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Kedves unitárius Testvéreim! 
Tagadhatatlan, hogy mindennél többet ér, amikor egymás szemébe nézhetünk, kezet foghatunk és együtt imádkozunk közös 

jövőnk boldog megvalósulásáért. Néhány gondolattal megkerestelek, ha netán mégis úgy döntötök, hogy nem ünnepeltek velünk, akkor 
tudjátok, hogy nemcsak imádkozunk értetek, hanem szeretünk is benneteket. Mégis, ha egy lehetőségetek lesz, akkor szeretettel várunk. 
 
Karácsony – 2010. 

Jól tudom, oh én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod és az igazságot szereted. Én 
mindezeket tiszta szívemből, nagy jó kedvvel adtam, s látom, hogy a te néped is, a 
mely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket néked.  

1Krón 29,17. 

Kedves Testvéreim! 
Bízom abban, hogy levelem egészségben, békességben talál. Amikor kézbe 

veszitek és olvassátok ezeket a sorokat, lehet, hogy javában benne jártok az ünnepben, 
vagy már messzire magatok mögött hagytátok azt. Talán, mert késett e levél, talán, 
mert nem is akartatok beleolvasni. A lényeg, hogy egészségesek legyetek és 
vigasztalódjatok, amennyiben messzire elkerült volna az ünnep tiszta, felhőtlen 
boldogsága. Az pedig két karácsony között, vagy később sem okozhat gondot, ha 
ünnepi gondolatok között keresgélitek további boldogulásotok útját. 

A kiemelt bibliai verset Dávid megnyilatkozásai közül ragadtam ki, hogy köréje csoportosítsam ünnepre, 
karácsonyra szánt gondolataimat. Az eredeti szövegrészben a templomépítéssel kapcsolatos, önkéntes gyűjtésről 
olvasunk, én azonban lelki templomunk megépítése érdekében kereslek titeket. Fontos ugyanis, főként az 
ajándékozás hónapjában, hogy odafigyeljünk jobban egymásra, saját tehetségünkre is, hogy mit adhatunk 
másnak, és mivel járulhatunk hozzá ahhoz a közösséghez, melyhez harmad-, vagy nem tudjuk hányad sorban 
hozzá tartozunk. 

1). Kimondja Dávid, hogy én Istenem, te a szívet vizsgálod. Kezdem a költővel: /„Ne nézz, ne nézz hát 
vágyaid távolába:/ /Egész világ nem a mi birtokunk;/ /Amennyit a szív felfoghat magába,/ /Sajátunknak csak 
annyit mondhatunk.” /Vörösmaty Mihály/.  

Boldogok lehetünk, ha ennek felismerése mellett figyelünk szeretteinkre. A kezét felénk nyújtó koldusra, 
hajléktalanra. Boldogok lehetünk, amennyiben nem szaladt át a gondolatunkon, hogy nekünk sincs sok, vagy 
amúgy is alkoholra költi a kapott pénzt. Őt más boldogság motiválja, a mi lelkünk pedig más fajta elégtételt 
keres. Elhiszem, hogy nemcsak arcodra festett bosszúságot a szíved. Tudom, hogy Veled sem kíméletesebb ez a 
világ és az sem megnyugtató, ha azt mondom, hogy engem is ért több évre elraktározható bántás az idén. Fáj ez, 
de megnyugtató, hogy egyszer csak jóra fordul minden. Isten belelát a szívünkbe és észre veszi, hogy erőnk 
feletti a megpróbáltatás. 

2). Isten azt is meglátja, hogy szereted az igazságot. „Ha jó ügyet védsz, mitől is félhetsz? Mi is történhetik 
veled? Letepernek, megrágalmaznak, kirabolnak, meggyaláznak? Vádakkal fordulnak ellened, hamisan ítélnek? 
Mindez nem változtat azon, hogy az ügy, melyet védtél, jó volt, s ezért jó volt az, amit csináltál, mikor a jó ügy 
védelmére szegődtél. Ilyenkor ne törődj senkivel és semmivel, csak az ügy igazával, melyet meg kell védened. 
Végül is tehetetlenek az igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek, vádolhatnak, de meg nem 
hazudtolhatnak, elvehetik életed, de nem vehetik el igazságod. Csak akkor nem vagy magányos az életben, ha jó 
ügyet védesz.” /Márai Sándor/ 

Olyan sokszor gondoltunk Rád az elmúlt év folyamán. Amikor utolsó alkalommal hallottunk Rólad, akkor 
nem tudtuk, hogy időnként magányosnak is érzed magad. Azt még kevésbé, hogy megsértett valaki igazság-
érzetedben. Kedves testvérem, itt az ideje, hogy ellátogass közénk. Meglátod, mi is keressük az igazságot itt a 
Hatvan utcai templomunkban, de ez más, mint a a megszokott „saját igazság”. Arra törekszünk, hogy önnön 
erőből, egymás segítségével felkeljünk letiportságunkból, miközben nem vádoljuk testvéreinket mindazért, amit 
tettek velünk, viszont saját tökéletlenségünket bevalljuk Istennek személyes beszélgetésünk, imádságunk 
alkalmával. És hogy miért van szükségünk a segítségedre? Ezt a költő is megfogalmazza: /„Te jól tudod, a költő 
sose lódit:/ /az igazat mondd, ne csak a valódit,/ /a fényt, amelytől világlik agyunk,/ /hisz egymás nélkül sötétben 
vagyunk.”//József Attila/. 

3). Azt hangsúlyozza Dávid a bibliai versben, hogy tiszta szívemből, nagy jó kedvvel adtam. Ő első sorban 
Istenre gondolt. Milyen boldog vagy most testvérem, mert ismét eszedbe jutottak, akiknek szeretetedből adtál, 
vagy adni fogsz az ünnepen. Ez a legnagyobb igazság, amit megleltél 2010.-ben. A lehetőség, hogy van, akinek 

 

 



adj. Jó szót és amellett még sok minden mást. Képzeld csak el, milyen sokan vannak, akiknek ez sem adatik 
meg az életben, vagy, ami még szomorúbb: időközben elveszítik azokat, akiknek a legszívesebben odaadták 
volna életüket is. „Csodálatos az is, mennyire érzékenyek az emberek. Mint egy rózsa. Mint egy kankalin. Oly 
végzetesen figyelnek minden szóra, mely hiúságukat sértheti, mint senki és semmi az élők világában. Egy 
hanglejtés is halálra tud sebezni egy embert, igen, már az is, ha éppen hallgatsz róla, mikor ő úgy várja, hogy 
dicsérjed, vagy helyeselj neki: örökké ellenségeddé változtat egy embert. S ugyanezek az emberek, akik ilyen 
félelmesen finom hallással érzékelnek mindent, ami személyükre vonatkozik, akik egy kézszorítás bensőségén, 
egy telefonbeszélgetés hanglejtésén is átérzik a személyük felé villanó véleményt vagy igazságot, ezek a 
mimózánál gyöngédebb és érzékenyebb emberek gondtalanul követik a legotrombább aljasságokat, 
szemrebbenés nélkül kegyetlenkednek, közömbösen és néha jókedvűen is. Az emberi léleknek ezt a 
rugalmasságát nem érdemes bírálni; csak tudni kell erről. S nem lepődni meg semmin, soha.” /Márai Sándor/ 

Butaság lenne azt kérnem bármelyik Testvéremtől, hogy vigadjon, amikor a bánat földre sújtja. A jó kedv 
azonban mindenkor szükséges, ha életünk egyik fontos ajándékára, lelki békességünkre vágyunk. Szinte 
mindenkor megfogalmazom érted is elmondott imádságomban, hogy Isten adjon nekünk elegendő erőt ahhoz, 
hogy elhordozhassuk saját keresztjeinket. Ebben a kérésben segít a költő is, amikor így ír: /„ Jókedvet adj, és 
semmi mást, Uram! / /A többivel megbirkózom magam. / /Akkor a többi nem is érdekel,/ /szerencse, balsors, 
kudarc vagy siker./ /Hadd mosolyogjak gondon és bajon,/ /nem kell más, csak ez az egy oltalom.”/ /Garai Gábor/. 

4). Végül Dávid a népre, népére hivatkozik, amikor előbb azt hangsúlyozza, hogy a népe is örömmel 
adakozott Istennek. Nekem nem is ez a gondom, hogy mit adsz testvérem az Istennek, hanem öröm-e számodra, 
ha népemnek tekintelek. Az igaz, hogy én székely vérből vétettem, de az is magyar. Meddig kerülgetjük vajon 
egymást életünk hullámvölgyei között? „Azt mondják, egyhangú a vidékünk, s azért vagyunk mi is olyan lassú 
és unalmas emberek. Lehet, hogy igazuk van. Lassúak vagyunk és unalmasak. Nem sietünk ködös célok felé, és 
nincsenek sokszínű kalandos terveink. Szelíden hullámzik életünk folyása fel és alá, bánat s öröm között, puhán, 
mint ahogy dombjaink vonala hullámzik körülöttünk, melyekről azt hisszük, mindig egyformák, és mégis mindig 
mások.” /Wass Albert/. Meggyőződésem, hogy mindenkinek öröm, amennyiben örömet szerezhet embertársainak. 
Vajon magyar szokás, ami a székelyre is átragadt, hogy későre szánjuk el magunkat egymás 
megörvendeztetésére? 

Dávid utolsó megjegyzése, hogy a nép szabad akarata szerint ajándékozott a templom építésére. Mennyire 
unitárius gondolat! nem is bíztatlak Testvérem, hogy megváltoztasd szabadgondolkodásodat, életedet, melyet 
szabad akaratodból változtattál olyanná, amilyen. Azt azonban ne feledd -–így a szeretet ünnepén -, hogy néha 
„az életben a számtalan prózai döntés között – mint például, hogy mit együnk, hol aludjunk, milyen ruhát 
vegyünk fel – felbukkan egy igazán fontos válaszút. Ezekben a pillanatokban, amikor a jelentéktelenség köde 
felszáll, és a sors a szabad akarat választása elé állítja az embert, csak jobbra mehetünk, vagy balra – nem 
ragadhatunk le középen, hogy majd elbújva kivárjuk, mi lesz. Nem lehet alkudozni a lehetőségekkel, amelyek 
előtt állunk. Választani kell és felvenni a kesztyűt. És közben tudni, hogy onnan már nincs visszaút.” /J.R. Ward/. 

A fentiekkel több gondolatot is megfogalmaztam, melyek egyetlen fogalomhoz csoportosulnak: Jó szívvel 
és szeretettel ad nekünk Isten és adunk mi is egymásnak, amennyiben kölcsönösen lehetőséget biztosítunk erre 
azzal, hogy üdvözöljük egymást életnagyságban és valóságban az ünnepen.  

Legyetek békességben! 
 

Gondolatok a szeretetre 
Sokféleképpen megfogalmazták már előttem a karácsonyi gondolatokat. Sőt azt mondhatom, hogy a 

szeretetre hangolt érzésvilággal is behatóan értekeztek tollforgató emberek. Én most csupán néhány bibliai 
hellyel tűzdelem meg ünnepi érzéseinket, hogy csemegézzen belőle, aki adni szeretne és meg is lepi szeretteit, 
de találjon lelkéhez illőt az a Testvérem is, akitől az idén távol maradt a szeretettel átnyújtott ajándék, vagy a 
gondűző ölelés. Amikor a Bibliában keresgéltem a szeretet – gondolat leírásait, megerősödött bennem a korábbi 
meggyőződésem egyike, miszerint a Biblia nemcsak a Könyvek Könyve, hanem a szeretet szószólója is. Sok 
gondolat ébred bennünk, amikor behatóan vizsgáljuk a szeretet összefüggéseit, vagy éppen azokat a 
személyeket, akiket megcéloz. 

Mindenek előtt az jutott eszembe, hogy milyen furcsa is lehet, ha nincs egy ember szívében szeretet a másik 
iránt. Zengő ércz vagy pengő czimbalom (1Kor 13,1.), ahogy mondja az apostol. Itt van viszont ennek ellentét-párja 
is, amikor van szeretet az emberben, sőt, mint valamilyen hatalom jelenik meg az életében (Péld 18,21.). Mindennél 
fontosabb azonban, hogy bármikor és bármilyen körülményben számíthatunk arra, hogy birtokolni tudjuk a 
szeretetet, hiszen ezzel senki nem üzérkedhet. Pontosan fogalmaz a Szentírás, amikor azt tanácsolja nekünk, 
hogy „szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az 
Istent”  (1Jn 4,7.). Nemcsak szüleinkre, vagy példaképként választott embertársainkra szeretnénk hasonlítani, 
hanem Istenre is. Persze, első sorban a szeretet gyakorlásában (1Jn 3,2.). Ennek feltétele van, melyet az 
ószövetségi próféta is előrelátott: „Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, 
mintsem égőáldozatokat.” (Hózs 6,6.). 



A továbbiakban arra voltam kíváncsi, hogy milyen is az a szeretet, melyet tapasztalhatunk, vagy amelyik 
után sokan áhítoznak embertársaink közül. Az előbb állítottam a bibliai vers ismeretében, hogy Isten is 
tapasztalhatóvá válik azok számára, akikben kiteljesedik a szeretet. Ezzel azt mondom tehát, hogy ennek 
köszönhetően a szeretet is megismerhetővé válik, amennyiben a legkisebb hatását is megmutathatja közöttünk. 
Pál apostol azt írja szeretett gyülekezetének, hogy háborgás és könnyhullatás között írt nekik, hogy minél 
jobban megismerjék a szeretetet, mellyel érez gyülekezete iránt (2Kor 2,4.). Ilyen nagy személyiségnek is fontos 
lehet a „viszont-szeretet”, de erről hallani sem akar. Inkább azt hangsúlyozza, amit Jézus is tanított, hogy nem 
elégedhetünk meg azok szeretetével, akik előnyökért viszont szeretnek. Itt inkább Jézus szeretetének 
kisugárzásáról beszélhetünk, amikor arra kéri tanítványait, hogy „a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti 
is egymást” (Jn 13,34.). A pásztorlevélben említettem, hogy mindig imádkozom azokért a testvéreimért is, akik 
nincsenek jelen az istentiszteleteken. Lényeges kérésnek bizonyul, ha hasonlót elvárhatunk egymástól. Azért 
kell ezt tennünk, hogy szeretetünk „még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben”  

(Filippi 1,9.). Én pedig kérem az apostollal annak ellenére is, hogy nem ismerem mikor és mennyit szoktatok 
imádkozni unitárius testvéreitekért, hogy „gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki 
iránt való szeretetben, a milyenek vagyunk mi is ti irántatok” (1Tess 3,12.). 

Karácsony közeledtével nemcsak elmosódnak a szegények és gazdagok közötti különbségek, hanem fel is 
erősödnek. Az a lényeges, hogy hiányzik ezekből a ráeszmélésekből a töltet, mely visszatér majd az ünnep 
elmúltával. Ilyenkor a tehetősebb is teljes meggyőződéssel emlegeti a ritkán idézett Példabeszédek íróját, aki 
kijelenti ez alkalommal is, hogy „Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van 
gyűlölség” (Péld 15,17.). Ez így is van, de nem csak azért, mert ezt illik gondolni és mondani, hanem a szeretet még 
arra is képes, hogy hosszú időn át beérje kevéssel is. Talán éppen ez teszi képessé arra, hogy korán felfedezze a 
„ teljesség” szükségét, fontosságát, jelentőségét. Ezért állítjuk mi, unitáriusok, hogy Istent szeretni „teljes 
szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér 
minden égőáldozatnál és véres áldozatnál” (Mk 12,33.). 

Arra biztatlak Testvérem, hogy továbbra se féljünk szeretni egymást. Karácsony jó alkalom a feledésre, de 
nekünk, akik megismertük Isten szeretetét, nem csak ebben a szeretettel teljes időszakban kell megmutatnunk 
ragaszkodásunk jeleit, hanem akkor is, amikor a környezetünkben szinte senkinek sem jut már eszébe, hogy 
micsoda gazdagság uralkodott karácsonykor, mennyi szeretet indult el céltalan és nem érkezett el senkihez, mert 
túlcsordult az emberekben, s bármennyire is befogadók voltak, vagy annak mutatkoztak, sok szeretet kárba is 
veszett. Ne féljünk tartalékainkhoz nyúlni a későbbi időszakokban, mert „nem félelemnek lelkét adott nékünk az 
Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét”  (2Tim 1,7.). 

Végül pedig még egyszer megfogalmazom kívánságomat, hiszen szeretném, ha minél többen lennénk 
karácsonykor az istentiszteleten. Bármi történjen is az apostol szavaival kérlek: „ügyeljünk egymásra, a 
szeretetre és jó cselekedetekre”(Zsidó 10,24.)  

Debrecen, 2010. Karácsonyán 
 
 

Ha nem találkozunk a magam és családom nevében Boldog Újévet kívánok! 
 
Istentisztelet:  
Minden vasárnap de. 11 óra ;  
Karácsonykor:  
December 24 és 25, de. 11 óra 
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