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KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK

Karácsony alkalmából december 25-én csütörtökön és 26-án
pénteken úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszte-
leteket tart egyházközségünk. Az ünnep elsõ napján,
december 25-én (csütörtökön) 9 és 11 órától is tartunk
istentiszteletet, december 26-án (pénteken) pedig 11 órától
várjuk híveinket templomunkba és az Úr asztalához.

GYERMEK KARÁCSONY
2008. DECEMBER 14. (VASÁRNAP) – 16 óra

Hagyományainknak megfeleõen idén is megrendezésre kerül a
gyermekek karácsonyfa ünnepélye Nagy Ignác utcai templo-
munkban. A program 16 órakor a Mezei Mária Szeretetszínház
mûvészeinek gyermek elõadásával kezdõdik a II. emeleti
templomban, ahol a résztvevõ gyermekek is szerephez jutnak,
elmondhatják karácsonyi verseiket, elénekelhetik énekeiket és
elõadhatják hangszeres zenei produkcióikat.

Budapesti Unitárius Egyházközség,
Bartók Béla Unitárius Egyházközség,
Pestszentlõrinci Unitárius Egyházközség
és a Heltai Unitárius Könyvesbolt
közös szervezésében december 11-én (csütörtökön) 18 órai
kezdettel a Nagy Ignác utcai termünkben az Érték+Õrzõ Estek
keretében Veres Emese-Gyöngyvér néprajzkutató, unitárius
egyházi mûsorok riportere lesz a vendégünk, aki a „2008 a Biblia
éve” jegyében tart elõadást.

„A BIBLIA A NÉP HASZNÁLATÁBAN”

azaz parasztbibliák, parafrázisok és mit jegyeztek le eleink a
Biblia üres oldalaira, mit tartottak benne és milyen egyéb
tárgyakon jelennek meg bibliai idézetek (falvédõk, emléklapok,
szentképek, stb.)
Vetített képes elõadás. Valamint a Vallási Néprajz 14. kötetének
bemutatása, amely kizárólag az unitárius egyházzal foglalkozik.
A helyszínen megvásárolható Veres Emese-Gyöngyvér: "Mikor
Oláhország háborút izene…" c. kötete is.
Mindenkit szeretettel várunk.
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EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBÕL

Nyárbúcsúztató szeretetvendégség
Magyarkúton

Szeptember 20-án, szombaton rendeztük
Magyarkúton hagyományos nyárbúcsúztató
szeretetvendégségünket, amelynek idén a
szokásosnál kevesebb, alig több, mint 30
résztvevõje volt.

Bizonyára sokan úgy gondolták, hogy az esõs
idõben nem indulnak el Magyarkútra, de azok,
akik reménykedtek az idõ jobbra fordulásában és
eljöttek, nem is csalódtak, hiszen az istentisztelet
megkezdésekor már el is állt az esõ, az ebéd
idején pedig már a nap is elõbújt a felhõk közül.

A szokásoknak megfelelõen 12 órakor Dr.
Barabássy Sándor presbiterünk a Barabássy
család által adományozott haranglábnál meg-
szólaltatta a harangot.

A déli harangszót követõen Kászoni József
tiszteletes végzett szószéki szolgálatot.
Prédikációjának középpontjába a Bibliát állította
és emlékeztette a megjelenteket, hogy 2008 a
Biblia Éve.

Kászoni József a magyarkúti szabadtéri
istentiszteleten

Mivel a szervezõk arra számítottak, hogy 100
körül lesz a résztvevõk száma, látható volt, hogy
a gulyásleveshez elõkészített marhahús
mennyisége messze meghaladja az igényeket,
ezért Vékás Júlia presbiterünk, aki az ebédet
készítette, javasolta, hogy gulyásleves helyett
marhapörköltként tálaljuk fel az ételt, amihez már
csak a krumplit kellett a kondérban megfõzni.

Az istentisztelet hallgatósága

Befjezõdött a templom padsorainak
felújítása

Ebben az évben a Belváros-Lipótváros
Önkormányzat Egyházi Épületekért Alapítványa
2,4 millió Ft céltámogatást adott Egyházköz-
ségünknek a templom padjainak felújításához.

Néhány évvel ezelõtt, szintén az önkormányzat
anyagi támogatásával, megvalósult a szószék,
az úrasztala, a karzat és a bejárati ajtó felújítása,
de a padsorok csak 2008-ban kerülhettek sorra.
A több évtizedes használat során a fafelületekre,
különösen a faragott díszítések közé, por
rakódott, ami egyszerû tisztítással már nem volt
eltávolítható. Sokszor a fehér színû ruhákon
nyomot is hagyott a padokon lévõ szennyezõdés,
így nem lehetett tovább halogatni az alapos
felújítást.

A korábbi lakkozás és szennyezõdés eltávolítása
után új felületkezelést kaptak a padok. A munkák
november végére befejezõdtek és elsõ
alkalommal december 6-án szombaton egy
keresztelési szertartás alkalmával vehette a
gyülekezet újra birtokba a templomot.

A több hónapos felújítás ideje alatt vasárnapi
istentiszteleteinket az I. emeleti gyülekezeti
teremben tartottuk.

A karácsonyi ünnepek alkalmával már a felújított
padsorok fogadják az ünnepi istentiszteletekre
érkezõ híveket.

Arnóti András tárlata az Unitárius Galériában

A Budapesti Unitárius Egyházközség Unitárius
Galériájában október 11-én, szombaton kora
este nyílt meg Arnóti András képzõmûvész
kiállítása, amely 2008. november 4-ig, hétköz-
napokon 9 és 15 óra között volt látogatható.

A tárlatot - szép számú érdeklõdõ jelenlétében -
Bencze Márton nyitotta meg.



BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL VIII . ÉVF. 4. SZÁM – 2008. NOVEMBER – DECEMBER

3

Balról Bencze Márton, Arnóti András és
Kászoni József a kiállítás megnyitóján

2008-ban Virágh László kapta
a Tinódi-lant díjat

Október 19-én, vasárnap este, a Nagy Ignác
utcai unitárius templomban Hubay Miklós
Kossuth-díjas drámaíró adta át a 2008. évi
Tinódi-lant díjat. Az elismerést - amit idén már
tizedik alkalommal ítéltek oda - Virágh László, a
Magyar Régizenei Társaság elnöke, az Ars
Renata énekegyüttes alapítója kapta. A
díjátadást ünnepi hangverseny követte, amelyen
többek között Bakfark Bálint Lantfantáziája is
elhangzott.

A Tinódi-lant díjat 1999-ben, Balassi Bálint
születésének 445. évfordulója alkalmából
alapították; azzal a céllal, hogy elismerjék
azokat, akik a legtöbbet tették a régi magyar
énekelt vers és a magyarországi régizene
érdekében. A díjat minden évben a Régi Magyar
Vers Ünnepe keretében adják át. A Tinódi-lantot
elsõként Szabó István lantmûvész kapta meg
1999-ben, majd Kecskés András lantmûvész,
Kuncz László énekmûvész, Ferencz Éva
énekmûvész, Csörsz Rumen István irodalom-
történész-zenész, Zádori Mária énekmûvész,
Kobzos Kiss Tamás lantmûvész, Kátai Zoltán
énekmondó, valamint Deák Endre lantmûvész
részesült az elismerésben.

Virágh László így örült a Tinódi Lant díjnak

Kovács Tamás László kiállítása az Unitárius
Galériában

A Budapesti Unitárius Egyházközség Unitárius
Galériájában november 8-án, szombaton nyílt
meg Kovács Tamás László szobrász- és
grafikusmûvész Hommage a Bartók Béla címû
kiállítása.

Az unitárius vallású zeneszerzõ-géniusz elõtt
tisztelgõ tárlatot - amely hétköznapokon 9-15 óra
között tekinthetõ meg - Kozák Csaba mûvészeti
író nyitotta meg, zongorán közremûködött Egly
Tibor.

József Attilára emlékeztünk

November 29-én felejthetetlen élményben volt
részünk. A Mezei Mária Szeretetszínház
Tenyérnyi Színpadának két színmûvésze, Kilin
Ildikó és Balkay László "Visz a vonat" címû zenés
irodalmi estjén vehettünk részt, mely József
Attiláról és fõleg szerelmeirõl szólt. Két
csodálatos mûvészt ismerhettünk meg és
szerencsénk, hogy december 14-én is jönnek,
hogy a gyermek karácsonyi ünnepet is
megörvendeztessék.

Megkezdõdött a konfirmációs elõkészítõ

Örömmel adtunk tájékoztatást idén nyáron, hogy
míg 2007-ben mindössze négy fiatal konfirmált
egyházközségünkben, idén már tizenkettõ.

2009-ben sem csökken a konfirmandusok
száma, hiszen októberben 13 fiatal kezdte meg a
felkészülést Kászoni József tiszteletes
vezetésével és reménykedünk, hogy számuk
még tovább növekszik az év utolsó hónapjaiban.

A konfirmációs elõkészítõ foglalkozások
vasárnaponként 10 órakor kezdõdnek a Nagy
Ignác utcai gyülekezeti teremben.

Még van lehetõség arra, hogy az 1993-ban vagy
az elõtt született fiatalok bekapcsolódjanak a
konfirmációs felkészítésbe és így jövõ nyáron
sikeresen konfirmálhassanak.

Hírek röviden

Az idén szeptember 28-ára esett õszi hálaadási
ünnepünk, amely jó alkalom a budapesti
unitáriusoknak arra, hogy újból gyülekezetté
váljanak egy hosszú, forró nyári idõszakot
követõen. Szép számmal jelentek meg híveink
ezen a szép õszi napon, amely egyben
õszbúcsúztató is volt. Közel 150-en álltuk körül az
úrasztalát és részesültünk a Jézus emlékét idézõ
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kenyér és bor jelképében arra, hogy valami új
idõszaka kezdõdött el mindannyiunk életének. Jó
volt az úr asztalától nem messze, a papi szék
elõtt elhelyezett állvány tálcáján látni Isten
áldását, munkánk gyümölcsét zöldség, gyümölcs
formájában, amiért hálát adtunk gondviselõ
Istenünknek.

Október 5-én templomunk szószékén
vendéglelkész végezte a szolgálatot, Miklósi-
Vári Katalin személyében, aki gyermekeivel
Magyarországra, majd innen Székelyföldre
látogatott. Az Egyházközség korábbi segéd-
lelkészét szeretettel hallgatták annak tagjai,
illetve Katinka barátai, aki meghatóan beszélt a
súlyos mûtétjét követõ lassú felgyógyulásáról.
Tudta ezt úgy tenni, hogy mindannyiunkat
empátiájával, õszinteségével és további mérhe-
tetlen élniakarásával meggyõzõtt az élet
értelmérõl.

Kászoni József Egyházközségünk lelkésze és
Léta Sándor a Bartók Béla Egyházközség
lelkésze az októberi hónapforduló alkalmával
közösen kereste fel a Fartasréti temetõben azok
sírját, akik elõttünk jártak, mint egyházi vagy
világi elõljárók. Küzel húsz sírra helyezték el a
Magyarországi Unitárius Egyház nevében az
emlékezés virágait.

November 1-jén a szokásos idõpontban
halottaknapi istentiszteletet tartott Kászoni
József és Szent-Iványi Ilona, akik gyertya-
gyújtással elevenítették emlékét azoknak, akik
sokat jelentettek és jelentenek mind a mai napig
a hozzátartozóknak és a gyülekezeti tagoknak
egyaránt.

Kászoni József lelkész jelentése a 2008.
szeptemberben, októberben és
novemberben végzett szertartásairól

ESKETÉS

2008. szeptember 6. Dr Cea Makin és Dr. Anna
Kovalszki

szeptember 27. Szántó Tamás és Péterffy Anikó

október 17. Vadadi Zsolt és Bács Ildikó-Andrea.

KERESZTELÉS

2008. szeptember 21. Pap Sándor és Tuka
Piroska fia: Örkény (felnõtt-keresztelés)

Pap Tuka Örkény és Szabadkai Katalin fia:
Örkény (felnõtt-keresztelés)

Pap Tuka Örkény és Szabadkai Katalin fia
Botond (felnõtt-keresztelés)

szeptember 28. Fehér Tivadar és Kulcsár Ilka
kislánya: Luca

október 4. Sass Márton és Zima Bernadett
ikergyermekei: Lukács és Léna

október 12. Tófalvi Csaba és dr. Síki Laura fiai:
Gergely és Domokos

október 18. Hegedûs Vilmos József és Püspöki
Borbála fia: Fülöp József

október 18. Dankó József és Homoki Györgyi
kislánya: Hanga-Sarolta

október 19. Széles Krisztián és Homoki Nóra
kisfia Botond-Olivér

december 6. Nagy Gábor és Nikolits Noémi
gyermekei: Berta-Luca, Kristóf-Soma,
Ambrus-Milán.

TEMETÉS

2008. szeptember 26. Dérszegi Miklósé sz.
Borcsányi Erzsébet, élt 84 évet

november 21. Barczán Gyuláné sz. Barabás
Vilma, élt 84 évet

november 25. Bencz Ernõné sz. Albert Aranka,
élt 83 évet

november 28. Józsa Gyuláné sz. Szegedi Irén, élt
86 évet

december 5. Klócza László, élt 85 évet.

440 éves az Unitárius Egyház

Október 25-én Debrecenben a gyönyörûen
felújított templomban tartottak megemlékezést,
melyen Egyházközségünket Schmidt Gábor
gondnok képviselte.

November 13 és 14-én Kolozsváron tartottak
megemlékezést, melyen Kászoni József
lelkészünk vett részt.

Helyreigazítás:

Elõzõ számunkban pontatlanul tettük közzé
Karaba Attila nevét, akinek keresztelési
szertartására 2008. június 22-án került sor.

2008. július 5-én Kovács Zoltán és Székely Edit
kislányát, Kinga Bernadettet kereszteltük meg.

A konfirmálók nevének felsorolásából
sajnálatosan kimaradt Polinger Ákos neve, aki
szintén tagja volt a 2008-ban konfirmáltak
csoportjának.
A hibákért az érintettektõl elnézést kérünk.
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Presbitériumunk munkájáról

2008. október 8-án tartott presbitériumi
ülésünkön Szaniszló József tájékoztatott az
Egyházközségünk történetét feldolgozó mûvérõl.

Bemutattuk új kántorunkat, Rátkay Andrást.

Beszéltünk a MUE által indított névhasználati per
alakulásáról, melyet Zoltán Csaba ellen
indítottak.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

2008. decemberi események

Az egyházközség 2008. decemberi
eseményeinek naptára

Az év hátralévõ idõszakának fontosabb
egyházközségi eseményeit tartalmazó
eseménynaptárat az alábbiakban adjuk közre.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a naptár e
pillanatban tervezet, bár a Presbitérium azon
dolgozik, hogy minden a tervek szerint
megvalósuljon, de nem zárható ki, hogy az idõ
haladtával a programok idõpontja módosul. Ezért
kérjük, hogy figyelje egyházközségünk további
hirdetményeit, illetve az Ön által felkeresni kívánt
esemény elõtt telefonon érdeklõdjön az
egyházközségi irodában vagy látogassa meg
Egyházközségünk www.unitariusbudapest.hu
honlapját, hogy valóban a terv szerint kerül-e
megrendezésre a rendezvény.

IDÕPONT ESEMÉNY

December 11.
(csütörtök) –
18:00 óra

Érték+Õrzõ Estek sorozat
keretében vendégünk Veres
Emese Gyöngyvér

December 14.
(vasárnap) –
16:00 óra

Gyermek karácsonyfa
ünnepély

December 25.
(csütörtök) -
9:00 és 11:00 óra
December 26.
(péntek) –
11:00 óra

Ünnepi karácsonyi
istentiszteletek úrvacsorával

A PORTLANDI
TESTVÉREGYHÁZKÖZSÉGI
KAPCSOLAT HÍREI
Részletek Marylin Sewell vezetõ lelkész egyik
prédikációjából

Ritkán van lehetõségünk amerikai
unitárius-univerzalista lelkészek prédikációját

hallanunk, ezért nagy örömünkre szolgál, hogy
amerikai testvéregyházközségünk, a Portlandi
Unitárius Egyházközség vezetõ lelkészének,
Marylin Sewell-nek egyik prédikációját magyar
nyelvre fordította Gazdag Árpád, melybõl néhány
részletet az alábbiakban közreadunk.

VAN-E AZ UNITÁRIUS UNIVERZALISTÁKNAK
TEOLÓGIÁJUK?

Marilyn Sewell

Milyen sokszor hallhatjuk: “Bármiben hihetsz ha
unitárius univerzalista vagy.” Vagy mit szólsz
ehhez: “Azért járok az Unitárius Univerzalista
Egyházba, mert nem hiszek az intézményesített
vallásokban.” Mikor ilyeneket hallok, azt mondom
magamban: “Te jó ég, meg kell szervezzük az
intézményünket!” Tehát van kórusunk. És a
kórusnak díszruhája. És vannak lelkészeink. És
van templomunk.

Igen, van egy vallásunk – hosszú és nemes
történelemmel. Akkor miért értenek mégis félre
olyan gyakran? Egyik ok a köztudatban rejlik.
Valahányszor az unitárius univerzalisták
szerepeltek a nemzeti hírekben az mindig valami
baklövéssel volt kapcsolatos. (………)

Tény: egy dolog, ami megkülönböztet bennünket
az, hogy egy szabad vallás követõi vagyunk. És
mivel szabadok vagyunk – mint ahogy ez történni
szokott ott, ahol szabadság van – a mi vallásunk
is teret ad mindenféle õrültségnek és
visszaélésnek. Ám, ha ez a szabadság ára, hát
legyen, én akkor is a szabadságot választom!

Hitünknek, természetesen vannak követelményei
is. De várjunk csak egy percet! Nem fogalmi
ellentmodás ez vajon: egy szabad hit
követelményei? Egyáltalán nem. Tudod, mikor az
unitárius univerzalizmust választod nem vállalsz
elkötelezettséget, nem írsz alá hitelveket. Nem,
nem várják el ezt tõled, viszont egy sokkal
nagyobb elvárásnak kell eleget tenned. Elvárják,
hogy saját hitelveidet válaszd, vagyis úgymond,
hogy elkötelezed magad saját értelmed és
élettapasztalatod mellett, és lelkiismereted
követelményeinek engedelmeskedve döntesz
saját teológiai felfogásodról – majd elvárják tõled,
hogy annak megfelelõen is élj. Azt kérik, hogy
vedd nagyon komolyan saját hited.

Végülis, hogy tudna másképpen élni az, aki
személyes integritásra törekszik? Merthogy egy
nagyon is valóságos értelemben minden teológiai
elképzelés önéletrajz. A mi saját élettapasztala-
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tunk, amelyben valóságosan részünk van, amely
a világszemléletünket meghatározza. Azt a
benyomást jelenti, amely bennünk kialakult a
világról és mûködésének módjáról, valamint
hitünket egyéniségünk értékeirõl. Hiszünk
abban, amirõl tudjuk, hogy igaz – vagyis érzelmi
tudásunkban – és nem abban, amirõl mások
mondják meg számunkra, hogy igaz. De hogy is
lehetne ez másként?

Hogyan jutottunk egy ennyire szabad vallásos
hithez? Nehéz küzdelem árán. Ennek hosszú
története van – amint már említettem – és
emberek haltak meg ezért a szabadságért. Soha,
soha nem szabadna ezt magától értetõdõ kész
ténynek vennünk.

Hadd osszak meg veletek egy keveset ebbõl a
történelembõl. János Zsigmond, Erdély
fejedelme volt az, aki elõször a vallásszabad-
ságot törvénybe iktatta 1568-ban. Néhány éve
Romániában jártam, a tordai templomban, ahol
ezt a törvényt kihírdették. Van egy nagy kerek kõ
az elõtérben, amely emléket állít ennek az
eseménynek – emlékszem, csak álltam ott és
csorogtak a könnyeim. Arra gondoltam, hogy a
mi hitünk, a mi vallásunk követõi, az unitáriusok
voltak azok, akik legelõször kihírdették, hogy
mindenki azt a hitet követheti, amelyet kíván – és
tették ezt egy olyan korban, amikor embereket
máglyahalálra ítéltek csupán azért, mert teológiai
felfogásuk nem volt megfelelõ.

Dávid Ferenc János Zsigmond lelki tanácsadója
volt – õ volt az, aki a fejedelem teológiai nézeteit
leginkább befolyásolta. János Zsigmond halála
után Dávid kegyvesztett lett, elvei miatt
letartóztatták és börtönbe vetették. Felgyalogol-
tam azon a hosszú ösvényen addig a helyig, ahol
a cellája volt – igazából csupán egy mély lyuk a
föld szintje alatt, ahová õt leeresztették – ahol
aztán megbetegedett és meghalt.

Híres szavai mégis velünk élnek. Így mondta,
egyszerûen: “Nem kell ugyanúgy gondolkodnod,
ahhoz, hogy ugyanúgy tudjál szeretni.” Tehát,
hitelveink lényege tulajdonképpen nem is a hit,
hanem a szeretet.

Nagyon sokan meghaltak a vallásos üldözések
idõszakában. Mozgalmunk a protestáns
reformáció bal oldali ágából nõtt ki – Kálvin és
Luther irányzatához viszonyítva is baloldali.
Tudósunkat, Servetust, a Szentháromság

tévelygéseirõl címû mûve miatt a katolikusok
elõször jelképesen, majd Kálvin késõbb

ténylegesen is megégette, könyvének egy
példányát combjához kötözve. Mondják: ha
csupán egyetlen szót változtat: “Jézus Istennek
egy fia” helyett: “Jézus Istennek a fia”, akkor
megmenthette volna életét.

Ez tehát a mi örökségünk – vagy legalábbis egy
kis ízelítõ belõle. Gazdag örökség, büszkék
lehetünk rá. Nem könnyed, sekélyes dolog,
amiben részünk van. De vizsgáljuk meg
közelebbrõl: miben is hiszünk? Létezik egyáltalán
olyan, hogy: unitárius univerzalista teológia? Úgy
gondolom igen.

Mivel annyi üldözést kellett a történelem során
elszenvednünk, gyakran eretnekeknek neveztek.
És néha magunkról is szeretünk így gondolkodni
– azaz mint hitetlenekrõl, olyanokról, akik
visszautasítják az ortodoxiát. Eléggé el tudunk
merülni néha ebben a negatív gondolkodásban.
Sokan azért csatlakoztunk ehhez az egyházhoz,
mert tulajdonképpen gyermekkorunk egyházából
menekültünk. Többször halljuk: “Nem lehettem
katolikus a nõkhöz való viszonyulás miatt.” Vagy:
“Rájöttem, hogy meleg vagyok és nem éreztem jól
magam többé a baptista egyházban.” De, amint
azt az utóbbi politikai kampányból is
megtanulhattuk, a negatív gondolkodás elkopik,
és egy idõ után már nem azt szeretnénk tudni,
hogy mi ellen foglalunk állást, hanem azt, hogy mi
mellett. Mindenesetre nekem megfelel az
“eretnek” szó. Ha eredetét vesszük ez olyan
embert jelent, aki választ. Mi választani akarunk,
állást foglalni egy pozitív teológia mellett, azt
kialakítani.

Hadd bontsam ki bõvebben ezt a témát. Az
unitárius univerzalisták hiszik, hogy az embernek
van választási lehetõsége. Isten nem rendelte el
születésünk elõtt, hogy részünk legyen-e a
megváltásban vagy nem. Nem vagyunk elmerülve
az eredendõ bûn pocsolyájában a születésünk
puszta ténye által, tehát nincs szükségünk arra
sem, hogy csecsemõként tisztára mossanak az
ún. keresztelés által. Nincs szükségünk arra,
hogy valaki értünk feláldozza önmagát a
kereszten és ezáltal megmentsen a pokoltól. Van
választási lehetõségünk.

Igaz, hogy az embernek megvan a hajlama a
rosszra, de ugyanakkor arra is, hogy jót
cselekedjen. Az unitárius univerzalisták szerint
“eredendõ megáldottságban” születtünk,
ahogyan a teológus Matthew Fox fogalmazott.
(Ezért az eretnekségért, és egyebek miatt, õt
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természetesen exkommunikálták a katolikus
egyházból.)

Unitáriusok vagyunk, tehát hisszük, hogy “Isten
Egy”. A hármasság koncepcióját elõdeink is
zavarosnak találták, de 325-ben a katolikus
klérus megszavazta és elfogadta a Niceai
Hitvallást, megalapozva a szentháromság
dogmáját. Megjegyzem: ez nem egy bibliából vett
tanítás, a katolikus egyház hatalmi szervezetébõl
következett. Az unitáriusok tulajdonképpen ekkor
veszítettek, ezen a szavazáson. Szerencsénkre
már nem égetnek meg minket máglyán, viszont
most is sok keresztény gondol úgy vallásunkra,
mint valami “kultusz”-ra. (……)

Mi, unitárius univerzalisták tiszteletben tartjuk az
egyéb vallásos hagyományokat – nem állítjuk,
hogy kizárólagos tulajdonosai vagyunk az
igazságnak. Szeretem, ahogy ezt kollégám, Dr.
Forrest Church az All Souls in New York egyház
lelkésze mondja: az igazság olyan, mint a fény,
amely egy nagy katedrális ablakain áttör
különbözõ színt és formát öltve. A fény
ugyanabból a forrásból származik, de másnak
tûnik, attól függõen melyik ablakon kereszül
vetõdik be. Ugyanígy van ez a világ különféle
vallásos hagyományaival is.

Itt van továbbá az a másik teológiai szempont,
ami az igazságra vonatkozik: hiszünk a
fejlõdésben – nem csak az életformák
evolúciójában, de a gondolkodás és az erkölcs
fejlõdésében. Az igazság, amit ma vallok már
nem biztos, hogy ugyanaz az igazság, amelyet
holnap is vallani fogok. A kinyilatkoztatás nem
statikus, hanem folyamatosan kibontakozó.
Ugye milyen izgalmas? Az igazság folyton
kisíklik kezeink közül! De mind több és több tárul
fel belõle. Feladatunk csupán az, hogy
egyszerûen nyitottak legyünk, és vágyakozók.
Vágyakozók arra az igazságra, amely egyszer a
miénk lesz – de csak egy idõre. Egy ilyen
tudatosság alázatossá tesz – és éberré.

Az unitárius univerzalistákat egyértelmûen
megkülönbözteti a többiektõl: teológián errõl a
világról szól nem a túlvilágról. Hiszünk abban,
hogy a Mennyek Országa itt fog megvalósulni,
élõ emberek között, ezen a földön. Jézus
tanította, hogy Isten országa bennünk van. Mikor
valaki megkérdezte, hogyan juthat be ebbe az
országba így válaszolt:

Éhes voltam, és ennem adtatok;
Meztelen voltam, és betakartatok;

Szomjúhoztam, és innom adtatok;
Beteg voltam, és ápoltatok;
Jövevény voltam és befogadtatok;
Börtönben voltam és meglátogattatok engem...
Amennyiben ezt megcselekedtétek
a legkisebbel atyámfiai közül,
velem cselekedtétek.1

Az unitárius univerzalisták nem foglalkoznak a
halál utáni élettel – egyszerûen azért, mert nem
tudunk róla semmit. Senki sem tért vissza, hogy
beszámoljon róla. De tudunk szenvedésrõl és
igazságtalanságról ezen a földön, tehát –
lemondva szárnyakról és hárfákról, amik amúgy
sem túl vonzóak – megpróbáljuk létrehozni a
Szeretetközösséget idelent.

És most visszatérve Dávid Ferenchez –
vallásunk lényege nem azon van, hogy miben
hiszünk, hanem hogyan szeretünk. Tény, hogy
sok buzgón ortodox hívõ képes volt a legaljasabb
tettekre is. Közismert tény, hogy a maffia tagjai
nagy összegeket adományoztak a katolikus
egyháznak. És az is, hogy a fundamentalista
keresztény egyházak voltak a legelkötelezettebb
támogatói az iraki megelõzõ háborúnak.
Statisztikai adatok bizonyítják, hogy szintén õk
azok, akik a kínvallatás mellett foglalnak állást.
Amint már sokszor említettem, tényleg nem
érdekel engem milyen teológiai elképzeléseid
vannak – azt akarom tudni hol van a szíved. Azt
szeretném megtudni hogyan szeretsz.

Eddig nagyrészt az unitárius örökségünkrõl
beszéltem, de a szeretet elve tulajdonképpen
határozottabban érvényesül az univerzalizmus-
ban. Hazánkban az univerzalista mozgalom a 18.
század második felében indult, ugyanabban az
idõben, mikor az unitárius. Az amerikai univerza-
lista prédikátor, Hosea Balou hírdette követõinek,
hogy a mennyország és a pokol nem valami
túlvilági hely, hanem egyszerûen az az élet, amit
magunknak teremtünk ezen a földön. Vissza-
utasította azt a felfogást is, hogy Jézus kereszt-
halála megmentett – tanította, hogy Jézus maga,
mint a szeretet és az igazságosság megtestesü-
lése mentett meg minket. A paradicsom az
univerzalista ember számára az a hely, ahol az
igazságtalanság ellen harcolunk, és ahol a
bölcsességünk és a szeretetre való képességünk
fejlõdik.2 Nagyon vallásosan hangzik.

Az univerzalista kifejezés az univerzalizmusban
az egyetemes megváltásra utal, egy nagyon
radikális teológiai eszmére, amely olyan korban
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született, amikor a megújulási mozgalom
prédikátorai bejárták az országot széltében-
hosszában, a pokol tüzével fenyegetve azokat,
akik nem térnek meg, és nem bánják meg
bûneiket. (….)

Tehát igenis, van nekünk, unitárius
univerzalistáknak teológiánk.
Hisszük, hogy az ember sorsa nincs
megpecsételve a születésétõl kezdve, hanem
van választási lehetõsége.
Hiszünk az eredendõ jóságban.
Hisszük, hogy Isten Egy.
Hisszük, hogy a kijelentés folyamatos.
Hisszük, hogy Isten országa ezen a földön van.
Hisszük, hogy Jézusban isteni szikra volt, és azt,
hogy mindannyiunkban van valamennyi ugyan-
abból a szikrából.
Hisszük, hogy a szeretet fontosabb mint a hitelv.
Hisszük, hogy Isten könyörületessége mindenkit
kibékít önmagával a végén.

Ami pedig ezt az utolsó tételt illeti Isten
könyörületességérõl – hát be kell vallanom,
igazából nem is tudom hogyan lehetséges, hogy
Isten szeretete ennyire mindent magában
foglaló, mindent megbocsátó tud lenni. Én még
arra sem vagyok képes, hogy megbocsássak a
szomszédomnak, aki következetesen elõkapja
avarszívóját valahányszor nekiülök prédikációt
írni. Még kevésbé tudom megbocsátani politikai
vezetõinknek, hogy lejáratják ezt az országot.
Hogyan üdvözülhet mindenki? Biztos, hogy
közülünk egyeseknek pokolra kell jutni! Fõleg ez
a pasas az avarszívójával.

De nem, egyikünk sem. Egyetlen egy ember sem
jut pokolra Isten végtelen könyörületességében.
Tõlünk pedig elvárják, hogy annyira kitágítsuk
elménket, hogy ezt be is tudjuk fogadni. Még nem
tartok ott. De tulajdonképpen ez a nagy dolog az
én hitemben. Fejlõdik. És én is, legyen Isten
könyörületes a lelkemhez. És a tiétekhez. Úgy
legyen. Ámen.

Jegyzet:
1 Forrest Church idézi, megmagyarázva ezt a
teológiai elvet, Bringing God Home: a Traveler’s

Guide, New York: St. Martin’s Press, 2002., 158.
oldal.
2 Rita Nakashima Brock és Rebecca Ann Parker,
“This Present Paradise,” on-line cikk:
uuworld.org, 2008. nyár.

Levelezõ lista

Amint arról korábban már hírt adtunk, a két
egyházközség tagjai közötti kommunikáció
elõsegítésére Gazdag Árpád segítségével egy
levelezõ lista jött létre, amelyen angol nyelven
folyik a párbeszéd. Az egyházközségi
eseményekrõl készült fényképeket is
rendszeresen feltesszük a listára, hogy a tenger
másik oldalán is láthatóvá váljanak közösségi
életünk pillanatai. Kérjük, hogy azok az angolul
tudó unitáriusok, akik szeretnének a listához
csatlakozni, Gazdag Árpádnál jelentkezzenek
(gazdag.arpad@t-online.hu).

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

Munkalehetõség

Várjuk az egyházközségi hivatalban azon
unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs
Ildikónál (311-3094), akik részmunkaidõben
takarítást, gyermekek felügyeletét vállalnák
unitárius családoknál. Olyan egyháztagok
jelentkezését is várjuk, akik például nyelvet,
zenét, valamilyen sportot oktatnak, fordítással,
adatfeldolgozással foglalkoznak és van még
szabad kapacitásuk vagy ilyen jellegû
szolgáltatást igénybe vennének. Szeretnénk ha
az ilyen jellegû kereslet és kínálat
Egyházközségünkön keresztül egymásra találna,
mindenki örömére.

Kérjük adják meg e-mail címeiket is

Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy e-mail
címeiket is szíveskedjenek megküldeni a
untarius@cerbi.hu drótposta címre, hogy olyan
programok esetén, amikor nem küldünk ki
meghívót postai úton, gyorsan és kis költséggel
tudjuk Önöket értesíteni. Együttmûködésüket
elõre is köszönjük. Például a Hírlevelet is tudnánk
elektronikus formában továbbítani, így is
csökkentve a nyomdai költségeket.

OLVASÓI LEVELEK
Ebben az idõszakban közérdeklõdésre számot
tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is
várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.


