
Hozzászólások a Káté és Hiszekegy reformjához. 

Hiszek Jézus Krisztusban, mint az isten legnagyobb prófétá-
jában s az emberi tökéletességnek eszményképében. 

Hiszek a szent lélekben, mint minden nemes és igaz szán-
dékot támogató láthatatlan isteni erőben (segítségben). 

Hiszek a keresztény egyháznak, mint a tökéletességre törekvő 
keresztények lelki egyesületének e földön betöltendő magas hiva-
tásában. 

Hiszek a bűnbocsánatban, amely egyedül Istentől, a Jézus 
által megjelölt uton nyerhető meg. 

Hiszek az emberi léleknek végnélküli tökéletesedésében és 
ennek a halhatatlanság és örökélet által biztosított lehetőségében. 

Ürmösi Károly. 

Válassz! 

Int a pillanat, ez a zsarnok : 
Kettőből egyet kell akarnod ! 
Húznád, halasztanád a választ 
ő követe l : azonnal válassz ! 

Kétarcú pillanatok szörnyű 
sodra örvénylik, mint a gyú'rü ; 
készületlen és akaratlan 
választanod kell szakadatlan. 

Hiába szólalsz, lázadozván: 
menj, pillanat! mi közöm hozzád? 
Fenyegetéssel hal m e g ajkán: 
megtagadtál ; emlékezz majd rám ! 

Adj időt, szólsz a jót akarnám . . . 
Máris ellök magától d u r v á n . . . 
s helyette az elsőnél szörnyehb 
pillanat kérdőjele görbed. 

Egyet, azonna l : kemény törvény, 
forog az idő, mint az örvény 
s behunyt szemekkel, tántorogva 
mi válogatunk hatra-vakra. 

Majd a nagy pillanat, a végső, 
Ki nyitja a szemünket, későn, 
s mit vakon vállaltunk s nem értve, 
kegyetlen megszámoltat érte. 

Vagy szólsz mohón ; kettőből kettőt, Kérjétek az Irgalmazótól, 
add hát, akarom mind a kettőt! válassza m e g rosszat a jótól, 
Kétes kincsét már eltemette gyújtson világot a szivünkben 
s : egyet se kapsz! felel nevetve. tudni a jót m é g életünkben. 

Szabédí László 
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Uzoni Fosztó Istvánnak az Unitár ius Egyház-
tör ténethez i r t e lől járó beszédeB 

A kegyes és jámbor olvasónak az Atyaistentől a Jézus 
Krisztus által üdvöt és kegyelmei! 

Úr Jézus, ki a zsidó uralom végső idejében Dávid magvá-
ból származott, a szentlélek által megszenteltetvén, mint Isten fia, 
az Atyaistennek az emberek üdvösségéről való minden akaratát az 
ő választott apostolainak, ezek pedig az egész föld kerekségének 
a lehető legegyszerűbb módon tanították. Úgyhogy, amit az üd-
vösségre tudnunk, hinnünk, remélnünk, tennünk és kerülnünk szük-
séges, mindaz oly nyilvánvalóan van szem elé tárva, hogy sza-
vaikban egyetlen istenfélő ember is nem kételkedhetik. Mert „va-
lamit a világosság atyja megvilágosított, az mind világosság" írja 
az apostol. Efez. 5. 13. 

Hogy most az apostolok tudományának más fejezeteit ne 
említsük, az Atyaistenről, Fiáról, a közbenjáróról és a Szentlélek-
ről a lehető legnagyobb egyszerűséggel tanítottak: 

Tudniillik, hogy ama mindenható Isten, a mi urunk, Jézus 
Krisztusnak atyja, kinek tekintélye előtt hódolván, az Úr Krisztus 
és az apostolok mindenütt, minden elsőséget neki tulajdonítanak, 
amikor ezt tanítják: Ő amaz egyedülvaló, élő, igaz, halhatatlan, 
örök Isten. 

Jézus Krisztusról pedig az egész evangélium összege és az 
összes apostolok tanítása ide megy k i : hisszük, hogy Jézus a 
szentlélektől fogantatott, Szűz Máriától született, Üdvözítő, Isten-
nek fia, vagyis az idő kezdetében megígért ama Messiás, akiben 
ha hiszünk, örökéletünk lesz. Ján. 20. 31. Ezért Krisztus urunk 
csak amaz Istent, az Ö atyját akarta imádni, az üdvözítő vallás 
alapjának a benne való hitet állította és azt mondta: az üdvösség 
és örökélet abban áll, hogy az Atyát egyetlen igaz Istennek is-
merjük, Jézust pedig, ki által az Atya nekünk örökéletet igért, 
Messiásnak, Istentől fölkent Urunknak. Ján. 17. fejezet. 
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