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, 
Elet és uallós . 

Máté 22. 2 1. Adjátok meg a császár
nak, ami ft csáS1:áre, az Istennek, ami 
az Istené. 

Minden nagy erhbernek életében van egy fordulópont, ami
kor a fölfelé emelkedésben megáll; a barátok helyett, kik ragasz
kodással és dicsérettel környékezték, megjelennek az ellenségek, 
akik gyöngé~e után szimatolnak, kikeresik a leginkább sebezhető 
pontjai, hogy kikezdjék, leteperjék és elbuktassák. Talán a nagy
sághoz elkerülhetetlen, hogy ellenségeink legyenek. De az igazi 
nagyságot az jellemzi, hogy ellenséges cselvetések ncm tudják a 
sárba rántani, de visszapattan r61a minden rágalom, mint ólom
golyó az a céJpengéről. 

Jézus életében is abban az időtájban jelentkezik a válságos 
fordulat, mikor ellenségei lehetetlen kérdéseikkel zaklatják, hogy 
sarokba szoríthassák a félelmes hirű vallásújítÓt. 

ElőIIe való nap . űzte ki az árusokat az Istenházából ; a köz· 
hangulat forró és izgatott, megjelenése a korbáccsal fölkavarja a 
lelki tunyaságban élő, elanyagiasodott városiak lelkél. többen kö· 
zöttük botrányéhes szemmel lesik a fejleményeket. követő i pedig 
kezd ik elhagyni. ellenségei már csoportosulnak ellene. Hizelgő sza· 
vakkal férk őznek hozzá : »lVlester. tudjuk. hogy te igaz vagy, 
senkire nt;:m gondolsz és az embereknek személyére nem nézel .. , 
mond, »kell-e a császárnak adót fizetnünk, vagy sem .. . 

~Hnlha előttem állana a nagy »vesékbe látó. a prédára 
éhes tömeg közepén; mintha látnám, amint nyugodtan rájuk 
emeli tekintetét, megismervén az ó áluokságukat, nyugodtan 
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ezt feleli : ~adjátok meg, 
az Istenc, Istennek ", . 

• amI a császáré, a császárnak. ami 

A felelet elhangzott, a gáncsoló k szégyeniilten elhagyván 
őte t elmenének. De Jézusnak e kijelentése örökérvényü kincse lett 
az emberiségnek. Mert nem egyebet jelent e kifejezés, mint az 
életnek és vallásnak helyes összhangba hozását. E kifejezés he
lyes értelmezésétől függ egész lelki életünk értéke. 

A mindennapi életben három változatban látom ez összhang 
keresését. Röviden így nevezem: I. üunepi vallásosság, 2. hét
köz /lcpi t1allásosság, 3. üJmepi élet. Helyesebben szólva csak a 
két elsőt látom a mindennapi gyalwrlatban, az utóbbit, mint 
eszményt, életcéiul állítom t:lőtökbe. 

I. 

A.z ünnepi vallásosság. Amint neve is mutatja, értem ezalatt 
azt a vallásosságot, mely az ünnepnapok megtartásával vél eleget 
tenni Istenének. A szertartások vallásossága, mely előbbvalónak 
tarja az előírt gyakorlatok pontos elvégz~sét, mint a jócselekede. 
tek gyalwrlását. A külsőségek vallásossága, rnely a látszatot 
többre tartja, mint a sziv benső áhítatát. A betű vallása, mely a 
szúnyogot is megszűri, a szálkát keresi más szemében, míg a 
gerendát nem látja magáéban. A farizeus '-:,allásossága, ki büsz
kén üt a mellére, mert különbnek tartja magát a publikánusnál, 
ki alázatosan a földre borul, de ő szolgája egy évezredes törvény 
szigorú parancsszavának. A gyomor vallásosság&, mel)' a kegyet· 
len böjtölést üdvösebbnek vallja a Jélek k r- gyességénél. A túlvilág 
hitének vallásossága, mely a jövő élet reményében eltékozolja a 
földi élet hivatását. 

Egyszóval az a vallás, mely szószerinti értelemben veszi Jé 
zusnak kijelentését: :tadd meg, ami az Istené, Istennek, a császár
nak, ami a császáré t: . Aki teljesen szétválasztja a vallást az élet
lől, szerinte az életnek semmi I<öze a valláshoz, de viszont életé
nek hitvány, avagy jó cse lekedetei: az életnek értéke, nem érinti 
a vallás értékét. E szerint a,z ~ll1ber lehet rossz, lelle t önző, lehet 
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gyülőlkőd6, lehet kapzsi, hazt'íg és nemtelen - csak aztán eleget 
tegyen azon lörvényeknek, előírásoknak és gyakorlatnak, melyet 
Egyháza parancsolatai elébe s~abnak. E szerint vallás az, amit a 
templomon belül, fényes segédlettel, papok vezetése mellett előírt 

módon végeznek, de amit a ra lalwo kivül tesznek, ah hoz nincs 
köze a vallásnak, sem Istennek. BclUl az Istennek fizetik az »adót«, 
],ivOl a császárnak s amint a földi uralkodó nem szólhat bele, 
hogyan ~fizelnek« az Istennek, ak~éppen az Isten se nézze, ho
gyan sáfárkodnak a világi életben. 

Ez az ünnepi vallasosság : a körmenetek, a csillogás, a fény. 
a pompa, a zene és csilingelés, a nagy sokadalom és búcsújárás 
va l!ásossága és a lélek - sötétsége, puszta::lága ! ((inek van erre 
szül(sége: a császárnak, vagy az Is tennek ? - En nem tudom. 
Csak azt tudom, hogy engem ez ki nem elégít, lelkemet 
üresen hagyja, szivem et nem hevíti. 

2. 

De van ennél még sivárabb vallás, melyről azt mondtam, 
hogy hétköznapi vallásosság. Miben áll ennek a lényege? Ez ép 
ellenkezője az előbbi nek. Míg az előbbi az ájtatos gyakorlatokban 
látja a vallás lényegét, ez gúnyosan vissza ütasít minden külső

séget. Szeri nte Isten nincs s ezért m inden vallásos cselekmény 
üres képmutatás, vagy haszontalan időpa:zarJás. Az fé ltékenye n 
elébe áll a fej lődés törvényének, mert a dogmák ban örök időre 
látja letéve az igazságot, ez kegyelet nélkül rontja le maga után 
a múlt összes hagyományait és büszkén mutat 8Z emberi elme 
tökéletes alkotásai ra. T emploma: a mÜhely, vallása : a munka, 
Istene : a pénz! Eltette lAb alól a régi kor bálványait, hogy ön
magát állítsa helyükbe önös szeretettel. 

Bizony unalmas, szin telen vaUásosság ez a hétköznapi val
lásosság: nincsenek biztató kilá tásai, naiv, szent váradalma i, a lé
lek magasba lendülését letöri a rideg anyagelvüség, a szivek forró 
vágyait lehüti a fagyos józan tudás, nem ismeri eJ, hogy van az 
érzékelh e tő: a látható, megfogható valóságon kivül más valósá.g, 
~aját boldo~ságán , érvényesülésén ki vül más cél, más hivatás. Es 

• 
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aZ eredmény? Itt egy élelúnt, ki előtt föl van fedve a nagy 
»miért«, de célt nem látva semmiben, fásult kedéllyel tengeti nap
jait. Ott egy pehelykönnyű Iélek4 ki szánalmas mosolyra huzza 
arcát, mikor az örök biró büntetés~vel fenyegetik, léha tivornyákon 
szerez vigasztalást az elveszített Eden kárpótlása fejében. 

Ez a hétltöznapi vallásosság, mely az embert gép pé, lélek 
nélküli állattá fokozza le, mély érzi 8 lélek ürességét, de a vég~ 
telen után való áhítatos elmerülését szégyenli, mert féltve őrzött 
ön bálványát ]{éne porha rántania. 

Más vallást, más életet adjatok! A puszta élet magasabb 
ideálok nélkül nem elégít ki, a ceremóniák gépies ismétlése hide
g~n hagy. Vallást, mely élet legyen, életet, mely vallássá dicsőü!
jön! Óh jertek érző lelkíí embertestvéreim, (orrón lüktető szivünk 
szent vágyával keresni a vallást, amely megnyugtat, életemnek 
célt ad, irányt jelöl, amely nem hazudtolja meg .az élet sze
retését, jertek, keressük az ünnepi életet-' 

3. 

Unnepi élet!... Felettünk kisüt a napfény, kéklő távolban 
tiindökölnek a bércek ormai, a végtelen égbolt mosolyogva borul 
a mindenségre. Nem érezzük a testünk sulyát, a gond, mint sár 
lemállik rólunk, fülünkben az életöröm csodás muzsikája zeng s 
mialatt egymást váltogatva tünnek a napok és esztendők, mi egy 
végtelen, boldog ünnepnapnak látjuk az életet. Ez az ünnepi élet! 
Ennek azonban föltétele van atyámfia! Egyedüli föltétele : mOl1dj 
le ő1Izésedről! Vedd az életet ajándéknak, melyet a te jóságos 
Atyádtól, az Istentől kaptál szeretetének bizonysága képen. nem 
azért, hogy kicsinyes, kapzsi célok elérésére fordítsd, hanem azé rt, 
hogy ő szent céljainak rendeld alá - ki azt akarja, hogy általad 
létesüljön a nagy terv, melyet Ő eleitől fogva elvégzett magában: 
a jó a földöJt: az Istenországa ! 

Igen - áfiai - az ünnepi élet az, ha mi az életünket, éle
tünk javait a jónak szolgálatába allítjuk, ha mi e szolgálatot, mint 
belénk oltott isteni törvén,Yl - nem ~ hítsf:at~rt, nem az érette 
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kapott nyereségért, nem mInt kényszer ü isteni, vagy világi adót 
_ kedvetlenül, megalkuvásokkal, a lemondás égető könnyeivel, 
_ hanem önként, szivesen és lelkes örömmel végezztik. 

Ünnepi élet, hfl folytonosan magadon érzed Istenednek te
kintetét - asztalodnál és italodnál, dologban és pihenésben, ébren 
és álmodban, künn az élet piacán, benn, csendes szobád magá
nyában - láthatatlanul is Űt érezve, az 6 tetszésére, az Ö jó
kedvének megnyerésére cselekszel . . . s ha olykor jObban is esnék 
a rejtett önzés szavára hallgatni, te csak erre gondolsz: Atyám, 
ne az én, hanem a Te akaratod teljesüljön 1 

Ünnepi élet, ha minden pillanatodban bizonyságot teszesz 
amellelI, hogy teljes szivedből, teljes lelkedből és teljes elmédből 
szereted a te felebarátodat és szereted a te Uradat Istenedet -
Atyádat! Itt egy apátlan árva, kinek nincs, ki gondját viselje, itt 
egy csalódott sziv ü kesergő, kinek úgyelkelne a vigasztaló szó, 
ott egy tört reményü hitves, kinek "I<önnytől ázik a párnája ., 
mert élete támasza elesett, itt egy ősz szülő, ki minden könnyet 
elsirta s csak száraz csuldás rázza tüdejét, ott egy éhező, ld ta
lán életében sem evett egy jó falatot, Olt egy didergő r.yomorult 
szege ny. ki testén jó ruhát még nem látott . • . ezeknek gondját 
Isten reád bízta és ne feledd, hogy ahány könnyet tudsz feltörölni, 
ahány ráncot tudsz elsimítani, ahány éhezőt tudsz Idelégi teni, 
ahány I<esergő ! tudsz megvigasztalni, ahány bukól tudsz felemelni, 
aként tisztul meg feletted életed ege, akent teszed ünnepnappá a 
hétköznapok egyformaságát. 

Közel 2000 éve hangzottak el Jézus ajkán: adjátok meg, 
ami az Istene Istennek, ami a császáré, a császárnak, de az em
ber 2000 ev óta is mindig szivesebben szolgált önmagának, mint 
akár az Istennek, akár az embernek, mert oly részvétlenel{ va
gyunk mi, hogy a magunk bajától nem érOnk rá másokkal is tö
rődn i, hidegen hagyjuk ott bukó embertársunkat, ha egyszer 
hasznát nem vehet jUk. 

Csak amikor váratlanul beborúl az ég felettlink, amikor egy 
istenitélet végigsöpör ez egész mindenségen, nem kimélve senkit 
és semmit, csak akkor eszm él Unk rá, hogy rajtunk kivOI is van· 
nak emberek s e ráeszmélés hozza közelebb a közös bajban, kö· 
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:tös szenvedésben levőket. Nos, az itéletidű immár esztendők óta 
dühöng felettünl<, Vajjon ne vennők be tanítását, vajjon ne hal~ 

lanók felettün k az itélet szózatá t : J)bánolll , hogy embert terem
tettem 1« Atyámfiai! Értsük meg, hogy az Isten őszintébb éle
tet, őszintébb vallást követel mi tőlünk, hogy ismét az fi 
fiaivá fogadtassunk, mert ma még tékozló fiak vagyunk _ 
vallást, mely igaz életb ől fal<adjon, élete t, mely vallássá di
csöüljön. S ha megtanull unk önzetlenü! áldozni mind az Is
tennek, mind az Embernek, ak kor ... kit isztü! az ég 
érezni fogjuk, mint a börtönből szabaduló, az :télet kedves 
illatát«, hallani fogjuk a mennyei igéretet: »nem átkozom meg 
többé a földet az emberért. - Amen . 

• 
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• 

Bizony5ágteué5. 

(Áldozó csütörtökön k ODfirmatiókor .' 

• 

Mát. 10 I :i2. 33, Valaki vallást teszen 
én rólam az emberek e lő tt, en is vallást 
teszek a rról !lZ én n1ennyei atyám elótt. 
Valaki ped ig megtagad engem az embe
rek előtt , megtagadom én is azt az én 
mennyei atyám előtt . 

«inek , a leU<e még nem rásult el egészen a gond és kcserU 
élelcsalódások ő r lő robot jában, az olyan elragadó látványban gyö
nyürküdhe tett I<ertjeinek vi rágzó gyümölcsfáiban, ami lyet csak rit
I<án nyújt a mostoha te rlllészet~ Talán a teremtés könyvének iró
ját is egy ilyen tavasz i vi rágpompában ragyogó kert inspi rálhatta, 
hogya 'l>pa rad icsom <o: bűbájos legendáját megírja. Minden fa egy
egy zengő virágcsokor, melyet fl természet i fjú vőlegénye, a ta 
vasz llelyezett a földnek zöld abrosszal terített asztalára. A tiszta 
és illatos levegő, a beszédes, ünnepi csend még csak fokozza az 
emelkedett, áhítatos hangulatot. Ak inek van érzél<e a te rmészeti 
szépségek iránt , az most igaz gyönyörűséggel merülhetett el ben· 
nük. A vallásos lélek azonban még többet sejt, mint amennyit a 
szemlélet nyujthat, mert látja a dolgok megetti jelentést is. E l őtte 
minden virág nemcsak azért becses, mert gyönyörködte t, hanem 
mert benne az Istennek őhozzá küldött izentetét látja; előtte min· 
den virág " a jövendőnek egy szent igére/e, édes gyümölcsének 
a záloga . 

De nem folytatom továhb e képet. Hiszen itten is, ügy ér· 
zem, hogy virágos kertben vagyunk. l~ l etü nk leta rolt, zimankós 
felhők l<cl árnyékolt, szomorü kertjében, ime, mosolygó virágok, a 



jövendő igéretének Fakadó virágai: ijjaiHk, telt szivvel vár
ják, hogy bizonyságát adhassák annak, hogy vágyaink, re
ményeink, váradalmaink gyüm·öJcsének biztosítéka az Ő vi
rilgFakadásuk. 

Bizonyságtevés napja ez atyámfiai! Igéretes tavasznak és 
igéretes ifjuságnak csodás ta lálk9zása egy napon. A keresztény
ségnek bölcs tapintAttal és bámulatos érzékkel megválasztolt ün
nepe ez, jelentősége meg volt minden időben. De ma úgy érzem, 
hogy több a jelentősége az eddiginél is, mert több gonddal né
zünk a jövő elé, ma több okunk van aggódni azok niiatt, akik a 
jövendő hordozói, több aggodalommal tesszük fel a kérdést : mi
lyenek lesznek flzok, akikbe reményünket vetjük ? Vajjon elég 
erősek lesznek testileg és lelkileg egy üj világ feladatninak em
berül megfelelni, vagy elbukna k, elsodródnak a jövenJö zür
zavaros ára mla.lában, amely milliók könny éből, vé réből és fáj
dalmából fog kialakulni ? Hiszen az ő helylállásuklÓl, vagy 
elbukásuktól függ a nemzet megmaradása, vagy bukása -
de mit mondok, az emberiség sorsa is attól függ: meny
nyi re lesznek méltók a fiak ahhoz az élethez, melyet az . apák 
halála szerzett meg számukra, 

Erre vá rjuk mi - kedves ifjak - a fele letet komoly aggo· 
dalmak között. Erre a feleletre ez ünnep is azonban egy tünő 
all<alom, mert egész életetek Itell, hogy méltó felelet, bizonyság
tevés legyen. Azért ez alkalommal elég ha megismeritel<, hogy 
milyen legyen e~ a bizoJtyság/evés, hogy az igéret, melyet virágzó 
irjúságatok ból kiolvasunk, be"áltsa reményeinket. 

Ha jövőbe vágyó lelkem a múJtba tekint, egy csodás em
beralak magasodik ki sok ezer !<özül, kit a feledtető századok 
patinája sem tudott elsölétileni, ma is vonzó erővel hivogat s 
hiszem, hogy a jövőben is ő lesz az emberideál : az Úr Jézus. 
Őróla tegyefek bizonyságot. 

, , . 
Búcsúz& tanitványaihoz szól Jézus, mielőtt elküldi őket, hogy 

tanítsák és kereszteljék a népeket - szól a rról a küzde l emről és 
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veszedelemről, amelynek bizonyára ki lesznek féve, szól követendő 
magatartásul{r61 s egyszersmind cselekvésük komoly következmé· 
nyé rc figyeln"ieztetve őket, így végzi: ,~ valaki vallást lesz én ró, 
lalle az embe,'ek elölt, én is vallást leszek arról az én tneunyei 
A/yám elölt.. valaki pedig meg/agad engem a::: emberek elött, 

• 
éu is 1Ileglagadom azl az én meul1yei Afyáut elöU", Igy 
sz61t és aztán nem sok idő mulva borus sejtelmei valóra 
vállak; . .. hiszen ismeritek a nagypénteki tragediát: Eltávo
zott földi szemeink elől. 

De csak testben távozott, a lelke itt ma radt. Itt maradt b(. 
zO llyságlevő sdlJekbell. Pál apostolt a jézusi szere/el m elege olyan 
beszédre hevíti, hogy ezrek térnek meg szavára, az apostolokat 
az Ő lIlarljll'ollJ sága ragadja úgy magával, hogy fénylő arccal 
mennek a halál kínjait megsokszorozó máglyába, könnyelmű, él
vezets6vár ifjak le:sznek pusztai, szentéletű remetékk.é. az Ő Ö'l-

1Ilegfagndó é/eféllek hafása alatt, durva lelkű har:cosokat az ő ha

lá/os e/szallása önfeláldozó hősökké teszen. Az ó gyöngéd lelké
nek IllÍnden emberi gyarlóságot megé1'tő bocsáuata permetez a bű
nős asszony szivére, mint harmat a tikkadt levélre, amitől meg
tiszlúl e sziv és ezredévek távolán is tiszta fénnyel világit. 
Az ő lelkének igazság utáni jOY1'Ó epedése az egyház szá
zados bilincseit is szétfeszíti és teremt hőslelk ü hitújítókal : 
Luther Márlonokat - Dávid Ferenceket. Egy szóval lelké
'lek mil/den kiváló tulajdonsága. mint egy kimerilhe/etleu fal'

fallllu k1-isfálypa lak ömUJtt át az eg:yéllek lelkébe és általa 
kétezer éve, hogy fényét, tüzét, tartalm At és hivatását nyerte 
az emberiség történelme. 

Ime - atiai - e világító szellemek ragyogó példája, ime 
az Út, amelyet könnyel, vérrel, lemondással, tUrelemmeJ, hősies
séggel, hűséggel, ·alázattal és önfeláldozással jártak e nagyok, mu
tatva nekünk is, hogy merre kell haladjunk, amelyen haladva 
őróla bizonyságot tehetünk. Igaz hogy llagyokbau mindnyájan 
nem lehetünk nagyok _ Isten ~z ő ki vó lnsztottninak tartotta 
fönn, hogy világí:ó fáklyái legyenek millióknak - de nagyok le
hetlink a kicsilJyekben és ép ebben áll Jézus minden idők nagy
jai között utolérhetetlen magasságban, hogy 6 1Ilú,denkillek lehet 

4 
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eszménye: tudósnak ép ügy, mint tudatlannak, szegénynek, mint 
gazdagnak. 

Az emberi élet - bármilyen kis körre is szabta lsten a hi -
I vatásunkat - oly szép, oly változatos, oly gazdag, hogy közön. 

séges, értéktelen életről nem is beszélhetünk, csak közönséges 
értéktelen emberekről. Igen, mi adhatunk egyecllil tartalmat éle~ 
ttinknek és nem az életben elfoglalt helyzetünk ad tartflhnat ne
künk. És hogy mennyire tettük tartalmassá életünket, az attól 
függ, hogy mewzyi jé=usi szellemet vil/iilzk abba, 

Csak egy pár közönséges esetet nlUtatok megvilágításul _ 
közönséges, mert a legtöbb ember életében előfordul. Az ifjú em
ber rendesen álmokban éj, színes légvúrakat épít; nem is volt 
liatal, aki ragyogóbb jövendőt ne jósolt volna magának, mint 
amilyet a valóság adott. Az első csalódás lIlán válik el azonban, 
hogy van-e életében jézusi szellem, vagy nincs ? Ha van, ügy 
csalódása és kiábrándulása intő szózata lesz Istennek, hogy ke
ressen a lehetetlen vágyak helyett fenségesebb célokat, ha nincs, 
úgy letörik, félúton marad és könnyelművé, vagy fásulttá válile 
Az érett korú férfi tevél~enységét két ellentétes áram hajtja: a 
köz és a magán érdek. Annyira él az egyénben a jézusi szellem, 
mennyire tudja egyéni é rdekét a köz szolgálatába állítani s annál 
inkább távolodik a jézusi eszménytől, minél in l{ ább saját magát 
szereti a köz róvására. A szegény rendesen irigy a pénzes VB 

gyonára. . . a gazdag érzél{telen a szegénység megaiázó keserű

sége iránt ... a beteg hamar csügged és lázadozik ... a jólétben 
elbizakodottá lesz az ember... a szépség hiúvá, a fél szegség 
rosszakaróvá tesz. Szegénységben megelégedettnek, gazdagságban 
jólelkünek és szerénynek maradni, betegséget és csapást meg
ftdással viselni, a jólétben hálás szivUnek, a bajban erős leIkünek 
lenni, a hiúság és rosszakarat csábításainak ellent állani tudni: ez 
mind vallástétele életünknek amellett, hogy jézusi szellem él ben
nünk és mi a Jézus szellemében élünk . 

• • • 

De sorolnék bár ezer ennyi példát, akkor is egy vonás volna 
mindez abban a változatos képben, amelynek élet a neve. S ha 



5\ 

• 

volna hatalom, mely az emberi életet minden oldaláról bemútat-
hatn á, akkor sem volna elég, hogy 'a jézusi élet gazdags6gát röl
tárja és nem volna elég arra, hogy megtanítson az ő szellemében 
élni, ha a legfőbb feltétel hiányzik lelketekből, hogy úgy éljetek. 
E z a feltétel a mély, rendíthetetlen erős hit. Hit önmagunkban, . 
hit az emberben és hit az Isten1:Jen. Jézust ez a hit segítette győ
zelemre a Sátán kisértései ellen, ez a hit adta neki az elhatáro
zást, hogy az emberiség javára szentelje életét, ez a hit adott 
erőt neki, hogya rosszakarat el ne csüggessze, a közöny el ne 
hallgattassa, az irigység el ne tántorítsa, a gyüJőlség meg ne 
törje és a szenvedés le ne tiporja. 

Jézus e hitet hozta a világba, ami által a szeretet törvényét 
telte életünk középpontjába, rnir.t egyetlen éltető és boldogító ha
tahllat. Ez a hit az ő legnagyobb ajá1ldéka. E hit birtokában te-o 
hetünk vallást őróla az emberek előtt és tehet ő rólunk bizony
ságot a mennyei Atya előtt. 

Azért tőletek is csak azt kérem : legyen őszinte és mély hi
tetek! Nem az a babonás félelem, mely meghünyászkodásra ta
nit egy ismeretlen hatalom előtt, hanem legyen hitetek Öli maga
tokban, hogy az Istentől hivattatok el legjobb tehetségetek és lu
dástok szerint munkálni az ő országát és ez a hit megtanít élui 
a ltillatásuak. Legyen hitetek az embe1'i 1tefllbe1l, mely ha gyülöI
ség gyászos szenvedeimével is pusztítja önfaiát, nem kárhozatra 
teremtetett még sem, hanem tökéletesedésre és megtanuljátok 
becs iill1i az emberben a közös cél betöltésére hivatott tesh,é", . 

• 
Legyen hitetek az Is/cuben akit nem sajátíthat ki földi hatalom 
magának, mert ő mindenkinek Atyja és megtanul j átok szeretni 
benne a tökéletes jóság és igazság eszményét. 

Legyen hitelek és lesz vallásotok. Vallásotok az ember 
vallása lesz és nem a feleke::et doglJ1ája, melye t ha szóval nem 
is tudnátok kifejezni, de élni fogtok teljes lelketekkel. Ez rog 
értéket és célt adni életeteknek, nyugalmat és boldogságat árasz
tani abban a nagy, vagy kicsiny körben, amelyben Isten élnetek 
engedi. Ez az alap az egyetlen szilárd pont, amelyen minden 
időnek ellentétes eszm éi között biztosan állhattak. Ilyen bizony
ságtevést vár tőletek Jézus, ki nekünk legjobb tanítómesterünk, 
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leghívebb barátunk, iegtiszlábh eszményképünk. Őt megtagadni 
annyi volna, mint multatok legszebb emlékeit, a jelennek e szent 
pillanatál, jövendölők boldog reményei t durva kezekkel romba 
dönteni. Elképzelni is rettenetes volna ! 

Szülőitek, testvérek, jóakarók és rokonok tekintete szeretet
tel pihen meg rajtatok és aggódó szivvel I<érdi: milyen lessz a ti 

vallástevéstek ? En csak azt mondom, a ti egész életetek legyen 
erre a méltó felelet s csak kérni tudom a mennyei Atyát , mind
nyájunk őriző pásztorát, tartson meg titeket tisztaságban és 
á rtatlanságban, növelje hiteteket, hogy ifjüságtok igéretes vi
rágzása váltsa valóra gyUmöJcsv<Író reményeinket jó szülei
tek örömére, szeretett egyházunk diszére, édes magyar ha· 

• 
zánk dicsőségére. - Amen . 

• 

• 

• 
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A szeretet nyelve. 
(Pünkilsti) 

Csel. 2., 4., 6. 7,. S. És megtelének 
mindnyájan szentlélekkel és kezdének 
szólani reás nyelveken, amint a télek 
adá nékik nyilatko~niok. Ennek a mo· 
rajnak keletkezésére pedig egybegyüle a 
sokaság és megdöbbent: mivel kiki a 
maga tulajdon nyelvjárásan halla azokat 
szólani. Álmélkodának pedig mindnyájan 
és csodálkozának, mondván egymásnak; 
Ime, ezek, akik szólnak, avagy ném 
mindnyájan galileusok·e? És miként van, 
hogy halljuk őket ,mi, valamennyien tu· 
lajdon nyelvjárásunkoo, amelyben szü
lettünk ? 

Világraszóló események szUletése napja a történelem tanú
sága szerint két formában jelenik meg előttünk. Az egyiket évek 
hosszú során készítik elő - tervezik, formlják s ott ahol orszá

. gok sorsát intézik, nagyelőkészületek folynak : latba vetik az 
erőket, kiszámít ják az eshetöségeket, tudatosan, vagy öntudatlanúl 
belekerül mindenki annak a nagy gépezet nek a hajtásába, ame· 
Iyet a diplomácia kormányoz, forgat erre, vagy amarra - asze· 
rint, amint a célnak megfelelőbb. Mil(or aztán emberi szá~ 
mítás szerint a célnak nincsenek elhárithatatlan akadályai, 
nincsenek legyőzhetetlen esélyei, mikor minden készen áll 
arra, ami a sikert biztosítja, az eddig láthatatlanul dol
gozó hatalom előtérbe lép s szavára megrendülnek a föld· 
nek sarkai, lángbabpq,!l a rnind~nség. Igy készíti elő ft?; 

~l,lb~y a ~Q rt~!1elm~t . 

• 
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t\li ismerünk azonban történetet, ahol az események más 
alakban lépnek a világtörténelem szinpadára. Eszközei ez esemé
nyeknek nem tűz- és vérözön, hanem a haladás te rmészetes erői, 
eJőkészítói nem a hatalom fényes po!cán ülő diplomaták, kik lel
ketlen számok rideg törvényeire építik a sikert, hanem rendsze
rint egyszerlí emberek, magas összeköttetés ük és befolyasuk nin
cser., kiknek egj~etlen erejük mély hitök, egyetlen tuJományuk, 

· hogy az Isten kijelentette magát előttük és ezzel a hitük kel for
rongásba hozzák a lell{eket, ezzel a tudományukkal új világnak 
magvát hintik szét. 

Igy készíti elő az Isten a történelmet. Az első rendesen át-
. kot, könnyet és vért fakaszt, a másik boldogságol, áldást és sze

retetet áraszt. S ennek hatását nem csökkenti még az sem, hogy 
ázok, akiket ·nagy céljainak eszközeiül választ az Isten, sokat tür
nek, nélkülöznek és szenvednek. 

Ilyen volt az el ső pünköst története. l(ikeIeti hajnalhasadás, 
• 

melyhez nem tapad szenny és vér. Nem tudományos előkészület 
~s fegyver szerezte e napot, hanem az Isten lelkének ereje. Még 
ma is hajlandók vagyunk elhinni - de a történet egykorú irója 
nem is akarja másként elrogadni - minthogy csoda történt 
e napon. 

Bámulatos és hihetetlen eseményekkel van teli e nap, de 
ezek kijzÖtl is a legcsodásabb dolog az, hogy az apostolok olyan 
nyelven beszéltek a kü!önréle ajkü és nemzetiségű néptömeghez, 
melyet mindnyájan megértettek. 

, 
Hát nagy csoda is volt ez - afiai. Es csoda lenne még 

akkor is, ha ugyauazoJt ajkli hallgatósághoz szólna mindenki 
által megérthető nyelven, mert ez a nyelv: a szerelei nyelve. 
Ezt a nyelvet nem lehet tanítani, sem tanulni. Ennek a nyelv
nek minden szava egy csillag, mely ezer, meg ezer mértföl
dön keresztül úlal tör magának fényével, minden szavában -
mint egy csöppjében a tenger vizének, benne van az egész 
nagy óceán - az isteni származás bélyege, 

• • • 
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Hogy a szeretet isteni származású, az kétségtelen s ebből 
önl(ént következik az is, amit az apostol mondott róla, hogy lIsoha 
el nem fogy"_ Erős a meggyőződésem, hogy a szeretet volt a leg
hatalmasabb formáló erő a világ jelenlegi képének kialakulására. 
i"fcrt ha a fejlődést elismerjük, vajjon miben találjuk annak moz
gató erejét, mely az emberi lélekben gyökerező előitélettel szem
ben, egy eszme (a tökéletesség) megvalósulása felé vitte előre el
lenállhatatlanul az embert, ha nem a szeretetben? Egyszer mint 
hegyel<ct mozgató orl{án, vagy mint a sebesen jövő szélnek zen
dülése, máskor mint láthatatlanul munkájá lassú erő jelentkezett, 
hogy l<ényszerít:::.en és alárendeljen mindent a saját törvényének. 

Mindebből azonban nen) következik, bogy az emberek szi
vében mindig és minden körülmények kÖZÖlt lobogott volna a 
szeretet lángja. Sőt az igaz szeretetnek - meIy eredetét az Isten
től veszi - megnyilatkozásai oly ri tkaságok, amely nemcsak az 
apostolok idején, de nlindég ámulatba tudták ejteni a világot. Van 
egy próbaköve az igaz szeretetnek, mely valódiságát elárulja: az 
önzetleuség. Ennek próbája alatt hány, meg hány a szeretet lát
szatát viselő jótékonysági intézmény összezsugorodna ma is, mert 
érdek, hiüság1 hirnév rejtőzik mögötte, vagy felekezeti, tá rsadalmi 
érvényesülésnek az eszköze,. Jár.i elől az adakozásban, tündököl· 
jön rajtad a nagylelküség fényes bibor köntöse, olvassák nevedet 
minden jótékonysági mozgalom élén, de ha a koldus üres kézzel , 
távozik kapudon, ha embertársadban azt keresed, l10gy milyen 
nyelven kér tőled segítséget, ha nyugodt lélekkel tudsz enni a fe
hér kalácsból, midőn eml>ertestvéreid étlen nyomorognak, ha köny
nyelmü vigadozásra futja időd és kedved, mikor felebarátaid nagy 
része élet-halál harGot vív földalatti árlwk mélyén: a te szerete
ted nem állotta ki a próbát! 

Az igaz szeretet ncmcsak (;nzetlen, hanem egyetemes, más 
Szóval van benne valami az Isten szerctetéből, ki egyenlően 
árasztja áldásait minden gyermekére. Az egyetemes szeretet mü
vei elött senki ertelmetlenül meg, nem állhat, legyen bár külön
böző a nyelv, a tudás és a ne.mzetiség. Eridj föl Grönlandnal{ ha
vas mezőire, vagy ütazz le r\ rábiának perzselő pusztáira, az 
az esz\timó, Itinek nincs több gondolata, minthogy ~ fókazsir ki 
nc fogyjQQ ~~ ~léstárból s a~ a kényelmes életlí mohamedán s'zel· 
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lós sátora előtt, ha igaz . szeretettel nyelvén beszélsz hozzájuk, ha 
igaz szeretet áldását terjeszted közöttük, értelmetlenül hallgatva is 
megértenek és szivükbe fogadnak. Péter apostolt is ez az önzet
len, egyetemes emberszeretet szólaltatja meg, amiben nem az a 
csoda, hogy 3OOO-eo keresztelkedtek meg szavának hallatára, ha .. 
nem hogy az Isten a maga nagy titkainak közlésére a gyarló em
bert is kiválaszthatja. - Ez az Istcn szeretetének a bizonysága . 

• 

• • • 

S most csak az a kérdés, kész-e a mi lelkünk a szeretet 
szavának megértésére és befogadására ? Kész·e a mi lelkünk nem
csak emberi érthető szavakbóJ, hanem a természet, a világmin
denség halk, de a leghangosabb emberi szónál is érthetőbb be
szédében fölismerni az isteni szeretet munkáját? Mert ettől függ 
az is, hogy mondanak-e valamit nekünk a pünkösti események, 
vagy közömbösen, gúnyos ajakrándulással állunk előttük. Ettől 

függ, hogy a szent lélek valódi lángjával vettük a keresztséget, 
vagy csak üres, kopott, kényelmetlen köntös krisztusi keresztény
ségünk, melyet csak türni, de élni nem tudunk. Egy pillantás a 
jelenre s a tények rneggyőznek affelől, hogy a felelet ma fájdal
masabb, elszolllorítóbb, mint 2000 éve valaha volt. Füstölgő, üsz
kös gerendák virágzó városok helyén, tenger mélyébe sülyesztelt 
megbecsülhetetlen értékek, emberi szorgalommal épített alkotások 
gyilkos célok szolgálatában, föld alatt kihült sziveknek néma 
vádja, föld felett szenvedő lelkeknek kiáltó átka - a felelet, a mi 
nem a szeretetről, nem a pünkösti lélektől elragadott lelkesedés
ről, hanem lelki eldurvulásrój, erkölcsi eltévelyedésről tanuskodik. 
Ha csoda volt a Péter apostol idején a szeretet evangelium a, ma 
még nagyobb csoda volna az a szózat, mely a küzdő felekkel 
megértetné, hogy minden csapás, melyet az ellenségre mérünk, 
egy fájdalmas ütés az isteni sz~reteten. Ma még nagyobb csoda 
volna olyan nyelven beszélni, melyb61 a különböző nemzetek 
megértenék, hogy egy atyának gyermekei vagyunk. Vagy talán 
ezt tudja, érti a föld minden nemzetsége, de attól távol áll, hog! 
ezt követni életelvvé tenni tudja. Ehhez csoda kéne: egy UJ 
pünkösti ihl~tése a szent léleknek, mely elemi erővel ragad ná üj-
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ból magával az elfásult szíveket egy újjászületésre, hogy leborulva 
csókulj4k meg azt a földet, melyet felebarátjuk verévél liztattak 
és a közös testvériségre ismét eljegyeznél< magukat. Csodának 
kéne történni, új pünl<östi csodának, mely prófétÁknak és apos
toloknak lángszavával harsogná még a köfalakból is 1)térjelek 
meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a bünöknek bocsá
natáraft. 

, 
En a csodákban nem hiszek, de ezt az egyet mégi~ biza-

lommal és erős hittel váram. Péter apostol szavait ismétlem :ta 
nap sötétséggé változik és a. hold vérré, mielőtt eljön az Urnak 
ama nagy és fényes napja. Es lészen, hogy valaki az Urnak ne
·vét segítségül hívja, megtartatik«. 

Vérözön hullásában, el borult ég alatt látom derengeni azt a 
fénylő napot. Az Isten atyai szive az. Millió sziv fá jdalmán, 
szenvedésén és forró imájában feloldódva szeliden mosolyog fe· 
lénk és így szól : ~megese tt bennem az én szivem, föllangolt , , 

minden szánalmam. En vagyok az Url a te gyógyítód!~ A sze-
retet csoda szép igéi! Néktek szól - afiai - és a ti fia itok
nak. Induljunk meg az Istennek nagy szeretetén, hogy vehes-

, 
sük a szent lélek ajándékát. - Amen. 

, 
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A szenvedés dicsősége. 

Pet. t. IV. 14- 16. Ha szidalommal il
letnek titeket a Krisztus neviért, boldo
gok vagytok, mert mind a dicsőségnek, 
mind az Istennek lelke megnyugszik raj- ' 
tatok. Senki azért tiközületek úgy ne szen
vedjen, mint gyil kos, vagy lopó, vagy 
gonosztevő, vagy mas ember dolgában 
praklikáló. Ha pedig úgy szenved, mint 
keresztény, ne szégyenlje, sót inkább dio 

csőítse az Istent azért. 

fvlinden eszmének előttünk való értékét és becsét az hatá
rozza meg, hogy lelkünknek nemes tulajdonságait milyen mérték
ben hívja életre, milyen m~rtékben vagyunk szenvedni is képesek 
érette. S hogy mi mennyit érünk, azt az határozza meg, hogy mi 
marad meg belőlünk, milwr az élet minden próbáján már keresz-

, 
tlil mentünk. Ugy vagyunk ugyanis, mint a mesebeli gyermek, 
kit tündérek elvarázsolt kastélyon vezetnek keresztü l. i\'linden szo
bában mesés l<incsek előtte; minden szobában megtölti tás!{ájál, 
de mindannyiszor kiveti belőle a kincset, valahányszor értéke
sebbre talál, míg végül egy darab kovakő marad kezében minden-, 
ből. Elvezet, vagy, életöröm ök táncolják körül ifjuságunkat, szc· 
retnénk mindent magunkhoz ö:e1ni, de lünnek az évek: a gond
talan ifjÚSÁg artatlan örömei nem érdekelnek többé, lerázzul< azo
kat magunkról, mert helyettük a meglctt kor kézzelfoghatóbb ér
tékci: vagyon, társadalmi állás, karriér töltik be lelkünket. Ezekért 
vívunk hosszú, gyötrő harcol, míg hajunk megfehéredik, megros
kadunl{ s egyedüli · kincsünk marad az emlékezés, egyedÜli vá
gyunk egy öblös karosszék a kályha ll1t:llett, hol a Illultakról 
elmerenghetünk. 
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Ilyen a céltudat nélküli ember élete. De aki egy nagyobb 
eszmének szen tel i életét, azt a sors változó szeszélye i nem térítik 
el útjából, előtte a váll alt eszme diadala mindennél előbbvaló s 
ezért ha kell, a szen vedést is nyugalOIllmal viseli. 

Pé ter apos tol szerint a kereszténységért szenvedni a legna
gyobb dicsöség, mert előtte nem lehetett magasztosabb eszme a 
kereszténységnél. Hát előttünk lehet-e , míg keresztényeknek nc
vezzük magunkat r Bizony nem, mert ha volna, úgy keresztény
ségünk nem volna egyéb, mint hazug álarc, melyet azé rt öltünk 
magunl<ra, hogy igazi lényünl{et eltakarj uk. f{ereszléuységiillklrt 
s::cIlIJed.".i legllagyobb dicsőség, de hogy valóban azzá legyen, is
merjük ,meg a valódi keresz.ténység lényegét. ... 

• • • 

»Senki azért közületek ügy ne szenvedjen, mint gyilkos, 
vagy lopó, vagy gonosztevő, vagy más ember dolgában prakti. 
káló.4I: Szenvedni így is lehet. A törvény szigora vasököllel sújtja 
a társadalmi rend megrontóit: a gyilkosokat, tolvajokat, gonosz· 
levőket, csajókat. Valamikor a kisebb gonosztettért is halálos bün· 
tetés járt. Ezekért szenvedni azonban nem dicsőség, hanem gya· 
lázat. Szenvedtek az ókori zsidók is leigázóiknak I<egyetlensége 
miatt, ki k hitege téssel, csábítással, fenyegetéssel akarták e ltéríteni 
szívöket Jahvéjuktól : nemzeti istenüktő l. Szenvedtek prófétáik, 
kik Izrael dicsőségéről és hivatásá ról prófétáltak népüknek és szen· 
vedésük dicsőség volt,. mert egy meghasonlott nép és egy össze
tört birodalom fölemelés~ért szenvedtek. De legnagyobb dicsöség 
szenvedni a kereszténységért, mert az ö eszménye: ar. Isten or· 
szágának megvalósitása e fö ldön az l!mberck és nemzetek között 
az igazság és szeretet teljes diadala által. 

l<mönösen hangzik, hogy ezért is szenvedni kellett és kell 
valakinek, pedig a történelem igazolja, hogy egyetlen gondolat 
sem követelt magának annyi áldozatot,' mint a kereszténység. Az 
első keresztények története Ilern egyéb, mint a tiirésnel<, a szen· 
vedésnek és martiromságnak iskolás példája. A később i keresz
ténységet a hatalom ra jutás izgatta a császársággal szemben s 
amelyik fél alul maradt a versenyben, az volt a szenvectö fél. A 
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hitújítás ismét feltámasztotta az első keresztények máglyáit és 
nagy' szenvedőit. Szinte megrendül a hitünk és azt kerdezzük: 
vajjon érdemes volt e sok áldozat? Vajjon, ha Pál apostol tudta 
volna. hogy mennyi vér fog elfolyni, mennyien maradnak özve
gyen és árván utána, hány lelket fog a ~étségbeesesbe kergetni a 
kereszténység diadala, vajjon megalkotta volna-e nagy müvét ? De 
ime, felel az apostol: »aki úgy szenved, mint keresztény, ne szé
gyelje, sőt inkább dicsőítse az Istent éretteo:. 

J<ereszténységünkért szenvedni annyi, mint az igazságért és 
a szeretetért szenvedni, ez pedig nemcsak dicsőség, hanem köte
lesség is. Az emberiség történelme azt mutatja, hogy mióta em
ber étt a földön, az igazság azóta mindig gyönge lábon állott: az 
őskorszakbeli ember gondolkozás nélkül agyonsulytotta vetélytár
sát, a barbár népek erkölcse szerint azé a jog, akié az erő, a kö
zépkori lovagvilágban is érvényesül ez a gondolat, azzal tompílva . 
nyerseségét az erőszaknak, hogy itt lovagiasságnak nevezik. 

Nos, a keresztéllység nem egyéb, mint hadizenet minden 
ilyen felfogás ellen. A kereszténység alapvető taní tása, hogy min
den ember Istennek gyermeke, · egymásnak testvérei, tehát minden 
ember egyenlő. Az Isten országában egyenlő elbirálásban része
sül mindenki : nincsen kiváltsága a születésnek, rangnak, nincse
nek kivételes állapotok, nincsen protekció, a Jézus szavaival élve: 

. nincsen különbség a reggel és a délben érkezett m':lnkás között. 
Ez az igazság. De hogy emb~rek százai és százezrei elnyomott 
helyzetüknek nyomoruságát egész életükön át hordo2zák s hogy 
emberek tízezrei a milliók kisajtolt verejtékéből harácsolják össze 
a maguk kényeImét, mulatságát és kőnnyelmü játékaikat, ez nem 
igazság, ez ellen tiltakozik a keresztényi életfelfogás és tiltakoznia 
kell minden igaz kereszténynek. . 

Az igazi kereszténység nem többet és nem kevesebbet akar, 
mint egy olyan országot, rneJyben nlinden ember tehetségénél és 
egyéni hajlamainál fogva Mra a helyre állíttassék, melyre isteni el
hivatást érez lelkében és hivatásának elvégzésére legyen adva min
den lehetőség a számára, hogy Isten dicsőségét minél tökéleteseb
ben munkálha~sa. Ebben a birodalomban csal< azoknak nincs 
helye, akik a világ mai berenJezl<edése szerint a legtöbb jogot és 
kiváltságot élvezik: az uralkodni akaróknak. Ebben a birodalom-

• 
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ban az a ro elv, hogy aki első akar lenni, az szolgáljon mások
nn.k. Ne gondoljátok, hogy ez szolgaság. Nem szolgaság ez, ha
nem a keyes:léuy ember szabadsága. Szabad a világlól - embe
rek pr.1ktikáitól, csak egynek engedelme51cedik : a lelkében élő 19-
IWflek. Hanem aztán neki teljes szivvel, teljes lélekkel és minden 
erővel. Az Isten akaratának teljesítése itt m(nden törvények sum
mája, nem kötáblákon, sem papirosra írva könnyen törülhető be
tilkkel, hanem a szivbe égetve, mint olthatatlan kötelességtudat.· 

Bár szigorunak látszik a kötelesség ellentmondást nem türő 
parancsa, még sem nevel rideg, érzés nélk'titi embereket az Isten 
országa számám, mert az A. szigorú, aminek kedvetlenül engedel
meskedünk, a kötelesség pedig nem szigorü, csak az esetben, 
hogyha hivatás nélkül, napszámos I1nmkát végzünk, de a lélek 
által vezérelt cselekvést szeJ'e/ellel teljesítjük. Aki pedig szereti hi
vatását, annak szeretnie kell a 1mmkát, melyben llivatását meg
éli és szeretnie kell az emberi, mint egy közös célra hivatott 
munkásAt az Isten országának. 

A kereszténység célja tehát nem más, mint az lsten orszá
gának megvalósitása. Ennek a legnagyobb törvénye a kötelesség, 
mint isteni parancsszó, legerősebb fegyvere a szel'elel. Ez a sze
retet gyü lölni is tudja azt, ami a keresztény eszmének ellensége: 
a rosszakaratot, önzést, a hazugságot, részvétlenséget : a bUnt -
egy szóval mindazt, ami az igazság, szabadság éti szeretet elvé
vel ellenkezik. S mert gyü!öli, küzd ellene és szenved is miatta. 
Küzdeni az igazság, szabadság és szeretet eszménye ért, abban tö
kéletesedni: a legszebb keresztényi elv, szenvedni az igazságért, 
szabadságért és szeretetért a legnagyobb dicsöség. 

~'l ost csak arra a kérdésre ki vánok felelni, hogy nekünk 
van·e miért küzdenünk, vagy meg valósult· e a keresztény eszmény 
s immár nem követel több áldozatot, több szenvedést ? Ha nem 
csengenének fülemben az apostoli önbeismerésnek bölcs szavai: 
:enem hogy elértem volna a célt, avagy hogy töl{életes volnék«, 
egy pillantás a jelen véres napjaiba meggyőz affel ő l , hogya 
dúrva erőszaknak, a heggyé hizott ön:tésnekJ az önérték a lásU
lyesztésének, a hivatás áruba bocsátásának, a szabadság bilincsbe
verésének fénykorszakát éljük. Mit tegyUnk ? Álljunk-e azok közé, 
kik Úsznak az áradat szennyes habjaivalJ vagy küzdjünk ellenük 
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a kigunyoltatás és az el bukás biztos tudatában is ? Első esetben 
meglehet :Djól lészen dolgunk e földön «, utóbbi esel ben bizonyos, 
hogy szenvedés lessz a sorsunk. De akiben él a jézusi keresz
ténység, aki nem oltotta meg magában a kötelesség isteni pa* 
rancsszavá t, az előtt egy percig sem kétséges a választás. 

Igen! Jöjjenek üjra a Ifözép kor sötét kínzó kamráival, jöj
jenek a sötétség, a bíín és a maradiság vértes vHézei fegyvertá-

. nik mérgezett nyilaival, legyen bár az e rőseké és a halalmasoké 
az igazság feletti döntés előjoga, támadjanak fel a borzalom, a 
bosszl'lállás, a kegye tlenség rém í t ő kísértetei , amíg lessz egy szó
szék, hol a szeretetet prédikálják, amíg lessz egy könyv, me!y az 
igazság jegyében fogantatott, míg lessz egy bitóra, melyre a sza
badságot feszítik, ezekért küzdeni mindég keresztényi kötelesseg, 
szenvedni a legnagyC?bb di..:sőség lessz! . . . 

A középkorban egy leányról stb. tanítják, hogy Jézus se
beinek szemléletében elmerülve oly nagy hatással voltak leU"ére 
az ő szenvedései, hogy testéből a Jézus sebein~k helyén piros 
vér fakadt. Ime a szenvedés vonzó ereje l S zenvedni azonban 
a s=elluedésül nem keresztényi gondolat. De szenvedni egy 
eszmeért, melynek szolgálatába állítottuk életünket: keresztényi 
I{ölelesseg. Atyámfiai, kil< hG keresztényeknek vaUjátok maga-

• 
to!<at, ha jó keresztények akartok lenni, legyen Illeg bennetek 
a küzdés szenvedeime és a szenvedés hősiessége, Illely életét 

• 
teszi föl éle te igazságáért. - Amen. 

• 
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