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Ebben az áhítatos órában, mely a magyarsárosi gyülekezetben tör-
ténelmi jelentőségű ünnepe t jelent, amikor az ünnepi istentisztelet kere-
tében négy i f jú lelkészünk felavatására és hagyományos úrvacsorai szer-
tar tásra kerül sor, a r ra a gyülekezet minden tagjához közel álló kér-
désre szeretnék feleletet adni, hogy mit jelentett a legkorábbi keresz-
tény gyülekezetekben, mit jelentet t a hosszú évszázadok során és mit 
jelent ma Jézus- taní tványnak lenni. 

Az evangéliumok tudósítása szerint Jézus nyi lvános tanításainak kez-
detén maga köré taní tványokat gyűj tö t t , bizalmas munkatársaka t válasz-
tott. Példaadó taní tómesterünk őket, akik az ő közvetlen hallgatói és 
missziói tevékenységének részesei voltak, a só mel le t t a világossághoz 
hasonlította, akiknek az a hivatásuk, hogy az Is tennek tetsző, magas-
rendű élet lényegét az ő taní tásainak szellemében továbbadják, és ön-
magukból fényt, világosságot árasztva, az eszményi élet, az Istenországa 
eszméinek hordozóivá válva, a t an í tvány nevezetre méltóknak bizo-
nyul janak. 

Jézus fellépésében, tekintetében, szavaiban, mondanivalójában, egész 
lényében volt valami egészen rendkívüli , lenyűgöző, megragadó, amit az 
egyik evangélista ebben a tömör jellemzésben találóan így fe jeze t t ki: 
, .Elálmélkodtak az ő tanításain, m e r t úgy taní to t ta őket, min t akinek 
hatalma van". 

A jézusi örömüzenet lényege néhány szóban így összegezhető: sze-
resd az Istent, a gondviselő édes jó Atyá t és szeresd felebarátodat, mint 
Önmagadat. Amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt 
te is úgy cselekedd velük. Légy könyörülő szamaritánus; siess segítsé-
gére a jerikói úton vérében fe t rengő embernek, anélkül, hogy nemzeti 
hovatartozása, társadalmi helyzete vagy politikai felfogása téged a leg-
kisebb mér tékben érdekelne. 

Mindezt megköveteli a jézusi parancs, amelynek betöltése az elő-
feltétele annak, hogy az Istenországába belépjünk, az eszményi világ-
hoz közel érkezzünk, 
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A Jézus halála után kialakult ősgyülekezetekben már a legelső idők-
ben meghatározódtak, kirajzolódtak a Jézus-tanítvány nemes méltóságára 
való eljutás előfeltételei. A kereszténység egész történelme folyamán, 
mind a mai napig, a legteljesebb megbecsülés és legáltalánosabb tiszte-
let azokat a híveket vette és veszi körül, akik példaadásukkal, h i thű-
ségükkel és mindennapi cselekedeteikkel, hősi magatartásukkal a Jézus-
tanítvány nevezetet kiérdemelték és kiérdemlik. 

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetitek el a hegyen épí-
tett várost" — ezekben a szavakban Jézus félreérthetetlen határozott-
sággal azt adta tudtul a tanítványoknak, a hozzá legközelebb állóknak, 
hogy az ők hivatásuk a másoknak való világítás. A szobában meggyúj-
tott gyertyának kialudnia nem szabad. Nekik olyanokká kell válniok, 
mint a hegyen épített város, mely szüntelenül árasztja fényét, világos-
ságát, melegét az emberek felé! 

Hangzik ebben az ünnepi órában felétek. Jézus-tanítványokhoz, fel-
avatás előtt álló i f jú lelkésztestvéreinkhez az evangéliumi felhívás, a 
feltétlen kívánalom: nektek még azoknál a buzgó híveknél is többnek 
kell lennetek, akik gyülekezeteinket alkotják. Nektek a fény, a vilá-
gosság fiainak kell lennetek. Mindent meg kell tennetek, szüntelenül 
abban kell magatokat gyakorolnotok, hogy lényetekből az evangélium 
szellemében fény, világosság, békesség, szeretet, összhang sugározzék. 

Ti elsősorban, mindenekelőtt, Jézus-tanítványok vagytok, akikre 
vonatkozik mindaz, amit Jézus az első tanítványoktól megkövetelt. Mert 
az a lelkész, akiben nem lobog kellő lángolással a nagy ótestamentumi 
próféták szent tüze; aki a kettős szeretet parancsolatot csak hirdeti, de 
nem gyakorolja, aki a mások iránti szüntelen szeretetszolgálat által nem 
magasztosul Jézus-tanítvánnyá, a lelkészi szolgálatra alkalmatlanná 
válik. 

Ti azért, i f jú lelkésztestvéreim, legyetek továbbra is gyülekezetetek 
prófétai lángolású pásztorai, akik, ha kell, életeteket is odaáldozzátok az 
eszméért, a jézusi életprogram megvalósításáért. 

Hangzik azért a szószék magasságából felétek az evangéliumi fel-
hívás: ,,Ügy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák 
a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat". 

Minden istentisztelet számadástételre jelentkezés gondviselő Istenünk 
előtt. Számadástétel áz- örök evangéliumi tantárgyakból, a jóság, a bé-
kesség, igazságosság, szelídség, megbocsátás, szeretet jézusi parancsola-
taiból. Parancsoló szüksége annak, hogy egyéni és közösségi életünk por-
táján időről-időre rendet teremtsünk, mély őszinte magunkbaszállással 
lelkiismeretvizsgálatot tartsunk, hitben, szeretetben, lélekben új jászü-
lessünk. 

Az Isten színe elé járulásra egyedül nekünk, gyarló, múlandó, ha -
tárok közt élő embereknek van szükségünk. Annak helye pedig elsősor-
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ban, mindenekelőtt a templom, ez a templom és minden szent hely, ahol 
alkalomról-alkalomra ráeszmélünk arra, hogy mindenért , amik vagyunk 
és mindenért, amink van, Istenünknek kell újra meg ú j ra lélek szerinti 
hálát és köszönetet mondanunk, aki életünk teremtője, gondviselője, irá-
nyítója, védője, oltalmazója. De ugyanakkor számonkérője is, akinek, 
amikor ő akarja és ahogyan akarja, vissza kell adnunk a tőle a jándék-
képpen kapott földi, véges életünket. 

Ez a templom és minden templom egyfelől azért épült, hogy minket 
múlandó voltunkban szüntelenül arra figyelmeztessen, hogy előbb vagy 
utóbb, kivétel nélkül mindannyiunknak végső számadástételre meg kell 
jelennünk a hitünk szerint megbocsátó szeretettel ítélkező örök bíró, Is-
tenünk előtt. A templom és ez a templom is ugyanakkor az a szent 
hely, ahol a falak ú j ra meg újra, töretlenül, diadalmasan visszhangoz-
zák a názáreti Jézus evangéliumát. Ahol örök időszerűséggel hangzik a 
kettős szeretetparancs; hangzanak az ahhoz kapcsolódó valláserkölcsi 
követelmények, melyek megalkuvás nélkül, minden szószéken és minden 
szertartási szolgálatban, több mint ezer éve, mind a mai napig kötelező 
erővel meghatározzák az unitárius ember mindennapi életére, általános 
magatartására, életszemléletére és cselekedeteire vonatkozó evangéliumi 
életeszményt. 

Legyenek áldottak azok a vezető vagy egyszerű, buzgó gyülekezeti 
tagok, akik egyházunk és népünk iránti ragaszkodásukról, áldozatkész-
ségükről, hithűségükről a múltban, viszontagságos, keserves időszakok-
ban, veszélyektől körülvéve, öntudatos lélekkel, nemes példaadással bi-
zonyságot tettek, és egyházunk megmaradását biztosították. És legye-
nek áldottak mindazok, akik a mai válságos időben is szívvel-lélekkel, 
tántoríthatatlan hűséggel egyházunk mellett megállanak és gondolkodá-
sukkal, cselekedeteikkel Jézustanítványoknak bizonyulnak. 

Legyen ez a szent haj lék a jövőben is erős vár, áldott világítótorony, 
mely szüntelenül áraszt ja védő, oltalmazó fényét, világosságot, hitet és 
reménységet árasztó áldását mindazokra, akik annak aj taján lelki meg-
tisztulásra, pihenésre, ú j erő gyűjtésére, szellemi újjászületésre betérnek. 
Legyenek áldottak mindazok, akik ma az ünneplő gyülekezet lélek- és 
szeretetközösségében buzgó áhítattal imádkoztak. 

Isten áldása legyen e Zsinati Főtanács összejövetelen. Ez a szent 
hajlék pedig meg sokáig, nemzedékeken keresztül hirdesse az egy. örök 
Isten, gondviselő Atyánk dicsőségét és az ember, a testvér, feltétlen 
szeretetszolgálatát. Amen. 



Lakatos Gyula 

I Á S S ! 

Lk 18,41—42; Jn 9,39—41 

Jerikó külvárosának egy szegényes kapuján minden reggel csaknem 
ugyanabban az órában kijön egy ember . Nem tekint sem jobbra, sem 
balra — úgy is hiába —, csak jobbra fordul , felszegett fej jel , bot já t kissé 
előre tartva elindul. Egyenletes lépésekben halad, ismeri az utat , sok-
szor megjár ta már, meg is számolta léptei t a kerek kőig, amelyen ülni 
szokott. Meg is érkezett. Komótosan letelepszik a kőre, kalapját ölébe 
teszi, s ha utas jár arra, maga elé t a r t j a s kérő, könyörgő hangján szól: 
„Könyörül jenek a szegény vak kolduson". 

így ül és könyörög minden napon, évek hosszú sora óta. Már ismeri 
a körülötte zúgó-zajgó életet. Cipők kopogásáról, pa ták dobbanásáról 
tudja , hogy ember vagy állat közeledik felé. Szekerek zörgéséről, kocsik 
tovasuhanó hangjáról tudja , hogy szegény vagy gazdag j á r az úton. Mesz-
sziről megérzi a munkás verejtékszagát vagy előkelő nők illatát. K ö n y -
nyen megkülönbözteti a könyörületes szívű adakozók zsebében megcsör-
renő pénz, huncut pajkos gyerekek kezében megkoccanó kövek neszét , 
mely ha kalapjába hull, egyformán szól: „Az Isten ad jon ezerennyit h e -
lyette!" 

Amíg így teltek a napok a körülöt te zajló világ hangját f igyelve, 
vagy a reá hulló csendben, sokszor sírt föl benne a lélek egy más világ 
után, amikor nemcsak zajokat hall, i l latokat érez, hanem lát is. Mondják , 
milyen kék az ég, sötét az éj, ragyog a nap, csillog a harmat, szép a 
virág, de én még nem lát tam ragyogó napsugárt , csillogó harmatcseppet , 
kék eget, sötét éjszakát. Istenem, milyen jó lenne egyszer látni — sír t 
föl benne a lélek. Néha felcsillant benne egy-egy reménysugár , há tha . . 
ele ki is aludt hamar. Ö már csak alamizsnát várhat e világtól. Hal lo t t 
ugyan egy emberről, aki meggyógyítja a sántát , bénát, visszaadja a v a k -
nak látását, de ő hol találkozzon vele, vagy ha találkozik is, vajon m e g -
lá t ja-e őt, a nyomorul t vak koldust? 

Egyszercsak a nagy csendet, mely köré je telepedett, emberi hangok 
zaja verte föl és egyre jobban közeledett. A közel érkező emberektől 
tudakozódik: „mi dolog az?". Megmondák pedig néki, hogy a Názáre t -
beli Jézus megy el arra". Mintha villám ü tö t t volna belé, egyszerre f e l -
szökött, a rongyos kalap leesett öléből, a néhány garas csörögve gu ru l t 
szanaszét. Arcát a zaj i rányába fordította, kezét magasra tartotta és h a n -
gosan kiáltva mondván: „Jézus, Dávidnak fia, könyörül j raj tam!". Akik 




