus ajakára ad la II fe lolvasolI, ö rökké értékesnek maradó igél<el.
Testvé reim I Ez a tö rté net is egy azol, közü l a biblia á lt a l
megörö l,ile ll tö rlé nete l, I,özü l, melybe sok o ldo lró l Iwpaszlwd.
ha til, bele a go ndo lk ozó ember. Egy 8zol, közül. melyet a kül önhöző vllllásfelel<ezetck hozna k fe l a mag ul, "IIABPonluknak
igazolására , Aldk Jéz us is te nségé t és az egész vilóg fö lö tti,
Is tennel egye nl ő ha talm ó t hirdetik és tan it já k, azo l, nagy e löszere telIe l hi vatl<ozna k erre a törté netre , mondva: Ime a sze le k
és a tenger engede lmeslIed le k ne ld, hát nCm bizonyit-e cz "
mi fe lfogás unil me ll e tt 7 Vannak azon ba n alleresztényell Ilözött
o lya nok is , a ldk minden bibliai törté nel et a magL,k józan gondolkozásán, II legujabb ludományo k rostóján ke resztül e ngednek, a bibliakritika sze mü vegén át néznek, Ezek, a biblia ilyen
és e hez haso nl ó lö rté nete it mindig /,Izza I II kuta tó szemm e l nézil<. mely ezl a kérd ést szegzi II le irt tö rté ne tek hez : vajjon a
biblia késó i irója mit Adolt e hez a történethez a maga fa ntáziájából. Minden gondolkozó e mber nagyo n jól tudja, hogy a nép
ajkán élö törlé ne tek id ő k multávaildbővülnek, megszcpü lnek,
Gondoljunk csa k az nlig kc t év ti zed
lezajlo tt vilógháborura,
Menn yi t to ld hozzá egy-cgy esemé nyhez
oz, aki beszél röla
,
gyerm ekei ne l\. A legnagyobb veszedelmek is , II legnagyobb
nélkülözések is, hogy megszép ülnell, hogy megszi nesed nek és
szélesednek az Ilpák és nagyapók a jká n,
A Józ us éleltörlé n lét l\Uta tó e mber előlt ma mór annyira
jól ludolt dolog oz a le tA Rod ha la tlo n t ~ ny, hogy Jézus történetét megiró evangélistök AZ O ha ló lo utó n IIC)sön irták Inog kö nyveiket s az ada tokat e hez" nép ajkán é lő mo ndá l.ból lIyGjlÖtlók ilssze, Ezek az iró tl sokszor szá ndé kosa n is toldottak a
törlénelhez, hogy Jézus sze mélyé t a nnál csodá latosa bbnak tüntessók fel, hogy jobban kiem eljék o mindennapi e mber szűrIle
tömogóböl, hogya nnál inkább példának állilhanák ti mindenkori ember elébe,
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Én ezt a törten etet a valószinüseg keretein belül nézem.
mert csak igy tudom Jezus szavait megerteni es kellő értékére
emelni. A valóság pedig az. hogy ha Jezus valóban megszün·
teile a vihart es lecsendesitp.lle a tengert s igy a hajó csöndes.
sima tengeren foly tat halla utját a kiderült eg alaII, akkor elve·
szitik jelentősegüket ezek a szavak: "Mit fe ltek. óh kicsiny.
hitüek 7", sőt fölöslegessé is válnak. Jézus szavainak csak úgy
van ertelme, ha a vihar tovább dühöng.
Egyegeszen egyszerű példát hozok fel elgondolásom iga·
zolására.
Történetesen egy jó hirben álló vadász, fegyverrel a vál·
lán, töltényekkel fel szerelve, vadászó utján találkozik egyik
, juhász ismerősével. Amint a lepihent nyáj melle ll beszé ige tnek,
megjelenik a nyáj veszedelmes pusztitója, egy fa rkas. Vajjon
kell·e fl pásztort igy biztatgatni: mit fé lsz kicsin y hitű. mikor a
pásztor nagyon jól tudja, hogy mellelle jó vadász áll, ki hama·
rosan ártalmatlanná teszi a vadat 7 Azt hiszem , csak abban
az esetben volna szükség a bátoritásra, ha azt látná. hogy
nehezen, életének kockáztatásával tudja csak megvédeni a
nyájat.
Az elmondott történetből ma. kétezer év után, józan ész·
szel vizsgálva azt. úgy látjuk, hogy Jézus felébres7 tése után is
tovább viharzolI, dühöngött a tenger. Jézu s felébredése és sza·
vai épen ezért voltak szükségesek. Megjelenésével és szavaiva l
nem a tengert csendesitelle le, hanem e rőt. bátorságot. önbizt,l·
mat adoll a csüggedő tanitványoknak és szunnyadó a ka ra tere·
jüket keltelle újra életre, hivta tettre, Megfe szültek hát a karok.
domborultak a meUek, mindegyikük kivelle részét a munká ból
s igy értek partra.
(gy látom a történet valódiságát s csak igy tudom meg·
erteni Jezus szavait is, melyek akkor. de azután is sokszor
műveltek csodát. Úgy az egyesnek. mint a tömegne k a törte·
nelem folyamán egy·egy keltő pillanatban , ilyen es ehez hu·
so.nló, hitet. önbizalmat. akaratot erősitő kijelentes e l nem té·
vesztelte hatásál. Sok csatát vesztett már el jól fel szere lt had·
sereg. mert elvesztelte hitet és bizalmát, viszont fölszere letl en.
gyenge hadsereg is győzölI még nagyobb tömeg fe leli . m ert
voll valaki, aki bátoritással hitet és biza lma t öntött akato·
nák?a . Ugyanezt lálluk a törtenelem folyamán egyesek és népe k
életeben megismétlődni.
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E~y aiko lommai Cézá r, a ha talmas róma i császár, á t aka rt
jutni a tenge r túlsó pa rtjá ra . Ki próbá lt eve z ős t szóli tolt meg,

,

hogy vigye át csolnakán . A csoln a kos lá tta a közeledö vihflrt,
de nem mert szóln i, a császárra l e ll enkezni. Mikor már a tenger közepén voltak. irtóza tos vi ha r tört ki. A gyakorlotI evezős
remegni kezdeti. Cézá r lá tla, hogy a veszedelem csak nö, ha
az evezős is elveszi ti ön biza lm á I. Egy adott pillanatban rákiáltotl a remegö emberre: Mit félsz, ami kor a császár van veled I
Ez olya n eröt, biza lmat ado tl az evezösnek, hogy minden erejé t összeszedve , partra száll itotla a császárI.
Van úgy, hogy ez II hit és ez a biza lo m veszedelem' idejé n önként é bred fel a le lk e kben . Ha ta lmas hajó s iklolI tova
lllengere n - irja egyi k iró leirásá ba n. Utasa i boldogan élvezlék a lengeri út szépségeiI. Ne msokára azo nba n vi har tört ki.
A hala lma s hull á mok , mint gyö nge játékszert dobálták a hajóI.
Megijedve, sápad ta n me ne kült mindenki ka binjába. Az egyik
kabin e löli egy apró kis gyerme k fo lyta tta tovább gondta lan
játékál. Te nem fé lsz? - Kérd ezte egyik meg ij edt utas. Miért
fé lné k - felelte a kisfiú mikor édesapám kezé be n va n a
kormánykerék.
Ezekkel a példákkal rá a kArIa m muta tni , hogy mit jelent
a hit és biza lom. E pé ld á k elm o ndása a la II ta lán többe knek a
lelkébe n felvetöd he te ll a kérd és, hogy mi ért is mondtam el eze-'
ket? Ha tá rozolI cé ll,,1 te llem , me rt ha vala ha szükség volt ilyen
példák fe le mlitésére, a kkor a mai időkbe n mulaszthatatJ8nul
szükségünk van rá.
Minda nn yia n szo morÚ a n lá tjuk és ta pasztaljuk, hogy az
élet tengere rége n ne m volt a nn yira fe lkorbácso lva, mint napjainkban. Nemcsa k a felszin en háborog, kis hullámo kat vetve,
hanem egész mé lyében megmozdúlt és ha ta lm as tarajos hullámokba n há nykolód ik . Az a ha ta lmas vihar, mely mostanában
dühöng a vi lág fe leli, s mely e rejét föleg Európa fe leli pró bálja
ki , mind veszélyesebb hullámzá.ba hozta az éle tte ngeré l. Ezen
hullámzó tengere n há nyódi k, ve tődik életün k vih artól má r eléggé
megviselt .Bj kája. Ma egyikünk, holnap a másikunk sajkáját
veszélyeztetik a hullámok. Olyan méreteket öltö tt a vihar, hogy
mindenki ki van téve az elmerülésnek. A~gó dó tekintettel kere •• ük a biztonSágot adó partol. me Iv valahová a me8sziség
ködébe rejtőzö tt e l ől ü nk . Reszketö kezekkel, lárad t akarattal,
csügge dő lélekkel vesszük kezünkbe minden mel/újuló relll/el
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életsajkánk evezőjét s megfeszilett ma radék erőnkkel, idegeket
emésztő aggodalom mal vigyázunk, hogy el ne merüljünk,
Csoda-e, ha ebben a nagy víh,,,ban sokan meggyengültek, ha
a reménység mécse ilt-ott ellobban, ha a hit ingadozóvá vált
annyí kebelben, ha a bizalom virága elhervadl annyi szivtalajban, ha az akarat, mely erősnek látszott, összeroppant.
Csoda-e, ha mind többen és többen fordulnak az Ég felé és
reszkető ajakkal kiáltják : Ments meg Uram, mert elveszünk I
Tagadhatatlan, hogy viharba, kilátástalan yiharba került
életünk hajója. Ebben az állapotban egyedül a hit. a bizalom,
az akarat tarthat meg. Azt mondja Goethe: "A hil békében
összegyűjtött tőke, melynek kamatait az ember a csapások idején élvezheti". Ezt a hitet, 'bizalmat kell felébreszteni, éltetn i
lelkünkben. Tudom, hogy mostanában legszivesebben otthonaitokba húzódva éltek, de ne maradjatok távol ettől a haj/éktól, az lsten házától. Ez az a hely, Keresztény Testvéreim. ahol
leginkább meghallod a bátoritó szót: "mit féltek. óh kicsinyhitüek u. Ezek a sok évet átélt, annyi sok vihart látott százados
falak, Istennek közelsége, közös együttlétünk és imádságunk,
mind, mind arra serkentenek, hogy ne féljünk. Mind hitet adnak. bizalmat kölcsönöznek, reményt ébresztenek. Innen mindig azzal a biztalással távozhatunk el: nem szabad csüggedni,
kétségbeesni, mert az egyenlő lenne a megsemmisüléssel.
Halljátok csak, Testvéreim I Egy nem régen olvasott egyszerű kis gyermekmese miként oktat minket, felnőtteket : Két
béka világkörüli útra indul. Útközben ve\etlenül mindketten egy
veder teHölbe estek. Nagy volt az ijedelem. Az egyik össze- .
huzta magát, mondva: ez mérgezett viz, itt nincs mentség és
hamarosan belepusztult. A másik nem hagyta magát. Körülnézett. Bizony itt nagy bajba kerültem - állapitotta meg, dehát nem adom meg magamat. Aztán megpróbálta kimenteni
magát. Nem sikerült az eloő , a második és annyi következő
próbálkozás sem . A harcot azonban fel nem hagyta . Tovább
mászkált, rugott, kapálózott. Már azt hitte, hogy ve ge van, hogy
el kell pusztulnia, mikor lába alatt valami keménységet érzett.
A sok má'Zkálá,sal, rugdalózással a kis béka va jat köpült a
tejföl ből, amelynek segitségével aztán el menekült a vesze delemből.

Tudom, naiv kis mese ez, de minket, fe lnőIte k e t, fölvilágosultakat, tudásunkkal kérkedőket sokra ta nithat. Ebbő l a pél-

dá ból aZ a ka ra l, az önbi za lo m csodákal müvelő és megtartó
ereje kiált fe lénk. A bennünk é l ő hil és biza lom. ha azt elaludni ne m engedjük, velü nk is tehet csodál. Oh nem azt, hogy
a vih a r e iül és a há borgó te nger lecs~ ndesedik, ha ne m azt,
hogy mind en hullámo lw n keresztűl is parthoz tudjuk vezetni
é letsaj kánkal.
Nem félni. ne m csüggedni tehát és megalkudni a helyzeItei, ha ne m bátor lé lekkel, hittel, önbizalommal és megacélozo tt akaratta l nézni szembe a holnap vi ha raiva!. Szeretn ém
eze kben a ne héz id ő kben minden, hullámok között vergődő
és csüggedő tesivére mnek odakiáltani, amit Cézár kiáltott evezősé n e k : "Ne fé lj . hisz a császár van veled l" Ilyen változatba n : Ne fé lj, hisze n a világ halalm 3s Ura, az lsten van veled.
De szeretném azt is hozzátenni, csak aztán te is maradj mindig Vele. Szere ln é k minden testvért, akinek ezt a sorsot szánta
a Gondviselés: a zaklatott lelküeket, a nyugtalan szivüeket, a
kétség között é lők e l , az emlitett kisgyermek szavával megnyugta tni : Ne fé lj etek, hisz Atyánk kezé ben van életünk kormánykereke. Ann a k az Atyának a kezében, kinek aligha van más
célja velünk, minthogy bé két és nyugalmat adó révparthoz vezessen. Ezért mondom néktek: Ne féljetek, óh kicsinyhitüek.
Ámen.
Kelemen Imre.
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UJ parancsolat.
János 13 t. 3416 vers: .. Új parancsolelol
adok néktek. ho~ egymÉlst szeressétek."

A napokban a tavaszt igérő drága napfény kicsalt a szabadba . A dombot. ahol megállottam, egyik oldalról az eljövendő ringó kalászok drága igéretétől terhe~ mező övezte,
másfelől az erdő fái álltak őrt a mező keblé n még szunyadó
élet csendes álma felefl s távolabb egymás vdlla fölé ágaskodó
hegyek lesték a völRyben szunnyadó áldol! igéretet. A nap aranynyal hintettp. be az őrálló hegyeket, a lejtős oldalak terhes méhét, mint lsten vigyázó, áldolt mosolya. Kacagva, bugdácsolva
indult egy forrás a völgyi falu felé, mintha a hegy titkainak
drága igéretét önten é rá a falura, amely csendes békeséggel

30
piheni a völgyben, mini Islen lenyerén. A fúzf" barkái csodálkozva hinlálták magukal a napfényben . minlha hosszu és dermedl álmuk ulán . a zsibbadásl nyújlóznák ki magukból. Körös-körül feni és lenl, mindenütI csend és áhilalos béke. minth a
lsten mosl készülne bel épni a napfé nybe. hogy megszentelje
ezl a feltáruini készülő millió csodá l. az e lj övendő lavasz boldoll' szülelésének ünnepi előkészüleiéi. vagy mintha lsten tenyerébe vette volna ez a darabka földe l. hogy rálehe\je lelk ének
áldott szépségét és békességét.
Amikor a szivem má r csordultig telt és a ka rom ölelésre
tárult, hogy valakinek. egye mbertestvérnek megsúgjam a most
meglesett szent tilkol, hogy új tavasz va n indulóban a magasságok és mélységek tilkos m é h é b ő l . hogy testvé ri csókkal 01vadjunk fel az új tavasz várás boldog örömébe. az eljövendő
feltámadás áldott va lóságába . egyszerre emberi han gok ül őd 
tek a fülemhez. De az emberhangtól elsölétült a napfény. dideregve húzódott össze a mezők kilárult keble . a forrá s a hegyek könnyeit öntötte a völgyre s az ége n fájdalm assá torzult
lsten mosolya. meri ott az erdőb e n csun yá n orditva és káro mkodva veszekedett az ember az em be rrel.
Szomorua n indultam haza. Ne m. ne m lehet igy még tavasz. nem le he t új fe ltá madás drá ga misztériumának. boldog
valósága. amig a földd e l és az égge l együtt az ember is meg
nem tanul felolvadni ls ten jótaka ró, sze re t ő mosolyába n.
Sikoltva SZAladt a tuda tba a megismerés fájÓ igazsága :
ma még csak romboló idegenek. ollho nta lanok és gyökértelenek . az élet szent csodáinak a megron tói vagy unk.
Ma a ta rmésze t szerint és a naptá r szeri nt egyará nt a
husvéti ünnepkör tavaszi fe ltá madás t igé rő e l ők észül e té b en vagyunk, de a lelkünk dermedt a mindennapok flIgyá lól. az é le t
kegyetlen tel é tő l. ame ly hosszú éve k óta fekszik a lel keke n s
mind vastagabbá de rm ed az ezerféle vá lság dermesztő vih a rá ban. Ebb ő l a j ég b ől minden év jegtörő Mátyása elege t ka potl
8 még többet hagyotl, hogy ma már si koltva szá ~ 1 fel a rem egés a szivből : elég I
Csa ku gya n e lég kellen e má r legyen az Islen képének
megcsúfolásá bó l. a szere l e tl e n ség b ő l. a gyü l ö l s ég b ő l. az á tk os
visszavonásból és a bunkóvá görcsösült ök öl bő l I Elég I t:s
kellene. hogy jöjjön már valami ' új is. jobb is. bé kességesebb
és rr eb nyugta tó bb is. Hogy annyi idő multá n egyszer má r va-
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lósággá váljék az igéret. bennünk müködővé az ünnep, egyszerre beteljesülövé a föld és az ember. Valami új kellene.
Új' és még nem látott. nem ismert csodagazdagsággal megteljesülövé váló éleI.
'
.
a
Mind érezzük e nnek a szükségét. mind óh ajtjuk ennek
•
. valóságát és é n mégis az e ljövendöre való előkészitésképen
egy két ezer éves ócskaságot vettem ma néktek elö az idök
porából : "Új parancsolatot adok néktek. hogy egymást szeressétek l" Mert hiába 2000 éves ez a pará ncs, csak egyszer is
használta· e az 'ember orvosságképen. mentőeszközképen a
2000 esztendő átkos viharjai közben önként válla lt jó szándékkal7 Lehetelt idő. amikor az elsö keresztények amialti félelemből. hogy Jézus még az ő idejükben ujra eljön . megit'élni eleveneket és holtakat. kóstolgalták ezt az orvosságot s amint
Strindberg irja. az első ezer esztendő utolsó napjai a szivek,
kamrák és pincék rriegnyilását hozták magukkal, mert hiszen
az elmuló esztendő magával hozza a végitéletet s minek számolni akkor. hogy ez az 'enyém, ez meg a tied; hanem a félelem elmult fl el annak varázsa is. Ami megtárult voJt, legyen
az sziv. kamara vagy pénztárca. egyformán bezárult s lelt az
embernek ujra az ember a legnagyobb ellensége.
S az ma is. Testvér a testvértől. felebarát a felebaráItól.
egyik felekezet a másiktol. egyik faj a másiktól nem élhet. azt
átkozza. gyűlöli, öli és gyilkolja. Amit a tudomány termelt. a
technika megvalósítotl. azt a népek egymás pusztításának a
szolgálatába állitják. Ha csendes estéken a megmozdúlni készülő föld szive lü~tetését lesed. nem lehetsz biztos benne.
hogy vajjon nem a távoli országokban dörgő ágyuk tompa
moraja rezeg-e a földben s talán a szellő csendes sultogásából
is az egymással szemben álló népek összecsapni készülő dű
hének félelmes. titkos remegése száll. Egy ·egy józan percében
felremeg a szivekből a fájó kérdés. hogy vajjon a megtárulni
készülö föld méhének drága áldása nem válik·e ujra átokká
az ember kezében s az eljövendő tavasz nem fog-e vajjon
vért harmatozni nyiló virágok kelyhébe. Hol fér itt meg a Jézusi új parancsolat 7 Az emberiség. mint egy vak óriás. összeszoritoll
ököllel
csak
üt.
üt
s
közben
önmaga
életlehe t őségét
'
..
.
IS osszezuzza.
Szabó Dezsö irja: "Ime felfakad tak a beteg napok s a
bélpoklos történelem irtózatos fekélyeket rág az lsten képmá-
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sair8. Olyan nehéz mát cipel" lélek. hogy e lejl~tle az örök
dolgokal. Pedig mit ér az. ami elfer a ful ó na pokba n. mini
piszkos pénz a zsebben és van kezdele és va n vege és azután sohasem lesz többé: Ú lesh'e reim a faj da lm as a nyacsókban. higyjetek szenvedéseimnek . csa k abba n é l az e mber gyermeke. ami időtlen időlől örök és végle lenül j ö vő be fuló ". Ami
Istentől jön és Istenhez vezel. akine k lé n ege a szere le l. Az a
szeretet. ami körülöleli " Z a n a mé hé be n sze nd ergő magzalol.
a gyámoltalan csecsemőt. hogy e halva ny igérelböl levé ke n
valóság válhassék. a föld ölé be n ál modó kal ászt. h g I,enyérré valósulhasson. ami mosolygó á ldás a llölti meg a hajlékot és a mezőt s áldotl fénnye l hinli be az é le le l.
Olvashatluk. hogy Amerik á ba n s má sult is a nagy il ág·
városokban plakátok hi já k fel az e mbe re ket. hog mosolyogjanak, meri a jókedv életerő I ad. Ez a mi mo ol unk ma ol a n
erőltetett, ol an élettele n, mint a ha lott kézbe le t meg fagyott
virág, mert külső máz csupán és ne m b e ns ő lé nyeg. Én inkább minden utcakeresztező désre , minde n kap ura. minde n házra.
hol emberek járnak. emberek la kna k. ezt imá m fel: Új p ra ncsot adok néktek, hogy eg mást sze resséle k. a mig e nne k minden betüje, minden elk öle lezése o l a n mé l 'e n iródn ' k be
minden ember szivébe, hogy ez a ma fesle tt kopor óvá vá lt
emberiség megtanulna tőle liszia fé nn yel mo ' ol ogni. hog a
bunkóvá görcsösült ököl megla nulna simoga tni. a tesivé r testvért öle lni, a sziv, ez a fáradt műsze r össze ludn a d obba n ni a
földdel és az éggel s az ezellböl lükte tő Isi ni szere te t á ldó
szivének dobbanásával. A heg ekból áldás o ml " n ' k a völgyb
a völgyekből áhit"t és békés munka áldása szálln a az égb s
tudom Istenem, minde n városban és minde n fa luba n csak mosolygó, életerős emberek lennéne k s le nn e igazi la vasz és I n ne
állandó feltámadá si ünne p a z emberek közt. .. Id a legén
a csárdában" hencegés a gátokra á llna . az irigység és rosszakarat pirulva me nekülne s az embe r oly" n boldog bizlon sá g.
bHn érezn é magal, mint az eivetetI mag a földben, minlh a
lsten tenyere hordozna.
A husveli ünnepre kezdünk készülni. Lassa n jön az a
t ű n ő napok ha la n közele bb és közelebb. d e e l ű n ő napoko n
ne felej lsük azl A régi s mégis ol an új pa ra ncso la lot me I
.. aki a szereletben marad , a z Iste nben ma ra d s az ls te n ö b~nne .~.
Áme n.
S imén Domokos.
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Virágvasárnapi tanulság.
Márk ll.

7- 10.

Elérni célt. mely felé vágyunk. megvalósúlva látni re me.
nyeket. melyek messzi lávolból inieItek felénk: van-e. mi földi
halandók é letét boldogabbá tehetné. mint· ezek? Vágyainkban.
reményeinkben élü nk s ha már nincs mire vágyódnunk. nincs
mit re mélnünk. életünk ta rtalmallanná lett s mi magunk olyanná.
mint a t e rmők épességé t e lve.zitett gyümölcsfa: már csak a
puszlulás várh a t ránk . De elérve nagy eredményeket. körülövezve a siker dicsőségétől a kitörő örömet elnyomni és fel nem
fu va lkodni. a mikor szerencsés sors reményeink teljes megvalósúlásáva l kecsegtet: nagyo bb. erősebb lélek kell ahoz.
mint a célok eléréséért. vágyak teljesüléséért vivott küzdelemhez• .
Es mily sz<'P. ha valaki irigység helyett jóleső örömmel
tekint azokra. kike t az e lert siker babéra övez s inily fölemelő.
ha gá ncsoskodás he lyett a tisztelet pálmáját nyujt juk azoknak.
kik reményei k megvalósú lásával nem a maguk egyéni célját
szolgálták. hanem a mások javát mozditották elé.
A virágvasárnap történ ete e kettős képet tárja elénk. Látjuk Jézust dicsősége letőpontján. Az a nép. mely kezdetben
bizalmatla núl . majd szánakozó és gúnyos mosollyal hallgatta
tanításait. a meghódolás. elismerés zöld lombjával hin !i be útját s a tisztelet virágait szórja eléje. Kelet régi királyainak
szokásaként szamárháton vonúl Jeruzsálembe a lelkek királya .
A nép lelkesült hozsánnázása kiséri utján. S arca mégis változatlan. ő most is az. aki volt mindig: a szelid és alázatos
sziv ü ta nítómester. kit e világ minden dicsősége sem tud elkábitani. Lelkének szelid alázatossága tündöklik arcán. vonja be
egész lényét a nna k jeiéül. hogy ő. a lelkek királya saját érzelmeinek. önmagának is ura: igazi lelki király.
S a körüle tolongó nép? Nem kérdi többé. honnan van
az ő tudománya. nem emlegeti gúnyos lekics'nyléssel. hogy ő
csak a názáreti ácsmester. Józsefnek a fia. kinek testvéreit is
mindenki ismeri. - szellemi nagysága e1őll fejet hajl. hozsánnévai fogadja. mini királyt. prófélát lál benne. Islen küldöttét,
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",ki jő ll ,, ~ Úrnlll< nevébe n. I'" nc ht\n MP hlulvlI hO'llug 11m Ilókló l felrev"",elte lvc halálá t is fogjtl l<ivllnnl S ~ 1<l é l rM;zo leleje. mosl csak" Mjál érzéseire. m él!scjlé~elr ha ll!!" lva lálja
benne jó l! ·vője l. le llle nek mesiásAI. sZf1b"dílÓJá l. ti I<\vál ~ MilY
szellemeI. Islen válaszlotlj,\ 1. Ezérl Idtl ll hozsá nná l. ezért törek·
szik minden t ron arra. hog Id ldczésre JulttlsM iránia való
bensiiséges nHg tiszlelelét.
Óh I"nuljunk Jeruzsá le m irtlgvastlrnapi n é oé l ő l . tRnu~unk
tiszte H el il sze llemi nag ok. a leg""g obb sze lle m ~ JélUS irúnt.
igaz tisztele te t lellli Idról unk irán t I
ok e mber II föld ön - ,) Ió b ö ldogulh ,\ll' St1bil n " legntlgyob b
Sz r -pel ti w.k szer ' nes n -k jullfllja és fe l e d v~ " ré lii l, öz mOM ·
dás igazságá t ; "mi nd enld a saJlá1 szere n séje nel, I,ováésa " és
n tn go ndo lv" ti l<ö lt6 inte lm é re ~ .1'ünd ~ rszefe n csé nl I en e
hliny-vel. já tszvtl e me l s moso lyogva ver I .". töb be t biz II sze'
ren ser . mint sajtll meggondo ló ké pessége re és <lZ Isieni tlo nd visel sre. VtlllOn bizva szerencs<\jeb ' n. ha sll'erek ' l ér cl. még
többet mer. meg lávolab bi c ' lo l'á t tuz Ili s l1'I eg fo nto lás ne llllll
ro ha n l ő r '. n ' 111 lá tva az a ka d á l o lw l. mé lye it ős.ze h ,\ lm ozód ·
nHk. 8 sza l " d ' 1101",1. me lye l, lá longanalt é lelúUá n. A szerencse
csalf" lündére e lIltIpalja. ö nhill ' teszi. az e1biul lwdollság f" lyolá l vonja szeme el<\ . ame ly nem engedi. hogy nwglássa a vész·
ma dara t. mely fö lö lle I, ering.
Láll ~ l o l"e h 'ljó l örő lle!, e l az é l I le ngerparlJá n. szere ncsé l·
I 'nel,e l. l<il,e l meg" lázllOdni a legltesérübb erllö lcsl s á n ya~1
bul,ás I"ni lo ll llI ég'l Lúllalok·e 11'I 8gasbó l a l ~z uhanl a IH\I . 1\II, e l
egyko r I nye"én hordo lt EI sze re ncse s ld I", el, Ic Ulé b81 bOszl<e
ön hillseg azle ld az a lúztl lossúgot. hogy (i zlá n t1 nn ú l IlágyObb
min él nagyo bb vo ll a . szere ncsébe n Vá ló el·
I 'gyen ti bulllh
biZtl I<od oltslig'l M"nn yire más. eze kt81 munn ylre I\űlörnböző
li pusa Oz e mberne k a názáre ti J ézus. Id arra Inti lanllván ya ll ~
"TanulJálo k meg l ő l e l11. hogy é n llze lid és " IÉIza tos szivU VagyO"" és: .. " I,i mega lázza magá I. fe lm agaszta llo lil," . Ó. a Jánosi
evtl\lgéliuln "zerin l. Illik o r egysz r a nép llirállyá a l<arj" l,il,I"I·
lan i. ti heg yek I,özé mene llOl. meri nel,i ne l1l kell fö ldi di cső 
"ég. az Ő or8zága nem e világbó l való. ő lell, e l, 1,I,á lya al,or
lenn i. Nagy sze lle mének a láza los.ólit! biz lolliUa "zá mBra mi ndenkor. tlZ élei leglle8erübb órái ban i8 " Iclekn el. oz l ti (c n.ége8 nyuga lm á l. mely megdöbbe nlllegád áze bb e llonllégelt l• . Ez
6rzi meg hiú 1,Ilpráza loll 1, Isé rtése l I,ötöll o 8a lódÓ.o l, h0811zl1
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ltincolatától • adja neki múló dicsóSég helye it a IiBzta lelkii ....
meret ö rölt d icsős' gél.
Úh fogadjuk el vezé rüL lel künk ki rá lyáu l ó t, Jézust, álljunk a neki hódoló tömegbe, a tanitványok közé mi is, lanuljunk t ő l e önuralma t s megve léBét mi ndan na k, a mi múló, értékte len, tanuljunk töle alázatosságot, a mely fel magasztal. hi tet,
ame ly' mindig bizik , nie rl ne m t űné k e n y szerencse, hane m a
mindenség é. ö rökkévalóság ura, Is tene al kotja tá rgyát. - Fogadjuk vezérül J6zusl. hódolj unk e l ő lle, a léle k királya elöli, ki
megvédi a lázatos, hű a l" lIvalóit a csábitó s zerencse já tékátó l,
a z é le t te ngerén va ló hajótö réstöl.
Je ru zsá lem népe hozsá nná zva, nagy tö megbe n vo nul Jézus
élé s kiséri EI város ba , Va la mi kül ö nös e1raga dt"tás ej ti ha ta lmába a le lkeke t. Akik sohaSe m ha llo ttá k hirét, azok is érzik,
hogy kivá ló sze lle mi nagysággal á ll a na k sze mbe n. S a szelle mi
kivá lóság hódola to t követe l. Hódolna k há t a nn a k. a ki jöll az
Urna k nevébe n, hódol na k Jézus nak . Há t azok. a kik ha llollá k
ta nilásait, lá llák nagy szere te tbö l ra ka dó cse le kede tei t l ? Aki k
be nne az eljövendö mesiásl. Is te n fe lk en tje!. kivála8ztottjá l. küldöttjét é rezték, sej tellék l? Mil y bensö le lki örömm e!. gyözelmi
mámorra l kiá lth a tták, pá lm aága t le ngetve kezökben : .Hozsánn a,
áldott. a ki jöll az .u rn a k neve be n l"
Mily e rös le he te ll e na pon Jézus ura lm a, ura lkodása a
ve le Jeruzsálem be vo nu ló újo ngó né p le lké n. Való ba n a lelke k
kirá lyaké nt tUnik föl, kinek ura lma a legsze bb, legfe lségese bb,
l egi~azi bb . Meri ne m a zok a z igazi ura lkodó k, kirá lyo k. kik
nagy ha dserege kre , külsö nye rs h .. ta lmi t é n yez ő kre tá masz•
kod va, zsa rn oki ö nkénnyel hajtanak szolgá latukba népmillióka t, ha ne m azok, kikne k szelle mi nagysága e l ő tt ö nk ént bo rulna k le a vil ág minde n részé nek minden nye tvü népei. A szelle mi, lelki nagyságo k, a kivá ló, nag y sze llemek, a zok az igazi
kirá lyok.
Jézus is ilye n kirá ly, a le lk e k legigazibb királya , kin ek a
messze jövóbe nézö ta nításai, erkölcs i ereje, IIZ éle t mé ly és
igAZ is meretéböl levont megálla pításai minden id ő be n e lbűvöl
ték, csodá la tra, hódola tra ragadiá k a zt a z e mbert, " ki nagy
szellemének közelébe ludoll férközni. É vsza~ad o kon kere sztűl
há ny szerencsétle n nyerle vissza le lki e rejét, hité t, bizalmá t, re·
ményét a z il evangélium á ból7 Há ny műv és zi ihlellek meg éle'
Iének e.e m~ nve i. tAnttás"i s alkoll" II" k r16l1yol.• z~pet, örökké·
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valöt I Hány gőgös. büszke emberlélek tanult tő le alázatosságot, hányan ismerlék meg önmagukban az ö szellemi világi/ása
meJJetl a magasabb rendú emberi, lste n gyermekét $ más em·
berben a lesivert I em volt és nincs. aki oly sokféle, oly maradandó halást ludotl volna gyakorolni az em beri lelkekre,
nincs szellem, a mely oly hosszú időn ál-annyi lelke n úgy uralkodolL volna s oly irányílóla g hala it volna" népel" e, mint az
Ó szelleme. Király ő , a legigazabb kirá ly. A lelkek lürá lya Jézus
ma is. kinek a világ minde n részében hozsá nná t zengenek a
jó, a becsüleles emberi lelkek.
Hogyne borulnánk le mi is elólte, hogyne hódolná nk mi
is neki, lelki kirá lyunknak , ki fölöttünk is uralkodik örök
érvényü tanitásaival.

Úh , azok a I"nilások, az ő lanításai I Mil bölcsesef(. mi·
lye n szelle mi, erkölcsi e melkedeltseg, mennyi búbáj van azokban I Benne van azokba n észa k zúgó orkánjainak haragj a. dél
csöndes szellőjenek ha lka n susogó ze néje, be nne a tenger vészes moraj lásB és hús italt kináló erdei patak szelid csevegese.
benne a sziv puszta. tikkasztó lorrósága, Galilea csöndes berkeinek ünnep é lyessége, be nne a Líbánon cédruserdeinek, a
Ká rmel havas szikláinak liilséges szépsége, Genezáretpa rti szelid hajlás ú d omboknak tarka virá gsző n yege .
Mil sok kincs van azokban a tanításokban, az evangéliumokban I Be nne an összessége azoknak az erkölcsi törven ekne k. me lyek sze rint az emberi léle knek igazod nia kell , ha
a lét, az é le t igazi célja lelé a kar haladni. Kiapadh a ta tla n lor·
rás a Jézus evan géliuma , a Jézus tanítása. melyb ő l ha iszik
az éle! vándora, mindig új erőt nyer.
Hódolj unk e lanítások előll, melyek a mi le lkünkne k is
törvén ei , minket is köte leznek. Hód oljunl< lelkünk I<irálya elő tl .
engedelm eskecijünk tör é nyeinek. Ne engedjük magunkat elcsábbillatni kisért ő antikrisztusok által , kik örökös daco lássa l
az 6 országát akarják megse mmisíte ni, uralmá t megszüntetni.
Jézus megnyug ást, az e mber magasabb rendüségének érzelét,
a minde nség megértését, a ilág igazi szerete té I. erkö lcsi e rő t ,
lelki nemességet ad azoknak, kik neki hódolna k, lörvé nyeinek ,
ta nitása ina k teljes lélekkel engedelmeskednel<- mint hú tanitv,;nyok ő t köve tile I i ne m al<arja ezeke t megn e rni int,á bb. mini
a lélek örökös béké tlenségél, 8Z e mber 'ilán y vollának le erő
érzeté t, a mindenség érthetetlen ségé!. a világ gyú löletét, erkölcsi
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erölelensegel. lel ki ö nzesI. hilványságo!. melyek a hile lö anlikriszlusok lanilásának erndményei?
Hódoljunk
hál
a
lelkek
királyának;
lelkünk
királya
legyen
•
Jézu s. minden tanítása szent törvényünk, meh'et megtartani legföbb gondunk. Elismerésünk . hódolalunk .oha ne m hervadó
pá lmájá l nyujlsuk feléje s tiszlele!. d legnagyobb. legsze nlebb
övezze nev él lelkünkben. Mindig hú lanilványai legyünk. akik
kita rta nak mellette golgolai ulakon is. még ha a fájd a lmak löviskoro nájál kell is ezérl hordoznunk. A töviskoro na az örökkéva ló ág ragyogó fényében életkoronájává változik s ki hü alaltva lója volt a lelkek királyának mindhalálig. nyer életet. mely
el nem vétetik töle soha'
Hozsánna I Áldott. aki jött az Urnak nevében I Ámen.
Zoltán Sándor.

Nagypénteki lma.
1940.

Hatalmas lsten I Gondviselö édes Atyánk!
Megszentelt érzelmeink lángoló tüzével. lelkünknek mélységes hitével jöttünk e szent helyre. hogy szivünknek kegyeletes dobogásával. elménk szabadröptü szárnyalásával emlekezzünk mult idökre. mult idöknek fájdalmas eseményeire. A keserüségnek. a fájdalomnak sötét leple borit el elöttünk e pillanatban minden!. a földet és az eget a magasságot és a
mélységet. mikor nagypénteknek napján megjelenik lelki szemünk elött az áruló Judás az ö gonosz-alattomosságával s a
szereleinek jegyével : csókkal árulja el önfeláldozó. igaz lanilómesteret.

Bizony. bizony. Hatalmas Islen! Gondviselö édes Alyánk I
Csak a le hatalmad. a le gondviselésednek védö szárnya. halalmas ereje cselekedle. hogy a nagy lanilómesler a felhábor0dásnak e nehéz pillanataiban is a le~szebb magalartásl lanusilotta. midön szeliden szólotI : .Judás I Csókolássat árulod-e
et 8Z ember liát 7"
Emberi m.Hységes megilletödéssel. lelkének finom érzésé-

""""I.

•

vel álIolI. mini I'IZ igtlzsc gnol. bajn ka • I é.elO filjdó l
de bizó hitt I lilrle 1'1 mel18t1an bl\nlolmilz".ol,,,t.
Óh. mil . nBl! lelkier6. mil v htolo l", ,,. sZ 'r ,I I voll bellIlu.
mikor:ellenségei hal81mul b.. ej tette l. mil or ti fegyver" I\uto'
nák őr iz le k. bá nlAtmazlók. gun o llé k. mid " eg lk IUllilv6n II
védelmére k I s ncl cn fill ' ·t", "zl ti : .. T ·dd el .zob l du t
helyére l"
És azlá n lűrl. lürl. m ri .. I,e. 'ra pi ll,,,,,,ltlt, nem ~ I" sz'
lették le l hilél. nem lö rlék mell Id ld rej'l s mil\or I Bhiv'bb
la nilvá nyaina k inga lagságóró l l,el I, m eggyőz dnie. - ,,111.or i.
csa k szemének jóságos pi llen lásóvtll fi g I." 'zi Ile Ilönn Im Os ·gé re . d e ez iniés. e fi gyelmezl ' l s o ly m I s ge. vo lt. há lJ
erre a la nilvlÍ ny meg ill etődö tt - és .. nagy ll eserv s@ .i ru" .
Oh. mily nagy voll le lki 'rej . hile és r 'n'l(; " (; " I, ho,
lelmedbe n. a le gond vise lésedben : H a l~ Irn a. 1. le n. go nd vl. eI
édes Alyánl, I - mid ő n lan ilványai rn gij dv " Isztllud nul, s
le lemell lövel. egyedü l. védi le nül á ll II vádlóinak Mgy solltlslÍga közölI s gonosz il é l ő birá i e l ő tt ; mid 5 n h"lIo tta il nl 'Hálalkodolllömegnek. bosszullih ogó .. Feszil sd meg. r s~il8d mei! "
kiá llásá l. s midö n az inga lag biró " jká ró l elhangzo tt : .. "'" li
IlÍsslÍlok" .
•
Meglé pell ruháva l. meggyölö rt lestév I, d m ' g mindig
bizó lélekke l veszi vá lla ira a sú lyos I,ere.zlj él s vi.~i " göntl'
szokna k üdvrivalgása. gú nyolása me llell II G IsoiMa - viszi
le l a koponyák hegyére. A meggyötö rt. megsa nyarga to tt lesi 1,,roskad a kereszl sú lyos lerh e a la tt s ciré né be li Si mo n s gil a
ke reszlel vinni lel - fe l:a Golgo lára . S fe ni " Golllollon - ti
koponylÍk hegyén az á lno k papokna k, fl lond orllOdó iráslud ó knak s a lellzgaloll népnek beleljesü lt l,ivánstÍsa. tlZ álnok bosszú
megérett s kilöl lélle k. kin ek igaz beszéd é l e in ' miltltli viÍHy l,d, .
an nak lesle a kereszlfán vérze II. lé bszá ",i meglörve . m· II ' úldö fve s leje lecsüggeszlve . a lehelelle nség jegyé ben ,ú llo ll
elő ttük .

Oh. nagypénleki gonosz le lkü ujjon gók. ó h nt1gyp ' nl Ili
gyászos jele ne lek I Oh. mily nagyo n szo rn orú. rnil ye n , szán,d·
mas le nn e a mi. s általában A Z emberiség sorsa. - h"
li va lóban győz ie le k volna e napo n I De legyen hii l" " n'" gy
lslen ha la lmá na k. Alvai jóságána k. ez öröm rn (d6 örö m. 8
diada l csa k lá lszó lagos vo lt . mert ti kereszine i, Sz gcl 's k "
tesinek lábai I é~ kezei I jártá k 411a l, 6h, dc a nemcse Qb rész.
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a lélek - s értetlenül emelkedett e koponyák hegyén felül felül a földieken - az örökélet honába.
A test kimult. kiszenvedett. de a lélek egyesült a kön n yező
édes anyának. a bánatos tanitványoknak s az igazSágot szolgáló
hatalmas Istennek lelkével I
Hatalmas lsten I Gondviselő édes Atyánk I Légy áldott hitünknek e diadaláérl. mely a nagvpénteki szomorú események
fájdalmaiban is erőt kölcsönöz. reményt varázsol fl hivő. a
bizó kereszténynek aszivébe. Úh mennyire szükségünk \f.an
az é l ő hitre. az áldott relllénységre különösen a mai nehéz •
küzdelemte Ues életben. Hiszen - fájdalom - ma is vannak
gonosz. szivtelen. áruló Judások. Ma is van felizgatott embertömeg, nely a szent, az igaz ügyre vakmerően. merészen rá-

kiáltja a meggondolatlan itéletet: Feszitsd meg. feszitsd meg I
Hisze n mindnyájunkat terhel az élet nehéz keresztje. mindannyian járjuk a Golgotának nehéz útait I Visszük, visszük a
súlyos keresztet, sokszor le is roskadunk annak terhe alatt s
aztán imádkozunk igazi mélységes vallásos érzelemmel, vágyakozással nézünk előre és hálra - keressük a cirénébeli Simont,
hogy jöjjön segitségünkre . .. aki megis érkezik a le gondviselésedben , a le áldott segedelmedben - Hatalmas lsten I Gondviselő édes Atyánk I
Hiszen látjuk nap-nap után keresztre feszitve az emberiségnek egy-egy szenl ügyét, látjuk a könnyező Máriákat, az
édes anyákat, a megfélemlilett tanitvánvokal az iszonyalot keltő
kereszt alatti Mindenfelé egy-egy véres kereszl rémili tekinletünket a mai felizgatott, felkorbácsolt világban. A megüresedelt
hivatali szobák és múhelyek, a kereső és gondozó nélkül maradt családok, a fegyverbe öltözölt hitvesek és apák - mindmind a nagypénteki szenvedéseknek jelei - az élei Golgoláján
felállitott nehéz keresztek I
Látom. hogy mennek-mennek fel, fel a Golgotára, a halálpárával telitelt hegyekre a nemzeteknek fiai. az édes apáknak,
édes anyáknak féltve nevelt gyermekei. az öreg szülők reménységei, az élet virágai s óh mily sokan vérzenek el oltan - a
nagy küzdelemben - a ' súlyos keresztnek terhe alalt I
Nagypénteknek gyászos eseményei ismétlődnek napjainkban az egyesek, családok, népek és nemzelek élelében.
Hatalmas lsten I Gondviselő édes Atyánk I Hozzád imádkoz\lnk, téi"d keresiink. téied lJivunk seiilségül, hogy a mi-

.
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képen az első nagypente ki szo morú gyászt - csakhamar megtörte a te lelkedne k, az igazság dia d a lá na k é l ő le lke, a miké pen
új életre kelt akkor az igazság napja a I< e reszté nyi, a krisztusi
hit hatalmas e rejé be n, - úgy cse lekedjed, hogy mosta ni nagypénteki gyászunk. aggoda lmunk és töpre ngésün k legye n múló
lájdalom s hozd le! mind e n be nned bizó gyerm e kedne k 'egére
a békességnek tünd ö kl ő napjá t, hogy az száritsa lel ti keservnek könnyeit, a h ős {jukna k a fü szálo n csi llogó vércseppjeil.
hogy tisztuljon meg a l evegő a go noszságnak, a gyü lö iségne k
mindent megfertőző párájától. _
Cselekedjed h a talmas Iste n, gondv ise l ő édes Atyánk, hogy
a szeretetnek ha ta lma, boldogságot biztosító e reje ö lelje á t az
e mberiségel. a nagyoka t és kicsi nye ke t; ha dd omolja na k le le a mélységbe a Golgota hegyei. újuljanak meg Je ru zsá lem
virágos útai, legyen e lh agyo tt a pusztaság. né ptelen a harcna k
mezeje, népesü ljö n meg a drága Sionnak útja; legyenek
gazdátlanok, eméssze meg rozsda az ö ld öklő fegyvereket s vegye kezé be minde nki a munkának szerszá mait, a fej l őd és nek,
az előrehaladásnak legyveré t; legyen vége a népek és ne mzetek embert megaiázó, gonosz fajgyülő l ségé n ek , - szégyenüljön,
semmisüljön meg az elnyomatás, a rabszolgaság, - de vidu lja na k fel il lelkek a nemzeti érzés szent szabadságában, a
nemzeti élet nemes ön tudatába n.
Hatalmas Isten I Gondviselő édes Atyánk ! Nagypé nte ki
gyászunk mélységes érzelm ei be n, - d e hitün knek fé nylö s uga rai mellett hozzád imádkozunk, benned bizunk , - esde ke lve
kérünk. hallgass meg. Ámen.
Nagy Béta,
sege,vúrí leJkéaz

Jézus sirjának beszéde.
Luk. 24, 5, 6: Mil keresilc k a

hat lak közöl! az élól? Ni""",," ill, hanem feltámadott

A hétnek elsö napján, kora reggel, jó illalu drága kenetlel Jézus sírjához öt liszlelö, ót gyászoló kCirYcS asszonyok
mennek. Fáj lelküknek az elmulás, a z enyészet gondollil&.

•
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Nyomasztó sötétség ként nehezedik lelkükre a nnak tud ata, hogya
szeretett tanitó·mester, a fenkölt sze lle mü ' próféta nincs többé
megha lt. Testé ne k elenyészése is bán tja őket. Porhü ve lyét iti
hagyva ha e lszállt a nagy lélek ideig, órá ig legalább a látható
testet mentsék meg az enyészettől. Ezért viszik a jó illatú
drága keneteket kora reggel, hogy azokkal megke nve J ezu ~
testét, megmentsék egyideig "a rothadástól. Ha elveszitettek az
é lőt , mentsék meg a holtat.
S ím a sirból szózat ha ngzik, beszél nekik a sir, Jézusnak sirja :"Mit keresi tek a holtak között az é l ő t 7 Nincsen itt ,
hanem felt á ma dott" .
"M it keresitek a holtak között az élőt 7 - Oh hányszor
az élő t! Tört remén ye k romjai fölött
keressük holtak között
,
kese regve!hányszor hisszük, hogy az igazság, a mi igazságunk
sirba Itéve meghalt s e l van zárva egy nagy kővel még a sir
szája is. Vajjon szól-e ilyenkor hozzánk a sir, Jézus na k sirja:
"Mit keresitek az é lő t a holtak között? Nincsen itt, hanem feltám a do tt ". Há t szeretteink sirjánál, mely összeomlott porhüvelyét födi annak , akinek lelke lelkünkkel volt összeforrva,
ha lljuk-e néha a szóza tot, Jézus sirjának beszédét : "Mit keresitek az é lőt a holtak között 7" S ha messze távol, ismeretlen
tájon domborul a sir, mely érettünk dobogott sziv porait zárja
magába s mi még sirjához sem tudunk elzarándokolni annak,
kit szerettünk, "kit elfeledni sohasem tudunk, néma fájdalmunkon, gyászos bánatunkon keresztül zendül-e meg Jézus sirjának húsvéti szózata: "Mit keresitek a holtak között az élőt?
Nincsen itt feltámadott l"
Az élet legnyilvánvalóbb tényei is nem egyszer megoldhatatl a n rejtélyként állanak előttünk. Hol enyészetet vél látni
szemünk, sokszor ott lappangnak az életnek leghatalmasabb
erői . Lám a téli hótakaró látszólag halott, dermedt természetre
borul rá, de ha jön a tavasz, az esztendő egy szakában sem
tapaszta lt hatalmas erővel pezsdül meg az élet a holtnak látszott föld kebelén. A természet látszólagos meghalása, új élet
felvirulásának válik forrásává .
És a mi halálunk, az ember halála? Ki a mindenség titkaiba be tud pillantani legalább egy piciny résen, mit számára
a tudás megnyitott, az nem lehet oly merész, hogy azt állitsa :
A halál a teljes megsemmisülést j-:lenti. A halál aZ életnek
egyik legfontosabb títalakultísi folyamata . Vajjon nem olyan·e
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a~ ember halála. mint a lepke hernyójának átalakulása lenkévé ?

A csunya hernyó. ;"int ilyen befejezve életpályáját. koporsÓt.
sirt készit magának. erös gubót szö maga körül. Mint hernyó
meghal. megsemmisü\. mert elfeleJve teljesen. hogy egykor
undok féreg volt. ragyogó szárnyú lepke ként kel ki sirjából s
nem porban csúszik többé. hanem fölfelé repül a fénylö napsugárban s virágok kelyhének édes mézével táplálkozik. Vajjon nem porban csúszó féreg-e az ember is . kinek szelleme
épen a halál által szabadul meg a testiség koporsójából. hogy
egykori nyomoruságos féregvoltát elfeledve. tökéletesebb élet.
a valódi élet sugárözönében emelkedjék mind közelebb az
élet örök napjához. az élet urához. Istenhez? A lest halála
vajjon nem a lélek. a szellem feltámadása· e az életnek ember
állal nem ismert tökéletesebb. dicsőbb. 'magasabb formáiában 7
Csak az mondhatná. hogy nem. aki az élei minden titkát ismerve megdönthetetlen bizonyilékokat tudna felhozni az ellenkezö állitás igazolására . De ki az. aki ezt tehelné? Senki az
emberek közül.
Meghalt-e az ember? Meghal a tesi. mert megszünik benne
az élet müködése. Mi az embert emberré teszi: szelleme. lelke.
az az erö. mely az agy által gondolatokat. érzéseket termelt.
a testet a szellem akaratának teliesilesére kényszeritette. vajjon
elenyészik-e a testtel együtt? De van-e egyáltalán enyészet.
megsemmi sülés? Nincs. csak örökös átalakulás. új formában
való örökös feltámadás. Tehát örök az élet. a lélek. a szellem
élete is.
Mit keresilek hát a holtak között az élöt? Ti ga lileai I,egyes asszonyok. ti minden idönek gyászoló. kesergö emberei.
nök. férfiak. mit keresitek az élőt. a halhatatlant a holta k között? Ti rem élni nem tudók. a jog. igazság halálát siratók. mit
keresitek az örökké élö reménységet. a meggyilkol ha ta tlan. legyözhetetlen igazságot a holtak között? Tekintsetek szét magalok körül. [ Z éleI világában: Ím min'd en az élet diadaláról.
az igazság gyözelméröl beszél.
Az élet diadalát. az igazság. az eszm ényiség győzelmét
prédikálja 8 világmindenség és a természet , az emberiség tör-

ténelme. a Jézus sirja. ez az ünnep. minden. Úh ha lljátok meg hál ez evangéliumot. a Jézus sirjának győzelmi szózatát : "Mil keresitek a holtak közt az élöt ? Nincsen ill. ha nem
feltá madott '" S tanuljatok meg hinni. remélni. bizni rendületlen
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lélekkel li kesergő szivü bánatosok s taldljatob bátorsaga t, remé nységet li csüggedök- Jézus sirjánál, mely az éJet, az igaz-

sag örök győzelmének .zimbóluma, jelképe.

Ámen .
Zottán S á ndor.

Két pohárFáradt a Golgota, mint a lélek a lelkiismeret furdalása
után; csendes. mint a kimerült fájdalom. A kereszt fölött fekete
holló ül, az áruló Judás bolygó lelke az. Meg lehet számlálni
azt a nehány ott felejtett alakot, kikkel senki sem törődik már,
mert a kielégült bosszú elvégezte a maga munkáját.
Péter reszketve közeledik a kereszthez: poros arcán a
szeméb ő l szivárgó könnycseppek utat lisztitanak. A bűnbánat
arcbavésett vonalmenete az. s mikor a kereszthez ér, halkan
•
sugJa :
- Mesterem volt Ö.
János, a szeretet tanitványa. fölnéz a lecsuk ott szemekre,
- úgy szerelne most is mellére borulni - amig nézi, feléje sugja:
- Testvérem volt Ö.
,
Jakab, az igazság apostola, csendesen integet fejével. mint
a legyőzött igazság a hazugság gunyos vigyorgása alatt:
- Barátom volt Ö.
A meggyógyult beteg könnyes szemmel sugja:
- Orvosom volt Ö.
Mind a négy tanitványban imádkozik a lélek.
Mária sirni sem tud már, úgy áll a kereszt mellett, mint
a kétségbeesés a halál mellett, nem is mondja, csak gondolja:
- Elsőszülöttem volt Ö.
A magdalai bűnös asazony átkarolja a kereszt fehér fáját,
mint a fagyöngy a fa ágát s zokogva kiáltja:
- Az életem volt O.
•

-

------

-

-

-

-

-

--

Sokszor a mesterünk, testvérünk, barátunk. gyógyitó orvosunk Ű, átérezzük az anya fájdalmát . .. de sohsem az életünk.
E;z kellene legyen.
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A mester szava elveszhel, a tesivér ka ini dorongol foghat,
a barát ban csalódhatunk, az orvoS gyógyfüvet téveszthet, de , .
ha O az életünk lesz, benne élünk s be nnünk él O ...

-

-

-

-

-

-
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-
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-
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-

-

-
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Erre figyelmeztet minkel Jézus ké t poh a r" :
A berral telt serleg és a keseriiség pohara.
Egyiket a zzal adta kezünkbe, hogy vala hányszor iszunk
abból, reá emlékezzünk, a másikat a' ért, hogy vele együtt,
vele imádkozzunk :
- Uram, ha lehetséges, muljé k el e keserü pohár.
Az emlékezés és a keserüség pohara itt áll Jézus megteritett asztalán . Az e mlékezés pohara is nehéz, hiszen a szeretet gyilkosára, az igazsá g ra bló alakjárA kell e mlékeznünk vele,
a z árul ó csó kra ; de nehéz a kese rüség pohara, mert ez a mi
életünk, kiá brá ndulásokka l. megszégyenitésekkel, csalódásokkal
és hite tle nséggel.
- Ki most
nyul vele m a tálba, az ma elárul engem ...
•
- szó l Jézus és reszke t kezében a pohár.
Vajj on nem reszke t·e a mi kezünkben is, ha arra, vagy
azokra gondolunk , kik e lárulnak minket. Elárulják az őszinté n
kim ondott szó l, a ba ráti sze rete te t, a bizalmat, a családi élete t.
Elá rulj á k gye ngéimet, mit fé lve rej tegetek, s gúnyt űznek abból,
miröl ma ga m se m te he te k.
•
Ne héz a keserüség poh a ra , hiszen hányszor imádkozzuk e l:
- Ha le het, Ura m, mulj ék el e po hár tőlem .
A méreggel telt pohár, mit felém nyujt a .. bará t"; mit
mások tölte ne k meg keserüséggel s ne kem ki kell innom. Lehet,
jut a bántódás, a rá ·
hogy mos t ez asztal mellett is eszünkbe
,
ga lom, mive l ill ettek, a rossz indula t, mit ellenünk hálóztak s megreszket kezünkben a pohár.
És mégis megnyugtat e jele net minilet. Lelkünk elsóh ajtozza : mesterünk, ba rá tunk , testvérünk, orvosunk volt Ő és
életü nk lesz ezutá n, be nne é lünk, Ő bennünk é l. mig görcsösen
szoritjuk kezeink közölt a két poharat : az emlékezés és keserüség poho rá t.
Kese rü lé lei<ke l e ml é ke zünk ez aszta l me llett re á , egyben

vigasz t merilünk sajá t szava i utá n:

-

.. Ne féljetek, én mindig vel ~ tek lesze k" .
Ütö Lajos,

•
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Utolsó búcsú Kelemen Erzsikétől .
Máté 27. r. 46. v. -

Lukács 23. r. 46. v.:

" Kilenc órakor ped ig relkiáha Jézus. ezt
mondván : "Én Istenem, en Istene m! miérl
hagyál el engemel l"

.. .ts mikor kiáltott volna Jézus nagy szóva!, azulán monde : "Atyá m, ti le kezeidbe

ajánlom

8Z

én lelkemel '"

HaloIti gyülekezet I Gyászoló testvéreim! Világtörténeti jele ntöségü, a világtörténet legmegrázóbb drámájából mindnyájunk
elöt! oly szomoruan ismerös szavakat idéztem most elöltetek.
Nem azért. hogy alapul szolgáljanak gyászos esetek összemérésére és egybehasonlitására. Hanem tanulságuI, okulásul mindnyájuk számára.
Hisze n minden életnek meg vannak a maga kisebb-na gyobb
drá má i és bús tragédiái hol ebben. hol abban az életkorban. Söt - szomoru tapasztalatok igazolják. - vannak életpályák. amelyek. a mi megitélésünk szerint legalább is. szinte
a maguk egészében egy-egy bús tragédiaként állanak e:öltünk.
És minden életnek van aztán egy közös nagy tragédiája.
amelyre gondolva. ismé t és ismét eszünkbe jut a költö ismerős
szava: .. Úh csak a vég. csak azt tudnám feledni I" A vég. az
elmulás. a koporsó. az enyészet I
Minden életpálya folyamán merülhetnek hát föl esetek.
jöhetnek pillanatok. amikor kitör - bármily hivők legyünk egy vagy más formában - szivünk legrejtettebb mélyéről is a
jajszó. a bánatos sóhajtás: .. Én Istenem. én Istenem . miért
hagyá I el engemet 7"

• • •

Mi. akik közelebbrői ismertük ezen - most már Istenben
megnyugodott - ifjú keresztény testvérünknek élelpályájál s tudtunk az ő mel/próbáltatásairól. S láttuk közelről különösen
azt, vagy értesültünk arról a nagy tesli szenvedésről. amelynek keresztjét élte utolsó heteiben - sőt hónapjaiban el kellett hordoznia: a mély testvéri részvéttől is indittatva. a
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mi véges emberi élelünkkel. úgy iléljük meg. hogy ö is jogosan
vehelte ajkaira

8

nagy szenvedönek, a rni mesterünknek ezen

panaszos szavai!: "Én Islenem, én Islenem . miérl hagyál el
engemel ? l"
Hiszen ludjuk: milyen korán veszle Ile el azl a lámasz~
amelyre éppen olyan szükségünk van mindnyájunknak a' zsenge
korban, mini ifjú csemeiének vagy plániának a védelemre.
S bárha jöllek jóakaralú, nemes, leslvéri és rokoni szivek
segilségül - akik anya helyell anyák kivánlak lenni - de
vajjon ki pólolhalja - a legbensoségleljesebb jó"karal melleIt
is - egészen azl, akirol oly igazán mondja egy mélyen gondolkozó lélek, hogy: .. Az édes anya halála az elso bánal
amelyet o nélküle siralunk meg".
És azlán ludjuk, meri láltuk azl is - nemde leslvéreim,
- hogy jóakaralu szivek lámogalása közepelt is - miként érkezelt el az önállóságnak ahhoz a ponljához, amikor .. ki-ki a
maga szerencséjének kovácsa" kiván lenni.
S ki kélelkednék közülünk, akik öl közelebbral ismertük
- s ludunk az o alaplermészetében rej lo nemesebb vonásokrói is. - ki kételked nék, isméllem, hogy o a leglisztább elgondolásoktói vezettetett, am ikor élete so rsáról dön tölt s ez életet
legjobb akaraItal, legtiszlább szándékkal irányitolta s igyekezell
berendezni.
S ki ne lenne a legmélyebb részvéltel és testvériesebb
együttérzéssel most, arra go ndolva , azt lálva, hogy neki nem
adatolI meg meg a z o szép reménységeinek beteljesedése s az
élei nemes harcának megharcolásához va ló lehetoség ; mert
nem adalolt meg, ami nélkül oly nehéz - söl legtöbbször leheletlen - a nemes harc leljes, diadalmas megharcolása: a
lesti épség és era I . . .

-

-

• • •

.. En Istenem , én Istenem, miért hagyál el engemet ? i"
Oh, ki ludna Testvéreim e kérdésre - és ki ludna sok
más kérdésre - s ki tudna mindenekfölötl azo kra , amelyek
különösen e koporsó: - e nagy kérdőjel iáttár8 ostromolják letkunket, - teljesen biztos és hatálozolt_ kielégito és megnyugtató Ide!etet ad ni? l
Nincs, nincs ;Iyen bölc esség, leslvéreim I
Mallina k az Ur Jézusna k, a mi nagy taniló meslerün knek
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és példaadónkna k sem az ő kivéte les nagy bölcsessége a dta
meg a feleleteI.
Hanem a hit - és gyermeki bizal om.
A biza lom, amel y a legkin0sa bb halálCajdal mak lelketmegrá zó pillanatai alatt is Celeletet tudot I adni lelket marcangoló kérdésekre :
"Elvégeztetett I Atyam I a te kezeidbe ajánlom a z én lelkemet l"

• • •

Elvégeztetett. gyászoló testvéreim! most is, ezen drága
testvérünknél is a szenvedés.
S én hiszem. hogy annak, aki alázattal s az Atya akaratán való megnyugvással igyekezett hordozni a rea mér! megpróbáltatások keresztjét. az ő hűséges gyermekének lelké t magához öleli s megdicsőiti őt az Ur "azzal a dicsőséggel, amely
volt, mielőtt a világ lenne".
E hitnek magaslatára igyekezzetek. gyászoló testvéreim.
mindnyájan : ti különösen. megszomorodot! szivü édesa pa és
gyászoló Cérj - felemelkedni; hogyenyhületet nyerjetek, hogy
igy tudjatok az Ur sokszorosan megpróbált szolgájáva l szólni:
"Az Ur adta, az Ur elvette. legyen áldot! szent neve ére tte" ,
vagy a nagy apostollal : "Mi tudjuk, hogy azoknak. akik Istent
szeretik, mindenek egyaránt javukra vannak".
Hogy tapasztalhassátok igazságát a költő szavainak :
MNin csen olyan puszta inség,

Hogy megának benne
A halandó egy tenyérnyi

Zöld virá nyt ne lelne.
ts ha ezt is szél behordja
Sivatag föv én nyel.
Megsiratja, de tovább megy
Örökös reménnyel."

Ez örökös remény zöld virányá't keressük most is a vallásos hitben.
Ennek szárnyain emelkedjünk a Mindenható trónjához,
imádságos gondolatainkkal, ezekel mondván:
Mély Cájdatommal. de a Te szent akaratodban való alázatos megnyugvással vesszük ajkunkra szent nevedet e gyá
szos koporsó nál ó életnek és halálnak. muló időnek és örökw

,
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kéva lóságna k Istene, kit " a bölcs lá ngesze föl nem ér, csak
titkon é rző ke ble óhaj tva sejt", kit ke re. e melkedi vágyva ti
lesujtott sziv s ki e l ő tt a lázatosa n hajlik meg a magasa n szárnyaló léle k,
Úh sze nte ld meg érzéseink et s e rős its d meg azol,a t.
Bá r lelkünk mélyéig é ri ntett a szo moru eset, mégsem
kérd ezzük zúgolódó, eget ostroml ó pa naszos I,é rd éssel: mi" rt,
miért kelle ti e nn e k megtörté nni ?
És ne m csak azért , me ri tu djuk, hogya te a l,a ra toda t
úgy se m változta th a tjuk meg, ha nem fő k é nt meri tudiuk , hiszszük és érezzü I" hogy azo kn a k, a ldk téged szeretn e!< , mind ene k egya rá nt jav ukra vann a k: mert Te a be nn ed bi zóknak
minde ne'ke t jav ukra igazga tsz, a te legbölcsebb célj a id szerint.
Úh ké rünk , jó Atyá nk I e rős il s még eze n hitünl,be n mos t
is, ezutá n is mindnyájunka t. Ú h különöse n a mélye n sujtolt
édesapá t, hogy érezhesse az ő egye dül ma ra doltságába n is.
a mil a te szent fi a d é rezett : "Ne m vagyok egyedül . mert az
Atya vele m vagyon",
Vigaszta ld a férjet is, a ki éleltá rsát s ő be nn e bizonyára
a legjobb ba rá tj á t is vesz te tte e l.
Vigaszta ld a szere tő sz ivü rolw noka t s mindnyájunka t
a ld i< az ő fájda lmuk ba n tes tvéri érzésse l osztozunk,
Mindnyájunlma k a dj egyben bölcs ta nul ságot is. hogy
"tud hassuk ti mi napja ink szá má t s já rh ass unk bölcs szivvel" ,
Ámen ,
Ü I'm Ö s i Ká ro ly
tb . espe res.
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