
ledd lIlagndévft, tlmfg nem késő. Ne zsugorgasd 
ti Ic , féllve őrzöll :lranya,idnl, mert :l7.ok I,éged 
meg nem mell thetnek. A féltékenység és gyű
lölet iiszkét sc hord ozd lovább kebeledben: 
meri a lln :lk emész l ő I{tngjll elsosorban téged 
sebez meg, s vlljmi nehéz nz il yen sebnek gyó
gyuMsnl ... III esak egy orvos seg íthet: II Bé
kesség fejedelme, aki szeretetben élt és munkáJ
kodott l:s irúnlullk való testvéri s7..ereleLböI 
hozt:l meg l.I maga viJ(lgraszóló úldozalát nz 
egész emberiségért , engedelmeskedve a közös 
menn yei édes Alyn szen t nkaratúnak. 

Akik t ehű l részesei óh:l. jtunk lenni ennek 
lll, íidv-igérelnek. nmely gyc.rmek- és ifjúkorunk 
fI lma ii mega ranyoz ta , igyekezzünk ezekben a 
l{riSZlusváró 1l:l. J>okbun belekapcsolód.ni eleven 
{Irlllu:iba egy magnsa bbrelldíi élet nek. Annak fl 

m:lgnsnbbrendii élei nek, Il mely tud bővölködni 
és tud szií kőlkődni , s a muga apos toli egyszeríi
ségével és tisztaság{m,1 egyedül vál that Illeg 
sokl'endbeli pr6bái nk és klsé l'léseink között s 
egyediii boldoglthntju a megért és ütj:H ke reső 
népeket és nemzeteke!. 

Testvéreim ! - Ezek szerini legyen ,'égre 
ez II rflnk derülő szent Karúesony a megújho
dolI I!; ltI, II t őbb, jobb, szebb és igazabb élei 
glórifls ülUlepe nz angyali szóza l védelme ab II : 
. , Dicsőség a llI:'lgnssÍlgos menn yekben Istcnne k. 
e földön békesség, (.'5 az emberekhez jóakara ... .. ' 
Amen. , . 
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Jamboree. 
Emlékezzel meg a te Te· 

Te~t6dT61 a te ifjÚ8ágodttak 
idejében." ... 

Pred. XJ1. 3. 

Kedves Testvéreim I A 345. sz. János Zsig
mond cserkészcsapat az első és ul.olsó unitár~.us 
király szellemi védelme alatt éli ál ezeket a tor
ténelmi pillanatokat, amikor az Isten házából 
vonulunk ki a gödöllöi nagy láborba részünkre 
kijelölt sá trak alá. Érezzük, 1.~ogy rajtunk ~an 
a vil{lg szeme. Tudatára ébroounk a sze~L kote.: 
lességnek , h ogy messze földről egybegyulekezo 
különböző nemzetek fiait , még ha ezer idegenek 
vo lnúnak is, 'úg)'l kell fogadnunk , mint édes 
test.véreket; az első perctől fogva éreztetnünk 
kell velők, hogy ide - haza jölle~ ... Az elha
gyott édes otthon képe, melyet sZ Ivukben el
hoztak magukkal , legyen itt megszentelt val~
ság az ő SZ(lmukra. S vigyék ~1 viszont ők )~ 
mindabban, amil lál ni-hall an! és tapasztalm 
fognak az ifjú lélek benső sugalJa taiban és külső 
megnyilatkozásaiban az ezeréves magyar Haza 
oltár i szent képél, amely az idők vibaraiban 
soha el ncm homályosuJ . 

Nagy kitüntetés ez a mi szegény orsz.á
gunkra , hogy egy vBágjamboree tagjai adnak Itt 
eGy másIlak szent találkozói , ahol nemes ver
senyre kelnek a küzdő felek; a béke fegyverei t 
rorga ljt'ik. llt nincs ellenség. lu mindenki jó
bari,!. lU mindenki testvér. Egy örökkévaló, kő--
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lÓS mennyei édes At yil nak édes gyermeke, aki 
m('gl\rt~i a beszédeI, az örök !örvényt. amelyre 
al. elso Tcs tvér. :1 1I:1gy tmutómes ter tan ítolI 
benníinket : .. Szeresd feJebar:ilodat . mint len
magadut .. :' A modern hadak út jin minden 
cse rkész tábor egy-egy ő rilllom{IS. amelynek ttl 
borliizcinél ez nz igaz vilúgosság fénylik és bűv_ 
körébe von nlindcllekel. Pel hangz ik a jelszó. 
megcscndül n zsoltá r s még !l nemesen Szóra
koz tató dolgok is mind csak egy célt szolgál
nak. Ugyana zt II fenséges célt, a melynek koráb_ 
b:Hl c \·a ngéli ulll . tízpar!\llcsolal , kijelentés. 
.. "liszcke~'" "olt a neve. s amelyek mind kö. 
zelebb és közelebb nkartÚk vinni az embert az ö 
Istenéhez és közelebb és mind közelebb az em
bert :l Z Ü cmberl:hsához. 

Az eszme nem t'lj. Hiszen tudjuk. hogy meg. 
,'oUnk a mag!1 lll!öröi már n szent hajd:lllkorball 
is. A kii\Öllbözö ,-allúsrendszerek Bibliái , ezek· 
nek ihletett [rói és magyarázói, hitva11ói és 
martyrjai t:ll1uskodnak melletl e. Akulhi rvilág 
szégyenroltja lenne. hogyhu oly sok dics6 kez
det utún ill is csalódnunk kellene. De nem. 
Ez lehetetlen. lfiszen ezer és ezer ifjlli sz ív és 
lélek szert e a ,'ilágon tett rá szent fogadalmat. 
E rre figyelmeztet Titeket a zászló is, amelyet 
lsten kegyelméböl 'nemrégiben megáldottunk. 
S ami t az irjúsúg a maga ideális hevületében. 
kitartással p:u'Osult szent szándékában wag-.iévoí 
telt , m!lg'l elé életcél gy::m:int kitüzölt. azt meg 
is fogja ,-a IÓsítani. Lehet-é a vezetöknek ne· 
mesebb ö röme és nagyobb elégtétele, mintha 
nap-nap után látni fogják , hogy miként nő fel 
körülöttük Ul ifjú nemzedék i steni félelemben. 
erkölcsi tlszt:ls:.igban. hüségben és kötelesség
teljesitésben és az önfel:.ildozúsnak ama szent-
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ségében, a mell yel lsten utÍln napjainkban is bő· 
séges alkalmunk van találkozni. 

Bizo nyá ra a Jézus Krisztusnak jó vitézei 
ezek. akik önként engednek a Prédikátor intel· 
mének : " lfjü , emlékezz meg a te Teremtödr61 
a Ic ifjúsúgodnak idejében ... " Most emlékezzél 
meg ft Teremlöről , a mig ifjU. vagy; amíg esetleg 
azt hi hetnéd , hogy minden érted van, hogy kö
rülött ed forog a vil ág. Erted az édes Apa gondja , 
az édes Anya szeretete, a testvér barátsága, a jó 
barát hiisége, a szerelmes imádsága , a tavasz 
\' irtlgai, a nyár gyümölcsei, az idejében mon
dott jó hír. az álma idbao felra jzó képek , ame
I:yek arany hegyeket igérnek , - a vá ratl an aka
dályok, amelyeket jótékony kéz hÚrít el lHad
ból - mind érted, C&'lk érted! Mindezeket el
fogadhatod - fogadd is el - ajándék gyanánt ; 
de tudd meg, tanuld meg, amíg nem késö, hogy 
kinek köszönheted mindezeket. Annak a z égi 
Atyának, a nllak az örök Teremtőnek, a ki a te 
sárt es tedbe is oda lehelt e a maga lelkét s fel
ruházott engem is, téged is olyan testi és erköl
csi tulajdonokkal , amelyeknek birtokában szép 
és dicsö ez a mulandó földi lé t, s méltó koro· 
nája ennek az a halhatatlan biroda lom, az a 
végtelen és soha meg nem szűnö tIet, amelynek 
hármas kis tükre itt alan t - a hH. a remény és 
a szeretet. 

Ez az isteni szikra közös szent munkúra 
és áldoza tra szó Lit minket most is, kedves cser · 
kész testvéreim! Ebben a templomban és a bban 
a laborban, ahol-Ú menendök vagytok, legyetek 
hívek ahhoz ft tisz ta sugúrhoz, ahhoz az égi vi 
lágossaghoz, amelyet magatokban, testetekben 
és lelketekben hordoztok . Tisz tább és erősebb 
lészen igya tesi a napi mu nka pontos elvégzé. 
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sére, ha felhangzik " Lég!! ré8en !" hs tüzescbb 
és áltetnőhb a lélek a nemes embtrbaráli misz
,.zi6 5O~~gÚ problémáina~ megoldására, ha "jó 
munk6t akarsz végeznI. Mert hiszen nekem 
t':s neked és mindannyiunknak , kedves cserké!lZ. 
testvéreim, nemcsak a magunk javát és előme
netcl~l kell néznünk. :\fi mások~rt is felelősek 
vagyunk. " Mindenki cyyért é, eqy minden
kiért .. . " egy olyan üdvös társa d~Jmi jelszó, 
a mely egykor és pedig pályám kezd e t~n az én 
ifjui lelkemet is magáva l ragadta. ma i napig lan 
munkál bennem ~ ha jól imádkozom, lsten ke· 
gyelméből talán cl fog kísérni éltem alkonyáig. 

Jó lelkiismerette l tehát Ne ktek sc ajánlhfl
tok egyebet, minthDgy emlékezzetek meg min
den napon , későn , korán járva-kelve, a lva, éb· 
ren, a szorgos munka közben és az á ldott pihe
nés órá iban áhitattal arról a Ten-mlőről, aki 
atyai S7-tnt örömmel és megnyugvással legel. 
leti órködö szemeit rajtatok, ha hiven és iga
zán já.rtok el minden megbizalfts:tokbfl-" . Ű 
elótte nincsen különbség kicsiny és m~gy fel
adat kÖ7.öU. Egyformán nagy és szent a köte
lesség, ha vala kinek egy pohltr hideg vizet 
nyújtDk, vagy ha egy égő ház Dltásában segéd
kezem. És a hősiességnek mi lyen magaslatai ra 
emelkedhetik az ifjú , aki Istenben bízó lélekkel 
mindig Reá gondolva, istenről m~g akaratlan ul 
i.! meg nem feledkezve, teszi a Jót, aztrt, mert 
jó, sl..treti a Szépet. azért, mert gyönyörködtet; 
és moodja minden kÖl'Ülménye k közőtt az Iga-
7.at. mert számára más választás nincsen. Isten 
ott van a jóban, amit cselekedtél. Isten ott van 
3. szépbtn, ami Itlkedet a maga báJáva! bc~~ 
gyogla. Islen ott van az igazba.n, amitő l szó.ban 
vagy cselekedetben bizonyságot tettél. Amikor 
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Krisztu!'. Urunk a földön járl , Ö is igy ~eltke· 
deLI. Hogyha az O nyomdokain haladsz, soha 
ehben a fö ldi v6 ndorútban e ltéved ni ncrn f08' 1.. 
kitíizö ll eljodat eléred , Vele együtt gyönyör
ködhcbz fl menn yei Aty!t.nuk (,Ido U orcáj!i ban 
s ebhe a tis zta lükőrbe már ill c fö ldön be-be
pillantva . láthatod , hogy neked . mint lsten gyer
mekének, mil yennek hll le nn ed . Engedelme.,· 
nek a szülővel, a z ó földi helyta rtójával szem· 
ben ; ezzel ht'll á lY~t m.cg a sok gondot. viga~'I1..ta· 
Msl és jó tanácso t, amit {ddozalos szt rcleUcl 
tereád rorditoUak. Késwn arra, hogy {tmikor 
az életsors úgy hozzu magával, te is viszont 
fízclhe.!!s valamit abb61 a nagy erkö lcsi tökéből , 
amívtl nckick tartozol. EI ne relt.-dd soha az 
édes OUhónt, ahonnan k till őző madár módjára 
kiszállasz: ak{lrmi lyen egyszerű, vagy szegénye~ 
"'DIt is az, a h iányokat gazdagon p6tolta szá
modra a ~zü l 6i szerete l mclcgc. Es amikor majd 
az isleni Gondvisel{;s megengedi, hDgy te is cs~ 
ládol alapíthass, annak tisztes hagyom{tnya lt, 
a já mbo rságot, f!S a hűséget , a munkltt ts a be
csület szentségé l, az Anyaszcntegyhltz {;s a Haza 
oltha1allan sze retetét plánláljátok át ncrn1..e
dékről .nemzedékre ; mert ezekbe n lis e7A:k álta l 
épüllők és sl.épültők ti maga tok is s lészen élte
tek a kisérleti es árnyékok tova tűnő játéka he
ly(.-tt~ jól elrtndC'.a:U lelki békének, tiszta ón
tudatnak, áldoza tos hitnek és gyümölcsóző mu?
kának érlékes foglalatja . <.Imelyben kedve tehk 
nz egek Urának, erős Tstent nek is. 

Rajtunk va n az Ő szeme ebben a pil l.anat
ban is ami kDr minden nemes eszme és mIDden , - -
fenkölt gondolat, amely szivünket szent oro~ · 
mel tőlt i bé, a rn szolgál, hogy öregbítse e ~.o l
dön a z ö dicsőségé l s közelebb vigyen bennun-
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kel ÚhOZZ{I , :1 bé.kesség az ig 'lZs:í .... és 
I ' Iené.l O . . ' . e a. szerel et 

:s I,CZ. . I szolgá lni . c.!öft e m eghajoln i 
suml Igéjébői le lk i l :ip l:\Iéko t meril cn i ' ra ', ' 
csüngcnl véghete tlen od'}'ld ''asS'll - . • J 'k" 

o ., , " onmagun 
a lcllged ésévcl. ho .... y te",'cn velu""k o " k !:!. - to. • • • 1U 1 :l "ar' 
ebben :i ll "a z ig"IZi boldogstlg. Ez l a drúga ki ll ~ 
csel tegyuk 1ll:1gunké"ú, kedves Tes tvéreim. s 
I1~Uh\SSll k m~g :~ Z._ éle~ szomor t"J ,' iszonhlgs:iga i. 
nehéz próbá l kozalt IS, hogy m i a rra é rdeme
se.k "agyunk. 

Táborhelyeteket :l gödö llő i nagy Gyiilekc. 
zC I ~en ... g:ll:lm ~bügos székely kap u fogja d.iSZ I_ 
l elu . Ugy léJ>Jélek :'il a n na k küszöbét. m intha 
templomb:'! meun élek. Ez a hangula t ' jull assa 
eszetekbe. hogy ti nem csuptIlI m:lgatokérl ,"agy. 
lok ?tI ,_ h:lIlcm .az egész Unit;i rius Egyh:'lzat 
képnsehlck. Al.IlIkor este- regge l imúdkoz tok . 
fordu lja tok I\eJe t felé. ahonna ll rajongó tes t
n ír lc.lkek üzenete szall fe lé tek. megostro molwl 
:1 lUag:ls Egeket s e " Hágnak él ő lelkiismeretét. 
Gondoljatok Pctófi S:índorm, a l ánglelkű köl
töre. :tkinck jeltelen sirja - 84 e" fordulójan _ 
:l seges\'a ri csatatéren fri ss v irdgot kér töletek. 
Fri ss vir.igol c hOll fia itól és lefmya itól, kik nek 
é.rzéseit oly hh'en toLruúcsolta s kész \'olt ere t
tök. egy szebb magya r jö"őér t, . verét is ont an i. 
Kösscl.ek koszorú i ,·ad,' ir.\gokból és cser fa
le"elekböl s illesszetek oda a tábor kapujába, 
hogy mindenki h\ssa. Ha más nem is tudná. Ii 
tudni fogj:i t,ok. hogy mil jelen t: multnak és 
jö,'ónek szent rem t'nyben való egybefonódas:il. 
szomorú jelenben a hazaszeretet fenséges diad:l 
lá t. Ez a szeretet nem ismer korlá tokat, a fö ld i· 
ség csörgö b il incsei egy kis gyermek éri ntésére 
lehullallak róla. Akik ennek a szeretetnek je
gy~ben járnak , nem h::. ladhatnak külön ú takon. 
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Egyült cs egyért lelkcsednek. Együtt és egyérl 
szenved nek. Együtt és egyér t dolgoznak. sza
bá lyos üt emben, zava rt alan harmóniúban. mint 
;I Z :lZur-fl oll n. mely Pető fi képzeletével és 
.Iókai szi npompújával !Í'j világot teremt a mi 
sZ{lnlllnkra . Halljátok , mint keringenek a leve
gőben s azt meghódih'3, mil yen nyugodtan és 
fenségesen szállanak alá ismét egyenként a bol
dog kikötőbe. Testvéreim, ez az óriási munka
teljesihnény, ez az igaz i világrekord nem csu
pán technik::. , nemcsak vasfegyelem és erkölcsi 
fölen y, hanem egyúttal prófécia is - a jövő re 
nézve. 

Az óceá nok nem választanak el, hanem 
egybekapcsolna k világrészeket. A ha tárok nem 
küIönilenek el, hanem egybefo rrasztanak meg
ért ő és az igazság erejében bízó szomszéd-népe
ke!. A tábor-vonalak és a mögö ttük nyüzsgő 
eleyen ifjú élet, az egyelemes emberi ideál szol
g:'i. la tába n. legyen il yen a ti számotokra a követ
kezö kél hél folyamán , amelynek eseményei 
diadalmenetben vonuljanak be a magyar tör
ténelem be ... Jó m unkát! - Amen. 
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Új Tudomány. 

"Viszontag új tudo
mányt irok néktek, mely 
igaz mind 6 reá a Krisz
tusra -nézve, mínd ti
reátok nézve; mert a 
setétség eJmuJt, és amaz 
igaz világosság ím'már 
fénylik." 

János ap. lev. ll. 8. 

Kedves Atyámfiai az Úrban ! Ti, akik Isten 
jóvo!taból ilt vagytok a Gyülekezetben és Ti, 
l.lkik a nagy szétszórtságban ugy vágyakoztok 
egy baráti kézszorllásra, és Ti, akik a népek 
tengerében távol szigeteken lakoztok - sok szá
zan és szazezeren, egy nagy testvér-családnak 
tagjai - adjunk hálá t mindnyájan az Atya Úr 
Istennek, hogy ismét elhozta mihozzánk a 
bethlehemi harangok zúgása mellett a kedves 
Karácsonyt, amely gyermek-emlékeink között 
?I~ sok ~.lil.atos érzéssel, annyi megszenlelt 
orommel tolll el még ma is a mi sokképpen 
megpróbált, szenvedő emberi kebelünket. 

Az égi Atyának gondja van reá, hogy na 
gyobb terhet ne rój jon mireánk , mini a mit 
Benne bizó lélekkel elhordozhalunk. A mi nem
zed~künk pedig ugya ncsak keresz thordozó nem
zedek. Reánk nehezedik nemcsak a mának min
den.napi szo~,galmalossága, a " mit együnk", a 
" mil Igyunk . a "mivel ruházkodjunk"; hanem 

106 

a I~olnapnak gyötrö gondja és aggodalma is, 
amikor ?cm magunkra, hanem azokra gondo
I~~ , akiket az lsten nekünk adott s akiket az 
"orok Gyermek" védőszárnyai alalt igyekeztünk 
az ~nyaszentegy~áz és az egységes magyar nem-
7.~h társadalom Javára főlnevelni . Apró gondok, 
sotét. a;;godalmak, a puszta exisztenciának féltő 
gondjal; de nem lehet számftáson kívül hagy
nunk ezeket sem, ha komolyan mérlegeljük a 
sorsot, amelynek ebben az egész világra kiter
jedő gazdasági válságban - akarva-akaratlan 

osztá lyrészesei vagyunk. 
Hát még a sok titkos bűn és a lelki bánat 

az elmulasz tott jó alkalmatosságok miatt. ami
kor igazán azok lehettünk volna, akiknek a jó 
cs tökéletes Isten szánt bennünket a maga te
remtö gondolatHban; a szeretetlenség, amellyel 
hidegen fogadtuk, vagy éppen félreismerve visz
sZ3utasítoUuk a nekünk felajánlott baráti érzé
seket ; az ártó szándék és az irígység. amellyel 
ott, ahol mi magunk. nem tudtunk boldogulni. 
utját szegtiik a mások boldogulásának s még a 
viszonylagos erkölcsi sikernek is vámszedői let
tünk ; a közöny és nemtörődömség. amellyel el
haladunk egy bilincsekbe vert nemzet vérző SP.

bei mellett, pedig módunkban állana, ha egye
bet nem is, legalább egy olajágat lengetve feléje, 
imádkozni vele együtt a szabadulásért, amely 
nem késheLik soká · hitünk. lagymatag volta, 
mely nem tud a csodák magaslatára emelkedni 
s a Tábor-hegyén \'aló szárnyalás hel.yett me~
elégszik a völgyek és holttengerek f?Jtó ~őzk<: 
réhen való bandukolással akkor, amikor Itt ki 
nek-kinek a maga körében és a lelkében adott 
mérték szerint egy-egy kis l\1egváltónak kellene 
lennie. 
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A mi nemzedékünk hát eszerint igazán ke
reszth ordozó nemzedék. KüJsö keresz tek bel .. 

" k ' so uyOlllorusago te rh elnek mindannyiunkat ked. 
vcs Testvéreim! S nem is hiszem, hogy e~knck 
Ily~masztó sli lya elvétessék rólunk addig. amfg 
sy~~c rese~t. mcg nem ,'{lI tozunk, meg o(,m refor. 
1~,.a I J lIk saJ.11 magunkat , magunkévá téve azt az 
/II tudományt, ame lyet János apostol említ II 

felolvasott szent igében. 
J ános nposlol szelid bölcselete, istenfé lelme 

{~ ... embc.rszcrc tetc mcg van örökítve II negyedik 
Ev::mgélmmb:.m, ebben a közönséges levélben és 
a Mennyei jelenések könyvében. Az első keresz
tény századdal születeIt és azzal hunyt el, vég
rendeletében szent örökség gyanánt hagyva II 

keresz t,ény utóko l' szúmára ismCrL jelmondatál: 
.,Fiacskáim, szeressétek egymást" O az, ak i az 
Úr keblén pihen t; ö az, akit legjobban bántott 
az árul íis; ö ~I Z, ak i Jézus anyjá t végtelen f:íjdal 
múban szerelŐ fi úi go ndoskodássa l vette körül , 
fia he lyclL fia le Ll s pa lhl1losi magá nyában olyan 
cSOd {j / ~lt os viziók raj zo ltak fe l á tszellemült kép
ze/eiében, hogy azok hoz mérl en az akkori vilúg .. 
események - CS{ISZ{lrok IIyőzelme, népek pusz
tu lása még Parthenon fenséges szoborcsoport ja 
is - valóban eltörpülnek. 

Nincs húl nagyobb hatalo m földön-égen, 
m inI a lélek , a mely magába fogadja az új tudo
m{i/lyl, a mi t az apos tol h irdet. Hirde ti későn
korán . Hirdeti é lőszóval. Hírdeti sZ:1rI1yas be
tükben és hírde li a benső meggyőződ és hangjá n 
~Izokban ti na p-nap utá n gya korolt jócselekede
tekben, amelyek ennek az igaz tudománynak 
legékesebb a rgulllenlumai, Ezekben egy úttal -
úgy tetsz ik nekem _ lsten maga sz?~ m~hoz
zá nk s m ódo t és a lkalmat kiván nyuJtalll ne-
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klink :HnI , hogy az élet küzdelmeiben ki fá radt 
sz ívünk megnyugtatva és megvigasztallatva az ö 
szent igéje á lla l, magá.hoz térjen és új erővel 
fokozotl bátorsággal é!'t lelkesedéssel legyen ta
nuságot a'Z új tudomány igazsága mellett, 

.I:'inos apostol lelkén kereszti.il vette ál és 
fogadta magába ezt az új tudomán yt a k,eresz
tény világ. Tőle tanulta meg, h ogy "a ml Iste
nünk világosság és őbenne semmi sötét"ég nin 
csen" , , , Tőle tanultuk meg azt a va lóban krisz
tusi igazságot, hogy "aki szereti a1; Istent, ~ze
resse embertá rsá t is; mert csak Igy lehet unk 
mindnyújan Istennek fia i, a közös menn~ei édes 
Atyának egyenlőjogú gyermekei,. ," Mml ~a 
la mi egészséges, jótékony és üdítő fuvalla t, .ugy 
árad szerte-szét ez a gyakorlati tan - az Igaz 
kereszténység mértéke és erőpróbája a századok 
folyam{m , valahányszo r Szent Péter szék~be.n , 
vagy a cellák bölcse lő i , vagy a reformátor I hit 
védők közölt ez az irányzat, a János apostol 
lelke, lett urrá az egyház kül ső po1itikájá~an 
és belső berendezkedésében. Most is ezt várj uk . 
Ezért jó reménységgel dol gozunk és imádko
zunk ; mert a szeretet demokráciá ja, ,János apo.~
tol tanftásainak ez az arany ABC-Je, cs~k , ~o
velni fogja az egyház tekint élyét, rn eg~rös l h a 
Hivek ragaszkodását az Anya!'tzentegy~az ,é.vez
redes intézménye iránt ; s a szent ~un~ar,a Ujabb 
modern apostolokat toboroz, akik , ~ISZlk, t~d
ják s boldogan átérzik, h~y az~ UJ tudom~~y 
_ ti szeretet törvénye, a hit gyozelme, a .. Vlla
gosság birodalma és az igazság megdics6ulése, 
annak térfoglalása a fö ldön . a népek és ne~l;,e
tek nagy családjában, valamint a vég l~ len vllag
mindenségben - igaz nemcsak a Krisz tusr?, ~ 
ma született kis Gyermekre nézve, hanem Igaz 
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tl ",/ljo!.:. nt~&\"{. is. Ilkik nek s.zú - '11 
GYE'mlt'L. úir.\uül{'t~It .. _ c en ez az örök 

1.:ttj:Uok. lesh'erei lU l Ih'en . . 
oa . -' k ' . naID ereje "an ol I •• , :tgna ' . alUl ko r aOllak . d '. l' . d • nun II f lzika.i vi 

. nun u ~J:ellcUli 1~1 eg~.-u nint hehód I : -
~~clm . ...:kedlk . Test ~- lélek teljes ha.rm~n~b~ 
muködll. ,Gondolat. \'1®", a kanU d iadal • 
t"n - k :\rJá~n oh-adnnk -he h ~~S ~r. 
., It ' ';ln gAth'i és Ilkadft l_,~'U. 'cs.'lk n :~~ .• ""o: 
"3& esz.ék -, ~ ul u.en t h(l~b..'ln. 31. erkölcsi 

e-h"'f'l: Dt"lU.es \-ersenr~.ben - gyöuön a j obb! 
.~\~~ nt'.lU lapasalalhHok ·é sapi magatok

ban ti , .~mlt'_nnyiben ignz.i lelki élelel eJtek s 
A tert'SLIt'n~ _ a TI szamorok ra fl Kr' I 
t.et'e" ...... ~n-.... 1-" 1- ' '. ISZ us ~_.~_.~ Oh: o szanuh-a. nemcs:> k 1900 

~~Si:"'It"ud..:t.. hanem rgy az. öriit..ké\"1lIós3ggaI ~ _ 
H " ,~! h 'ne! Hisn>Jl minden nap és minden 
w"'$ -~ miuden ~ 10\'3.h1OO pillanat:t 
t • '3.n kt'rot' elé :iUiI bennünket a mik et 

3 f~Jltebb \'"lUoIt ir:in:,-cln$ szerint o ldba. 

Dl . 3 km ja,"'irn és a S3jat lelkünk meg~ 
n~ ctalaMl'3;. Ba m i m-s.gunk nem bu:on:rul~ 

. rkg pont ~lg.'"eIőm$:. mfiMamérö ÖM-

lu 

Slip' ~"U uPfJJben. oU '-an és oU 
t....u.. ~"'i.'!D 3 jizUY ~~doH.$ s:zuinl az. 
1;';1 _\ . ffikfi beI:--;utój:l. aL éIO leUdisll p_ 

t .~ - . -. - -K . 3;0.,:, te mtel-et SlI OIOU meg 3. 

cl.' < bb bOIli3 is.. el UtLl kerülheti. D~-eo 
",tDt ' srim .. dis nincs sehol 3: "riIigOn.. X:---on"Ü 

.. lit titOröl.beletlen bél~tg ~uninl are-
, • idban ~~ rrbh'!lp-"jhon szhed b-

l titka;Jxm" -
I hd nO, t dtú_4-bzn . om-ld luijvjhidban 

Iotpi ... ·&e a.bc:ioz6 sr:amdhtn 

.,pbJti..-...od-......... _U HOOOd.. .. ilU ': 
bibat.. oóttddliit'.:set.: ham,> 

-
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latsza tnak rabjai: de lsten előlt csak olyanok 
,·.agyunk , ahogy a zt a iéjek fo togra fi á ja muta t ja . 
lUely se nem nag);t. se nem k icsinyít . mert ter
m eszete az, hogy iga z legye n. Igaza t m ondjo n . 
mint maga az ör ökkévaló egy igaz lsten! 

Ennek az igazságnak birtokában - gond
jaimat. tcrheimet és aggodalmaimat mintha va
lami csodálatos. jólte,'ö kéz levetle volna rólam. 
Levette ..-oln a az egész világról. Y ár nem bint 
a ~f:l. ~I ár nem aggaszt a Holnap. ~fert "an 
egy gondn.selő lsten. a kire magama t szerettei· 
met. há zamat es Hazáma t reá bízhatom. S bol
dogan hirdetem János aposloHal az új tudo
mányl amely azonos a régi tudománnyal, ame
lyet hallo ttatok elei től (o&,-a, s amelynek üd ... • 
igérete így hangzik : tJW egymJÚt s: eretjúk. az 
lsten mibennii.nk lako:ik ú (ll ó $:eretete mi
benniink megteljuedett... Ezen ismer'jük meg. 
hogy mi ó benne lako: uru., és ó mibennúnk. 
hogy a:: ó lelkiMI adott nékúnk ... " . 

Félre hát gondok terhe, sörét aggodalma, 
Lúnök ~ bánatok eJtilkolt gyötrelme! "jniba 
'"3lamj nehéz. álom lidércn yomása aló) szabad ul. 
nanl; , megnyílik. etötrun k a magunk által épí. 
tell börtön kapuja, bilincsrink, amikl"t magunk 
kocl.csolhlDk ke.zlink-re·libunkra. miniegy pa. 
ran. sswra lehullanak, s angy ali ihenel súgja 
fiiliinkbe a m .. mnyei örömhírt : ".o só/húg elm"U. 
és ama: iga= oilágoF"Úg immtir jirrylű: . .. " 
OriiJjetet ked,es Teshúdm, ennek az áldott 
nl3go ..... ágnak amd~!kk SlJgarai a maj $z nt 
hara(SI!h)\" a lhlmából mindenbori bebalolna~ . -
i,pz Ütoaw:L békességet és boldogságot áraszlTa 
mind ","he. E11'O :az. egy napau kg:alább lfID·en 

- -" L.' 
\I",. ilp _ ggacrwt Mig a tjszb ' Fn, bé"$ 
(irfiu is lássa k hrJft. \"3D olyan hu1omám-•• 
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all~cly clrcjl,ctclL e vi l:lgszcrinti bölcsektől. s ki 
Ilyll:l.lkoztala~ t '.l)'crt a csecsszopók és gyügyögö 
j:n:ermckck .. nJka1 {tIlaI és hogy az Urnak félelme 
mlllden boicseségnek kczdete. És hogy nem a 
gyors.'l ké - a fUUIS, és hogy nem az erőseké 
--:- . :l. győz~le~. Ma egy olyan Gyermek lép a 
vIlagba, ak i mlllden enl.beri mes terkéllséget meg
szégyenit a maga üde bújával, fl maga közvet
lenségével es egyszerüségével. A tökéletes Isten. 
nek tökéletes ajándéka, akiben a bűnbe-merüll 
és sötétben bolyongó emberiség megtalálja ön
mag:tl , ha mindenekben Hozzá igazodik. Az 
~pos Lol szavah'al szólva: "ó benne lakoúk<t ... 
Es a továbbiakban: " aki azl mondja, hogy őben
~IC lakozik, annak úgy kell járnia, amiképpen fi 
lárl", azaz "viláf!o.~sághoz illendő öltözetben". 

Szent igénk szavai szerin t: "a sötétség el
mult, és (l11I(lZ igaz világosság immár fénylik ." 
Vessilk cl hát, kedves Testvéreim, II sötétségnek 
cselekedeteit , amelyeket mi magunk se szeretünk 
s csak unoll. teherként cipelünk magunk után . 
mint :lZ emberi gyarlóság lomtá rába való dolgo
k:l t; s lelki nagykorúságunk érzetében alázaUal 
és az égi AIY~1 vég telen irg.lIma iránt való mély
séges biza l,omm.'ll csa tlakozzunk azoknak szeUern
I:'tborá hoz, a kik , mint a világosság fiai , az örök 
Gyermek, a Krisztus z:lszlaja alatt hadakoznak 
a bennünk rej lő örök ér tékek diadalá&l. Hada
koznak "bban a biztos tudatban, hogy az ők 
vitézkedésük rcsy\'erei , nem testiek. Csak ilyen 
módon vehetjük rel :l harcot esy egész eUenséges 
világgal szemben. De ezt a harco t azután végig 
kell harco lnunk a teljes győzelemig , mert itt az 
ingadozás, vagy a meghátrá1ás óriási veszélyt 
rejt magában : összeropp::mását a lelki egyensú1y
nak , megrendiilését az erkölcsi világnak, elérték-
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te1enedésél az összes értékeknek . .. Egy .ilyen 
csatavesz 1és lő \ mentse meg a keresztény vllágot 
n gondv iselö Isteni... . 

Mi pedig, kedves Testvéreim, a bethlehemi 
bölcső mellett, legyünk újabb rogadalmat, hogy 
mint az új tudomány hívei állhatatosan meg
maradunk ameUett, amit a ma született Úr Jézus 
Krisztus jelent II mi számunkra. Megmaradunk 
a Gyermek mellett, akinek árta tl an játéka, bon
takozó tehetsége, boldogító imád .. ága, gyógyító 
ereje, elbűvölő szépsége és világmegváltó misz
sziója nyilvánvaló lett mindnyájunk előtt II töké
letes élet ap ró jelenségeiben és fel magasztosult 
hitvallásában a kereszt kínjai között. Reá való 
tekintettel megbccsiilj iik a magyar gyenneket ; 
féltö gonddal vesszük körül őt , amig nem tud 
maga magára vigyázni ; figyelemmel kísérjük 
első lépéseit az élet útain, s ifjúi lósértései .~ 
ábrándjai között a szeretet melegével s az ŐSI 
hitnek tiszl.a világosságával igyekeziink öt a ma
gassúgok feLé irúnyíla ni, ahol szépér t, jóért és 
nemesért lángoló Jelke teljes kielégülést talál az 
ö Mesterével, aZ Úr Jézus Krisztussal való szel
lemi közösségben. 

Szegény magyar Gyermek ! - A te sorsod 
is az, ami a bethlehemi gyermeké, akit ma 
aetheri harangzúgás mellett ünnepelünk. Hó
takart mezőkön át jön egyre hangosabban, vi
harvert szárnyakon vá1 Lig esdekelve, eget ostro
molva ez a szép harangszó: temeti a Multa t, 
siratja a Je1ent s támasztja a Jóvől ... Hogyha 
máskép nem, a szive antennáján hallja meg 
mindenki közelben-távolban s arccal Kelet felé 
a földre borulva, adjon hálát az Atya Úr Isten
nek , hogy a magyar gyermek és a magyar ifjú 
mellé kísérő-Iárs gyanánt adta az ő szent F iát, 
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~ogy benne. és á llala megtaláJjuk 
k:lI, ~Y szctdarabolt világ romjai :J:~ltW::~ ' 
dozali ollárt, amelyen feJ 'ánlh . . 
l lelkünket h -l -nk aj aljuk SZívjinket 

• . . . l u . el és reménysegünket a 
fpllendó ls ten országán:lk. Ámen. · meg_ 

A VÍga sztaló . 
,;Kérem az Atyát élJ mM vi-

9aaztalót ad néktek, hogy vc
lerek maradjon mindiirökké, 
az igaz8ágnak ama Lel kit, 
akit a vilá!! 00 nem fO!Jadhat, 
mert 'Iem. látja é8 nem ismeri 
6t ; de ti ísm.eritek m, mcrt 
nálatok lakik, é& bennetek 
m(JTad." 

Jánoa ev! XIV. 16 - 17. 

Istennek Hívei! Kedves Hallga tóim ! - A 
szen tek szentje, a titkok Litka nyílik meg előt· 
(ijnk, amikor az éJet útain egy-cgy rokonlélek· 
kel talál kozunk, akinek Cf:,'Yénisége a mi gondo
la t· és éczésvilágunkhoz hason ló von{lsokat mu..
tat Nem is kell llévs7..erint bernutatkoznunk. 
mert úgy tetszik nekünk.. mintha eleitől fogva 
ismectiik volna egymásl Közös eszmények, féltve 
órzöU szent igazságok birtok.ában. minden perc 
és minden óra. amelyet együtt társalogva töltünk, 
hatarozoH nyereség a mi s7..ámunkra; s a célban 
egyesüh'e, egy olyan munk.aküzösségbe kapc.w. 
lódunk belé, amelynek eredményei és erkölcsi 
sikerei vitán felül állana k . 

19azolja ezt a történelem. melynek tanusága 
sU'rin! .liósök, királyok,. tudósok. refonnátorok é8 
~arátok az i.dők. során nem elszigetelten 
jeJen.n.ek meg a földi szin téren. Mindenkinek 
m~van a maga kebelbarát ja. aid előu ('''tárja 
legtitkosabb gondolataít ; vagy legalább a válas.z.. 
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loll eszml'-"~-kCpe. amelyhez terveiben és dolgai
b.'!n. 1ll."lg:lt:lrt:is.'lball bensö meggyözödésében 
ig:t~od ni kh-án. 

Oh. e szent viszony menm-j boldoo-Sa"ol 
~jl m:l.g:iban! Jó tudnunk es érezniink. to h~ 
'-lm. :tki megért minket, aki segit legyőzni ne
hézs,-\ge.inket s apró bánataink és k ínzó kétsé
geink közölt sem h~")' llL.'\gUnkrn _ a naSS vi. 
lágbl\ kitaszityu. trm:Ícstalanu.l - hanem ösztö
nösen irgalmas elöérzettel gondoskodik rólu nk 
mtg akkor is. ha már többé nem lehet kön'eUen 
közelünkben . B..<tnl.l3oig:inak és s.zeretetének szét· 
áradó. szende sugara nyomon kísér bennÜnket 
U éI~t útain si akkor \ilágosil és me1egít legin
kább. :tmiko r körü1ölti'ink minden hom:jlyba 
burkolódzik. Ki ne tapasztalta "oIna ezt a jóle
kouy ~i~t ()[lJl!ln felmről. ahonnan minden . , , 
:ikUs SL'Ítmazik '1! 

A feloh"'3soll szent ige is ilyen idcili.s szent 
,-lsron~-b.'\n : egyutI ~h-e. egyiiU munkáll;od,'a. 
birakct(h""'3 es remroyke<h'e, a sren\""edPsekben 
l -tn' riesen osDozko(h ""3 - mutatja bé az Úr 
Jerus Krisrtus.t és :u. Ó apostolait. C"akbogy. 
Iti ut ' etesen. egyewre :3 földiség k orlátai kö
tött ~\ üti ji.m.:lk-kelnek :3 nagy mi~zióban, 
llirh-nek celja: :I ril3g mepi1I:ÍS-'! az. k.-1enfhisig 
egsduucs I~ hd:jsa úlpn men ,.oJ.~~ 2stnJ 

ldJ.·~ által ot>:.h-atdnel·. a:ok lslwnek pm . €s 
31. tr oli ~-:m elóuük.~U ~ reók.. mjnt Bő 
......adL mint :jJlandó utmut:3t3s.. Amig oU ~ 
~ - b 'm !ie;tnml 
... - -........ addj<t nem. lehet semm)! , .. om,_.......... . ::. . ,.... ... 
elti:n;':I~: mul O kész. megadni ~ ~~~
beo rlbszt m inden k u doL ciikre: kesz. m ?,dot"-

_ - - '~~~;"ért. ba a krit 1)m s 
piD) ö ket ~yhi~~:---- . kist. lelrn:' tem; 
piU*n'lhsn tngadonu!fisk . '7 . u J. 

l'llensi.; ikkel szemben mmduo k h ) 3 ' 
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lenti fes)"'erekkeJ, amelyek a végsö diadalt biz · 
tosítják az ls ten országa számára. 

A tanítvány máns feltekint az ö Mesterére; 
bizodalma iránta rendületlen, engedelmessége és 
h üsége kiállja a legneh ezebb próbál is; s tudja. 
hogy ntit kh'án wle a küzd.elmes jelen és a titok
zatos jövendó: .. Elég a tanítványnak, ha olyan, 
mint az Ö mestere!" - P edig a n agy tragédia 
mar előre veti árnyéká t : a történelem folyamát 
vissuirányitani, vagy megváJtoztatnl oem lebet. 
.~mi elóbb csak sejtelem gyanánt élt, derengett 
a szi'\"ekben és a lelkekben, s kifejezésre taW t 
a prófétai megnyilatkozásokban, az most elemi 
eI"Őnl lört a kifejlés felé s az uj idósz.ámitás 
33-ik é,-él, az egész emberiség $untiue gyaniin l 
beiktatta a teremtés fejezetébe. 

Jézus maga tudatosan készült erre az ön
feláldozó aktusl"3, amely a tör\'enyszéki jelenet 
p3.l'ódiája mellett ~'ilágmq~yáltó missziód ma
gasztosult. Ennek köszönhetjük,. hogy éhink ; 
bogy ~'an kult.úránk, '\"an hillink - remén);jnk 
és önbecsérzewnk.. Ennek kösz.önhetjiik.. bogy a 
szeretet k:riszlnsi parancsa ma is élő tőn'ény, 

amel) nek tehetetlen diibében bódolni kénytelen 
meg az ifdentagadó. eI'\"elemúlt -rilág is. Ebben 
an a jézusi eh'ek legfen"ége'ebb diadala 

Csakhogy amíg idáig jutott. menn)i akadá
lyon kellett ku esz(UJ töTnit; mennyi Ne,I'\"etÉSI 

elhári1ania. mennyi áldozalos leU.et ,-éghez vin • 
nie, bogya legfőbb, a IegSlPDtebb áldozat, az Or 
Ié:w maga, '\"alahogy IIwg ne hamisíUassék a 
mod •• D irásh.dÓk és farizeusok. mesterkedései 
folyIán .. . . \ Idjuk az ist..,; Goruhiselésl, hogy 
az apostoli korsz:akban s azután is kegyeluwsen 
8.00d0skodotJ anól. hDgy az igaz '\"allás és a 
tiszta erkölcs nemesi hillf'\'ele~ az e\· ... ngétillID 
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min~ig megértő felek re és büséges követőkre 
lalálJOn a föld ö.~zes népei között A bibJiát ma 
már 6i különböző nyeh-re leforditva olvassák 
az. emberek.. ~:)l:' a ssák a nem keresztények is ; 
mm! ahogy ml lS csak baszonnal forgathat juk 
a bl\'ol Keletnek egész kónyvllirt kite,-ö szent
könyvei t mert nundeniken az lsten dicsöségé. 
nek . eIó kijelentésének sugára ragyog. híva-hivo
gatya aL embert. az Ö földi gyermekét ~fagahoz. 
bogy az. Atyaság kielégülést találjon a l. isten
fiúság hatalmas erzetében. 

.u a kérdés. bogy mi meghalljuk-e, és ide
jében halljuk meg Istennek ezt a hivogató szó· 
u.táL s elég lelenségiink erzetében n.em ye5z-e 
elÓI rajtunk 3 csüggedés. mibel~1 nem a meg_ 
szokott jó Barát simogató keze érinl Ya~' az 
Jólüo); örökre elt3XOLOU?!... Bizonyára ez 
leU ,-o!na a sorsa az első tanitvanyoknak is, ba 
Y esterük nem gondoskodik róluk a maga idejé
t;. II. _ amin t azt a felolvasott srenUeckében 
ballottuk: .. az Ah-a más vigtu!,talót ád néktek 
hogy "detek maradjon m jndörökké-· ... 

_\ maj Sl.POt nap tanll sJ;odik amellett. hogy 
l\.risrtus i érele beteJjesedetL Nem hagyta őket 
árrikul: e1kiildöt1e az. igazságnak vlkét ketlÓs 
tüzes n.elrek alak jib.·m - Ez a p Ünkö sdi lélek 
a m.p vigasztaló ert'jé\-el mindenre megtani
totta ókel amjt az egyh ázsret'1ez.és nagy mu n_ 
kájában tudniok keUett, es esriikbe juttatJa mjnd _ 
azokal amiket életében már előre lliifgmondoU 
az. Ó Nalmas'in s \; Ettől a pa dól liie zch -e nincs 
k.öröttü); t&dés az elsőség fölötL hogy t. i jobb 
. balkeze felól kÖnllőt ki fog helyet foglalni 

ed"" . Ist 41 orsr;:i,gáb an ; mert az éJrlem egy .u.u Jsmer~ 

Idó jcg~ e a swIgálal, a melyet a juta~mra ,-aló 
Ickintd nilkffl \ eg. m ie k ell m iodenj\;o knek t 

" 

• 
• 

végezniök kell ezt az önzeUen .szolgál~lol ~Y 
olyan világban. amelynek felfogasa az o elveIk
kel homlokegyenest ellenkezik.. Ez a világ túl~ 
sagosan a belÜ hatalma alatt áll: törvénye sú lyos 
terheket rak az öná.l1óság és szabadság után tö
rekvő lélekre" A .i1agegyetem bölcs teremtöjét. 
a mindenütt jelenlé,"ő és mindenttudó Istent, 
helybel. köti. faji korlátok közé soontja. S a 
ceremóniák és aldOl.8tok mesterkélt fonnái kö
zött szem elöl té"eszti a vallás lényegét. a hit 
átalakító és újjásl.ülő erejét. az ~i Atyával való 
lelki közösségeI. 

Mi természetesebh, mint az, hogya tamtva
nyoknak egy ilyen elfogult és magamagában el· 
b iraL:odotl killsö vilaggal szemben csak a nnál 
inkább a Lélek ajándékára keUett támaszkod
niok. Ez a pünkösdi lélek ol)'ao volt számukra, 
mint a messze földről való jó h írhallás" Szemben 
a félreértéssel , rágalommal és üldöz.éssel, amely~ 
ben ugyancsak böséges részük voll, ez vigasz~ 
talta. ez erősítette és bátorította öket s tette tnű
ködésökel az akarat e1szántságá,"al, azzá a dia
dalmas tknyez(h"é. amely egy új világrendnek 
vetette meg az alapját 

Xincs külónbség közötHik .. Péter - ha in· 
gadozott ' "olna .aJaba - ma. má r rettenthetetlen 
bátorsággal ,iszi a "ezérszerepeL T aIrUÍ$ - ha 
kételkedett volna valaha - ma már az éJö bizo
nyosság csodálatos hitvaUú:shal tesz tanuságot 
az ó Cra és ~(estere meJlel.L Jakab _ ha hiret 
k ért "olna 'Valaha a samaritánusok falvaira _ 
ma már a . Hág békességéá I imádkozik és dolo 
gozik _ "_ S m~ lskárióti J udár is - ha élne _ 
OU ,"olna bizonyára azok között. a kik a ~fester 
mellett és helyeU magn.kra .'állaInák az áJdDz.at 
szentségét. soha illEg nem .szÚI1Ő. hatalmas soro-
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za lbll ll kö vetkeznek llZ egyko"· és d nj . • . ' . mo ern 1<1 t-
v~lly~k .. :lk}k közölt ~Z eleven kapcsolatot ez a 
pun.kosd. lelek tartja fenn . Akit nemcsak vfzzel 
~?resz l,C~ l.ck meg. hanem a szcnLléleknek lisztitó 
ll~ zévcl IS, önként vállalja a megbi za tás t, II szol
gala ll.él.c.lI, amellyel nem csup:1Il saját nemzedé. 
kének használhat , hanem mirIden kOrJlnk s me" 
"~It győződve róla , hogy az ö osztályrésze néJ~ 
ku l szegényebb és gyarlóbb lenne ez fl világ, 
Istennek szép világa , melye t a krisztusi mérték 
szerint kell szép, jó és ig:lz emberekkel benépe
sHenli nk. 

Kérdezúik IIlcg magunktól , kedves Testvé
rebl). hogy vajjon eddigi életlinkben leltünk-e 
vnlamil. s h a igen, mit és mennyit, clUlck a ma
g~lsztos célnak n m egva l6sftúsa érdekében. Nem 
torp:'lI1l.uuk-e m eg :1 feladnt nagysága előlt, és
pedi g éppen ~lkkor, amikor teljes testi és lelki 
erőnknek egész larlalék{wal bele kellett volna 
ve tlliink Illflgunk:ll :1 küzdelembe? nem tekinl.ve 
a kockhalot, nem fl veszélyt, nem a kárt , egye
düi cs:.lk a célt t;JrLva szem előit ; amire a mi 
székely-magy:lr unitárius egyhúzlInk mulLja is 
szú mos, követendő pé.ldát llluta tJlat fel. Ezekre 
hivatkozlIuk , amikor keserííen L'lpasztaJjuk, 
hogya vilúg nem fogadhat bé minket , mert nem 
/út ja öke t. és nem ismeri ők el , akik ped ig any
nyira össze volt:lk fo rrva az igazság Lelkével, 
hogy :lIlélkiiJ lélegzetet se tudtak volll:l venni, 
Nekik köszönhetjü k , h ogy a firól -fira szálló szent 
h :lgyom{lJl yok sor{lIl mcgismcrheUük és magun
kév[l teJlCIIiik a piiukösdi Lelket, ezt a csod:ílatos 
isten i erő t . amely értelmünket - a KMé taní
I ~\s:l szeri n t is - m egvil úgos ítja , sziuiinket mcg
ti szt ítj:l , okarotunkat megerös flj , szóva), meg
ny ugta t és boldogít. 
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Unitárius testvéreim! És Li rokonlelkek, akik 
felfigyeltek a mi igehirdetésiinkre a Rádió hul
lámain keresztül - becsüljétek meg ezt a drága 
örökséget, ameLyatyáinkról maradt reánk s bizva 
Krisztus igéretében, ismerjétek meg és fogadjá
tok bé az igazs{lgnak Lelkét. Hadd lakozzék ná
latok és maradjon bennetek, mint örök Vigasz
taló, mint letéteményese itt e földön az isteni 
végrendeleinek, amelynek javaiból egyeUen hű
séges és engedelmes tanítvány sincs kizárva. 

A világ úgyse fogadja bé, mert nem látja 
és nem ismeri őt, miután nincs vele szellemi kö
zössége. Annál inkább bé kell fogadnunk ne
künk ezt a vígasztaló szent lelket, mert a meg
értésnek és II kölcsönös bizalomnak szálai füz
nek Ininket egybe az egymást felváltó nemzedé
keken keresztül mjndazokkal, akik jó és bal
sorsban egyar{Ult hívek maradtak önmagukhoz 
és az általuk megismert igazsúghoz. 

Jövel hát, oh pünkösdi Lélek, Istennek szent 
lelke, vígasz talj meg bennünket az élet és világ 
ellentmondásai közepette, amikor - úgy tetszik 
nekünk - a kereszténység külsö formáit és 

, megnyilatkozásait illetőleg válaszúton állunk; 
amikor nem elég a vérség és a leszármazás köte
léke., az anyakönyvi bejegyzés, hanem kinek-ki
nek szívvel-lélekkel oda kell áJIania a szent ügy 
szolgálat:'ibl.l, hogy hitéről le ttek kel is tanúbizony
ságot legyen_ Mert csak így valósíthatjuk meg 
azt a boldogitó összhangot, amelyet a magasabb 
rendíí lét kategóriáin at a János szerinti evan
gélium ilyen módon fejez ki, Jézus szájába adva 
II következő emlékezetes szavakat: " én az én 
Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti ben
netek." Az isteni félelemnek, a tanítványi hű
ségnek és a személyválogatás nélkü1i emberszere'-

• 
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telnek . a úc;:spontja ez, ahol a röldi elgondola. 
sok.. biteszmék és erkölcsi törekvések zavartalan 
barmóni:iMn olvadnak egybe; iU leomlanak a 
mulandóság korlátai s égi rén~'ben tündököl elöt
tUnk az örökké\'-alóság igérete. 

JÖ"-el. ob piinkösdi lélek. Istennek szent. 
lelke! rombolj. irts. gyomU!lj oll, ahol szükség 
'-aD reá; de ép íts és plántálj mindenütt szerte 
a \;lágon. bogy a romok közölt uj élel támad· 
jon. A. te munkád áldott mert te segitötár"sul 
zegödtél azok meUé. a kjk röLke1nm - épite. 

nek. megépítik a \":íros falait. régi dicsóségeben 
belyre:.illitj:ik a templomot. amelynek oszlopai 
között bithüségnek és ba.zafiasságnak zsoltárai 
és hymnusai ö lelkemek. A te munkád :ildott. 
mert cé1kitfuésében és ten"emek kivitelében min
den p:tr.i.n); erőt igénybe vesz: áldott, mert nem 
támaszkodik :l nyer.) erós:za.kru. s hatalmi szó ... :!1 
nem bontja meg azt. amit az Is ten a maga lelké
nek sugallatával m:ír helybenhagyott. 

Oh. ba minden úgy fol)<-na ezen a világon. 
amint le j;H~J.llod. oh pünkösdi lélek. Istennek 
szenUeLke, - akkor bizonyára más, tisztább. 
szentebb öröménet töUené be a maj napon is a 

mi sziveinkel Akkor nem kellene aggódnnnk a 
jö"'ö miatt. Akkor :l békességnek :ildott szelleme 
eUog1a1n:í meg:i1lew helyét a népek és nemzetek 
n.3gy tanficsáb:m. s a fajok és relekezetek leg
feljebb abb311 ,,·etsenyemének. egyik a mással 
bogy ki tud több jót tenni lsten di~ére. Ici 
tud a mai \-:í lsijgos időkben a piinkösdi lélek az 
igazság lel.kéoek erejével sebet gyógyibni. hóna· 
tos szÍ\-et meg"lo;gasztalni minden ~étséget ~. 
<h""7latva. a bún útj:ira tévedt tékoz1o fiakat es 
leáU\~tat nss73terelni 32 atyai házhoz. 

-(gen. itt ru re:ínk. ked~es Testvéreim! 3. 

' f 

legszebb kiildetés. az a szent misszió, ~Iye~ ~ 
úrtól vettünk. Hadd lobogjon hát a punkosdi 
lélek lángja: világítson, melegitsen. t:isrul5on és 
nemesitsen ! Hadd zúgjon, mint hajdanta. a se
besen zúgó szélnek zendiilése ; s szivek csatájá· 
ban, eh'ek \iharáhan szülje ujjá ezt a megviselt 
világot lsten nagy neYének dicsóségére, Krisztus 
Anyaszentegyházának és a saját lelkünknek 
épületére ... Amen. 

123 



hten '-"k olája. 

,,TlI,,ita meg ",,"'ket Um",! 
Iwfl1l hwllv"lJuk meg II mi JllIP
jai.knak .zámár, Mgy járJuM. 
nI"k ~ 8zÍfmel .. , 

ZaDlt. XC • .1.t. 

Előttem az élet könyve. Szent áhilatlal for . 
gatom annak lapjait. Gyors egymá..<rutánban raj
zolódnak lelki ~ 7.emeim elé rég letüot koro k 
eseményei. Események, amelyek nem valamely 
valL~n .!IZe.'f7.i:ly~ játékai, minden tudatos cé l 
és tervszerű kivitel ntlkül; hanem ~zi:pen ~ 
harmonikusan ill elzkednek belé egy magasa hb 
íendú elgondolás keretei kÖ7.l:. Al. egyes cm!-Jt'í 
boldog, hogyha átengedi magát ennek az l'Jteni 
vezetésnek.. A nemzet pt'!dig biztosan ~ít aZ(Jkm, 
a7. alapokra, am elyek a törté nelmi mull kapcsán 
ihletet. álJand&lágot és tö rvény t jelentenek az 
Ö számá ra . 

Bírák, vezérek, tOrvén yadó k, p-íófHák, a PM
toIok vonulna k t tl végtelen SOT07.atr"an. :\.fínd.eník · 
ben fiU él eleven érzete a.nna.k, hogy az li élete 
nem elszigetelt é let. :\fíndenf:km:k Mia lert:m · 
tője. I ten, azért adta neki ezt a mulandó földi 
éleid. hogy annak tarta.ma alatt dőkl:sziiljön 
a2 örökklv:l lóúgra. Gond.olata-i ebbe az irányba 
leTelik,. amikor mélyst':g H ma.ga.u:ig: titkai rel · 
tárulnak előtte. Lelkii~erete errol ta~kodik. 
amikor birói , úlu:t ül önmaga fölött s kimondja 
a döntő í!flete!, a í6 és igaz őrök. gyözelmét a 

12< 

, 

• 

l:!(1n05Z é,." a hamiuág fölölt. Szívli:nek 57.eretete 
ezl díCIŐít i a megbocsátá! és ÖnJeláldozá .. nagy
Jr.e rú tényeiben, amelyek. llOha ntm sz(inntk. 
meg mibennünk éleszteni és rennlarla_ni <t hitet 
az emberiség jobb jövőjéhe"ll . 

Mind megannyi megnyílalk07Áu (.:'1.:, emberi 
formában V'..oknak az isteni lehelÖ!légeknek~ 
amelyek nek birtokából közűlünk senki sinc! 
kizárva . aki gyt:.'Tfl1ek-, ífjú-, férfikorban haj
landó l"ten i.!'ikolájába jámi, aJávelve magát 
azoknak a 5l'.abál yo knak ~ nevelő eszkÓ7.öknek. 
a melyek m ind-mind a mi javunkat szolgálják . 

Egyik nemzedék a má.~j kat váltja rel •• min~ 
deniknek ajkán fölc..'U!lldül a bibliai ige. a bU7.gh 
imád.,;;'g. am.elyet JJzentleckfnk JJ7.a vaíhan (el
oLvMlam : .,Tonit, mea minket, Urom, hoUY 
ludhoAkuk me(J lj mi napjaínJmak 6zámát, hoyy 
járhnn unk búl" 6zíuvel". Aki ezt kl."';, biTh-" 
nyára nem puszta kivánc..,iJágból teszi. hane-m 
át van halva att61 a fölcrJle lő és boldog tudattbl~ 
hogy Ö e7..E:'n a földön nwnká.J esz.kö7.é 8Z örökké
való J,! «:n céljaina S ebből a lo·.(:mponib6l 
nem közömb&l reá nézVE, hogy meddig, tart S7,.á
truíra a mulandó földi IH . lltrl - mint j6 gar..
dának sUimba ke lJ vennie, hogy mil és mennyil 
,íkeriilt akár anyagiakban, akár lelkiekben el· 
lirnie mmta náig Ji mil és mennyit kell még. ki · 
v~1l sze llemi téren. elé-mje. hogy nyugodt Itlek.
kel áJlhaMOn mt:g az igauágM biten UéIMÚk.e 
elől L 

.\f i i~ Kedvt8 Testv&eim. mint a ktresz
ltoy kÖ7.&.~ tagjai, ezt kb-jűk a mai ngpon 
a mi j&lágO!l mennyei édes Atyánkt61,. akinek is-
kolájáJ>a járva, magunkat t~tben.-Wekben meg. 
er(J5ílve, kéuűlúnJc átlépni t8y 0j4:5z1endő kü
szőttéL S amikor ezt Urjük. azt is nagyon jól 
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hld!"k heM .a mi igni ikli'n);: nem. a napok 
és ~ .d bsh.ából áll ba'L ......... J..J...:."I -
· L l-.o s-...:. e --. ..... ~ amd az. ' a-n _:aftzQ ~I ':;k--:_ ...... J..~I • ..., • 
... ll' ~ ~UU,L, ~ .amil az u nsfe;') 
-8- lS a d; !II E Y'el; tartoH az ,..". TO L=- :., 
TaIÓ L .~ J:::tel .uny \ k --e 

II _ T .~'?~ abból. ami min.tegy bjdal ké
p"? a tv.~ &el es a $relJPm~ilág üzÖ« ,J.éw,nak 

ISlm rskolajábn .a legjobb laouló .o~ ~ 
~"OII 33 (td~ ho.gy igazán 00' N $Ú:n--eI mind 
azt _~!U amiP,l őt Iden ebbe a rilágha 
dkuWjidle n.-.--L._ I 7 i. yf= n,~_ • .&:U'6....Qil . V· h __ .... g cll .~ 

se tebrtdl ,""o hla ~ mini 3IDH1D\i.l 
Ih .1 Iq I,," ~ 

.Az Ó trni kvMii er,.,.. is ezer 4 ,,_ ,-:ló 
auah::a is. aó bjHe1. mngos SiZÓT'al és kuáJo; 

C •• 'r f "kk." rCJgja hird '"i az O 'anihán.ai. 
7 I;: '0 __ 1.-1&- __. .., 

- SU~ u..v-....-. irt ru hul ro_ ... mpig se 
,.,4 ta SlÁI az idi'ik ribuja.. .\ Irikj otot. zmi 
aaPi:;IaO '·talommal 

• 

-' .'." " -

ho, án\- Dió 
bd pilha. 

és . ük 
i 5' 

.. --4 . ,. _ :az •• A U 
"... . .:. .:., dua .:,*" 1"";wl. a e -J4 

gp.k<M:bti ". iFP 
.. mi"'~d. _ Íít)€.. I ' g~ 

a '86 &; ,.~ • __ o ..... '" 

maga.. ~e azon -vitatkozzunk, hogy ki voll, mj 
.,oJL A coociljuUV)k azl el Y..W dilnlhdík , • dog
mák meg nem eMílhebs. :az ísleDtdeoek meg 
nem tagadhat ják.. Az. Ő Iéo~'e - áldás. Az Ó bíle 
élő kijelentés Az Ó huJmQ;40,-2 - igaz "ili:gos-
51g. Az Ó wf"I'énye - a sz.eretet.. .u Ó .. .anát? -
az élet mú\"'ész.ete,. 

!\yo mdokain jár.a., úgy tap-.u:z.taljuk,. hogy 
mind magasabb i:s magasabb ,igiókha tmdke-
dön\- aoél1rijl, bog!" az. anyafö1dd kimgnók. a 
I.ábu.nk alól; rigióiba 2J]luk 2z áJdoUrigni'k ~ 
hgJelmí ajáfli'liknl .... 'Jk.,. 1I:míkd pimen 111",,:& • 
"áJtan; nem lebd Az ö tárwfiga és suo::iélYeJ 
....... rOilc-ó .... '" •. obi> .- - I~' .' --...~ a ttgh'rr 'lilh ... r.c"'" a lDl sza-
nmnL'a bs ezt rwkünk, az ó Ikíní tanOdny. 
mk. a172. kAt ts 1;41 kiinicuw:luűnk,. hogy a 
földi .... ándorú.loD hinn kik"djiik ól: akkor is., 
amikor az reánk OOzJ'e uebéz p~ nagy f'eJZ.. 

fŐIdi balalliplfvigok iíuéroL 
Fut a ni bfT piiA';k a rnnl6 ídiibts2 tDrIin

ld.... ma «alio bizakodó ~Ü:.""d umiu,\td
hrgy Lrgi'tibb js a mi fiTaI' d lingy-aJ' 

re liAk' ;, né'Ujda; mm rOb' 7. De ha úgy 
r ~ mi az kiN ískolájiha job ta.. at Ú ke--

!!JA f'-!iI tadjok. ~ ~_ 1riJtiínk, • bíliu
bt a pilA ik á kifi,t&ek ot: .... (dll'iri (óg~ 
mul á"ab lJrűL ma" rit:átaí Ittl"" s lOt"..... • 

:uft • d is ,jbíb.loJ, 

a,'dul! a .. 



1I1II Ihll! 11(' ll n !iuke l, Úgy I c l~ik Ilcklin k. hogy 
nh!JUIl hl' lI ll l' \'1111 III i udl! ll , ll m il'l" II ck ii nk lesli. 
11,lk i jól{o lill1 kl'c uél, \'c sziik s~f{ i i nk k he t. Ami II 
lU l, II lIlult'i t<l~ 1 ill e li. csuk II mi ntlc n,lwpi ke. 
It yl~ r ,,: o lld jn 11l \'Hl'jn Ill Cfot II Z C';ÚSZt!1I t1 lümlő is le. 
lIi l'~ hnll f.: ul nlOI .s ki tIl djn, " Iljjon cz is nem 
\·..: u p {w jdkc pc :ulll ld:. II mellnyei kcnyél'lIek . 
IllUdy stt'l'in l J ézus lll:l gn. nulj-fflt adju mind . 
u:tuk u:lk . ukik \' t' lo szcllcmk ö1.i.hls~gbc óh njla . 
lUl k lép II i. Vu,;)' is - Is h' ll iskohíjiÍ lluk v l'vk bcesO 
lunh .isu sr,llriu! - 1:\ (>1:'11 m illkel nz iirükélc ll'C, 
AI' I'Il is m ct:1 II 11 fl ct-:y l'llI n l, h o..:y II földi élctu ck 
IO\'ll h1m'i Ór(dl. nmll-! ls ten élc!ü nk llek és cg~sz· 
M~ f.:ii l lk.llck hd\'~z . Imszn:1 lj uk fel okosn n .s je· 
fotycuiik CI ki,,!'d l lll'. iuui d s(lg ~S ih le t percei I llZ 
ö r iikkév,ll óslíttslll. Num Ill i "n~yl1llk , ak ik szó· 
lunk , lé lt'k n nmga ism er(' lI cll mélységcibő l 

I1I cd l. Ho ko ll lc lkck In h'a\kHzllnk , !\'h'!~é r l ö szl"uk 
1 '~y b\..'\..l o bIJll I ' ll llk, Il:Ir:\ 1i k éz szodlúsu Ill egör . 
"I' lld e~, ld U ~ fl · t\ s 1'l j"il:~;.;haH el-lyn l'{11l1. Ala ttun k 
II s':.wll l lfml6 1I1(':6k , fülö ll ii nk II csilJngos cg r~l 
j.tyo~l'i k:irpiljn, iliNy litl.:ot tol..'tmm k , h irde li k a z 
(' I'ÖS Is len ne k dksas l" ~é l, Egyik melle ll sc h n
!:H!llHlulIk CI é rzékctll ' niil , nu' r! ls Icu iskolújt,bll 
j l" l'\':l, lllt'tt lau uljuk , hor:y mi lltl nz. ami kür iiJö l · 
Illilk \ ' IUl . S mll":u a 1. c lll !Jc l' v il úg is ~sak l'I\.szc 
II Il : t~~' q.:és l m·k, :ll llCI)T ISlcnbCJ\ ludja és ismer i 
1 \' I'('m l öj~ 1 s ŰbCI IIl l' leli lllngyaríltll ll\ t. A ludós
llak Idn\! hit: kl'C u y llik arra, hogy kuhlsson s 
fdfcdcl.l\s('i\'cI bcl rjn ne \'él a z e mberiség j6l1 c· 
l ölnek diszcs son'lb:l. A ml1v~sr, is II !IUlG" 11'\. 
Ilha ncl'illl j l 'lcllithct i lllC~ lU; ö rök szép üss~· 
ha ugjt I II lllll fota llHhci\}C Il , :lInelyck I\~VI\ 1 IS 
llH"gllr&-ik :l :t id m o h ú ló l. A Ulllll~:í~. nk. u ba 
r r.dl bUJI :'i lh':l. krisx.lllSi m ódl'll lu n ll szé l 1\ IlC' 
Illes llHlfP':lk ft l. nem fog csa la lko7.11i Is te nnek 1\7. 
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:ltlI l:'isra va lllll kazó igé retében , És a hivő lélek , 
cfo'csfl ve magá ban II t,udúsvÍlgy me llett a szép 
ség szere leté t. vn lób:m nrra hivato tt. hogy bu zgó 
i~yekezctéve l és I.örhelc!.lcn ak:lrnterejével, cn 
gcd c.l1n esked ve Is te n iskolúju szabál)~~nak és 
regyelmi eszközein ek , mind e,zek e l egyetem es 
törvén nye tegye II m indnyájun k ú lt a l hőn óhaj
lo ll h armo n ikus, sze nt életben , 

lü .. dvcs Testvé reim i _ Az chuondOWlkbó l 
megé rl e tt ü k és ért sük is me~ II h a nya tló év a l· 
konyá n - amikor mindnlluyiunk szívél-lelkét 
iinnepi ko mo ly gondo latok és a ggodalmas é rzé
sek fog lalkozln lják , h ogy az is leni Gondviselés 
btJlcs inl ézk ed éseih cz shnulva vÍl rha tjuk csu· 
pán nz igazi benső boldogsúgot. a mely nem 
nigg II kiilső k ö riilm(>.nyektó l. , ü nnepi . k o mo ly 
J.:ondolnlaink ebben II percben visszllsz:\ lla nak 
az esz t endő leWnt napjn irn . a m elyekben sok 
<.:send es ö rö m me llet! bi zo n,yá ra kin ek-kinek 
"olt luélyscges bú n uta , S7..enl szo m orúsúgn, Akik 
bö lcsö felé hajol!:lk s repeső sz ivvel figyelhe tték 
: 1 sarja d zó é le t bimbórak ad ús{lt. h á lá t ndnu k 
mosl is é re tle :lZ éle t Un\n ll k . ö rök Islenének, 
Ak iket pedi g , ny it o tt s ír mellé á llíl o tt II legfe )
.\iőbb Akarat S velünk egy íitt gyÍlszbaborult lé
lekkel fíljlnljúk e lhuny t:'! t II ne mes küzdőnek. 
uki en)i uck Icgjavil t a köz javára szentelte, cb· 
beu a Szent I)Crc.ben lelki lUegny ugv:lssul tek in 
ten$ :1 sír keresztjé.re, amely mi nd ent o lya n 
szép en ki egyenlít. mind ent megnwgynrttz, a: 
örijJ,:kéualóscíg a'órió& fényébt'lJ .. , Es a k ik eg}'
IUI\slln k hiiségc l fogadl a k II minde nh a tó Is te n 
a ly:-u szine elült s tudjá k . h ogy mit je lertt nz II 
modern éJet siető fo rgll tag{lbllll, nunt érlék:'llló 
szent szö\'etség, azok ezen :l nnpon á ldják :lZ 
Is leul. h ogy élelüket teJjcseh bl:' telt e s beikla tln 
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őkel 'll.ok.nak tarsaságába, ak ik h ivek marad
I~lk Hozzá m in~ba litl i g. Csa l{ldias, meghill ér
zesek veszitek ko riil , :lIllikor rokonainkra , barú
I •• iukra gondoLun k, akikkel együtt j{lrlunk egy_ 
kor az Ahna. Mater fala i közé, s onnan ki lépve, 
együ ll já rtuk és jit rjuk a z ls ten iskolújál is. 
Hadd szálljon hál m indenk i fe lé, nki vel jó cs 
balsorsban összelalttLkozlunk a csalúdi szentély
ben., a munkamezön, a lassa n. - de b iztosan 
épü lő is tenország:ihan , a z AIlY'lszeotegyházba n. 
cs II sejte!.Jnes á lmok köd ébe burko lód zó, de 
b izakodó magyar nemzeti közéleLbcn - hadd 
szá lljon m inden jó és igaz ember, minden igaz
ságszere tő nép és minden hithű haza fi felé meleg 
üd vöz!elünk azz:.!1 a forró óhaj tássa l, hogy a mit 
nem hozo tL meg oa hanya.lló év, hozza meg az l 
mindenki számára az Ujesz t endő, az Urn al. 
1935. esztendeje. Anno Domini - mondja az 
ősi szent szo kás. 

rrjuk római módra : nagy be tükkel temp lo
munk aj ta jára, házunk küszöbére. Zengjük h ,U
sonánkon ünnepi szó la m riadójaként. Zá rju k 
sz ívünkbe imádságos hi ttel és boldogító, (-d cs 
reménység bíztalásavai '" Ragaszkodjunk hozz:' 
a sze retet önfeláldozó vará7..serejével . . . Anno 
Domini 1935 ... Nem veszett cl, nem veszett el 
az óra , amelyet hü és becsületes mu nká val be töl
teni igyekez i ünk, nem veszett cl az a perc, 
amelyben iIIdozaLoL hoztunk ; nem veszeIt el II 

könny, amit Li tkon ej tettün k, az imúdság, amit 
térden á llva mondoIt unk , és nem vcsze Lt e l kö
zös, drliga ki n.csün.k, a szent örökség, mely 
apú inkról rá nk maradt. Am en. 
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UíYő lélek örökség e. 

."Sn ÖTökségem az OT, az t 
mondja. az én l elkem; azéTt 
váTom öt . - Jó az OT azo"","I" 
akik ooTják Dtet; a. l éleknek, 
mely keTesi öt. _ Jó várni, é8 
cselzdes8éyben lenni mínd az 
Onaak szabadításáig." 
J eremiás siralmai l/l . 24-26. 

Istennek Hívei! Kedves Hallga tóim i Un ila
Ti us anyas .. .cnl egyházunk ez t a na po t, Szent Mi
há ly vasárna pjá l, külön vá Jasz toLta s elrendelte. 
~o.bry azon il gy ülekezetek hálandó ün nepel 
u lJenek s megköszönjék a Teremiönek {.Idolt 
:l lyai gond viselését. Ez a z ün nep az új Kenyer 
nek és :l Z új Borna k ünnepe, de természe tesen 
benne fogla lta tna k symbolikus értelemben 
n:tindazok a Les ti és lelki áldasok , szellemi és er
kölcs i javak , a melyek föld i életünket ga zdagí!
j uk Az új kenyeret az aratás verejlékes mu n
kája hoz la közelebb a mi terít ett asz talunkhoz: 
s aki ezt a kenyeret hál a te lt szívvel szeg i meg 
szereLt ei és a világ szegényei sZ[lmára, meg 
fogja érezni mhltegy belső sugallat fo lytán, hogy 
mi minden va n abba n. Az anyag i :lIkatrészeken 
kívül . amelyek formá t adna k a z ég i Atya legrul 
gyobb ajándékának , o lt v:lIl benne a menn y 
harma tja , a mely önlözgeUe, l.I fényes napsugár, 
a.mely a kelJö idOben megérlelte ; a gond, mely 
vIrrasztotta ; az öröm, mcly pacs irtada lban szá r
nyait az ara ny k:llászok tengere föl öli , s az 
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imáds{tg. a m ely mcgszen te ltc a szán tó ~S a nl tó 
buzgó igyekezeié I. Egy pillanatra kivesszük ti 

közönséges úrucikkek sorából , odalesszük az ol
tárr::!. ' -agy az ú raszta lára , hogya fö ld i és 3.Z 

égi Aka r~lt megleljesül ése szerint az legyen be-
1 ~)Ie , a mjnek lennie ke ll : új :E:le t kovásza, uj 
~Jet, öröme és rem énye ebben a sarkaiból kifor
duH világban, ah ol a sze nt és a profán külön 
kategóriá kba sorakozi k, megtéveszive igazi ter
mészete felöl még a beava tottakat is. 

Adjatok nekem egy darab kenyeret : ö t 
felé vágom, hogy ju sson bel ő le mindazoknak. 
a kik az én aszta lomnál ülnek __ . Ez a csa lád . 
Adjatok m ég egy darab kenyere t: száz ap ró 
ralatk:ira ruc tszem, bogy jusson belöle az egész 
Gyülekezetnek . .. Ez a testvériség. f:s még egy 
dar:.\bot : ezer ember t fogok megvendégeini be
lőle. kivéve magam at. Ez a k risztusi m érték , ez 
az igazi socia lismus. llyen m értan i hatványban 
nő :l kenyér . és a nnak táplá ló ereje mi ndig 
;lltól függ, hogy milyen vággyal és gon dolatta l 
közeled iink feléje: mert cl tudok képzelni olyan 
ese tet is, a mikor Is tennek ez a legdr[tgább a ján
déka á ldás h elyett átokká fa jul s halá los eIlen
ségeh'é teszi egym ásnak m ég a zokat is, akike t 
egy anyaszí,- m elege táplált s hozott talán a sa · 
já t éle te :'lmn ~re a világra . Az ilyen ember 
nem érdemli meg m ég az aszt a lról leh ulló mor
zsú kat se, nemhogy az életadó ken yere t 

A hivő lélek azonban diadalmaskodik az 
ilyen a lacsony földi indulatok on, mint az iri~ 
ség. ö nhaszonlesés, meg a futó n api é rdekek _ki: 
csinyes ha jszája; felülemelked ik azokon a. foldl 
korlátokon, a melyek emberi jobb . !erm~~et~i 
nek gátat ve tni igyekeznek s a S3}at. e,r~olc 
törekv~ ének motor ikus erejét oda alhtJ.a a z 
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eSzm ényi célok szolgálataba . Az ilyen ember 
számára az új kenyér nem csupan napi táplá lék. 
melyböl eröt meritbet napi munkájána k lelki
ismeretes és 'ponlos végzésére, hanem egyúttal 
mennyei eledel , áldoza ti manna , Istennek igéje. 
amelyért k ésön-korán n em szünik meg hálákal 
adni. Ez az áldott isteni jelenlét nincsen sem 
helyh ez, sem idöhöz kötve. Csak összekulcsolom 
a kezemet, csak áhita tosan az égre emelem te
kintelemet s amit szívem érez, azt mondja szám. 
min t fl hívő lélek megszentelt va llomásá t : "Én 
i)rökségem az Or !" - Igen, Kedves Testvére im! 
:I hívő lé lekn ek öröksége az lsten, akit el kell 
fogadnun k, magunkévá kell -tennünk , m eg ke ll 
ragadnunk , hogy cl ne bocsássuk mindaddig, 
amíg meg nem áJd bennünket. A Vele való kap
csolatu nka t hiven meg kell őriznünk egy egész 
hosszú életeD a l s amit szen t kegye ta rtogat szá
munkra , legyen az öröm. vagy bánat, veszteség, 
avagy nyereség, élet , avagy halá l, m egnyugvás
sal kell fogadnunk; m ert Ö tudja legjobban, 
hogy mi vál ik javunkra . Mi :lZ órá ka l és perce· 
ket számílga tjuk s ah hoz mérjük a földi sors 
várható köve tk ezményeit: Ö az örökkéva lóság 
tá vlatába á llítja be gyarló életünket s a tyai ke
gyelme mennyei fénysugárral ragyogja be ~ 
tiszta szív és nemes lélek fogadaJmái., meLy 
várja, mely keresi őt. 

Il yen Isten t váró. lsten t k e reső szív és lélek 
volt J er em iás prófé ta is. a kinek gyönyörű va l
lástétele nem csupán egyéni meggyőződés su
gallata . ha nem egylitta l a nemzeti lelkiismeret 
t!f,'Yetemes megnyila tkozása is, amely elől kitérn i, 
amellyel mega lkudn i nem lehe l. S7.enved 3 Y. 

egyén és szenved a nemzet. Álma tlan éjeke n 
keresztü l sírj... panas 7..ál és nem tu d vigaszl ~ -
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!ódn i; I~c~ ig a kit vúr, :l kil keres, az is várja, az 
IS k(!~cS I o l. A gyermek keresi a z Al yrH: az Atya 
k cn '~ 1 :1 gyermekeI. A beteg keresi a lelkek 01'

vos.:i r: :11. o rvos keresi :.l beteget, hogy csüg"e
IC':; :í 1J:l pOlú ból :lZ él6 Istenhez emelje, aki élc
Ici a d o l! és élclel úd . A hünös keresi és várja a 
szcreW és megbocsúl ó lsten irgalmasságát: II 

k~gyelemnck At-y ja pedig km-esi a megtérő bű 
nusokct. hogy :lzok:lt - megmosva ártatlanság
lXII) - ismét Jllagához fogndja . A jogaiban 
megb:'Ull olt iga zsúg keresi az örök Birót, akit 
lll egveszlegeLni és megfélemlíteni Il em lehet s 
aki il éleléhen nem személyválogató: az örök 
Bí ró keresi az elnyomottakat és üldözötteket , 
hogy könnyeiket letörölve, sebeiket meggyó
gy ít vn. visszahelyezze őket legszentebb emberi 
joga ikba , hogy legyen végr'c megértés, bizalom 
és béke. boldogsúg és megelégedés mindazok 
sZÍl.múra , akik ~ :1 próféta szerint - " várnak és 
csendességben maradnak mind az Úrnak szaba
dil :í s:í ig . .. " 

)\'1 indezek a helyzetek és elgondolások azl 
iga zoljú k. hogy a z lsten is és az ember is tulaj
d o uk l'PP(, !l v il {i~ l é IlYczö . l slen. sz:'imára a vilag
m indenség ember n ~ lkiil nem volnn teljes. Vi 
l>zonL Is l('n nélk iil ez :.1 nagy vil;jg a mi szá.
lil I/nkra cS:lk vak erők és tünemúnyek szeszélyes 
j:~ l é kn vo lna , m illden rend és cél nélkül , egyik 
!leonl.ÓI a m~'ts iki g . 1: 1\ személyjség vagyok : ne
hm személyes ls te n kell. E n gyermek vagyok: 
Atyn n"' lk ü l ;'l l·v{I11;lk érzem m~l gamat. Én bű
nös vagyok : nekem feddésre és dorgálásra vall 
sziikségcm. hogy kísérléseimet legyőzve, végre 
megla lá ljalll ;11. iga z lItat, amelyen eljuthatok az 
idvesség re. É n halandó vagyok : nekem szüksé
gcm \ ' all !ll Ö rökJ....lé \"a16ra, akiben portestem 
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elOlul6 sátora után is - nem kóstolva halált .
éljen az én lelkem. 

Valóban, Kedves Testvéreim! ez a hit ",s 
meggyőződús . amely elejútől végig visszaHikrö
ződik az Úrnak 6 - és Újtestnmenlumában. 
megér an.nYit nekünk, sőt véghetetlenül többet, 
mint a núndennapi kenyér, mint a szívet-lelket 
vidámító bor. Ezek az áldások - az új kenyér. 
az új bor - igazi rendeltetésüklöl elvonva. sok 
visszaélésce adnak a~ka1mal, megroflltitnak 
egyes családokat, sőt egész nemzedékeket, akik
nek gyászos pusztulásán méltán kesereg még az 
utókor is. Ámde a kesergéssel nem sokra me· 
gyiink. Oda kell nevelnünk a gyermeket, az 
ifjút, hogy számot vetve önmagával, jövőjét 
biztos alapokra fektesse s csorbítatlanul meg
őrizze és kifejtse magában azokat a nemes ösz
tönöket, amelyek távol tartják az ábrándok 
ködében játszó könnyelmű szórakozúsoktól s 
testét, mint a kebelében lilkozó szentléleknek 
templomát, megóvja mindennemű tisztátalnn
ságtót. Becsüljük meg a Kenyeret, amely táp
lál; becsüljük meg a Bort, mely éllet. S éLjünk 
lrund a kettővel Isten rendelése szerint. Aki a 
kenyeret meg tudja becsülni s azért tisztessé
gesen elvégzi minden kötelességét, igaz értéke. 
szerint fogja megbecsülni a kenyéradó-gazdájat 
és azt is, aki a barázdába n mindnyájunkért fá
rad és szorgalmaskodik. Becsüljük meg a kérges 
tenyerel, nyújtsuk oda meleg kézfogás ra testvéri 
jobbunkat s mondjuk a nép fiainak biztatóan: 
"Amig Titeket látunk az eke szarva mellett, s 
főlöttetek halljuk a pacsirta dalát s odafenn az 
égben tudjuk és imádjuk egy szívvel-lélekkel a 
minden áldásoknak Istenét, addig nem félek ; 
nem féHem magamat, nem a családomat, nem 
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:"I z AnyaszCI~t e~yházat. és nem, és százszor nem. 
I.lon~m '~alaralt , amelyek itt s7.fvünkben időn 
~ vaHozason felül, mindenha sértetlenül " meg-
aUa nak és nem ingadoznak ... " ' 

A mi ?rökség~nk, a hivő. léleknek örökségu 
- a ~rófeta szermt _ az Ur lsten, akit bár. 
m~n~Ylre elosz togatunk egymás között, mégis 
?llDd,.g csak Egy és ugyanaz marad. Ilyennek 
' ~mert Űt a p:6féta, akit pedig ugyancsak meg
latogat?u, és Ilyennek ismeri Izrael népe, aki a 
s~nyaru . ~ogságbal1 hiába kesereg a régi dicső
seg !,omJam. Ilyennek ismeri Űt az ö szent Fia , 
lIZ Ur Jézus Krisztus, aki csak a Golgotha ma. 
gaslatáról emelkedhetett fel közvetlen közelébe 
egr pél~ásan m~gfutott, áJdozatos élet Pály; 
Iltan. ':;s Ilyennek Ismerjük öl mindnyájan Ked. 
\~es Testvéreim, akiknek alkalmunk volt' bízó 
'~Iekkel ~~gunkra venni az élet keresztjét. Hi . 
lunk . az elo Istenben mindig erőt adott a nehéz 
próbak elhordozásá ra. Törhetetlen bizodalmun k 
a~ igaz.ság erkölcsi erejében meghozta a várva . 
vart d iadalt s elégtételt nyúj tott a méltatlan 
szenvedések ért. lsten volt velünk ezekben a 
sorsd.?ntö percekben; Ö kereseIt és megtalált 
bennunkct , még az engedetl en fiaka t is. És mi 
vár tuk és nem hiába várakoztunk iildolt szaba
dfl:'!sára, mert az idő teljességében mindi '" meg
jelen t. Egy percig: se kételkedjünk tehát ~mberi 
sorsunkat int éző és világ kormányzó bölcsesi!
gében. Ha az O szemével látnánk, ha az O sz.i
vével éreznénk - oh, akkor lennénk mi a leg
boldogabbak. Szabad látásunkat nem korlá tozná 
~I távo lság, nem még a hegyek csúcsai s a tenge
rek mélysége sem ; s boldogságunkat nem za
vanták meg s nem tennék selejtcssé pokolian 
hiú v{igyak és remények. 
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A próféta saját magán érezte, tapasztallu 
mindezeket ; s a legsúlyosabb körülmények ki;· 
zött - amikor " ll világosság helyett sötétségre 
vitetett, amikor megszárazlotl a az ő bőrét és 
összerontolta az ö csontjait, amikor nehéz bék
Iyókat vetett lábaira, amikor az ő veséibe löUe 
bé az ő tegzének nyfIait, amikor az ő lelke eltá 
vozo tt a békességtől és a jóról már-már végkép
pen elfelejtkezett" - akkor is hitt és bízott az 
isteni Gondviselésben rendületl enül s a sorstra 
gcdia utolsó felvonásának végén is így kiált fcl: 
" Kicsoda para ncsolatjából van valami, ha llZ 

Úr nem parancsolta? ~Hért panaszkodik az elő 
ember, és a férfilí az ö bűnének büntetése felöl? 
Tudakozzunk inkább a mi útaink fe l öl, és ke
ressük meg az ösvényt és térjünk meg az Úr · 
hoz! .. .. ' , És az egész népre vonatkoztatva - a 
babiloni vizek mellett - a maga igazának tuda
ülban így buzdít ja a sárba tiport Izraelt : " Emel 
jük fel sz íveinket kezeinkkel egyetemben az 
égbe. az Istenhezl " - mert ,,0 a hívő lelkel. 
öröksége." 

Időröl -időre meg-megújul a Jeremiás s ira 1-
maiból kicsendülő próféta i szózat, amelynek 
bőles és bátorító tanul ságait nekünk is meg kell 
becsülnünk és átmentenünk a késő unokák sú
mára, akiknek a kenyé r és bor napi szükségletei 
mellett bi zonyára még m indig szükségük leend 
az erkölcsi világrend alapvetö törvén.yeire. Ott 
vannak ezek a világmindenség rendjében es 
percnyi pontossággal müködő okoza ti összeftig
gésébelll; ott vannak az emberi társadalom vcr· 
rel és könnyel átitatott kodexeiben, amelyek 
egyik korszakról a másikra átörökitik azt, ami 
a muló és t ova t űnő fejezetek közölt nem sikkad 
cl soha s vallúsos motivumokkal tölt ekezvc. 
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j<; 'ÓClfli _ kj ll .... jl:l'km~ I : l hlS jelle"él öl ,i m-lg:lr-, ." 
p r N ',k ·',· Ik ' ~ .... ' • . • 

• .: t :111 : " ezt 1II 0 1ldja az Or I" 
N(' kHllk lJ '''z ~ I 1 • k ' r.,. ' . . , _ c .C. IQzza n - .szól nm IS a pr6-

/ .: ' . ~\ :I;r." 1111. h? u \' \'all(,sos lelkiink bo ldog itó 
' ~~')I~ .s.~~~ I. :I Z ~I) ~' ~ ga z Is tenI. :I kit kiilö nféle szcr
: .• ~ . Ist l SZCrln l llll údnak :I Z e mberek , becsiil 
J.l~ .. m~.g " és ~z~r('ssiik és lisz le ljiik . lIlini egy 
cs .~I.i.d." ,lk ~ aKl:U , Az lsten (-d cs Atya : nek i ni n 
CS,~ : I.~~ .,mos.l o h:l ~yc~tl.I ek e i . Az ö hh larl:'as:i ll :l k 
" ~ \ ele:;1 ~~lUdszcl'c. j c'gydmi eszközei és o tt ho· 
1I 1:1~ I ~gkorc - mi nd , m ind :1 g r:w it :"tció ellen 
:' lI h:ltn t la n e r('j(' \'d \"onz m ink e l ' ·1 d 1 . r" t , . m m enge e -
IIl C:o, 1:111 \:.s le :\ II\':l i l. :lZ O :'ddo tt közelségébe 
!I h m '!! ('t:yszc r mindc nki nck. :l 7. ÖSSZc.s n emzct ~ 
ségck ll l'k CI kcll jUl n io k . M:h mos l késziiljiink 
rc l ,= ' SZl'lI t !alíllko zÓra. ll lll c ly ne.k bo ldog ító igé
r~l cr: Il~~"e kc.zcsség a ~l ~i Mcs terü nknek , :.l Z Ú l 
,It z~~ 1\ll szlt!sllnk pélclaJ:I . O c nged elmes \'0 11 
:I ~ o IIlI'n ll)'l'I ,. Aly ja irlt lll mil1d"ég i ~ lel\ , l ü zőn
" IZCI: kc rcsztu !. cgi'sz :1 ke res ztnek htl l[L1ái~ , 
En nd 1II :1f!:lsabb isko l:i l. Cll nél liszl:'l bb ig:lZSll-
1!lll . 1' llnN di:ld~l hna sabb cszmé nyt nc m is m erek . 

I!~ III k pl! suk a l ~oll{l us kod ll llllk a r r 61. h o" v mi -
k~PI.)I· 1I kösz.őll ls i i.k a le lk e k UíÚt a mag; -ö rök 
d~C'~6s ,~g~b(' Il .. , cg)' s zó. egy tekintet. c .... y rel· 
tur{'J,. HI 11 ~1:\ds:íi!. :l h:\la é r zele sz h 'ünk rejtc k ..'i
b!.'n. !.'t: ~. JO c~cl ck t..>de l ti ldo lI emlé ke ü t i larso
lyUllllilll S Ö11111 :1I!1 tnkn:lk :l porig \' ~l ló meg~,I :'I 
%:Isa :1 Il"gst.c.nl ebb Akara t elö lt - rogj:'lk ki · 
ten ni tl mi egész sz:l.nt:ld:\S llnk:l t. a m elye t Nek i 
1Il~ lységc.s bi z:l lo mmal bClU ul'll lu n k.· Tegyen 
" ele, :unll :l k:l r . Dön tsön relólünk, :un inl szent 
te tu l.' 61m jtj:1. ),I i nem kételkedünk , Teljesen 
He:i binnk m:lgun k:l l .. , s ekkor " essz.ük eszre. 
hogya mi nagy gonddul cgybci llit o tl egyéni 
sz:im:Hh\snnk m eflv:Hl a z E le t kö ny"ébe n is. 3 

1 

, , 
I 

lelkiismere t titkos bcmond:"tsa a lapján. IH nincs 
IlI cnlség. tS oh mily bo ldoS a z, aki az örökk~· 
va ló lsten sz íne előtt ---" koldusszegényen is .
dúsgazdagnak érezh eti m agú t, mcrt a fö ldi lét 
korhH::ti között nelll paza rolta el a lélek k in
cseHI Erötelenségü nkben O az erő k ú lfeje. Be
tegségünkben Ű ti gyógyító ba lzsam. Bán a tunk
lXlll _ II v iga sztal:"lS soha e l nem h a lkuló a.k 
kordja. Vcsztes..!s ünkbcll O II - nyereség. Nyű
mon"tsúgunkb:lI1, elesett voltu nkban Ö a biztos 
túmas z .. . Ha lá lunk ba n O az ö rök éle t á ldott 
igérete, akiben még soha senki sem csalódott ... 
Testvérem. hamvad ó por , remélj - b ízzál dZ 

Istenben . Higy j II jó és igaz ügy végső diadalá
b:w l Szeress, és ennek a szeretetnek más ára ne 
legyen , mint viszontszerc tc l. Imádkozzál m a· 
gadért, szerelleidért és az egész b ÜDÖS vil ágért. 
hogy végre az Úrhoz térjenek minden n épek s 
a testvé riség numkás-békcs birodalma h ajtsa 
ig:'l jába n versen!.!Ö és hadak ozó szenvedélyeke t. 
Ez lesz a T e h úl:'1d az Úr irúnl , ki a te lelk ednek 
csorbítatlan ö rök sége ... Am en. 
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"Egy az Isten." 

~ekiülk egy Istenünk va" 
• amtu Atya, akitDl mindenek' 

mi is abban vagyunk." • 

K or, VU/, 6. 

Istennek hivei. kedves Hallga tóim! Az Apos
to~ Hitvallás elsö tételét az unitárius egyh~í.z 
nunden fenntartás nélkül elfogadja s többi ke
res:ztény t~tvéreivel és az egész Világ hívő le l
ken 'eI . egyutt boldog hittel vallja az egyetemes. 
nagy Igazságot : " His:eJ..- egy Istenben minden
ható Atyában, mennynek és föld nek ier.l~mtöjé
ben ." 

Ebben a hitemben megerős ít engem mindaz. 
,-lrnit magam körül la tok a tennészet \'Hagában. 
:th ol rend és törvényszerúség uralkodik.. s ahol 
::t ta\'aszi viruIásnak és az őszi hervadásnak 
megvan a maga egységes előfeltéte le és megvan 
a maga kiegyenlítő fenséges ha rmóniája, ~em 
ludok elképzelni olyan embert, aki II csi llagos 
égbolt alatt megálh'a, ne csodálattal és az örök 
Alkotó icint érzett hódoJattal teki ntene föl a 
fejünk fölött Dlt:rtani pontossaggal keringő vili
gokra. Amit :t képzelet csak kigondolhat. amit 
:.I ludis C5.'lk kimeríthet, ami t :t mú\'észet létre
hozb:tl az mind ke\"t!s a hitnek ahhoz a bizo
nyosság:i.hoz képesL ami engemet lekötve tart 
és mégis fölsza hadit. mikor a Teremtőt az ő mú 
,'eiben szemlélem . , . Szemlélem és elgondolom. 
hogy én is. én is részese \'agyok a nagy egésznek, 
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Anti törékeny testemet ill eti . lehet, ho~y í:n 
is csak annyira tarthalom magamat. mmt a 
zsenge fűszá l , vagy a fűszálon csüngö ~o~árka. 
mint az erdő dalos madara , vagy a bérci sas, 
:Imely fé.<;zkét a szellős mnga5ba ~1., szé~ít~ szirt;ek 
szomszédságában rakja. Meghajlok cn IS, mJnt 
a rűszál ; sejtések után indulok , mint a bogárka ; 
örömemnek dalban adok kifejezést S a bérci sas
sal együtt áldom és élvezem a szabadság üd~ 
levegőjét. De amikor ezt teszem, tu~oro, b~gy lU 
elött hajlok meg ; tudom, hogy kl vezérh sor
somat ; tudom, hogy kit kell dicsőítenem ; és tu 
dom, hogy a szabadság :lZ én számomra a föl 
dön életet, lelkemnek a mennyben üdvösségel 
jelent. 

Ez a tudásom és ez a büszke öntudatom., az 
Istennel való személyes kapcsolatom alapján azl 
jelenti . hogy jó magam is ugyancsak teremt
méDv vaeyok :l Teremtő műhelyében - sár II 

Faz; kas kezében - , de fe lruházva mjndazokkal 
a lelki tulajdonságokkal és szellemi képességek
kel amelyek bepillantást nyujtanak nekem az 
égi' Atya \'ilágkonnányzó bölcseségének titkaiba . 

Kc(h'es Atyámfiai! Iti már egy ébredő lélek 
áll szemben az örök Igazság fényforTásával. 
Részen mjnden percben arra, hogy ú'jabb és 
újabb kijelentést és magyarázatot fogadjon el. 
de mindi" csak a maga mértéke szerint. Ez is 
éppen olyan törvényszerii, mint a haladásnak . 
a lelki fejlődésnek, a tökéletességre való törek
vésnek nemes ösztöne. . . ts oh mily boldog 
közöttünk az, aki napról-napra - gyermek-o 
ifjú-, rérfikorban - alapvető. ősi tanulságok 
mel1eU erősítheti meg a maga benső vallásos 
meggyözödését s amikor ajkára vegzi a szózatos 
szent igl:t : ,. Nekünk egy lstenünk van'" - érzi, 



tudja jól , hogy ebben a fölemelő .~ itben ~ tahí.l 
kozik letűnt idők hitvallóiva l és elJovendo ko r
szakok ígéretes ' nemzedék ével. 

Még a kételkedés is mellelte bizon yít, meri 
rt századok foLyn m:m nem egyszer eJöfordull , 
hOb'Y egyesek, II sa·ját kü lön ú tjaikon j árva, csu~ 
nagykésőre ju totta k jobb meggyöződésre; de a nu 
kor önmaguka t legyőzték , II lelki harcból nz 
l s ten nagy neve kerillt k i diadalmasan s mint 
emésztő tíí z, megtisztította a megalázkodo tt lel
kel mindenllemií t.évelygéseitő l. 

A sivá r tagadással se sokra mennek a zok, 
akik csak parancsolni tudn ak, de engedelmes
kedni nem. Vég tére is, a nép lelkében szu ny-

. nyadó áhitat meg fogja ta lálni ft maga "eikon" -
já l, am elyet őseit ő l örökölt; s a benne rej lő szu g
gesztív erönél fogva meg fogja v ívni a maga f~r: 
rada lmát, hogy visszahelyezze Is tent, az egi 
Atyát, e fö ldön is a maga jogaiba. Ezért a győze
lemért máris imádkozi k a jobb lelkek a lázatos 
serege: gyermekek a gyermekekért, akiknek lelke 
szárnyairól leverte az ártatla ns.'lg hímporá t a 
Sátán filozófi ája ; serdülő lúnyok a leányokér t, 
ak iknek a becsületén á tgúzolt a durva önzés; 
templomok népe a lemplomokért., amelyeknek 
fa lai között egy idő óta nem csendülhet röl a 
zsoltárok cs kantikulumok megnyugtató dalla ma. 

Hitem - tudásom - kételyem - tagadá
som, örök vergődés kínjai közölt is, csak HOZZ[l 
"ezérel. Hozzá, ak i az emberiség sokezeréves tör 
ténetében a Törvény uralmával, az Evangélium 
békességével és a Szolgálat s7.entségével megmu 
tatta, hogy ezek mind a z O n evelő eszközei, és 
hogy Neki éppen ügy szüksége van mireánk, 
mint ahogy n ekünk szükségünk van Űreú. Köl
csönhatásban állunk egyik a mással; s hár mi 
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magunk kötve vagyunk a napok és órák kimért 
rendjéhez, vannak olyan perceink is, amel~ek az 
örökkévalós[lg jegyében fo lynak le s lelki rokon
ságunknak feltétlen bi zonysága i . .. 

, 

Amikor jót leszek, amikor szépet álmodom, 
• amikor megbocsátok, amikor röllileme1kedem ön

maga mon, amikor a sajá t életem á rán megmen
tcm a másét. amikor az igazság győzelméért 
megh a lni is kész vagyok : okkor nem a magamé 
vagyok. Akkor az Istené vagyok. Azé az égi 
At yáé, aki énbennem meg lalálta az Ö gyógy ító 
irgalmasságának eszközét, meghlláltn az isLenfiú
sá g rénykörével ékes HeIl szolgát, akit magához 
emel, hogy én is Űbenne, az Ű szereteté.nek me· 
legcben éljek s érezzem azoknak áldolIságát és 
boldogságát, akik az Ö lelke által vezérelteInek . 

Nekünk ef/Y I stenünk van!" - l\1'indenható, 
min<]~n tudó és nundenült jelenvaló, legfőbb és 
legszentebb Valóság. Tanuságot lesznek melleUe 
a Biblia könyvei is, amelyek mintegy 3000 év 
vaJlásos iroda lmá t őrizték meg a mi sZ{lI~llInkra 
az isten i kijelentés b izonys{lg:'lval: Mózes ,torv~nyt 
á d a népnelc Isten nevében adJa.:. J07.sue ~l ~ 
foglalja az fgeret föl~~él : Is ten Il?Vebell é;> .. seg~ 
ségével végzi be az UJ honfoglalast. A blr.lk I 

" 'élnek. A kirúlyok Islen kegye-
Is ten neveben It ófélák Isten ügyének 
mébö l uraJkodnak. A pr ... mes hara"gal 

Ó 
,,,' r ddőzve és dorg:uva ne • o 

sz VIVOl. e ' Ialva és lelkesítve 
a bá lvú llyozókal, de ~a~~I~Iu.:e minden 001-
a zoka t. akiknél az Urn, Keresztelő az Is ten 
cseségnek kezdete ... A .nafJY lérni vámo'ó lel-

I , . h 'voga lJa II meg 0_, 
orszúgáb a l vJa- I d ' már egyenesen rca
keket. J ézus Krisztus d~ :l~ z I stennek ors:!ágn 
jok mutat s azt ~,lOn J~ . t~~ í lVá nyok _ .kiild~
tibennetek vagyon .'. I li buzgósággal hirdehk 
tésükhöz híven - apos o . 
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lovilhb ti magasztos igét l:s marn'k is '. , ,be , .. , k ".. egyre me
.yc,). n e meru ne az Irásokba, mert nékik ú 
te tszi k, hogy azokban "örökélet" van az ő ~ 
mukrn . sza 

b ~~~lzeli "és egyetemes emberi vona~ozús
a,l1 c al nyi vánvaló, hogya történelem folya 

num léP.~en-nYOD1on taláJkozunk az Isten nevé-
Yf'1. • A l~r~énelcm ~ akárcsak napjainkban _ 
.l~. ISI~m IgazsflgszolgáLt.1tás színtere. ahol ne-
kunk IS, egyesek nek, akárhányszor rettentő ké
pek és próbák közölt lehet és kell föl találnunk 
'l~ erkölcsi I~nulságot, amit egy küzdelmes. mun
kas é lcl saran a magunk és szeretteink javára 
Cordfthalunk. 

Tegyük czt most is. Es ismerjük mcg. hogy 
:1 ~1i gondviselő jó Istenünk még a csapásban 
IS Jót tehet velünk ... Amikor ugyanis - mini 
az én esetcmben - elveszi tőlünk aJ; édesapát 
egy égzengés vnkitó és fülsiketítő dördületébclI 
s aitól a perctől kezdve, IruÍ.r az 3nyaméhbeli 
pártunkat fogja, ke<f.veskedik nekünk, szolgála
tába hivogat, elindít az élet útján, fegyelmez, véd 
és oklnt, biztal és lelkesít s a titkon ejtett árva 
könnyekbcn örök ifjúság harmatát gyüjtögeti a 
mi számunkra, hogya lélek ki ne súkkadjon. 
a hit meg ne rendüljön, a reménység csalódásba 
ne ejtsen és a szeretet soha , dc soha meg ne 
fogyalkozzék ... 

Ez az égi Atya :lZ én egy igaz Istenem. Az 
Ö gondjaira óhajtanám bízni ebben a mulandó 
fö ldi létben asajút gyennekeimet, szeretteimet 
és az összes testvérIeikeket, akik most idefigyei
nek a két magyar Hazában s hallották az én 
szivbéli szent vallomásomat azzal az Istennel 
szemben , aki lesüjtbat, de egyúttal föl is eme!; 
aki megsebez. de viszont meg is gyógyít; aki a 

• 

I 

I 

, 

szolgas(tg bilincseiből királyi koronát kovácsol 
:lZok sZÍt mára, akik hivek maradnak Hozz:. 
mindhalálig. 

Szívvel-lélekkel ragaszkodik hát ilyen érte
lemben minden jó, hithü unitárius, ehhez az egy 
igar- Istenhez, aki mindnyájunknak szerető és 
mcgbocsújló mCllnyci édes Atyánk. Mint ahogy 
Jézus maga, a mi példaadó tanítómesterünk is, 
Öbenne, az égi Atyában, találta fel II legfőbb 
.Jól, amiért és akiért élni érdemes. Ezért dolgo
zott a bccsületes munkás szorgalmatosságával. 
örökkévaló hajlékot építve követői számára a 
mennyben. Ezért imádkOZOl! a hívő lélek buzgó 
áhítatával, közelebb hozva a fényes mennyor
szágot - a földi vúgyak és remények csalóka 
illuziói helyctt - az imádságban elmerlilt Hivek 
meghitt csoport jához. 

Ked-ves Atyilmfiai! _ Amíg ll gy tudunk 
imádkozni, mint ahogy Jézus imádkozott az ő 
mennyei Atyjához, addig igaz lelki békesség lesz 
mindig il mi osztályrészünk, amit az apostol ta 
nitása szerint ez II világ meg nem adhat, de cl 
sem vehet. Ű engedelmes volt az ö Istene iránI. 
Es ha mi is szintoly alázatos lélekkel követjük az 
isteni parancsot, bizonyára meglesz a. mi óhajtOl! 
jutalmunk is: a sajá t lelkiismeretÜnk megnyug
tató szóza ta mellett - a mindenható Istennek 
szent letszése. Ezért pedig érdemes meghozni min 
den úldozatot: hogy t. i. munkánk és igyekeze
tünk, hódolatunk és szolgálattételünk, bűnbána 
tunk és engedelmességünk révén mi is Istenben 
maradhassunk s ne legyünk kiközösítve a Szen
tek egyességéből. 

Igazolja ez a v:L1lástétel, emberbaráti maga
tartásunk és erkölcsi codexünk a századok fo
lyamún - II mi keresztény mivoltunkat is, nmi! 
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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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