I
.'u.~J(, 1,38.: Menjünk el II kOztl
\lIló \':Irosokba, hogy ott is pré.

dik:lljak, mert aztrt jöttem.

MATt 16, IG.: Te vagy a Krisztus, :Il Hő Istennek fija.

Az emberiség ld vczítöjét sze mlélciIl. Urun-

kat, a Jézus Krisztust nézem. Hol van .. szó,
mely kiiejezze. amely visIszaadja a legistenibb
alakot, mely valaha a világon létezett, a legfenségesebb képet, melyet c földön ember
mulatott?! Hol van a szó, hol vannak a

szavak? Ez igézö arcz, e beszédes ajk, e

csodálatosan

,

büvő]ő

szemek, ez egyszerre

szelid és lángoló tekintet, mely kék ég és
lilzet on ló nap, hol van a szó, l1lely kifejezze
e vonzó és hatalmas jelenséget. E fénylő
igék, ez isteni igazságok, c tiszla érzelem,
e sugárzó gondolatok, e szellemi és erkölcsi

,.

-

-

_ _ _ _ _ _ It.zt:s KlU$llU.

nl)U..ag. e bámulatosan öszslhangzatos élet,
hol \ an a szó es \3n-e, mely méltón dsz!>latükrözze 32 blenség mélységein épült szellemi
képel?!! Utá:>án II szivek felgytiJadnak.l:Hd.sa
minden

.)zin~1

mcgmg:ad, minden kebelben

IOk01l>.2<.'I1\'cl fakaszt, szebben énekelnek a
madamk és :I mezőn a fehér liliomok lapsolnJ\.: ... Ikszédén fölbuzduli!.s,

b~zédén

a

lelkt'k h\ngol fognak, szokatlan \'ilftgossAg
(,110 ad. Mikor elhangzik ajkáról: .ru Úmak

lelke lan én rajtam" s benne és rajia. lényé-

ben

m~blesú1\'c

fénylik az ige, mini lih'aömlik és terjed a világosság

folpm űmOl\'c
a megnyill lelkekbe. Mikor belölc a jóltcvés

'I

nek előllok a rep:i nagy próféták, megjelennek
dicsőségben, ICn:;égben. l;jlom:m~ban magas
hegycn ö \·cle együll lényc~, fejér mh3ban,
de a Il'gfényc5cbben és 1eglcjércbben, a lep:.
magash, legnagyobb lenst'gben Ő, il "~Nef.
Es az elragadtatásban az egyik tanihány igy
kiált fel: • Tc \agy a Krisztus, az élő bten.
nek lija!"
Az embcriseg idl·ezilőjel szemlélem és
csodálatom e fensegen : .. Te vagy 8 Kri,ltu~,
az élő Istcnnek lija!"
Krisztus al élő Istennck lija! De nézzOk
közelebbről, nézzIlk es lássuk, mi az, 3 mi
által Jézus: _Krisztus, az élő [,tennek lija".

m:h eTOi származnak ki és halnak, II fájda-

lom Cl>Odamódon enyhül. könnyek fe lszáradnak, .1 ~zenq!dés boldogsággá diCSÖű]. Soha
ily ~zól:ht, ily beszédeket, a milyenek ajk!lról
lolyUk. nem hallolUk ; ily dolgokat, ilyen
o.elekedeleket, milyenek lellek, soha nem
lanak. E:; a kik I;\.ljak CS halljak, felidélöd-

I.
Mmdenek előlI s7el1emi fen;:ége.
Ah, hiába 101118 minden klll,;O ~lél'.,,·g. h~
nem lolna Illeg a benső forrás, a honnan a fcny

"-

-

mrrlbl' tAIII:Mklil Pnznf szf pséRek IOllulnak

tliCSÖ'léJ;e~

ri c, "IIII1('llrnul h~KYn"k, meri olyulIok. milli

II Irherlt) rll ,lr1~nyból szcp('n kifaml!otl Alak,
mrl}ll(' II 1I11I\~Sl 1I1kotó kezt'! cgi 1tI ~.cl Ill' lII

lopott It'. I hllh;1 il kOI ~ölc l! leHlluó jrlcn~A.
Irl:,yrll

h~r

Irgkil'Móbb nbhól, il mi lInl!:Y·
SJ:rnl, 1('llIl' k, II lilit 1 ~lre hOl ll:11 fl lonmlkhatl
II I

pomp;\ zo Kde!. IUl l1in c.~ rlrrjll'c II hcn ~óhCI1,
II unhl)l Al tlrnlu IIICl:,lUdnl ('!S !;lng Slllknd

'1el1lIlrll. A J Cl lI ~ nlnkjn f61}'rscn fényli)

kr

fl

t~

!'I lOn III iJ.: ü CI n

~lc llCll1i len~ég,

•

Il slrt.

Jczus nlukja mindenekelőtt II
slclll'ltli rgab,1glól fény lő .. . A mi ö belinc

IrUII

eru.

Il

\;111, II mi ű l,rj'" IIIkrOlötlik, az cgy mngn ~h,
dro.obb I iMI::. n Illi fi rajla tnkr1}1.ö(lik, a1. 11
111I1!,:.1 Il'lj (':-:;éJ.:~ bcl1 magu n I1Ingn~h, di csőhh
111.1);, r h:ll ~rl:l lnl1, vcgnclk,i li, c llIt!ll!elC!llen
h,f()(lalolll. Il Szellem, blcl1 vih\gl,; a mi r
léll)'en ~h'il1"n, ,,~ l>Oha nem hlloU"", egy
ulDga~llOl; kél} • •uaga a lelj N magaszlos kép,
:t 1~lh:t'lIl1an blrn k~pe, a Mennyei Atya

•

-"

dhrh alja, .... r....k I~ ny~ ... A ,ml
e sngar;,k s~ómak: hit, ihlel. sunt lI"dd;,t.
~ ",Ijai II 1~ le kll ek a Lt!lekhu, isleni iJ;3'öl\.
gok, :, s1.ellelU vilds ip:az s.~l::ai aw k. E melrg.
séJ.:ek, melyek :I déli nap hcv~vcl lIiwek:
hi1.:llom, IlIcl::indul~ s, od:'5lelllcl':5, szclclel,
s éPI) ügy lilj:'; n léleknek a l.élckhe1., való
lényck, n bcnső vilag nnl!JSlcnl IIIcJ.:l1yilal.
kodSlli. E Icrjedlségek, a mcddig l". fény.
sugamk érnek, dlö!eh'e lslent, \iUAOI és
('mberl, at!(lig nem iSII1Crl hatalma a szrllfmi
l".rönek. Ah lU örök llui\'ésl ncmcs.1k égi lozcl
llt!oll bdé, hanc m hcléa(ltu az éi;, l' men ilY
cgész IIlzét, s hOlla fel a Icnl::cI luélységél !
E szellemi lens t!g, e 1':lIy ragyogó. ragyo·
gólJh, uli nl I' kir~lyok al1lllykoronai ...
.It!zus llll,kjn fényescll I~nylő és mindenek
elö li l' benső hhl61 S :I szellemi igaz:..1J;oklól
fénylő I

...

1::S hódfló, hóditóbb, ,nint diatl;,lrl1as h.ul·

"

~.

•

"

,~k.

:\ézzétdc, mml g)"ÚIMk, ~roegelndl:
a uipeL A Sl"dkmi feg}...·O' ttósb, mini

hogy az ihla swnyajq u\ttti G emcl.llectm
segit; bogy az ó lénye ~ is ~ossig.
\"iligossig nektn. nLlg055tgl a \-üigDak:

kl" (!oTttZCl1 klgdl:. N~ Sándor országobt ltóditoll meg. Caesar birodalma. \;Iig.
, / a .. U ..... mesrs", kíte.jecIt; de a Jizu5 biro-

mim

\"(Inl

AZ

m ~ib....

'-.gy.

Kttyliis,az80

CSQdilanat gem"-" ill, ts
dngadatisom : .Te

cWml ~ Unge5ZÜ hld,"uirekiniJ mmnyn"d
1Ug)'tIbb ldl Súúttk, mint bódij aldkek
Idea; • bm.. .. SCIgir lenyiból esik. mily
iu.ó tűz &d jed, mint \'iligosodruk ou es
rokonáJuk a szd}emek; mint hódít !Mg
igm'd rgYSUrD Jdkekd és a gondolat magasbtain pro népet; Plato köztársasiga az ó
sHikmi i&&:ginek mint hódol mrg és 31
~>k;

n ..'S.

lstenJKII: 6. !'

n.

mag.iboz mindmekd!

És hogy az lj igqe ma is a Jegtisltább
IK"?·- 'i; ~ az isíennrk .lélf:kbt:n és
C •C• . ' IS: 7 IlU is az eg)"tdúl igu
•

És ;I mi ilul ill JezQS Krisltus. az 6
erkOlcsi fcns..'ge.
A 5ldJemisig«k illmdósigOl az ut6ksi
fenség ad. l\.agy tsnnek, m.agtilIOS gOlldoIatok be\iligiihlil1jjk I iOkhr:ktt, ck iény9
az idöüvolokon ai imbolygÓ\"i \i.lnik, lu
nem \"oIn;lUIk ama szjnnd i1Slintn·~ az
m&:si\-d itslÓ\"e, A Jézus mkp etMcsi
foJSig161 is fmyló. A mi 6 ~jUI mqiil§tik.
il kiWt\'dó 'iny. az tumA; fénye mdku
tündöklik. ,n,1 tg)1ltt rondOldit, i l I fen·

"-

"

'\ége.> derii. mct)' a szellemi \ il~!! ('rk6loi
\-onal~JI

II

sz;lll ftll. A mi ő mjta !Ondükhk, :u

rn3~a",bb

crkő[csiseg.

az mag:1 II Iq::ma.

gasb erkölcsiFtg. 1\ mi ö rajta tflru]öklik, ~()ha

ncm sejlett valÓs.1gban benne I1ll'ruc1cl1lk,

az erkölcsi eszmény. II szentség. A mit c
tiszta denln olvashattok, nemcsak

ékc~

hcszé(l,

nema.ak ha:;onlilhatlan gyönyört1 péld!lzalok.
gyöngyei

II

legremekebb hasonlatoknak, ha-

ncm elO' nagyszeni éleL.. El ostrOma 1I~ 
bitó kisértéseknek, c diadalmas lCg)'Ölésc a
földi halaloIII ul;!ni \'ágynak, \'il:\gi dicsOstgnck ; c ki rályi umlOI1l önmaga felett, cz enge-

méuYllJb crkl)lc; ÖVSJ:han~l" mC~IC'>Ic>-ul~.c.
1~ e IUrek\'Cs 6 chz;inL..:i1it 6 elh1\'al.h
lIu.lilani m:\!>Okal a kÖ\Clbre; az etkőlc,,1
ell'l·k nek. a \"aló erkíllQ.l1ck e lmllAm\~I~'>('1
a képmutató társadalomban; az trkotQ;i cru.
nek e Sl.ikl:l-szilárds..1ga a ~iS!\lltl1n~mla~
huragos ~rjában; a kerc~zt tmf.:ik\!m~ll ll~a·
tarok kO~t alt.hanyatló 6. a fc!l~mad~, d1CSUségé n ílJm fel)u\"ü nap: cl c naí!)",1cTÜ ~Icl!
A Jézus alakja erköl~1 igu.,jgoklól, az

erkOlcoi élei deru/etol b f~ll)lu, 1t1l}1,,\'Ib.
1111111 n!inden dicsfény_ mel)et ember Mir

\01\113\

~iláb"örlénehni

cclckedcl, nalit}" len}'.

delmesség az isteni szózainak, az lsten Slc nt

akaral.:lnak: a legmagasabb

crkűh:siseg

mct::-

ts

maga:.zlos, maí!3_zto-..l1Jh. mint

Inln

valósitása cz. fl. jóllcvesnck c nemes Delekcdelei, c szl1ntclcm11 áldozó lIIunka feleba rát:.i,

den nll\~ rlHp:y ...1g. Ah a H'peteo; " ~j.(. ah ~

cm~r\Msai

Inelyhez foghatót az cr k(}I~i harczh.ln ~ ,!lj!:-

gazdagjaival szemben; e

történelemben 131;\ln; nem fogtok. Ez élei
lulh'll i a rendes emberi :;znl\'(Hlalat. 1\ kllM.'n
II Illcnny nYilatkozott meg. lZ cIkvIol oz-

javára; at igazs~goss~gnak ez
egyaral1t gyakorlása a világ szegényeivel és
felűhn(llhalatlan

ue-

rtlet, C jóságos részvét, könyörlllet: a legesz -

hif.Ony~ágt étcl a kereszten. oly I1HlgJ,lal. a

-

"

Mn)' IS al iglg emeh~. Néuelt'K 3 légpillanat tmijlm mml lilik tOrtcne!cmrm' , \,.ló

elÖli mqh:ljolnak; hogy mig mis nagysJgok:lt :u illó emészt. 5 hajcb.n him \"irosok

lényllye. mit al (' kH beszed hi rdetett : .Aly!m !
~S:S meg n(' kik, men nem tu dják mit
csdd.ti!nek. Atyj m ! a je kezedbe aj:l nlo m
\en.;emti!" Nem ~' eszmenek, ncm <'gy
irinyna!.:, al emberben kinyilatkoztatott örök
i$tconinek magasztos tragoediAja 3 kereslt.
És I kinsu:nl'edés eneke. az isteni szomorit·
jaliu II tgyik wzil' unin a masikon hanglit cs hat It ;II ktblek mélyeig. Nwitek.
mu\'Wd:. irók , • w.l~·ek I~ag)'obb szel·
~cnO. mily mtg\hletöd\'(' illnak t mag3Sl.tO:li
alak d6tt es mini örökítik iljnl es ujra annyi
imr_latba II isteni élet jelenNe!l. mint holIli qymti uUn rendre az ö clismeresQkel
Libai ~ • 1'IIIl' Mesi~k! ...

romjain repkény födi be a nt"CI. mely ~"
kor h;u.ahnal jelemen. ci ma is é16 ~méll)'.
élő hat~ l ma;;sjgi hogy az embttistg tkl~nek
Ö ma i~ lrgnagyobb Icnyelöje, fs fog ltnni,
a meddig csak 3.2 embmsegnek erilölcsi 6el~
lesz ; és hogy ö li neklek is eszm~n)'. k6\ele nd6 JX'lda : az en csodJbtom. elragadu.u·
som : • Te \"agy a Kris.zll.is. al el6 Islell'

&.

hogy lj m. is I lqn.agyobb erkOk:si
4 Ybl)'; es hoc • ~ÓSlbb férfiak. kik
mIM ts 8ull lamilmin)'Otdlr.. nagysiga

•

nek fi. !·

III.
~ n~gül

6

:l

idH~liléstnek

mi IIIt:d

:l

JélUS KrisIIus. Il

fensege.
A szellemi ig21sig és erkölcsi ~kl 3 lorrlI~ :ll jd,'u ilesacl;. A szellemi iguAAg b
ert6ksi elei. el és nem m.is I nJg)' tiltl
Islen gyermekri id'o~nct. fbbc'1I es ez

••

"

~lIal ~ln1clik

nr,

~Ict.

az emberi Icikekben ~Inal iste1I1('ly feltétele II jelen és Orökkél'lI ló

hnh'is: :1 lelkek lijra'izíi1ésc, II Iclkicrünck. nz
elcscttnek fölemelése: lUily s~nhJd!tás ez l
. .. S c rncg~lcnlclés! Mcglcrt hiinösöknck
hlcnncl j~r.ha; ingalai: léllteknck az erény
lit jára szil:lrtlilll$a; fOldi vaj:!yon, gDzdaJ;!s:lgnak
az ISlenorsdg:lhan v<lló szoll::~13la ; az igazság
ellenségeil)!11, Uldözök1l61 leli hösOknck Cl

n<llnek. I~ Jézu~on on az idl'clftés fensége.
A kiben II szellemi i~;I",.;jg 61 erkölCSiség
mind II !ökél('t~A"ig jclrlllclö, ann~l c;akis

ha,onló,

megfelelő

lehel az id\'Nités is. A

.Il'zus idl'CZi1l\SC fenséges. A mi fi n_jin ItIcgI:lb.zik, II mi kOrUltc tUndÖklik. az aum f~lIy

is. lIIely az ö hat;,\sából sz:lrmnik.
A mi körilhc ,"ndőklik, amaz Ilj hit és
uj Clct, il mely ö lőle credl. A mi kör(llöUe
tÜ1Idllklik, :17.

il csodll~

hil és l11ag11~nbb lelki

élet, II milyent IJcm láttak addig II nl.'p<,k.

Ah cz idl'ezilés: c SlabadUlIs. c megszenlclés,
t \ igaszlal.1s! ... E szabadltAs ! BünO!i nöknek
(' kÜlmyhullalás.1 II prMlinak megnyito!! Eden

felett: '!'kozlók I1I1.gábaszáll~sa elpazarolt valOOl1 felett; gazdagok rejtett si raium vétek t ől
Sötctlo kl1lcscik mellett, e zokogh a z el ~Cl;.;(
leU .IuUllanság01\, elkö\'Cletl igaztal;lIIs.:igou.
biinbinal ;1 biinOu ... e rncglérés, ez btcni

ihlclI~ge,

,

elSlánl bát0Tlo.1).!3 a keresztény igal'
S-ágokban, igalStJgokrn; ez odaslcnlelés a
keresztény IArsatlahni Od~Ozilö clv, aszerelet
:lld!isos, fölSUbaditó, nlindcnekkcl jóltcvü
l11Unkaim ... ez MörMse !lZ ;,;tcn; crökllck
a lelkekbe: mily megszentelés ez r ... És e
vig3szlal~s r Szegénység és szerenc;étlcn~g
kőzt 3 slfvnck ez cl nem csnggedésc; erény
és bccsnlClnek hij~ges megőrzése; a jóért
folytatolI kU 1.deJemben hi~bavaló törekvések
ut:!1l is e biztos remcny a jó elébb vagy
utóbb, dc kébégtelenül eljlhü győzehuébe;
a vil~g igau:!glalans:lgai k,hl az igazban
való e~ inl;31hataUan hit, érte egészen al

"-

-

"

meg nem érdemelt szenve-

gOl1dolat lillal való és nem egy helyhez kötött

désl)('n. l~jd3lomban, sol'SCS3phok kemény
sÚJtol:lsaibau e IUrelem, e nemes énet, egé-

boldogitás ez, hal1cm az embe,i lélek boI-

szen a szel1l'cdés sug!lrozásjig. a felrnagasz-

:I

önlel~ldoz!lsig;

dogilflsa minden Ott, minden heJyel! a világon,

leglclst'ges<'bb, lcgkir:llyibb uralom, lelki
IIIaloIII. Ez idvczités átragyog az éVSl!Azakon.

\o,;ull filjd310rn boldogsilgérzett'ig; elöldön
JC!!nilgyobb bánat közepeH, szerelteink
C!l'CSllt'SC Iclett c tekintet az égrc, e bizó

Minden népből, minden l1cl11zctböl, nézzétek.

remt'ny fcl a halhatatlan, az örök életig:

szer<'llcsébcn és követik kisértés, megpróbal·

mily vigasztalás ez, mely 3Z emben a 111'1-

13Ms köz] azt az úlat, melyet az ö péld:ija

az öfÖkkc.tva-

mUlat; hogyan érezik azt a jótékony, !idvezítő hatást. mel)' lőle, belöle ö r.ijuk szlilll.
Nézzétek, mint jőnek lel egym:isut:in etanu·
bizonyslgfellegek : :Il i~tenitól athatoU eme

:I

kiekbcu megtanja, felragadja

hogyan szU]cll1{'k újra II lelkek (Is kÖ~Clik

lókf!l, lel az öfÖkk6alós.ágba!, .. A JézuS
idl'ezilke fenséges. A Jézus alakja fenséges
idlezitéstől fénylő.

a leglenségesebbt öl, mely
l'ili1gszabaditót kísérhet.

t:.s

lelkek. A mi felgylllemlik, ha l1é~itek. millió
és millió lelek, , , Nincs, nincs al~k, mely

legfelségesebb, Jeg-

után oly fénytengcr hillódllék az ~v:il;llilkon

tllely megjelenhet. Ah cz id\'ezrt~s,
e szabadlth oly élctha l:is. melyhez hasonlót
hi;\ba kerestek. Ez idvczités, c uabadlth
fclillhalad minden m~st. N<.'11l egy alkalmi

M, mint ő utána, ki e millióknak péld~n)'
hogy Ő Illa is 3Z embcri>!'!! ICIere,
lU Ö péld~j3 ma is a~ idle»Ségnek útja, hog}

képzel, ncm egy knlllnleges eszköz I'agy

mig a boldogítasnak annyi módj~t kbél1ik,

felséges, kir:!lyi.

II

kir~lyibb,

képp,

~Czérii1 ~Ilt!

t:.s

!

•
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1,I)o;ITA.UUS

KI!R:ESzrU:\'s to.
•

nála az emberi szivel boJdogílni, mcgnyug.
triini, a kor nyomorus.ígait enyhíteni, a lelki

harczokat, a társadalmi lldvös kOzdclmckCI
diadalra vezeini senki inkább nem tudj:!;

hogy mig más vall ási nagyságok h31ványúlllak, az ö befolyása mind növekszik a világra

j

hogy ő m3 is Idvezítö és ti néktek is az,
hogy li is valljátok: .Nem adatott az cmberek között az ég alat! más név, amely
által kellene

Illcgtartatnunk~,

KERESZTÉNY ESZM I

az én csodála-

tom, elragadtalásom : .Krisztus, Krisztus, az
élő

Istennek

iia!~

Krisztus, az élő Istennek lia l a le ruhád
1110S\ is fejér és orczád IlIini a nap. Sugaraid most is \üznek, mcrt a benső igazságok
tiszta sugarai azok. Életed most is leginkább
hat, mert a legistenesebb élei az. Idvczilésed
a leglenségcsebb, mert leginkább boldogítja
az emberi szivet ... Krisztus. az é l ő Istennek
lia, te vagy az örökkön örökké I ... Ámen.

•

