
más nem tehet meg helyettetek, mert mindenki személyesen köteles dol-
gozni, jót cselekedni azért, hogy Isten tervei velünk kapcsolatban meg-
valósuljanak. — Elég a negyvennapi kábulatból! Péter, ne rejtsd el a kul-
csokat és ne fordíts hátat a nyájnak, melyet őrizned kell! János, vilá-
gosság evangélistája, szeretet apostola, ne rejtsd tovább véka alá szíve-
det, szeretetre vágyunk. És Jézus minden tanítványa, mindnyájatokban 
ébredjen fel a hivatástudat! 

Testvéreim! Még tíz nap van pünkösdig, elégséges idő arra, hogy a 
bimbó kinyíljék, hogy felkészítsük magunkat a szentlélek befogadására. 
I,együnk együtt egy akarattal, szerezzük vissza keresztényi hivatástuda-
tunkat, ha elveszítettük volna, s így várjuk a Lélek nagy ünnepének meg-
érkezését Ámen. 

NYITRAI MÓZES 

A TEMPLOM ARANYA 
Mt 23, 17 

Konfirmáció alkalmával minden i f jú énekeskönyvet kapott ajándék-
ba. Csillogott a szemük az örömtől, amikor kiosztottuk közöttük a köny-
veket; hogy szorították szívükhöz az egyszerűségében is drága ajándé-
kot! Az az aranykehely, mely rá van festve, mintha ezeket a fiatal szíve-
ket jelképezte volna. Aranykelyhek voltak azok is, tele az öröm és áhítat 
borával, melyet Istennek ajánlottak a konfirmáció napján. Egy alkalom-
mal boldog izgalomban átizzadt kezükben lekopott az énekeskönyvre fes-
tett kehelyről az arany,' s már kora délután szomorú szemmel panaszolták 
nekem, hogy megfakult a kehely: nem ragyog már olyan szépen, mint dél-
előtt. Lehetett a dolgon segíteni könnyen: újrafestettem egy kis aranyfes-
tékkel a lekopott aranyozást, s nemsokára teljes volt az ú j énekeskönyvek 
kelyhén a ragyogás. De ezt a régi emléket eltettem magamnak oda, ahol 
kincseimet tartom, most pedig elmondom, amire engem ezek a lekopott 
aranyozású énekeskönyvek tanítottak. 

Sok unitárius énekeskönyvet láttam már s forgattam életemben. Volt 
közöttük elég, amelyiken teljes fényében ragyogott 'az aranyozás, de sok-
kal több kopott, melynek kelyhe már rég nem látszott a sok használattól. 
Megvallom nektek igazán, sohasem az bántott, ha kopott énekeskönyv 
került a kezembe, hanem olyankor borult el az arcom, amikor azt láttam, 
hogy némelyiket alig nyitották ki, nehogy lekopjék róluk az aranyozás, 
ó , azok a kopott énekeskönyvek, azok a sok forgatástól megsárgult lapok, 
annyit tudnak nekem beszélni imádkozó szívekről-lelkekről, melyek az 
ének szárnyán repültek fel a jó Istenhez. Valahányszor elnéztem a szó-
székről a kopott énekeskönyveket, bizony megértettem, hogy nem az ara-
nyozás a fontos, hanem az a zsoltár, mely tündöklővé teszi éneklés közben 
az arcokat, mely meg tudja színesíteni a fakult álmokat, s összeforrasztja 
a lélek törött aranyát. Nem a táblája fontos az énekeskönyvnek, hanem az 
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a sok dalba szedett imádság, mely a zsoltáros Dávid királytól kezdve nap-
jainkig annyi embernek adott vigasztalást. Nem a külső a fontos, hanem a 
tartalom, nem az arany a többet érő, hanem a templom, mely megszenteli 
az aranyat. 

Igen, a templom . . . 
Valamikor buzgó lelkű hívek drága kincseket ajándékoztak a temp-

lomnak, amelyben imájukat Isten meghallgatta. Díszes oltárok, arany 
szentségtartók, kelyhek, tálak és egyéb drágaságok hirdették a hálás szívű 
emberek bőkezűségét. De háborúk jöttek, s a templomok aranya áldozatul 
esett a pusztításnak. A templom igazi kincse azonban nem az volt, ami 
elpusztulhatott, hanem az a lélek, Istennek lelke, mely mindig várta az 
imádkozó lelkeket a templomba. Valahányszor felcsendül a zsoltár, mind-
annyiszor íeiragyog az evangélista igazsága: nem az arany a szent, hanem 
a templom, mely megszenteli az aranyat. 

Igen, a templom . . . 
Istennek legkisebb terjedelmű és mégis legnagyobb befogadóképességű 

temploma: a szívünk, melyben elfér a szeretet mennyországa, de amely 
megmérhetetlenül kicsivé tud összezsugorodni akkor, amikor nem akar 
befogadni valakit vagy valamit. Ez a templom, amikor felépül, pompázó 
és díszes, mint a legszebb katedrálisok. Ragyog bennük a fiatalság, egész-
ség, jókedv, a jövő boldogságába helyezett bizalom. Gyönyörködőbben mo-
solyog még a napsugár is, ha megtörik ezen a sokféle drága aranykincsen. 
Milyen szép is volna, ha mindez meg is maradna ilyennek! — sóhajtanak 
fel olykor-olykor alkonyodónap-szemű öregeink. Aranyosan ragyogónak 
a jókedv, győzedelmesnek az egészség, örökkévalónak a fiatalság s tün-
dérszínekben pompázónak az álom, amelyet a boldogságról szőttünk vala-
mikor; ha megmaradna minden kincsünk, amelyet szentnek tart az ifjúi 
szív, ha megmaradna a vágy a tudás megszerzése iránt, a világosság szent 
szomjúsága, amelyért ifjúkorban nappallá erőszakolja az éjszakát is, 
olyan sokat tanul; ha mindörökké tartana az ifjú szív szent aranykincse 
töretlenül, a szerelem, melyet az iránt érez, akit párjául kiválasztott, és 
amelynek nevében az első vonalban sorakoztatja fel lelkének legszebb 
vonásait, hogy a másikat meghódítsa velük; ha megragadna az ember-
szeretet szent aranya, mely a lángok himnuszát csalja ki sok szívből az 
ajkakra s a legönfeláldozóbb tettekre készteti az i f jú nemzedéket. És ki 
tudná felsorolni azt a tengernyi érzést, melynek aranyozásában épül fel 
templomul a fiatal szív! — Milyen kár, hogy amint haladnak az évek, ez 
a sok gyönyörű aranyozás mind-mind lekopik a templom faláról, és egy-
más után tűnnek el a drága aranykelyhek, s az élet kenyerének elfogytá-
val elenyésznek az arany tálak is, amelyekre a kenyér helyeztetett! 

Alkonyodónap-szemű öregeink — akiknek öregségét sokszor nem is 
az évek száma okozza, hanem a sok csalódás —, ne, ne feledkezzetek meg 
a lényegről! — A lényeg nem az aranyozás, nem a kincsek halmaza, ha-
nem maga a templom. A szív, mely Istennek szenteltetett, s ha elrabolja 
is utolsó kincsét az élet, de utolsó dobbanása is az Istennek szól. A temp-
lom harangszava: a szívdobogás! S amíg szól még ez a harang, a templom 
is áll még! 

A mi egyszerű unitárius templomainkban nincsen díszes oltár, drága 
szentségtartó, művészi becsű képek — nincs szinte semmi, ami aranyat 
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ér. De azt hiszem, értitek, nem is ezekről a kincsekről beszéltem én. Kin-
csek azonban vannak a mi templomainkban is. 

• Templomaink kincse a csecsemő, akit ide hoznak keresztelni. 
Templomaink kincse a konfirmáló ifjú, mert itt tesz hitet vallásáról 

az Isten előtt. 
Templomaink aranya a hitvesi szeretet, mely itt kéri az áldást a 

„holtomiglan-holtodiglan" — fogadalomra. 
Templomunk aranya a halott is, akiért itt imádkoznak könnyes sze-

mekkel. 
Templomunk aranya a sok imádkozó szív, mely itt keresi Isten kö-

zelségét. 
Aki idehozza emberszeretetét, annak az Isten legnagyobb fia ara-

nyozza be a lelki világát. 
Lényeg a templom . . . 
De az arany is szent, ha a templom megszenteli azt. 
Szent a templom fehér aranya: templomunk falainak a szíve, amely 

a mi vallásunk egyszerűségét jelképezi. 
Szent aranyat ér nekünk a torony is, akár fából, akár kőből való. 
Szent arany a harang is, bármekkora és bármiből van öntve az. 
A templom körüli virágoskert is a templom kincsei közé tartozik, 

mellyel híveink temploms-eretetüket fejezik ki. 
E sok aranynak őrei pedig mi vagyunk, ti vagytok. 
Vigyázzatok a templom fehérségére, hogy tisztán ragyogja tovább 

hitünk egyszerű tisztaságát. 
Vigyázzatok a szívek templomára, hogy aranya, a szeretet és az eré-

nyek Összessége ne kallódjék el soha. Dávid Ferenc népe, légy kincs-
tartója vallásos érdekeidnek. Őrizd meg azokat a jövendő számára! 

De ne tartsd bezárva kincseidet, tedd ki az úrasztalára, hogy gyönyör-
ködjék benne más is, és épüljön a ragyogása mellett. 

Szíved se zsugorodjék össze, hanem maradjon Isten legkisebb temp-
loma létére is a legnagyobb — tudja befogadni szeretetébe az emberi-
séget, s a hit által a mindenható Istent. Ámen. 

NYITRAI BERTA 

PRÉDIKÁCIÓVÁZLATOK 

Boldog otthon 
Lk 19, 1—10 

Mi szükséges ahhoz, hogy egy lakás, melyben egy család együtt él, a 
boldog otthon minősítést megérdemelje? 

Látni: „palotában pokolban élőket", és „kunyhóban" boldogság elé-
ben ringó „jászolbölcsőt", 
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