
egyes obscuru!! , ' idéki Káték - le lkük ra' , 
kétségbe vo nnu.k . Jta -

Nekem aJ!: ilyen bántalmakkal szemben ele
gendő vfgaszta lá s fi tordai Országgyülés (15{}8.) 
~a l:J ~aO~' . r~ely Já~os Zsigmond fejedelem_ 
g~ 1IVI( ' erene puspöksége idején törvény_ 

be. iktaIta Erdélyben a vallásszabadságot, mini 
SZ.l~lér.t az 1848. évi XX. tc. (Pozsony) I. §-a az 
lml tárms vallás t - fi protestáns testvéri közös
ségben - Magyarországon is törvényesen bevett. 
tehát keresztény vallásnak nyilvánftja : Recepta 
Reli gio. 

Amíg T orda és Pozsony érvényben marad 
(azok pedig örükérvényilek a mi lelkünkben), 
addig ncm szükség nekem és nekünk , unitá· 
ri usokn.'lk széb'"yenkeznii.nk ... Az l slen elfogad 
gyermekei gyaná n t, mert ŰelőUe nincsen sze
mélyválogatás; csak tetteinket nézi és aszerint 
MrM bennünket ... Jézus megbocsát, ha min
den ti sztele tünk és szeretetünk mellett is 
egyedül az Atyát illető istentisztelettel öl magá.t 
nem imádha tj llk ; hi szen ö maga mondja : "Miért 
mondasz engem jónak ? Nincsen más jó. csak 
az cg)' Isieni" .. . a Szentlélek pedig (jövö va
sá rnap) mihozzánk is eljö, hogy megalapítsa 
közöttünk, ill a magyar Globuson , az egyete· 
mes kercsztény Anyaszentegyházat, Isten orszá
gM i ti o fö ldön, ahol lakozik Béke - Igazság 
és Szerete t - ha lsten is ligy akarja, mond· 
ván : " Ahol :.lZ Úrnak lelke van, oU van a sza
badság." Ámen. 

I 

• 

A Gyermek." 
,,A kis gyermek pedig 'IIQv~ 

kedik és eTDsödik vala lélekben 
és tel jelJedik vala bölclJfUJ éggel, 
és az Istimnek kegyelme 'Uala 
(J 'rajta." 

Lukács ev . 11. 40. 

Kedves Atyámfiail Szülő i szívünknek nincs 
és nem lehet nagyobb és szentebb öröme. mint 
amikor az örök Teremtő jóvoltából egy testben 
- lélekben ép, egészséges gyermek lil l ja m eg 
a mi egyszerü, hékés otthonunkba n a na pvilá
goto Ilyenkor úgy tetszik nekünk, hogy az Isten 
maga is szállást vett minálunk. Innen va n, hogy 
a kevés megsokasodik, az új világ igérete hivö 
keblekre talá l s az élei mindeneket fe l őrlő for
gatagában a kétség és bizonytalanság helyét 
öröm és remény váltja fel. Úgy illik ez azokhoz 
a jámbor keresztényekhez, akik egymagukban 
is bbnak az áldott atyai Gondviselésben, de a 
család kötelékei kőzölt annak szükségességét és 
boldogító voJtá t még fokozotlabb mér tékben 
érezik ; mert - van már kire lámaszkodjanak, 
van akiért dolgozzanak, van célja az életiinknek, 
hogy maguk helyébe egy megbízha tó munkást, 

.. • Erdélyi testvéreink ö8i stokás szerint 3 egymlisuUm 
iovctklUl:I napOn ünneplik a. Karáe&onyt, mint sátoros ün
JlcP:':t. ~epe1jünk hit mi ~ mint 6rdé1;yiek,. velük 
egyutt. H.18Zetl úgyis mai bes:eédünkben El. Gyermekr61 lCll1; 
szó. :';:!I ~ a. th&n& mikor volna. inkább idÖ8Zerfi , mint K a. 
ricsouy tÖ!!zomsWdsAgiban, o. 87AU'(1te t ünll.epén. 
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11f~ un:id.súgo 1('lkcl , egy QlllCllen emberbara _ 
IHt á llítsanak , 

l ';lstan!lb:.l 1l soka t foglalkoznak hiva tal os 
('~) hátl ~s lársad:J lm i körök a csa lád problémá_ 
JavaI. "Izsgálják a külsö, lIgynevezelL gazdasági 
lI,koka !. c~eknek lulajdonflják 3z1 az elhidc"ii -
1(, l , 3m('l) ('gy id ő multán majdnem mindenÍiIl 
J(' I (, lItk c~ik ~ a cs:llác.Ji kö telék 13zulüs:'tra ve~el. 
h. uta tjá k a be ls6, vagy is lélektani okokat !ol 

"lek kel próbálják meg"ilágÍl3ni sok szerencsél
~II l1:.ljutöro llnek szomorú sorsát , ,a mi talán 
lIui körülmények közöH, egy ki ssé tőbb n yi ll 
~""t:I-'(:l J (os őszinteségge l . v3 l ós~ínűleg elk erülh ető 
le li Voln3 , MérlegeJik :1 kényszer"á J:'lsok eseteit. 
ah ol rendszerin t az orvossúg rosszabb a beleg
~':1tnéJ s ritk án h OlZ .. l mcg a feleknek azt az 
Iga l hó ldog.!o:'lgol, ~lz l a lelki egyensúlyI. amelyre 
\ ;'1 {.lyn ko z la k , 

~Jjndczekben a bonyo lult ké rdésekben ti ma 
.. Ili letell Gycnnektö1 kell taná csot kérni.ink, aki 
;lllnrt k idején, öl kereszté.nység hajnalán kcd
u ' ll('e \'o lt :1 földi és mennyei Gondviselés ne b: 
q.:yu ránl. A s zen t ha gyo mány szerint . az egy
"zt'ru istáUól csak libegö mécsláng derengö fé-
11)<" ,iI:"lgilo ll a meg, de oda künn annál szebben 
tagy.)gla k II nw gassagban tlZ ég csillagai , minth :. 
Jch-'l.H>k yolna . hogy aki itt en édes Anyja ölében 
(""und~n s zu nnytld.. abból egykor a vililg Vilá 
~U\5.í !-, iJ l ~s7_e n , Es a bujdosó Vándor. aki sorsll 
h;ln 31. egésl. emberiséget pé ldázza, innen indul 
LI L3 r3lldo k-ú tjá ra , amely nem ért véget a Gol 
"ol han Ille rl Ő azóta is, ma is, híveivel s Anya
: , entegyházána k m oder n apostolaival I ~ \'ább 
"('resi :n bleohez vezető útai s n em csod~,l~~z
n.un, ba egy újabb regényben Moscau UlJek3n 
1.~l;Íl l.; ol:n.án k \'ele, ahol i ~ a lusakodó Péter 

• 

• 

k.!rc.Jcscrc : "Quo vadi s, Domine?" - mosl h. 
csak az l ,rtUaszolnú : " mcgyck, igenis oda m C'
gyek, hogy újból megfcszítsenek! . ,." 

Az :'ddozalnak cz az :Jpotheos isa va lóban 
pé lda nélkül áll a tö rl éne lemben, A földönfuló 
szegényscg külsü tarlozckni közepett e - ,".inó 
lUély és igaz le lki gazdagsúg! A könnyhulIaiii 
szomoni s:'tg- gecsemanékerli magányábrln 
minő fennkölt , de azért engedelmes ma ga tarl :'I'i 
al. isleni Aknr:H kal egó rikus imJ>e ralivuslI elöli , 
És az emberi bünök és búna lok feneketlen sza
kadékúval szemben - milyen s7.fntiszla , Ic"I· 
véri érzüle t, milyen bizn lolllteljes, szerelü ll'I eg
c rlés, kés z a bocsánal : .. Eredj el és többe Ilf' vl'I
kenél. " 

Egy pal' jell emvonás cs upán r i bból a z elei. 
böl , mely l.l maga egészeben teljes hal'lnón;{lban 
Illutatja Illeg cs a sZ.1Í .z~l dok lanúsága mell ett lük
rózi vissza egy re világosabb:J1l és egyre híveb
ben az emberi és is teni rcndeltetés l, amcJy nck 
nemeslc\'ele éppen O ben ne "an adva I I mi szi,
ntunkra, 

Kéruezzük meg hát 3 ma s zületett Gyerme
ket! I s tenfél ő csa lúdban született. Szegény sor~
ban. Egyszerűségben es jámborsá~ban élö példa 
és sl)ha fp ledésbe nem menő útmutatás a sz ü l ők 
munkás éle te, Velők egyült imúdkozoll lJ hú zi 
szent élyben s fogla lkozott m{lr se rdü l ő ifjú ku
rúban az ö mennyei At yjának dolgaival. Szerelle 
ha rútait és lest vérei I, s ve l ők együtt növekedell 
lestb~n, erősödött lélekben, s a ke le ti nyugodt 
életbolcse let és a vil ágnak, mint ls ten művének 
.., z('mjé l~te., alkalmassá lett e arra , hogy még e l. 
',cnsé?e lt IS Sl..e resse lj e magas e rkölcs i fCflSég 
t:l'ZClében ?legny~godjék rajta az is lcni kcgyf.>
lern . ' öy hat a ml modern problémáink boncoo 
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IA\a kód.K'n múr meg is kaptu k 1.17. Ó aldúsdús 
é.l('t(on~k eg) e!li (ejel.clébó l nzt 3 választ. amely. 
tul bajainkonk on 'os lúsn. csa ládi, l!ttsadalmi és 
II mteli vi"lonyainknak egészsége, és a népek 
túrSAdahn(tbnn raju nkna k jövője függ. Csak 
t: mllli sl.envclgésl Csak semmi képmutatásI 
~mmi lilkolódzús a bajok körül! Amit a maga 
iJ" jé.bt=1I eRY ki s clü relálással könnyen ki lehe
telt \olnn kurltlni. a bból - é ppen öl titkolódzás, 
tnkargalá.!! rol y l {1Il - gyógyíthatatlan betegség 
csiro,i bontakozna k ki . amik ellen már az úgy· 
nCH_lelt csodaszcrck sem használn,',k. 

•• A ki s Gyennek növekedik vaJai te.. .. tének 
• 113poll1b30 ." Tehát , a fej lőd ésnek ezen a rokán. 
nz p es szé p, és kitartó fizikum a fontos . Ezt 
seglli eJö az otulonos lakás. a htpláló eledel. a 
tesi ~ya korh\sa a szabadba n, és ml'i;s ne~es ~z?
mk076sok. nmelyck 3. jövő Emberct elokészlhk 
oz egészséges tá rsas éle tre. ahol nemes vcrsen
ft~sLen mérik összc testi és s zell~~i erő.iket azok. 
nkik nm még K::m\csonyfa aht~1 Jaté.k~l~an. 001-
do~tt n engedik flt magu ka t a pillanat oromel~ek: 
E tekintetben , hiszen. nincs is olyan nagy hiány 
minálunk. hiszen a sport. a tested zés kultusza 
~k helyen má r túl megy azon :.l Ul~rtéken, 
nlU~ly a lélek és tes t egyöntetü fö lkészultségét 
összhangba tudn t' hozni s gépelllbcreke~ vl!8y 
ernbergél>ckct produkál, amelynek SZOlUOnl \'I S~
s1.ahatá.s6t egy-egy olympiai győzelem sem tudja 

rtloole tni . I lsten az 
Kerestlény Testvéremi - Hogy Ul k 

• ' "ghetct\en jóvolt ából, h tllasságod.at gyerme -. 
u < • d ' · "Y Ullnt egy szen 
kel lildotla meg, teklllt s ez Uo ' _'-~ tán-

'g ,az.z arra az enUJ<;rpa 
tlkol lezetl.séget! s '1 ) d e'- ne csak öt neveld. 
tnra, mint a saJIH szeme . . ~ ~ert akárhány szü
b lll\enl neyeld magadat IS, 

I!!O 

• • 

• 

lőn ek még a mai modern világban sincs ~eg a 
kellő elő ismerete ·ahhoz. hogy anuak a Vickán
dozó jószágnak mire van szüksége. Ak{lrhány
szo r úgy érzi magát legjobban. ha okos feli.igye
let mellett látszól:lS - magára hagyod. A túlsá
gos úpolásnak éppen úgy megvannak a htllr.'i
ny:ü. millt az elhanyagol:lsDak is alig helyre
hozha tó következményei. Az a gye rmek nemcsak 
a tiéd. a te egyéni tulajdonod. Az a gyermek al 
Istené is, uz lstené és az Anyaszentcgyházé s azé 
nz édes magyar hazáé, amelynek jó és balsor
sava l nzonositva magát , azzá lehet. nmivé lennie 
kell, iinúlló egyéniség, egész ember, a maga ura, 
aki párlok - osztályok és felekezetek kicsinyes 
tülekedései fölött toronymagassábti~ emelkedve, 
megnl .. pitja - ti lélek erőitől is támogatva -
az egészséges keresztény Családot, amelynek 
Bett.lehem elótl nem kell szégyenkeznie. mer t 
ott is ugyanaz a libegő mécsláng s annak de
rengő lénye világol s fölött e szent örömben ki
gyúlnak, nemcsak vilflgitanak. hanem melegi
tenek is a magass{lgos égnek csillagai. 

" A kis Gyermek erösödik vala lélekben ... " 
Kedves Atyámfiail A testnek ikerteSlvére a lélek. 
Együtt haladnak; együ tt fejlődnek a földi ván
dorút k.ülőnbÖzŐ lépcsőfokain . Amíg egymási, 
mint t ~lí Lvérekhez illik. híven támogatják. mllld 
a kelten nyernek rugékonyságban. kitartásban. 
munkntirásban ; a testi egészség magával hOLZ:' 

a nyugodt kedély t, jól rendezett belső vilílgunk 
eglensúl)at; s hogy az életben reánk váró W)ol
dok es kötelességek meUett mások ügyét is ma· 
gUnkéV{1 tudjuk tenni s adott esetben készek b 
képesek lehetünk rendkivüli megpróbáltatások 
elhordozására is, ez mind az btenben gyökerező 
ertis lé!ek miive. Oh, mily boldog az, aki f:.,:y és 
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ezek. szerint kész üJhet elő még a boldog gyer
mekk? rban az élet komoly, százszor szent fel
ada taira. 

A . m ond ..! sz~ri~l , Herkules már bölcsőjében 
megfojta tta a k.ígyot, amely könilötte settenke
de ll. Az frások szerint Jézus - lanitói hivalala
nak m eg kezd i!se elütt - a pusztában három íz
~~ gyözte~ J~ a kísértőt , a mely az ő nemes am. 
blclók~tól futott lelkét akarta megvesztegetII i. Ez 
:.I Z e~s !éLek tartotta ől fenn a háborgó tenger 
hullamaw, tett e lehetövé, h ogy szembeszáUjon 
k~)r;~ és ~emzedéke e lavult felfogásával, hogy ta 
mtvanyaJt azok közül válassza ki , akik az ak . 
kori társadalomban csak a szegénység jogán kö
vethelték öl az evangelizálás széles mezején. Ez 
az erős lélek volt \'ele k ínzó kétségei és hányal
ta tásai közepe tte. ami kor az isteni fensőbb 
a kara t e lőtt meghajolva, a posto li fenségben és 
fé r fias szépségben méltóvá te tte magát az égi 
Atyának szent tetszésére, és minden idők és ko· 
rak vallásos hívő lelkeinek szere tetteljes hódo
la tá ra. Nincsen annál magasztosabb je lenet, 
min i !unikor J ézus a k ereszten - az ulolsó só
hajtásban - lelké t a z ő mennyei Atyjának ke
zébe ajánlotta. Igy él a z erős lélek a fö ldön s így 
lesz a ha lál után i d iadalmas fe ltámadásban -
halhatatlan. 

Jól vigyázz tehát, Kedves Testvérem, gyer · 
mekeidnek fogékony lelkére. H,a lehet, még job
ban. mint az ök testi épségükre. A lélek roppant 
érzék eny m üszer . Ak i Jlem tud bánni ,-ele. jobb. 
ha magára h agy ja; mert esetl eg helyrebozhalat~ 
!.an kárt okoz benne. A lélek minden külső be
h a tásra pontosan reagál : a szépet, jót és i ga~!j l 
már természe iénél fogva szereti és tám?gatJ3': 
de könnyen megesh e tik. hogy két es szJOezetu 
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környezetben meg tévesztve és eddigi o tthono, 
nyugalmábót kiábrá ndilva, tanácstala nul b o · 
Iyong az élet keresztútja in s ahelyett , hogy visz
szatere lödn ék az igaz útra , a saját vesztébe ro· 
hanva, m enthetetlenül oda va n. Kérdem , ki vál· 
lalja ezért a fe l e l ősséget ? A szü lő, tanHó, vagy 
a jó barát? Az egyház, az iskola , vagy a társa · 
dalom a maga kétes értékű csábja iva l. túlha j
toll irodal mával és művészetével ? Ezek egyen
egyen és összesen fe l elősek a sok ro mlásé ri , 
me ly manapság a magyarság zsenge lelkében 
végbemegy. Hord ozza ki-ki a fe lelösségnek azt 
a r észét, amely reá esik , de hord ozza e l sősorha n 
a szülő , a kin ek "kezeben vannak a gyerm eknek 
álmai s lündérvi laga lelkes ifj únak . .. " "Já tszani 
- ily drlJga kincsek nem adaUanak . . . " A rom -
la tlan lélek örülni akar : örvendjünk vele egy ütt ; 
ha óvatlan percben m egi jed va la mitől , baboniis 
félelem helyébe öntsü nk beléje - bá torságot, 
hogyha J ézus módjá ra ö is imádkozni akar li 

fogla lkozni a mennyei Atya dolga ival , imádkoz
zunk es énekeljünk zsoltá rt vele együtt, mert 
amil a zsenge korban megtanul és magáévá tesz, 
az egy egész életen át pólolha ta tlan lelki kin cse 
lészen ; és hogyha val amit, bá rmi csekélységet 
nyújt és felajánl nekünk, fogadjuk azt kész 
szívvel és örvendezö WI ekkel, mint Istenn ek ke
gyelmi a jándék á t egy kis gyermek kezéből ; h~ 
kérd ez, feleljünk m eg rea legjobb tudásunk sze
rin t, de természetesen csak a gyermek értelmi 
fokához képest, nehogy túl löjjünk a célon s 
egy árta tl an világot rombolj unk sz~ l , Hmit fö l
építeni többé n em lehe l. 

A Jét és nemlé t kérdései ü t még nem cr 
dek li k. Re:í néz \'c is .. az isteni féle lem minden 
bölcseségnek kezdete'·. Ezzel i gyeks~ ik az idők 
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során betel ni ; meri minden órának meg 
maga csendes öröme és minden napnak m:~~a a 
a .. maga báll~.ta.: Nekünk az a kedves kÖlelessé~ 
gu.n~, hogy orom és bánat gyermeki erőforrá
satt IS arra használjuk fel. hogy bennök a hitet 
és ~ z fstenben való bizodalmat minél teljesebbé 
és aldottabbá tegyük. Ki lud úgy örülni, mint a 
gyer~ek . egy virágos ágnak? Ki lud úgy bán
kódnt , mmt a gyermek. hogyha valaki az általa 
gyüjLött bogarai vandál módra eltiporja? Ilyen 
:,pró örömökből és apró bánatokból levődik 
egybe végeredményben az egész emberi éleL 
hogy azután a nemzeti öntudat magaslatain tud. 
junk tjszta szfvböl bánkódni és keseregni s még 
úlmain~ban is járni-kelni, alva is virrasztani 
egy Nemzet gyalázata fölött ; de éppen fgy tud
junk tiszta szívből hinni és bízni, s majdan ör
vendezni az Igazság végső diadalában. 

Mélységes értelme van az angol közmon
dasnak : "The child is falher 10 the man .. . " 
Szabadon fordítva és értelmezve: "a · gyermek s 
annak lelke szabja meg, hogy kiből milyen em
ber lesz . .. " Ou kell tehát megfogni a dolgot. 
A gyermek lelkél kelt az isteni bölcseség örök 
rorrásához elvezetni , hogy abból töltekezzék és 
pótolja , amit a csajárd világ hithatatlan. észre
vétlen tőle elrabolt. Olyanformán azonban, 
ahogy az iskolában az egyes betúket és az egyes 
számokat szokták tanulni. Csak annyit, ameny
nyit a zsenge gyermeki lélek önként befogad, 
mert a régi tudós tölcsérrel nem fogunk célt el
~rni . Mutassuk meg neki, hogy az Isten jó ... 
Neki is, tehát, mint Islen gyermekének, j~lOak 
keH lennie. Mutassuk meg neki, hogy mtlyen 
szép az Úr Jézus. Tehát neki is. mint az ö tanit
vány:ínak, szépnek kell lennie . _ . Mutassuk meg 

1>1 

neki, hogy n Szentlélek az a bclw eró. mely az 
apostoli korszakban nemes céDal, igaz lendülettel 
megépilet!e az Anyaszentegyhá7.at." .1. Neki is 
tehát , mml Isten lelkéből lelkedzett modern 
apostolnak, olt van a helye ebben a hatalmas 
épületben, amelynek az ő hitére és márlirotn
ságig menő szent meggyőződésére és áldozatára 
éppen olyan nagy szüksége van, mint valaha . 

Jó. szép, nemes és igaz ilyenformán az ö 
számára már nem pusztan szépen hangzó sza
vak, hanem fölbecsülhetetlen, komoly értékek, 
amelyek a gyakorlati élet és tapasztalati világ 
kenyere és sója mellett soha meg nem szűnnek 
gazdagItani az egymás után következő nemzedé
keket, a hivő lelkek millióit. 

Ez az én ideálom. Ez az én álmom és re
ményem. Ez a testben.lélekben erős, isteni böl
cseséggel teljes krisztusi gyermek, akin az Isten 
lelke elejétől végig megnyugoszik. A kegyelem 
harmatában Isten megfüröszti és atyai csókjá
val elá.rasztva fgy kiált fel a zsoltárlró szavaival: 
.. Én fiam vagy te; ma szültelek tégedet." Amen. 
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Lelki Egység. 
,)(trlek azért titeket éll, kj 

fogoly vagyok az Or ban, hogy 
járjatok 1igy, anllnt illik a ti 
hivatástokhoz. Minden aláza
t ossággal , szelídséggel és lel
ki kegyességgel , elszenvedvén 
egymMt a szeretet által. Igye
kezvéti meg tartani a léleknek 
egyességét (I békességnek kö. 
te lé/cébe1l." 

Efézus. IV. I_~ . 

Kedves Testvéreim ! - Az egyetemes kl'
resz tény Anyaszentegyház a l a pkől e téleli ünn l'. 
pén, a Pünkösdnek jeles napján , meg telik a 
mi szívünk öröm- s hála crzettel az isten i Gond
viselés iníM, hogy az őSzenll elkének ajú ndék lH 
hőv mértékben kiúrasztott n az el ső ~lposl()
lokra . Ez II mennyei erő mívelte, hog')' II csüg
geteg taníLványokból bátor hősök , odaadó mis
sionáriusok, életct és vért áldozni kész mártirok 
és csodálatos építőmesterek lett ek, akik a 
" szegetetköre" támaszkodva belcépitetlek ma 
gukat az lsten orszúg:mak di csőséges templo
mába . 

Azé!'t o lya n rendi'lhetell en a nnak fu nda 
men tuma ; azért olyan tartósak <lnlln k oszlopai ; 
azért ol,ya n renséges a boltozat. mely egybe
gyűjti és tov:.\bbzengi a buzgó sz ívek imáds:'l
gát és a z áldozalos lelkek igehirdetésé t ; nzcd 
olya n égbeszárnynló az a harangtorony, me~y 
új kijelentés elbűvölő harmóniáj:lvul k~pcsolJa 
e/.{ybe Kelet s Ny uga t megé!'tő gyermekeIt. 

156 

Az elsö Pünkösd ilyen lehelett. Egyszerií , 
igaz , fö l emelő, lélekbe markoló, ü tü\ö erejű , 
mert a nnIl k nyomán igaz boldogság áradt szer
leszét a hősök kebelében. Boldogsag - az l sten . 
:IZ ég i Atya közelségének érzete, aki ncm hiába 
hívo"n l magához, hanem ismerve földi b'Yc'-, 
mck~inck gyöngeségét~ Ö maga is közeledik 
mihozzúnk, közeledik lá thata tlan útakon és 
módokon, az O igéjét szánkba és szívünk.be 
.. dva, hogy arról soha meg ne feledkezzünk s 
('letOnket, ezt a parányi földi éle tet, éppen ez
últa l ünnepi magaslatokra emeli. 

Ki az közülünk, aki magá t jó keresztény
Ilt:k, az Úr Jézus Kri sz tus igazi követőjének 
ta rtja , aki ne érezte volna ezt a benső boldog
s~'lgo t ? Akár a magányos ~hitaLnak óráiban. 
:Ikúr a szent gy ülekezetben, ahol mint egy kö
ziis lllennyei édes Atyának egyenr;lngÍl gyer
mekei állunk az Ű szentséges s:dne előtt mély 
séges hódolattal és gyermeki szent tisztelettel. 
I!ilva és érezve, hogy amink van, azt mind 
Töle nyertük, a méltóság és kitüntetés, amely
lyel egy kis Csa lád , vagy egy világbirodalom 
~ondjait vesszük vállainkra, ÜtőJe van és O ád 
erőt is mindazoknak a szent kötelességeknek 
teljesit ésére, amelyek egy ikkel mini a másik 
ka l eg)lbe vannak költetve. 

Az e tső Pünkösd ilyen lehetett. Egyszerii. 
igaz. fölemelő, lélekbe markoló, átütö erejií , 
mert ann:lk nyomún igaz boldogsúg á radt szer
Icszél a hívők kebeleben. Boldogs:lg _ II meg
dicsihill Mes ter, az Úr J ézus Krisztus közelsé
gének érzete, aki nem hi ílba telte ta nítvá nyai 
nak, blícsút integetve, ~lZ t az igéretet: " imé, én 
ti veletek vagyok ntindell napon mind e világ
unk végezeteig ... " Mert ott volt és 011 van . 
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al ... • tf'.'ütk w II tlkflld j u.k. a Jfutyánkot .. ; OU 
t és oli na. amikor az O ~ébeb és az O 

ildirlr.a.l gatdagoo fölvé'etimk az Anyasunlegy
hh ",hoR:. az u jjásndelésnek faedöjében 
jegl)( és kiriItsigot nyerünk. ama hk ilnya POI_ 
gT sigra. !l!il wly mi-Men jó kereszténpV:i: leg_ 
srrbb titiin'dí r e. 

Iii az közülünk , aki magat az. ú-c Jéz.us 
~;S1IUS igaz követójének tartja.. S aki ne érezle 
~,-oI rn m 2; brnsó boIdq;·ígot? Akár a T i baI'" 
t [&s ég. a t j r a riharos tengeren. akaT a kisér

a lon-én,.hádnn, akár -akár a Golgofhán -
" 4t ez. az emhusors mindnyáju nkkal közös 
- ha ,'dr ~oltnDt () is ,""eliT"" maradt. amjkor • 
. " '4gi_mu1iJod1a k az. ed, éü iru,)' i kok . _:~ S 
!II wt; tusi': is nagr szenvf'dé -d . súrii sötét 
é jsrakája DtjD~ mindig bizakodn. m ltig te-

_ .-A -.,. L"'" • - I " ' jból ' h.~ ~.-e. e " g UlmPlU m a ga U tS 

ijból " .. g, ili~O"Td% él Iöltánta-
d II v'ún" a - liJ iszJ lIS 

.Az dsó Piink;;"! il~eo -, 
t?jI7 jliífÓ erejű,. 

fi 'il annak ayumjp ipz bolcbgdg árad1 SUT
h dl a mók t .lw léh A BcP*wig - a " I4I"C-
ág-it " óvJú,lu t érUIe ~ a fi: 
'rL ilf :I. li!(",&arigJilk Irfke. mu _ Ili v.e 

:,i a .... h 'den fiainak ildoü ki-lU' • • _ 

Ez. a Jó" L az ,.4) 'aní~ok tm .. 

-;I' • 

, 

igyekszik íelépiteni a soha meg nem rendiiló Ö5i 
fnndamenwmra ... 

Ki az közülünk. aki magat jó k.eresztény
nek, az Or JézU5 Krisztus ígazi követőjének 
tartja. s aIÚ ne érezle volna ezt a beruó bOI 
dogságot? - Péter apostol nyí h-án érezte. mi
után a srenUélek ajándékának ünnepélyes vé-
tele kapes'ÍR elsősorban az Ő nevéhez fűződik 
az első jeruzsálemi gyülekezet megalakulása A 
megtáis ~angélíu.ma btinoo,natra k.ész.tet, de 
ajánlja is annak fejében a teljes bÚDbocsánatnL 
\"ag)is iu van a Kri.sztnWan megujbodoU etet. 
amely le\'et j a ~g.a tarka-lr.uka ember; g)'ar· 
'ÓSágait s az erlWl.csi fel.el~ tudatában urr:-.í 
teszi az: islem akaratot a mindennapi kfiule1em 
árjában lankad0z.6 embt:a i törek, .. i::s fölótL Az 
első keresrléoyek dolgo.z.ó és imádkozó tána
da lma igy lesz egy mf'€érló lelki k.ÓWSSég.. ahol 
níl'X':S ~ény es nincsen gavfag,. ahol DiN: en 
úr és n;rvpu szolga. mert iu mindenki .. U:::I:t
.. '~, gyunw::u az t:gj' igaz élő b":>IIJ'lfk , a IWűJS 
menD)-eí édes AJyának , akinek öm.eretire eppeo 
az. Cr Jim' h.dqmánya és Setmű.,észele ve
ufhri d mi. Ikkef 

pjl apc:d0lt is ez a bemi.i bQldog, ';'g ha
' ..... 31 át mig linai lI..ÓWlt is r{Jmai bórtij~bt:-n. 
ahol mim JOfJ"ÁII (~ (j,~ irezte n ilvezle 
ld"" Ciaimk szab:adságál ; mert lit is a ~zeot

ez az ~ldOU iz ilete n,etle ts ezt óh2J
toua kőd;:;rloi í .. é lflmi a pogány vjJjgnak il.,. 
amikor efénui bh-eit :ura kérte. hogy járja
mk iig,.. am int illik az lj efbin1wwk.boz., amm i 
illik - "'Ás :l%.ÓTd - a Kti'lztus et'angétiruná
bm; mag* .. iuoJ.rt, .. ben. 
ban jtfiih"e "wg u ír.mJl,. 
bIl. B:aril oem rDC..,.dtMlt fndtjának , 



apa nem kfvánhaL szebbet-jobbat gyermekei
löl, missziónárius nem adhat jobb tanácsot ~ 
yczel.ésére bizott öntudatos hívő lelkeknek: 
,,- - így cselekedjetek, így viseljétek magatokat , 
így imádkozzatok, így dolgozzatok - amíg 
ncm késő l" - "minden alázatossággal, és sze· 
lidst:gyel és lelki kegyességgel. elszenvedvén egy · 
má:>' a :'izeretet által. Igyekezvén megtartani a 
léleknek cgyességét II békességnek kőteléké
bell . .. " 

Ez hál II titka a krisztusi keresztény élet· 
programnak, amely vallás is, erkölcs is, filozó
fia is ; mindenki által könnyen megérthetö, ha 
csak nem csap szélsőségekbe akár az egyik, 
akúr a masik vonalon. Az egyház egyeteménel, 
és az azt alkotó különböző történelmi egyhá
l'.aknak és felekezeleknek s még az úgynevezetl 
sl,ektáknak is, nincs és nem lehet szentebb hi
valúsa , mint nz egyház külső és belső berendez
kedésében, ünnepi szertartásaiban és a hétköz
napok sociális gondoskodásában - kifejezésre 
juttatni azt II szellemet, amely a lelki világban 
fennálló ellentéteket egymással kiegyenliti, a 
zürzavarban összhangot teremt s a széttagolt
súg leverő érzetét megszüntetve, Krisztus híveit 
egy nagy lelki egységbe. mondjuk ki nyiltan , 
" kncsztéllY uni6bct' foglalja egybe. Számo~ban 
ki sem lehet fejezni azt a nagy nyereseget. 
amit ez a lehetőség jelentene az egész keresz
teny világ jövőjé re n6z\·e. A földkereks~g ~sz
szes lakóinak csak egynegyed részét teszI KriSZ

tus követő in ek serege. Mil gondoltok, milyen 
fölemelő hatással lenne mindnyájunkra, hogy 
ha legyőzve a születésünk kel és nevelteté;"ünk+ 
kel járó megbocsátható előítéletet, rolJiden 
lsten házában és minden oltár előtt éppen olyan 

160 

, 

buzgón és áhitatosan tudnánk imádkozni, mint 
a sajat külön tábernákulumunkban; és ha min· 
den harangszóra, mint a minap a Westminsteri 
Apátság gyönyörü .harangjátékára, felújulna 
sok·sok gyermekemlék., sok·sok ifjúkori ábránd 
a mi kebelÜflkben s tovább kisérne minket a 
mindennapi élet forgatagában is, mintha csak 
Istennek áldott Gondviselése dicsőülne meg mi
rajwnk, az ő földi gyermekein - mit gondoltok, 
Kedves Testvéreim, vajjon nem lenne-é ennek 
a testvéries magatartásnak hatása azokra az 
cmbermilJiókra, akikhez még nem jutott el a 
mHga tisztaságában és egyszerűségében a ke
resztény igehirdetés, vagyis annak nyomán az 
igazi keres:tlénYi élet?! - Mert tartok töle, hogy 
azok, akik még nem állanak a. mi oldalunkon 
370 igazság ismeretében, erre ahgha fognak el
jutni, ha itt maholnap félrevert harangok zú
gása fogja hirdetni, hogy Krisztus egyháza 
megint egy fenséges alkalmat mulasztott el a 
népek és nemzetek kibékítésének szent munká· 
jában. . 

Krisztus egyházának szüksége van a lelkI 
egység erkölcsi erejére ~emcsak az e~.lenség~s 
támadások ostromzára miatt, mely a kulső ero· 
szak fegyvereivel fenyegeti s eddig elé,rt e~
ményeinek és tekintélyének megrontás~ra tor, 
hanem a saját jól felfogott érdekében IS ; mert 
minden együttes imádság egy újabb erőforrás, 
amely II hősi ellenállást a végletekig fokozza, 
és minden kalapácsütés, amely egy-egy temp
lom alapkövén fö}cseng. a külső bástyákat és a 
belső tartó oszlopokat teszi szilárdabbá az Úr 
nagy nevének dicsőségére. . . 

Krisztus egyháza ne legyen hatal,?l.~ mtéz
mény, meJy ítél elevenek és holtak fololt, ha· 
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ncUl legyen egy szent szellemi közösség, amely
bell minden jótét lélek otthon érzi magát s ön
k{onl hódol annak a llázi rendnek, amelyet :II 

s1.enlek és misztikusok hierarchiája közös aka
ralt a.! mc~á llapitott és kötelezővé tett. lit és 
igy mutassa meg ki-ki II maga alázatosságát 
nem csupán a Család fejével. az örök Teremtó
vei szemben, hanem a saját lelkével szemben is. 
amelyet többre becsül e viMg minden muló kin.
csénél. benne találva fel a krisztusi mérték sze
rin t már itt a földön a maga őrőkéletét. Itt és 
így mutassa meg ki -ki II maga szelidségét nem 
csupán a gondjaira bfzottakkal szemben, hanem 
azukkal szemben is, akik világ s1.erint vágy tár
saink, vagy ellenfe leink, akiknek a l egyőzésére. 

ille tve meggyőzésérc éppen a szelfdség a legal
kalmasabb fegyverünk. Mintha magának 31. Úr 
Jézusnak szavát hallanók eközben : " Tanuljálok 
meg én tólem, hogy én szelíd és alázatos szívd 
vayyok, ü találtok nyugodalmal a ti lelkelek
lIt'lr ... " Ebben az apostol egy az ö Mesterével 
O is csak igy tudta megnyerni és biztositani lel
kének nyugalmát a legnehezebb próMk között is, 
midőn egy élet áldozatos szent törekvése forgotI 
a kockán s a végső döntést ez hozta meg t. i . a 
lelki kegyesség, amely neki magának is egyetlen 
vigasza és reménysége volt, mindent örömest el
szenvedvén a Szeretet állal. 

Szavak, szavak, szépen cs ilinge lő szavaki 
Ha t .. i. megá ll unk a kül ső formáknál. s nem 
i;.:yckezünk a dolgok mélyére hatolva , az alkotó 
érzések és fö lemel ő tettek hajtó erejébe belcfo
f'untozni s az életünket rátenni arra, hogy a 
krisztusi evangélium az egyes hivő lelkekben, a 
csahidbau és a tá rsadalomban, s a Haza és a 
nemzet életében elfoglalja a maga megillető he-
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Iyét, s [dMts lehessen mindazok szlimám . nkik 
nnnak bü"körébcn élnek, meglartva és erősflve 
(l lélek/lek eyyeslJé(jér a békességnek köt elékében. 

Ez az, amit tölünk , Krisz lus követőitől . jű 
gosan kér L.«; kővetel az el ső Pünkösd, amikor ti 

Biblia sze rint "va){lIlak mindnY{ljnn egy ukaral
lal együtt, nmikor különböző nyelveken beszél 
tek , dc a SzenIlélek szuggeszlfv ereje folyt:'tll 
mégis Ilu!gértell ék egy rn{tst s amikor örök 
időkre szólóan hat:'trozatb:t ment, hogy Krisztus 
egyházánnk a kölcsönös szerelet kollektfv rend . 
s~erén kell felépiUnie s világmegváltó erejét 
~I kell terjesztenie a leg távo libb sz igetek lakóira 
IS. f:s ha, Kedves Testvéreim, ügy lennénk meg
győződve, hogy az általunk félLve őrzöU szent 
öriikséget a hivata los egyház mind a nwi napig 
"~m ludla . vagy nem ak:'lrla az emberi ség köz
klllcsévé lenni és lttvinni a mindennapi éle tbe. 
azért nekünk csíiggedni.ink és kélcJkednlink nem 
szabad solta , meri a krisztusi igazságok a IllU 

guk egyszcrü köntösében továbbra is hódflUJu 
lof.:nak. ~s pedig :tnnál biztosa bban, minél in 
kább kial~kuJ a suját sorainkban az egységes 
rron~, amil csak n fönt. fejtegetett lelki egység 
a lapján tudok elképzelm. 

Harcot hfrdcllink. dc békessége t akl.lrunk. 
Harco! hirdetünk , .szent húborllt c vihíg Judásai 
és fanzeusai e llen, nkjk a szent Igazság cJbuk
t:l!~'tsá r:t kezet ~oglflk egymássa l s annak vergö
dcsében pokoli kúrörömmel gyö nyörködnek 
Harcot hirdelíink, de békessé"e t 'tk'trun k ' ,. ~ 
rs tcntő l lel kedzett pünkösdi l é l~knek békességé\ 
~~clyre az elárvult magya r föld ön o lyan na"; 
szukséfl van K,' é,l,c . b ' o o . . meg a tnl óJnatunkat 
nm~lynek neve nincsen, hn mi scm értjü k meg 
egyIk a m{lsL? Ki hOzzon érettünk á ldozatol.. _ 
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:17: ezer idegen talán 1 ba mi magunk nem V~ 
Hyunk készen egyik II más6rt mi nd en áldo
zatra ? Ki imádkozzék helyett ünk, ha mi nem 
":Igyunk készen minden pillanatban :IZ örök 
imádás szent hevü lcl6ben, leborulni az igaznak 
butg6s:ígos könyörgését meghallgató lsten e lőlt ? 
- Ri gyógy ilsa meg a mi sebeinket, hogyha m i 
Inokai a gyógyu las reménye felöl majdnem két
:!I~gbeesve, mindunta lan fölszagga tjuk s vissza
ulüs lljuk Gileád balzsamát, mit a beteg lelkek 
OrvOSll , .Jézus, pazar kezekkel szór re-.í nk ? .. 

Tes i és 161ek, ember és ls ten, Hit és Szere
le t ~zen l ta lálkozása egy nagy sze ll emi egység
ben, élelkiizösségbcn, l:Hh ~l tall :tn Anyaszentegy
hátban , :IZ cva ngéliuJni igazsftgok csorbilatlan 
ura lkodás:! lllcllell - ami nt rnond;'. m : vallás 
is, e rkölcs is, fil ozófi:.! is - a le lki egységnek ez 
a hármas symph1lniája mentheti meg a keresz
lény vil:'i got allól :'1 búbcli zü rzavartól, amely 
lU: ellent étek kényszcrü megoldásá t reá nézve 
ii rökre IeheteUenné teszi. 

lit eSt/ k al. a posto li jeligéhen va n minden 
reménység ünk : .. Tarl sá lok meg « lélek eyyessé
!jét « IJékrssé(JlIek kötelékében!" Ti vagytok rá a 
tanúim, hogy én ezL a krisztus i eiveL kora gyer
mekségemtő l fogva megtnrtotla m. Tinéktek is 
fo ly Lon -folyvú.Sl ezl hirdett.em e szent falak kö
zött és kü nn a polgári életben is. Addig h irde
tem, amig élek . Merl, ha ncrn hirdetném, ö nma
gn Ola t ta.;:udnám meg. Es megtagadnám a Mes
tert ma g:H , akit ped ig veletek együtt híven kö· 
vetek - h::! k ell - II Golgotáig is ... Amen. 
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"Új Ember." 
" Vetk6z.:étek le ama 

rég' tlet "zeri"' tXJl6 
6-embert, mdll meg 
'Va" romolva. a c,.aId;rd 
kitUhl3'ágok miatt ... 
g,. öUiizzétek l el amaz 
uj embert, mely 1stell 
szerint teremtetett 
igazságban és /lzent
ségben ... " 

E/éz 'U8 : IV. 22-24. 

'K edves TestvéreimI Itt a gy ülekezetben, 6s 
a nagy magyar világban! A fe lolvasott igék ha j. 
danta :tz éfé7.us i atyafiakhoz voHak intézvc. 
ahol a lUű\'t!sze t iránt fogékony lelkekben méJy 
gyökeret vert i l krisztus i evangélium s annak 
lovftbbi ereje és térfoglalása attól (üggöll, hogy 
ru.HYr" mérlékbe" járja ál uz "lj tan vilftgos té te. 
leJve és magas erkölcs i kötelességérzet ével a 
tanítványok táborát. 

Aki Éfézusban az apostol példája és útmu
talósa alapján egyszer Jézus Krisztushoz esul 
lakozott s elismerte a bölcs tanítómestert szel
lemi vezérének , annak szakítania kellett II mull 
hagyományaival , amelyek öt az ó-görög _ úgy
nevezett pogány kor rnithológiai hitvilág,ához 
és az uzzal egybefüggő szokásokhoz és szerinr . 
lásokhoz kötötték. Fölsza hHdult tehát eszerinl 
az egyik olda lon a muJlra nézve, de :lI1núl ko
molY:tbb kölelezetl~éget kellett v{t1lnlnia a jö
venduvel szemben, ri melynek ki a.l:.lkulá.'m :IZ 

is ten i Gondviselés áldott vezetése mellett ugy:tIl 
csak ~ megkf~ánta , hogy mél ységes hit és mcg
gyözudés, kllartó nkaral és önzetlen áldozal-
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tétd mutatkout:k úgy a,z cgyeseknek., mint az 
egész gyülekezetnek a lelkében. 

Magfana k az apostolnak t:leltörténele vilá
gosan megmutatta. hogy a damasc~i úton meg
áJbni nem lehel. Aki ott a Krisztussal talál 
kOOlolt, a,Dnak foly ton-folyvást to ... ·ább kell ha · 
ladnia és fejlödnie. m1gnem a lelki élet mélysé
geiben h magaslatain valóra válthatja mindazt. 
:uni ót magát megnyugtatja és boldogit ja, a 
gondjaira bizottakat pedig az üdvösség k.eresé
$ében megsegíti. 

Képzeljük el magunknak egy ilyen éfézusi 
alyali lel.l;.j á llapotát .. . KöriiJóUe sü rög-forog 
a nagy kereskedelmi közpo nt apraja-nagyja . 
Ki-ki megy a maga dolga után. Az ötvórn!üvé· 
zet remek eit útoD·útft:len kinálják. Barátgágo.s 
~zöntd-ek hangzanak el jobbTa·baJra. Szob· 
rok .- ekítm linyek tarkítják és emelik az u tcá 
kat és t.ereket, ahol lehonyolódi k a napi élet 
gondja fos terhe, a kenyérkece.,wt minden ágá
ban. ItI·oU bölC5ek figyelik meg a nagy soka · 
dalmat s talán ked"'enc e.~zm éí k meghallgatá
sára is akad egy pár dologkeruló, ácsorgó a lak. .. 
Olyan u-mer~ a mi damascu.!i úton járó atyánk
fiá.nak minde~ amit maga kö rül lát & hall, és 
tapautaJ ; de egy idó óta - mintha ewda wr
tént volna vele, ezek a mulandó földi dolgok 
nem érd.e llik,. hidegen hagy ják_ Szemei nyitva 
va.n.nak ugya n. de egy idő ó ta csak befelé tekint. 
ViugiJgatj.:o önmagát. Törvényt UI önmaga fö
lött S &dektelenül ts fölülemelkedve a napi 
krooikáJum, kimondja maga. fötött az ítéletet ... 
A saját letkii.!meTetéhen hal1ja az apostoli intel
met : .. Vdkö:=itd: le ama ré!Ji ilet . :uinl "oló 
~crl~' 

Hiuen éppen ez 32. amire titokban eddig i5 

'"" 

I 

vágyak07..ott. Unoltá és üressé vált számára még 
a s7.elídebb sl-órakoús is. A napi munkában cl· 
riradt teste-lelke igazi nyugalmat és felüdűlé.ol t 
M:ilImj~ sem talált Csak napr{'l-napra éit; de 
minden rnagasabbTendú~ is tenes ~I nélkúl. Régj 
Het szerint való á-emher volt, megromol va a 
csalá rd klván!lágok miaU. Oh, mint .!IZe-relett 
,.olDa nabadulni saját magától. a t tól a lekötött.. 
'légtöl , amely öt a régi pogány .!lZokások és szel'
tartások rabjává tette; de egyelő're nem volt 
könnyű dolog reá nézve, mert amik or nakita nj 
akadt a mulUaJ, talán éppen az ö cleUá r!\3, vagy 
te.~tvére í bl rokonai nem helyeseltiik az cljá rá..'1t. 
T a lán ő maga j~ ingado7..oU! ? f:J ha ezekne k a 
tanác.sft.rn hallgat, bil.onyára megmaradt vol na 
továhbra is ó,emhe rne k. De ő, az efézusi Atyafi 
abban a történelmi pilla_natha n már határozott. 
Ű n em altJkoskodik tovább. Neki azokhoz k.ell 
4'..saUakoznia., akik az emberi és i..,. teni j6~ágol, 
.!izép!téget é..'\ igaz.!Iágot nem rideg má rványban 
ö rök iti k meg. hanem egy világos fejű, sz(:plelkú 
éS" á ltlo7..alos szfvíi tesivéri tár.!la.'lágban, a mely
n ek neve: Kriutu..,. Anya!7..entegyháza . 

Tde (og C.'la tla_kozni, mert itt má r az e lső 
perelől kezdve otthonosan érezheti magát Meg
iA:rése. lelki átaJakulása után itt ..enki se (ogja 
emlegetni régj hűneit, amelyek ócska ruha mőd· 
jára lefO!zlnUak róla. Ellenkezőleg, iU mindenki 
szeretettel fogadja, mjndenki örül az eltévedt 
bá rány Vi5.!l7.att réM:nek~ legkivált pedig a j6 
Páuto r, akinek a 99 igu m ellett - a_z üdvös.'1~ 
M:TpeTlyójében - kül-ónös gondja. van az egye-
leb e:. É.~ éppen a "zá1.ad íkra~ az nredfkre . 
Ide fog C.!Ia tlakozni, mert iu tinta látását nem 
homályosít ják et emberi taJálgatá.~ ; könnön~ 
font ok o~kodás nem bénftja meg tisztult gondo-
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lalainak szabad szárnyalását; s amire vágyot 
vágyott eleitől fogva olthatatlan szomjúsággal; 
HI lega lább megtalálja a testvéri szeretet üdvö· 
;dtő erejét... Adná a Teremtő, hogy minden 
egyes hívő lélek ilyen ősi nyomokon, ilyen/ sok. 
százados apostoli törvény szerint járva és el
járva, találná meg önmagát, és velünk és az 
éfézusi Atyafival együtt örvendezhetne annak, 
hogy a krisztusi elvek örökletes hatalmánál 
fogva - lsten kegyelméből - megújulhafott az 
ő elméjének lelke szerinti Azt mondhatná valaki, 
hogy ez a csodák világába tartozik; pedig en·· 
nél szentebb és egyetemesebb lelki törvény nines 
és nem is volt az emberi haladás és fejlődés· 
történetében. 

Ne nagyon dicsekedjünk, Kedves Testvé
reim! a mai álkuJtúrával, amely a pozitív isme
retek közlésében és leltározásában kimerülve. 
vajmi csekély időt és gondot tud fordítani a 
tulajdonképpeni nevelésre, az llgynevezett jel
lemképzésre, ami nélkül pedig a XX. század új 
emberét elképzelni sem lehel. 

Az I. keresztény század ó-embere, az éfé
zusi Atyafi, meg tudott bírkózni önmagával, s 
legyőzve szervezetébe.ll, testi mivoltában az ak
kori gátlásokat, a csalárd kivánságok erőtelen 
kufárait, tudott egy határozott lépést tenni 
előre ; nemes ősztönét és józan belátását követve, 
tudolt megújulni az ö elméjének lelke szerint ; 
előbbi élete és mostani szent elhatározása kö· 
zött egy mélységes szakadék támadt. Ebbe II 
szakadékba 'beledobta, eltemette összes ron
gyait. föUélekzett, mint aki. mély és kínzó álom
ból ébred vigasztaló valóságra: az ó-ember meg
halt, az ó-ember nincs többé. Az apostoli példa 
szerint nem, nem ö él többé, hanem él benne u 

168 

- Krisztus, mint egy magasztos életelv, egy 
örökkévaló Jelenléti ... 

XX. század embere! Szent István magyarja! 
Keresztény Testvérem! Ez az emlékezetes esz
tendő - 900 év távlatán - tőlünk sokat vár. 
Azt várja, hogy mi is, már akiket illet, az éfézusi 
Atyafihoz hasonlóan végezzük el a mi lelki 
számadásainkat, bizva abban, hogy ami a lelki 
élet törvényei szerint megtörténhetett majd· 
nem kétezer évvel ezelött, az megtörténhetik 
é!o! mindnyájunk érdekében annak meg is ken 
történnie ma is, és itt is, sőt most van erre a 
legkiválóbb alkalom, amikor az égi kegyelem 
á1dásai a nagy Duna mentében pazar bőségben 
fognak kiáradni... "Egy II szükséges dolog:" 
- hallgassuk a Mestert, amint ma is tanít a 
Hegyi Beszéd fönséges magaslatain. Fogadjuk 
el a nagy Kir!lly inteiméi, amellyel ősi jogain
kat és nemzeti alkotmányunk élő biztosítékait 
megingathataUan alapokra fektette. Tegyük 
magunkévá az ezeréves Honnak történetében 
gyökerező, diadalmas igazságot, amely nem tür 
megalkuvást. :E;s hódoljunk hüséggel és alázat
tal a Szent Korona szépséges symbolwua előlt, 
amelyben mi is benne vagyunk - minden egyes 
magyar, ha úr, ha szolga , egyaránt - mint an
nak tagjai. 

Am, mindezekre az elsörendü feladatokra 
csak úgy leszünk alkalmasak, hogyha teljes 
őszinteséggel és önbeismeréssel valljuk. hogy 
ezektől bizony még mindig elég t{,vol estünk. 
Még mindig igen sok bermünk az 6-ember, 
amely a régi életviszonyokal, a békebeli boldog 
idöszakot sirja vissza s nem tud beleil1eszkedni· 
a nagyobb felelősséggel járó munkakörbe, 
amelynek ha vannak is, amint kell, hogy legye-
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nek nehézségei, éppen ezek a n h 
na k. egyú ttal h ivatva arra is h e ézségek van· 
resti- lelki erő.inket s a szelJellli~ég O~~ megedzzék 
~onalá l . kfvanatos céIponUá tegYé:asa~bd szín
Junk szamáro.. A XX. század ember mm n~á
mely népcsalád tagja, megérti és m:glef:l~nhbar
értesse a maga osztályostársaival a • og~ 
sorSk~~ÖSSé~ben, hogy az időt vi~:!:ro~~~~: 
ne~ c el, ogy az halad a maga kimért útján 
e1öre s azok, a kik nem igyekeznek b I k kod . e e apasz-

ru az Idő és Korszellem diadalszekerébe, 
nzok .csúfos.?n lemaradnak róla ' s az is kárba 
vész Igen ~o.~ny~, amit a látszat szerint nagy
nehezen klkuzdentök sikerült. Itt nincs mente
getőzni valónk. Vagy - vagy. Vállalnunk keH 
az t:féz~si ~lyafi módjára a szerepet, az új em- -
ber elhlvatá~t igazságban és szentségben, ahogy 
~zt a Teremto szent Oristen elgondolta. Ha nem 
Igy akarta volna és nem így akarná ma is, ak. 
ko! valamelyes ködös távolságban, hétköznapi 
szurkeségben talán megmaradhatnánk, tengve
tengve, egykedvííen lemorzsolva életünket a fe
lelősség s úl yá t álhárftva másokra , és épp~n ez
zel a magatartásunkkal kihh'u magunk ellen a 
végzetet ; de miután előnkbe adta - mint haj
d anta - a jót és a rosszat, az életet és a halált 
s szabad választási engedett nekünk, vállalnunk 
keJl a szerepet, az új ember elhivatását, már 
csak azért is, hogy meg ne s~omorítsuk az Isten
nek szent lelkét, aki törődik mivelünk s azt 
akarja, hogy mindenestől fogva megújuljunk a 
mi elménknek lelke szerint. Tudásunk legyen 
bát aláza los. szeretetünk mély és őszinte, mint 
8 Z áldozalos anyai sziv; s egész magatartásunk 
méltó ahhoz, akinek zászlaja alá szegődtünk, 

~ pedig nem zsoldért, hanem a lelki szabadság-

170 

, 

l 

j 

nak dicsőségéért és boldogító voltáért egy egész 
h osszú életen át. 

Szent István MagyarjaI - Vállalnod keH a 
szerepet, az új ember, az új magyar eJhivatását 
igazságban és szentségben, amíg nem késo : 
mer t "a napok gonoszak .. " . Ma nagyobb ve
szély fenyeget , mint akár II török dúlások után. 
Be kell lá tnod , hogy az új ezredévnek nem a 
millenáris ünnep a tulajdonképpeni határköve., 
hanem a borzadalmas világháború s az azt kö
ve tö "gyászos összeomlás, amikor gazdátlanul 
maradt a nagy király szent öröksége, s amikor 
mindenki parancsolt és senki sem engedelmes
kedett. A mostani rendet és eligazodást tudjuk, 
hogy Isten után kinek köszönhetjük. Hálásak is 
vagyunk érte a magyarok Istenének; de hogyha 
itt , ennek a most élő nem zedéknek idejében, 
nem történik olyan nagyszabású lelki átalaku
lás, amely társadalmi, politikai, gazdasági, 50-

c iális és kulturális téren a legabb erőket állit ja 
az új magyar nemzeti eszmény szolgálatába, bár 
nehéz kimondani, mégis féltő szeretettel kimon
dom, hogy a mi sorsunk meg van pecsételve. _ . 
Szent Istvá n Magyarja I - A nagy király, aki 
Téged II Krisztus asztalához vezérelt, azt akarja, 
hogy buzádat és borodat, amelyek rónáidat és 
begyeidet ékesítik, éppen úgy megbecsüld, mint 
az Eucharistia jegyeit. Hadd lássák, akik virá 
gos májusban ide gyülekeznek, hogy Te bibliás 
nemzet v~l b'1' ; zsoltárt egy nemzet fia se tud 
úgy, olyan bensőséggel énekelni, mint te, aki 
rászolgáltáJ arra, hogy az Úr maga "pereljen 
a Te perJőiddel". 

Szent István MagyarjaI Keresztény Testvé
rem/ - Nem kérdezem tőled-: előbb vagy-e ke
resztény s csak azután magyar, vaf,'1' pedif: 
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~lCJ.;fordíIV:~ ? , Mert ez, ebben II komoly erc
I cn, cSII.k J:ltck vol na II szava kkal. Jó) IU~OOl 
logy ki lencszáz évvel eze lőtt magyar I I 'b • 

mngya r szivekbe ollalo ll bé szépszerivel .nKtl~ a, 
h is .... ' I' .. . • rlSZ· 
t • ...WUlgc IllOlalWk á ldott cscmct4;o IsLcl ek 
lá ln ! 0 11 mc" is fO":l1I1 k " Á • ID . .. .!~ . o., IVlr;:lgzolt . szép és 

;ICnl('S gyumo lcsukct terme lt , hitvall ók és hősök 
.d dnll, é le tében s az int ézményekn ek gazdag so
rozat:lhall, líi ludJ"1 ho l Icnn é k h · k . , ' " • • Il nIa u no -
.1\!lrOK módJ:lrn bcolvadvn idegen népek lenge
r~ hc. Jm véle lI cIl iiI m egmaradunk a z ös pogá ny_ 
S. I~ . harcos prowamjn Illc IIe It. e lfecsé rel,vc 
crö lll k~~ck Ic~javÍlt l De, ime, Is len kegyelmé
bil,l, t!l un k s leJekczeli 11Igozódús:link mell ett is 
rnHld:Hl~y ian cgy szivvel-lé lekkel készülünk és 
kt'!sze~ IS vl\gyu nk II nngy alkot{asl megilleti:; 
hnza.fHls és vallásos tiszle ie lIe l, jó egyetértésben 
IUci::uuncpclni /I na gy kirá ly c mlékezeté t itt 
Bud" pesten - Esz te rgo mban és Székesreh ér
,·~r~lI . l<özöl1iink , magyarok és keresztények 
k,)zoll, ebben ti tekintetben nincs és ne is le
gyell sel1uni különbség. 

Az Unit:tri!rs Egyház, mely ebben II haza
r~~ben az 1848. évi XX. tc . t. ~- :'1i~1Il nyert pol. 
gu rJo!;ot II vll llfts sza bad gya korlására, h ódola t
ta l v:'lrja II mllgynr törvény hozias lól azt a lö r
vényjllvaslutot , amely IlZ e lső nagy királYUl)k 
I:rnl ,,:mapjú t az idén lm gusztus 20-ával (íflalánolJ 
IIcm.ze1i iinneppé lIy i ll1l1nítja .. . Hadd szünetel
jen :.I lIlunka! I~ s zúgjon egyb e :.I zsolt á r és II 

litán ia! Es (IZ i geh i rdetők a diszes bnziliká kbnn 
és .l komo r egyszcrűségű pro testáns tcmplom ok
h :lU h irdessék u megújhod:h igéit erős szívláng 
:allllt: ,,- Velkö.uétek l e az ó-embert, és ő/W:
::élck Ici (1/110 : li j embert, (Iki Jsten szer int terem
IdeU jfJ(I:.~áf11)(11I b 1I:t!"t .~ é!l r,en" . .. Amcn . 
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Istenfélelem. 
" M egáll o;: I stennek 
er6s "mdame~toma, 
m elynek pecd tie ez : 
I8mCTÍ a.:: OT oz 
övéit - éli : An jou d 
a hamisságtól min
den, aki Kriszt1l.8 ne
vét vallja." 

1/ Timothous ll. J9. 

Kedves Testvéreim! - A hivő lélek biza
lommal tekint vi ssz,a a múltba, amelynek csc
ményeiben törvényszerűséget 1ál. Megnyugvás
sa l veszi észre és megáUapítja, hogy mi hogyan 
és mi ért ment végbe, engedve egy felsöbb aka 
rat terveinek és indílásának. Ami történt. nem 
II véletlen műve. A legkisebb epizódnak is nagy 
jelentősége van, ami nt szervesen kupcsolódik 
belé II nagy egészbe, legyen az akM egyéni éte
tünkre. akár a népek és nemzetek sors{u"1l vo
natkoztatva. Az események láncola tában szünet. 
~Ivagy szakadás el se képzelhe tő. A tegna p oku 
a m illlak , és II holnap okozala fi mai napnak. 

Igy kapcsolódik egybe múlt , jelen és jövő 
az örökéle t szent jegyében fi gondviselő Js len 
oltalma ulat!. 

A h ívó lélek lehá t megnyugvással fogadja 
fi je lenben a mutatkozó kedvező, vagy kedvet
len tnpaszL't1alokat; mert mindezeket végered
ményében a sajá t ja.vára. testi és lelki er6inek 
kifejtésére és a világkonnányzó Bö lcseség di
csőségére rordíthatja . Nincs olyan sűrű sötét 
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l-js7.nk ll. amelynek vig)'ib:ásH klizbcn -, hit 
mindj:' rt sólmjt{ls é,.o;; könnyek közö lt is _ ne 
hl nedcznék fel b~ógy fló sugflrah'al a hajnal : az 
{lj élet v:\gyOl és \'ig:lS21:116 reménysége. 

Ig"'-l1 . A h ívd Ié.lek méA' II legnehezebb pro. 
Mk t'-..s nem zeti szerencséllenségek idején is 
bizik II jövendőben. mert rendülellcnüt hiszen 
és bizik nz ign7.S~lgos és szeretell cljcs isteni 
~'Ond\t i se lésbc.n . És meg V:1Il gyöződ,'e a z 3POS-

10 1 SZll\':linak ml-Lységes jelentőségéről. amint 
azt szcntigénkben Illa is h31101tuk : " Megáll n: 
/stetlurl.: erös fundamentoma!" A tö r\'t~n }'. ame
lyet beleépítell :l \-ilágmindenség szerkezetébe. 
hogy iU mindcn -:l legkisebb, mint n leg
nagyobb - ennek a z örök törvénynek engedel. 
meskedjék Van·é. lehel-é ennél erősebb funda
mentom? .. Aki cz ellen vét. ma~:1 magllr:l 
mondju ki I1Z lléletel. :lmelynek ,tégrehajtúsa 
ill·olI ha 1:1.1:111 késik is. de cl nem marad. 

Aly:\mfin! ne b'Yöngllsd saját m:lg:ldbnn 
ed II fundamentomot, ső l tedd ad minél erő· 
sebbé :l7. úllal. hogy beJll tod, megismered. ma
gadé,'!i Ics7.ed S egész éleledet :\ szerint .rende. 
zed bé. hogy :H1Ilak tildlistl I11cgsokasodJék 10-
wjtad és szerell eidcl\. akiknek gondja _ re{ld 
bizatott A !ürv ny ncmcs:\k v{ldol és buntcl, 
hanem ,·Cd és jutalmaz, ig:l ls{lgos ítéletével 
kÖ7,llH~gnyu s,' :'IsL teremt olt is. ahol a z é.n1ek · 
st:i l: lk miatt eli gazodni ncm tudunk . 

~ erös fundlllUentom:t Istennek :l szeretel, 
:uucly tu lajdonképcni lényél :\Ikolja s fénnyel 
és IIIclcgséSgcl. böség~cI és termé.kenységgel 
ajándékozza mcg a z cmbcl·\·i! tlgo!. jogosan d 
,'ál'\':I . hogy a mcg,':í.ltó is teni S7.cretet sug:íra 
vissZ::ltiik rözódjék :) m i hitiinkön és cselek<.-dc. 
Icinkcn CitmöÚnl. A szeretet is tör"ény. Csak· 

,,, 

I 

bogy éppen nincs ké.n.ysl.cntö. ere~e. Anml~ ÖI~' 
ként kell fakadnia az emben sZIVböl. m\1'~t ti 

krist:'i.l.ytiS7.ln , gyöngyözö forr:'t ~nak :\ SZikh. 
kebeU:ból. Ilyen h:uuisHatlun. tiszta szeretetre 
kötelez minket az örilkké.v:t!ó IsI,cnnel és ember· 
t:\rsainkkal , sót még ellenségeinkkel szemben 
is az egyetemes kereszh~ny ség :~laptörv é.I\Yc. 
amelyet mcghazudtolni és félretolm nem sza· 
b:\d és nem lehel. Isméllem : nem sZilbad és 
nem lchet ilnélkiil. hogy mcS ne zilvarnók :lzt 
II szent "i szony!. amelyben J ézus példft~:l S7.e
rint állunk Istennel. :\ közös mennyei édes 
Atyá\'.ll 

t::s eros fllndmuenloma Istennek az igilz
ság, :lIllcly nélkül O és :17. () s7.ellemvil:\S:l cl sc 
képzelhető. A kellő közül melyik II nagyobb: 
nehéz voln:l megmondani. ] gllZS:'~ és szeretet 
cgyform:ín erótényezöi il mindensésne~ ~ és ~z 
embcrviU\b'1mk; s hogy magllnknilk kulon he
lyet igényelhetiink II na gy lerem tcllségoon. ~ tlzl 
éppen ennek II két hatahu:\s erötéllyezone~ 
köszönhc tjük . Nem áldo7.hatJlIk fel ~.z eg.yl· 
kct a m rIsik kedv~~trl. Mind a kellő ko\'eleh a 
m:lga jog:'!. és IcgkiníJt az . igazság. amely :l 
joggal együtt áll. vagy elbukIk. " 

Az ls ten is erröl ismcr meg bennunkel. 
hogy Vtljjon az övéi vag:ynllk-é. Ez :\ pecsétje ,,:I 
mi szent szövetségiinknek. amelyet :\kkor ko
töltünk meg :l Vil:\g lelké,'cl. am.ikor elösz~r 
mondtuk ki ~lZ O naID' ncvé t. :.mukor előszor 
im:ídkoztunk Hozz:' il gyermek júmbor hité\'e~ . 
s amikor " mcgcsÓkollnk. II vesszőt és botol''. 
amellyel meg"ig:lsztall lIlIIIke!. 

.. t\: [JI' iSJlu>ri o: öutHt ... · Nevünkön szólít 
nünkel. minl:\ j6 P:\S7.lor az Ö juhait. Tudja , 
bogy mire \':m s7.iikségiink. Akárhúnyszor job· 



ba n tudja, mint mi magunk' és me ,-. . 
ki~~ IlS;'I ~l1in.kal. Amit próbaképpen g:I~:z a :: 
ló lunk .lrva sorsunk határai közt azl később 
tetézve kiP.óto lj.:1 sZ:l munkra. Ötök mosolyá val 
kedvre ~el"ll . ~nk~t , ha lá tja, hogy okkal vagy 
ok nél,kul sZIv unkon a szomorú'ság és titkos bá 
n~ t ferge rágódik s időnap előlL sírba vinni 
h osz. Csudá latos isteni J elenlét: szól helyettünk. 
ha .. mebTJJ émultunk; jár helyelLünk , ha bénák 
~~lt~.nk ; hadakozik mellettünk. hogy igazságos 
ugy unkel, melyet a századok már-má r ellemel
lek, diadalra vigye; élelel lehel belénk amikor 

• • • 
öt nyiio li Sir már mohó kedvteléssel integetett 
felénk . Az Or ismeri az övéit ... Tudja, ki az ö 
engedelmes gyermeke, ismeri a jót. a szépet és 
igazat; és ismeri mindezeknek az ellenkezőjét 
is . S mégis szabad fo lyást enged az á rtó hatal
maknak, hog)' ezenkőzben buzdítson bennün
ket a jónál jobb, a szépnél szebb, és az igaznál 
- ba ugya n volna ilyen - igazabb magatar
tásra és világos hitből és mélységes belátásbóJ 
származó cselekedetekre. Ez is kegyelem. Igen , 
uz Or ism eri az övéit ... De vajjon ismerjük-e 
mi Űt, az örök Teremtőt, a mennyei Atyát, aki 
minket életre hivott s szent vallitsunk tanitásai 
szerint besorozott az Úr J ézus gárdájába? Is
merjük -é, tiszteljük-é. szeret jük-é úgy, amint 
illik, s amint megérdemli azzal az istenfélelem
mel, amely minden bölcseségnek kezdete? Is
merjük·é az egy igaz Istent., aki a versbe foglalt 
hitvallás szerint : .. lárs nélkül és csak egyedül. 
királyi szent székében ül ?" Ismerjük-é, tisztel
jük-é, szeret jük-é úgy, amint hitünk fejedelme, 
Jézus, és az ö tanitványai, az apostolok, ismer
ték, tisztelték és szerelték öt, engedelmesek lé
vén iránta mindha lálig? 
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Ne mondjátok. hogy ez leheletlen. Ne véde
ken e tek ö rökösen azzal a kényelmes emberi 
gyarlósággal! Az igaz, h Qb'Y .áldozattal jár; de 
Ml érettünk nem hozlak áldoza tot ? Há t az ú r 
Jézus {tldoza ta fetedésbe mehet ? Ne félj , ne rel. 
tegj : ma , ami kor népek sorsa füSg a keresztfán 
s a költő szerint " Is ten sírja reszket a szent 
honba n" - mit kiván tőled egyebet az Úr, aki 
téged ugyancs. ... k ismer, mint hogy te is ismerd 
meg, ti szteld és szeresd őt, és lélekben és igaz
silgban imádva, hozd közelebb az országot., 
amelyhcn a hívó lélek önkén t eláll a ha misság
tól s a Kri sztus nevét nemcsak szóvaJ va llja, 
nemcsak ajakával hirdeli , ha nem életével is és 
életének lninden cselekedetével. ' 

Ez t va lljuk és ezt kővetjük mi, Kedves 
Testvéreim ! nunl a történelmi un itárius egyház 
tagjai, akik ős i rendtartás szerint a hét folya
mán a jővő vasá rmlp reúnk virradó őszi hal a: 
adásra készülünk. Va n miért hálá ka t adnunk . 
De há lánkat az a ra tás ura irá nt csak nkkor 
tudjuk méltóképpen bemutatni, ha nem tévely
günk , ha nem ingadozunk, hanem rendületlenül 
kita rtunk és megállunk az Úrnak eros funda
mentoma mellett s annak pecsétjét isteni féle
lemben. emberbecsüJ ésbcn, munkaszerete tben, a 
testvériség, egyenlőség és szabadság á ldásában 
magunkévá lenni igyekezünk. 

Kedves Testvéreim! A szép szavak mellé 
csatoljunk jó tetteket, II jó tettek mellé igaz 
meggyőződést, a meggyőződés mellé elsz.ínt 
akaratot, az akarat meUó megbocsájtó és kő
nyörülő, tiszta szeretetet s akkor mi is mind
nyájan apostolai lehetünk a mi keresztény lelki 
!r.özösségünknek, lruut TimolheltS, akinek a 
neve is azt jelenti : is tenfélő .. . Ámen. 
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Karácsonyi Ajándék. 

,fi8 ime, a csillag, 
amelyet napkelete. 
láttak, eMttiik metlt 
vala. .. Bémenvén « 
házba, meglátták CI 
gyermeket . .. 8 meg-. 
nyitván taT8olyaikol, 
a;ántUktJkat adtak: 
aranyat, tömjént és 
mirhát." 
Máté ev. ll. 9- JI. 

.Istennek_ ~ívci l Kedves HallgatóimI Gyer
meki szent orommel köszöntjük egyik a mást 
Kar:'lcsony ünnepén, amely az egyetemes keresz
tény Anyaszentegyháznak - úgyszólván _ CSa

ládi űnnepe. Ebben az ősi hagyományban, mely 
a történet bélyegét viseli magán. nincs és nem 
lehet közöttünk semmi különbség. Az Ó-szövet
ség prófétai megnyilatkozásai ezt az isteni aka
ratot hordozzák a születendő világok méhébcn: 
az Új-szövetség pedig szóról·szóra , betű ről· 
betüre megerősíti annak mélységes értelmét s a 
jövö távlatába állftja be azt. ami a múltban 
akár az egyén, akár a nemzet életében csak hí)
mályos sejtés, bizonytalan várakozás képében 
jelentkezett. Mint ahogy a költő mondja : 

"Próféták által szólt régen Néked az Isten, 
S azt. kit igért - ime - végre megadta Fiát." 

Adjuk át tehát magunkat ennek az ünnepi han
gulatnak s próbáljuk meg, miként lehetünk mi 
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is újból ·gyermekek, akiknek Ílrtatlan szívében 
a Karácsony az ajándékozás fogalmávaJ Vrul 

egybekapcsolva. Viseljük magunka t úgy, hogy 
megérdemeljük ;l legnagyobb ajándékot. amil 
magunkénak mondhatunk, a Krisztust magát ... 
Ez az az e let, amelyre mindannyiunknak szük
ségünk van, hogy eligazodhassunk a modem 
világ (ltvcsztőiben s ebben a törekvésben mások
nak is, ami minden rangú és rendű testvéreink· 
nek segItségére lehessünk . Hányswr nem laUd
kozunk a kereszttilon aggodalmaskodó földi ván
dorokkal : szin te orcájukról leolvashatjuk a ké.r
dést - hová menjünk, merre ta r tsunk ? és ha 
ilyenkor mimagunk is csak irá nytűt veszítve la 
nácstalnnul állunk II forga tagban, oh milyen szo
morÍ! a mi sorsunk . Alighanem "vak vezetné a 
vilúgtaJant" s lllind II ketten beleesnénk abba a 
verembe, amely lépten-nyomon tárva- nyi tva áll 
a tántorgó, bizonytalan lép tek előtt. Pedig nc
künk megadatott, hogy belekapcsolódjunk abba 
II magasabbrendíí Eletbe, amelyet egyszóval 
Krisztusnak nevezünk. 

E világ bőlcse i taUm még ma is meghódol. 
nak előtte. ~Unl, egykoron a keleti bölcsek, az 
igazi tudós mélységeibeQ és II művészet magas· 
latán, ők is elismerik , amit Tőle vettek s ami
nek értéke fölér e vii {Ig minden aranyával és 
füstölgö illatszereivel. Ajándékot, isteni ajándé
kot vettek és ajándékot adtak . És adják ma is 
vége.láthataUan és megmérhetetlen arányban 
mindazok, akik megihletve ezeknek a történe
teknek csodálatos varnzs{ILól, az Mes Anya és 
a kis Gyermek kultuszá t égi magasságba emel
ték, megnemesítve általa fent és alant a föld 
kerekén a keresztény családi életet. Minél töbh 
ilyen képet látunk s minél inkább elmerülünk 
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azok s:r..em lélc lébcn, unnit! közelebb ; .. 
" unk t hl k crcz7.uk lilll 
~ /, a. :1 I ~Z ~ . . ' üzponti cröforr:í shoz, amely 
1~~ p láJJ3 . a nli hltullket , ,megnyitja lelki szemein_ 
ke,' oly dolg~knak .. b lzonyossúgilra, amelyek 
rC'Jlvc marndn<lk lj felule tcs szemlél " 1"1 ' .. k .. '. oeo sazo 
sZ.:1I11ar:t. IS, nklk csak a küiszIn IIlú n szokl:lk 
(~ lIldulJtl. Nc kíink belc kell hatolnunk ennek az 
EleLIl~k sze~t til~iiba. Át kelj engednünk magun 
kal. es pedi g l.e lJesen és osztatlanul vallásos hi. 
tiink egész melegével, az Ű vezetésfnek s akkor 
".. ' 

illi magunk IS el fogunk igazodnj a lét nagy 
kérdései közölt s mú.sokal is útba igazítha tunk: 
('fre menjünk. erre lartsu nk, Ilisz itL ragyog fö. 
löttünk az Ű csillaga , amelyet csak ideiglenesen 
hom:íJyosílhnt el a föld gözköre s :l gyarló cm. 
berek álokoskodú sa. 

f: let - élet: krisztusi Élet! Gyermek-, ifjú-, 
férfikorban - szent Karú csony ünnepének olt
honias, ('<Ics han gulatában - légy, oh légy Ln
"úbbra is vezérc.'iill agu nk a földi vándorú·ton. 

Akkor sohasem fogunk téveteg útakon jámi ; 
:tk.kor velünk lesz a legjobb barát, akinek a jó 
I~)nácsára mindenkor szá.míthalunk s aki ezért 
:I banítsú.gért cserébe nem kér egyebet, mint hű
séget és teslvérszeretetel az ű kicsinyei iránt, 
akiknek gondját nu reánk bizta . Oh m ily boldog 
az a tanítvány, aki ezenközben - eme fölma 
gasztosult Élettel való személyes kapcsolata foly 
Um - a ma ga mért éke szerint meg akar, és meg 
is tud felelni emlck a mennyei megbízatásnak. 
'! az írás szavaiva l szól va , "olyanná lehet. mint 
:1Z Ö Mestere" ... Ez az egyik legszebb ajándék. 
amelyet Karácsony fejében Tőle veUi.ink, s ami 
"cl viszont mi is legtöbb örömet szerezbetünk 
Neki, és az ö égi Atyjának, .IZ örökkévaló Is~e~: 
nek . Tegyük ezl önként, nem valamely klüso 
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parancsnnk engedelmeskedve ; egyedül a sz ívün k 
sugallatára hallgatva , meri így a mi karácsonyi 
ajúndékunk a boldog együl.llét biza hn..'ls és sze
retetteljes otthonává avatja a mi házunkat t!s 
gyülekezelünkct. 

Hithií, igaz keresztény e szerint csak az 
lehet, aki ezt :lZ életet, a fel söbbrend lí élet for
r:,í.sából, az örökkévaló evangéliumból megismerte 
s azt összc.s követelményeivel magáévá telLe ; s 
kész azért, annak megvalósitásáért, már ill ft 

földön, nunden úldozalra. Vezessen tehát mind 
nyájunkat :lZ iimlepnapok áhi tahiban, éppen 
ügy, mint a szürke hétköznapok gond terhes 
munkáiban és küzde1meiben az az elgondolús, 
hogy Krisztus élet.e :lZ Anyaszentegyházban é!l 
annak intézményeiben, :l magyar nemzeti társa
dalomban s annak szociá lis j ólétre irányuló tö
rekvéseiben az egyes lelkek összhangzatos és ön
tudatos munkáján keresztül nyilatkozhatik meg 
kézzelfogható módon a lelki közösséget alkotó 
felek javára és ls ten dicsőségére. 

Ez a lélek , Kedves Testvéreim, szintén aján 
dék , Karácsony ajándéka. Benne van aRrisztus 
tarsolyában. Benne az Ű végrendeletében. ű ezzel 
a lélekkel közeledik felénk s mintegy kih ívjn, 
a maga módja szerint - bizalommal , közvetlen 
s~~ge l , . egyszeríis~g?el és j{lInborsággaJ - meg
kovetelJ, hogy illi IS ezzel a lélekkel löl lekczvc 
közeledjünk feléje. Ezl a tisztult , emelkedett lel 
kel csak az értheti meg igaz{m. aki maga is tisz
tult gondolatokkal, istenes sZ{tndékkal és nemes 
érzésekkel igyekszik betölteni a maga hivatását. 

Az emberiség nasy gondolkozói sokat k ö
szö~het?ek Kri sz tu snak, aldnck e mberi nagysága 
és Is tem fensége közölL nehéz meghlhmi a hallÍl'
vonalat Hogy mi mégis az eUíbbit hangsü lyozzuk ; 
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{. hogy C7. Ih i ('rdély i unlHíriulI cl(y hú:r, ullkllllk 
If1(ltlm IlIrkkűve. al: mil. stm von Ic II s7,{l :r,a do~ 
ld',('nl vinony (o rl ek(o lJöI (0'1 je lenlüllégeból, !llncly
lyt'1 ti u uvak és II joleIlJh'!ij'ck mögöl! lIlindi K ~i 
t e l ke l~ fl rneg(' I (·vcnfl.ő Ic ik e l. ke r(!!l Hik II szere lem 
h iOlli, hoUY le lki i.s lllcretii nk Il'I CS llyu~hlt {l sú r" 
meg j tolúltuk . 

E1.(·n :11, nl ll pOIl 1111va, uuy tetszik l1ekiink, 
kedves 'l'estv(:rc im, hogy Kris ztu" u lakju közvet
len knpC'Jo lnlb:l ke rlil II lui mindClIlII.lpi iigyc.!!
tJnjo" dolUflinkka l és Iő rckvésci llk kel. Szc l'ctjlik 
:. Kycnneke t éli il!vck cdink üL I):r, O íllkolújóba 
bevt' zc tni , lUcriOill ll:r,ercll c fl gycrmck el s DZ l) 

87.lunukra Il.lrlo ll u fenn (:A k(:.!lzltcll c e lű II m t uy 
nYí'k nek ors z{lijlt l. A mi nngy nCII17.cti probl é
m{mkon is c!wk t i kri sz tus i lélek á llal is lflpo ll 
,:ycrrn('k fog ~ykor seg Íleni s nkkor scm :.1 SLD

li.ulika rideg s z{unso rnivnl , ha nem azzul u lé lek 
k e l, mely czl II pogá ny jcl."zavak utfln ful ó vilf.
got rcll döblH:nl i II fenyege tli veszede lem re. mcly 
u lé lek javliinu k leki csinylésébfil lI7.lI rmuzik .!I 
umcly nek ll l:OrnorÚ pé ld(l ival mindulll ahw lsdál· 
kOl':u nk. A le lki nagysltgnuk é~ hösics~égnek föl.
emeló képe i - nagy történe lm i nevek - ék~ 
"Iti k czerl:vcs nent Hllzfl nk évkönyveit, hort.!lzen ö 
vitézek, kc rC!l l':lc!' lovngok. bölc,.'~ck. tudósok !t 

fi II tunfl'Tfia k, II föld lI l:erelmesei és :1 h it muriir
ja i , . . Mit gondolt ok, KedvC!l Testvére im i renn
Illurlldl vo inIl cukn 'k még C!luk ha luvány cm· 
I('ke LJ. ha nem al. II lélek s ugall La vol nu C8Z

ményciket és cselek edeteiket. a mely rokon D 

Krisztu.! IcJkével. 
El': az igazi nemesség, a mely öröklődik nem 

zedékrlU-nemzcdékre, bcolh'a !. ltala mjndawn 
emberi gyarlósftgból eredő fonltkságok e ll en, 
amelyek nemúnknek sw llcuU e rooetét. a7. is len.-
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ritUj{IH h a l:ilmu !I ~olldohlllll , kél.lléij'hu VIJIIVIt , l,~ 
nJn Cllolly lUmtllÍl k . 

Ml nem indu lh nhlllk o l(:.ló jeltl1.uvlIk ulflll 
Nekli nk CJJltk egy jc ls :l;tlvullk lehel : .. tHI IIAlrll" ,,, 
A Cliillugok, II mUijll.IJílflijuk rc lé, Odu " hajtj u k 
e rncIni , vHgy leHu lúlJ!, is hou:úscg l1 cni, II ma gyu r 
gyCJ'Jnekc l, Ilvgy tt:.." li-lc lki cijycn.sú ly(llJal l IIW 

gftl.'V{t lehctlll(: ~ I krlllZlu.!i i lélek cl(y.szerllllét(H é'! 
li "zta!I (I ~ftt " tudt'llf!!HII'I éli e rénYI:ibc lI , h iléllcn ('" 
h:)1.Un ,,{, ~ fIIllJlI z{" tI~a Ic lu""MiTl cfo!y lIzeM) (;ll 
juhl> jíívönek, 11Il{,dk (lzzék IIZ fl f(ycr Il1 t k , ami· 
kor lIIumk ideje c l(· rkCl.clI , Dvlt(U1.:r,ék HZ J) ,",ycr. 
",ck k é5(lIl~ k or{m , IHlKY uk(,r kél keze Ulunk {' j fl
va l , uk (lr ~1.ClIc llli Ichc llléue ul{1II lis r, IC8l1éfo! t:.iW!1I 
meg tudjon é lni a JUwk.. idején li ne ICj(yclI tt r/le re 
Ij.(:m J, C5uJlIdnak , SCIll II lIe llw,cl lIa~y kŐ1.iíll
M:"(:nck , 

Ll'lek - lé lt k : kri .!l r. lu!li lé lekl (;ycrlnctv., 
ifjú . r(:rfikorlJllII néul KurÚC8(Jlly [i ll/)cpénck 
o tllloni a1l. étles h :UlHulntflh!l 1l - léKY, o h léKY 
lovl,bbr:t i" vczércsilluuullk a földi v{wdoríllo ll l 

Akkor IWh llscm fOH ullk tévcWK (,I"kv lI j(.r." i ; 
:i kk o r vc!Őnk. It.""z II IcgjolJlJ har{lt, uki ne k. 11 jó 
l.an{t CJIÚ ru mindenkor !lzfunllh :,turtk !!I Ilki ezért 
ti bllrólsúgért c!M: rébe nem kér c~ytbtt. milll 
'I(jsé~c l,. é,,, tc.!l lvér.!lzcrc tetcl nz O kiClli nyei ir{tnl , 
akik,u.: k gondj'll mir(.'Ú nk tJfzlu . 

I~ r,ck Ulhn , k érdem . Kcdv(.'S T C'l1.vé re iUl l Uli 
h:het a Krisz tus hRnnudík kurác.!IOuy i IIjóndéku 't 
Mi rniJ.'!. m int uz Ige, rne ly IlZ li euyélli.!légélm 
c lv6l haw tluII , Az. :unlt Ű hirde t II bííu.bmncru ll 
villlgna.k : II mCHlé r(:1I IJzü.k1ié j(csIIl:gc, II jó b lcn 
ncl , II TcrcmIŰveJ való kibékül fS!, vágya. é,,, rerué
nye, lJle ly uz ó_ember h .. -velk őr,bc után kil6!{IJt!JfI 
h e lyezi II komuly la nftvó ny uó rnÍlrIl az cr kf,ICAi 
ÓjjWJzülcU:.t. Ezen az a llJpon, és CZI;U 11 tért..-n 

uo 



IIl{'IUf' k v(·~ Ii(' ,,'if. y{,hIU K f. r lhc lllkk (; lll. lilt'lZéH 

(''If)(Jbk , n uw lyc k new ü k vr;ll r- n IlIrlO1."kui 11 1. O 
1II(''I l f' ri dh'),ös{>f.((·Hék. JJls U' /I lll. () pWI1.l lI IIIeU. 
jI' ICIH"'1(' 1111Ír k r!«l, íj./eh ir()N':s. 11 ft cJ,!y s ... .f,1 '") 
1'l)'(,ln!l ~ulnll , ukkM is lll. f' ljövrodö jll l c n o l 'I.i1.(t

f.(fi nuk Jl'l lf' I1I 1.{\ v( .. ub lli il lk ih:lck vol u;. ki ('gy~ 
1oI1(·rll II l lIk j (~1I I':!'I ('/4'{> '1 1. mll~ I II Il I' l fi S(III . Ilu pt·di J.: 
szóll . :IZ rrllS ~I>'.('l'i nt m(of{ m: (·lIcnS('j.léi is (·lis
IIH'rl (-k. lIoUY "suh!! ,'rnhl' I' IIl t1~ ,',gy Iwm S1.ú 

Inll " •.. A fI!',:.:yl "(· s.,J-d v('u(-n pf'dig tj.(y j CIl f'l1lzi 
II k ,'/l lI lk(,,,: " I' IC:SHdfdk(/WII II SOICJl iltlg ll l. I) IfllIl
I (,MIII , 111("" (I /O:Y IlIIIlhlIl II őkt:l , m i u l ak iIlék l í' lj" s 
h llllll nlll VII II , l·s IH' III {If{y, nl1l1l ll l. " '(' IllIuJó l,",., 
.I (III (l lt (;v , uM () IUJl gu 1H00Hljn ; .. II !" ;/:IZ(·d, 'k. lill ' 

IY"hl uf· kl ,'k !0:611 11 I11 , INpk (':-I (;11'1" ." Es 161M-1 : 
.h" (os m id (' lm,'d ll uk . dfJ az éli hes:d'deit ll solt a 
1'1 nt ' ''' Itutlu uk ," 

,Mí ' Hlc'IIl, \114' I I lI,rJ.{ koll ú ll .. plltitlll"k , h ouy 
ll l. Ut' .I ('~. tl li IÜJIi ~. I" 1i 11(' 111 jl nd iC:.'(I·kv(lsblll Uli ll ' 

dn Un (·1.c'ke l, Id " 1.i' 11 ,..1.{t ... luIIllI S1.ft l' kijclcult , hogy 
(j An ll .. k ('I" 'j ('vr l YI"g1.i 1i !l1. l lIó ('14 gyój..:,yl1 /l 
Itlllllk ftj (ll . Ilki O l c ll)(J(·,'u',I (l ll u . {.~ ul<in(' k lul aj
dOllil , aklr(\ Yi. .. ,,~au l ll l UlirUlt '1I (.uh' lll c l. Úgyszft l. 
Vllll IIH'gOn's11i IIIlI g (ll , hoJ.{Y 11 1, c m lwJ'i ~(\f.li \1 ('s 
hlt', ... r' j{ol 1IIf'J.{Sl,(·gY(· IIIt VI·. mindc'ul nl. Isl('1I akII. 
l'al (II'u ('H 111. () IIUUY 1I('Y('nek di csl)s('"(" "; " ezes· 
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I .. ' {' II MSZ{t /.lit II f, k i1Yf' lI ihl Zf' ! If, II Itlllll k fi liU 
Ikm yull Sf' lII 111.1'11\ 11 , .11(: 11' IIzuhi u . (\ 111 11 III 1011 
ff·ft, hngy lt~.1 II'" Itl·szú..:o l. , UJ klYiil , ,t(' kiilslisé
gl'k h(' " kt'l'í'Ssiik , Itllllt ' lII lC lljf,! IIlH j,l 1I nk hit II, ki. ki 
:, JtUlj.(H sZiV('ItI' Il , h (, ,,,{t l m u , 4'J.(yh flzú bllll. h H:r.I\jÚ 

!Inn i..:ytkf'Zz{'k Hzl rl'l(· p llt 'ni. S",ltYII I " gy,,1l Ű ls 
IHfI"YIlrr'tZZIl , () Js hirdeti, ,'u"ynRfl p'·ldHlw.!l"'(·
d .. kl ~' n ( .... hllS(lIdllWkhulI lIlt'u nlill lfiz1. II ; d r ('Z 
mJ ... 1 c .. llk Ii ,' ru yu l6. h o~y Itllllltk lénYl 'géL 1111 -

Illll jj"",I:'i hltan M ignzll hhulI felfogj uk s II Illa 
~ lInk lelki Yi ll,gf,hun IlICgv II16sfta ni iUy('k cu .lIllk . 
Il f'/oly i hC.'Iz{,tlck éR mezei prflc likflelftk , yi hltrft '( 

l('nW I'i "dak ,~ .. mnJ.{:'II'YOs f'l mélkcdésc:' k, j" hnrft
Ink bh.lU lúsa (os M: rlll 'nsé~nék prMélfli Icck(01.
I f'l "lil~ s lll. is teni Akllrll lllll VIII" m {;ly ... ('UClC c"y bc'
o lva dfI li: .. tJnlln . 1('Uycll rn cJ.: fl To nkarll lod ..... 
mind , ,nind ;II'ra li",o l..:!"I . hoUY míiYé. .. ú Ij·lk{·· 
nek h{:V{'gZ{' lls('~éve l (os kiforl'OIIs{' U{tYII I IlrIJ jl;' 
~/d.in fid nl. Islcnorliz{IJ.:!II , ;u tlclyh{;n nilt c.1I ki i
l ijnhli"~ 1I ~. ol g;l ,.~ "u' kiizilll , :t ho l tnillllllnny inll 
Ii's lv('rr-k va gyunk , (!"yr-Idő jn..:,', /.(y4'rlllckfoi az 
ilri',k '1'"I"t 'mUlnf'k , Ez~r t II IlInll ,ís(' I'I. rZ{' I" !IZ 
IUH, I'! , rt z ('gyrlcmC!-\ cmhf' I' f{'sl y(OriS('g esz lu/-j('
{'I'I, lll. O Il'gn llAyo hh ajrIlHI(·kM',,1, h{i lfl slllc vu· 
JoIY 'lII k II llu J.(y 'I'n nIt 6Il1cs ICl'llt 'k ". S hH m {u' 
1~ 1 (' 1('h l\l ,'t j úldl' l, 1 (: l k éből iirü kk f: vltl ó 'c lk,'1 1U 1i~ 
d l(' !lntlk , lll. «ddi..:ir:l( .'1zc .. inl Jg(-j{'!lf'k iguzs{,gfi l 
.'\I' JII IHJoIlIdhnlj uk IIll:!g. 1I'U"!I'l nk lwt' Üt mll g(,1 
l1i j.{IHlnók Il 'arg .Il iirf'S c.'1 illouús (.... linlelsz('lgé!l 
voln ll II m; karfH'sony i iinlt f:psPj.(i i nk ; II !t·It'k (." 
(' lt'I. ..: Iódús !Jr:I f' ljcllnll'sc Iw IY('II , ,,:p pir~ ... {tj IIlIOli. 
Nf,j.(. IIj ll . im ílt la l, IIf1lill~ 1 iiri:r.",,'n nwA' hcuniillkt:!, 
,, '" ('Ul 1{r'J.(Yf·Ií' IlI . 

1"0 _ iW : i'II'ilk{· le lll(·k Jl('sz(.d cr (; yl·r nwk -. 
ifj LI _ l'é l·fj kOl'klll - s zenl f{nr{u;son y nnnr'p('IIf'k 
u lll,(II';IIII, ",tc. .. h llll J.:u htl{,hnn - " 'UY, flh I"gy 
Iflvúhh l'll í ... yczr l'c-o; illll f.l unk II fiildi v{,ncloriHfII" , 

Akkor so hllsf' tn f or.:u nk I{'vfl l rg "d akon j{,rni ; 
ukkur yc liink h's1. II If'gj(,hh I llmil . ukinr k II jó 
11111 (11' .. (" '11 mimll'nkor li1.Ú lllil hn!lInk 8 uk i c",f.,.1 
It hHI·IH."r'f.!{' I'1 c. .. trN;c nem k(.r cf.lyel)él, lllint 
hll li{'fC'" ~ Ic~ I Yérs1.c l'('h' lc l 117. Ű k icsiny(' i }rfllll , 
ak ikllf.k ~()j "ljh l mil'eflnk , nl. () l/lufl Y{"l lllrll I·~ 
küYc llUro hfzlll , 

KecJVf's '1'l.:s LY{·I'cilll ! ;\ j {m df:ko l Ycllii l\k, ku -
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r:ícson~i ajándékot ; drágábbat minden csiUo ó 
ar~nynál .':S _ est;"f;ö-bongó ezüstné), drágább~t 
~mden fus toJgo IlIals7.ernél ... f:Jetel vettünk 
Igazságra vczér ló Kalauzt. Lelkel veU" k. , . .. tát _ un . ISZ-

- s~~ntet, tokéielességre igyckezöt. Es végül 
Igét vcltunk: testté vájt Igét. Abban áU az őrök. 
kévaló J s t~n dicsősége - a karácsonyi anbryaJi 
karok szc~m t is - és abban áJI az Ű szent Fiá
nak, a QU Mesterünknek di adalmas királysága.. 
hogyha az Ige tes tté válik, igen festU válik _ 
mindnyájunkban . .. Ámen. ' 
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"Iga7>8ág Lelke." 
,~1éu 1I0k dolgok oon-
7I(Ik, amelyeket néktek 
kellene montWlIOm, de 
most el um hordo::
haljdtok. - Mikor pc
dig eljő" amaz, az 
I gazságnak lelke, mi,... 
den tgazlJdgrQ. vezéreI 
Htef'e l. Mert 1Icm IJzól 
fl magától, harwm ame-
Iyeket halland, azo/wt 
8z61ja : és a m elyek kő
vetkczend6k, azokat Je
lenti meg néktek." 

,1ános ev. XVI. U - U . 

Istennek h fve i! Kedves Ha ll ga tóimi - Az a 
szent viszony, amelyben az Úr Jézus élt az ó 
tanftványaival, a 12 apostollal, sok mindent 
megmagyaráz. A négy evangélium sok mindent 
följegyzeIt a kiemelkcdö napi escményekból és 
az ünnepi a lka lmakból, amelyek ezt a rövid éle
let mireánk k(>söi tanitvá nyokra nézve is, ö rök
bccsüvl! teszi k. Ezekre támaszkodva, ma is meg
alkothat juk ennek a bará ti körnek lelki képét. 
amelynek jellegzetes vonásai a bi za lom, II meg
értés, a hűség és a szerelet jegyébe n domborod
nak ki. A Mester öröme egyuttal öröme volt a 
tanftvá nyoknak is, akik szívesen vúllalt.ák a 
munká t, mert érezték, hogy a munka jutalma 
sokka l nagyobb. mint annak terhe; II végered
ményében ebben á ll az éle i célju abban az lsten-
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o rszágábn Il , nmclyct nekik hirdetniök kelJ s nem 
csu pú n h i rdetni ők, hanem meg is kelJ aJapozniok 
és fö l is kell épíleni ük :l szivekben és a lelkek 
ben. 

Volt bi7.0ny bánatuk is, közös ti Mester 
bánatával, amikor II képmutatás. <IZ irigység és 
elJenséges indulat - mint annyiszor ebben a 
vi lági életben - legnemesebb törekvéseiket el
gáncsolni igyekezett s ezért a nékik ajándéko
zott teljes erkölcsi és szellemi fegyvcrzcLrc volt 
sz ü ~ség , hogy megőrizzék bensőséges hitöket. 
lelkük nyugodalmál. 

Húl még, amikor egymás között lusa kodva 
és versengve. az e lsőség fö lölt kezdtek vitatkozni 
milyen emberil eg megértő módon adta nekik ~ 
j~ laná<;~oL : :"aki e lső akar közletek lenni, legyen 
II szolg~tok. Mert bizott abban, hogy az a pi 1-
l~anal~Y l cll évclycdés, amely a hiúság vásárában 
oket IS meglepte, amint jö tt, úgy el is távozik s 
belyet ád nnnak az igazi krisztusi magalartá s ~ 
nak, amely egyedliJ Isten di csőségének szo lgá
]~"ilJ:a szegöd.ik, abban találja fel önmagát: a 
foldl bo ldo~sasot és az isteni tökéletességet. 

Kétségelkel, lia leltek volna _ amint ma is 
v?n t~ lnjd onképpen minden igaz hivőnck ---.:.. 
b~~onyara hamarosan eloszlauá k nzok az öszinl,c 
kiJelentések, azok a mélységes bőlcseségrő l la 
~\Us~odó magyaráza tok, a törvény szellemének 
, ~a?- I meg.n yil a tk~zás:1 i , a prófétai lélek jővőbe 
I~.titsa , a Jelcn kuzdelmeiJlck önkéntes vállalásn. 
fo l .~g~~zen a nnak ~ú.~po.~~Jáig. a Golgotha 
keresztJelg - ezek kulon-kuJon és. cgy üllc-'>Cn 
késZí':Ctt~~ elő a l.'\JlÍlványokat arra, hogy a 
megdlcsoüJés magasla tán átvegyék a szent örök
séget .s .azt nemzedékről-nemzedékre nemcsak 
megőnzru, hanem gyarapiLani is igyekezzenek. 
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lt ycn értelemben vehetjük azt a beszélgetés t, 
is, :unit sze llt igénk szavaiban felo lvastmn. Eddig 
:l punti g ju tva , a MeslCr sok minden t közö l.! 
velük, amint azl a helyzet magával huzta . Hegyi 
beszédében (:s mezei prédikációjában elvi igaz
ságok és gyakorlati életsz.abályok adnak útm~ 
tn túst a kegyes életre. És nem hagyott senkit 
scm ké lo;égben az iránt, hOb,), ez az erkőlc.<;i 
kodex őrök időkre szól. Megtanítolta őket imád
kozni olyan őszintén. olyan gyermekmódra, hogy 
azóta is az egész keresztény vil ág ebben a Mi
atyánkban találja fel - minden széttagoltság:! 
melle tt is - szellelIu egységét. Hallh.\t ták rosszaló 
megjegyzését : " nem tudjátok minemű lélek lako
zik bennetek I" - amikor tüzet kivántak bocsá · 
tani a barátság talan sza mariulOus fa lura, amely 
.leruzsú lembc vívő útjokon nem akarta. öket 
befogadni. Azt is megérthették ; amikor jogos 
fclháborodás:'i ban megtisztilotla II templ omot II 

pénzválLókLól és galambáru:,októl.. Az~ ~~ belá.l
lmlták, hogy aki a sa ját kIsértései kozaU baJt 
hatatlan és törhetetlen volt, méltán elvárhatta 
WHik, hogya kritikus percben nem fogják ma-
g:'ml hagyni. . ~ .. 

Szóv:ll _ leHel - áldozattal Járt eloUu~ 
s mégsem mondhatott el nekik mindent, UJ1U 
bepillantást engedett volna a Mester lelkének 
mélységeibe. .. Még sok dolgok vannak, ame
lyeket nektek kellene mondanom, dc most "el 
ncm hordozha tjátok" ... 

Ez II kicsiny sereg akkor tudta meg i.guzán . 
hogy ki volt .Jézus az ö s.z:'lInuk~a , amikor a 
tragédia utols6 felvonása IS lezaJlotl s.?,k olt 
maradt ak vezér nélkül egy ellenséges valagban . 
Ebben a lelki magányosságban, folyton ~mél. 
kedve és imádkozva, reá eszméltek. hogy ITUlyen 
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vi~(i gra.szÓI(, hivatás vá r reújuk : érvén y t s7.er czni 
mmden 4ron azoknak az igA.7.s:tgoknak amel It 
<t . Mester ajkairól hangzoUa k cl It azóia fOJY~D 
vIsszacsengenek az ő bánkódó haró ti kcbclök . 
!>en. A_z nem Ic~ el, hogy ily nemes életrelfogá.!!, 
Jlyen onzctlcn Jelle m, ilyen á Jdoza tO!l szeretet 
n~omtalanul tt1njön cl a szá.zadok ú Lveszt.őiben. 
1 aJnaszkodva alTa a magautos istcnfélclemro 
és arra II }:~ncsnélküli embcrszcrclClrc, amely a 
Mester sajátja volt, azt óhajtották , azért dolgoz_ 
ta k , . azért voila k eltelve szent vá ra kozássa l ff 
~egl g~rt szen tl élek ajándéka irá nt, hogy annak 
b~rtokáh~n megoldódjanak. a sajá t lelkükben fel. 
~ ,h arz6 ~s..'\zc'S kérdések It főként el tűnjön egy_ 
szcr s ffillldcnkorra az a kics inyhitűség, a mely 
:l végzendő munka sikerének legnagyobb a ka 
dá lya volt. 

Al. első P ünkösd ez t is meghoz hl . Az i~éret 
betelt:. Látások a t lá t ta k , á lmoka t 1I 1modoztak 
oné lku.I" h ogy II va ló é l etről s a nna k kijvch; l. 
ménycJröJ elfeledke zte k vo lna . A pü nkösdi lélek 
~kesszól6vá !.eHe még H .d ;l d.o~Ó t:l llit vány ::a jakát 
IS. A fé lénk , va~'Y megfé lem lftc tt egyszer re h(l,,86 
a lakul t át, " II l.örvényszék előtt bli t ra n kijeJen . 
le lic,. ho~y ink :íbb btenlll~k ke ll enscdelmé~ 
kCdm, mm t az em bereknek . A p illanat szen tségo 
~nag.a.sztos érzése kk el te lJteltc I I h liJIga L6 k 8zlv(>{ 
JS, ugy. hogy egészen termé,')zc tesnek la lr. lj uk. 
h ogy mmd többe n és többe n csntla koz t;lk a la 
n ítvá nyok k isded csa patához, mc"a lapflvll ,Je ru-
7.sálembcn az e lső kere.')z tény ~yíilck e1.c t,c l. 

Az igazság le lke fényes dia dalt ült , mert 
nemcsak a tanílványok :H vezére lte minde n iva r.. 

l • o • 
!'iag tiszta ~ bo ldogfló mcgérl(-s(:rc, h a ne m aT. 
~~y8~ri.i h fvö lelkeke t is, ak ik előlt mintha egy 
uJ Világ táru lt volna fel ~, maga c.~odál tll.ml ké-
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peiveJ. EJ::Y llj villtg, Ilme lyben II I.ererntft Istcn 
nem rejlű7. ik cl :t1. ö füldi gyermeke i elöl , ha nem 
l'lj szövcl~égcl ktil vel ők ; le lkének ~u Kl,llIlI tJíva l 
t;má c~o L ad kin ek-kine k a1. élet értelmo (os je len · 
tö~ége felő l s ncmcs:Jk a j elen kü zde lmei be n Híj&
k 01.lat é.~ irfmyft a maga úldolt fl tyai Gondvi.'IC
léséve l, h lllle m II követk cl-cndők et i.'1 megje!c'1l ti 
néki ek . 

E bben .)7. uj vHúgba n o tth on érzik mllguka t 
a tan ftv li nyok , é~ o tth on érzi m:lgrlt a1. eJ kür. 
nye1.c t,ükben minden iga z hivő, a kit megraga do tt 
(:s megny ugta to tt ez II holdogltfl is ten i je lenlét, 
és Il ki ké)!1. C'l.ért fl jclenval fl ' )! Ienért minden 
(, ldmH t ra . 

E n, mint unit úrius igehirde tő , bOldog vu 
gyok , h ogy ezt :) 1. hilent imá rih a tom, :Iki ürök ~ 
kévll ló!i!ig:':t ná l fogva nem lak ik kézze l c..~ jnr"t 
l,emplom okha n , .Tézu~ is C1.L [, 1. is ten t im{,dta 
mennyei Atyja gyanti nt s nem hngyo Lt ki:tséghen 
egyikünk el scm fI 1. ir il Jl t, hogy :I vele v:l l6 lelki 
eKységben !i Holl nl. Ő cKycdiili ho ldogs(iga : " Nem 
VIJKyok egyediji , mert az . Atya vele m v:w " .. . 
,, ':;11 és 111. Alya e"y vagy unk", . . " Az én Alyfi m 
m indez ideig munk{,lkod ik, én is munká lkodom"". 
S viszont II mennyei A Ly:I is la nus{,got tesz az 
üdvöz ítö igUl..slÍg mell ett : "tn fi a m vagy tc. ma 
s ziiltc l,ek tégedet" , , . "Ez a z én H1.crel mcs Fia m, 
fí let h a JJg:t!ls (i l,ok" ... A1. is teni é..~ emberi lélek.· 
n.e k ez a h{unulalos kiilcsiínhatflsll és zavudula n 
ha rmonifí j a mligyn rú1.z:J mJ.g II mi s1.úmunk r:t I I 

kri.~zlu ",i kije lénl~ fensé{(es vnll ú t. hitünket 
~ Iflriú ", fénn yel öve1.i s megmututj ll nekünk , h ll"Y 
mibe n va n a mi iga zi életünk . 

Ez a pünkösdi lélek igu1.sftgll , umely a1.Ma 

iH II lI 7.úzadok fo ly.Qmún utindig kiflllo ll::. a p rf;· 
" á t s fl maga mcggylJző erejével (ljlJbh és újuhb 
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~í~cke~ toborzott l s ten országa szám ' 
or~mk cs benső megelégedés töllheti el ~~'t ~~~Ó 
na . ebelé t, akik {Igy hiszik és vaU' ák -
a ~~gasZlaló és erösítö szentlélek ml is 'I:~~~df; 
s Jotékony hatását kisugározza a m,· n d . 
k " k" em.zee-

k 
uDábre IS, eppen úgy, mint az apostolok 
or an. 

. Én mint unitárius igehirdető , boldog vagyok 
~ogy azt a Jézu~t kővelhetem, akinek lanítás~ 
és példaadása mmden igaz hívő számara· _. , 
. A II , 
Igazsa.g - élet. Nem azt nézem, hogy mivé leU 
:lZ, éve~r~es hagyomány keretei között, a dog
mak vilagában , hanem a saját lelkem örömére 
cs megnyugtatására azt nézem és' azt keresem. 
hogy ki voU a saját nemzedéke előtt abban az 
egy~~.crü evangéliumban, amelynek minden 
betuJe egy-egy talány t fejt meg II mi számunkr~1 
s eligazít a jelen és jövö kérdéseit ille tő leg job
~an és ~erekasabball, mint az ó- és újkornak 
osszes bolcsesége. Nem önmagá tó U szól, hanem 
~miket az is teni tanácsban halland, azokat szólja 
es ugyanezen törvény· szerint a következendöket 
megjelenti nékünk. 

Ez a pünkösdi lélek igazsága. Alkalma ... 
arra, hogya Mester életével és működésével kap
csola tban fölmerül t vitás kérdéseket, homályos 
pontokat, eloszlassa s felvilágosítson bennünket 
a saját isteni rendeltetésünk felől , amelynek 
tudatában nekünk is vállalnunk kell a szent misz
sziót. Olyan nemzetmentö és n épboldogftó mun
kát, amilyenre a mi korunkban a legnagyobb 
szükség van. Ezt mostanában úton-útfélen han
goztatjuk. Talán a most folyó politikai hullámok 
is e körül csapkodnak leghevesebben. De le
gyiink tisztában azzal, hogy a sOciális refonuok 
hangoztatása még nem elég. Ide tisztult és emel-
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kedett hazafias érzés, hum~nus, gondolkozás és 
független meggyőződés kivan~tik, hogy a szép 
szavak komoly és megfontolt cselekedetekké, a 
kecsegtető tervek kormányzati bölcseség útján 

, élő valósággá válva, visszaadják ezt :' nemzetet 
önmagának, az ezeréves országot pedig ~ak a 
történeLmi killdetésnek, amely bele ~an ~getve 
törvényeibe és alkotmányába, hegy-volgyeIbe és 
folyóiba s azokba a szent hagyományokba, 
amelyek soha többé el nem homály.osulhatnak 
és meg n em csúfoltathatnak a nagyvilág kénye
k edve szerint. . 

Ezt kívánja az igazság lelke: a pünkösdi 
lélek, amely nem bocsátkozik meddő jóslásokba 
az eljövendő felől , hanem halad a ma,ga egyen~ 
útján és kiizd lankadatlanul azért, amJt ~~zmén~l 
élelnek tart a J ézus evangéliuma alapJan. SZI

gorú önvjzsgálatot tart; oda á.1:l a k~szt~si mér
ték alá s ezt mindegyre meglsméth mmtegy a 
lelkiismeret Hélőszéke előtt, n ehogy könnyünek 
találtassék , neh ogy amig másokat biztat, maga
magán csüggedés vegyen erőt. 

Én mint unitárius igehirdető, boldog vu
gyok, h~gy egész életemben ezzel a lélekkel tölte
keztem. Elmémet ez világftotta meg. Akarato
mat ez vezérelte minden jóra - szépre és ne
mesre. J::rzéseimet ez tisztította és tisztítja meg 
minden földi salaktól. t gy óhajtok továbbra is 
élni és munkálkodni abban az Anyaszentegyház
ban. amelynek alapköve a mai napon tétetett le 
a szent városban, Jézus diadalainak és márti
romsúgának szinhelyén. 

Talán mondanom se kell, Kedves Testvé
reim, hogy ma már a szentlélek kiáradása nincs 
egy bizonyos naphoz kötve, amelyen itt, vagy 
ott feltétlenül és pontosan meg kell jelerutie. 
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Megjelenik II pünkösdi lélek a szürke hétköz
napokon i olt. allol :\ ködös elméletek front ját 
eh·j a lapon meggyözi és vis.sz.aszor ítja 8 gyakor
laU lel A.ranyszabálya, amely Jézus tanftásaira 
tá mAszkodik s nt; Ö sz.ellemi fegyvereit forgatva, 
óhajt;' .. kivívni a végső diadalt. Ebben a nemes 
lörd~ \-ésben, a jézusi en mék érvényre juUat."isá
ban áU II k reszténység lényege. Ez minden ké
l eI~-en . minden vitán felül megállapított szent 
igAzság, il pünkösdi lé.lek igazsága. 

Ám. h ogy milyen tAvol ánunk ennek \'~lóra 
d l lAsA.t,ól akár a tudás, aJu\r a felvilágosult tiszta 
hit akár at egyéni és tá rsadalmi erkölcs meze
~. art mindnyájunknak S7.0UlOrÜan ke~ Isten 
s.dne elölt t,.·!.\"aU:,ulllnk s még csak nem l S men· 
tc:getb:ctjük m agunkat fl. " mea culpa ': unos-untig 
\"Idó emlegel,ésével ; mert ez csak a dol~ok ~~
u lnén marad s n em h atol be a lélek gyokere:Jg. 
ahol egredm remélhető a gyógyulás, a megt.érCs, 
l sten gyenuekcinek, tékozló fiainak visszaérke
t:ése a z atyai házba. 

um. II Mester nemcsak hirdette az ÖTÖkké
\-aló lsten dicsőségét, hanem az.t életében es 
lanaiban s jóságos cselekedeteiben meg is ,"aló
s.ftolta. 

Lám, a Mester nemcs.~k megismerte és boI· 
dogan mag:'í.évá tette a z igazságot, hane~ kész 
vOlt arról minden k ön11mények között bIzony
ságot tenni s uérl m agá t - mint egy igazi hős 
- fel i áldom. 

I ,Am. 3. Mester nemcsak hirdette a testvéri· 
~ hanem ro\'id földi életében minden ~eg
:o.ZOritis nélk iH gyakorolta is s azt _hagyta batTa 
a 'bresl,tény lelki közösség aJaptorvénye gya
n'nL 

Kérdés, bogy mi, mint a XX. srnmd keresz-

"" 

tény nemzedéke, tudatában vagyunk-e annak. 
bogy ez mit jelent a mi számunkra a mai küz
delmes jelen és a bizonytalan jövö szempont
jából ... Sajnos, a bibliás és hitvalló nemzetek 
ezt mind igen jól tudják. Szeretnők mindany
nyian, hogyha az áldatlan napi politika kígyó
mérgét el lehetne távolítani a népek és nemzetek 
megbomlott szervezetéböl s viszont ennek nyo
mán azt is szeretnők, h ogyha a jézusi eszmék 
és igazságok egészséges injekciója - a valód.i 
istenfélelem és a tettetés nélküli emberszeretet 
elfoglalná megillető belyét az egyetértő népek 
szent Szövetségében. 

Kétségbe kellene esnÜnk az emberiséR sorsa 
fölött, hogyha ezt az ideális törekvést puszta 
ábrándnak minösilenék, vagy lemosolyognák 
éppen azok, akiknek pedig módjában állana , 
hogy az igazság mérlegét a belátás és megértés 
megváltó indulatával egyensúlyba hOlzák. Meny
nyi á lmatlan éjszakától, mennyi szívfájdalomtól, 
mennyi anyagi és erkölcsi pusztulástól., mennyi 
pokol tüzétöl mentenék meg a boldogtalan em
bervilágot s a hivő lélek kultúrértékeit.. ha végre 
reaeszmélnének, hogy a piinkösdi lélek nemcsak 
az igazságnak, hanem a békességnek és szeretet· 
nek lelke is, ameUyel lsten azért ajándékoz mett' 
benniinket, hogy az Ó népe legyünk, igaz magya· 
rok és jó kereszl.ények, a Ié1ek harcosai . .. Ámen. 
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