
Egyházi beszéd.* 

irta: Kovács Lajos. 

A lap ige: Máté XXVIII. 19. „Elmenvén, 
tanítsatok minden népeket, megkeresztel-
vén őket Atyának, Fiúnak és Szentlélek-
nek nevében". 

»Elme;nvén, taní t sa tok minden népeke t , megkeresztel-
vén őket Atyának , F i ú n a k és Szentléleknek nevébien«. 
Egyike ez azoknak a jól ismert és m i n d e n egyszerűsége 
mellett sem közönséges je lentésű evangél iumi kifejezések-
nek, melyeket sokszor és örömmel , m o n d h a t n á m bizonyos 
kedvteléssel hangoz ta tunk a keresztény szószékeken s máís 
körben végzett kötelességeink tel jesí tése közben, mer t a 
keresztény ember iség cél já t és kötelességének i r á n y á t lát-
juk azokban megjelölve. Azok közéi a nagyér tékű utasí-
tásszerü ki jelentésiek közzé tar toznak ,az alapige szavai, 
melyek életének ,alkonyán hangzot tak el a Jézus ajkai-
ról s m á r ennél fogva is különös beccsel és jelentőséggel 
kell hogy b i r j a n a k minden jóravaló és vallásos lelkületű 
keresztény e m b e r r e nézve. Sőt a Máté evangél iuma sze-
r in t úgyszólva ez az utolsó utasí tása J ézusnak taní tványai 
számára . 

A nagy Mester tehát mél tán tűn het ik fel e p i l l ana tban 
lelki szemeink előtt úgy, min t taki t ávozóban van. Érzi, 
hogy rövidre te r jed t földi pá lya fu tá sa vége felé közeledik. 
Lelke tud ja m á r , liogy küzdelmeinek nemsoká ra vége sza-
kad s a földi lét ha t á r a i bezáródnak s z á m á r a és megnyí-
lik előtte az ö rökkéva lóság kapuja , me lyen át elválhatat-
lanul k ísér i t an í tványa inak , szeret te inek ragaszkodása , 
anny iaknak f o r r ó szeretete, rövid életének oly sok szép 

- A Bedő Alberttől hirdetett pályázaton jutalmat nyert. 
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emléke, szavainak és cselekedeteinek a lelkekben vissza-
marad t áldó hatása. 

Jézus távozóban van és búcsúzik. Ajkán m á r elhang-
zottak azok a szebbnél-szebb kijelentések, melyek örökre 
emlékezetesek lesznek azok előtt, akik hal lhat ták s azok 
előtt is, akik az ő tudományát megérteni és példájá t kö-
vetni próbál ják . Hallottuk mi is: »Uj parancsolatot adok 
nektek: egymást szeressétek«; » Békességet hagyok nektek, 
amaz iéín békességemet adom nektek, melyet a világ nem 
adhat«. Igéje biztatott m á r minket is: »Nem hagylak tite-
ket á rvánk , »ahová éin megyek, tudjá tok, az útat is tud-
játok^. Szavai megcsendültek m á r a mi szivünkben is, me-
lyeket bízó lélekkel ég felé tekintve imádkozva mondott 
a jaka : »Atyám, én dicsői tettelek Téged a földön, elvé-
geztem a dolgot, melyet rám bíztál, most annak okáért 
dicsőíts meg Te is engemet tenmagadná,l«. Kéiszen áll hát 
egészen, hogy mennyei Atyjának kezeibe a j án l j a lelkét. 
De nem távozhatik mégis addig, míg taní tványainak s 
általuk összes követőinek egy határozott célt meg nem 
jelöl és röviden össze nem foglalja azokat a teendőket, 
melyeknek teljesítésétől függ az ál tala hirdetett eszmék-
nek ter jedése és diadala s az embernek egész lelki bol-
dogsága. 

Utasítást ad hát övéinek. Földi javakkal ugyan nem 
dicsekedhetik, de szellemi gazdagsága és lelki szüksége 
méltó felhasználására határozottan rendelkezik. Hogy pél-
dá ja követésére és eszméi ter jesztésére továbbra is buz-
dítsa és lelkesítse közvetlen és mindeinkori tanítványait, 
egyszerű, de jelentőségteljes szavakkal szabja meg mű-
ködésűk i rányát mondván : »Flmenvén, tanítsatok min-
den népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak 
és Szentiéle'k'nek nevében«. 

Ugy tetszik nekem kedves atyámfiai , hogy ezekben a 
szavakban a legvilágosabban és leghatározot tabban van 
kifejezve a tanítványi kötelesség. Jézus két pontban fog-
lalja össze azt. Egyik a taní tásra, másik a taní táson ala-
puló kereszteléisre vonatkozik. Míg ezekről szólok, kisérjen 
figyelmetek. 
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I. 
Jézus tehát a tanításban jelöli meg a tanítványok 

egyik kötelességét. Bizonyára azért teszi ezt, mert őmaga 
is a taní tásnak szentelte egész életét s teljesen meg volt 
győződve afelől, hogy csakis ezzel lehet a lelkekhez közel 
férkőzni, a tévelygéseket eloszlatni, az elmékbe világossá-
got önteni és látta, hogy csakis ezzel lehet eredményeket 
elérni. 

Ma már azt hiszem, nem kell hosszasabban magya-
rázni és bizonyítani, hogy a tudomány u r a l j a a világot. 
A népek szellemi haladásának és miv előd és ének i rányát 
azok a nemzetek szabják meg, melyek szellemileg a leg-
kifejlettebb fokon állanak. 

A tanításinak kétségtelenül a tanulás az alapja. Ez a 
két szó: tanulás és tanítás m a g á b a n foglal ja egy valamire 
való embernek egész élete, célját és kötelességei i rányát 
attól a pillán.attól kezdve, midőn ön tuda t ra ébred, egé-
szen szive utolsó dobbanásáig. Tanu lás éis tanítás nemi 
egyebet jelent, mint az életet a maga teljességében. Tanul 
az ember az életből, a tapasztalatból, a könyvekből, a 
külvilág jelenségeiből, a szellemi élet működésének meg-
figyeléséből s általában mindenből , amire csak a figye-
lem kiterjed. Tanul l Jézus is. Ismerte nemzete múlt ját , 
történetét. Já r t as volt a prófé ták í rása iban s a Dávid 
kirá ly hiterősítő zsoltáraiban. Tisztában volt kora népé-
nek vágyaival, reményeivel, várakozásával , valamint té-
velygéseivel, hibáival, törekvéseivel, meddő harcaival is. 
Taní tó iskolája a zsinagóga volt, meg a puszta éis a ma-
glány s általában a természet kebele, a társadalmi élet 
romlot tsága; taní tómestere pedig különösen saját esze, 
szive, megfigyelő tehetségei és ezeknek okos felhasználása. 
Ezekre támaszkodva biztos fegyverekkel indult el a nemes 
harcra , hogy végre is diadallal mondhassa el: »bizzatok, 
ién meggyőztem a világok. Ennek a győzelemnek pedig az 
a l ap ja nem más, m;int a bölcs előrelátás, a legnehezebb 
helyzetben is magát feltalálni tudó taní tás . 

Ennek a folytatására a k a r j a buzdítani tanítványait, 
midőn m o n d j a : »Elmenvén, taní tsatok minden népeket«. 

Hogy e szavaknak a fontosságát és e megbízatás lel-
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j esi lésével járó nehézségeket megláthassuk, egy pillantást 
kell vetnünk annak a kornak a gondolat viliágára éis a . i é -
zus munkásságára . 

Tud juk , hogy a zsidó nép a mózesi törvényre épí-
tette fel valláserkölcsi életét, hitrendszerét, minden re-
ményét és várakozását . Előtte az volt igaz és szent, amit 
a törvény mondott . Lehet, hogy. ellene mondot t annak a 
józan ész és a lelkiismeret szava, de ragaszkodott a tör-
vény betűjéhez, mer t iazt tanulta és azt követelték tőle 
a törvény őrei és magyarázói. így a zsidó nép egyebek 
mellett vallási tekintetben is egyoldalúságba esett, talán 
akarat lanúl , a minek természetes kövélkezmény.e alig le-
hetett más, mint az, hogy a lényeget figyelmen kívül hagy-
va, aká rhányszor mellékes szempontok érvényesítésére 
törekedett. Ezért monda Jézus, hogy »aki az egész tör-
vényt megtar t ja , vétkezik egy dologban, az egész törvény 
miegtartásában«. Ő maga kijelentette, hogy nem jött a 
törvlény eltörlésére, hanem inkjább betöltésére, de a mi-
dőn betölteni akar ta , a törvénynek nem betűjét, hanem 
lelkét, szellemét nézte és a szerint, cselekedett. Ez a fel-
fogása nagy ellentéteket szült közte és a zsidó papság kö-
zött, a minek nyilt ellenségeskedés lett a következménye. 
A zsidó papság ragaszkodott a hagyományhoz, mert félt, 
hogy ha megrendül az alap, összeomlik az egész alkotás, 
az egész múlt. Jézus pedig erősen hangoztatva a szük-
ségszerű fejlődés és előhalad ás alapfeltételét: »legyetek tö-
kéleteseid, ar ra törekedett, hogy a régi alapon megállva ú j 
erőt, ú j lelket öntsön a nemzet életébe, vallási és erkölcsi 
felfogásába, mer t csak így réméi heti élete biztos fenn-
maradásá t s tekintélye és vezérszerepe megtartását , akár 
vallási jéis mivelődési, akár gazdasági és szellemi téren. 
Egyik felől tehát az érdekeiket és befolyásukat, anyagi 
jólétüket és kényelmüket féltő hatalmasok állottak, rná-
sikfelől pedig az, aki kis csapatával a sz;iv és lélek jo-
gait és jogos követeléseinek kielégítését többre becsülte 
minden földi gazdagságánál és kierőszakolt tekintélynél: 
Jézus, mint a szellemi szabadság hirdetője, a lelki élet 
jogainak védője és oltalmazó ja. 

T u d j u k , hogy amily mértekben terjedtek eszméi és 
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növekedeti tekintélye, épp oly mér tékben nőt t az ellen-
ségeskedés is ellene, melynek a lap já t a ha ta lmi jog, fel-
íuvalkodás, gyűlölet és rosszakarat képezte. Itt az alatto-
mosság éis képmutatás űzte gonosz játékát, amott pedig 
a nyí l tság és őszinteség lengette zászlóit. Itt a visszafoj-
tott gyűlölet és a sötét irigység lövöldözte mérges nyilait, 
amott az ártatlanság, szelídség és jóakara t csillogtatta ra-
gyogó fegyverét. Végre is el kellett következnie a döntő 
harcnak. Pi l lanatra úgy tetszett, hogy a hata lom győzött, 
de győzelme romlásának volt az előjele. Ellenben az igaz-
ság bajnokia lia látszólag veszteséget szenvedett és elesett 
is, de mint annyiszor még1 a világtörténelem fényes lap-
ja inak bizonysága szerint megdicsőült a küzdelemben 
és példányképévé lett azoknak, akik meggyőződésüket, az 
igazságiért, a szellemi szabadság örökkévaló kincseiért hí-
ven és igazán küzdenek. 

Taní tványai látták a nagyszerű harcot, tanúi voltak a 
küzdelemnek. Látták, ho|g|y rni/y nagy le'lki erővel kell ren-
delkezni annak, aki elcsüggedni nem akar. S viszont RÖny-
nven elképzelhették azt is, hogy mily nehéz lehet helyze-
tük a vezér nélkül. Tán még a Mester életében aggoda-
lommal töltötte el lelküket a jövendő. 

És ilyen m'ult mellett s ilyen jövővel szemben mond ja 
Jézus taní tványainak: »Elmenvén tanítsatok minden né-
péket. Hogyne éreznék tehát a feladat nagyságát, a kö-
telesség teljesítés nehézségét, melyet a Jézus parancsa ál-
lít e lé jük? De viszont nem kell-e meglátniok világosan a 
Jézus szavainak mély értelmét és jövőre i rányuló fontossá-
gát? ííjisz e piaranos teljesítéséitől Vüggí a megkezdett munká-
nak óhajtot t és remélt sikere. Ha a tanítványok megértik a 
cell, mil Jézus szavaival kifejezni akar s életüket a Mester 
kívánsága teljesítésére szentelik, akkor lehet remény, hogv 
a m u n k a tovább folytatódik és eredményes lesz, de ha a 
tanítványok csak addig tudnak lelkesedni, mig Mesterük 
közelükben van, míg látják hitét és bizalmát, türelmét 
és lelkesedését, mig érzik megbocsátani kész szivének és 
nagy lelki erejének felemelő hatását, azután pedig ke-
vésnek érzik erejüket a nagy m u n k a folytatására, melyet 
ragyogó színekkel fest meg a kitartás, a bátorság, az ön-
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feláldozó szeretet m u n k á s keze s [melynek nem hiányzik 
szenvedései mellett dicsősége sem, de ha nem lesznek 
akik az i smer t úton tovább ha lad janak s a szent cél ér-
dekében tovább dolgozzanak, akkor az egész küzdelem 
hiábavaló lehet. Mig ha Mesterük élete követendő példa 
előttük; ha lelkükbe vannak írva a Jézus szavai: »pél-
dát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem, (i is úgy 
cselekedjetek«; ha készen lesznek a testnek minden erő-
telensége mellett is buzgó lélekkel tenni és munká ln i ; 
ha átérzik, hogy »nem használ semmit, ha valaki az egész 
világot is megnyeri , lelkében pedig kárt vall«; na a csak-
nem biztosra vehető fokozódó ellenszenvvel növekedő bi-
zalomímal és bátorsággal mernek szembe nézni; ha ők 
is teljesen készen állanak, ha kell, életük árán is, áldozni 
az igazságért, akkor a Jézus eszméinek, tanainak terje-
dése bizonyos és az emberiség szellemi és erkölcsi életé-
nek helyes i rányban való továbbhaladása fel nem tartóz-
tatható. A világosság, melynek előbb-utóbb úgy is 'le kell 
győzni a sötétséget, rohamos léptekben halad a szüksé-
ges lés jogos diadal felé. Az igazság, mely nem ismer ér-
deket, nem keres pártfogást , melynek nincs szüksége ér-
demetlen támogatásra, mely nem bánt senkit, de é rdem 
szerint jutalmaz, az igazság mind tisztább fényben fog 
ragyogni. 

A tanítványoknak tehát meg kell érteni a Jézus sza-
vait: »Elmenvén, tanítsatok minden népeket«, mert e pa-
rancs teljesítésétől függ Jézus megkezdett m u n k á j á n a k 
sikere s ettől függ az egész kereszténység élete. Tudta ezt 
bizonyára Jézus is. Azért igyekezett felhasználni minden 
eszközt ar ra , hogy tanítványai lelkébe ellenállhatlan erő-
vel oltsa bele jaz általa megkezdett m u n k a tovább foly-
tatásának a [szükségét s annak sikerébe vetett bizalmukat. 
S mivel tanuji és részesei voltak a küzdelemnek, melyen 
ő átment; látták1, hogy tür t és szenvedett, de hitét és bi-
zalmát soha el nem vesztette s viszont ő is tapasztalta, 
hogy taní tványainak szivét a lelkesedés és akaraterő át-
hat ja , hitte, hogy megértették törekvéseit; bizott bennök, 
hogy klészen állanak pé ldá ja követésére, készen állanak 
elmenni és taní tani minden népéket ; hitte, hogy az esz-
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liléket és igazságokat, melyeket ő csüggedést nem ismerve 
hirdetett, h i rde tn i fogják tovább s beleolt ják minél több 
szívbe és lélekbe azokat mélyen, igyekezni fognak miné l 
többeket megnyern i ama tudomány számára, mely az Is-
ten- és emberszeretet t a r t j a fő törvényének. 

A taní tványok eleget tettek a Jézus parancsának. A 
Jézus sállal keblükbe oltott szent buzgósággal tanítottak. 
Hirdették Jézus t és eszméit s miként Jézus, ők is csak-
nem m i n d n y á j a n életüket áldozták az evangéliumért. A 
tanítványok méltók voltak Mesterük bizalmára és sze-
retetére. 

A kereszténység rendszere azóta ál landóan és ma is 
a tanításon inyugszik. A fejlődő életnek, legyen ez val-
lási, művészeti vagy akár politikai, m á s biztos a lapja nem 
is lehet. Különösen a protes táns egjyliáz mindig a taní-
tásra támaszkodott. T e h á t nem csak a Jézus első tanít-
ványai, h a n e m a mindenkor i taní tványok is átérezték ama 
jézusi szavak jelentőségét: »E!menvén, tanítsatok minden 
népeket.« S ha azt aka r juk , hogy a tökéletesedés ú t j án 
feljebb ha lad junk , ezt n e m is szabad soha elfelejtenünk, 
mert azt a nagyjelentőségű munkáit, melyet Jézus egy-
szerű szavakkal tett követőinek múlha ta t lan kötelessé-
gévé, csak így folytat juk, így visszük előre s annak ál-
landó sikerét így fogjuk biztosítani a jövendő számára. 

II. 
A másik kötelesség, melyre a Jézus utasítása vonat-

kozik: a tanításon alapuló keresztelés. 
A mai kiereszteléísnek az a lapjá t Jézus vetette -meg 

tehát ezekkel a szavakkal: »megkeresztelvén őket az Atyá-
nak, a F iúnak és Szentléleknek nevébem. 

A keresztelés ismeretes volt m á r Jézus előtt is. Ke-
resztelő János , midőn bűnbána t ra és megtérésre hivta 
a népet, megkeresztelte azokat, akik bűneiket megbánva 
megtértek. Jézus maga is megkereszteltette magát, mi-
előtt tanítói pá lyá já ra elindult volna, mintegy jelezve ez-
által az isteni megbízatást, melyneik eleget kell tennie 
anélkül, hogy a kísértések és akadályok sokasága, a küz-
delem nag'yslága pi l lanatra is megfélemlítené, avagy a si-
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•fcer elbizakodottá tenné. Az apostolok is megkeresztelték 
azokat, akik keresztényekké lettek. A keresztelés azonban 
akkor a dolog természetéből kifolyólag más kellett hogy le-
gyen, mint ma. Akikor a felnőtteket keresztelték meg, akik 
értelmileg fejlettek voltak, kiknek kiforrott meggyőződé-
sük, kialakult gondolatviláguk volt a hit tételeire nézve. 
A felnőttek keresztelésénél természetesnek kell találnunk, 
hogy aj kereszieJésl megfelelő tanítás előzte meg. Tudjuk , 
hogy kezdetben a keresztény egyház a Zsidókból és a po-
gányokból lett keresztényekkel szaporodott. Azokat az 
embereket tehát, akik egészen más gondolat- és hitvilág-
ban nőttek fel, meg kellett előre ismertetni az elvekkel 
és tanokkal, melyeknek magukat ezután alávetni tartoz-
tak s icsak ez ismeret a lap ján lehetett felvenni a keresz-
tény egyházba. 

Itt tehát a keresztelés a tanítás és tanulás eredmé-
nyét jelentette. Befejezése volt annak az el járásnak, mely 
az át térni szándékozót alkalmassá tette a keresztény egy-
házba való felvételre. Míg egyfelől meggyőzte az illetőt 
arról, hogy eddigi életmódjával, gondolatvilágával és hit-
felÍOjgá,sával szakítania kell, vagyis le kell vetni a régi 
ruhá t szellemi és erkölcsi, társadalmi és egyházi tekin-
tetben egyaránt és ú ja t kell feliöit-enie, addig másfelől 
tudatos elkötelezés akar t lenni ar ra nézve, hogy aki meg-
keresztelkedik, a lkalmazkodnia kell a keresztény vallás 
törvényeihez és követelményeihez, azaz a Jézus példája 
szerint |és szellemében kell élnie és cselekednie. Ezért 
helyez Jézus is oly nagy súlyt az alapige szavaiban a 
taní tásra és keresztelésre egyaránt, ezért küldi ki tanít-
ványait a nagy világba azzal a megbízatással: ^elmen-
vén, tanítsatok minden népeket, megkeresztelvén őket az 
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében«. 

Jézus szerint is a valódi keresztelésnek szükséges elő-
feltétele a felvilágosító és meggyőző tanítás. Enélkül nincs 
annak erkölcsi értéke, az életre kiható magasabb jelen-
tőséige. Enélkül egyszerű jelkép marad és talán örökre 
nélkülözni fogja a megkeresztelt az új élet kezdetének 
feltételét, a benső újjászületés indító okait. Egy folyto-
nos újjászületést eszközlő e**nvé nl'^h'i ví'l'mMíc 1 
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szívben az a külső jelkép csak úgy magára, a belső ru-
gók hiányával. El lenben a szilárd alapon nyugvó, vagyis 
jól előkészített keresztelés határozot t és biztos nyeresé-
get jelent. Mert a n n a k az a lap ja a tudatos, a megértő 
hit, mely nemcsak a szivet nyugtat ja meg, nemcsak az 
elmét világosítja fel, hanem buzgó követőjévé és hirde-
tőjévé is teszi az ily módon megkeresztelt ember t a Jézus 
életének és vallásának. 

Azonban a keresztelés külső f o r m á j a idők folytán 
bizonyos átalakuláson ment keresztül, de ugyanazon szel-
lem jut benne kifejezésre ma is és jelentősége is ugyanaz. 
Ugyanis a kereszténység azáltal, hogy ú j a b b meg újabb 
nemzedékek váltották fel kebelében egymást, Határozott 
fejlődési irányt vet t ; körvonalai hovatovább mind tisz-
tábban (alakultak ki és már nem csupán a körülálló ele-
mek csatlakozásával gyarapodott és erősödőt/, hanem ön-
magában is növekedett. Ha tehát eleinte a felnőttek meg-
keresztelése volt parancsoló szükség, idővel a kisdedeket 
kellett legalább jelképesen elkötelezni a keresztény egy-
ház tagjaivá. Most tehát a keresztelést nem előzhette meg 
a tanítás. Most m á r valóban csak je lképpé változott át 
az, mely csak kezdete, ki induló pon t j a annak az igazi 
keresztelésnek, melynek erkölcsi és szellemi értéke is kell 
hogy Legyen. A tiszta vízzel való jelképes keresztelés után. 
midőn a gyermek testileg és lelkileg anny i ra fejlődött, hogy 
már kezd öntudatosan látni, gondolkozni, itélni, kezdő-
dik ez a szellemi és erkölcsi értékkel b i ró igazi Kereszt r-
lés, mely a Vallástanítás elég; hosszú ú t j án vezet át s amely 
egyelőre legalább a konfirmációval , vagyis a hitben való 
megerősödés bizonyságtételével fejeződik be. Ez az el-
járás a jelkép mellett kifejezésre ju t ta t ja a belső értékel 
is. A látszaton fe lülemdkedve, igyekszik megtalálni azo-
kat az eszközöket, melyeknek felhasználásával kidombo-
rodik a magasabb jelentőség is, amely abban áll, hogy a 
fej lődő lélek hitérői már vallást tud tenni és így kiér-
demli azt a méltóságot, hogy cselekedetei felelősségének 
terhét maga hordozza. 

Ez az öntudatos hit, ez a küfejlődött, megerősödött 
tudat az alapja annak a magasabbrendü hitéletnek, ame-
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Ivet a biblia tűzzel és a szentlélekkel való megkeresztelés-
nek nevez. Ez az a lap ja annak az ember életében-mindig 
szükséges benső újjászületésnek, melynek különben is m á r 
a fejlődés törvényeinél fogva is ál landóan alá van vetve 
mindenkinek erkölcsi, szellemi és lelki élete s amely foly-
tonosan löisztönzi az embert a tökéletesedés út ján való fel-
jebb és feljebb emelkedésre. 

Ez a mlajgiasabbrendű, tűzzel és szentlélekkel való meg-
keresztelés eszközli azl, hogy az ember mélyen beleöltva 
érzi lelkébe azt a vallásos erőt, azt az egyházhoz való igaz 
i aga szkod ást, amelynek érzetében nemcsak az egyház tag-
jának tekinti magát, liane.m beszédével és cselekedetével, 
jó tettével és nemes jellemével s általában egész életé-
vel és közéleli tevékenységiével bizonyságot is igyekszik 
tenni a klebe'ében élő vallásos buzgóságról, jóravalóság-
ról, egyházi a sságról, fennen hirdetve, hogy buzgó, mun-
kás tagja, erős oszlopa az egyháznak; hirdetve, hogy lisz-
tában van a kereszténység céljával és követelményével, 
vallásunk jóságával és üdvösséges voltával, hitelveink tisz-
taságával és igazságaival, cselekedeteink és törekvéseink 
nemes irányával. 

Az emberi lélekben kialakult magasabb felfogás és 
az életben folyton nyilvánuló újjászületésnek a hatása 
változtatja a gyakorlati szertartást lényegében szellemi ér-
tékűvé s teszi alkalmassá az emberi le'lket arra , hogy ne-
csak felfogja és megértse, hanem át is érezze a keresztény 
vallás magasztosságát s kész legyen bármi áldozat árán is 
>aszerinl a tudomány szerint élni, melv az Atyának aka-
ratából, a Fiú által kih írtlel letett s a Szentlélek ereje ál-
lal m indnyá junkban m unkáikod ik«. 

Ez a szellemiség adja -meg uni tár ius hitünk szerint 
a keresztelésnek igaz jelentőségét; ez teszi méltóvá arra. 
hogy .Jézus és a tanítványok példája szeriül, mi is .min-
dig vallásos hittel, benső meggyőződ és se! és ünnepélyes-
séggel gyakorol juk azt, bizonyítva ezzel is, hogy a Jézus 
parancsa inak és tanításainak megtartói, vallásának hű 
követői és igaz hirdetői vagyunk. 

Ai! Jézusnak a tanítványai számára adott utasítása: 
»Elmenvén, tanítsatok minde^ megkeresztelvén 
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őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébenx ,szól 
a mai |kor keresztényeinek is. Ez a [parancs tulajdonképpen 
a (keresztény vallás szellemében való nevelésre buzdít. 
E r r e igyekszünk mi is, midőn az uni tár ius vallás szélie-
mében neveljük gyermekeinket és embertársainkat , mert 
ez a nevelés egyet jelent a Jézus szellemében való neve-
léssel. Ha nem így volnánk .meggyőződve s ha ez a meg-
győződésünk nem volna megdönthetetlen, akkor nem vol-
nánk méltó követői a Jézus eszméinek és igaz tagjai egy-
házunknak. A kereszténység középpont jában Jézus áll cso-
dásan vonzó egyéniségével, fenséges alakjával, eszményi 
életével és tanításaival. Az ő életét és tanításait hirdet-
nünk, tanítanunk kell minden népeknek. Eszméit, hitét és 
meggyőződését, az igazságért folytatott csüggedetlen küz-
delmeit s az emberiséig boldogsága érdekében kifejtett 
munkiáisságál át kell ültetnünk a .mindenkori emberiség 
szívébe és lelkébe. Csakis ez lehet igaz célja vallásunk-
nak s láltaliában a keresztény vallásnak. így mutatjuk meg, 
hogy érezzük kötelességünket, tisztában vagyunk leen-
dőinkkel; így teszünk bizonyságot arról , hogy gyakor-
iali el járásunk és hitelveink egyaránt a Jézus Krisz-
tus életébén és tanításaiban gyökereznek. Ámen. 



Adatok kolozsvári unitárius egyházközségünk 
régibb klenodiumairó).* 

Közli: Kelemen Lajos. 

III. 

Kolozsvár, 1699 november 17. 

Gálffy Pál a kolozsvári unitárius egyházközségnek két virágos kupát 
hagyományoz. 

Én Gálffi Pál praesentibus recognoscalom az én és felesé-
gem, Kolosi Anna holta után az mely virágos és halforma test-
állásocskán álló kupákat az tiszteletes ecclesiától énnékem cseré-
ben attanak, azoknak ketteit, nagyobbikot hagyom és testálom az 
tiszteletes colosvári unitaria eclésiának, ugy, hogy nem más, hanem 
schola vagy templom szükségére költhessék, ha el kelletik adnia. 
Melyrül adom ez testimonialisomat, futura pro cautela. 

Datum Colosvar 1699 17 9bris 
Gálffi Pál mp. 

(PH.) 

Kiviil XVIII. századi kézírással: Gálfi Pál uram az mely két 
ezüst poharokat az t. unitaria ecclátol cserélt, hadgya maga holta 
után ugyan az t. unitaria ecclesiának 

Más kézzel; Unit. Eccla (104). Körmötzi János kezével: 1699 
17 9br. 

(Eredetije félíven, a koloxivári unitárius egyházköziég levéltárában. 
Fasc. 1. Nro. 36 sz. alatt.) 

* Az első költemény megjelent a Keresztény Magvető 1913-i évfolyama 
1 6 0 - 7 0 lapjain. 


