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Ismertet6 jegy. 
1'37. novemb.r U . 

• ;Oj parancsolatot adok néktek, hoOY 
egymást szeresséfek, amint én szerette
lek titeket, úgy szeressétek ti is egy
mást. Erről ismeri meg mindenki, hogy 
az én trmitvúIlyaim vagylok. ha eg]J
mást szeretni fogjátok," (Jáflos XIII. 
T. 34-35. v.J 

Jézus végl'cndcletét olvastam fel. Erede
tileg annak II tizenkét tanítv:ínynak szólt, ~kiJ\: 
kQzül egy, Péter a legnehezebb órán mcgta
gadta, II másik, Judás harminc ezüst pénzért 
elárulta és halálra juttatta öt. Jézus tanítvá
nyai ma a keresztény nevet viselik. Több mint 
hétszáz mi llión vagyunk összesen. A világ leg
mííveltebb népei tartoznak II kereszténység 
nagy lelki családjához. Ahítattal vesszük aj
kunkrl1 Jézus nevét. A tő l e tanult imádságot 
bölcső és koporsó mellett, örömünkben és bá· 
natunkban mindennap elmondjuk. Szent evan
géliumából szíviink víga.szt és erőt merít. An· 
nak hi rdetése céljából ékes, fényes templomo-
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kat építiink. Jézus iránl való tiszteletiink és 
Itódollllunk olyan nllgy, ho&'1' vannak közöt
!link hivő lelkek, nkik 11 t.ennL'l:izétes apútó! és 
IIUYlít óJ sziiletelt emWl'ck sorából kiemelve öt 
i~I('Ilk(>nt imád "ák. nüszkén valljuk magunkat 
lGiszlus követőinek, keresztényeknek. K eresz
lénynek lenni dísz, dicsöség! 

K~rdés azonlmn, ha ma. Jézus közöttünk 
megjelenne, reánk ismernl'-e, magáéinak teki n
tl'll c-<" cl rogndnu-e minket iunítv:ínyai ult At
tól félek, nehezen! J ézus Illllítvnnyni nnk 
egyetlen i smertető jegye: a szeretet. Nos, 
éppen ez II szent vonás hiányzik ma rólunk, 
"&'yén i és l<lrSMla lmi életünkriiI cgyn nínt. 
'föbb bennünk a gylilö]cl, mint It l>ZCl'etet. Az. 
II szívtclcnsl'g, llm c ll yl'] élünk és IIZ élei elesett
jeit, n,lgy scbcsiiltjci t pusztulni, veszni enged
jük, lIZ a kegyetIell tii lekedés, Ilwll yel az él'
vén)'esiiU's útján egymlIst letiporjuk és egy
mílli !;:dljílból il fa latot kiiitjiik, uz II gyűlölet, 
a hogy mi gy ülölköclni tudunk, ilZ az is tentelen 
el'ösza k, amellyel egye;; állmllok a védtehm 
;llnllvnlólmt kínozziik, testileg, lelkileg gyilkol
ják, cliak azt mutatja , hogy hiába kere~ztelkcd
tünk meg J ézus nevé l'e, nem vag yunk iiszinte 
és igaz tanítványai. 

Korunk művelt ség" határozottulI J ézu.-; i 
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ellenes, A X.X-ik s1.w. .. ad llZ emberek es7..ét, 
értelmét d icsére tesen kimüvelto, n !>zívek meg
jobbíti'lSIÍról lI:.:onban mái' megfeledkezett, Sok 
közöttün k 11:" esze!:!, okO:l ember, annál keve
sebb az igll1 .. ún jó és nemes !:!zlVü ember, Pe
dig ennek 11 vil iignak elsősorban nelll okos em
berekre. [Illnem jó és becsületes r mberekre 
van súiksége, Ne értsen félre senki ! ~em aka
rok én ezzel az értelmi művelb.ég ellcn szólni, 
Ezt legkevésbé éppen én tehetném, aki (IOnru. 
<I:': egyhúznnk vagyok igehircletöje, mely az 
és:.: jogát még II hit világában is él'vénye
síti, Az ész uzon ban súv nélkiil mindig veS7k 
d elmes., mert a szívtelen ember eszét. mindíg 
!'osszra használja fel. Olyan az él;:6 mint a kés, 
lehet vele kenyel'Ct szeini éhes embel'eknek, dc 
lehet vele ölni is, A modem ember igen gyak
nm az utóbbit teSzi, Gondoljunk csak UI'l'a, 

hogy milyen művószies tökéJelCl;iléget ért el az 
emberi ész II gyilkoló háborús eszkö"..ök fel
találWban! A modern ember repülőgépen 
utazik, rúdiót hullgat és Dzsi ngiszkán erköl
('"1>'Ő k szerint él. E S7,c éles, mindent Celtalál, 
szíve romlott, hiá nyzik belőle II jézusi vonás: II 
!!zcretet, Reformra szorul iskolai nevelésünk. 
Szörnyű, hogy mi minden ismeretet il,")'ckez
nek gyermekeink fejébe bclevcmi, E helyett 
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inkább II jellem uevelésloc kellene több gondot 
rordílaui, hogya jövö nemzedék legalább ke
resztényibb keresztény legyen: em bel'ségesebb 

ember. 
Még K risztus egyhlh',ainak, i l keresztény 

egyhlízn.knak egymás.hoz való viszonylÍl>ó1 is 
hiiinyzik II kri!-zlusi vonás. Vnllús bábol'Ílkról 
wd <I történelem, amikor az emberek évtizede
ken fit gyilkoltlik egymÍls t. MiéJ'l T Azéd , hogy 
meggyözödésiikel egymíLSflI. eroszakolják, fe
It'jlve az ig;\z1>ágol, melyd egyh,ízulnpító reCor
mlítonmk, Dávid Fereno tanított: fi hit lelki
ismeret dolga, lelkiismereti kérdésben pooig 
erús:wkot alkalmllzni I sten-cllenes cselekedet. 
Mi volt nz oko a kel'esztények ezen nab')' meg
tévelyedl~sének' Egys7.erüen csak a~, hogy e l
ff'lejtették Jézus figyelmeztetését és azt hitték, 
hogya közös dogma II kCl'csztények ismertető 
voná;;u, jólleh(!t Jézus dogmák ról soha se be
.. zélt. ~(>m azt mondt" tanítványain'lk bogy 
miLhlgy-jenek és miL n.o higy jc:nf'.k íUlncm 
l\lhm!lóan ~k szeretetre inte.tle ökeL i I ilvalhis 
dolgában, I stenrül, Jézusról sU!fl tlélekröl üd
v&",égrol, mennyországl'ól é's pokolról nlk'otott 
fl'líogilsukhan az emberek műveltségük, lelki 
It lkntuk t'- mlÍ~ ndoltsiigok szerint h'nflész('t~ 
s('u l:ulönböwt'k l'gymlistól, lIl(! rl ahány ('m-
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ber, nlln~! ~élc~, annyi gondolat, ::annyi világ
nézet. H lU abrnnd arra gondolni, hvgy 8Z cm
berekkel valaha egy hii.valhi.~t. egy dogmát le
hessen elfogadtatni. A. szeretet erkölcsi törvé
nye azonban mind~n fele.kezetnél ugyunaz és 
mindnyájunk"l egyformán kötelez. "BrroL ;s
mcr ",cy mindenki, hogy az én tanítványaim 
'lJufJylok, Iw, egymást $zeret1li fogjátok." 

EDllek az igazságnak a megs7.Ívlelése, csak 
egyedül ez és semmi más, nyujtha t alapot a ke
resztény únió számára is, melyrol mu korunk 
legjobbjai álmoclOl':lwk. A vallásháborúk és 
nyílt hitviták ideje, Istennek háJa, lejárl A 
régi ellentét uwoban II keresztény felekezetek 
között ma ig rennálJ é:; szinto áthídalhll1aUan
nnk látszik. A sokat hangoztatott felekezeti 
béko legtöbbször csuk ürügy az ellentétek lep
lezésére. A leplezett belső villongás politikai 
és társadalmi térN! csapott át és igen sokszor 
/lrra megy, hogy melyik felekf'zet tud magli
nak nagyobb közjogi hlllalmat biztosltani, me
lyik tudja híveit jövedelmezöbb áUásokban job
b..'l.n elhelyezni. A nyugati pogányság és II ke
leti istentelenség kettős tüze közé szorítva fe
lekezctileg d8rnbokra vlln tépve IlZ egész ma
gyAr tiirsadnlom 8 ninesl'n elég könnyiink el-
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... irnlui II kiírt, mcly ebból II magyar nemzetre 
~zárlllaúk. 

Cf!ocln-c, ha :l jobb~lk s:tÍvében minden ot-
1.1;1100 ('!,')'re ('I'ősebhé válik fl vágy: közös nec 
v{'7,öre kell vnlumi módon hozni II keresztény 
felekezelekct, hogy egyiittes erővel tudjuk a 
l:özös cllclI~éggcl, az jstcnwgadáasul szemben 
IUcS"'édcni drága kincsiinkei, hitünket, vllllá
~unkllt. Amikor czt a jclSl,ót ujjon&"V1l hallom. 
van egy szerény megjegyzésem. Nem azért, 
vag)' legalább iti nem csak azért kell II keresz
t"ny cgyhriz..'lk egységét Illcgtercmteni, hogy II 
valllÍst 111. itilcnlugndlÍ !;bal szemben sikercseIr 
ben védchuezhcsliiik, hanem főképp u7kl1, 
1IJ('l't u)': a Jx>bő viHongás, amely ma 11 feleke
zc\ek között leplezetlen folyik, nem méltó hoz
zánk, J ézus követőihez, ki ezt tunítotln: ,,1!:t'ról 
isme,. 'meg mindenki, hO[IY ~ élI ta11ítvdnyaim 
,'ogy/ok, ha egy má.st szeretni fogjá.tok", S 
aztán azért, mert II felekezeti villongásba a vé
gén az egész lIemzet belcpusztulhal. Különben 
én a vallást mn~'1Ít semmiféle támadássul S7.cm
lKon lIem féltem, A vallii.!! !LZ ember veleszületett 
életöszlÖne. egy olynn érzés, melyet II szívböl 
kitépni nem lehet. SI'.abndságomt61, vagyonom
tól, hazámtól megfoszthutnak, a tűzre tehetnek, 
d .. hitemet, lstent~mct. soha senki tölem el nem 
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veheti. A telnlliomoknt lerombolhntják, a par 
pokal iildözőbe foghatják, o. hivő ember akkor 
is megtnláljn a módját annak, hogy titkos kam
rájában, vngy ukár a máglyák lángjáb..·m is 
I stenhez forduljon s tőle erőt és vigaszta.lást 
vegyen. 

A keresztény felekezetek unióját főként 
azért kell mielőbb megteremteni, mert ez c!$Ö
sorban J ézus il'á ll ti IlIiségiinJ.: követelménve és 
egykn hazánk szent é rdeke. "Erről iSllleri meg 
fllilldetlki, hogy az én taJlítványain~ t'aflytok , 
lia egymást szeret /Ii fogjátok". Adolf Deiss
mann azt mondoUa, hogy a keresztények egye
Ilii lésének kérdése ma e l sősorban nem dogma.
tikai, hnnelll lélektani kérdés. E z nzt jelenti, 
hogy 11 k i i lönbőző ft'lekezelek hívei , ha egymás
JIOZ lelkitC'g egy kicsit közelebb jönnek és Im'g-
111nuJják IIzl, hogy egymás meggyőződésőt fel
tétlen tiszteletben lartsiik, az egyesiilés fdé 
mú!' c711Hn! is komoly lépé~t tettek. 

A lelki közeledés jelei - háln Istennek _ 
itt-ott nuí ,' is lllutntkozll11k. A római cgyhóz 
legjobbjai köziil egy re többen elismeri k m~t /I 

lényt, hogy 11 reformú,ciót lélektani okok szii!
té k, törtém'lmi!eg indokolt és nem átok, de á l
dlis volt az emberiségre. még mllgám II katoli
kus egyházra is. A protestánsok viszont kezdik 
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egyre jobban megbecsüln i annak a va~lás-~rköl
c:;i IIltmkúnllk il? édékét, meJyct a romm egy
Illiz llZ emberiség javára száz..'ldokoll át végzett. 

Az összes keresztény fc.lekczetcket közös 
nevező re hozn i azonban csuk azon az alapon 
le.i.Jct, ami minden fcJekcí'.ctnél közös. Dogmá
juk, Istenről, J ézusról, szcnUélekről, üdvös~ég
ről v .. dó felfogásuk, szertartásuk különböző le
het, de II szeretet, a megbocsátás, az irgalmas
ság és a tisztaság erkölcsi törvénye mindenik 
fclckczetoél ugyanaz és mindenkit kötelez. 
"Erről ismer meg tnindenki, hogy ae én tanít
ványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjá
'.ok". 

A keresztény egyházakat közös nevezőre 
hozni csuk a közös keresztény erkölcstan alap
ján lehet. 

Ez az éH szent meggyőződésem, nút száza
dok tapasztniata, az élet és a történelem bizo
nyít. Ezt hi rdetem az Úr 1937-ik esztendéjébell. 
hnlála évfordulója alkalmából egybázalapító 
reformátornnknak, Dávid Ferencnek, ki mcg
gyözödé::lMrt, Jézus Krisztus evangéliumaéri 
Déva vár börtönében martir halált halt. 

Áldott az ö emlékezete. 

Ennerú hit. 
'938. mórcius 13. 

"Hanem amint mel 
ket szem tlem látott. " 
embernek szíve meg SI 

l sten készített az Ot 
kiink l/.zonban az I ste 
O Ldhe áUal, mert a J 
vizsoál. még az I slem1-
(I. Kor. II. r. 9-10. v. 

A hangsúlyt a szentlecke ut 
ej tjük: lIa lélek mindeneket viz. 
nek mélységeit is". Szokták en 
zőjét is tenni, a sÍrontúli élet ti 
lássaJ II szentlecke első felét 

11' •• szen, nem látott, fűl nem 
nek szív~ meg se gondolt, amij 
tett az Ot szeretőknek" t. i. ahl 
másvilágban, ahova szeretteink 
soknn előrementek és ahova m. 
gyiink 'és soha, soha vissza n en 
Ján mert ez II nagy titok az emb 
állandóan r ogla lkozG:1ija azért 
Bibliában II szentlecke eÍsŐJcle... 


