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esztendő vége felé. másik esztendő kOzetedélével, au fIIPea • 
megérkezett évnek az első napjliiban boldog uiesztend6 IdYánilsal 
köszönt jak egymásI. Az ujesztendö bekOSZOntése el6tt már napok
kal megindul ez a jó kivánság. melyet posta. teklon, vag)' távlrda 
vi sz egyik helyről a másikra, egyik személytől a múikhoz. Az 6-
év utolsó napjlJ.in boldog ujesztendót kivánva buc,um"" el azokf6t, 
akikkel abban az évben már nem ta lálkozhatunk és ezzel a kOSZÖtI.. 
téssel köszöntjQk hozzátartozóinkat, barátainkat, ismuötelntet. Talán 
senki sincs közöttan", akinek ajkán ma el ne ba"lP"" volna e 
köszöntés, vagy akit ne OdvOzOlte'c volna ma ezekkel a szavakkal 
Ezzel 3 régi kedves kÖsc.Ontéssel szólok én is boz.z.4tok e meg! 'eo
telt helyrő l s ajkam elismételi az én szivemböl fakadó kivánságot-: 
adjon a jó lsten mindnyájatoknak boldog ujesztendöt. Annyian mond
juk, kiYánjuk ma ezt, bOIil:Y ba minden boldog ujével kl"'nás csak 
egy·két napra tenné is boldoggá ez évben életanket, kllerjedne a 
mi boldogságunk az egész évre. 

Igy yolt ez mindég, akkor is, amikor ahboz az esltendőbOz 
kÖleledHlnk, vagy kQszObét átlépU!k, amelyik a tegnap mult el. Em
lékezzetek csak vissza: mennyi .. boldog ujeszlendöt- Idváoás szállt 
volt felénk az elmult év első napján s mégis hányszor nélkOIOztOk 
az elmult évbeu a boldogságaI. Hányuor voU felzavan'a lelkDnk 
békéje, hányszor voU álhuzva terveink és számitásain" táblája; 
hányszor szállt álmaink és reményeink fölé a csalódás fekele madara 
és hányszor vegyalt fanyar keseraség legtisztább, legédesebb Or1l
meinkbe. Az emlitett kOszOntés. kivánság egy szép régi swkás, 
melyet elhalil:yni, vagy mással felcserélni nagy kár lenne, de vcMl 
nagy tévedés volna e kivánsáe:ok mnyenségéről , menDy~éról, YIIJ 
éppen arr61, hogy azt elöször kitOl kaptuk, következtetni az ~,;, 
dőre, vagy éppen kimondani az elkövetkező év , AIII!II-
pediR: most mondok azzal nem akarom kedveteket C dIq-
ke.delt évb .. fa.OIt annyi álmaIokat és reményeIeket i • de 
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meR kell mondanOTlI azt. Dmll minden komolya n J.!Ondolk olÓ kell, 
hogy tudjon S IIml! ma PlII a Pr~d rk á lo r könyvének Irt~j I ls 1110r1(1. 
El pedi!: at, hOR)' 81111 jOnnl r02 11 '1. LtJ.!ynnllz, mint uml voll , hnl.O' 
n dotj.:ok, JI tOrlénésck IlIc~is1fl (lIlOd n {' k, CSllk 1111 magunk, Rl'ndol
kozásunk. élctnnk vll llol hll llk IUCR n kOrll lnh! lIyck hn képest. 

Mil lelrlll Cl? Al i, hOi:U' lu van Cl6f1 l1nk it VII")! , II I c rlU ~Szcl 
" maga kRlSó és belsO bcrcndclesé\'cl, 11I('ly V~ 1I0l hlll ll l lilU lI l ts örök 
IOn 'éf1yck sl(~ r l nt ij!8ZCldlk, mIni (',IdiR, tchllt III cucl kapcsfltalOS 
dutkok ITII'f.!,fsmél16dnck. mini !lhORY évezredeken kNt'SIIO I I Or ll\ n~ 
lek. Elek kOzOIl dllunk, valot)' ('xck kt\l1! bcékclÖdvc éUJuk ml Tc · 
hlit II vitáR. Il termeszet és anllak " ls~lnlérö. Ya~y mCl!IsIIlcIJOd6 
vállozall.1 számunkra olyanok, mini amll)cn I ~lckke l f(Ij.!,lIdjulo: 1170kll l, 
vaf!.yis II Rondvisel~s mlndcn ember sajdl keztbc /idill ÖIlÖH ~Ie!é 
kormánykc(ekél, hOR)' aU maga forf!. llss~ , Illel)' fOtölt Islr ll IUC~. 
lorloll o II ielORyeletcf. T éves leh,U !:Ii II fe lfn){ lS, lIlely mtl~ IWlI1ol)' 
embereke! ls meRIep. hORY ml emberek csak CS l köl.()k Vdl! \ II lk It Z 
lsten, II Sors, II jó Vlll!~' II balszerencse, fl Véf!.l~ ! , II F ,11I1 II kel.e
ben. I ~en, meri CRész élcHI nket, kötc l ~bbtO I ped l~ "milik " f!.v kis 
suka zál, ezt II beköszönlött ével I r~nll !tyobb r~s .cl)ell ml h IWOZ
luk lIleR, 8szerl n!, ahoR)' A dolRokal fOl!; lI.ojuk és ft mindenn dP lIl e ~ls· 
lIIéll6d élc!kérMsekr c meRfl!lelOnk , 

Egy kelel! lef!,cnch\1 0lV0510 111 II Stlnxröl, mcl)' it \'églelelt SIV8-

tag közepén :illt az orszáRul mellell. MIndenkinek, dkl arr l fd t> j iri 
löladott e!!)' kérdést S hu nemItIdin lIIelllellenl. s.c~lI l' nlc. Ilyen 1110k
zaloS SlInx 81 Idő, ez a beköszöntött I Y40 eszlcmlO, Illell' élel nnk 
orsttlgulja mellett 1\11 s nCkOnk, IIkik (' Iha ladunk mindcllII<lr mcl/cllc 
feladja a 1l181!,R kérdéseit. Ne~jJnk, ha n)'u~od lan akS l'lIllk mehClh: 
elhaladm, komol)'all kelt 1IIcgfelelnílnk 8zokrll . Nl!kelll pcd lg. flkl lelkl 
életetek és jOvend6Ulk irllnylh'isára vagyok elhlva, akI el évbrn dO· 
szOr :inok e szószéken, ug)' érzem, lIZ 8 kÖlelesséJ,l,(' m, hnJ.!.Y bdr 
nagy vonllsokbRn IIIjékol.I8ssalllk azokr ól a kérctesekr l, meIYI'h >1 1.'1 
81 ismeretlen Stinx, 81 CSLlend6 feladhl\! ncldlnk, Ncm IIk11r c.c 
Jóslás lenni, c,upán n 111uli lapasztalatalnak Ic1S0TlIKOzlutá SIl es meR4 
vl1Agitdsa 8Z Ige lény ével. 

Mindenek elOIl fölles.c1 ez al év is nekOnk azl fl rél!, t 1l1rj.!ls
mél1öd6 kérdést : ml az élet ? hOj.!yun fOJ.!.od fOl az élcil:t ? rnh~lI 
éln ? Nem ul dolgok ezek, dc ncklhlk l elelniluk kelt r ~ Jllk, mt!J.!. 
pedig 'azzal a tudatlal, hl1&y ellől fOgg a ml boldogsá~unk ls, A'.I: 

ele i Istennek drdgll aJl\ndékl'l, mely az Ismcrellen vlldgból lép elö éli 
IIZ iSI1l{'rcllclI vlláf.lba távOzIk cl vn l" lIIlkor, S mert IIClIIlud luk, 110Jty 
mIkor, minden ntkl\nk adoU órÁI és nnpol ulty kclI fOlhllswálnunk 
mini ha 'I t tCllIlC ut tltn l ~ ö . GClrHlo ~d CS!lk cl Icstv~rc l1t, lili t r cnn~l : 
h .. (' il )' lud S orvos, ukihl'll leljesen IIlcl(bi.col, e"y slép nl'pon U I 
IIIl'lnd!llul neked, CA)' nlapos vlzSRl\l fl l ulán, hogy I!\é~ csuk ef.lY 
h \! lI~ CII\ 7, Nemlle fl IIIc[.tIt' I}l! lcsböl vnli') fölcszml!-Iés uh1n hnzI, rt. 
MlnAI 1I II1111Z , hf'[.tv a't ti ld U a h(>l rllllll minJen dolJl:nJol renbthozd? 
I tURY Ij{ yekt'l.uel, hu[.ty melt bálll1 i\ cll1Ilnll~n lévedésedc l s ml'Rbocs~ tll 
n,11 mir\th'nkhu!k, vlI~ y ml' l./ kérn~1 mindenkit, ilkI! bllntollá l. KUudJIl 
nem Cl ·{, IIZ ulolsó cvt'd ? Lehel, 1IICrl AzI sel1kl scmludhfltjd . L~pl 
h:\t h e Ilzul II gUI d01hlllll CI, év kflsz(\bén, ho~y lI!:y I I)~Sz élll/, 
cs\ ll'k\!dll i. 1J.:)Ckeznl , mItII lu el, fil. ~ II utolsó Icnne a 1(: S, Ó. 
mndru. Föl I O~1l( 1 h"Sr.ttálnl Cl. l!v mlnclcl1 órlll,lI a legjobb be
lélASlId !! t.crhll .. IcguflRyobb iRyckcitCHel. Lépj II ~)' be él év IIU 
lnöben, hOli)' II neket! jUIIHHlIt órtlkll l komoly l1Iunkában, "lkOlásoll4 
kul ft l6!od l't!ÖI! l'III, 1111 ri nt' rn ludhdtod, hOR)' lesz· C sz~modr .. még 
cl.cnk l \'Ul ls cs.clcmJÖ', Meri ig'Iza vnn II kOlt-5nck, nmlkor orrA Ini : 

• Vedd hASZIlAl, ollg ~rcd II dlJlga Időnek, 
A, ehejltlll napok. nl(!1I \' in tll new JOnnek. -

J\ .c idÓ fulytulód lk lll. bllOllyOS, fl Ihlpokal napok vtlllJlik fel, 
de ld ludlil fW , ho~y It IC sZllmoclr,1 III ctfdf~ Isméliödlk CZ. SlIlián 
IIZ II nI'I), Il lHclyCI ált'lté l al többé vl5SZU ncm lér. Az Ismerel len 
lJó kerdl!sérc hál fcleli "napOk bölcs fe1hdslmtldsávdl, IIOlclesseged, 
munknd IdkllSll1uelcs Clvt\~zésé\'el, meri : ' 

, I\lun kJlS:oIlt:: ll' élei SÓJo, 
A I 011 1~ S I OI mcly m(!i:O~J II, 

S esak, ilkI nem hever, 
Vilrhnl ~Iddsl és lIikclt.M 

Az Id61 8WI'I)'bclI éfclU nk I('pcrcg, ug)' kc:1I fölfogni, mini c~y 
l1og)'ll.ccrll ItlkllhuUl , mclyben IIlcHlllkl'l II 10kélc lcsséghel kö:celebb 
jUlldllull Jull . I~ nn ek az Idönck egy meghatáruw Il s.cllllaszlt az esz t endő. 
Ebben IIl11cghntdro:colt idöbell Iii, 1I!l1cfyllCk kflSZÖbél immt\r ÁlJéplíl k, 
~Iclllnke l acélhOl kOlClcbb kCU, hogy lullas~uk , Rd kell ébrednOnk 
mind Jobbln nrra, hOgy nem ntétl Clflnk, ho!!)' u~)' ahogy eflOllsOk 
élei Ünk megszabou Idefél, htl llcm lIuIri, hOf()' iSi eni klHdeléSDnk nell 
wlnel teljesebb mértékben me~tcleIIUnk, SJdololnuuk kell anat, 
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hogy lelkünk S azzal c$!:yOI! egésl élelOnk kialakulása tőlünk fil gg 
S aki czt nem munkálj a, az hiába var]a annak rncgsz~prlésél a 
kotsö körOlményektől . vege kell hál legyen a kOnnyclmfl álmodo· 
zásnak, az ábrtlndozásnaK, mcl)' az élei meRTontóla és elck helyét 
cJ kell, hogy foglalja az öntudatos, a céltudatos életk ezdés Is. Az 
élet ezer csalódottlai, akik ma az öss~elOrt remények, It szétfosz -
1011 álmok és köddé vált ábrándok feleu kesc.ej!nek, éppen ul:!y , 
mint az öntudatos és komoly n!Unkában sikereket elért emberek 
jgazolhalf~k, hogy nem lehel az IJőre biznl mindeneke!. Nem lehcl 
osszedugott kézzel, SOtll(alambra váró, ~hes gyermekszajJai az uj
év tő l csodákat, örömöket, sikereket és boldogs~got várni, ha Ilzt 
magunk elO nem mozdUjuk. Igazolhatják a bOlcs prédiká lor szavait: 
. Aml volt, az ugyanaz, ami ezután ls lesz, ami most lészen, ugyanaz, 
ami ennek utánna ls lészen és semmi sincs uj dolog a nap alatt." 
Ha lehát az ujnak elnevezett év től többet akarunk, ha tObb sikeri, 
tisztább OrOIllOl, zavartalan boldogsá~ol várunk, akkor magunk ls 
tObbet kell, hogy adJunk. Még a multénál ls komolyabb életfelfo
gást, pontosabb és lelkIIsmeretesebb kOtelességleljcsllésl, tObb sze 
retetet, nagyobb hitel. Nem kell megOlköwl ezen, mert a valóság 
csakugyan u, hogy amilyenek mi vagyunk, olyan az esztendő ls, 
azaz amennyivel hozzájárulunk az év klalakltásához, annyira fogjuk 
annak hasznát élvezni. 

Ez éppen olyan, mikor a kertész megáll az ő kertjében a ma
gától fel nőtt kis vadfája előtt és az! mondja nek i : terell1j nekem 
császárkörtel és ne vadvackort, de elfeledte annak Idején beoltani 
a kis vadoncot a csáuárkörte nemes oltógalyával. Vagy amikor a 
földmives kimegy az ö földjére és azl mondja neki: T eremJ te 
föld lIszia aranykalászt, dc a vetés e lő tt nem rostálta mcg a vctő 
magot S azután ls elnézi, a gyom elöl1 a bLlzaszálakal. 

MI ls hiába allunk meg az u}év kUszöbén a puszta óhajlással 
és kivansággal, hogy boldogságol , békességet és áldas! hozzon az 
év, ha elfeled jlIk annak alapfait lerakni és azt a jövőben ls mlndé/! 
munkálnI. Ne tétlen óhajtozással, ne IulzolI álmodozással fIlconl hát 
neki él holnapnak, az évnek, hanem aual a hillel, hOIZY bármil ls 
hozzon él holnap, komoly munkámmat, helyes élelfOlfogásommal, On
tudatos gondolkozásommal a magam Javtl ra álformálom azl, Ebben 
oealllen m'lI IIIIn4ny41unllll " jvnek clbo,óJa, PO 181 ... MI< UI, 

I , 
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ho~y bármil ls rcjtt'j:tcssen a holnap, mi bálran nézhes'lOnk szembe 
vele, ho!!)' bármi terhel ls tegyen vállainkra az élet, ml (izl erOs 
akaratlal hordozhassuk és bármi próba elé ls állItson a lövő , ml 
annak mcJ,tfelclhessOnk . Ha pedig a magunk álalakulásában meg~ 
segfl az lsten, akkor a reánk kOszOlItölt évben ml megelégedellt!k 
leszünk. J~y ebben az értelemben adjon az lsten mindnyájunimaIr. 
boldog ujeszlendO. Amen. 

-
• 

A ml vllllgol m.ggyGzO hltünk. 

(Nemulköd vuérnlprA.) Alapige:JI\no& I tev. 5. 4. 

Keresztény TesIvéreim I Ha tOrfénetesen e~y olyan rádió 
kéSz01ékÜnk volna, melyet minden nagyobb nehézség, vaRY helyszini 
knzvelilés nél k UI ma OsszekOllelésl tudnánk kapni a vll~R összes 
unitárius és sza badelvű keresztény templomaival, azt a megállapllást 
It heinök, hORY ma minden ilyen templomban egyforma ünnepséget 
tartanak . M Inden Ilyen templomban r~y a beszéd téma s h3 más is 
az Igc, melynek világánál e nap JelentöséRét méllalják, a kIInduló 
pont, a lényeg mindenÜ II egy és ul(yanaz. Amikor ezt halljátok meg· 
ké.dezhell nnmagában valaki, hogy miért ls van ez Igy. Azért, mert 
ma, ugy ahogy azt már évek óla gyakoroljuk, uRynevezeU nemzet· 
közl vasárnapot larlunk. Ez évben ls minden unilárlus és keresz4 

tény szabadelvü RyOlekezet ~ezctöléhez megélkrzelt eRY fölhiváS, 
hogy ez évben ls Január másodIk vasárnapján n emzel~özl vasárna 4 

pOl tari sunk. Azt hiszem, hogy mIndazok, a~lk ilyen fölhivást kap
tak OrörtlOlcl leSznek elegct ennek, annál ls Inkább, mivel mind
annyiunknak kell, hogy érezzük azt, hogy ha valamikor erre az 
egyforma megmozdulásra szükség volt, ma I~azán szOkség van rá. 
SzOksé~ van, mert a nagy világ viharaival szemben csak az OSSze· 
fogás segilhel, mert az összefogás belső és kOlsó erőt kölcsönöz 
nek Unk, mert az a tudat, hORY nem val:!yunk magunkra, hogy a 
mal napon 20 millió unltérlt.s Imája l:Izálllstenhez, nekOnk mer,nyug· 
vásl, bátorIIésI, és reménységet ad. 

Sajnos, a modern technika még nem érkezett el ~dálg, hogy 
egy Ilyen készotékltel megajándékozhasson, ellenben az .stenl gond
viselés megajándékozOlI eRY hasonlóval : a képzelelIel, mellyel az 
1401 ~O".I'bb bonb,lluk, • lerbel/ távolsigol ruearGvlcUlh.IIUk, a! 



oceánokat átléphetjük s a különbözŐ dolgokat vala~ilyen ~ormában 
magunk elé állilbaljuk. Lelkele~nek ezt a ~agyszeru lula JdonS~~ál 
lJoztálok mOködésbe, mig fölsorakoznak. akik most ugyanazt teszik, 
amit mi. 

Ma minden unitárius templomban ünnepi istentisztele "" van, 
ahol az Igehirdetők bes~édtémája egyforma, Akár fölfelé, vagy le
felé tekIntesz a szomszédfalvakba, akár tovább nézel a m1slk Ho
m6rod mellé, ott is azt találod, Egyszerű, febérfalu kis székely temp
lomokban városok unitárius templomaiban az Ige ma errol szól. 
Dávid Fe~enc városában, ahonnan a szellemi fény szétárad: Tor
dán ahol az Ilnilárizmus életrevalóságát a legfényesebb szavakba 
öntOtte az országgyOlés, Marosvásárhelyen, ahol tOrvényesillk vallá
sunkat, Brassóban, abol a templom maga beszél vallásunknak a 
korral való haladásáról ; Biharban, Temesvárott, Medgyesen, ahol az 
unitárizmus régi dicsöségeinek helyein ma egyszerű kis imaház van, 
mlndenüU egy kOzOs téma foglalkoztat!a az Onnepre összesereglett 
gyülekezetet. De nemcsak a bérces hazában van Igy, hanem tul a 

' határokon ahol a mi nyelvOnkön beszélnek s m~g azon is tul, má':!; 
~ vlli\grészekben, ahol más nyelveken szólnak nagy katedrálisokban, 
szokatlan kO:!sejű imaházakban a világ minden táján, ahol unitáriu
sok élnek, mindenütt az van ma, január második vasárnapján, am! 
itt : Nemzetközi vasárnap. ' , 

Testvéreim I Amikor mindezeket halljátok- s ezzel kapcsola
-tosan a képzeletben ' magatok elé: varázsoljatok azt a sok templomot, 
ahol ma annyi unitárius sziv dobban össze, nem dobban·e meg a 
tiétek is? AmIkor tudatára ébredtek annak, hORY mindezt ugyanaz 

'a hit és vallás tes~i, ami a miénk is, ne II iIIetödlk-e meg a ti lel
ketek? Nem éreztek-e ezzel a tObb mll1lós tömeggel - bér azok 
közül nagyon sokan más nyelvet btszélnell: - valamI nagy lelki 
közösséget, szoros testvériséget ? Nem érzitek-e, hogy ez a nap li 
erősíti közöttOnk azt az össukölö kapcsot, meJ.v minket, a vil~gon 
bárhol élö unitáriusokat összetart? Amikor míndezeket magam ls 
képzeletben látom, lélekben átérzem s tudom, ho~y ma a világ 
annyi sok belyén oly sokféle fajtájú embert egy eszme hevit, a 
felolvasott igék jutnak az eszembe: • Valam! Istentöl születeIt meg
győzi a vllAgot és az a diadalom, mely mi"aayözi a világot, a mi 
lII\Gak.· - . 

, 

, 

Valaki, aki nem ismeri az unitárius eszmék ulját a ketdeltöl 
mostanig, aki nem ismeri az umtárizmus jelt'nlt'gi helyzeiéi ; ak i 
nem tud a multban és jelenbt'n VIVOU gyözelme~rö', a sok Jldddllal 
kibirl pr6bákr61, az meres~nek nevezheli azt, ha ma a f .. lolvasott 
igéket magunkra, a mi bilUnkre, vallásunk ra alkalma~2.uk. Pedl2 a 

·tények sok kal inkább igazolnak minket, mmt azokal. a~ik a mal!,uk 
hitfelfogását "egyedül Udvözllönek mondjak· , vagy akik kiválasz. 
tOllságukat hangsulyozzák s a keresztény elnevezés h.!lyell meg
kOlönböztetésOl .ker-esztyén" -nelr. nevezik magukat. ~ Mell il ml Ol
dalunkon, mint bizonyság 011 áll a folyton növekedes. a haladáS, 
mig a masik oldalon a bizonyhhatötlan fOltevés csupán, 

Unitárius Testvéreim ! Nem a mások elöl ti igdzolo1sért, hanem 
mdgunkért, hitünkböz va ló több szeretetért és raga$zkodasérl. ha 
máskor nem is, de most nezzünk vé~ig 37.on az uton és melön, 
amelyiken h,IOnk és Vallásunk idáig eljutOlI, hogy lássuk igdzohnak 
a felolvdsott Igéket magunkra vonatkoztatva 

Minden keresztény vallásfelekezet a maga el'edelél JéZUS 
tanitá,aiban keresi. Mi unitáriusok is oda vezetjÜk vissza a mienket. 
Tessz0 4. ezt annál is inkább, mivel a mi vallasos, hitbeli fel fogásunk 

_megegyezik azokkal a taOltasokkal, melyek il öib,JlabJn fönnmilrad
tak S melyekröl a legujabb kutatások IS megállapnOlták, hogy Jézl:S
tól erednek. Ha azonban az eredeltöl az Ö UIJan tovabb kisert:ük, 
ugy látjuk, hogy !;zép lassan ez a tanitas. elhOmályosodo~ t, sok~l.or 
talan teljesen megsemmisült, de azt IS látjUk, hogy vdldkl e tdnn,á
sokra gondot Viselt mert ujra és ujra eleire Itel!(.k, Olyan volt, mlllt 
a sziklák között foiyó patakocska, melynek nagy ak t dály?lI:kal kell 
megkOzdenie, SOkszor hosszu utat a sziklak alatt meglenme, , ho,gy 
SIk sima területre érhessen s gyözedelmeskedhesSék. Al. unHanus 
es;mék is igy éltek, fOlytallák utJU1ra1 sokszor hosszu Jdelg, senk~
töl nem lálva a lelkek mélyén, Az első kereszteny században, ami' 
kor téves lanltások állották uljál a Jezusl tanltáS?knak, e~r ,Samjr 
sala! Pál késöbb egy Arius segitelle Ismet napvllagra ha SZ a 'dö 

, I Ú· a elnyomta azt és osszu I n 
, zusl fölfogást, Majd a hata om Jr t:vszázadok tejtek el igy. 

kereszIül el: a hilfeJfogás Ismere~e~It~:~:~gáS örökre ellQnt, amikor 
Már azt Jehetett hInni, hogy ,az. 'J IlatoU A ' hataJom azon
Servét Mibály tanitásaihan ujra napvl ago • II bo a ml 
ban megpróbálta elnémUan! $ervétet Js. U~y lalszo ri CII.:&4n sar-
bllfelfo,4iun~ l&aWl eUonl I "'''iból, 1\II1~or a ,... • 

-.' 
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\Iéi alI.'. elnó'T1u'I, U~yWszlk azonh1n, hogy ncm emberi e rőszak :ls
\tod IS voll CI. a hHlCJfOl!lh, hanem h lc" rttk lelke által yczcrcUclve 
~cll u jra és ujra élem!. Sl: r v~1 uld,. " SocllluS Icslv4relc, maid meg 
Blandrll'" SlOlallatrák I1I rg ctl. Mlndl'zelenel '.u labb tn . crcddlbbcn, 
Ilonhan DAvid Ferenc hlvla elet re. A h<l ' /llom. a SO I E: l s~g leple Ilul 
a vl1á!.!oSSI'IRfd Ö hozla kl e fcl flJgást s öveielle mel( ennek alapjal/. 
A Ih.ugoladOk elnemultak, c h1lfeltOi(aS munkásait elsodor'a az ár 
dc többe sohasem tudl a clz<lrnl ezl a hlleslmól. HllIba Jöllek 8~ 
cllcnse"cs fejedelmek. hiába fogtIIk össze világI és egyhad felek 
hlaba IOf.!Iak ránk mindeni eo» hiába vádollak be mindegyre. miknek 
IIIrgvoll ak ugyan a maJ,luk mt:i;!rázkodta1ásal, az e'izmél, Ojy 'd Fc
rene hllél, al unltllrll.musl tObbé elllémltanl nem lehetet!, Iskoláinkat 
elvclh~k, IC'llplornainklól lIle~fosl t \.lltak , .lZYUt~keletelnkel más láborba 
Icrellék, de meg nem se !I!11lsHhdlCk, U~y lAIszik I s tcntől jOt l , Istcn 
alt at volt szcrCllclve Cl az eszme. Amikor a multIlI rOkulaljulc S 
lát luk mmctClckel. az alar lgél l a l álóna~ mondjuk, a ml vallásllrlk rll. : 
• V .Iaml I s t entŐl szQlClcll, tIIcRgYŐzl a világo!' Az adladlllorn, IImely 
megl/yözl II vi itIROl, a ml hItUnk ... 

Ez Ijlalság mellell azOnban ncmcsak a messzi mull. hanem 
8 ~ özel IIIulI és a lelcn ls lanuskodlk. A vlUgháboru minden "gy ' 
hhal nagyun mcgpróbalt, dc I CR.lobb~n a miénk et. A IC~IObbet egy' 
házunk vesdtcU. S a vll~Rháborti ulánnl Intézkedések IÍ l Y az 8nya
Riak , mini a szellemiek lerén iS a ml eRyh.l.zunkdl érintették leR
lobban. Az a szellem pedig, mdy a lorelmetlenséllbr.n, télt'kvf1s4r 
lasblln nyert kifelezésI, II ml hivcink kO,OU vonult el te(!vlhu'.,ahb 
formahan. t:s mégis, mér.: mindig élllnlC, vall:yunk és telentUnk vala
mit. 501, éppen ezek az idOk és prÓIl3k lettek erőssé élelképessé. 

Atnt~or ana gondolok , hORY 8 vllégháboru romjain, hORY 
halad tovább a ml eO!.yitátunlt, ho~y il nagy IIgr4r veszlesél!ek uUn 
ls milyen erössen álltak fdlal ; mikor arra gondo'ok . hllgy a sok: 
m'héuegeke, é~ prOban, ho~y á,kUzdOlte magá!; mikor atra Ilon· 
dolok, ho~y blvelnle ml1ycn bélor lélekkel vdl,oUák tn!!!!: unItariu!: 
mivoltukat s milyen sl.ilárddn állottak meg e hitben, utasllollak 
viSS1a mhlden lelkÜtt re vadészO ajánlalot, akkor a mt hltUnkel dla
dalumnak nevezem. mely mCl/:gyOzl a vlláiOt. Amikor arra Ro "dotok, 
b()![y tUlndcn ku\lurorsz.i..:bm Vit" tObb keve"iebb hlve en'lek: II hit· 
nek. IIUlikor tudom, hOiY fOlyton 81apurodlk a ml sd munk, amikor 
jJliQIl •• fIIIi"IO. ltooI 'I.QIIlf'lO tdl~Qj " QU. 'Dol .0"1 il lallllr-

II 

nek minket, ezt 8 bltet v.lli~k, Amikor A v~ lIaséllenes Szov jet ls e 
hl/hcz na(.(yon kOzcla1lO hlszekeRyd c I O~8d; amikor n ~ p nap után 
láthatjuk. hogy II fOtvlla(!osult es Sli1badsa",ra I Orekvő vilag m'nd 
tobban l:Ol.elcdlll e hitfelfo(.(á8 felé, lill kell /IIond~ nom, hogya mi 
hlltlnk diada lom, mely tI1cllgy özl a vllállol. 

Néhány évvel ezclőtt egy neves unllArlus leologus mlsulói 
körulon voll s ez ullában l :ie houánk ls eljOu. ElőadáSban Ilyen 
kijelentést lelt voll : addig ncm i<'sz 10 világ miR IlIln:lenkl unuM 'uS 
ncm Icsz. Az elOadás ul án "a!lokIK bC5Zéllck errOt s a kutOmbOzll 
felekczctUck n<lgyhanRu kijelentésnek Ollnósllcllék l'l 1. BILOnytH<l 
nem azt értettc, bogy IIZ unliárlus cKyhá1 tar.ld legyen, hanem, ho,ty 
ugy llIt."gbecsUIJe a máS vallflsos felfol/.ása l , ,"Iut egy unitárius, uRY 
tOrckedjék 8 lelklismcret és l/;ondolkozáS subac1Saj.{ lelé, mini ml és 
olyan élctfelfogása leRyen. mint neIc U',k . Ebben van es lesz dltld ~ l a 
a ml hliUnknck, rnely IIlcK kell ltyÓ1ZC a világol Ll'hel. hogy ml 
még lávol va~yunk eIIOl. dc hIrdetem, hnRY kOzeledünk chez, meri 
husz millió unitárius ncmcsak Imádkozik, hanem IOlgozlk is czerl. 
TI, akik ugyancsak belcltlrlozl ok ebbe. fár~dhilll'll~ lIul nLun~álkodJa· 
lok, hogy hitünket II világOl 111cgI!Y Ől.Ö diadalommá lehcssQk . Amen. 

- - -
Akikben a IOvö blztoslttatlk, 

Alapige: Préd. 12. 1- 3, 

Keresztény Testvéreim I Az Unilárius IIJus Igj Slervezel Ve-
1etősége, E6!yhazi Föt'lalÓSf1gunkon keresziQt, megkeresés! kOhJOI! 
~llIden lelkés1hez, hogy tlen II napon ifJusagl napol tartsunk. 
ÖrOmmel tcs1-.!k elegel a fOIhI vásnak , annál ls lnkáob, mert ma· 
Ram ls Illeg vagyok gYŐ1őd ve IIZ Ilyen napok n81(V jelenlŐsélleról. 
Sajnos. azonban a kOlOnbOzŐ kOr{llmények mega~adá lyozlak min· 
ket abban, hogy e napnak az O jetenlOségéhez méltó Iceretel ad· 
hllssunk S Igy az IfJJsagi nap mindOssze r. templomi Órára 1SUgO· 
rodlk össze. 

MlndenekelőlI azokra a kérdésekre akarok felel nI. me'yek fej · 
velOdheUek sok Ilk nak a lelkében, t::zek pedig igy hanl/;unak : szate· 
séRes-e az tfju~gl nap meglarlása? Van·e érleime ennek? E OilP 
.... 1"fla ••• I 'ijjog JUIUR'" kO .. lcbll • célbol? 
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Az elsO k érd~ste, hogy szükséges-e az ifjusági nap tartása, 
nem e~ felelek , hanem felel jenek a SZO!Ók , a felnöttek, akiknek 
mindéR voll , de ma mel! tObb pdnasluk van az j fjusá~r<1 . Ük bi· 
zonyara azzal felelnek, hogy na~yon is sz[lkséges " z Ifjusá~i nap 
l örlas8, hORY tanuljon egy ' egy keveset a ma eló ifjuság. A má
sodik kerdésre, hJgv van·e az Ilyen napnak értelme, azzal felele1c, 
hOl!yha igaz ól mondás, hogy az ifjLlságé a jövő, ?kk or az is igaz, 
hogy az ifjuság lI1aga a jövő. A jOvövel pedIg mlndte: kellett tö
rÖdni, dc ma igazAn még f" kOzollabban kell. A harmad ik kérdésre 
~dfg, hOIZY IiZ ilyen napokkal megyotlk-e a mi célunk hoz kOze
lebb, azl kell fdelnem, hogy !Icm nagy I ~pésse[ ugyan, de minden 
Ilyen nap bizonyos eredménnyel jár. Nagy vá rakat nem lehet epi 
ten i III ,ról holnaJ.lra, har.em csak Időve l , lassan, kita r tó munkával. 
Igy az Ilyen ilapOknak sincsen meg az a rögtön láth,l ló és lapasz
tilIható eredmenye, amIl ""gyon sokan vá rnak. Ha azonban egy 
ilyen nappdl csall egy rövidke kis lépéssel jutotIunk a célhoz ko-. 
zelebb, ha ('.sd k egy téglát is lellOnk .. jövő ép(l1eléhez, ha eE!Y 
meglevelyedeuel hiVlunk is V I S ~za a helyes ulra , maris hatá rozott 
eredményről beszelhetOnk . Ezerl van 3Z, ho'!y amikor a kényszer
~ Or(l1 menyek mi el U az ifjusagi nJp cSilk Ilyen kere lek közölI mo 
zo~hat és mégis megtan juk, azt azérl tessz Ok , mert tudjuk, hogy 
arra szükség van, lál(uk. hORY igy is értelme van és hiSSZÜk, hogy 
annak jótékonyeredmenye el nem marad. 

Manapság az emberek minden alkalmat , módot és lehetöséget 
megragadnak arra, hogy az élekl szebbe, boldl>gabbá le,lu'ék s hogy 
a )ovő! bl zlosil~áll. A vezetők, akik hivalva vannak eS!y jobb élei 
kialakulására, egymásuló\n fedezik fel azokat a lehe tőségeket. melyek 
állal hol a Ryermeksercget, hol az ifjuságot, hol a felnőlleket pró 
báljlk meg a helyes irányba terelni. Igy , ezen az uton szOlelleic 
meg a kOlönböző napolI, A hősOk napj,,", az anyák n4pja, az al· 
koholellenes nap, a takarékoskodásl nap, a szOvetkeleti nap stb,. 
min'" ennek at elgondolásnak az eredményei. Ennek az eredménye 
az ifjusagi nap is, 

Van tehát ennek a napnak célja és oka is. Cella az, hogy az 
emberiség egy számouevö csoportját, a mindkét nembe!! if]uSágot, 
akik a jövendö hordozói, e nappal ls figyelmeztessOk arra, hogy 
• ,Ovcn~ól 111'1010& lII,noyl lOk I.,~.I 111'& ,.',"k, bOlY lolyloool 
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ébersej;!:ben tartva lerelgessok arra az ulra, melyen C!!RY lobb jOvő 
vé!rakozik reánk, Oka pediE a S'lüksfgszf'rOsée"len rejlIIc Nem aka
rom tu lságosan sOtét Szinekkel fesleni a ielent S a benne étö mal 
ifjus~got, de a több oldal ról erkezö panaszok, az eRyesektOI és 
társadalmak tól, a szülőktől és t ávolabbi~któl nyeri értesülések al! 
mondják , hORY az if lusáRot akár ilyen napoknak a rendezésével, 
akár más uton, de hiva lása maeaslatára kell emelni. Amikor ezt 
magam is látom és minden eszközzel a céll nolg:\lni ak~rom , nem 
arra al. eJlenlé!re - nevfIzero - meR nem erlesre II!nndolok , mely 
az idösebbek és az if iusá l!: kÖzölt 'ennáll, hiszen az mindé,! meg 
voll és mell! is lesz talán örökké. Nem is arra a távolságra gon
dolok, mely ifjak es Oregek kOzOIt áthldalhatallanul áll , melyet a 
naey kork Olömbseg szOl. Nem is arra a kOlönböl.Ő fölfogásban 
reilŐ elszakadásra lI!ondolok, mely a konzel vativabb OreRek és az 
ujabh i rányt képviselő if jusagban testesül meR. hiszen ez is réRi 
ke!elü, hanem arra, amely nem volt meg a mullban. vaey hel rést
ben is voll, az a maj idök ben el kellf'ne. hoev H1niék . Ma minden· 
kinek számoln i" kell azz al , hOR.Y rendklll ílli időket élOnk , de ezzel 
kü lönösen kell. hORY számoljon az ifjusáe, S amiképpen száml)! vet 
ezzel minden if lU S megá ll ja a helyél, aképpen epiti a71 a jövöt, 
melyet oly na2yon vár mindenki, 

Kedves Ifj~k ! Ne értsetek emgem félre és általában minkel, 
akik már kinö\lÜ llk az ifjusálI! köreből En nem akarom meetillani 
azt, amil a bölcs Prédikálor ajánl. hogy ftÖrvenjezz ifju a te ifju .. 
só\godban ", söt magam is azl akarom, Atcarom, hogy derüs arcu, 
mosolygóS teki ntelü , j ,~ked vü ifjusáf!a legyen a mi h funkoak. Aka~ 
rom. bogy az if juSág meglalálhassa fl maga vidám lársa!;áeát, h02Y 
a ma il iusáJ!:ának eletébc l ne tOröltessék ki, vaRY ,zámüztessék az 
aszakast, a'llelyben a ma Oregjf'inek al. ök fiatalságuknak az idei~n 
reszOk voll. Hadd neves!\en, hadd dalo' jon, hadd vif!adj'm az ifju 
a maga il jusáRának az Idején, hiszen erre szüksée van Ez velejá r 
;'z if juság vermérsék lelével, lemperamenlumával, KOlOmben sem kj· 
vánatos a magábazárkózotl, mindent6] elhuzódó, öSSZo;ozsui!orodó, 
szomorkodott pipoRya ifjuság. Az i yenek alif!ha tudn ak megfelelni 
a reájuk váró jövendónek, 

Mikor azonban ezl mondom, nem feledkezem I"eg arról sem, 
amire az ige fiS!yelmezteH az ifjuSágo!. Minden jókedvnek van ha· 
tára, amely a léhaság elölt buzódik meg. Minden örvendezés kO-



14 

lbll 011 IleII, hogy lep:ycn I komolysáR ls, mely "Jtyelmeztct I ICR 
n8Ryobt- dC!rüben ls. Minden flal<lt08 IcmperJrnCnlufII melleIt fa meR 
kelt Icnnlc minden Ifluban II ferelósség érzése. mrly II lelen pllla
n.IOfcon túl ls Rond fllkozásra k~sllc ll . Nem I. IchcI, dc ncm ls 
Izab,:I lern u: Iflu~Rnak mallá nak. lIem azok hozd llrtozó/nale 
mlndco hIM/, lul7.1181, mClloollás l léi1!1 k0111.11yllllanságol éa kOnnyel
mOteQcl ula' eliniéIIJI hOl/yhAl Ifj II! ó k ea m~jd rIIcllkomnlyodnak, 
ha kOl/elkul1l 8 kom Ily élcl. Nem. meri könnyelmu IfJuaá!lból al/I(ha 
len derekasan hclY ldllÓ 1,IhIl~daln rJI . M inden !I iti lak 8l<1molni. kell 
lIlu l hORY II jOvötrl 6 m ~ g" ls il fclelÖlt, Tudnia kell atl, ho~y 
mInden lell e egy duab léRliI 'ehet il 10v4\ épÜletében, ha az mell
Itlelö Icll , v~Ry CRr dIónyom ahoz II Sithot , melybc a 1111 Il)vönk 
hanloUaltk el. 

Nl"m il olyan rtla , mCSSlDllnen lOU vendégeket kalauwllam 
el Urdnduld.sukra. A hely almYd 6ket vi ttem, i. meraJ voll ciOltem. 
Gyermekkoromba n l oklllor fd rlam oda khánduln!. Emh!ketlcm. 
h~y 011 eRY I1~P forrds VO'I, am elynek lIuta vité bOI mal(ilnl ia 
sokllor ollollam ellesli u omiu5llRomal. Vend~gelm fA radldk és 
uom lAsak voltak . Arra IrAnyHollam hdl . ahol atl a forrást Hultam. 
Amik or 'tOllban od lI!rlOnk, melllepödve hUl am, hQ'ty a kis lorras 
helyén t'$lY jókora lóca .. képlŐdOll, amelyet sAs és nád veli kOrO!' 
A vlz.ben kis áll~ l kak u8lUltak és tava rták a vitel, melynek fel. 
súnél jórést t belcpte il aá raá.sz.Old békanyál EI3l orult a 8z1vcm, 
amikoI rdgondoll llm. OO2Y ml ls leli abból a keJvCl. tlsLla forrásból, 
.hovA annyi fIloltSlOr klrándulnl I ~ rl a m. 

I!ppen Igy 81J1f ul cl a lIlIve rn, amik or némely " junak • Ste· 
mibe néuk. melynek lIutada"'l rnlS Z társaságok. erkOI slclen 
elelmód. Itves utak )4'~sa. haml.s aondolalok lítplíti.ha lIv,nt mea . 
I'yenkol" elKondolom : milyen Ustla fénnyel csillagait az a kél nem 
at ell6 vallUórdn. hO(!y raavoaol! a konflrmít "~kor ~ mivé Ittt, 
n.n t nem vlllyettoU a maRa lelki ~le l trc . Oh, meri az. Illu egéu 
titie, elaondotet51 lük röződ lk vl~St.a I IZtmek tekinletében. 

Al. anya Ili vi éanak van egy törvénye, mely lZerln' az. esni 
Induló tesi 10111011 nOvekv6 IitYQfuságwal Siet a melybe, a fOld lelé, 
ahovct il lold Ihoktal05 erői vonnak E,. törvény, alubadesés 
tOlvtnye, nemCIIk lll: anyl(l;l vlhi llban érvényelDl, hanem a lelki 
életben II. Al .." Ifju, aki ncm ludol! eUeniilnl emberi ~y.rIO"· 
Ralnak ts eUndult lelclé, ,lIgba tud majd meltllo! ti vl" ulérnl. 

1'5 

Fdj nhnl a lelllln le'el~ haladó IfIui. akII hlí Z, VOl"l a ms2" 2yar· 
IÓlléRI mindenna p ~yor8i,bb I fmpób~ le fRéllzen a mélYIléK!"!. Sw
moru arr a RondaIni, bo~y milyen jövő is vll r arra az lfju' ítgra. 
amely a I('jlön n ár left lé indul! . Szomoru lelll a .szAmonkéré5. 
amikor a jövő , a gyeImekek, az unokák 3 a lli rl tlntJem számonkéri 
al i, hOIlY miképpen élt a ma lfIusítga. 

Blzony. ra h ~ lJolIllok a MíI1url tauk rór. A vnítlZháboru alaU 
011 érle fl lef,(m.pyobb veszlellée It arcu hadf' lé l A mrgln.toH és 
a harc mCleJérOl ész. nélkOl mef hl1 ll aló 010ll l hadwf'g ntkl roha nt 
az InRovanyO! tala jnak. ahonnan IIllán nem voll menekOIés. Ezré· 
vei IOlytdtek el a Sll1érdnak Utuó lOldfOvel lal'l alá t s vesztek 
oda. A lelki éleI ullal mentén lIok az ily tn IllIlMd r .. k lálszO tnRová
nyos lala I. amely a mellRondolalllln ul rohanóka l melZsemmlllileni 
Igyekszik . Aki elveszill I helyes ula i. ő k! ~Sl nt l~ ol rohan él senkire 
scm ff,llyclve !őr l e l, az kOn nyen belelévedhel azo. ba n Ing~vá
nyokba, ahon nan allRha van vls5la ltr~ ~ . 

Ulu Tt'slY~le m I Ez a nap ~s a hltl1ol1 példá k fleyelmezle· 
lök akarnak lenni, hOiy ha e~y ls voln .. közOltetek olya n. ak i uva
rOS lekinielIci , a 8zOlbadeitl 10rvtlnye ala II rohan il Mazurl tauk 
felé. az essék gondoikozóba a maf{a I lcle fOIOlI. . Ne Rondoljálok . 
hOf{Y a mOSCIlyt aLarom afcololcrOl lelOrÖlnl. hOR Y a nevdési aka
rom eUollanl, hogyalókedvel t il It vidám dall akarom száműlnl 
élelelekböl. Nem. hiszen II Prédikálor ls azl mondJa: .t)rvendez.z. 
ifju a le Ifi~godbln·. Sől az' ls tudom. hOIlY az OrOm ,,'ellero, 
hOf(y a vidámlág az !fiu ~Ieltben az a napsugár. amely elOzi a 
pcné.'lZ vIrágalI. CSlk azl akafam, hoay minden Itju illa l a ludai· 
lal Orvendfen, vigadJon .il m'll' nfusáadban, hogy BZtrt az életért 
Islen IItlelre vonj. 61, Azt '''8rom, hoav a ma ifjusága, akinek 
'8${adhatat1anul nehezebb IOrs IulolI oSltátyrt31UI. mini annyi sok 
kor IIiu!ágának, ~reue .t a felel6"~R "ilyet I. amit YáIl"lnla kell 
Onmawa. lala és eg)~l:I IOyOje érdektben Azt szeretném. ha az 
Uju"ítR nem a Itha neveleUen5c(lre és Onfegyelmetlenségre valló 
élelben leloé meg Orömél. hanem a kölelcSSé,llck pon los tetJesltésé
ben, szIvének IIszl.a.i:"jban, lelkiismeretének nyugalmában ts lud.1.· 
&ának Ryarapllásában. 

Ha Ilyen Ifjak leszlek, ha mlndnyítlalokal etek a ft,llyt:lmet · 
leléstk Ilyenné ludnának: tmnl. akkor nem kellene félni a IOvöl61. 
Akkor a ml IOvendOnknek olyan alapokat r,klok le, melyet Rnkl 

• 
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soha m~ nem dönthet . . Akkor nem lesz . hiábavaló az az álom .. 
Imádság és reménykedés melyben a boldog Jövőt, IlleMleg e mul
t,t és jöv6t megbDnbödötl nép él. Amen. 

- - -
Az étet megiartAsa. 

(P.'uncl be81~d ,) Al· Lk g 24 aplge : '. . 
Kere.c;zl~"v Tesivéreim I A kQIOn~özó eil:yházak a rendes 

poll?ári esztendőn klvQI mtlg eRY más évet is ismernek: az egyházi 
évet melynek beosztása és szakasz~i szerint is, többé-kevésbbé 
iRlIl~dnak , Valamikor régen . amikor az e~yház több tekintélIvel és 
ltúllyal lépel' be az államok életébe. akkor osztódott az idő ugy 
fel, hOl!v annak el!yes szakaszaI és nap jai az egyház feje. Jélus 
kOré csoporlosuljanll\(. Ez év és annak beosztása olyan közismert 
volt akkor. hogy so~kal Ink~bb Ig.uodtak az eQ:yházi, mint a pol
Rári év beoszUsalhnz. Amlnl azonban az egyhh világi befolyása 
és tekintélye h~nyatlnfl, ugy veszitett halás~ból az egyházi év is és 
lelt mlnll Ismertebbé a polgári esztendő. Mi unitáriusok, amikor, 
mint egyház meRalalcultunk, ezt a beosztást már h!y kaptuk. Bár a 
mi hlttétele/nket, felfogAsunkat. egyházi élelrendOnket az egyhhl év 
egyáltalán nem befolyásolja, a gyakorlati életben, mert más keresz
lényekkel kOzösen összekeverve élank, tudomást kell vennün'< az 
egyházi év beo ;dásairól és részben alkalmazkodnunk is kell hozzá, 

Az e2yházl ével véve alapul egy olyan Idő~za\caszba léptünk 
az elmult héten. melyet e~vhhi nyelven farsangnak nevezUn\(, Az 
~yháZi éveszakának eredete a messzi multban keresend6 . Régen, 
amikor a nappalok növekedélét. me~hosszabbodásAt Ismét észlel
heUélc . bOldQ2 OrOrnul!ollgásban lört kl az ember, bogy a nap meg~ 
fordult pilyáján. A nappalok rövidalésében és az éiSzakák meg
nyulasában eRY harcot lállak s mind szomorubbá lettek a sOtétség 
gyözelmén, ámde mikor látták, hogya nappal győzOlI s minden 
nap nő, a nappal na~y lakomakat, mulatságokat rendeztek, örvendezve 
annak. Ezt a .régi szokást ma~ával hozta az ember a keresztény· 
ségbe ls. A keresztény e~yház sem törölte et hanem igyekezeIt 
annak poaány tulkapásalt letompUani s az egyházi évnek a farganR~ 
2'111 el!V olyan vidámabb Szakaszát teremielte meg, melyre Szüksége 
van a léleknek. Nem vagyok ellensége a farsangnak, sőt hirdetem, 

t 
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ho~y az éle! ~zer gondja, annyIféle terbe, me~sz~mlá lhalallan baj 
közölI vergo~o embernek szO ksé~e van egy vlr1ámabb idö k 
amikor feledm próbálja a sivár jelent s vidám lársaságokban s~:r::~ 
szórakozások ban készol a komoly élei küzdelméhez. f:ppe~ ezérl 
laJlollam SIOksé.geSnek. h?I!Y ne engedjem a farsa ngol ugy elrOpOlnl, 
hogy e helyrő l IS ne szól jak róla. Azonban ne vegyélek Unnep
ronlásnak. ha a farsang komoly intelmeit is föltárom és ta nulságait 
elő tökbe: lárom. E löre~vésemhez a lega lkalmasabbn"k találtam azo
kal az Igéket, ":IeJyel fö.J~lvastam eJöttetek : • Valaki akarja 3Z ö 
éfelét megtartam, elveszlh azt, valaki pedig elveszíli az ö élelét én 
érettem megtartja azt." • 

LépjÜnk hál közelebb az ige igazi értelméhe'l. 
A felületesen gondolkozó ember előll az emli tell szavak ért

hetetlenek, különl1snek és ellentétesnek lá tszanak. Meg1artani az élelet 
és mé~is elvesziteni, vagy elvesziteni az életet és mégis megtarlani 
azt? Hogyan lehetséges ez? - kérdezhetik sokan. Ha azonban 
mélyebben tekinlOnk az Ige értelmébe mindjárt világosabb lesz az. 

. ~bban azt biszem mindnyájan egyet értünk, hogy az ember 
mrnden Igyekezete aköríll forog, hogy az élelét meglarthClssa. Oon
dolkozzalok csak J Vajjon nem ezért dolgoztatok, fáradoz1ato.k s 
lellelek éjjel ;s nappallá eddig is. Az elsuhant évek. az elvégzelt 
munkák, az elhordozoll életterhek mind erről beszélnek . Vagy fi
gyeljük csak meg önmagunkat s meg fogjuk Jálni, hogy milyen nagy 
érdeklődéssel visellelOnk mfnden olyan dologgal szemben, amely az 
élei meglarlását célozza, Milyen nagy figyelemmel hallga tjuk az erre 
vonatkozó orvosi tanácsokat, milyen mohó kivancsisaggal olvassuk 
az élet meghosszabbilasáról szóló uJsaghirdetéseket, köny veket . vagy 
milyen szivesen hallunk az orvostudomany fölfedezte korszerú lap
lalkozas felé. Mindezt abban a reményben tesszük, hogy az életet 
megtarthassuk. Ezért az a rohanas, lótás-futás, rekordra :iiletés, 
megállást nem ismerés, a minden óra vlrágánalC a leszakilás~. 

Természetesen ezt nemcsak az egyes ember, hanem az em
berekből álló társadatmi közOSségek is igy gyakorolják. Minden 
társadalmi alaku lat, fajok és nemzetek ténykedéséról ezt lehet le
olvasnI. Tudósok, politikusok, nagy IlIneelmék mind csak nért fára
doznak, hogy valami uton-módon egyesek és löm('~ek életét bi:t.lo~ 
slIsák. Ma egyik, holnap a másik elmélet lát napvilágol. Ma ilyen, 
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holnap olyan elgondolásokkal állanak eló. mini otyano~kal. melyekkel 
a vesztébe rohanó társadalmat, a széthulló nemzetet, éI2: Osszeomtó 
emberiséget meglebessen menteni, Az élet minden áron való mrg
lartásának munkálása eredményezte a társadalmi osztályok szél
válásál, a felekezetek: közölt levó étes , határvonalak at, a fajok lul
IOIt náclonalizmusa!, országok eeymhtól való ellávolodá~ál. Ennek 
al eredménye a fegyv~rkezés. a háboru, az emberiség végnélküli 
jajja, panasza. 

Testvéreim! Nem nagyhangu, megfontolallan kijelentések 
ezek, hanem való Igazságok, melyek annyi oIdbIrói kiállanak felénk. 
Napilapok jelentéktelennek lálszó hirei, éppen ugy. minI nagy világ
történelmi esernényekró! való beszámolói, fcyaránt mellelte lall us
kodnak. Iti rablás, ott sikkasztás; lU gyilkolás, ott tömegmészárlás 
és tudom ls én milyen rémhiSlOrlák szmelnek mell mind csak azért, 
mert az ember az élelét mf'g akarja tartani s ez igyekezIében az 
eszközökben nem válogat. ~s ezt leszik a társadalmak, nagyobb 
embercsoportok is. Vámsorompók, határmegerösilések, az országok 
életének megtartásáért tör/énnek. Reverzálisok, kényszertérilések, 
keresztény nevezetre nem mtllló egyházi intézkedések egy-egyegy
báz életének megtartása jegyében bozainak s azokat a kutatásokat, 
felfedező expedlclókal az emberiség mcgtariásá nak reményében in
dit ják el. Egyszóval minden ennek a lei!yében törlénik. 

Vajjon eléri· e a törekvés a maga Célját? Nem I Mert aki 
minden áron, minden eszközzel, minden módon meg akarja t~rtani 
a m~ga élelé~. elve~zí~i azt: Ezt nemcsak az éveuedes Ige, hanem 
a mmdennapl elet IS Igazolja. Az élelet minden áron megtarlaui 
akaTó ember éppen olt lép a veszedelem uljára, amikor az eszkö
zöket ~em válogatja meg. Az ilyen embernél nem fonlos al-, hogy 
menn~1 szennyel szerezte a pénzl, csak pénze legyen. Az Igaz -
mondiák némelyek, - hogy a pénznek nincsen szaga, de van annak 
az ~Ie'nek, melyet a szennyes eszközökkel szerzeti pénz ronlott 
meR· V.a nnak, akik nem bánják ha szemétdomb is. csak magasab~ 
ban. állianak, halalmasabbnak IOnjenek föl, pedig az ilyen halalom 
segllségével meglartani akaró élei hamar összeomlik. És igy, lová bb. 
LeglOboen az é~et utolsó óráiban, a nagy leszámolásnál éhrednek 
rá arra, bogy hiábavaló volt az élei megtartásAra irányuló minden 
akaratuk, mert elveszett az. Példák Igazolják azt is. hogy az az 
egybh, mely életének meglaTtásáérl minden esz~özl mcgTadotl; 
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háborut viselt, bitófái készlletl, méglyát gyujtott, szent Bertalan él
szakát rendezell, mennyit veszileU életéböl, Hasonlóan az az ország, 
amely mások elnyomatásan, aldözésén, eröszakon és foglipráson 
akarja életét meglartani, elveszili aZI, hogy beigazolód jék minden 
vonaton az ige: ~ Valaki az ő élelét meg akaTja tartani elveszili azt." 

Ennek az igének azonban folytatása is van, amely igy hang
zik: "Aki pedi~ elveszili az ő életét, én érettem meglarlja azl.· Elsö 
hallásra ez is olyan érthetetlennek látszik , mint az ige elsó része. 
ElveszHeni az élelet és mégis meglarlani? TalAn világosságul 
szolgál az i~e megértésénél, ha a hangsulyl ma le~zuk, hogy 
"én éreltemM. 

Ezt az .én érettem- lelszót mások is használják. Ezzel a 
gondolattal indu lnak az uj házasUTsak is, hogy egymáséTt engedik 
elvesziteni eddigi élelQket, hogy abból e~y családi élet legyen. Ezen 
a gondolaton épül fel a faj, az egyházi és a társadalom. A külön
bözó élelek összelevéséböl, melyek egyénileg elvesznek, áH elő a 
közösséR, melyben az egyénileg elveszettnek lálszó élei tartaUk meg. 
Minél Inkább elvész az egyéni élet, annál inkább él a közösség. 

Ugy képzelem ezt el, mint az órát a maga szerkezetével. Az 
óra sokféle anyagból van lIsszeléve. Talán nikkel a rámáJa, rézbő l 
voln nak a kerekek, arany a mulató, acél a rugó, kaucsuk a számlap. 
Ezek együUvéve alkolják az Órál. Külön-külön mindenik elveszi
teile étetét és az órában, annak mOkMésében élnek tovább. Ha pedig 
valaki egy órára néz, nem azt mondi~, hogy az egy kis nikkel, Téz, 
aTany, acél, hanem azt, hogy óra. A közllssegnél is igy kell, hog~ 
legyen. A család legkisebb tagjában is a család él tovább, a faj 
bármelyik tagjáról az egész faj lükröződik vissza, e2:yetlen keresz
tényben ls magát a kereszténységet kell, hogy ~eglássuk. S ha 
mindez nemcsak látszat, hanem valóság akkor válik az ige valóra: 
• Valaki elveszili az II életét megtar1ja az'''. . 

Az élet ilyetén megtartása csak idöleges. Tartama a sing, a 
közösség fönnmaTadásáig larl. Jézus azonban tClyább menl és az 
élet örök megtaTtásáTÓI beszélt s ezl abban láUa .elérhelönek, ha 
va laki ő éTette veszíll el élelét. Ennek érleime pedl~ az,_ hogy Jé
zusér!. az 6 tanJtásaiért, az ő szellem éért lemondani önzO életQnk 
szolgálatáról fll lhagyni a tesli élei és jÓlét folytonos munkálásáról, 
letérni a muió Orömök ut járól, egyszóval elveszileni a Jézushoz nem 
méltó élelel, hogy meglaláljuk az lsten elllll tetszetős éjeIOnket. 



A farsangi idöszak a maga szel rem~vel és félreértelmeze.U 
jelentésével az éleI megfartása ellen van . Különösen azoknál,. ókrk 
ez egyházi él/szakaszt megnyujtani szok ták, akiknek egész föld, ele
takel a rOiszul értelmezett farsanl! szelleme tölti ki. Az ilyenek 
elveszitik életakel s mivel nem Jézusért, az ö szellt:;mében teszik 
ezt. hanem közös váRyaiktól vezetve, helyébe nem találnak másikat. 

TestvéreIm! Az élei megrarlJsát célozz~ az az intézkedés. 
mely csaknem mindenfelé kiterjed. hogy az új, épOlő házak alá 
belon fedezékel kell épiteni a ~áztámad8sok ellen. Némely nllgyobb 
városban a házak alalt már e2ész forgalmas éleI van, mivel ~zek a 
gázpincék össze vannak kötve egymással folyosokkal. VégÜl az 
ember, hogy életét biztosilS3. l:gy szép napnn a föld szinéröl leköl 
tOzik ezekbe a modern barlanRokba. A legujabb példák azl i~azol
jék, bORY az élei meglarlásénak az a módja. ha az az emberi szel
lem. mely az emberi a fOld alá kény izeriti, elveslne Jézuséri S he
lyét a Jézus szelleme foglalná el. M ilyen R:yönyörű valósálZgá lehelne 
akkor a ma érthetetlennek látszó Ige: .Aki elveszili az ő élelét én 
éreltem, megtarlja azl." Amen. 

- - -
A ml böJlunk. 
(BOjti IdOuakball.) 

Alapige : MI. 15. Il. 
Keresztény Testvéreim I A sebes szárnyakon sletö idö ez 

évben ls közénk hozla azt az i dőszakaszt, melyben Jézus életének 
legragyogóbb, de egyben a legme~rázóbb szakasza elevenedik fö l 
k~pze!etQnnkben és lé~ik a mi gon~olkotáSunk liöz.éppon ljába. Ezt 
az Idoszakaszt egyháZI nyelven bÖJInek nevezik . amely elrle\'ezés 
nem !lmeretlen előttünk sem. A bőit az egyházi esztendőnek azt a 
részét k~pez;i. melyet Jéius szenvedéseint'k és halála elötti megpró_ 
báttatásBlOak emlékére szentel a keresztény Világ. Ezeknek a gyá
szos és szomorú emlékezelü napoknak a m~2ünneDlésébell, ha kOIOn
böző módon is. de részi vest valamennyi felekezet mert mindany. 
nyiunk hite ":,ee:egye~lk abban, hOl!y a szeretet le~nagyobb pr6fé
tllJa lezus mmdannYlunkért, az egész elOberisé~érl szenveden és 
áldozta fol nemes életét. Ez idÖszak megünneplésének módjáb40 
llzonban már meSSzi eltérnek eeymá!;lól a kQlönbözö felekezetek 
V-inn:ik eRyh ~':Jk, akik a b5jli idösZlk . kc-zdctéve\ külö:Jbözé' ~(\!s6 

• 
• 
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szokásokat vezetnek be, mások meg az étkezést rendszabályozzák 
meg és kOlönbözö él eleklő l való megtartóztatást kivánnak, mások 
ismét a lesi sanyargatását tartják szükségesnek. Mindezt azért teszik , 
mert ugy vélt k, azt tarl ják, hogy ezek által a hivő keresztény a 
legméllóbbá leheti magát a Jézos szenvedéseire emlékeztető napok
hoz, bőjU idöszak hoz. 

Nem akarok most itéletet mondani ezek feleli, sem biráia
loU gyakorolni a kQlönbözö felekezelek ilyen irányu megnyilvánu
lasai feleu, legyen mindenkinek az ö hite szerint, hanem a ml fel
világosulI, szabadelvű gondolkozásunkat annak igazsáRát és helyes
ségét szeretném e kérdést ille tőleg megvilágilani magával a szent
irásnak a fényével. 

Az egész bőjti időszaknak lényegében - bármelyik felekezet 
szempontjából nézzOk if> azt - célja az, hogy az emberi, a hlvó 
keresztényt e!Ókészilse. a nagypér.tek s a husvét befogadására. Az 
csak természetes, hogy nem a testi, hanem a lelki embert akarja 
elökésziteni erre. A lélek pedig fOggeHen attól a tápl~léktól, ami! 
az ember elfogyaszt. 

Az bizonyos és el vitázhatatlan, hogy az akarat és jellen kia
lakitására hatással van az Onmeglartozlalás, a lemondás, a testnek 
próbára levése, a lesti kivánságok fölé való emelkedés mindaddig, 
amig az m4gától jön és nem gépiesen ismétlődik me~. Ha azonban 
a lélek tisztasága és nemessége csak ezen fordulria meg, ug~ .a 
legangyalibb lelk ü ember az volna. aki a legnagyobb rekordot áUrlJ" 
fOl a koplalásban, vagy azok a börtOnben lakÓ gonosztevők, akik 
egymásután kezdenek éhségsztrájkba. Ezek jók arra, hogy al embn 
Irlpróbá1!a magát és vató azoknak, akiknek szOkségOk van apróbb 
kis próbák ra, hogy a nagyobbat kiállhassá~. Vanna~, akik egyene
sen mindeneket azzal igyekeznek elérni. KrlOznek bIzonyos Célok~t . 
annak eléré'séért böjtöt fogadnak. Teszik azzal az elgondolással, hogy 
az önmegtartóztató él eltel kiérdemeljék vágyaik belelJesOlésél. Van 
nak, akik egész életüket Igy élik, él ték le. ~kjk fél rehLlzódla~ II 

Vi lágtól, az emberi társadalomtól, a mindennapI élet zajától és mr~· 
den földi é.) testi élvezettől me~lart6z latva élték le életoket. Vollak, ak~k 
nem csupAn lemondottak , hanem bizonyos I1nsanya rgaláso~ka l I ~ 
klnozva magukat igyekeztek élelelgondolásuknak elegel lenm. Ezek 
a világ és nagyon sokak szemében nagyokká leltek csupán azzal. 
boi)' bllonyos ételek tOl mei1arlózlaUák maiukal, lemondottak Ipl91 
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örömökról, azzal, hogy böjtöt tudtak larlani egy életen kerezslDl. 
Nem akarom el viIaini az ilyen élet érdeméi sem, mely abban 

csucsosodik ki, h(lgy példái mutat ezeknek arra. hogya . test felelt 
miként lehet uralkodni. De vajfon a világ és az emberiség nem 
veszifeU·e akkor az ilyenekkel, amit or az élei kOzd61eréről, az em· 
beriség boldogságáért foly ó munkától elvonultak. Ha mérlegre ten
n6k, könnyen megláthat nók az eredményt, mely vl1ál:0san megmu· 
latná, bogy az emberiségért, az emberibb élei kiharcolásáért ki telt 
többel. Az·e, aki elhuzódva a világtól böjtölésekben, tesll sanyar
gatásokban élle le életél, vagy az, aki bordozla a mindennapok ler
hél, mindennap fe lvette a keresztet és kOzdölt, munkált ~gy szebb 
jOvendÓérl? Azt hiszem a dö ,tés nem nehéz, az eredmény világos. 

Ami pedig az emberiség szempontjából nézve Igazság, döntö 
jelentöségű és megállja a helyP.t, az az egyes ember szempor,tjából 
ls meg~lt . Ezt legjobban ilyenkor a husvét elötti időszakban láthat
juk, amIkor magunkat elö akarjuk késziteni a nagypéntek és a 
husvét befogadasára. -

Az igazi keresztény emher lelke mélyén ott kell, hogy éljen 
az á gondolat és elhatározáS, hogy ezeket a napokal, melyek jé· 
zus szenvedéstörténetére emlékezteinek s a nagypénteket és husvé
tot megelőzik. méltó lélekkel élje át. A legméltóbbak azonban akkor 
leszilnk s lelkilnket akkor lesszlIk e naphoz és az elkövetkezendö 
Onnepekhez mélfóvá, ha Jézus meghagyása szerint élünk. Ö pe· 
dig sohasem mondta azt, hogy bizonyos ételektöl larlózko:ijun k. 
hanem azt mondta : "Amiképpen én cselekedtem, ti is ugy csele· 
kedjetek .• 

Ha azonban ma k.örUlnézÜnk a uagypéntek és husvét felé 
~özeled6, böjli idösza.kot élő keresztények. sokaságain, Ézsaiás szavai 
Jutnak. eszOnkbe: .Mlcsoda bÖjt ez ? Az ételektő l tartózkodnak 
fejlIket lehaJt jAk nagy szomoruan, mint a kák.a, de a haszonlesé~ 
van az eszükben. Aztán perlekednek Istennel, hogy az 6k. bÖjtjOkel 
lássa meg és aszerint érdemesltse öket. Hát nem az-e a bő jt hogy 
megnyiSd a gonoszságnak bilincselt, az igazságnak. köteleit meg~ldjad 
és hogy sUlbadonbocsáfsd az elnyomottakat? Nem az-e, hogy az 
éhezőnek megszegd kenyeredet, hogy a szegény bujdosót házadca 
bevigyed?· Szóval mar Ezsaiás próféta megszabta az igazi bOjt 
milyenségé!. A mal böjt sem lehet más. Nem. mert ma mé~ Ink abb 
halljuk, boi)' az emberi oem az fertózteli meg, ami a .,aJon be-

, 
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megy. hanem az, -ami a Szájon kijön. Nem a bizonyos ételek és 
azoknak élvezete tesz méllallanná ehhez az Idöszak hoz hanem 
a gondolk ~zá~ és ,életmód, amely kivetk özteti az embe;! emberi :: 
kere?zlénYI mlvoJr.r.!:lbó1. Tagadhatatlan, hogy a beleg testben a lé. 
[ek IS megbetegszik, a megfertőzött tesi rendszerint megfertőzi a 
lelk el is, de ez aligha vezethető le abból, hogy az ember táplálja 
a testet. A Icstrek s.zOksége van a lápJálékra, kCIIOnhen a lesti 
sze~vezet legy~nROI cs vele legyengül a létek is. Elveszili akaratát 
a kisértésekk el szemben ellenálló képességét és könnyen hajlamos 
lesz .a rosszra, a bOnTe, a megbotlásokra. Tévedés tehát azt gon
dolm, hogy a lélekre nézve a legjobb fölkészCl lési lehetőség ha 
ebben az időszakban bizonyos ételekt ől megtarlozlatJuk magu'nkal 
Nem tesz az minlret jobbá, nemesebbé és azol.:: az ételek nem I~ 
ferlözte!nek meg senkit sem. 

. D.~ igen sokszor éppe~ az feltözleti meg a lelkel, ami a 
száion kiJön. Ez ne,?1. egy régi elavul! bibliai igazság, hanem ma is 
fennálló örökérvényu Igazsag. NyiIolI fU ;lel kell csak az éleI zajlá. 
sál figyelni s mindj;! rt hallani fogjuk a lélek megfertözésének ezer 
vállozatát. mely mind a szájon jön ki. Haragtól átitatott szavak 
gyOlöletlöl lelhes kifejezések, ellenséges Indulatoktól harsogó bc~ 
szédek, Hlrelmel.lenséggel tei~ mon~alok, káromkodásoktól hemzsegő 
beszélgetések, mmd megannyi fertől a léleknek. Az egyik szó meg. 
rág~lmaz, a másik aláássa békés családi fészkedel. Az egyik szó 
kigunyol, a m~sik kétségbevonja legjobb szándékodat. Az egyik szó 
vérig sérI, a másik elidegenili legjobb barátodal. t:s igy tovább. Ezer 
vállozatban hemzse~nek azalca szavak, amelyek éppen a~oknak a 
lelkét fertözi meg, akik azokat ulra bocsájtollák. Ezt nem lehet meg 
nem haJlani, tulkiabálni, ez benne van korunk megfertözött gondol· 
kozásában. Nos hál bőjlötjllnk, vagy ezeket veiközzlIk le? DOnis 
tesivérem a magad egyszerllségében, melyik az a helyes mód, amely 
leginkább méltóvá készíti lelkedet Jézus szenvedéseihez, a n~gy· 
pénlekhez. a husvélhoz? Azt hiszem nem nehéz a döntés, viláiOS 
a- választás. 

A böjt a f~ rsang utAn következik s az a céljl , hogya far· 
sangnak és a farsang~al járó konnyebb, fö lszinen mozgó eleinek 
végei vessen és komoly magunkba szálló életre buzditson. Ennek II 

ma élö ea..beriségnek egy hosszu nagy farsangja voll, mely négy 
Clltendels: fartgn, ez alau a csonlkezú halál vette kezébe a muzsi~ 
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"át, az diktálta a haláltáncot, amelyben annyi fiaial élet dől! ki 
a sarbói Dorb~zoU a meegondolaUans'e. eerezdes embt'rszivekból 
sajtolt \ér · bor ! ivol! az oreg fOld és mámorosan rohant vesztebe 
az ember, Azfán egyszer csak - tahi n az Unslen sokalla me2 -
vége lelt a faTS ' ngnak és elkövetkezett a hosszu farsanl!ot követő 
bőjl is. Et l a bőjtö t éliD\: ma ls, keszDlOn k a nagy Onnep felé, 
melyet minden lélek vár, Enn~k a nagy bö jinek meg kell, hogy Je· 
gy~n szabva minden lélekben az Iránya, Ez az irany pedIg nem 
lehel más. mint a mul! hibái felett , a magunk tévedésein okult jobb 
gondolkoz-iS. Levetk 6zni a bünös kOnnyelmüségeket. elh.il!yni <IT. 

c2ymás kOz01t1 torzsalkodásokat, végetvcIni a turáni széthuzásnak. 
de u2yanakkor CSOndes öntudatos és komoly munkával méllókká 
késziteni má2unkal a várt na2Y C1nnephez. Vigyát n! arra a szóra , 
ami ajkainkat elhagy ja. IImi embertest véreink nek fájdalmai okoz s 
ami ugyanakkor lehOnket is beszennyezi. Ne legyen t!z a böjt 
panaszokkal l er hes, méltatlankodásoklól és szitlc:ozódások tól ujos. 
Ne legyen szenvedéseinkért me2;torlásra való tOrekvés. mint azt né
melyek ftondolJák, meri akkor ismét csak farsang után ahllozók 
vagyunk , hanem I!yarlóságunk fölOlti kesergés és meR,maradt erőink · 
nek. eg)' szcnt cél szolgálatában való felkinálása. Legyen e bÖlt Iie 
a lest, hanem a lélek gyásza, amelyel. ha az emberek netn is tud· 
nak észrevenni, de észrevesz és méltányol a lelkek.et számonIarlÓ 
Islen. l !ty éljDk át ezeket a nagy Onnep elölti idók el, meri ez az 
igazi böjt, ez az igaz bQnbánat, mely tgyszer majd a ml dicsÓ3é
günk és julalmunk ls lesz, Amen. 

lsten mellett tanuskodó terménet. , 

(TUpul ldl'l11lkbtn,) AI ' Z I 2 apl~e; so t 104, 4, JO, 

Kereszlény Tesi vé reim I Az Ótestamen!um hárfas királyának. 
zsolt áros ajku dalnfJkának szavalt olvastam fOl elöltelek. Ezekel al 
Igéket méllán vehel jOk aIk ainkra e csodálatosan szép lavaszi vasár· 
napon . amikor bámulalba ejthet minden gondolkozni szeretö lelke t 
a természet utánozhatallanul szép megujulása. Ti, akik czt el!észen 
kOzelról óráról·órára láthatjátok. mert életelek szbrosan bele van 
kapcsolva a lermészet életébe és IdótOk legnagyobb részét lI nnak 
Oléo tOltitek, ti sem 3JUlJk s~paégél. ~ID annak: változásaI! new 

, 

, 

• Iállátok uey, mini al, aki nek csak iMlnkénl adatik meS!. hon a 
természetet közelrŐl szemh~lhesse. Ugy vagytok elIel, mini a 5z010 
a gyermekével: Ö ~indenna p !álja s igy ft'j lödése, szépsége nem 
lepi meg annyira , mml 8zl, aki csak ri lkabh,m nelJ meg. T dlan akkor 
tudnálok a természet csodás megujulásál kellően értékelni s jelen
legi szépségében méllőan gyönyörködni és lanil ási\t megérteni ha 
eRY pm~na lra annak ellenkezőjé t magatok elé tudnátok áHilan!. I 

Nem akarom lel ketek Onnepl hangulat,\( ronlanl a rnegujult 
tavaszban gyönyOrködő lelketeket elzárni azokt ól az OrO~Oklö l, me
lyet a . tavasz hoz, csupán 3Z értékeléséT!. a t:mulságért , at össze
hasonhtásérl emlékeztetlek MTa a teme t őre, amelyből e loIvaSz ujra
ébredt. T alan még nem feledtétek el, hogy mi is voll pár hónappal 
ezelött Iti , ahol mo!;t virágos mezŐk, lombKoronás fák es mddárda· 
105 lIgeteK vannak . Hlsztn oly 'w r egyegy ndpr .. , Vli!y é,Sl ,kar<l 
viSSzatér a lel hOvös,dere, ho~y emlt;lIcd esst:n M ,lyl!o c~}nd . mi· 
csoda nema sá~ voll 111 mmdenfelé Az f gész viJc~e l l eher stemled6 
lakaria, a vizek IdeU kemény jegpancél feSzOlt, minth" .. Idlld ffit'2 ' 

hal t volnA minden élet . A hÓt"K <i róK. a jégp mcélok fe le tt gyaszddll 
silvOlIOlI a szel. mely a fák sz<! raznat< Jat:nó ágall : Orgdte meg. 
Olyan voll a föld, mintha valak i elrabolta volna minden ékességeI, 
olyan volt , mint egy lakatlan sziget ; csöndes, nema es kina II. ~s 
Inilyen más most. alig lehet ráismerni , 

A természet e csodás megliy1lvánulása m~lle lt ej lehel-e 
menni némán, érzéke IlenOI? A sl obak csöndes elvonuhságában e lő 
lakÓját a lavasz kicsalja ollhonaból s ellenállhalatlanul viszi lomb· 
koronás fái kOzé. A naptalan irodák poros aklál fOlé görnyedö 
sze,Heml ~unkásl, ha letehelle az a 101lal, nem engedI. mig páZSitos 
ré~ Jelre kl nem csalja. A fDslOS és romlol! levegöjü mOhelyek lak óil 
szmtén kih ivja Ódulból, hog y IlldójOk et ózondus levegőjével orvo 
soJh3ssa. A m(]vész nek ecsetet ad kezébe, hogy váS7.n!ln megőrö' 
kllse egy· e~y kis resz!etCI. A költönek 10Udt ad kezébe, hogy cso
dás köhe nl~nybe Ontse a terlIleslet sz~pS~2eil. A zenéSLI arra kést
teti. hogy abból a csodás dalból, melyet aZ ulraebred t és vlssza
lérl dalnokmadarak komponá lnak, szebbnél· szebb da llamokdl OrO
IrUstn meg. Mindenkit valamJlyen formáb ,n és irányban megmoz~at 
a la ... asz, mindenki éri a tavasz fanilaSából, csak eppen az ember. 
mInt hivö keresztény ne érlene beJ~le? Csak a hivő keres<.tény 
menne el a tavasz wellell iondolkoHS nelkUl? Cijk I nónek ne 

• 
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tegyen e nl/lésl ti tavaszról? Nem, ezt meglenni nem lehet. Elért 
Olvastam föl e tavaszi IdÖszakhol laláló Igéket. ezérl próbálom fe l· 
nyitni a természet nagy köny vél, tolmácsoini nektek , amit e a tavaSz 
tantt. 

Az érltlemmeJ megajandékoloU. gondolkoznl szere,ö ember 
8 természet megujuJásaban meR kell, hORY lássa IstenI, a~, Ö kezének 
munkáját, aid mindeneket alkoto!! és bölcsen relldez az O Orök tör· 
vényeIVel. Az az álrJ,enet, II ho~y a IéIból a tavaszba lépHlnk, oly ~ 
nagy bölcsess~gról lesz bIZonyságol. hOIlY azt csak csoda ln! lehet. 
A föld fOlött nap· nap után enyhébb fUVil llal szállt el, melyek nyomán 
szakadni kezdlek a kemény jégpáncétok és a föld hólakarój'l mind 
Jobban vékonyodni -ezdell, mignem eiiOnt. A fekete fOld szép las· 
san váJtoztalla az Ó élelszinét A millió, meg miltió apró kis fOsz<l1 
kidugta zöld fejecskéjét, a fak <lgaiu rOgyeket c.,ó,<olt a nap s er· 
dön, mező" élénkUlt az élet. A lermt!szet dolgozó mOllely~nek aj· 
t6ja mindennap szélesebbre l<lru lt, hogy az ember elinduihasion a 
munka mezejére. Azt<ln vir<lgokat nyilott egy ismeretlen kéz, felOl· 
töltette ünneplö ruhába még a tövisbokroka t is s minI egy szines 
slőnyeg olyann<l tette a fö!det. Altán valaki fö lébresztelfe téll ál má
ból al alatviJágot, visszahoda délről az elköltözött madarakat s be
IOltölle a levegőt madarak l.laláv~l, virágok illatával. 

Látva mmdezeKet az ember, egy ilyen tuaszi vasárnapon 
elgondolkozva ezek fejeU, méllán veheti ajl(ára a zsoltárlró szavait : 
"Mely nagyok a le cselekedeleid Uram I Mindeneket bölcsen terem
tettél, betölt a föld a te gaz;1agsagoddal." 

Valóban igaza van a zsoltáros királynak, amikor az alapigét 
IsmételgetI. Az a csodálatos rend, mely a természetben minden vo
nalon ur.flk odlk, az a pazar gazdagság mellyel a természet világa 
van berendel.ve, csak bámul.,. tba ejthet és lsten mellett tanuskod
batik, aki bölcs rendezöje annak. M~rt lehel-e mlndezl elképzelni 
Is~en nélkUl? lsten nélkUl, aki nemcsak lelreholta ezl a nagy világ. 
mindenséget! hanem. örök törvényei állal fönntartja és állandóan 
rendezi . Aki nem hiszI ezt, az nézzen bele ilyenkor tavösszal a tel'. 
mészet nyIIolI könyvébe s ha csak egy parányi érleime és hUe ls 
van, minden fOszálr61, minden virágról ('gy. e2Y költeményt olvashat 
le. mely lsten létezesét hirdell. Olvashatja, mert magától az elö nem 
iIIbaiolI, mint ahogy semmi sem len magától. 

KOzlsmert bitJ:lleo l~peU egyik nap dolgozó uobámba, aki 

, 
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lsien létezését úton-útfélen taR,adla s a nagy világ létezéséről hir-
...-dette, hogy az magától alakult kl. MeRlóHla asztalomon az IróaSzlall 

készielet, amit hossz iS és fáradts~gos munkávöl magam faragtam. 
Dicsérőleg szólalt a készletröl s megkérdezte, hogy ..zt ki .csinálta. 
Senki - fe leltem - teljesen mSRálól alakIlIt ki Ilyennek a löbbl 
hasáb fák közölt s én ott találtam. Lehetellen I - fetelte. MI<~lt 
volna lehetetlen - folyiaIIam. Ha ön cl tUd j l képzelni. h02Y ez a 

• nagy világ magától jött iétre ezl az ahoz képest porszemnyi Iró
készletet miért nem tudja elképzelni, hogy az magától lellIlyenné ? 

Igy bizonyitla a nagy természet is lsten létezését. BlzonYllJa 
~ maga nagyságával, utolérheletlenségével, mint abogy azt a nagy 
Beethoven rnegénekell\!: 

. Dicsőit Téged nagy égi Teremlő, Ki ini s az égi csodá.k is remegnek 
A mindenség nagy, szent dala: Vezér. klt napsugár kOvel 
Az ég, a föld és a csillagok ezre Az Ur hatalmas parancsa lehangzik 
S a buzgó keblek imája. ~. áldas tölti vOIgyeinkei .• 

lsten létezése mellett azonban a világ és a természet ncm
csak a maga nagyságával ta nuSkodlk, hanem azzal a c:;odálalos 
renddel is, amely mindenOnnen leolvasható. Nagy varosokban egy
egy forgalmas téren, ahol Jöbb ulca keresztezi egymást, rendőr t kell 
állitani, hogy az rendezz.e és Irányltsa a forg!llmal. E nagy vil<l~
ban naprót-napra es pillanatról pilla na I ra észlelhető rendet IS. kell, 
hogy Irányitsa valaki, meri Ilyen rendet el sem lehet képzelni irá
nyitó nélkül, Ez pedig az lsten, akinek létezése mellett bizonyit a 
világ, a természet csodálatos rendje. Ezt énekli .meg a zsollaros 
király a IS-Ik zsoJtárában Igy: 

.Isten nagyságát hirdeti az ~g. . 
A mennybolt vallja nagy keze m~vét. 
Egyik nap a másIknak ezt harsogja at. 
Ene tanilja az ~j az éjszakát", -

. A tavaszban azonban még ennél IS több bl20nyságál lálhat
juk lsten létezésének, A természet egyellen st.~kasz~ban sem olyan 
szép olyan diszes, mint most. Az a sokf~le SZIO, az élef pdzar gaz
dasága amelyben a föld minden része részes(ll, csodálatra és bámu
lalra n:eltó. Ki ruházza ily királyI módon atermésze tel ? - velődik 
fel Ilyenkor önkény telenOI a kérdés, . _. 

LInné a virágOk az egész növényvitág legnagyobb IsmerOJe, 
eRY alkalomr:.al a terme':.zet pomp~jáf csod~lva ig} kl<llloU fel: . ~ 
vée,beleUen, a mindenttudó él Dllfld~l}thilhJ Isteni lállam III elvo 
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Dufni"'. Valóban. akit itfudjuk gondotftl, bog]' mi \'an ma II fermé. 
sUlbrn, lU lutJUbalun fd: ut a hatalmas lsten. a nJag R.:ndezÓtt 

uJt \-eglg. tuszen mindmDIt t!S mindenen laiSOk, bogy ill \"Olt, 
bogy 111 \-aQ. Nlccs SIO. seg bát nlgy éi booyolull elmélete re, 
mdyeu,eI lsten ttlutstl báoo)1~ISSU. mert eIeg eue a la"asli 
tdwéud . eltg qy \'uiq.1 mtgmott ág, efeg ~ bartmlos rtg
'fl q y malust hJ;nal EUI( miodm eh8etnel több be ysagg<ll 
Slolj!.iJn. ISleo letué:sc mellett 

Erre t .. nU minket, embuetel a la\" sz., II I~Slti 1.\'J:su .• 
N~ csa tiNI, h.nem ml IS WI, bog}' azt atmek munkáj& Ily 
uéppf v.raL"OIla a fOkIct, kborulVA bSZldJilk. Ne legyDnlc csat 
~pptn ml tcrhztenyet not. Uild a taYasz seiU IDlt'e sem indI!. 
A naptalan SlOOIk bl\'a lllnoka~ II fils,IOS muhely~ mu~ as.ti tltár
j.1t ~tOIQ .. rt a la\ .. ~znall . a mll,'ész Ácpet kst,8o t Oltö VelSel ir. 
I ze ... esz da lamOl iom~I. lilert a tavasz meglhUene Ö .. et Teged 
bt."&)' Ih eteti mtg cz • csodas tavasz? Mej,!lh.ef. ba ;gu Iln'Ó vagy, 
~I .m,"OI' LltetinleS1 • UGnyOrü tl!rmészeu>e', kl!.zed össutulcso· 
iódtt s " r~i LSOUfH szOltlik meg ajkaOOn: .Mdy nag/ ' a Te 
csdeiedet~d Uf~m.1 A\lndere~el bO Cie" teremkuet bellH a MM a 
Te ~azd'RS3&od I.I? Ht a Te Id .. edel klbocsajrod. megujutn.t es 
m~u,lod a fOkt ~ sunetO , 

"U·or Jézus SZQl"t:ee,set .. or a keleti bölcsek megjelentek 8 bOI· 
csönd igy Slófouak: .Lallut CSIlIotgál és djMil:l • hogy liszlessé. 
let tqu'On ndu-, 

Test\'ere!m I Egy Pl1:.n~tra a\ ige fén~'bléI mi Ls megUttuic 
lsten csodálatos mun,ajat. n~gysaiat, b.talmat, rnibt is ketes:z.tényf 
alázattal boluljUlt le el6cte és aldjut. llIimkalOf Ót Amen. 

OdvCssé.get adó S'lomorusig. 
(t'"akltttU_,..) ."lapigt ; ll. Kor. i . 10. 

KerItSItény Tesh-erdm! Az. esztendö minden egyes napji. 
rYk meg V4Q il nuga peIen:6stge, nU mondjlom tgJ. m'Oj::., egyes 
nap ntal'llelyts rtgi j ra elll!tktttel. vagy reg! tGnbie:et JRU.' 
al. esz.lln be. Ett a ml!.i,!all.apttá.it Mm t.Ulb Ilii U j:Ue:u Jek <izm, 
akík OIy11or~oIy"or tildiót IS S!olb:1t hallgatni.. sót a mtdsza-($ r_Hó. 
hallgató quga is nKglllap;t:tuua eddig e"ll. A ndtó b..~jói~ dóz.6 
este • blrekkd kapc$lC~tbau dmoadfJ a U\~ eLÓ ~ lörténdmi 
jOICOt6o!aél. H_p - moadj •• bcm .. dó - • hÓ!l'p *TIdi • 
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~ iU f af ja : E D2poD szü\lete l 30, 100 n2.)' it$ÚJ. ind 
umu ts mood e:eJ tjriS'QW1l """ft a . 10. tó. I'f'g~)uó.. ftw..lb '.6. 
\'lag}' NO b-d~f'W \"Olt. Egy misi esfft»n pNf;? dattlOiiiJ.. 
acn) i év\" ,,1 U eJötl eseti el f'gy hlrftr.f'1mi ot\"t.ttfess~ü W . ~ 
akkor sz.a~dLJ I fei eey riros. v.agy oep n id~ea "fa'om 014'. Egr 
harmadik e$etbm ped' riGlUt~ Ilra. e n~pbol fíll VII. ' 
mell'ts szhum ftllalalisil, \<lU eiY n~1tr illimf&firIl , [Ui,)' id'
I('\-őnek a bJ!all. ts igy 10\'ab.'l. .-\ radló bemoadój.a mirdeo n.ao
nai ~Iir,. a je' enlÓSC1í!el. mm n:rtsen o.p. a ba nlimi 
ne hllódrék . Ezek a nldió i hal Oldali is.mEt!tlm • esti· 
bt-n nt"mzelj és fa; ~i!el bimU és iI)'~ sz.~poNbóI a 
n.p jdttitöségét, CSit ol (Ir biGll ~t1eaoes trebtfi U S pllU
ból és csa ' riltán te..ma: i tiyb.2ti 'OOmi1 od ra.. P , ol Or 
pokoai mtg \'19 a m4~k tgybazi i'*nlm {gíl is. mdret tí:fD -
fselbf-n tr.fg élflnhhhfn é)nf-k :ou. embtri "b dbnl es jOObm • 
la ovaljj az e heri gon oUs{. mini a ~ 1 twmil)'C11 
Identó&qe. 

Ennek a mai napn3i is meg \'aD a m.l~' tnbJd 
úsu je1f!fl I~e. Innen kapta e nap al Ó dne\'U~tI is li fSete-
nsJmap nevel Hnt!)' ho.'\nln ered ez a nap. bogy blDlUO apia 
a fse ie döne\-"et, azl bironyárj t\"tStn luJjj mq a tWll ~ 
akiknet egyházánan kiUsöstgetben is mulJI GUi' l!. D1P. ~t • 
római taf ' us. qyház.bJo. 

AU. prolesl" • ~ n'p.» is, mini a többi "WftWpoI ll~ 
pelji1 mindea kl1lsö sz ás ~tté:se iU H.iI a ~n cgv 
kicsit uiánna RQIldolun es ~ D;Jp r.;e\'ttóf ri • 'aU n mm-
den nalU"Obb feföds né! III nia ilo ,tr" boon.aa is ~j e 
napo.ü a n~"e. Hosti! e:óll niJuo. :\ buS«:1 elöli i n:i -
nsárnapot nevW8' iro': f e'(\ .. sim~o E napon a ro'Ull eeybu 
tiIa $linO 5!yást!C'Pe ft~\ leriti ~ • ItnlpIombaa k.ó Jtms SrObNt. 
bogy iR)' emlé t:ZIes5e a hi" et ~S S:ttn\"~keite. o.tg)'pMt . 
és bU$\'~1 zela.ie$éie. Teh.tl iM~n tred a oh. Joe/u$. Sl.en\~ 
sciu' "a'ó cmk\uk Idle ~ RIpai ft erensám .. p;t.il ~. Ié/us 
szeQ,'tdesein nló emlne.Ll"S futté\-e Idle '" nsarmpu.'tar. Az 
csa Irnn~des is.. bORJ a~D az idósu,"b.an. .mdy alJO"b 
eGlOO sun\-edésdR em ute!. ha IDIr ,~'n IKm is.. de ~ 
~bb egy vasér~"ptit dhuzód;et .,(:Un rö1 a den1". ',u.:lJSfg S • 



..3. 
~C"r.: m.1~M sólf\'1 emlélteué1.: mti! u emberisé\.! legnagyobb jól
le\·őj.i rI.: ue-."ejt>serol AI. ig IZ! k~reSllén)' ember ed meR is fesl.I. 

Ánde lesNere:im. "com \'~~itd:-e ésue. hol.lY nel.:llnk most 1-

nibi ll menn 'I sole fekete. szo 110m \'ilslrnapunk "iln. Csak bele kell 
ohnl II e nbrrek arcábJ bj nllel)'ik "IISl1rnupon. n u értésIlnIl: 
timaJ, minth I a l11 ~ i és at i1!.~'mdslll'n kO"t'lkelö \'8SRrIlItP01( min
dt':n l ~t' nag\' uCI1\'I,.'{1t'sre e 'n l~keíICJ l\e min ke!. Mlnlh~ CRsm'st 
kö,'dnpk elt"nnkbt-n • fd,ele "lI.sárnllook. V.ldmi nlilRY lehan\!Qltság, 
II sz" mnrush! Óll'l 'l1:..J.!hn\' ll mad ,flt Olt r.I, ft mi lelki yilát!unkra. A. 
M'kO~n.pol1 · 1IIt'i! csak eltelnek. mcrt h ' It al. éleI. ill a kenyériure. 
hlJSlol it tOlelt':sség. m~1 ek SOkSlllT m~R gondolkozisr.t sem en· 
e.rdnek i!JÖt dE'. vOl s4m \p n. f'g\'rnt"sen emtfsd, mert Ilyenkor 
O mil~.)n~ t'lé állunk. jö\'őn .... 61 gondolkozunk s l"zalatl _szt\p CSőn
dt:s,·n t':1II;!sz.l jil\( tnlli!:unkal. ami arcunkon ls ésve\'rheto • . -\ z eg)'
misi kO\'r:tö nApolc C:iI!Ik szom nl$llb'Ul es It'.hangoltságot hOlnAl: s 
minden, ami kötillölHlnk \'ao. mindt'nnl\p gYlblOsabb s1Jnben lii n!k 
fel net.:nnk. Al embtrd: ajkáról nllp-nap ulan slomollibb s6mljok 
Sl4t101'lk el s CSQlóddso\: keser ii b,e hamarosan érezteti keJlcmi.'tle,n 
hatáút. 

0 1)'8n t'1 8 szolllOluság raj1unk. mini eg)' nl ' jdndn)'·be
ttgs~. melyet kisebb. nll!)'obb meJIi?-kbe.n mindenki megt8p. Csak 
al I különös benne, hogy amig II iánTJn)' ok rl!llduerln l csak bilO
nyos idei\! tartJInak: - hlsl.en neyD el is innen kaptak - addig ez 
• be1t':t!ség. ez d lelkiln rt': nebuet.l6 szomOlnsá~ m'r kezd állandÓ 
k örökös lenni Eljöhet az idŐ. arnikor e betegség bacilusát és 
ubumal is M fedelit s mini más bettgs~et sikerrt'! foRii II 'ó
eyhanl. dr: ami,,! idáig eljulunk kell. h gY fuglal)(onun vele. gondol
konunk róla. mlelölt le\'r:rne korunk e nagy be!tgSc~ének ahllll. 

Ne il!:om1oljátnk. hog)' nhl ~sl.é'ek l.nOSI e'f öl. mlnihll or· 
\-oss'~1 akamé< Rjanlanl e belejj!sél! ehen. K~senl csalódns sr ne
helll:~1lék 'el<elelc: re, ha nl mondo'u. hOl!)' ellol nem annyira suoo
dulnl. mInI inE..lbb fdismemi ke I ut es hilS1nDSÍlani a mllj!unk 
számáril. 

-' Sl.omorusaa1ól subadulnl akarÓ ember mindt.nl meRpróbiI. 
kipróbállI a \'II'I! kD.\OnbölÖ fdlOnall furnlsall . hDi!.Y azokból merih'e 
bin liát f:1D.ue Sl.omonl uokat IJlni. Ilki ur:ken n ulakon es ily 
m6Jon akafll elbe.SS.ej!ld ni 8 I~ekre n~heud6 bánai sOtét nndll 
cail. Tcsl\'érem I Te ktn!Slleny embeJ ngy, nekr:d nem lebet ez 
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u ut. d, Nrkf'd tudnod hl! hnll)' a It~('drt éri slomorusái!ban 
IslrrlOek ol': \'f'lö. lé)! t'det fornualó. jO\'Ödel . 1311:16 ert j" és llkarata 
hul.ódlk mt:i! lek ed lá kell ébrrdned arra hOi:! Y ht! SlnmOl US82O
dat Islen surint vató szomoruság !á It'Sl.ed, az II le számodra Od\'6~· 
stSgt' t ad6 megh!résl szerl':z. 

Tudom, hog\' neMz ft H nmor nsá!!ban OdllOsstlgel li lnL At 
embernek Ilehh ft vihll!ias szomoru:)lh~ol I ~Ien sze.TlnT \1,.16 szomo 
ru slh1j!á álvállodalni s belöle IlII'J!k t'ldrni ..lZ Od\'ös."~i!ei holoó ele
lel. dr nem !l-ubad csOIH!edni, Of'1ll szabad e.ni!f'dni, ho"y II SL 

ruolusag az. élei mej!semmlsi'öjé"é ~u l)'osodie-k ra llunk. 
Számtalan ptlldá"al lehel ne igazolni, t.ogy a sznmorusáeból 

'lllkénl kO\'ácsnll ak az embrrek m3euknak nl!!" lelt i Od .. 6ss~E't. 
Sobknak sl.Unnyad6 es "ddie fcl nem feJezelI l e.beISél;!~1 hi l la 
elt'lrc' az Islrn sztn"t "aló szomorusj~. kakna\" al. igni énlél 
adta \'I.<S18 és bh' la é,lelre 81 elei moslch:isdgaib61 kO\,(,lltezószo' 
mo' usá\.!. 

A lJilá~ le~n!~'yobb kOll ójf'. Homeros. vak \'011 T .Un ez a "ilk· 
sae,ból ItTedő !'.lomor lIS3j:! kPSzIl'IIe a: ra. hopy r.u·girja a r.ev~1 hl Iha
IlIlIanná ~S AZ t'j!esz d l;lJ!: r tólt Isn:t'rllé le\'6 n8lU' hÖsI.Ohcmén}'él. 
Btethm't n a \'ihlJ! !cgmlRYtlLb n MSle ('h'fszileue hallasdl EI lehet 
képzE'lnl, mil jelenlen ez at 6 számár>!. EfOlOui SlomOlusil.!a uon
ban nem a \ iI:i2 SIomorusái!B Iflt. hanem isteni Slomnrus:ig . mert 
rnlnl sil\tet ember. il1a me\! legnlJl!\'obb let1t'darahjat. Lin n ár 
\tJlhdzból Indul 1 el. Arcán Hlan me I.i láltufó,JO horduzut tu. árva, 
sál! szomorusá@ánale kilts6 jeldl. de b .. IQI Onms'i!Jril ta lál! a I~k 
s sl4!p lassan Amtrilfa elsó embfi~\'t!: ~ ü,dölle fel magáT. an nlIt elnöke 
leU Danle B sdrriíZf' IPS Si:omOlli napjaihan ina mf'J! II:'J!szehb mil
\'ét 8 DhlfnB Comé(Ujl ModN ~U 1)OS t-erf'J;!st'f!bf'n. nrhb napok 
szomorusál!Abll n irfa me,!: naJ! zenei 1I1koUsit. a Ríqufem~1. Milton 
vall VIl II. amikor 8t. .Eh'estell p:or"dlcs(lm& cln' l' l O\'l:~l meelrhl. 
Klln l I!tr lncs(\n'ndA~ban SLt'n\'tdt'lI. m~is eg)' hal imIS f.!mófia! 
rend~,er mri!al~ ojóin ItI! . " 

O:\'a ~lam ('1U' ei!Yt'leml haUj.!8lÓtól akirOl oP'osa. mt 2sllapl
tofldle ho!!)' nrMn\' fh' al.1I f(} ~ m& l~n eh'esziti 'a'a~ál Az csak 
l r:rruÚnlrs. hOl!' ~8~ ' szool(lru~ál! \1'11 erŐI 1111 118 ennt'1i h 1I.ls,... 
A Sloorr(lru.ltl:! al(lnbdn ll! nem 1 Ili r l l", h8tt'1II c>r - , es akarAtot 
adott nek. \'asuort!almRnl naJ!' slot"rO hl'gedilsne ktlptl.le, ti ~. 
gát 8alin! Wtg\'slt;ull, hotu' II kén)etwes megélhetést billosttoct 
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neki I::s Igy t ~ várh A pt'rd ~ k h"ss1ú sorával lebef 12azolol, hOIi!Y 
a szomorusal' ha ne t:njZedi:lz ember, hORY al. teljesen uralmába 
bajlsa. mit müvel az emberrel Ezért hirdelem azt, hogv a szomo~ 
rus,ág Islellnek emberi lelkekt:l formátó eszköze. Sokszor éppen ez· 
zel ébreszt fel minket belsO lelki énOnk megisméflésére. Sokszor 
ezzel fedeztefl fel \'elünk ismrrd ren önmagunk, ismeretlen tehetsé
J1;einek kimerithelellen bányái!. Sokszor éppen ezekkel késztet il!a:ti 
küldetésonk felismeréSére, hivalá!<'unk hejöltésére, Nem akar lsten 
minket a szomor. sájZt an összetOrni, megsemmisileni, hanem föl 
akar rázni. öntudatra ébreszte'li. 

Egyet feledni azonban sohasem szabad, Ez pedig az, hogy az 
ember oe engedje . magát a slomoruságl61 legyözetni, fél revezet
tetni. Szomoruságunk ne legyen a világ szerinti szomorusá~, ha
nem legyen az Islen szerintI, mely (ldvö.iséget hoz öl mi számunkra. 

Egy vasárnapot é Onk ma ál. amelyet az egyház a Jézus szen
vedéseire val6 emlékeztetésre, feketevasárn apnak nevezett el. Ez a 
bivatalos feketevasárnap, de a mi napjaink és vasárnapjaink fe
keték és szomorua:c mostanában csaknem mind. A kegy etlen sors 
teUe ezt l1yfnné. Testvérei m I Ne zUJ1;olódjunk:, panaszkodjunk el
lene. méli! kevésbbé engedjOk, hORY földre teperjenek és téllen meg
semmislllésre késztessen minket ez a szomoruság. mely fapságunk
ban annyi sokszor köral vesz, hanem inkább rázzon föl a cselekvő 
életre IsmerjOk el, hogya régi uton nem akartunk magunkra ta
lálni. nem ismerlük fel i$tazi kü'detésfinket Legyenek ezek a sötét 
szomorus,ágot hozó napok IsIl'nnek mi "ket ébredésre. öntudai ra 
hivó napjai. melvekben közelebb IUlu r.k önmal!unk , embertarsaink 
és Iste link mf'gismt>résénen. S ha szomorusál!unkbót elen az ulon 
lr:ere~sOk a kibontakozás If'helösé~ell, higvlélek el. hOI!Y eljutunk 
az üdvösséghez, a s )kat várt boldogabb jOvendöhOz. Amen. 

Próféta sors. 
{Vir6C ...... rn.pr •• 1 • Alapige : Mt. 23. 37. 

Keresztény Testvéreim! A jézus étetével kapcsolatos esemé
nyek kötött ahg lebet találni még e~y olyaat, ametyet szebb for
mába és ékesebb tub.iba Oltöztetett volna a hiblia irója és az em· 
lékezet, mint a jeruzsálemi bevonulási, melyet virágvasárnapnak 
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nevezOnk. Ha a biblia idevona lk oló sorai! olvassuk, lelkünket meg
ragadja a leirás s valami jólesö él zés halja át egész valónkat, mert 
annak al. Onnepelleléséról van szé, akiröl csak jól és szépet tanul
tunk. Gyermekeknek kideral az arcuk, ha a virágvasarnap lörtene
I(SI ismertetjük s boldo(Zsn hallgatják, hogy a szegénysé~ben szüle
tet! Heródes által elüldOz,Otl, a szegényeket támogató Jézusi a nép 
vég~e megértetle és Unnepelte. Tudom, hogya ti emlékeiekben is 
él még az iskolában tanu lt törlénet , tudom, hogy sok.an vannak 
közöttetek akik olykor a hibIlába belelapoztok de 3z1 hiszem, hogy 
mégsem l~sz fölösleges, ba bár nagy vonásoktJan ismertelem a 
virágvasárnap történetét. 

Jézus ré~óla gondolt arra, hogy felmeg~ Jeru~sálembe és 
megnézi a zsidók szent városát. Egy napon tamtványalt maga kOr~ 
gyOjtotte S elindult veiOk, hogy régi váí!yá~ megval6sitsa, GyOnyOrü 
tava szi vasárnap volt, Mintha a természet IS ün~epelt volna, A~ u! ' 
menti olajfák: hódolatra hajtollák: lombosodó ágaikat s a tavaszI VI
rágok édes illallal töltOllék me~ a levcl,!OI. Olyan volt a, nagy lel
mészet mintha akkor tartotta volna királyi mennycgzoléL Jézus 
csölldb~n vonult Jeruzsálem felé tanitványaitól kölOlvéve,. A Jeru
zsálem felé vezetó uton, ahogy a város felé közeledtek, mmd lö.bben 
és többen csallakoztak houájuk, akik ugyancsak a városba Igye
kezlek. Elöször a csatlakozók talán meg sem ismerlék j ézust, de 
amint többen lettek, fö~fedellék, bogy kihez csatlakoztak. Az a sze: 
gény és meggyötört nép, aki al örOIl: városba szoll:oll elzarándokolm, 
hogy onnan erői, bátoritást és vigasztalást hozzon, felismerte Jézust. 
A2t a jézust, aid az elbagyoll.tk felemelésére. szegények lámogatá: 
sára lelkek meggyógyilására jött. Felismerte benne a prófétál, aki 
rövid munkálkodása alall ls annyi Jót teu, annyit. terelt ,a helyes 
ulra, annyinak adta vissza lelke nyugalmát, annyit gyógYitott ,meg, 
Ez a felismerés adla ajkára az öt követő tömegnek .~ kllOro leJ
kesedés szavait: "Hozsánna Dávid fiának, ~ldoU. aki Jöll az Urnak 
nevében. Az örömmámorbar: uSt:ó tömeg: Virágokat és zöld galya
kal szó;t az utra, sokan mé~ felsö ruhájukat .is leleritellék az utra. 
hogy kifejezzék határtalan öröm[lkel. Mindenki örvendett, csak j é-
2ust nem tudta magával ragadni a tömeg .onneplése. Arc~r6l, tet"n
trléböl ki tehetet! olvasni, h02Y gondotatal mögött valamI sötét árny 
van. Letke tat.n elöre mcgsejletle, hogy ez az ünnepelletés csak 
hirtelen fellobbanó szalmaláng, mcly hamdr elalszik, hogy utánna 
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sötét, 510morU napok következzenek. Ezl frjezik ki Jézusnak OIZ 
ataplgebcn fclolrasoU szavai is, melyet akkor használ t, amikor e 
hozSánr:ázó tömeg közepén JeruzsáleO! fala i alá érkezeIt J\'likor a 
~2Y vár.os elölt áliolI s belelekinlell gondolatban annak multiába, 
Igy sóhaJloH fel: .Jeruzsál~m, JClUlsálem, ld megölöd a prófétákat 
és megkövezed azokal, aKik hozzád kDldellek . Bizony mondom ho~y 
eljOn az i~6 , amikor febennrd kö kövön nem marad. u • 

A Jeruzsáter.brliek már vál lak reá . A v6 ros fe lé k özeledő 
~s hozsá nná1:ó Hlmeg folyton c,ósOdó zaja k/csalta a város lakóit 
IS BZ ulcákr:!. Hogyne csalla volna kl, mikOr ök is mM rflgóla vár. 
ta~ a megigért Messiásra. Régóta már, hogy álmokat álmadnalc 
felote: Most pedig kiváncsian keresik a lömee közölt az elképzeli 
M essulsl. Csal6doUan állnak, csodálkozva nézik a szamárhálon be~ 
vonul6, názárell dcsmester g)'ermekét. Ig)' vonulI be Jézus Jeruzsá · 
lembe azon 3 vasárnapon, mel)'et az6ta ls virágvasárnapnak ncvezUnk. 

Arr:i azuUn történt, az mát Ismeretes elÖI!Unk. Gyors rgy~ 
mAsulánban peneglek az események. A csal6dol! tömeg csak alka
lomra vári , hogy szembe fordul~asson Jézussal. Nem sokáig kellett, 
hogy várakouanak. Jézus legelsobben a nagy templomba igyekezett, 
ahol pénzvált6kkal és galambárusokkal találkozott, aki k váSáresar· 
nokká telték a templomot. Lelke megborzadt a templom ilyen be# 
szennyezése miatt és földöntötte a pénzváltók asztalál, kiOldözle al. 
átusokal. Az anyagi hasznot fellök pedig Jézus ellen fordultak f öl· 
bujtogatlák a tömt'2;et, akik hamar Jézus ellen fordullak.. Fáj az 
ember lelke, ba ana gondol, bogy a hozsannázó tömeg márÓI·hol ~ 
napra, hORY elhallgatolt, ha arra gondolunIc, hORY azok. akik a teg
nap meg annepellék, dlcsóiteUék, ma elvesz/tésen fáradoznak fe# 
szilsd meg·et kiállanak . EzI érezle meg Jézus, amikor a bozsá~názó 
lömeg Onneplésének nem tudott le!fes szivv el örvendeni. Me2erezte 
azt, hogy az ö sorsa is a többi próféták sorsa s ezért sóhajtott 
igy fe l Jeruzsálem látláTa: "Jeruzsálem, Jeruzsálem. ki meg010d a 
prófétákat és megkövezed azokat, akik tehozzád kOIdelIek . Bizony 
mondom, hog)' el jOn az Idő , amikor tebenned kő kövön nem marad. · 

Testvéreim! Amikor a virágvasárnap Igy nagy vonásokban 
felevenedik képzelelOnk előtt és mi virágvasárnapot OnnepelOnk, 
ne elégedjtlnk meg aual, hogy a visszatérö emlékekben lelkilnkel 
megfQrOszl jOk s azután engedjük tovább suhann! ezt a napol ls, 
mint anuyi mást, hanem nézzilnk mélyebbre e na? lényegébtn S la-
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nuljunk az Orök próféta sorsból. Jézus virágvasárnapi szomani, de 
Orök I~azsdgot rejtegető kijelenlésébOl. 

A zsidó nép történelme arra enged következtetni, hogy ez a 
nép csak mgy ritkán értette mtg prófétáit. Nóé hiába próbaIta a 
helyes litra terelni a bilnöS embel iséget, az csak tovább rohant 
vesztébe. M ózest, ak i a~ egyll.Mml nehéz rabságból megszabadi
tolla a zsidókat , amikor al igerelföld kOszObébez érkezlek és meg
tudták, h02Y oU óriás, vitéz emberek laknak, akikIöl nehéz lesz 
elfoglalni Kanaán föld iét, nem értelték meg és zúgolód tak ellene; 
amiért kihozta öket Egylptoml::ól. Illyés próféta a meg nem értés 
miatt letl Uldözölt. É~ a többiek annyi sokan. Hiába állatlak hi .. a
tásuk magasIaIán. annyi sokszor találkoztak a tömeg meg nem ér· 
tésével. Leginkább a Jézussal szembeni ellentét mutatja ezl. A pró
féták prófétáját sem érlelte meg, ellene fordult és megölte. Mind
ezek azonban nem maradtak bOntellenOI. A vizözön , az ujabb 
negyven esztendei bujdosás, pusztai vándorlás. a· zsidó nép szét
szakadása. Jeluzsálem lerombolása és a zsidó nép szé tszóród~sa 
lelt a próféták meg nem értésének a kOvetkt:zménye. 

Ez azonban nemcsak a zsidó nép bUne, hanem az egéiz: 
emberiségé. Az egyetemes emberiség na2Y prófétái, jótlevői ls leg~ 
nagyobb részben hasonló prófétai sorsnak az osztályrészesei. Hány 
ember, aki Istennek kOlönOs ajándéka folytán nagy lélekkel, eso
dála!<)s elmével, jövőbelátó szemmel áldatott meg, leli áldozata a 
nep meg nem értésének. Hányan szenvedtek számüzetést, börlönl, 
máglyahalál! azol, akik nem önmagukért, banem az emberiség ja
vá!!rt, elöhaladasáért, fölvilágosodásáért dolgoztak egy élelen ke
resztOI. Hány ilyen nagynak jutott osztályrészDl életében az oldöz· 
telés, amit később csak halála után veU észre a tömeg s adta meg 
akkor a halott na~ynak az elismerést, adiszes emlékm(lvet, a hó
dola tol. Oh, hányszor hangzott el az emberiség ajkán a késői pa~ 
nasz : ha reá hallgallunk volna, mennyivel jobb és boldogabb ienne 
a mi életank. 

Amint az emberiség nai,lY társadalmában meglalálunk, ezt a 
prófélák.kal szemben tanusilolI magatartást, azt kihivóan ]meglalál
hat juk annak a fajnak az élelében, amelyhez ml Js tartozunk. Ha 
a magyar történelem lapjait forgatjuk, fájdalommal látjuk, hogy 
bányszor Ismétlődött meg abban li próféfák szomoní SQrsa. Meg~ 
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dObbt:ntö az. a l6meg-gondolkozú . me!, ma fOIlángol valaki mel
lett s bolfUlp már nyoma sincs a tegnapi nagy letkese:déshlek. A 
magyar természeten mintha egy SOlet átok lenne u. Hama r HU· 
IdkesO lni és éppen olyan ha mar le is lankadni. Valaki mellé állani 
Ú Onnepelni nt. de ba holn ap egy más valaki lép elénkbe, aki a 
legflJp Qnnepeltel nehán y lelszelős, de h2mis rágalommal eltemetni 
igyekszHc, akkor (elrojDk azt, akII a tegnap szívünkbe fogadtunk 
és ennek lapsolunk, ezt Onnepel jOk. A magyar történelem nem egy 
alUot jegyzet! lel, akjl a mai)'ar mtg nem értés számOzOtt abból 
a baUból, melynek a fOlviráR0z.lalásáért dolgozol!. 

t vtiudes kisebbsé'gi életünk pedig lelve nn az ilyen est· 
tekkel. Az igazi, a bivatott próféták, akik azért kflldeltek és hlvat
tak ~nek ,a társtalan és magára maradt magyarságnak at éibe, 
bogY lfánYltsAk, megiarlSák ~ egy szebb jOvö fdé \'elessék, sok
SlOf v,?l tak _kité ve n1dOztetésnek, meg nem értésnek éppen azok 
részerol, akikért éltek és dole:oztak_ Olykor föl~bogotl ill-Dll rgy
~y lelkesedk, de azok nem sok ideig tartottak. Szomoruan kel
lett Jatnuok, bogy a hamis próféták miként ollolták el máJól-bol
napra a lelkesedés lángjai! sállitották sz.embe atOmegeket azok-
11..1, akiknek egy céljuk volt ; élni, dolgomJ, ba kell, hál megbalni 
is ezért a népért. Birony szomoru sorsa van IrglObb esetben ma 
itt atoknak a próf~knak, akik az oldott kéve mó1jiu. szlthuUt 
lajt és fele.keulel kévébe kötni vannak bi valva s akik eÚ ol hiva 
tást Idjes t&lke igyekeznek betöltenI. Ha \"é,vg wIJnk Erdély 
»nm kGIOtt, ha beldekintOnk JjróféUi meglátásunkkal egy-egy 
tirsadaJom, vagy község tletébe ~ gondolkoz::!!sába, aj(ullkra tolul 
JtzJ:S sun : .Jeruzsálem, JerutSiJeJD, aki megöl6d ol ptófélálrll és 
megkOvned azokat, akik lebouád kOldeltek.· Igen, mert annyi 
sot helyen krll látnunk, hogy Jetézsálembez hasonlóan bánnak el 
aprófélAkkal, 

Testvéreim I NdClnk, akik e szenvedó nép prófét'inak érez,· 
z.ak mJgu.ckat s akik a magunk kisebb körében a leg jobb jgyeke~ 
z.ettd toJlj llk bt prófétai bh'alHu.lIkat, kötelességIlnk ráébreszJeni 
miodeokit arra, qy a pró(~k meg oem ért~ek SWIlJOfU k60-
\-etkez.ményei v3JlfIak. A próréták.t megölö és :r.tgkOvrz6 Jeruzu~ 
lem 5Of'S3. vát O:indazokra, akik Jeruzsilemhez b.asor: !óln bánoak a 
prólttákkal 
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Sok próba kOzötl élö testvéreim I Tarf '5álok meg a virág
vasárnapnak il prófé ta i SCirsoknak őrOk tanulságát. S ha már vir~g 
vasárnapokkal nem is tudjátok jutalmaznl azokat, akik hozzátok 
küldettek, legalább nagypéntektől óvjátok me~. Tegyétek ul ne 
csak magáért a próléUérl , banem aúrt, hogy ne teljesedjék be az 
a szomoru való5ag, amikor a béren Erdélyben k6 1I:0vOo nem 
marad. Amen. 

A mi hitünket I~azoló N8~ypéntek. 

Alapige : !lUst. 15. 39. 
Kere$ztény Tesh'éreim l M., amikor elballgaftam az lsten 

házába hlvogató h~ fangok hangjU, nekem ugy tetszett, ",inlha e 
bangokon is élezhetó lett volna valami m~abus swmoruság, mely 
ezt a gyászos emlékezel ü napot, a Nag/pénteket megilleti. A gyász
ruba, amelybe ilyenkor olrOzni szoktunk, a lelkeket mtgérint6 
megilletődés, az arcokra és a tekinletekre boruló áJnyék, 
kalsól~ ls kifejuik azl a iO'ász.I, metyet a Nagypéntek ma gával 
hoz. Oe netJlC5ak iO lsőnk vesz; lel a gyáSZt, hanem lelkOok és 
sz.ivOnk is megtelik itt a templomban a nagy~lekbt'z méltó érzés. 
sel " gondolattal. Nem It"hetne eltitkolni, hogy az egész keresz.ténv 
világ gyászannepet ol ma, mert ugy kOlsOnk, mint belsönk arról 
besz.él Nagyptntekr61, Jézus halálának t'mlékezetéröl. 

E napon a templomon kivOI elcsendesül a miodennapok t ie( .. 
harca, szQnetel a kenyérbarc, a lélér1 való kDz.delem, mert mindenk i 
Igyeksuk megOonepelru ezt a gyászos emlékt"utü napol Némelyek 
szigoru bájlOtet t~rlanak s még kOzíllOnk uniUriu.sok kozal ls $0· 
~an mcgt.artodatják magukat bizonyos ételektól, atta gnndoln, hogy 
Igy mél!óbbakka lehetnek e naphoz. A le.mplGmokban fOIzug az or
gona bus akkordja, az ajkak on fölhangzik I gyiszm ének, majd 
régj srokás uerint elének lik a passiót, hogy Jézus életének utolsó 
napja mt'gelevenedjtlt: s azut~n .• , elte:ik ez a nap is a lobbi utJn. 
NjKY '1t~lánossaiban ez: szokott a nagypéntek ~ni : Onot'pi gytsz~ 
ruha, bOJI, munkaszDnet, egy-kél kOnny és egy rövid kis \'I!SlG
emltkezés. (!'1 azonban ez alkalommal me&próbálok kie:nelked.ni a 
megszabotI és mq:sz.okoH keretek kOzo.t, bogy nézzDnk sz,t'mbe • 
a'irpfrllek tanu.lst2ával fs h.nit,.tvlJ. 



38 

Amll tt \'rgl~ hnUgn lldlok II pnsslól , mludutluylotok 'elk ében 
rnej,telcvenedcH II réRI lUu lt. Eh'}IOkbe lárul Jézus ulolsó napjo, ll. 
l1a~y cslllör'Okl rémes éjsznkn. Il fllJ(lnltltUS J.: ereszlu l ~s II smbe
IIlnrk olt)an fA/dalmAs hnlM. Nem okurok ezekre n fájda lmlIs rdszle
lekre ulr" vlssznlérnl, hiszen n pIlssiónak bus I11rlódláJn ~ppel1 etéll'j!é 
bevési n l III érző ~s RonclolkOwl sleretö ember sz!v~bc, CSLIlltln 
Il:lIzolnl (tkOTOm ezekkel II lényekkel I11I1Ruukal. Abból rt lehrl,!ndha-
1"llon I ~nyból , hURY Jézus rcllenCli!S szenveMst nl1l kl, hORY D leg
StoUlorubb és I CRnll'~a ldzóbb hlllnlllll hall mel!, dc emberllef.! tmll 
Illeg, rppcl1 nbból akarok bizonyiInni 1I,IndCn mns fölfORlIsOIl Iul a 
1111 unltt\rhtS I:0 l1dolkoz~5unk és hlJlgllzsnguuk mellett. 

lia vll!nk l bcleldl)IlZ a kercszl~n)'s~g lörlí!nelébe, VOR)' ko
moly vlzsgAlódil.s nhl veszi nZI, el ncm kerfIlhelI flgl'elmél DZ a 
nng)' harc, mclyel fl kereszlénysé,! vivolI fltlnak II kérdrsuek Ot cl 
dOnl~sél!r! , hogy: kl voll Jrws? Már II kereszlénysép. e l ső szlIz,,· 
lhdbnll rOlve!ÖtlOtt cz a keniés, mIkor ls CIlY Arius nevU pnspOk" 
rl\ lOlI Ilrra, hogy Jézus nem egv1énycl!,U nz AlyAval , meri ukkor 
ISlen nem c~ycdUlálló, hnncm ti fJuval e/lyllll aIkotitIk nz ISlcns~gc t. 
Ettel szemben Alhnnhhls alex8ndrilll pilSpOk Dzl vilnttu, hogy Jé
IUS eg )' l ~nye~{j Istennel. A vlUI a uiCtn! zsinat dOnlöUe cl, amely 
AlllIltlnzlusnoJ.: adolI IgAlIl I, KllIlondOlJa, hn~y II nu azaz Jézus 
egylcl1ycg{j IIZ ntyával s Árlusl és köveIOlI cJllélle, Azl gomlollu, 
hogya lelkek mélyén élŐ kéf(I ~S I cl lehel In tézni zslnall többségi 
hl\lArollllokknl. A nlce .li zsinat uh\n mInd Jobban megr.rösOdOIl 
aloknak " láboro , oklk Jezus Isteni eredelét, IlZ Atyáhol husonló 
\'nlll\l hirdellék es vaIl0t h\~. l\lök fol)'I:l.n II hosszu e&y'ntlsuldni 
sdzadok illa"l hLI voll I ~ nehA, nki ('zi mt~~llcnl nem ludta, aki 
u l a lölfog~s &1 Islen fogalmA vat OSSl.l!t'gyczlelnl, a józan éSSlet 
IOlfoi! nl, bibIIn vlllIRO!; kllelenleSelvel aldtámllszlonl nem lud la, e.:l 
hongoltulnl I1Il'rlC, IIzl II hatalom ethnllj{atlnll u, máglyára , vagy bOr· 
IOnbe jutIalI:!. Ui!y l ~ t S%o l! , hORY Cl. II kérdés r.~észcn bchuzódolt 
U hllllllllll crÖSZlll!. alnr ho~y Atl IObbe! senki felsllnrc howl nenl 
fOi! III. fM~ lll. egylubII I ~s vallásI megHsl.liló ~s megu jlló reror
lluleló kClltclén ls t zi lehelel! látni, IlICIt mé/.! a nagy reformt\lOTok , 
minI Luther, 1<I\lvl n, ZwhlRII sem u)'ullak chhel. II kerd cshez, 

AmJc e kérdés megsem I CIlIc!ődö tt r\ OrOkre, merI az! II 
bnltllm\ crösz\lk 11111\1 lIsoU évurcdes sirból ujra ~ lelre hh'la n ml 
JIII~)' "allAs alllpltóllK : Dlh'id ferenc, FölvetődOU hat ulra 8 ktr· 

39 

dés: ki voll Jézll s? Dnvid Ferenc szembe mcrl nez:11 3 ha talmas 
cllcnlllborml es bát ran hlrdetrn kezdette. hogy Jézus ncm '/olt lsten . 
IROl. hOJO' clcrl elUéllc Öl a RyulafchénTjrl országgyOlés , czert Slen
vedel! 1I11l r1lrI1:l11l1l , dc c~ 1 II fOI fogást IIl ols~ percig vallolIa, Az ls 
IgAl':. hOR)' cgyhá7 unk éppen czerl II hilfclfogáscl l a ICj.!,inkább 01-
dötölt és meg nem éTIeII, ezerl vcszle!l(Jnk számban annyi sokat, 
dc 1113 ls valljuk azl It f(' lfoRást, hogy Nws nem voll 1!\lcn. E hit
h:lfoj.!,Jsunkban és lIIl'ggyózödésnnkbcn sok lény igfllOI minket , dc 
leginkább il(azol éppen c mal nap, fl nal!ypéntck. cppcn czérl, ha 
r~gcb) cl ls \'lI nUék lótUnk II nllRypcntckcl , mNt szlgoru bőjtö t e 
napon nem rcndcll ílnk cl, ma II fdv ilagosodds századában Czl senk i 
clllrm vitflthll tja lúHlnk. Nem, meri - minden el fo~ultsá g nélkUl mond
juk - II nag ypénlekhez a legtöbb jogI/nk nek (Ink unUáriusoknak 
van. Mi, nklk .I ~z ll S I t'mbernek l arlju ic, sokk al inkább mondhatjuk 
aat, mint b.llki mél', hOl!y a nagypénteki megemlék ezésre ndllnk a 
]l'j!Wbb ~s a lq;elfnj!odhalóbb alap unk van. 

Testvérclm l 1\ na~yp.}n t ek igazol ja a mi Jézusról valIolI felfo
Rásunkat . Néullk csak kOzelebbr ól czt, lia J ~ZIIS ISltn voll, minI 
ahogy n t sok ~n hirdelfk, nkkor nem tudjuk megérteni Jézusnak" e 
kiJelerMsél : "En példól adlum li nék fek , hogy amiképpen én cse
lekedtem. lJ ls ugy cselekedjete k· . Nem, mert hogyan kIvánha l ja 
tOtem, vagy ló'elek , hogy mi gyarló gyenge emberek ugy csele
kcd [flnk. mInI ahogy ö cselekede". aki lsten volt. Hogyan kiván
bolJa 16!(ll1k crOltcneklöl, hngy mcglegyOk aZl , amil Ő is csak ugy, 
vllRY azérl (udolt lIle~t cnnl , mert Islen volt. Ha igy áUna a du lo~, 
Jérus minden ilyen ts ehhez ha sonló kijenlése eh'eszUent! elő tlil nk 
vaTl1zs~ l, mert nkarva, nem akarva, í'gysze r csak arra ébredllnk rá. 
hogy minden I Orekvf~lInk hIábavaló, mer! mi emberek vagyunk, Ö 
meg lsten \'011. Ez épp~n olyan. hogy egy egyszeri! hasonla llal él
Jek, mini cJly IIIf rnOk, akit a sok fSk(!la, tanu lds és gyakorlal ke
peslte", 3Zt ki \'ánj,1 uz 6 iskolákal 11('1ll végzeU cmberlársálól, hogy 
éppen oly .. ., ten ekel tudjon keH!!eni, min I amIlyeneket ó tud ké
szli enI. lia Jézus lsten voll, nkkor az Ő lellei cl vcsziUk cl6UI1nk 
\'nr:hsukll l, melyeket, ha IRY núOn k. ncm nagy dolgoknnk ld
lunlr, ha azonban ember \'011 és ugy cselekedie nwk!!1 okkor esC)
dás leljesUményeknek IOnhclnck föl cl6l1(1 nk. Olyan' forma ez, 
minlha r~y kis Ipariskolás gyermek és "\Ichel Angeló, II világhI
reS i&obrén ciyforma szobrot tarlletak voln8 . Ha rl1 nélCl nk Q szu-
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borra &- .. zi mondjuk, bog)' azt egy kcwó gftrmek:Slobrász (a· 
rag1a, megc50cUljuk, ha pedig ad balltuk, bogy ali Michel Angeló 
CIi~J lI, nem Iarljuk olyan n'gy dolognak, mert t61e azt ICJmtszc' 
lesnek ,'esszOk. 

Il.lJ.lS IGrldi mClkOd~ is sokat "eszU érték~I, ha öt, minI 
I5Iml nluOk , Ha ISZtn vo!1 - mondjuk Il!y - akkor li!yógyflba. 
lOU, illor nem \'olt oehtz neld meglenni, hogy a puuUDa a ki· 
sht60ek dlrnj Jljon, hogy lemondjon, hogy uenvtdjen. Akkor kOny· 
oyeo dvístlbe.tJe az 3fcuJDI&t, a mCikorWcsolá51, a lö\'lskoroná', 
• ' jj(Ulmat. amit uek íj tenyerébe \'ert szegek, ak inos ba llJ okOl

~. litD, mtrt lsten mindeneket meQ:tthd. Hogyan kh'''nblt ja va· 
laki lólDot ul, bOiY mi ls ugy ludtunk türni, su:nvedni, lemon
dani, keresz.ltl bordoUlI, megbocsá iani !s megbalnl, mini lsten, 
mikor mi csak emberek \lagyu1k. Valamini egy unei b,UásSó! és 
bln,uaJ (Ileg nem j ldolt ~mbtr, lOb 'stm lépbe,1 egy UTOSÓ, 
vigy Bettbo\'co nyomJb.I.., bogyan l~bes5~n ki'/ánnl, bogy CiY em· 
ber oIyln legym, mini Jtzus, aki lsten vtAt. 

Ez a kő\'dkeLlelEs áji Jézus hal~ltra is. Ha JhU5 Ist~n 
voll. illor m~ um b.aU, mtrl az isttn Otőkklv.1ló. tehát ntm It
bet igau 03g)'péuldOnk azoknak, akik Jb usban Isteo Utnak , 

Tu:iom, bogy ecre a tulsó oldal ha war k~en jn a fclelet · 
la, bog\' h1sun oem is ball meg örOkre, mert hU$\'! lkor fOltámadt. 
Erről oo\'tbbtn majd husv~i beszbjembtn fogok szólani, 

A \'alódg az. hogy Jézus meghall, mini ember halt 
meg. kikbcHe k-lkél A sr.o·g:~1alolttllesilö súudos su\'ai is, mint 
embetrcSl e.m1&emek meg, at i az 6 lelld iltaJ és nemes lé:lek1r:e1 

\ixh Slrn~e.d5ei & bal~ la állal a leginktbb megflderne.ltc n 
Weo OSS1es gyermekri kOzOI. hogy I$ten gyermekéntk, IUen fii
nak oeveuék. Ha petJig ember \'0'1, akkor egy olyan p6hJa ez 
dÖlIOnk, mdytt mi is kO\ldbetGnk abban a ludaiban, hogy rej is 
dérlJdiOk. mert mir CiY p6d. van eJOtlOnk. Ha. mint ember lu· 
duU megoocdtani. mi is mtg keD, hogy tud junk bocsátani. Ha, 
mult ember Inrt, SUO\'edett, dot20Zott ~ áldozta fel llel!1 az. em
befi5égb\ akkor mi is meg ken, bogy tudjuk leoni ezl. Ha, mint 
ember taoodta: to pBdál adtam Un t,kttk , .. akkor el is fogad· 
hatfuk nt & kG\,ethttjOk is, IV vin értelme, igy van \lu1z.sa ls 
IZ qm embtftsé&re ktbtló ereje J~ZUf !Ieléoek ls aal"toik. 
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Különben is föltételezhclő-e Lsfenról, oogy igy ls ilyen en .. 
kOzl haszni ljon c~IJai elérésére. Vallon milyeu haUssal voloa reám 
IZ egén ~zu$i élet, ha én tzt azul il gOfldolattaJ nlzném, hogy 
az l!'Iten alnálfa mindezl vé,2lg, cmlxr! alakot 6th'c" Vaüon nern 
trtUltm-e, hogy iti VJlami hiba, bal IOrttnl, mm el. at emberi· 
ség ftlrevez.etésévcl egyenlő. Erre el6sz0r is nintsal szOksége egy 
mindent mtgcselekednl tudó ISlennek, de nem is egyeztetbető Osz
su Islen 'ilZ.ságaval és tOkéle:essti,éveJ. 

Az il viia, blliY kl voll Jél US, m~ nen szOnt meg ~ ki· 
tudja, bogy mikor fog megsdlnni. Awnban mindjobban erósödik , 
h~ kOlsó Elámban nem is, de ~Isö hitben azoknak il sdm~ ts 
U.bora, ak ik Jéz,us emlxr vollál vallják . A felvilagosulI és subad 
gondolkou su ember elöli pedig mind érlb elelleneb~ d .lJk az II 
er6szakoss.1g. amely JézusI Istenné akar j~ lenni Ili mt~i s cmbtri 
formaba OlIOdeti. Pedig a nagyptnlek lényt, Jh.us egw molgatar· 
Usa, halála, a szhados vallomásai min:1 amellett tanustodnak, 
bagy J!zus ember "olt. Ed a hitet valljuk mi is, ÚJ Igltol ja a 
nagypinlck is, Ennek a hitnek yallóivá leoni a fe lvilágosodás sd· 
tadában. er!ny ts bQszkeséi, Amen, 

J ;;r. 
Husvét a mi felfogúunk tükrOen, 

Al,pigt : Mt. II. 25. 

Keresztény Tesh'éreim! Azokal az igéket. melyeket lelol· 
vasiam elöttetek és a mal beszédrm aJapjaul v~laszlOlIam, baUro
zoli súndlkkal és SlJmlt.l:ual \'l1asdo'lam ki a biblia $Ok igéje 
kOzQJ, meri ezl az alaplgél tarlollam a It2.lkal masabbnak arra, hogy 
vele a nllgy~nttki beszt dembcn IcU Igéretemet beváltbassam. 

Azok, akik nagypénteken ilt vollak a templomban, em/!kez· 
helnek arra, bogy egy felvdeU k~rdwe akkor csak nagyon szak· 
szuú fcJ~lettt adiam. Eml!kezbeloek arra az 19éreuc ls, melyben 
azt mondt.m, bogya mai beszédtmben arra mér. \lissulérek II 
bővebb mag,yartzatol adok rá. Most elérkezett az Igéret be\'áltá· 
sának: n Idtje, 

Arlói volt szó, bQ2y a nagypinltk és dl a sok sunvtdés, 
mtITel Jhus eiviatIt. a bit". mtly J!iU1S éltlet befejc"e, minhi, 
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unitáriusoka! abllan a hllf~lfoR'sunkban , hogy Jézus ember voU 
teljesen IRUoI URYS\n Rkkor azonb4n nem kerüUem el tIzl 8 kérdesi 
!tm, mery at ellenkező hilcl valló labor részéről fOlvctödhdlk. hogy 
akkor ml y ln a feUámlldá, sal? E kérdésre akkor nel n feleJtem. 
meri hiszem IZ ncrn I nozoll a nagypéntek lémakOrebe. de 11I0s1 
nem urkolom cl, meri cz éppen hozz~ l ar lozl k a hus\'éthoz. 

TeS1\'érclnl l Mi unllllrlusolc nem hiszDnk a fesli follamadás
ban Ennélfngv .. ncm hlszl1nk sem a Jezus testéne!!:. r.cm a mi 
testOnknek: 8 fehámadttsttban. Nem hiszünk, meri annak ehenc mond 
• ftil sIrok fellárása, Osefnk porladJló cson/jai, vagy az el hallak 
t estébŐl viss111maradi por es hamu. Nem nfszl1nk, Incrl a lesU fOI
,'madás lehett ségc én hel ellen és me~malZy8rAzha latla n kérdések 
SOkilsa~1I ele ahh, melyek folyion ~yOtOrnek s amugy is foly ton 
kélelkedésben larl an,lnak . Igy pC! ldllul, hogy hol van aZ a rengeteg 
sok ember, aki fellAlI1adoll hiszen II fOrdön mInden másodpercbe n 
mt'ithal va lak i ? Hol heIY"zked lk d az az embel! ésszel kl sem szá
mil halÓ 101lle2. mikor ma mM tudjuk , hogy az é~ ncm city klfeszl· 
tell erösséR, hlllely M iOU hl'lycl lalalnának a fllltámadollak ? Miért 
v- n akk or a fOll arl Sirok ball por ladozó koponya és csont, vagy 
más IeSlel teremt Islell It fOIHl.rllll doll ak számára ? Mi lessz azzal 
a hatalmas tOmf2gel maid CI véll.én? M ind olyan kérdések ezek, 
melyek mt'g 1\ te:.!! feltán adásban vakon hi vO ember eté is sok
szor oda~ll"nak es Ry01tlk , amelyre még Jews s még a bibIIiI scm 
ad telkeket megnyuRlaló feleleteI. 

MaRának Jézusnak is a fellámadása annyira kOrlII van véve 
a leRenda szines Ollöte - é\·el. hORY az mé~ a legnagyobb hiv6 Jei
kében ls Orök kélséRet krll. Különösen akkor, ha az a hh'ó lud 
arról. hogy a legu labb n)'omozások az evangéliumi Irásokról föl
deriteU~k, hogy Jézus halala után késOn iródta!( le, amikor a lé
nyekbő l mJr sok felejtődOtt el s amit nem szemtan uk irlak meg, 
hanem mások akik csak a n~p ajkán élő elbest élésekböl formállák 
kl ar. evan~t!liuml irásokat. A tapasz talat pedig azt mon1ja S ezll! 
ls me~er6silhelilek . ho~y atMenetek fö'OIl , ha elsllhan egy néhány 
ev mennyi mindent told hozu az emberi ajak, Vajjon Jézus fel· 
h~:nadásá nál nem a sok esztendős mult csr.lekedte·e a feltámadás 
Ilyen formában való leiráslU? Dc bár eQ,Y komoly és emberi ésszel 
fOIfoghal ó érvel, VIIitY példát tudnának fOIhozni ál1ltásuk Ignolá
.. " • ICiIi f.lllm.~iI bi lol bJr4dlll, 
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Ha igy áll a dolo2. Akkor valak i megkérdezheli, hogy je
lent-c \'.Iamlt a mi számunk ra , unltáriusok számára a husvet ? Igen 
jelent, II1Í'Jtpedig sokat jelen i és a mi szAmunkra jeteni Igazán sokal 
a husvét. li t ujlyancsak azt kell, hogy mondj l ill, I1lI1lt n.i gypénte· 
ken mondtam, !!Qgy nagypéntekje fS husvét ja atoknak va n igazán, 
akik a hala r dósájlRI és a I~!ck hallhafiiQam.:!gát és föltámadA-

l . A lesti fellámadás hitvallól altgha kapnak a ma husvét-
I alátámasztó bizonyltékot, de kctely t eicRel, ellenben 

ml Igen, merI a husvct diadala a mi felfogásunk szerint örnk és 
mindennapos, _ 

A tumészel 3 lIIag3 eR~szébe n ~s kis rcszleteiben errol be
szé l. Bá rmerre l ekinHlnk , az egcsz termé -zct fÖltámadásról. "j élet
röl beszél. A téli vilá~ zord Sirtából kIlépeU a termeszet. h02Y 
ulrak ezdJe az élclel, mdyet a tcl lemelOkeu le el ne~l z4rhalolt. De 
a természet vi rá~a részleteiben ls e rrő l gyŐz n'eg tmnke·. AI1J meg 
egy szá zados lö'j!.yfa elöli , melyet az IdO vilsloRa m~r annyIra meg
rontoll, hoj!.)' kldölnl kész III, vag y amelybe már fclsléj OkCI bele 
váj!.l:!k az épitö ácsll1esu' re;k, vil jjon az-c az érzésed , hogy az vé~
leg elpusztul? Nem. mcrt tOvább fOIfedezheted, ho~y_ a gyökerb6 1. 
vagy a megelözŐ években elhuUalnll ll!akjábÓI uj fil rndu l hely~be. 
Nézd az egyszerÍl kis hí veI, lIlely az ossl.e l elszárad I. megsemml
s01nl látszott, mint ébled ujrd a l avasz lehelelére. Nézd, m~g a leg
egyszerUbb kökény. vaRY töVisbokor ls, melyel a Razda Irló . ka · 
pája Összel mcgscmmlsilenl akdrl , most klhal l és vlráRbaOltöl1k, 
Illcrl az élet az meg nem semmlslthetó, M ost me~ gondolj arrII, 
hogyha a természet élele nem semmisOl meg, miért volna az emoer 
az,' akinek élelét a sir örökre elfödi? Hál eppen it teren,lIés koro
ndj:!nak jutott vol na csupán a OlC2Sl'mn:lsmCs? Csak ml volnánk 
kizárva az örökkéva ló.ágbót ? Nem, ez ncm e~)'ezlelheló 01sze 
Islen bOlcsesstJ!:ével. Dc hál hogyan, amikor a sirban elporladunk, 
am ikor a lest föltámadásá t elfogadni nem ludjuk. 

Ugy, hogy az ember nemcsak trst. hanem lélek is. Ez a 
lélek IrányiIja, V3J!:y kellene, h02Y IrányIIsa minden ember életét. 
S a jól és helyesen IrányiIolI éleI el neOl veszhet, meg nem semmi
sflihel . M lnctell ilyen élei 8 maga jól végzett munkála, nemes teile, 
alkotása ulán tovább él abba u a nagy közOsSéj.!bcn, amely az em
beriség céljának megvaJÓsulásáért Indul! cl. IRaz, hogy vannak élÖ 
emberek, 'kiket élelük és lellejk méS életük beq olyao~kkíi leltek, 
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mintha máris megsemmisO ltelr volna, akiknek ninCS amiben tovább 
éljenek, de vannak, akiknek sirk Oy(lk van a temelőhen s rajta az 
Irjs, hogy meghalltlk, 011 pihennelc S mégis mintha ma is élnének. 
~Inek a teltekben, az alkotásokban, a cse'ekedetekben. 

jézusnak abban a kijelentésében, h02Y "En vagyok a fe l · 
támadás·. korant se~. aZI kell erlenOnk, hogy ö a lesi állal azon 
kereszIllI támad fOl. O nem a lesi állal volt az, aki yoll, hanem a 
lelke állal. Keyeset ls érnénk yele, ha lesttreg ma is élne és ill 
yolna kOzöl/ünk, de szelleme nem élne és nem mükOdnék ma ls , 
Kijelentésével nem azl akarta elérni. hogy az emberiség tesiére 
f igyeljen, meri az a fOItámadás, hanem az!. hogy benne a lelki 
embert nézzék, azl mintánák le, mert sz a fOltámadás. Ez a lélek, 
a lélek által kfp\'lselt szellem lépell ki 'az első husvét h1fnalán a 
sirból és t~u bizonysagot arról. hogy a lelket megOlnl nem lehet, a 
szellem uljába az erőszak nem állhat. az él mindOrökké. S amig 
a lest éleiéi bizonyilaOl nem tud juk, addig j ézus szellemét, mint 
élÓI mindég bll 0nyithatjuk Ma JS él és mükOd ik az élelében, 

A follámad~s és a husvét i lyen valósagát hirdetem. Ez nem 
egy elvont doema, amelyet vakon hrnni kell, nem egy lélekre és 
gondolkozásra ráerószakolt bilincs, melynek lehu llását a fOIvilágo
sodástói mindég félleni kell és erősukos okoskodá:sokkal folyto:! 
lartani Irelj, hanem eu nalZYszerO élelet irányító hit ~S valóság, 
mely nélkOl a nemesebb éleire yaló tOrekyés elyeszllené minden 
varázsat. S amra: lézus fOlrámadásál. a husvét értelmét ama má
sIk, a testi !eltamarlás szemszOf,téböl néLve megérteni nem tudom 
s nektek sem tudom megmagyaJázni és bizonyitani. sőt minden 
értelmem tiltakozik ellene, add'g Igy ebben az. értelemben hiszem 
• Jézus fOllámadasál, azt bizonyitani is ludom és az egym~st 1..0-
VE'tö husvéto" érteiméi is fOIfogom. Ebben u értelemben él ma is 
léz .. s, mert: 

.Nem hal meg u . ki milliÓkr.a kOlti 
Du!. élele kincsil. 'mhár napja mult, 
Hanem \cráz\'án benne mindazt ami fOldi 
S egy éltető eSlmtvé finomul.' 

Jézus is egy dus élet ulJán a haUI állal lerázta magáról a 
pJrlandó lestet S egy ma is élO eszmévé alakult al. azaz a nekI 
"~DI fele~éi·sirbóJ IOJIáIl1.doll. ~.I bl,onyllj. az , .. bert,l, tieitI 

t 
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Iraoy itó szellem. melyheo Jhus nia is felfeduh,etö. Meri J~lUS sze.l~ 
leme ma ls milliókat kOt össze, szererele ma IS szerelelrr huzdr', 
Igazságáti! kDzdO lelke ma iS :ll i~82Stg ~utalá~áTa serken,t. ti 
ma is ó mindazokban , akik jÓl aelf'kednek. "kik a tékozló lia kat 
Yisszafogadjak akik szamaritan.skent kOoyOrületessé~re ir.dI11nak, 
akik a k isé rl ö~kel szemben mega!!nak , aldk többször is ludnak 
megbocsátani. Ott Vdn kOl0llU ... k, amik or Isieni Atyánknak neyrz· 
zDk amikor az általa szuzei t Mia1y:inkot elrebeS! jllk, amikor ól a 
ml 'eszménvkepOnknek neveZlGk Odaáll ma is k ülOnbOző fa ju é. 
felekezet t. 'emberek közé ~S hIrdeli : egy Atyának va~1Ylok gyer
mekei. Beáll a harcosok kOzé, hogy áthidalja az ellentéteket, taolha 
öket : szeressélek még ellensé5leileket is. Od aül a diplomaták zOld 
asztaláboz és valamelvlk résztvevő ajkán hhdeli : ak i fegyvelt foa:, 
fegyver állal is fog elveszni. Ö beszél a mi ajkunk on keresztül, 
amikor valakmek keresztényi mivolta ra hi\'alkolunk. A Jóltevő kez 
ill Ö k~ze, a szerető sziv al Ö szive, a mt'ebo~sátó lélek az ő 
lelke. Annyira kOzöttOnk él su1leme, U5lY álszoHe az emberisé-g 
gondolkoz"~ál, hogy az élelel ma nála nélkül el sem tudjuk kep· 
zelni, HO/2Y pediR f2 igy van. mfRérlheli barki. euhu nem slülc~ 
séges St'mml erőszak ol! maeyarázat. 

& mosl kérdezd meg testyerem, ér· e ez valamit a tc szá· 
modra? tn teszem fol a k~rdést , mely a te lelkedben van, mert 
az ember rendszerint mindeneket ebből a szempontból szokot! meg
lIélni Fejeletem ped JS!: az. b02Y igenis sokat ér. j t!zus azzal, bogy 
cselekedeteiben, szel1eme által ma, kétezer esztend05 mulláu is él, 
igazolta szavait. heey Ö a feltámadás. 

A felje2yzések szerint Aftika déli sarkánál álhajózni pró· 
bátkolÓk. mind hajótOrést szenvedtek, nem tudtak athaladni. Az 
első, aki szerencsésen áljutolt ezen a nehéz pon ton. Vasco de Gama 
yolt. Azót.s a hajósok már minden nehézsél!' nelkül julnak át oU, 
meri Vasco de Gama mea;mulalta az ulaI. j ézus is at utánna kO· 
vetkt:zoknell: mutatja az ul at a halálon kereszillI a fe lUm"djs, 8% 

OrOkélet felé. Szól ma is : en ya~yok ~ feltámadás. Jézus felláma· 
dásának és a minden évben mf'l!'ismétJÖdó husvé:nak abban van 
rejd nézve érléke és jelenlo,ége, hogy mosl m~r ludod azt, hogy 
ml a feltélele a feltámadásnak : a Jézuséhoz haionló éleI. 

Indulj el hát testvérem a Jézus állal kijetOlt ulon. Éld a 
bom basonlO élelet, hogy eljulhas! a magad hU1Vélj;thoz. Amen, 
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