
II . TltF.!)S. 2, 15. Tartsátok meg a 
t!~ktek adatott tudományt.. 

Az apostol szavai, melyeket a szent igében 

fe lolvasni hallottatok , intő, buzdító szóza t kk! 

a Ihessa loll ikabeliekhez, hogy tartsák meg a 

nekik adatolt tudományt. Meg kell vallanoITI , 

sokáig elm élödtcm a fölött, hogy egy ily 

nagy és nevezetes IInnepély tartása mellett 

minő szavakban szólhatnék legtalálóbban az 

Úrnak gylilekczeléhez. Elmerülve szemléltem 

a Horeb csi pkebokrának lángveléscit, melyek 

a héber sze nliralokban előttem világo1tak; 

majd lelkem il pusztába szá llott s figyelve hall

gattam az örökélet vizének csöndes s Llsogá-

I Mondatott N~gy-Ajlán, a Kri1.3-emléktábln lelep

lezése napját!. 



sjl A pnWtik b;itOf ig6 h:tngl'onak filIembc, 

ml;jd l; hegyi be-s.zéd mennyei zemlje \'on

zott örök szipsigdn·l. - ml;jd az _po.;;_ 
tolok ml;gasztos tanításai csendlJhek 101 igeen 

tSdÓ Idn:mben. S e \'iItakOlÓ me-gjeJen6e-i 

kOlt a regunilt igiinek, II mint IZ ige-haraban 

az fg)i k gondobt il misikat Ih'te" jelenkor 

\'afii:;i 6 erkölcsi állapol;i\'al kapcsolatosan. 

l; szil IUrt es I;ma ti.~ hangokat hOlta 

fDlembc. melyeket Plil apostol e sza\~kban 

inltzdt I thl'SSllonikilbdiekhu : • T,,~tok 

meg a nektek adatott ludom4n}1 T' . A szél 

lU. de oem tudjuk. hogy hoom!! jő ~ hod 

megy'. Hogy csakugyan az Úrnak szele, 

Sttnt ihlete 1u\'J lt-e lelkembe es az Úr szel

leme log.e i1talam ez órtban, habár gyönge. 

aÖb.'k'n hangokon ti hoz:dtok szólani. en 

azt nem tudom; sem azl, hogy I szél hod 

megy. hogy !ogja-t- I Z bennetek I'pitni lsten 

(JfSI' git. eró&ltni a hitel. n{h'elni a buzgó

dV; M m tadom, log,e Idke-sedéstt, szent 

M\'Okir!' g)'uJtani \'J1listok. irtnt. De lU apos_ 

10Ual m~is csak igy $l6lok houlirok : "Tln
!>Atok meg I néktek Idatott tudom;;,n,, !" 

c.q"-ug)~n Ug,)' \ .... ll,"m. kk! 1'Iog)' rI a~oIi 
inielem II mi \ i,lll'OIl)'f.lnk kOlOn IS )OgOi$Ult 

es idöuen1, A th~lonikabl'lid; il~:.,dOltlk. 
kGzOlök !!Okan hiitelenek letw:k I kl,"~oy 

hi thez, m:l~kOll ama 1igyme~ \"ru t'TOt. 

miröl Pill I laodict"abclidtnd. IUt irtat ml\'t'l 

$(Om hideg. Stm melf't: nem \"'Ig)" klOkidbk. 

S ha !tkintern. kk I korunk \'tlrmfnyhull;lm

I:lQI ; ha tekintem I gondolkOlis "!IUl dl

tOló irtnymellet ~i. mel)' most IOIIt'bben\'t'. 

hatalmas mmyakon ig: f~ emelkedik. majd 

meg tlnrJgi!ls, öntő nezetl,"kkr l ~ \"ihlg jO\'t'

delm6, szrlt"S OfSl;lgutj;i l j;lrja map..qbb 

szellemi célok nt'lkill, tIi lil lool It goo~

kazó fOknt'k is il\l;~~gjt e;; e mlzrtbeli 

ide s 10\"1Io hli ny:ltá~nak lIepilnkr!' \-alil kihat.i

~I is. Ilo midOO ké-Ielkf'd\'t' tt'roeli t : ~ 

\"liloll a mSldrnllk. \ a~ aJ Istennek filn· 
• 
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senek-e adól? - a midőn látom, hogy ama 

z,jslló, melyre .Egy az Islen" \'311 10l1rv3, 

ntpunk kezében, a helyett, hogy dicsően 

föl1oboglatva, mind magasabbra emelkednt'k, 

n('tn egy hely!!l! lefelé hajlik; a midőn tátom 

il közOnyt, a vallás iránti lágymelcgségct és 

a részvétlenség!'! az egyház dolgaiban. az 

unilarius hivek, il mi hiveink köz! is aggasztó 

mér.ben terjedni; látOm szcnt vaJtásomat, 

cgyháwnkat éppen saját hiveinek ingadozó 

magatartása által veszélyeztetve: bizony kk 1 

úgy hiszem, méllán vehetem ajkamra emel 

int6, buzdító szavakat: • Tarts<ltok meg a 

néktek adatolt tudományt l" - lIagy mb sza

vakkal: Tartsátok meg az unitarius keresztény 

vallást, álljatok meg, legyetek állhata tosak az 

unitarius kereszténységben. 

Igen! kk I nckllnk meg kell tartanunk a 
mi Slent vallisunkat, 10nn kell tartanunk az 
unitariu$ kereszténységet enielklInk és ember
tArsaink boldogílAs!ra, és hogy a mi hitllnk-

ben állhatatosan, tántorgás uélkOl megmarad
junk, erre buzdithat minket mind a múlt, 
mind a jeleu, mind a jOvő egyarllnt. 

I. 

Meg kell tartauuuk az uuitarius valltist, 
elöszOr is azért, mert annak történelmi mu.ltja 
van, mely buzdft, letkesft. 

Mindnyájan tudjuk. kk I hogy valaminek 
értéke, becse megitélésénél a múlt mily fontos 
Slerepet jdtszik. Ez a fold. a melyen laktok, 
s melyet hős Attila fiai karddal és vérrel 
szereztek, s elödeitek dicső vitézsége az év· 
százak ádáz viharai kOzt annyi ellenségtől 
bámulatosan meg'o'édeU és épségben ti reátok 
hagyott, drága és kedves Ininden székdy 
honfi elölt, mert e földnek múltja van. Intéz
ményeileket nagyra becsoltétek mindig, ~ert 
szabadsdgotok hoszszli é'o'sz6zak dr~ga feJle-



'" 
illényI'. Egy dlo,ú Iluill fOldet, inlé~lI1éllyl, 

vigy eJ~el, legyen az polillkai vagyegyhhi, 

Jogi avagy vallllsi elv, ruiudig liszteltlé leu: 

eijy diCloÖ Irum a földnek szeulstgel, az inlü

ményl1ck tekintélyt, az clvnek h~la Imal, VMázs

Clöl kölcsönöz. Még akkor is, hogy ha a 111 (lit 

nem Illind fényt és tIIcsőségei slIgárOt. hancm 

1111oli tilpin SÖIt.'1 IJSlntok. ~élnyomok feke 

télIlek, mgaszkodllst kell hogy keltsen mindaz 

lI~nl, mil a jeleIIle. nagy csal~kal viva, nehéz 

küzdelemlnel ~bl~lhIOU. i'::Zéll a mirlua hivat 

!iozls hadi \a~y cgyllazal, alkohnllnyl vagy 

lalIisI ilIeiüleg. Dc hogyh:1 hazálok, poli 

tikai illlé1.méll)'el lek, szabads.ágotok 11I(IIIJ:11O 

hi~alk()zlok , voll:1$otokra nézve is IIgyau3z1 

lehelllek, S hogyha 1U~5 vall~sok és ('gy

hhak fényes lIagy 11II1111al dicsekedllek, az 

unilarius vall~s és ('gyh~znak is lII('g\'al1 II 

maga PlilUja. 

& minO miIIt! Az unitalius k('l('5ztény· 

ile ntm a mai nap. vagy II legllap ulIlOne_ 

Ama szellemsugarak, melyekből az IlIIilaIlus 

kereszténység napja világol, amn wmei 

u~lak . az lsten egyst'gc, végellcn SlNe. 

tele, jós:\gll minden ember iráni, s Jézus 

Krisllus legtökéletesebb embervolta G az 
ember Icllclségc :I végtelen tökéletesedésre 

mcJyckböl IIZ unitarius hitnézlet fonva vall, 

nem II mi idönkbcn s nem is u utóbbi három 

évst6zban találják millljoht. Azok II keresz· 

tény évnhak rnrszsziségtlhe nyúlu3k 101, CI\'

dc!llkbcn 3z elsö kere$llény idó \'erölényes 

maga"lalaira vezetnek vislSl:l. Igell, a tör1é· 
nelem crnléke2ctBnket fclll) viSO/i Priesllcyn. 

fc llll Dávid Fercnncn és a SocinusokOIl, fcJlI1 
az clD'hllzOn, melybcn lIZ ul1;(arius tan II 

hitiljlt:ls lIagy évszátábal1 határowHabb kife

jezésI nyeri, leslOJcli alakolllHOt1 és II niceai 
hitvallón, Ariuson és Samosatai I)Mon, 31 

alltiochiai pQspOkOn, az első kercsztény gyQ. 
lekueleken fs az apostolokon kelesztül magi

hoz II Mesteihez, Jézushoz veUI, II kinek 
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egéu élele az istenegységi eszmének voll a 

lcgtOkéletesebb nyilvánul~sa. 

Ime, a li vallásotok oly régi, mint maga 

(I kercszténystg. És nézzétek amaz erkölcsi 

eml, mely mtllljához füződik, s mely cso

dáltt.i, bámulalossá teheti azt szemeitek elölt. 

Az erkölcsi nagySllg, melyet az unilarius lan 

vallói felmutatnak, méltó magas szinvonalon 

áll az általuk hirdetell fenséges eszmékkel. 

Az akaraterő, az önfeláldozó bátorság éppen 

oly csodás hatalmu tényekben nyilatkozik, 

mint a mily b~mulatos a vallási gondolat 

magasztos uabad röptében. Es hogyha ti 

hiteume szárnyal~sában az egeket érinti, a 

menny dicsöségeig emelkedik, 011 látjátok II 

máglyák izzó lángjai közt, a hitvallók arczán 

az égi megdicsőülést, az égi fényt eláradva. 

Az unit.irius kereszténység múlt jában meg

van mindaz, mi a lannak benső halalmas 

erejét mutatja, a mi egy lant kUlső nyilatko

zisaiban jövendő idők elöli nagygyá, dicsövé 

lehel. Al unitarius keresz\éuységl1ck megvan 
1\ maga szcuvcdéS-IOrtéllclc, nl lllaga CIo:Y 
1I0SlSlÍl szcnveMs·torl~nclc111, IlIcly igazság_ 
uolgllllalásért még mindijt az élő b1cnhu 

kiAlt; 3Z unitarius kcr~ll~nység martyrokra 
és szentekre tekinthet viszsza, kik nagyobbak 

és hall13\aUanabbak, mini sokan azok ködil, 

kik II római szent sereget alkolj~k. Nézzétek 

ama nagy és dicső illakokal : Servethel, kU 

II genfi szigor az lsten egysége lánlorlthntlan 

vlItlasáért mái:Jy.:ir:l hnrClol1; Dávid Feren

ezcl, ki II Krbzlus nem imádasáM sOlét b{lr

tOnhcn szenvedett llIartyr-haJáJt; és nt'lzt'lek 
ama névlclcn nagyokat, nőket és Férfiakat, 

a IlItíU IHlrom évsz:iz alatt, kiknek iSlIIl.'rctlen, 
elrcjtett slcnvcd6c, hö.ic~gc uuilarius val· 

lást és egyházat hagyott hátra OdvOl, bolllo

gltásul ti neklek és maradékaitoknak. 

És hogyha hazá lok mullja dicső képben 

tjrÍJI fel elölletek, sereitekben gyorsílva Ink· 
tet a vér szabadsághÖ5eilek, s~abad halálok 

• 
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és szabad intézményeitek nagy alkotóinak 
emlékezetén, és .. múli hagyományait, Sza· 
bad eszm6t és énekeit nemzedékről·nemze· 
dékre lelkesOlve adjátok és zengnek, s hogyha 
mdshitü testvéreitek egy hoszszú m(lll flUal 
indfllatnak a vallfIslIk iránt való meleg ragasz· 
kodásro: li mögottek is unitMius székely 
:afiai 1 vallásilag is egy nagy és dics8 múlt 
áll örökUve hŐSi teltekkel, pecsételve pirosló 
I'érrel, beviMgitv:a szabadszellemIl magas.tlos 
eszmékkel. Az unitárius kereszténységet meg· 
tartani, szent vallásunkért lelkesfllni, az uni
tarius igél szflj ról-szájra ihletve adni és zen
(:lcni, - ez az, mirc minket a múlt buzdithoL 

II. 

Dc erre buzdíthat, kk l a jelen is. A mUl
tért csupán még nem kérhetnélek, nem inthet
nélek a néktek adatolt tudomény rnegiartlisára-

I 

Mert bánnily fényes és dicsöségleljes legyen 
is valamely eszmének, vagy intézménynek 
a mult j .. , bármily szép és emlékezetes tél1yek 
csatolódjanak is annak a letűni évsz4zak nem
zedékeire gyakorolt hatalmas befolyhéhoz 
- liszteIni kelt ugyan, mert a nemes, önzet
len cselekvés, az e,kölcsi fenség, melyre 
eszme bir, melyet eszme szül, mindig és 
mindenOlt tisztelclet parancsol, - dc nem 
következés, hogy az e jelenre is alkalmas, 
a jelenben is meg kelt azt tartani. Az eszmék 
halahna, az intézmények tarl~ga sokszor 
csak bizonyos időre szól. Egy-egy nagy cszme, 
mely HZ emberiséget évszilzakig tartolla mozo 
ghban, irtinyozta cselekl·és.mgóit, lelkesí
teile szellemét, idömli1ttin hatálytalannak bizo· 
nyul; az intézmél1yek étete ugyanabban az 
alakban még rövidebb ideig tartó. A katho
licismus, ez a leggazdagabb, leghatalmasabb 
mullli hilbirodaJom mindazok közölt, melyek 
léteznek, meJy rneghóditolla a keresztény-

• 



ségnek barbár Európát, s feltétlenül, korlát

lan hatalommal uralkodot! a középkor egész 

kereszténységén, ma szellemileg befolyást 

vesztett fejedelemség. - A protestantismus 

nem egy formája, mely régebb ezereknek 

\'olt az Odvre hilszövétnek, ma kiégeti hal

vány világOSSág. Tartoznátok csak oly valláS

hoz, oly hitfelekezethez, melynek vallási esz

méi tartatmukat, hatalmukat mar a múltban 

kimeriteilék, nem emelhetném föl szómat a 

nektek adatolt tudomány megtartására. De 

a jelenkor szellemi nagy mozgalmaiban éppen 

az idők jeleit [átom az unitarius keresztény

ségre. A jelen a múlt eszméinek, alkoUlsainak 

próbája és nekem úgy tetszik, hogy az uni

tarius vallás nemcsak hogy állja a tiizpróbát, 

hanem tisztultabb fényben, szebb alakban tün

döklik elé, mint valaha. A természelludomá_ 

nyok elöhaladása korunkban sok régi nézetet 

romba döntőll; vallási elvre is sokra nyomta 
rá a hihetetlenség bélyegét. Dc a midőn látom , 

,. 

hogy a tizenkilenczedik évszáz szellemi viv_ 

mányai, történelmi es természettudomány. . , 
Ismeretvilága nemho~y megsemmisflcné hit

eszméinkct, hanem Iléld~san szolgáltat igaz

ságot ama tanok mellett, melyeket hajdan 

az érdek és sziikköni felfogas kiátkozoti, 

eretnekitett ; a midőn látom, hogya terme

szelludományok minden vívmánya, új csil. 

lagzalok, új világok felfedezése csakis egy 

ö rökkévaló oszthatatlan szellemi hatalomról 

beszélnek, s a bölcscimi gondolkodáS ViIS

gálódásában egy örök szellemben éri el tetö· 

pont jál, és az embernek alaposabb ismerete 

az élettani kisérletek s a lélektani mélyebb 

tanulmányozások által az unitarills nézetet 

világítja meg az ember erkölcsi természetéről; 

midőn látom ama hitnézeti \·áJtodsokat, 

melyeket más egyházakban éppen a tudo

mány halilsa idézeIt elő; - látom, hogy a 

kik egykor Jézusban az Istent szjllitoUák a~ 
emberi testbe, ma a józanabb binllat vilá-
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gánAl az emberi szellem fölemelkedését szem
lélik U isteniig, s vela nk egyOtt nem az 
égDöI alászállott isten·embert, hanem az égig 
emelkedet! emberi nagyságot, az isteni embert 
csodáljak; látom, hogy ellenségeink bará· 
tainkká válnak, Gldözö Saulaink buzgó apos· 
tolainkká, a kik egykor átkoztak, ma dicsőit· 
nek, a kik kárhoztattak, magasztalnak s 
testvéri szeretettel melegen ölelnek keblOkre: 

lelkem végtelen örOmmel telik el amaz isteni 
ihlet, erő és igazság fetett, melyet e jelen. 

ségek szerint az unitarius valláserkölcsi esz· 
mék félreismerhetetleniiI hordanak magUkban. 

Magát az unitarius kereszténységet nagy 
nevek, kö1lök, tudósok, államférfiak nevei 
ékesllik. Egyházunkon kivül bator szelle1l1l1 
lérliak a kereszténység emez alakjáért szál
lanak síkra a hitharczokban. A mai kor 
miveltségénck, hol ez a lé lekben OSzszhallg
zatosan érvfnyesol, úgy látszik, a vallásban 
mindenott az unilarius, vagy ahoz hasonló hit-

nézkl az eredménye. AvallAsi gOlldolkozás ma 
álalAn, neveztessék bArminö néven, lényegé
ben az unitarius irány lelé látszik tartani. Az 
ilgyllcvClcll szabadelvű val1~si mozgalmak, 
melyekről hallotok, vagy olvastok, mind az 

<'gySl!ghivö, az unilarius kereszténység moz
gllhnai. Es a midőn halljátok a li vallIlsotok 

ilyetén terjedését, cléhaladás,11, midőn halljá. 

lok, hogy az mind nagyobb, szélesebb Iért Ole! 

be a hitrnczcjén, midőn halljátok ujabb és 
iíjabb diadalai! éppen a tudomány vjvmányai
lól clöscgitve, és hogy annak légköre mind 

cgyctc1l1cscbbcn fogja M, faj és nemzetiség 

klllönbség nélkül, az emberi lelkeket, egyesiti 

II s1.ivckct: mindezek a jelenségei korllnkn~k. 

párosulva a mÍl11 dicső emlékeivel, mi egyéb, 
mint az idők intö jele, mi egyéb, mint hatalmas 
buzditás az unitarius keresztcnység legrégibb 
élő egyházához, hiveihez cml' hitet állhata· 
tosan mcgtartani, cml' vall~si eszméket sunt 
örOmérzésck közl vallani. - Igy a jelen kk I 
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III. 

t5 a jövö? MerítheUlnk-e mi buzditást 

hitllnkre nézve a láthatatlan jővcndóbö] is? 

Ha látnoki tehetséggel volnánk felruMzva, 

lelkünk előre festhetné ama titokteljes képet, 

melyet a jöl'ő vallási arczulatja fog felölteni. 

De ha ncm is igénylem a prófétai szellem 

elaradtsat lelkem fOlOlt, annyit ének, hogy a 

kik bíznak és Temétnek, azok mindig prófétáI

halnak. Ha nem bíznám az unitarius keresz

ténység jö\'őjéb('n, a dicső mdti és fényes 

jelen mellett sem igyekezhelném arra, hogy 

titeket a mellett kitartásra bírjalak. Ha azt 

kellene ludnom, hogy az letöpontOl érve, híva. 

Iá~t beiOhOlIc, s most a viszszaesés kora követ
kezik, a CSOndes lemondásban keresnek kibé. 

knlésl, elnémulna szám, hallgatnék, s az Úr 

SlOl6jtt oda hag}'\'3, sietnek én is a foldi eke· 

so .... n \'Clni kezemet De én teljes bizalommal 

• 
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vagyok annak jövője iránt. Hogy mi leend a 
jÖ\·ő, Jóllehet tisztln nem láthatjuk, de épp a 
jelen alapján, melyen a jövő 10l'ább éplll , leg
alább egyes körvonalokat előre vethetnek lelki 
szemeink a történcndökről, és mi bizonyos 
kilátásokat alkothatunk a jövendőre nézve. 

És e kilátások lelkem előtt a legbizlatóbb 
szinben rajzolódnak. Én ugy liliom, hogy 
az unitarius keresztény~égnek a jelenben tell 
elöhaladAsa a j(~l\"öben csak növekedni fog. 

Lelkem azt sejti, hogy ama valhisi eszmékre, 
nu~lyeket az unilarius kereszténység a Jézus 
által tett OrOk isteni kijelentésból olvasott 
ki és rog kiolvasni ezutAn, a jO\·6ben egy 
nagy egyetemes aratás \"ár. A jOvO gondolat. 
irányainak alakulása it nem láthatom be, nem 
tudom, hogy a tudományos vibgáJódások 
az emberi szellemet merre fogják hajlitan;' 
De egy sejtelem aZI sugja nekem, hOb,}, minél 
inkább fog gazdagodni az emberiség ismeret
mennyisége, annál erősebb Irón épül az 
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emberi lelkekben az oszthatatlan Egystlg hitl' 

nek l's minl'1 tágasabb kön nyerend a mi\"e-

1&16;, annál szl'lcsebb leend az isteneg)~gi 
hitestme birodalnla is. 

S ha IIIcggondolom az unitarismll$nak 

a jövő tisztdbb \'i!ágilnilJ I'aló emez egye

temesebb terjeMsél; ha meggondolom, mini 

fognak lehnllani elllclkedö hatalula alatt a 

\'allás Il'n)"egcröl a kihasznált formák, ledön

\etlli a külső nag)'halalomra czélzó egyháli 

alkot~sok; ha mcggolldolom, mini fog a 

ke~tcnységböl kiszorittatni a pogányság 

~trl1eme, mini fognak a J\tiria-islenek és a 

sereg aprószenlek a régi római házi istenek 

mulandó sorsára julni. mini fognak lIIeg

semlllis01ni a dur..-a, testies tanok, Krisztus 

1c;;ICllek ~ I'érének t'ldclésc, mini szégyeniil 

Illeg az idc~cn crdem csalárd árulása a bUnös 

ember idvezltésére, mint fog az egyház csal

hatatlan feje a Jczus Krisztus utolsó szolg~ia 
lellIIi; ha meggondolom, hogy a kegyelmi 

kivtelaszth és máS tanok, az első hitújitók 

idejéből, mini jutnak a megillető helyrt. a 

történelmi emlékek köze ~ ha meggondolom, 

hogy igy Jéws liszta kereszténysége mini 

fogja ufahnát elnyerni az egész keresztény 
viJég feletl, mini fognak az ö vallási tisz1a elvei 
a hit egén vezérfénytH világoini az emberi

ség millióinak, mini fog az evangelium tiszta 
hora lelki eledellll szolgálni a tökéletesedés 

pályáján az egymásután jövO nemzedékeknek, 

és mint fog az örökké való, oszthataUan egy 
lsten dicsösége prédikáltaini mind végiglen 

keresztül az idők végtelen során: a jövönek 

cml' bizialÓ kilátásai indíthatnak-c egyébre, 

Inint a nekOnk adatolt tudományt állhatato
san meglartartani. és vallani szenl hitonkct 
áhitattal, vallani SZiVI'CJ, vallani lélekkel. 

Igen kk! tartsátok meg a nektek adatott 

tudományi, lartsátok meg nJlAstokat, egy 
dicső múlt, fényes jelen ~ kiljtjsteljes jövO 
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buzdit erre titeket, mindnyájunkat. Tartsátok 
meg az igazs.igcrt, mely benne rejlik, a viM
gosságért, szabadszcllcrncrt, nrely mind nnilt
jának, mind jelenenek, mind jö\"ójének örök, 
veszthetIell alapját alkotja. Legyetek állha
tatosak, így ini az ő szelleme is, kinek emlé· 
kére most a nemzeti htiltis kegyelet Unnepet 
szentel, a kinek lelkében a múlt erényei, a 
jelen széles ismeretvilága és a jövö meszsze
néző prófétai reményei egyesfltve tfIkrözödtek. 
Az ő geniuS3, hitmélysége, kimagasló keresz
tény jelleme, szent hitélete, szelid hősiessége 
a tiszltibb kereszlényelvek diadalra jutlah'i
sában és az unilarius kereszténység más 
geniusai, vezérszellemei mind Igy intenek: 
legyetek :\llhatatosak. Maga Jézus, az örök 
világoss:\g, az örök halhatatlan vallási nagy 
szellem, ö is igy buzdil: legyetek állhata
tosak, legyetek kitartók a tiszta keresztény 
igazságok mellett, és bizzatok, mert .az igaz-
S<\g meggyőzi a világot". Amen. 

TÖRTENELMI PIL 

FORRAsfl 


