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Béke a vallások közt.
Csel . XIX : :\2 , .Al.ért kl c-&yd, kl mist mond "ala,
IlICtt Ul.II!\' UltU .oku~f vala:

apJstolok c.s~leh.t'deteil\d\ ir6j3 a felolvasott igéIiben l-ic·
l11ény v~ídal Inh~z az efélllsi la!i:óssag ellen, mert a \'<i~
ros fJ lac:in a lali.ósolt nagy béli.~t1el1ségben lévén. igy szól
houájuk : eszel/eszeli sokasdg vagyi ole Sti.iI\s~gesl1el{ latom eun
ddal Itörlilmén)'t!sen ltIegindoh.ol ni. H allj~tolt tehát : Az evangeli um
fergth!gesen előre törtető ára mla tá"al at t.'fell1s i~l k3 t körny~J;el.i .
1':\1 aposlol ill hird.tI Jézus ll/do monya!. A varos f,ltv_s.n<l fogva
al. Ál.sia és Európd !tözl i 1i.t'resltedt'lel11 nelt Ii.üzpolllja s a pogány
vallásnak f6feszli.e volt, itt lévén Dián3 nevi! iste nnö pog~iny os

tisztelelere Ii.eleti 11liivészettel, palar fellnyel épített ragyogó tem·
ploll1. Eten tl!l11plom fonnájara egy Demeter nevi! arany ~s t'ziist
mives kápolnáCslták11l k~szilctt . I1ldyeket jó ddgan áruailvJ t!1 a
Diauu templom hivei kÖlÜlt, ~, pogány hitám il3s ~s va llási hiszI!·
ktnység 1,lzsál\m:íllyolá$d\'~1 1 ~lehl1 es emberel, módjára, lIliJg31lilk
n~p jÖ\fedel met blztosftott. At apostol Idt\ ti a pogdnyslÍ gllal~ :1
valltisi dolgoh ban való tuda tkuls<Íg:i t. hirdet ni kezdi II Kdsdua
eVdl1géli um át. en nel{ fönuségél. m elytől a 1~It'ft IdHlusedik $ llIe ly
Iüt miatt 3. fogalmak nem hidegek többi.\ hiJlltll1 h6d itöli. s 3t
apostol kél évi Ily buzgó I11lll1Háss:lgavJI megalapítja Ert.!IUsb311
at elsú ktruztény gyUle ltt'utet . .. At uj hit terjed s~l1elt il po·
gány vallásra &val!.Orolt ellenhatása meglöStuutt til. :!rany és nUat
múvi!aul ipardll la. AL (izlet rosSl.ul ment. " jl1\'edelt!11I csökkent.
latennel, ll/ekben is IAtralsdghclfl hn:h.l.ba IIId ll!lt nlllc5 Itl!lwdöaégc
a lu\poln:icsh:iI.nalt ,0lll1al tÍllfltjJlc, hágy CVllllitHUfIl
"I ~

iligosSI\glÍlHl ii nCIlI lehet haszonnal Gzni a vallási tudatlan&ág róvrisnrfl sznbaclnll1ll1lott mes tersége t, os él liízadozóbb ter mesze tüelt,
Idh él lélel: I,özjn wit is csale él tt"st eözl;,özélil vcszi!t, a jövedelem cSO llkuhís érzN,eny se beinek 11lutogHtásclval, a pogány istentiszte-

le t v(,s7.élyCl.tel ése eimén ti v.iros lalt ói t hízitják fel a béllét l ehellő
CVlln geti urn elIelI, s az evangéliulll ' telj es szellemet hirdetö apostol
ellen teljes gy iilölsrg zivn lmaval él lelkekben hiáltják: ,.nagy az
efihusi Diána- ... A sokaoág ichá! az egész pogilnysággal közös
ist cn tiszteleti iigyet maglinerdei. szolgájáva tCfiZi. Azt a csendes
hóharll!, melyet nz evangéli ulTl roly tatott él legnagyobb csapás: a
ludnlla nsng ell en, - el!Y zajos háború , nyelv- háború z6ivaja.ha
fnllnslljlll .. Al t a csodtis, luiprdzatos erót, Illely lázba ejtette, meg.stCcl itctl c. n Ill.llIgntÓk szivét Jeruzsálem piacán, az dézusi piac
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megnyomorlljn s ,,J..'i egyet1 hi mdst mond "ala, mert eszelIeszelt

-Ime II

sokasd![ Imla- ...
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l)r l; étlcl1seg oka Efelllsban. De. hátha a mi napjaink.
bon is volnn társadalom, melybcll a keresztény nagy hit, nagy
SZl'fc!e,t. idcális gondoll;ozus. áldozatk eszség helyett a bún, agyar·
l ósri ~ . nz érdekféltés és szeTwedél
ka arog, - \lajjon hel yesió
itéJete! ll1olldnnáloKA~? . thllh a TlHl is \101118 békétlenség az ér~
dc.IH':h millt!. hátIllI Illa is \loll1a civiliziitiol me.ly nem \!e&zteue
lll ~g el stllUI ll, mti a n~rd e.l, t1H~rgl"lett nyilait. hátha ,'olna lokaság.
Idntk löh b n kcnyJr, miTlI az igazsdg gyózelmes kardja, több a
p ~ n l. , mini nl eszme.. több n hárh ola t tiiu, mini az e\'sngélium
öröm iunde : llIit gondoltol\. vaijo n egy o!\langilliumi ira nem ha·
SQlllitlllHi-e e: tlirsndalmnt DZ e.fh usink e5UI't!szefl solmsd.:"adho;1,
m ~l ~l b e n lll. i gn l.s !i~ sl.nv!1t ltl lharsogja a maganerdek \"o!isári larnUlin : .. nnm' fl:.. r.fÚllSi Didna !" Ketse ki\!iiI, mert a kcre31ieny
uirsadtllumkbun hirdettl>tni szokott l'\langNiumnak Ht kell hatni a
hh sntlnhni me t ösne.s nyih-án ulnsn ii ; it vilii fej lódest intéző isteni
5tr.n~lIIn\!k be Rí:11 tölteni n sti\"ti. n hlljh!kot. II m"helyt es a
pilltOt t'g lllrnnt. !l1. Qle jll\lit - tIIunktijlinllk lI1~g k~1I látszani az
Coltt l1li ndí.~n I1IQUI\11t1hibn n. " iitönben ncm bilon~lúl ignmsk az
npostQI st.n\'~ : ~hOID' az ~1;fU,gelilml Is/enlff:k haJaJmJl mindur
h/l'ólmt.k t , th~~gérelo , V~~S minó hnlzdom .ll, melyet senki st.
\is.t.t~l'? 1'\ln6 i:slrnfinsdJ: nl. II keresd~n~'.si~. "'~U '~I lel~i mb-i'tol~nsng inr "1 1\\\n6 hre.ut jc Ul. KfiS1.tmmnk . mely alaH m!.'g re-
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nftfk a teatvérll5igtt? Mln6 megváltáö az, melyhen az ember ninc!
megnabadulva a legnagyohb r0I561tól? . .
Aaall " Eftzu.ban a keresnénység a pogány.ággal .,állt
6nmhe. A ml modern Efézu~afnkhan kereIJz/lnYBég dll &zem·
ben o ktrt6z/énységgel. Az egyiké a mu lt, a másiké a jövő, a1.
egyik mellalladályazz. a j~ vil fejlődé.ét, a má,lk a jövlí ozerel.,.
tével kUzd • mull ósdi hagyományai ellen ; nehogy utánozzátok
a pogány példái , lehát az evangélium bék éltető ..e lle mér ől fogok
.,/rlanl.
e.. lény vallá.ok közt békétlenség "ak azért van, mert
nem tudják véguhajtaní a krisztusi ln/elmetlfl, a keresztény'ég
cuk ..6, érzés és lelll.. lilé. nélltül ... &7.6ljunl, azért erröl hövehhen I .. •
•
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•

A béke a munka programmja; az egyenelien,ég a henyflé.nek, a meddő é. . .é(marcangoló küzdelemnek a programmja. A
béke az I.ttni lelenlét gyílnyö rUsége, molyben emberszív gyilnyörködnl tud, mint a vl"k ária a fölélök ívelő illvárvány' sugárz.táhan ; a béltetlen. ég a ví"özön, melynek feldagadaznak habjai a
legm.ga.ahh hegyekig, • megozűnlk az élet ozive dobog'sa ••.
Nem I. tudom, micsoda nemt lehetne a lónak, melyet a béke55ég
magába ne foglalna, vaiY ne szülne? Gazdag.ág.e? .. Ez csak
bék ... égnek gyűmill"o, vére. századok, mérhetellen pusztítások
tuk rumlá5t okoznak. Tudomány, ipar? .. c/Sak hékében virágoz.
nak, I hol a harci kUrU)k harsogása zendül, ott rÖí, tön rá lehet
kezdeni ..-Jeremiásnak ilss2es siralmaira Igazság? Ennek csak békeuéeben van árfolyama, mint a zsoltáros király mondla : az igazBdg i. blk...ég megC86kol/ák egymást. (Z~olt. 8~/IIJ . Törvényell ?.
elhallgatnalt a harcok zívataraíhan .. . Hem szólok mailt vért ömleaztő háboruk iszonyú szenvedéseiről, ar(ól szólok csupán, miért
hagy érintetlen Itt mindenkit a Krisztus hékét boldogító szelleme? .
81.ólok. arról, vajjon a vallás, a kereazténydg do lgozik-e legalább
a maga áldó nellemével annak az épületnek mega lapozádn, mely-

nek b.t.töz •• ét cuk a boldogabb kor fogja megérhdní. Példát
ad e a keruzténydg &zelleme legalább arra. mikép kellene 6iettetnl. kulturáli. fejlódé.t, mikép kellene az IdeAIt kOz.lebb hozni
• mához? ..

•
·

•

•

"ki egJlel, ki mdst 1II0flC/ lia /aI., Abban nl egegyezü nk, hogy
" békesség nyo mában áldás fakad, de mih elyt áldozatot I~ellene
hozni a békesség olt árára, az önzés insp lra ti óira hallgatu nk. Azt
hirdetjli lt, hogy él bék eszere t ő ember lelke fogéltOllyabb a Krisztus
vfl llá sá ra, in!tábl> m egny ililt a hitnelt is, It önyöriile tn ek is, de mihelyt a hrisztu5i ideállzmual Itellene 5zolgálnioil, életbe kellene
átvinni hátsó go nd olat nelltül: ., nagy az efézusi Diána". Egy értelemll1el vallju!!, az állatolt minél vadabbail, annál vérengzóbbek,
anmil lt é51e bbelt a harcra , az emb erelt minél barbárabbak, annál
h,lj la nd óh balt a béltéllenségre; de m i d ő n mÍÍve lt ség Jtell, apostoli
Idlartás Itell , áldozatos 11111 11 lia, vérlanui hű ség !tell ene. olyan hevés van az elvehból ItözöttiinJL Szüntelen s7.ónoltoljuk il telllpl omohball, hogya társadal om érdelte vétót 111ond mindennel!, am;
sze tválau lja , 51.étmarcallgolja a társadalom egységét; békesség fl bűlcsesség a Itopolly:iltban, békesség az igazság az életbe n,
bé/(esség a val/ds a templ omb an, békesség a jó erkölcs a népb en,
békesség a szorgalom a IIIl1nlt áball. békesség a b6ség az ország~
han, békesség a nagyság a törté nele mb en, btkessig az éllel61éltk
il lteres7.1~n yséc h e ll: és !tözben leazO nJt ~eszeveszell sokaság'-,
lll elyben csalt liil,rözilt (I Kri sz tus szelle me, de nem va lósiti is,
mclyben folya !tönyörlclcn testverharc, lII ely Illutatja, hogya legholC:ogil 6bh sze ll em Irán l menn yire nincs l1lissiója."
Vagy
hi6érll·é meg lega láh b a kereö7.1 énység iga zá n és ősz int é n a h ívői!.
111ilHlen r(~ l egé t az i~a z i haladás és odaadás szolgálatába állÍlani?
Mlltatja· e 1I1eg ~I Z egyhil7f1h lii rel metl.w sége, hogy ime !-.. beke·
sóv.lrgó emb edség. il vi.llhis bél,eszeretii sullemé t I~y kell szerelni,
elő lt Igy kell lIl egta l)[\Sltal ni ? , . Bizo n)' !H' III ! .. tlan em ahcl)'ett
va n hh\ lloz<Ís , érdl!h· és I{eny érfélt és. h:l gyomány és lömcizaj:
.,n(lC.I' az efézusi lJirlfla" , f\'\ iért íl l1tOtn ütoh II jelen lelkével no g~/
cs d icső <l olgolI<ll, mUtO l' mind en úgy van jól, t1hog y va nJ S .nagy
fil e/ilusi Didnn I't .•.
AUai! , , ti íll1go m Iltl11 hHI1~lt ~zi lt ttl l e hnjlé l: fal ál! ) de én
m é ~ls hildcte l11 , hogya val1:í s olt !( özti eS.lelles.zetl gyiilölet óriási
h.ilOltll l okQ~, Et11l1IllVIl5'l.Ij:l:
fl) ti ktllügjlUerell11 Iii zél, I11tl}/CI n vall:h nalt ltellene It':gjobhnn npol nia, , Civil illil l né peltnek van nal, olyn Il lélcr<lc l,ci1t, me·
ly elt mindeuhil e l' G~' en!őcl1 lurloz nnll li l1.l. egycsclw ItÖZŐő 1111111 · •
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Id ra köld clik. Etek o I té,dd<c!<. 0' 01 élcl,e 1.,lo.ó legjobb jók
ttfultltlk :1 köt iigyct. hirsadnl l1li \\s val1~ i ~le.t b~ 1\ cgynd nt. 'Ö l
I~ ölngy t.lt csn~ ott kl".-t d kép1..t lni. hol n l ~g c~ck Ulu n l~:ill;,o(hi i\nn~ l'gy \dh.ös t h\Uwt:ist pöntiu V:\ll ••. Al. lHl nt vil:ignal, liöl ligyei
l1 intsl.'lIt'k. tt1~rt ott llIind,,'1\ ~gy~s lény ösz tön ""éri"! l1l ulllt~ij l.\tI"li
killön IHh'~ és h ~ t. su vnn . At t!fllbel'vil:ignnli. kü,til gyei vfltmah..
li öll~ gyd lu~ 1I tt!gyl.'lll d i. mlirt ott Ul cgyt.:stk ö nhldutús l1lunlu\ja

oly szoro h,ap '''olntb:m :ill ~gylll:i.ss~l. tIl ih~ llt II nnp vihig)val a ~
J.lct és hmyésl ct. V~g ylJh: \{ CI il nnps ug~il'bót ,sak ~gyet le n t'gyd
s n tl'rmésl.d tl. Ottt1:l1 d Vl' s'l: ti il ttlS~gét ) t!l \' ~ sz.ti II kills6 és bclsó
ft.l.i1Gdésrl' t'gycn l6l.l tl hAtó 'I úlwch stilli s~g~ IU111lt nillj :H s ::1 rsoItlln tr. rog,llhl öSStlultlll' It )'ett ' <lvnrt ~ "'mlrtl<ns<gl't foglo!,
l ~ t ll l :1 vlr:\g'O I~ stillén
n HH0k I~a l üs .t.· t (, tl g~rl\ n. tt aj Ht s~tol~ ~ I a
közilgyelU öI I.':sn l~ l~g }I\1t1en cnc rgi tH. n s1.odállsn ll ~rz.ó hir IHI:1101lltól \'snl;, t'gye tlt u egy s't~rt't ö &t ivd : ~ tS~l h\{l () k . t!i rs:H1;:,ll11ali
t~yIHi7.:,k ~ kt crt IH\ r~) ~ visstnh at:lsk~ p~n : \' illo llgas, t/war és bt'kJl kn.s~g :\l kos su ll~ ltt l'l s l :iII:UHl l\ ahL I\i tth' rn~ tng ndn i It'h:it,
IIl t.l lluyl t st t.' ltvcd .l k Öl Ug }l, hol ti t l'.~yt·sl' l\ t'gy t:t; h t\ Ih'IH t udn n l~\
n~11\ I~c pes d{ dolgo zni, II vnllnsbdi kiilönbs gl.:k miatt Y . . , É ~ I{ ~r",

rs

Inh ~gyii tt(:s tIlunld lkod;ist Ichft· e
csn l{ k~ p dit! is ott, hol il I;'Öl bol tO!{SAg s l inh'ft!It. II közügyek
pltH.'fin. nClI! ::I kÖl bO! lJOg iig l'St l,öl ci nt.'l: , Il t'lIl ft I:oziigys'l.t'rcttt
dl'1l' l1\

tovább : luH ~g ynt k s

é l\~ s t.

I cllh~ l\ckt hnncm n sr.~11l Ny~s l,cd ésl hUl ag ~s gyíilöltl \' ivótorl'illt'k
forRnt ~snhnn )!ynk (}I'oIJ:\I~ IlInguk.\t :lY~ cmuarh ? , . . t\ l~ ö:Lii.!!yt'k
olt ra mtmkllk ll I I1l l'~.\',irlt\ tildot ntü l, dtt hát bH 7g0Sri ~Ot, I,öd igy$t~r~t etet, :\ Itto .\I OS I1Hmlult kh r t' l' v:1mi ott, hol a &y illöls~g t'gil
olt ru n ~gy m. st IUlIoj It lII ~g t Itl Ot lli fl ol,. Id lUl~k a jób/Ul ~ SI.;P
htn k~Ill'll tl \'~I's~n y\'l ll l? , . , t\ Itözj ( IIH nopsl ulllosait ii!!YSl Cl t'td
~ ~ \5 nlHcgl ngmhis ln\pt'sHik munhi"n. dt' luit hltlnlol. · 1;.t l' IUbe-rt. ki
ö l'Ö tnl1l tll hordod!, volnfi il nopunk t~rI\~t. lut ft ll1unkn IdoS'ztli-

n.1 d ölt:gHl b. nt.lluml. Sz.~gyc l\ foltot. a Il\$.lthll ol:ismil ped ig 1I1 ~1tntlnusBgot CS g\\ n~l t fin ttck ? Egy h\rsad alo lll ~n.l ekfi l1t'k d ómol tHt.\d hQI , t\ ol'lnlit mus Idh ~\'cl tH Hitölt l{ö'1.gtl\\ d o l ~Olns, júl iuiI\~' it . siHIOl: k 'I'~St.tltll\l
. iu-s St~rtttd , kr;s tusi t'rltny\>h: kiv:tntnt ll al,.

,'a-

cf~ usl stylus stil k ' St' g\'s, melyhe II
eg l't t. kl
m t motU' I lla" , Oh . fi ni I - lI~hog ft ti t. rsadal ml l1lullluHok
at ff III \ mUllktlt \'{'g y ~ mint ul, s UI~g nlt ~ ke\'l\S 1\ tl~ y ,-' ' ;.
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re tetet i6 kioltli3 a s2étvo nás átkos s zelleme, me ly ma az önző
tár6adalornban úgy ragyog, mint arany a porszemek költ . . .
A mai vallásos szellem:

b) a

•

•

•

•

gJ'ülő'~ég

iLszkeil s zítja .

Ahán y fó. an nyi gondolat: azt ta rt ja a kö zm ondás. Ez igazságot rnégdőnteni senki nek sem sikerül, valameddig egy fán két
különböző levelet látu nk . Annálfogva, hogy az emberek teljesen
egy va lJásuak legyenek, hogy az eszmélt és gond ol atok te ljesen
egyformán kerü ljenel< ki a lelkekbó!, mint a kelmék a gyáfból,
hogy az éle tviszonyol, szöv~déltébe n különböző színek és árnya lat ai;: elő ne fordu ljanak: képtele nség! Hiszen az élet, az isteni
élet szeps éges formá i épen a for mák vá ltozatosságában á llanak,

s ha örö kös egyfo rm aság rideg szabálya merevitené meg az él'etet. szépség nem volna, nem lehetne benne. De mid ón ezekben a
a vallá.sok lén yegi eltérései t iamertem el, leh etetlen kárhoztatás t
nem .s zólani a vallá.sok szellemének mai formái ell en. Oly sok civódás, oly sok egye netlen\<edés, eg yesek I{özött e l őforduló személyes gyúlö let, elm érges ült vitatkozás a sajtóban, véres össleütkő
zések a forumo n. .5 mind az, amit 3 józa nság megutá Ini kénytele n, 5 az erl{ölcs bÜllnek bélyegez) - annak tudható be, hogy az
• eg yike t egyik , a más ikat a másik feleke'ze! nevén hívják kereszténynek. !'I\a már nincs gyü lés, nincl) ünnep, nincs csa lád, mel yben a ke res zt énység tiszta búziija közé lwnlwlyt ne hiorene a
felekezeti ktilönbségek ördöge . .. J'\iért? .. Azé rt, mert lassan la6s3 n az egyházak átváltoztal{ a bosszú, a féltés fegyvereinek,
ro bban tó szereinek gyára ivci. Az irigység, ha a magáé-ra néz, igy
beszél : jaj de kevés, ha a máséra : jaj de .sok. Ha a töm ö rü lés itt
hazai épít, már úgy tetszik, hogy az e/ézasí Dianál rontjá l\ le
azza l! .. Nagyobb betegség ez a mod ern társadalomban, mint a
Iwlera Európában, s igazán itt az ideje, hogya gyúlölet üsllieit
eloltogassu\;. a felekezeti szeretet, a kere.sztenyi szeretet élő vize ivel. ...
i'i\ég van egy kára a va ll ások békétlen szelle ménel. :
ej a rossz példa az ifjtisdgnak
Az emberiségnek foly to nos e lőh a ladása, tökéletesedése egészen a7 egy másUlan k öv etkez ő nemzed ékek gondolat- és érzelemslülem i'i ny ei nel, fej lődéséről Higg, az örökösödési törvény seho l
sem érvényesül annyira , mint a gondolat éi érzelem vitágában.
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Itt perlelt edés, perpatvar nélldil örököljük elódeillhnell sajátsagait,
szokásai t,

li

csall ahhor jó el :IIOk

III cgvál loz lalá sftll<i1t reforlll<Írája, millo r megnemesbűlt az

ciója, mikor a vi lá g megérleJódött
utókor annyira, hogy llelll ~5e bb eszmélt hellne érvé ny esül ni lud_
nalt. ElIlépzelhetitelt eze It után , hogy a nemzetek élet é ből l11~nll y i
idő Itell így az elő ll ész iiJöd és re, menn yi idő megy Ilárba ha szo ntalanll l, menn yi erő va n cél talanúl heve rt elve. Sokszor 5zalad el
("gy ' egy alllalo l11 a Illunitára, a cs elek vés re . S midőn ez mar több ·
ször ismétlődött , előállhat al az eset, hogy egy hillolt rendezetlen·
ségét, az öröltség nelt rend ezetle n kö riilm éll)/ei t a birtolws csall altIwr ves7.i bZle, mih or nehány has2011 nél1tüli' év s lá llladá sát I{e~

nyér nélkül zá rja be s mikor lII ár a rendezéshez se Itedve, se ideje
több é nin cs. Ilyen fOrl na a h e~ yzet a Illi ifjuságunldtal is. Szeret~
n ő k átö rö ld le ni ráj :.] a Ulai liornalt mind en dní ga Idncsét, szeret nők nag yszerű világ<Ít alk ot ni meg rcíjl~e-aZ élet neit, bár az
életnek ki sszerű világa va n s a meg rom lo tt Iteresz tény gondolhozás sötét bá nyája nem tere m az ölt szállluhra be vá ltható kincs e
Itet. Szeretnőit, ne pe rlekedés hen öröl!ölje, Ól iási zavar és t<.'rzsalkodásba n vegye át a Ill i birlolHlnltat. mdy sz;.J lllá ra rendezetlensége
miatt csak lelki szegénységet fog hozni, s zeretnőli, IlOgy'l fiata l
éveit lobogó lá ngj'l lJe vítse 37. Hju sziveltet: oh de az a sze rete tii nit •
csak pu sz ta hang, mert-mi az önzés, a gy íí lölet lecltéit a djult Lain ltnalt al efézusi gyülekezet Itiáltasáva l: ~ nagy az efézl/si Diána//..
J\\ i j'lgoll kivánjult, hogy al ifjuság szeretó s zív ü, b~ 1t és szellemÜ,
önzetlen legyen, ha ·minden ;lZ eJle nltezőjé t pl'édilt.ílja. Egy mill ió
isllOla .se javíthatja meg soha an, amit a liözgo ndollwz.ís Slli lllE'~
l en leront. Száz beSléd be építheti Itri sztusi jellemrn e azt, amit ti
cselekvéseit: a soJ(Gsdg eszeveszetlségéllé lörpí t e~ ttl t.
. Minden Jwrc emúerelt Jtözt, testvérharc . .. igy szól tlugó
Viltto r. Á ll ez Itivjlt a valláso ltra . A Illi ezeldll.!1] van , valódi l es t~
vergyilltolás. Egymá s gyengilése, egymás ja va!lIidt, Jól1étél.lelt a
pu sztítása , egymá s vagyomi nait, elő haladásáll ah, nyúgalmá nalt fel~
prédál<isa. Nyújtson béltejo hbot milldell fejehezei egy má snCllt, melynelt ltebelében harag vagy I,eseríiség vall. Szólllljon Ill eg a lelltelt
húrjai n az annyit emlege tett Illeg vá ltó érzés az Ó sze lid hang já II :

fiacskáim szeresÚ/eJl egymást. Ole lje ,H a heresz tény sze ret et fennsége az elllberis~ge t , a szerete t vallása a híve!tel, a sze retet cse~
lelted etei az élete t : allltOr eljö a bélte orszá"a is . . . A!llen.

•
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A I{eresztény munkás eszménye.
Lukllc8 v .· . . " Me6ler J jó llehet az egén; éjszak ill fllradtun~ h letlll11it sem fogtunk : mindazllltal a te azavadra lev etem a hMóV

felolvaso tt ígélt abba élZ időltb e vezetnel, vissza m;nltet
•
•
mid ő n az Ur Jézus hCl'es te l11agá nalt a tanít vanyoltal.
Kere sle lIIindcniitt , de heres te fő l eg a munkás emb erelt
hözött.
a lIIun!tiil nem álltOS foglallt Ct záslléllt teltint é, Iwn cm n ~ 
v e l ő es crl, ölcsll cllIes ítö eSi'. höznclt, ezért fog lalja bele isteni célol,
57.o1g{llahíba il IIIlwhü solwt. Tudja, hogy nem foglalko ztat ott erői,·
hel ncm lehel töltéletességet lIIunlt ..i lni. Tudja, hogyaiti nem sze•
•
reli a les ti ül l (l p o~ ho z illő foglalkozá soltat, az nem 57.ereti él lelki
lIlunl,;.ÍI : il lllii velődé5 1 se. Az el\1bel'llch mUflkdssdZG és eröfe5zí-

•

lese s Il em tétl en i:ilmodoz,is8 terj eszt i ti boldogsl.\go l : az életn ek
tii zét a 1lI111lh ~1 melege szo lgá ll iltja. Ezé rl válogatja hi Jéz us al Ő
tanlt ványalt a munhás ohb ól. Ső t olyan llIunhásohat ~Il(a rl ő látn i,
<\Itilt 1I1 é~ aldwl' se 1l1 ráradli.llt hi a 1I1\1tlkában, mid ő n neltl lá tszo tt
ilblw!l se lllmi ha szo n ... Il ye lliiI va n/wlt feltlintetve az apo stololt
it GC ll clii rel partj l.ín. Óltet az élet Itényslc rít ö .uiiluiégei és a mindCllI1 api Ilc lly ér Il1cgsze rzéae, Illelycltet dal olva Ill egsze rezni II crn
lehet, indít.ilt a hal:'szatri.l . A lIappalt és éjje lt töltH, lIlllIlItában,
midő n az Id vC1J tÖ öltet egy még na gyo bb s egy meg felségeseb b
altHl figyelmezteti : ezllttlll embereket fogl ok ha/tiszni . És az apos tol mege rt i öt : Uram ! a le paraflcso/alodra leilelem a hd/ót clthé nl vá laszo l. U~y vun ! . .. Nem elég <I l ember ll elt levetni a
Iul/ól u illtscgböl) han em n l Úlllak par'lII cti ulatja Sl.t~ri llt. Nem I!lég
•

•
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c.ak "IIInkd6nak lenn i, hanem ke re61lény lIlunkáanttll , Hem eléJl
dolgozni "ak altri , mt rt az li dolog terlll énctl okokIM floran .
caolva van, nanem dolgowl kell rnlndeneltrelell aztrt, hogy ~l fl
uILHlka ked vu éa telUt tóa leQ:ycn II lcn é6 emherek elÖlt. Annnk
a IUdó. embernek, kl éjjel enként fi mécavlláufll1ál vlrranl, onna!t
a napuámoanak, kl jeHI31l01 öanctévc ál,lonít fel 1110g61 afl·
IAdj mindennapi eledeiééri , 3nnílk 11 uftnlb ve löll t k, kl Wt elti·

... rvál IMIja • • nnal< a hlvM alnok"ak. kl a I<D'Jólltl éplllilenel<
éphlún munUI, munkfl ja, Mrtido1Aen, mind J'It: II. ' /olgft lftI8 "ya·
nánt van, ha a h~' ln él. at fln ya,:r' hfl 8(onn~ 1 IIlflUasfillIJ clloltra
I. nit ... /I munkának Ct a UIO rJrlCfill ól!, voll egy ik

élJa at "Ia pJgének ".3vaJval .,. eva l1 ~é ll"l1I Irlll(onall. 1)0 VOll még 11I~, t ljn
I•. f' lgyelrnf1.lelnl akliri. hoUY ",Ind nk ln l< . ,. Or flflrrmC6QIMjn
"erl n~ kell ",unkM IIMn l: lehál a d ol(,~n"ll, ", e ly l , ~ " (Q"IOlkO,,,,,k.
Nnak kell le"nl. IIICrI a~ It len n ,,"hen I ,0at 'OI nem hlvon
Mind ló fl mIII/ka. ,",ly áll~1 n élel n lllit é" I ~(II"lIo,n.k III.
Pllnil/6 (J mIII/ka. "" ly álwl n é l e~ eéljM "IM.dlllalna" elO. ftllflll
jó fl 1//1111"0. m,ly ;lJ,~1 3 Itl ·l, vagy a I SI (Ok·1 113 dlk 10'". flllnt!
jó a ""if/kIJ. mdy állal él ~ ;~ rfll1, mau "liII a 1·lIlflllo,. "' ely l ~1
IObh le&z az 1~3t.áfl é, lIoQyohh IU2 a .?ertlfl. ftlll/tl M fl /llIlI/kn
mely állal 3Z 'mher I,.'oklll UZ I rl"y~éwOl ét "yIl16I elr~l. ell,nben erO~ veíZ II a lélek leny ,g07.lIel ·II,n Izfornynlő3 ra ~~y !II vII U,
IIj ilet é6 IJj hl~ felé. Pl fnd ld fl nl/mlll/.níely (, 1131 111Ind n mloer! nn·
Út. ,"Indell elrOSulI'áw. 3 IIcr " .1 ny IZ r lóI. [o jélll. 1vo nfo. neIll et·
.t,tben oIdIMIk rel. /111M j(I ti mIII/ka• ... elyhen " ., Ivek ,~yll1 j hoz val6 "',"'§ehb \llt70llya.nlo/jlilOlI hll t 'Ihal rM át 11yllDlko,11I
mes. lI1elyb, " \lnll volnml ·gy~l. JIi. milli kOI~ 'do ~I ~rd < ll , valami
trkm"J er • villimi ", og~v,,1 iiodró amnlsl, moly m "~!í/i!ílolort n(1
óUKláII§ tlel. ' I ffe",~ , 01. 16/1/1 (l/cltJ5élflre 6 nl cml,Cf bOldon,tI.
Idra I (JI! de li 111111110, melyllell 11111 ofllCk Ily r.I(jI~.fi célj.i. az frónok munkájli. m ly lIyOIOl I ~I él.r .~l (j fBIIBli',lnllll n il.
IYdó§lIak munkAjn, mely v~lIálilUl"n.(,~OI "lj,UI t HItOleóök,1
VUZI(;~"1; flZ fll1 b".k lllUllk6jo, m. ly pónn6 vol V"~y m, ... 'kn
ul Il~ eflytll,k IH IInfild'20d4.6, 9rolBÚlja , • n ff Ill UII I,,, "I/f ha·
VHI6 mIllIuli, li kil/llrk kár4m e. pllmu", ,m dnI2(.~II, Llln,II /1<I .
tim 1i011/8#dlf, folYlflldilo flaMI tó ól.mrtIlY. (j7,14, . "mll. ,. k I n,
fúlyllií8Wk ily munk~~1 1\111011 . Iöu.lik m Jt1dJ~ • IwtlllltIJI
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munkás legszebb eszménye, az, mely szdl és beszél hozu/nk Jé.
ZI/S gOfldolavildgából , szavaibö t és ] ellté ből az alapi ge özavaiban is .

•
Azt mond ot tam az e l őb b , hogya jó lI1unha az lste n ah aratja
és tetszése szeri nt Itezdód ih és foly! Uram! a te uavadra levelemalldlol. a z lll1 o n~j a az apostol. Ez t mondja a heresztény dol-

gos is. A l e nevedben kezdem s végzem müvemet, mint eg y ván-

dor, védelmedben vetvén bizodalmam a t : hOlZád emel1tcdik ben nem

•

,

a szíva Illunha porából , mert elgondolom. hogy e rőm a tied , a
te benned való hizoda lo m nélk ül se nIIni vagyok, mert a mu nka az
lsten á ll al szentelt etil! Illeg. vagyis a JéieIt ls ten nevéve l lesz igaz i
temp lo lllma, melynél felavatlatik a lIlunka az Úr d icsőségévé 5 az

ember boldogságává. Nem azt al.arom mondani ezzel én, hogy va~
lald a pu szta han go t: Uram! szüntelen a ny elvén ze ngj e. Az uram,
ural I! Idált,is nem .nyitja meg ne\(ünk 'a menn yo rszág itapuját. Ez
a szó; Uram! a szaj na k hangjai kőzt; az im al! önyv a I.ezben, az
eg re fordu ló te ltintet nem csalha ta tlan jele, h o~y vala lu igaz, jó
es becsületes 111l'I1kas is /\\ásolt teszilt a Iter. munkást:
a) A hereszteny lll un ltás önként és örömmel do lgozi l•. M.i ·
hely t Idej ti az Úr Jézu s ajaltán Péterne lt a szót : vigyed II nuJ/yre,
bocsásd le a hálót, bár azon az éjjelen semmi hasz na se m volt,
jó Itedvvel teszi a hálót a tenge rbe. Tu léljdonltepen caa lt a hit,ö
ember dol gozih öröm mel, alu tgyedli l azért dolgoz i1., hogy enge ~
d el l1l e~ lte dj e l{ a l egfp.!ső bb altaratnak. Azt él cs ar ólt a remény ség,
mely azzal hecseg teti az embert, hogy majd meggazdagodih, hogy
majd iel hagyhat a munkával : rabjáv á teszi az emb ert a lIIunl(;i~
nak. Nincs. öröm az ol ya n IIltlllhában se, melyet azért folylatunk ,
mert arra özUltseg vagy félele m Ilényszerit minit et , , . az öröm ~ es
s.zabadság érze te csa ll ot t fahad, hol az emb ert il lllun kára hívja
a Itötelesség szere tete, a celnalt fensége, melyre ő az Úrt ól hí vato tt.
b) A ke resztény lIlunli<Í s Iltlséges a nHlga dolgában. Ez a hú ség abhan áll, ha val aiti nelll c:.alt felig-l11fddig és. sze mre teljesít i
Itöteleaségei t, h,mem igaza n, lell,e mélyéig, azive gyöl.ereig meg
van győződve a nnal! az útiníll ynall, ann a!. a l11unltasságnali iidv
biztosító erejérő l. Nem 'alt nézi, hogy az óni t és i d ő t, lI1 ely ld va n
róva a lIöteles6ég lancsle llleine!\ fíízésé re, vala hogy Jdt öl tse, han em
arra, hogy azo n idömennyiségen, minél több ért ékei t hozza fel~
•
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színre: az életnek. A hÚJeges munkds nemcsak betölti a uoroóan
ve tt llIunkaszabályl. nem en k dolgozil, éa fárad minden rt ladalon ,
hanem a köznek javára minden hastnot kigondol, minden kár ont
megelőz, minden nemes inten ciót előmozdít, minden hivó &lót
IllegérI. Ez az igazi h űség!
ej A keresztény munltás végül dlhatatos éa kitart6 1 Péter
egész éj 6zaka halászott, semmit ae fogolt, még ae fáradott ki a
munkából. Hem igya legtöbb ember ! Ha mu nkája hiábaval ónak

látszik, ha fáradiságának gyümölcseit nem szedheti, ha tefll1é6zeli
csapaöok megsemmisít ik az év áldá6a iban vetett remén yeit : re·
ménytelenségbe és fábult.ságba. esik, eldobja magától munkája

eu-

kOzeH, cs erélgetni kezdi műszerei t , fö lc6e réll hazáját, zúgolód ik és
vadolja a 6Zerencóet vagy az isteni gondviseh!5t. De hát kérdem :
meggondolják·e az ilyenek, hogya vi lág úgy van formá lva, hogy
némely remények valósú1janalt a mások pedig ne valósú ljanak ?
Meggondoljált -e az ilye neh, hogy lsten az ember boldogságát ko·
ran tsflll a külső jóllétbe helyezte, hanem a belső békébe? Meggondolják -e az ilyeneit, hogy az embernek nem volna jó, ha min·
den kivánsáta teljesülne ? Meggondolják e az ilyenek, hog y al
emberek valós á,2gal félist t neltnek hépzeli k magukat , mihelyt munkájuk azzal a kóvetkezestel jár, melyet ök magukban gondoh ak ?
Ha meggondolllált ezeket, ahe lyett, hogy békéllenkednenek, azon n.1 b.látnált, hogy., : ha az ember hiába munkál, a I.ltiobb önismert_etó, gyakorolja öt a békességes tűrésben , az aláza tosságban
s az Ur beszédének intésé ben, fe lemeli lelkét" a világ Urához , hogy
a mit meg nem ad a föld, azt a föld fe lett ke!'"esae. S be lálnák
azt ;S, amit a példabeszéd olyelmésen fejez ki : nincsen oly Itdr.
melyben Ilo/ami haszon ne 110Ina. Nincs ai! Nincs en egy verejté kcsepp sem, mely lá~szóla g hi ába hú lIt, kárba veszne, mert ha nelán elve6zílettük volna szorgalmunknak azt a gyümölcsét, melyet
reméltünk, talán más előre nem látolt haszon nármazoll belőlt ,
mint a mese szerint a fiak csak azért ásták, kapálták az apjok·
tól örökségbe n kapolt SZÖIlÓI , hogy abból kincset hozzanak ki, 6
mikor ebben a hiedelemben megc5alatkoztak : a 5lőlló cuk ann ál
jobban termelt a jól végzett munka után. Péter hiába (aradOI! tgész
éjszaka, 6emmit se fog, de ez a hiábavaló munka jegyzé ej ót az
apostoli küldetésre.

•
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!I ll vnlu lII l' ly 111 11111In egy lelt lntt:lhen II cm jn rl ha 61o lln al, ha61.0111 1111 jnrhnl lllas, 6011 leltintelhlll . tla II földmlvc5 bará zdaja
II CI1I ho zott amI/liii n IIlc7.li ben, dlu~ I!ralábl ho zhat It 1~lellben , tla
II1nj,!lIlllwnll hll S'lll ol nem l s jeleni 8 munka, hasznos lehet az la -

Inn

I

Illl1ul iillgOS miuiOltnalt. t"lánynor csili meg, hogy amely ma j.:IOI II földhe elveliinh, fll. Id ő lt lIIostollll 5ága m ia tt semmit sem le rrltl, hányszor eslll meg, hogy fl le.:derehabb munka semmi, de
srtl llnl e l ő n y t se Ih Z Hli ny fé rFi vo lt már, kincll ha6'll106 igyeke7,el(' egy életen átn l la ~y UI1lÖI C&Öle ll e n maradott. Hát Itt a jutaIntll 1lI11lc1entlll : fl J.'!Isfgbeests és haldl? Nem! II földmi ves siral mfla f lI elIt' ö röll1 é llelH~vé lelt má s évben. A Itopáron marad t Iilezö
tnegztil delt Azutnn , A fölclhevc81e tl mag helye égre I1IIIIal6 áldá·
Ro ll h t'ly ~~ vé. leli Ité ső bb . Az elismeré s ItOszortlja nélldil elhalt férfiu halll val! nz ul ó!tor Itl ós ln fl földb ő l I l\llnd en j6 I11l1nl(8 ol~'an,
mitI! n m ezőbe n elrejtett 1(lues, solt51or jelteltnÍII heve r, de az ta.
lólt ni. nltl n I('glga 'n bb lIIuulu\va l a karl biri olIába julni Nincs le·
hát mlén Itétdgbeesuilnlt, ha nélm a munll ll hiába való na!( lát·
6zllt lal . . .
I:zrlt a l! erc51lé ny IIltlllh ós l10lt eS'1 ll1 énye l: hit, (jr(jf1l, luislg
és kitartds lll! . .. Ne teltint sélek úgyezekel, mini il mire slii k•
8é~{' leh nIncs, mint hlá bavnló lIIunll ~ 1 ne n éZlé l ~iI az Ur beszedénel, hlrdth'se l! , .• 861 vliltoltnssátol, mnga lollbnn mo sodill tHnlt Slellé tS SZOkASS8 1\ ker. nlllnltn eszmé nye it , tanu ljáloh meg,
ho~y nz értel emu eit és uiv ntk munkájn, il lelldis lT1t retn ek és jelItmkcpzőMeolltk munh ája : al. Or aJt'llrata es nem átok tS büntetes. Ta uu ljátok meg, ne Dzolt al Inrlrtni bOhlogoknall , kik a dolgol
ellterlll hetlk, hanem noka!. kik n mng uk életrelndoluk mrgoldásahun örö met, hnscgct és kllartást 'tanusil a l1 ull. Apók él anyak !
lanitsft tolt meg gyrrmeltellekcl kész~ hl1siges ts d/hala/os num·
lu\r8 . tan{tsó lok isttni cé/ol,' meg/dtdsdra és mrgnlllnkdldsdra. istellfS nlllnkdlkodtísra I'agjlis I'alldsra l hog}1 necsa k al\lwr alntódJt k l1H.'g ft lélel{, mIdőn föld höz veretik, v8g)' mIdőn minden ig~,ck.
\!t St eIItIl harcrn kt lnelt a t('1 mcsut eról. ne csnk n7. idónek ked{'t len valtol!lsai cs llmrjanl\l( kl beléle ti st leletet a fel söbb trók
Irant , hant'1U al. elet mindelI \.l161ol\)'di mondjak fl fillébr, mondják
a fí'j~ht : .fmbt-r ,Jag)'''' lIluulHira elh iva - Istentő l I .. . , KÜldj
hll llfl hiuálr Amel!.
8
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Az lsten tisztelete.
•
Zsol!. XXII · 24 .

• Ti, akik Wi lt k az Ural, dic6trjHtk 6t,
Jtlkob minden ivadtka i dic6lihshrk lit
s ftllttck 6 t Izraelntk minden magzat a.'

mindenben! Vol t id ó, mi hor ezen igazság na!! bebizo-

nyitására fogyasz tód otl el az emberisegnelt öS5zes val lásos buzgalma. Al ember Itim lllatni igyeltl?'zett , hogy lsten
él minden teremtnu!nybcn, lsten van a füben, fában, fellegbell. napsúgárba n. Isten .0 nappal világdban, az éj gyász/ep/ibm, fl hajnal pimltában os {Jz

e~/n ek

csendjében ". Am iben valóban ,sok igazság van . . \ert .fll Úr . Iégyen- szava ott va n a teremt és országán
mindeniitt. Es a hívó hall ja, érti, Illagyarázza a szót. Ne m látja a
bivó lélek az Ist eni, de esueveszi mindenen az ó go nd olat ai t. Nem
fogja át hiténelt harjaival a veg tel enségel, d e a végtelenség part jai n járk.i1, hol hallja cl végtelenség habja inak zÍlgását, érti a hu llámzaj beszédét, megalkotja magá nak ezelt beszedeból - i.s lellli6z teletet, i6tendicsóitéser.
•
Oe azért ne h ig~,jéte l(, hogy ls/en ezen ku/jében az Ur minden nem elólt élóe n va n jelen. Hisze n ahilo r mind enld egrformán
hi nn e ó benne. Már pedig nem hiszen mind ~ nh i. Sót a tud omány
egyenesen "é/ó/ mond az elle n, hogya I,é pze let, A Illlbó fa ntazia
az Istent, az észfeletti dolgokat s7 erfelett eltulozza. 6 is tudja jól,
hog~1 a mozgás nincs mozgató eró nélkül, hogy az ósa nyag fogalma nem .soká birja Il i al. értelem pró báját, de ncm nezhe ti jó
szemmel mégse, mit a g)/ermelles fant ázia l1ap oll lu~ lIt megalkot.
És ebben nincsen semmi külö nös i s t a he lyes en alhalrll<1zott kélely al iganághoz vezet. Igy történt itt is. Az emberiség belátta,

•
•

•
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Islen \la li minde nben, hanti" : Minden Istenben I
MIII(! ru lé lezés - 'S!t ll ltl 61 IS lIl erl urána k. ebben "an az ó nagy '
sAlt/I. Az 65/1 Jevé lh (dhí5. II I II VM1 r úg'y f .,~íldása , al éjl7aka &lél(Im IÖ rénye 6 /:1 na potlll ragyogáan mInd at/attnl 6Zolgál al Istenhct ; mIrIf I fogi.lma t nYIIJ t neldln\! tgy világOl létrthozó trÓr61. ti·
n (: 1Il

lok//)IC>&

•

,

,
•

fil

Itl1ycgról. kl IIl lndcniltt és min den ben jelen van De, hOI!:Y

mlnas,sft lll I1ltg én Hl Ó jelenlétet annak. I\lbe n it 51t m lángja ki lobhlllll, " sliv, al em beri érzések tanyája IIlcgs2únt lIlár dobog nl,
nL Ilgyveló. HZ t' mbed gondolatnalt ez a c&od~lalo5 IllntHdye, örökké
for rongó. Orö ldd: Hlpren g6 Inr, helye megszi'mt már verg6d ni? ...
lsten bcnne wm il világba n, be nn c Vh n az en szavai mba n ls. Itt

víln IcbcIJl1 rd, de hogYEt n m,'IIA8Sll m mrg l hogy heazéljel1l Iti al
h, Iel1 lélét alllHlk. Id H hlle l egyszcrúen íl lélrh egé5zaeglele n mi1Itödésé ll eh lel!lnll? .. Isten lélezéséhcz 8Z embe ri lé lek a lege l ső
Ile llr h 1111 Nem fl7.1kal okolt m8gynnizzál{ az fi lételel, nem II történelt ll1 jelzi bölc8c8scgé nch úljnlt, a leg föb b igazságo t az az önIU(/(I(O Ittczés , lh1tu dl'llOS élet éri röl. Olrly ugy magát, min t íj
mindensége t, úgy al embe ri , mini az élett ele n va ló ágol egy lá tIUlla lla !1 5zelleml ohb61 1I1agylll a'17.lI; minden Istenben I Miér t téteICl/ illl WI, miért lételez.! fm hl egész vlhig II megfoghatat lant . ha
miIIden nem az (í IIllnclcllh al 6bágá t til hrözl. s ha lelh ilnk nem azt
hIrd eti , m\nl mInd en léte7e '] "I a nelll 6 be nne vol na a minden
Iéi nlflpjíl. It l: hor nem ls slI gárol haln á öt fl létezés, nem iparitodnék lI eld IIl lnde n neve l ad ni, nem neve7 hetné a term észe tt udós;
u(it/ek, &C I11 ft bll lcsel6: fl c1olgok /ir.yelJéflfk. se m él hIvő: szelle/III/ek Ner.. la bes', el hetl1é nl{ többé Is t e n ről. ha m{n(/en szliksegId~ pJ> e n Il e III veze tn e minhe l Iste nh ez! ... De it t nlinden ú benne
wm. mIlli az ~ I e t a Irghörb en I Kilá tásaI m, I'e rn ényt'i m, mint Sli gélndt vl 82 l1ell enge m egy hth pont felé - a pégtelenig! Ez fl látÁs adaioli tlIeg <il ! a 7.so lt ihl r6111111 ls mikor Ö nemcsak a maga
szem Iyében Idvá llja tlnte lnl lU Istcnl , h éUl CIll máso kat ls hathatósn n bll l d/t és serllent az 151f " ti szteletére az alnpíge szavaival.
"' ély Igel\ kezenfogvl'l vezet neh engem. hog )' az Is icII I tlszteletlól
magálúl bcnélje ll, I:hnúlatvíl , ml az istentisztelet s miképpen nyj/~
\ld",i/ ? .. Plgy t'lmeu!'lclt I
AI I tent fe/III, dicsé/ui és djcs6item' mi nd tgy bc foglalja a
l&ol t (lf O Idrál)! abball ft lecktben, ml? lJ yel 1111nket nl Jstenti sz te-
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letére akar hathatóaan buzdilani. Az istentisztelet va lóban az Igaz
hH gyümölcse. A hi t pedig oly dolgoknak val6sága, melyek nem

láttatnak. A

művész

vó:Íszna

előtt

ülve, ecsettel a kezében,

be l ső

leg látja, lélekkel szemléli a tervezett művet: és ped ig oly aleretettel, oly átható tekintettel szemléli, hogy látja felépüln! szeme
előtt,

mi még csak lealelle n álom, a feste tlen vászno n megjelen ik
2JZ álmodott mú és szebb, tökéletesebb, mint a milyen lesz valaha
•
A hivö lélek is ilyen művész ai I Látja, szemével látja egy fel ,ó bb cél érdekében a térben és időben felhalmozódó tüneményeItet, látja a létezésben a célra-törést, a célr~-6jeté5t, látja az eszmény valósu/ádt, az ideál teste5ülé6ét. Almodja tehát ó is az
ideálok-ideálját. "\egérezte az tliteni tulajdomágot a létezés haladásában .5 a tulajdonságot letti}, ford ílja ál. Hiszen a létezésben,
a teltebb élet. az élhetöbb lét, a )"9'Zdagabb élet, a .5zebb elei, az
elórehaladottabb lét benne vonaglik, - s he resi ahOl a színt. a
hangot, az anyagol, az ihletet az emberiség. S vajjon mib61, honnan nyeri az anyagot a valósuláshoz. Az erkölCSI eszmény, a tökéletes lét forrásából, mely minden lény agyának egészséges müködésével va!~ válhatatlrtfl kapcsolatban. Mert ne feledjült ai ! egy
ilyen fogalomnak, egy világo t mozgató eró fogalmának tételében
mindenki hiszen l) a hit maga után vonja a másik hU el : hogy bizonyos dolgokat e mozgató erő a mi gondolkodásunk láncolatan
kivül va lósit meg. Vagyi$. az ember hiszen az eszmén yben és hiszen az eszmény mozgató erejében. Látja az isteni szándékot min·
denben s e szándékot maga is igaznak él) helyesnek tudja, tartja :
tehát minél több iste ni vo nást akar llIegrögzilelli a világban. Szóval hitem nem elégl)zik meg pU&zla imádással, hanem cseleklJéssé
leu ... ez az in istentiszteletem. A világ. a lélezes nehem nelll
végleges [orma, melyért csak hálával es félelemmel tartozom, minden lenyben 6 igy bennem is van a világ ból valami, minel·
fogva képes vagyok a világfolyására halast gyakoro lni: ttltát mUIlkátok és küzdök, halni próbálok és teazek : ez az én i6tenliszlelettm Az íSleni fenn6égnek, az isteni tökél yne k igazi átérzése,
igazi bele6zuggeráláEa a létbe nem az ember kictdnységének. al
ember nagyaágána k áttrzéséhez vi3zen, érlem lthál emberi mellóaágomat, ber6ülöm le tkem iS/tni IU lajdonait, fÓrum éi benn,em
rej tő beIaö istenség ujj len yomatail : ez az én iSfenliszleftltm ! Ugy

,

•

•

61
van f . .. Elóbz8r megldlom az Istennek hatalmat, erejét . . . 5 a
f élelem lelke támad fel bennsómben. Aztán tlgondolom e felaóbb
hata lomnak hOlzánk , emberekhez való viszonyál ... 6 a szeretet
lel ke remegleti meg s zivem húrjait. Majd szemlélni ilezdem lökélelf5Ségének Idteljesedébét életen, természeten, /örténeimen kere5zliii : csodálatom leboru lásra hészlet . . . Mig végre meggyőződésemmé
le.sz. hogy al Islen engem, az emt.ert egyedül hivott el láthatatlan
céJja' llak munkájához, a lélntl( legmagasztosabb formációjához: és
aklwr a boldog.ág végtelen.ége áradoz lelkemen áJtal. Tehát félem ól. szerelem őt, imddom ót és követem ót: ez az én istentiszteletem. Megyek nyomába n, járok előtte: ez az én nagyra be.

csülé5em. Vagy más szavakkal: megny ilvánúl az én tiszteletem
küLsőleg is. Ha csalt emberben is jeles tulajdonságokat észlelek, a
tisztelet érzése támad berlOsónltben iránta. Hogyne támadna már
most lsten iránt ilyen tisztelet? De jól jegyezzük meg, hogy e
tiszteletnek igaznalt és őszintének kell lennie. Az a tisztelet, 1llt'ly
a szivet és a lelket be nem tölti, a7. akaratot meg nem indit ja nem igaz tisztelet. Elegen vannak, akik az Istenrő l soltat tudnak
beszélni, de ismeret ii k hidegen hagyja őket, sziviiket és lelküket.
Mik ép látom en meg tehát, hogy az én embertársom az Istent
tiszteli? .. A felelet ott va n az evangéliumban Mt. XV. "e nép én
hozzám aak sedjja/ közelit és ojkaiva/ tisztel engemet, a szive
azonban én tölem távol van· . .. Az lsten tisztelve akkor van, miko r megzendül Jell{ünkben az istenérzet f ~ nnsege 5 zenéje s ez a
zene nemcsalt elhal és el06zlilt, hanem ott zeng aztán tovább is
az élet minden, nagyobb munkájában. Az Istpll tisztelve akkor van,
mikor "él az Ur az én tökéletességemben és igazságombanV. (Jer.
IVIz ), 11\1I(Or cseleItvéseim , útaim és erényeim mutatják : .az Úrnak temploma ez I az Ornak temploma ez IV. (Jer. Vnh ) Az Lsten
tisztelIJe aklwr van, mikor az Úr szavának engedünk, ki a próféta
szerint "közelval6 úr '\ midőn teljesűl az isteni kivánat : .akinil
álom lJagyon, btszéljen álmot, akinél pedig az én igém lIag}'on, bea
szélje az én igémet igazán v. • (Jer. XXI1 1ha ) Az isten tiszte lve altItűr van, mikor lsten törIJénye van a s7ivbE'n, az ő beszéde e cse• leltedete kben, lJilágossága a fübell és elevtnsége aléleltben ! .harm,atozó It/hó a hévségben, termékenyítő eső a szárazságban".
tEzsaiás XVI1I.) Ez a tisztelet aztán meglátszi l' : az arcraborulás-
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ball, IIIIn i Jézu snál, a mcghajldsball, mint Pálnál i a fljlfludllOS megbecsli/ésben, mint Sámuelnél éti a gyarl ó i.slenltároml6 ~7.av ak elkerülésébe n, mint ann y i Itegye.sll él • .szóval mlnd enUtt, ahol éti ami kor az ember ncmcsalt azért cscle!t52i a jót, hogy bec.s li letcs em-

bernek lássé It, nerncsalt :tzüt erényes, hogy holdogúljol1 vele, nemcsa lt alérl [te rüli a rOS 6zat, mi vel annak Itövetkezrn ényeit i s lá tja ,
hanem l egfőltép a7.ért, mert megism erte az Istenne!, ha talmát .6 írál~ta
nagyobb ti szteletet nem érez hel ne, mintha Ísteni dolgot c6eleks7i1t l
Ai! . . . Mondl1atná -e valaki, hogy mi lis7.teljiilt az Istent,
mert eljövlín lt ketten ava gy hárm an a t em pl omba, ímádkownk a
61.likségnek id ej én, prédiká ciól is hallgatul1lc Jól van! De vajjon

ludhat*e mind e rr ől a mi 8zivlinlt. Vajjon é l ő h itből és rem énységbői 5zármazna!(*e eleJt? Ha nem, ne künlt is mon dta a próféta : ,e
lIép csak szd}}a/ Mzelge/ éli hozzdm lY a}ilai"al tisztel ellgeme/.·
Vlzsgá lj á,o l, meg szivelekel , ha az érzél,lelen é. hideg: biztos, hogy hiba van a li ili tenti,szteletetekben . RendidvliI solt a farizeiz mu s a Itereszlénységbetl . Némelyek .szeretnélt csak úgy ti6Z*
telni az latent, mint Dávid, táncolni a frigyláda elő u , ldils ó dol go·
Ital végezfi i belső érzés nélltül. Némelyek se I,ünll, se benn nem
tiszteli It az ISlent, szégye nlik imádkozni, szégye nlil, templomba
járni .. . Ai! Ne engedj ételt magatohat elc6ábítan i azo\tnalt példája
által, meri a kÜ!6ő lsten helyéhe aléleltben éJö bel6ö lsten lép,
mondjáto!! az irás s zava szerint : . csak a bolond m ondja az lj
s zivében: nincs Ister. ...
. . . A germán legendában Olvass u", hogy rni elött a h ivő a
a sze nlerdőkbe oehalolt, megkötöztet te magát, ezzel jelezvé n rabszolgaságát az lstellekkel su mb en. Ha meg botlott vagy elesett,
nem Illert fölemelkedni, mer! az szerinte bűn lett volna, a földőn
csúszott li igy vo lt kénytelen . kivfrgödni a merhetetlen templ omból, az erd ö6ég 6zent széllesegyházából . . .
A mi istentiszteletünk nem ti ltja meg- a fölegyenesedes t ai!
Sőt föle meli a megalázkodá's után fejiinket , hogy 6zemébe Il éz hes~
aiink az élet Itemény h:ucainall. Nem rabszolga hódo latot vár, de emberi lI1éltóaag érzetel Itö vetel, hogy an na!, ne vetlen féltsük, óvj uk,
órizz.ük lelkiinkben a legsze nt ebb ne\'et, al. Isten ne"ét, a killeJ( di- •
cső ségét munk álom legjobb mun kámmat, győzedelm é t óhajtom ,a haladíÍ6na!t elómozd i I ásava l, az ef Z III én y vie nél 11 ü li szeretet ével. Amen .
•

•

•
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Az Ur hajléka.
Zaolt. 84.

11.

.Jobb nekem egy nap a te pitvaridban.
bogy nem mhuU tzernap ; inkább akar-

nek az in liten em btlzAnak kUuőlli:n
Qlni , hOR Y ne m mint bkni a gononok
hajlékában .•

modern kor egyik legnag yobb atlla - a vallástalanság.
Gyermekeit a szülői házn ál minden egyébről hallanak
beszélni, csak Ist e nről nem. Emberek valami fölé nyes
mosoll ya l nézik le a templ omi áhitatot, a szivben a hitel, a hatálban a relllén~l l, az életben a s zeretetet! S ami őket érdekli, az a
fö ldi berendezl{edés. "'em tudják, mit cselekszenek. Nincs az az
ember, ki az élet sorscsapásai h.özt a tud omány os világ hitetlenségei ben keresett volna vigasztalást. Ezt csak azok tudják igazán,
akik már álltak összetö rve egy ny itott s ir mellett, akik mar járlak
a temető utjai n összezúzo tt leleh.kel, akik mar égtel{ benosójökben
egy beteg ágy mellett a fájdal mak miaU, vagy roskad tak össze
kedveseilt kih lilt tetemenel. Ezek már meg gyózódtelt fe lőle, meggyőződ ésből tudj ák, hogy a hit nem kepmú tató frázis 5 az imádság 5em a jámborságna lt vagy az alázatosság nak felöltött álarca.
So\tSlOr láttam mar imádllOzókat - halálos. ágyon, láttam
korházban, lá ttam börtö nben, láttam koporsó mellett: de mindig
megi!1letett al a ten~', mikor a szegény, a nyomoru lt, 37. összetört
ember hinn i kezd egy -fe!lióbb lény létezésében, mind ig meghatott
al 3 rendkh'üli szivós ság, az a raga szkodás, az a kitartó küzdelem az lsten ulan, mellyel kereste az ember lelke az Ő éJtető elemet, kereste alél I,érdéseire a feleletet. Es mind ig meggyózódlem

•

afelól, hogy a tudomány es az erkölcs nem Hellesek az elnberi
lélek hezagait teljesen Hitőllen l , az érlelem szomjuiágat teljeaen
kioltani, a szív sohaját teljesen hielégíteni soha se m! . . . Az emberi szellemet csak az a szellem töltheti el igazán, mely minden
dologban benne rej lik, mely .minden dolognak, rendnek, szépség.
nek örök éleItIerne. «
De ha ez igy van, honnan vf.szi a jogot akárki beszéln i az
lsten ell en, a hit ellen, a vallás elle n, templ om elle n? Honnan merít ik a hitet le nek erveiket, mikor az ember egyetl en melli.,:dékének
rombadőléséről van szó? Jól tud om én, honn an ered ez a nagy
valláselleoe.5ség. A túllott mat elializlT1usból. Az anyagelvüség lu.
dományából. Ha az imádság által az lsten akaratát olya n irányba
lehetne terelni, amelyből szerenC6e, boldog2lág, gazdagság szá, mazik; ... ha a cultusz, az Istentisztelet álta l nem a vallásos érzést ,
hanem a kor materiali.s szüh égl eteit tudnók kielégíten í, ha a
templomban nem a lélek volna a fő, han em vagyont helyzetcmft
lehe lne olt javil ani S a lét örüll, gyeplőnél k űli h.j .."jáhol uj e"jfo:rá. t lehel ne olt találn i: min djárt többet gondol n. az emberiség
a vall ássa l is, a templo mmal is. De a vall ásnak épen az ellenkező
úlon keH járn ia. mint amit .számá ra az anyJgi \/ilág kijtJÖIl. A
vaUá, érzelem, biz.a lo m, tgy végtelen lény jóságában és ntm harci
riadó egy vagy masik em beri érdek háborújához. A vallásos isten·
ti sz.telet a legfe n6óbb lényn ek tíufelfde és nem az ura lkod~ kor·
szak ilyen vagy olyan eszmé in ek cullusla. A templom if végső
igauágokhoz veu lö lépcső .5 nem a malerJalis sz,trenC6t kovácsoló mühelye __ _
Eppen azért nem bÚJJszavahéri kell ide beü lni, az 1"len aka
rat.inak befolyásolá.. vigel!, nt m haszonté6zUedisérl kell idt
belépni, amelyet o5uáJyrúz.ü ) kap az ember a világ mt'rhetet·
le,n java jbóJ i ide belítni azzat a gondolattal kell. hogy az uzményem, az én f.tenem h.jlikában I.. u k, Ide belépni a lel ki emuernek nht a minden na pi foháazért n .übeg, meJy ~1l.a1 kapuoJalút
ka .... talál a loglel6Óbb erő.tl. , legig.ubb esW1tnnyel, a lelki
tnergiák kúiftjf\id
Ilyen • • gy ehn ha _ló gondola ok tOgl.1l<Oll.lják • ...,1t.áriró kJr-jtvt b , mikor az alapígéhen mondja: .jobb nehem egy
fII1P Q I. pílvaritfban, hollJl/IeITI eztr nop ee-ye/JOtt, inkLI/Jb akamik

(lZ dn ISICllem házdnall ld;szOb/1I li/Ill, hogy sem la/mi a gonoszo!!
IIO/M/tt/bo,," . LtíS3Uk hövchll,c n azért, mi al. Ö 6zavalb61 a mi lanulH:ig Ullh, 1111 ért éhe Vfil1 az Ur htljl éltába n liJé sl1 ch ? Figyeljete k I
•
"ogy az Ur haJléhán;ll, 19:;~ll értéhét megállapithass am, az
Úr JéZ II 5Il<l!\ ev..y f0l11 06 jele net éhez vezet Jelt liteltelI Ott áll Jézus

,

a JhMJoron. Szemébe n nagy le1\ténelt egész fénysugara

liikrözi\L

'l'il t1ilv;lll y~il höliil

egylh elváltozott arccal fölis mer i, ho~y a nagy
f\'cs tcl'u ch legelső feladat<liho7. tad ozi k: az Cll1beniuretet , minden
ő6&ZC kap C6 0ló cl'cjénclt testet és alakot adni, lelh e elragadlatátiálH11! Igy Idál l : Uram, jó mim/el/iill iti lakni I Az izg alomtól szi nt e

•

idvezilö szerepe előtt 6 bel ső felindúlt6ága
Ily Id lt cs sZ<lva ldJlI ()1II1i 1t : epitsiin/{ itten hajlékokat, egyet - ftlóteSllc/f, egyet IIJ,ésne/t, - egyel Uram I l elleked. TI há rman eg y
szelle 1111 csnlád tagj.l i Vilgy lolL tliHld legyen azé I t itt a hár mas

I

zohogv a horúl le

,
,

al

haj lé lt h i rdetője - a Iwgy Wl'vé nyl1 oz6 nah. a nagy prófétánalt és
a 111égvá ltó dic sőségé ne lt ! Az elragadtatás hangja soh5Zor volt már
fölrede1.űje IIZ igaz5<Ígtw lt ! A lellt i el11lerültség, az Istenbe vetett
1l11gy hit, ..IZ öll luda lull hba va ló elmélyedés sohszor vetett már
fél1yl az éleI legnagvobb probleUHíina lt luind enféle téves ta nokhal
eltah,lrt el'örorrá sil i1a l Ilyenfor ma az ese t jelenben is. Az a nagyIIl cgi ndulá s a l egf~l s {\ t igye hs7.i h szó hoz ju Uatni, a Icg töhélelesebb
hlh!1 Idvánja igazo ln i és győze l e mr e vi nn i. A jézusi esz mény k ő
veté s~ n c h egész bll7gal1l1a jut iti e szavahltal hifejt!zésre és ragaszI{odá s ez (I szereleIhez, lIlely egyes·egyedUl segíti az emberiséget
aho" hogya nija rótt feladatohat min el silteresebbe n IIl fgo ldhassa.
l\\ lnlha 111oudaná : hadd lengjc at a prófélasdg munkáját, a leghi ng olólJb beszé ddtet, halld rc zegje át a lörvényclllwlas l11unhájál,
a szigort, a biilltCllí ig;l1.ságot lIIind ig a szeretet szelleme. Ez vezessen li világ follozó sz~ llelllesedéséhell! A tudomány soltszor csődbe
jlll a VIUlg li'lncl11énye inell lIw gyatázás;:íba n ; a tÖrl1ényel{ szigort'!
ncelpal'ngl'al'u6iJit túlszü rny,tlja a haladás szell eme. de az evangélium, 1IIcly lI1ind f nhit mindenkor egyesit , a legfel ső bb ideál, a legtöMIelesebb haladás cl'deh ében _ megvdlló és gyógyitó erővel bír
m\nd öröltre. Az érl ele m hibáita t követ el, a bölc6esseg tév lltakon
hal .\dhat , de al. at én.és, 11Icly cg)' szellemi let arc ul ata felé fo r·
dúl liSl.te1l!tlel, 57.eretellel, mely végeredll1 éll yé btn a megnyugvás,
ti b~ lte és 1131'IIIonln él úst.' h hordozza méhében , !TItty eggyé\'álás
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az 'slennel . . . mindig
Oh ep[tsüflk azért

Szerepe ott yan .
valóban, mikor a
tölti be a
müvelódés
•

I
i

érdemel fi mindig hajlékot kap i
is. Ilyen hajlék a templom ai I ..•
az apostol 8zemJ~letébell . Mert
nincs lelki mliveltsége, a templom
hi felvilágosodást prédikál. h1ikor a
t terein dúl az erősza h, dúl az istentebe a törllenyalkotds szerepl/, ki humanizéletet var és követel. Mikor a tömeg szel -

alantas, lelkiv'ilága üres, sorsa balsors, javai letölti be a szabadit6 szereplt, It i előtt a durva,
az
a testi élet nem élet, Iti magasba vonja a hétltöznap ia5ság légkörét. A látomás tehát igaz. Olyan hármas célt szolgál a
vallás ez intézménye, melyet lIyés a próféta, Mózes a törvényad6,
Jézus a megváltó - együttesen hirdet . ..
"Együttesen" mondom, mert a vallás: az istenfiuság vallása
lemi
hellet:

ma is

ti

a

jövőben

is elfogad

es

veszen hatásokat mind az érle-

lemtö/, mind az erltölcsi érzéstől. A szív Iwlturája nem zárliOzilt
el ezektől, sőt másitép e1Jtépzelhetetlell ...
•
Es itt jövünlt annak teljes megértéséhez, hogya vallás hajlél,áb?n miért is Itell ülni minehiink ? .. Századunk az anyagi bol•
dogulásért él- hal, fut-nyargal, kíizd és viasltodilt, az Ur hajléka
pedig azt jelzi: "iiIni" kell I Az élet anny i rettentő ellentétet, annyi
poltlot produltál: a templom azt jeHtépezi: itt az ideálok Iwltllszánalt küszöbe! Társadalmunk a forrongó átalaltulások időszakát éli,
időnk nagyrészt csak a rombolásolt korszaIta : a templom az istenkeresés, az isten-szeretet, a szív kllltura ünnepélyén való Jahozás I
Igy származnalt aztán a telllplomha·ülésnelt haszna i isi ...
Láttátolt·e a művészt, Idnelt Itezei alól i8teni igék Ji.in)/ílatkoztatása beszél, domborúl Iti nagyszerű sti lusban? a templom ez ai!
Láttátoll-e a villanysüritöt, mely Iti87.órja magából az éjszaha sö·
tétjébe, a társadalmi élet hálózatába a fényt, a világosságot? ..
A templom ez az, me ly kiszó rja magából a kiilönféle alacsonyrendű
élelnézlet homályos szővődékébe, a lán;adalom fásult !<özőnyébe,
az ifjúság elszomorító cinizmusába, Itimerűlt csüggetegségébe. az
apró ravaszlwdásoll szinpadl mestcrltéltségé be, a Id il vil.íg híiltebb
légltörébe - a lelld energiák tüzét. Olyan a templom sze repe,
mint a forráshú tatóé, ld a mélyebb rétegek felszinre hozalalán dol·
•
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tltloos rrjtclme:ki!l. mini

lIlunknjn fl '00l 8n lilkttl6 tl rtbu lgássl\ Itu
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• 1<lk<ktl ainkiló nH,nk ij ,I ktll üla6m n Úr hojl k b.n. D. jól
ll' ' tr Itk II1i'R ti uol rnros tlwn l : ülnI kcll. Al ilIb ni.'!11 p ~rt.
n '1hItb?!. han tlll ti II lutnlomn:.lt i:'gy h ssuhb fol 'umnia. A lt:mpl otTl
hOi! I n nHI~" mu nk · s 'I;tlt l\'tgUlt! rnj tnm. illnöm ktll l ~l ugod
Inn íIInl, nR 'tlt mllld h_IIR Illi . hillel !!lltl II I. 116go. dolog, , ,
At ekt IH'!;.)I f pUkl Il?k mt y pit seha
ltikk nag)' fornukl6jO 11
R IH~.llrll : t'l t htnlltm II a"l1lp!oll1 \'égitt!, ct 1l1nt'I lIIunkn\utl. l'fogy
C 'l ['m brl It 'l~ k, \' Ul\O:orisb heli lt'nnell1 toldalI u entr~Ii"kn~ 1I1,I 'f k lirllluMla61·ocmnMkIC. j "111. r.te inln lit otlak Ht l"Ulbtli kl~rt s
lH'k"1lI ft It IIttRyobb ClodlH
foly1('111(\ tl61H\" llttfll : I t bt nnem tijf. II h::mpIQIIl ut.k6t1i. de: dUnndó
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ami u ,' p 5 tOk h'les, tudll ()11l hU mimhlll. !Imi j nnk . ft l lu l'liluí'lt IddljnH pl'nt Ijn btlc m ; illt brltu1 tijra za klllplom hal... tr ,I, dc ",' Ill n III goll1 _khl" t. ,,~Ikill , !ito,.. 1 <SlIpa I••• il,
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lilik P I.h.t bOk • • n • boldogon ~In l? III 1I\I\IIIjo n"g, 1111 al
h" , o,'k " .16.!I~o. OI'lÍIII', hog I ne ulndjon u 1'11 'ek Illin, lit
UUlutJZI II1r~. 1111 It lah.'lHtl'k nkartthl, hogy nt subja ici t ro 'sz.
Illo II l. 1111111, III 18nllljo Illeg , 1111n k6l,lr .. g ? ti. P' Ily ""I.ki QI)'on
lt u hUl'lt . 11t"&)1 ft I1Itlgn k at rlt$S\~tit stm ttkfl fjtl tud ni: ilii. c&sk
h1 dU.t(lkkll aknr l'&}' sorb311 h-nni. ~. Im vulnki untRii t olyttll
, k Itt um'" &t\'ft'tn~ tnrhml. nldntk -uhu'- ('ll mit tan ulni a,1. Úr
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16&ra. VllJjon

II etil

lullJáh -c :1 hnloll(llt

rogálwlwt? Mégi", IIl l d ű n Iwllja fMY

ti

C&lIll!l'íl IIHlulvo fl fCRYv 1'-

h[ll'CO 5, ti Iwrcl d íceőaég IIIU gH8Z \;,!I:'l lsM, (I S:rO l~rt 8{l g a'i' éi;.!Il'IU"I, 80ltltii l
ntlgyobb Innel ItI egy a csa tába. lIyel! haszn;!! V'IIII1., lt allIHI!! la,
~lld llInl Itiván az lal ell házáiJl.I lI . Meg WIll lit lellté t hill el, hl7(lloll1-

",al,

é l e l<rővel.

VC7cI'tll clt

61.(,j {lbúl /IZ

li

Az élei harcó hoz - bill ora:\gg"1. A? élcl jnv all'" -

ujjászi.ileléösell És aid Igy fogj[l WI ;, d(Jl ~ ot, Ila nin csen 16 1Ii!'!vészel abba n Ó.I IClllplollllJa ll , IIl ég ls egyil U wlllj:1 a 1.8oll nr08snl :
/obb '''/Iem eUJ! 1IofJ If /e pilvllf;dbo1l, m;1I1 ezer egj,ebllll ,
Ne rogjálűlt fcl a 1 ~ lI1fJ 10 ll l0 1 H16&lI tdc , II dlll (I va ll:\ao8 'néa
lIl eg6zentelt ilajlélliÍ lltllt, hOrUlíl!! sze nl élet, IIlcgá td:'l a 8Z~ nl1 f14Ilt.
Ne fogi ..ítol( fel az érzéltt!l in ge l' l ő , 111111[111(11 6 helyneit, CtU :'II II CII:-II'lIolow", hol az egy!!t ve&z, a lil ás!!, ad, IUH1 CIII fQHj:" lvlt fc l &1'.1.
gelnelt - az {llel zajló óce~ IIJl!lHIII , \t Cl'tn elt a vIIfit:: tl lvflr 11II S?t aságáball, oázls llalt a h ~ lh(}Z.lIilpoll rett Ill ő ölva ta Rflb:'III , vl rn ~ n :l lt n
lIIulJha za lwlnl6, t"posó IIWl!IIál.HlII, 11111011 oz lltt ~l1illl hlzonyl:d:lIl.

6ugba l1 , caOllunclt a

l slvHjbí.lI1 , el l11 é l y~dé 8 l1 e lt (l

fO!ljz! lIea

OltQ! )tQ-

dósokball, lérd lwjl" mo/I" szel/ello/bb élei elöli , ál'l'yél<II"I< " /i év.ég el/en, nyugalomll" 11 a fáradalllwll lI yO Il' !II' , 161101áll"1I " h ~ llé6ebb bélte lallaihoz, Illelyne!! elgondoláaa clIllJereltcl v /I Z I1l3gá.
hOl .. . emberellet, kih l1I eg wl,\lIitl< a Iéi érlelll, él és OrOméi, III glalállák 161elll. Áltlell.
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Az Ur házának szeretete.

I

•

.

I. Krón. XXIX. 3.: ~!I\ ég 4mnek felette, mivelhogy néktm
na 10' kedvem v3i!.yon az én Istenem hid hoz,
kivaltképpen való kin C8em is vagyon nékem,
aranyo n1 h ezüstöm, mel yet 'adok az én I.tenem
haza szUkséeére, azok mellett, a melyeiltt .ze:'
redem a szenl hA z sdmara-,

felolvasott alapigéltet

il

jeruz6á,lemi templomépítés hosszú

éveli.elmagába öliJó történetének leirasából választottam.
Ez il történrt méltóan a magasztos céJllOz, ma gas7tos
jelcneteltkel gazdag, na gyszerű Itezdeményezéseket tüntet főJ. Tudjuk
ugyanis, hogy ,l zsidó nemzet Isl entis ztele tei llel< - ta lá n azért,
mert il zsidó vallás elvet mind en homál yt, hallanát 6 igy istenhit ének ti sztaságát félt elte aHól is, ha majd az Istent Dkézzel csi nált templ olllOltban" lIezdill imádni, - elég az, hogy még a hatalde amellett hatal mas an vallásos Dávid Iti rál y idejében sem volt
állll nd ó helye. Vagy legalább nem volt olyan helye, mely lüilsó nagym BS,

szeríisegével megfeleljen ama belső nagyözerliségnf'k, mel yb61 az
istenhit özar l1lazil, ; nem volt olya n helye, mely szerkezetével is
serlte nt eni tudott volna a szellem Istent elérni, - mely anyagi
eszközöl,ke l, de szellemi úton vezet het né őket nem a kinyilatkoztatásOk ho7, hanem a patriarchiai kor nagy alaltjainak alon lelki
eredtnényei hez, melyelt lllin t gondolat, mint szeretet, lllint törvény,
mint akarat, vagyis mint szellem valá nak az egyetemes szellemdicsöitöi I Igy heletl, czil, egy bennsö szül,seg oly vallásos kultun
után, mely a vallásos érzést az eddigi nél hat hat ósabban kielégíti,
amely al isteni ti sztelet eSZltÖleil megszapo rítja, az örökké sovárgó
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éti az éle i neh ez az össz hangja!., Egy éle tt eljes hép ez annalt
•

I

,
\

r

fellünletésere, hogy ls ten, il legföbb jónal, és szépne)t űre, fo ga lma
miltep h e l yeződi k ki ti sztele tn eh, szeretetneit tárgyává egy nemzet
fej lő dé s ébe n ; miképe n nyer er!tölcsi tarta lmat il nem ze ti nagyság,
milwr arra 11 szellem Lsten legtö!téletesebben felfogott napsúgara
szórja ragyogó fényé t ... Mely tén yne it alapos ismerete alapján
, el mélJtcd ni fogolt arról a szeret e tről, mely leggyallrahban a templom
irá nt nyilvánúl meg, de amely voltaltéppen az élet nagy ellenté tei neIt a Idegyenlitöje. Megvizsgá lol11 , mi indítja az embert ily

szeretetr e a templom 516len iránt li a szeretet miben fejeződilt Iti
leghözö nségeseb ben 5 mi volna enneit a szeretetnel, legméltóbbb
tárgya ? f igyelj ete I, ! ..
Al embert a templom iránt va ló ~zeretetre indítja az igaz
vallásos érzés. Az életben se mmir e s in cs olyan na gy szültsége ilZ
ember nek, min t a vallásra, IIlclynelt törvényei és paran(solawi,
eszméi és igazságai a legnagyobb l11 ért éltben foly nall be arra, hogy
a lélellben rend és a l eg f e lső hatasolua m eg fel elő Ilépesség legyen,
hogya családollball béhe és szeretet uralllo djéh, hogya társada·
Iomban a jó és iidv ös intézlledese lt diadalra jussanalt. A vallás nalt vigaszteljes ígéiből medli Jób az élet r e ttentő ltíizdel mei llözt
él so rssa l való Itib elüil és, Iden gesz tel ő d éö érzeté t ; ezek növelill Ill eg
a léle1ulelt azon bzá rnyait , melyelt sas lteselylilt módjára fölt'melilt
ő t a 1l1agasságoltba. A va llásnal\ bátorító szózata lesz igévé a
Jézus homloltá n : !lez az én szerelmes fiamU! ... a vallásnalt világossága töri le a gyiílölet éjszaltáját s mutatja meg a helyes irányt
a damaszl\Usi úton , melyet az élethen Itöve tni hdl. Egy szóva l,
nem juthat az ember oly Itö riilm énye lt közé, hogy a vallás viga szta ló igazságainalt és igaz vigasztalásainah valami hasznát ne venné.
Legyen szegény vagy gazdag, legye n boldog vagy szerencsétlen,
(l va llásos világfelfogásb ól veszi
a legjobb tanácsokat arra, hogy
11linell teki ntse helyzetét ; - a remé nyeitben csatlakozhalunlt, javai nlt elpllsztlllhalnalt, egészségiinll martaléha lehet a PUSZlí lÓ
betegsegeltn elt; barátainit hií tlenl1 e lehetneIt : de a va llás soha Illt'g
nem csa l, ső t a leg na gy obb bajolt id ejen mutatja Illeg legi nltábh
ha6zmi t, értéllét. E'le ltből a lapasztalatollból szár ma ziIt az emberi
léleltbe n - egyebelt melle tt - az az érzés, melyn ek iga zságában.
hüségé ben leginluibb megbízhatih ) amely soha tévút ra nem vezérli :

18
Al I){tlt vnllt\s05 ~rl si Ilyell Illl)!lbltnhHO lt ~ h fC Itclt~l( Jé'lU ld
IH~ ~e-1I ilS tnl ti méJy vn ll dsossdgOI. a mcl ylH,'S \ 1IIi' ~nulO e lh h1fl tÖ"
SÁ hoz lll. cl'6l, (I Z cll\1 II ~.:s Idta rtn s ! III 'lÍlcH!.: ; I1\ t .. t jól h\lhatt a,
WkéhH('S lellte jól I1lcgél'Cl.lc, hog I 11 7, Ict can l( pll1nnutnyl l d ,
h O~l)1 :l földi jdc l1 s~ge hlHHI nl ll &,,' 11 t\l\nndó holdot/, ng; 310\1 IIU1 .
guhOI1 \I I ciii, a Vt\ If 07d~ bél 'g&l, tgyt!$c~y~ dill v311:\805 é n cl~ b el1
lI ~nllto,

h g Ol1l1l\lt j'!g I lJ!.!" lU ld j61 " nn
IJcril1ll~l\1t!. hogy :lutlult vc u:lé.sé.bC:1l Istcn dlrH.lnlrn vls/l flt G iR'"
bllOH, md y

[lll

ilgy~t . edrt tI!Sl.\ Ill llld cneluH!1c 'lejébe '-' hit I, n \l3111\ so él th t,
mid6n igy sz.ól : "Keress ta' lc nz I l enl1ch o"slng!\t é tl llnnh I.:n/ .
sllJ.!n il s lI1il1d ~ lIel( IIl cgudnl llo.l\ !l éh.telt I- "'nl;u Oávl d Idrul eg I
Ih'llI1.et nc.:k \lolt lIIiJ, halllloll1 volt helé ben, 5 1I1 ~gls Wbbs7ÖI' CIIII q~~ 1I :1Z Islt.:nben \1:\16 IJl l OIIll:H ~l elet jO\l:\IIIII\ . • llllt n Idrt\lyl
h1l131111al i mert érez te, hogy ti I )g na gyobbl'n öt vtllláso f7,é ~ c tnnította, nevel d ic, 6s6ggel, ~ hcs 1\O I'Oll3vo l vuHás ho tOrut l~ lIl ~g ,

r 1Il 0S1 1111 ls " gy""e7.1 lapost l"lj"I, ; hogy ha boldog nglll1ldlOt a vnll~s adja Il Z nl ,-lpol, hogy ha SZCI ell e éllclIségiillkbcl1
:1 vall. s tldja 3 lll e ll cdé l{~ I, SI,óval, Ilf>gy hn ill I mngul1lioll ls ln·
pa szt31)ull, hogy " ".II,lsos e rz~s rg bel ső hIl CII)'. Illet), I;!tjog nt
IIHlgtí b311 il l éliHbell, ai, éll..'l mostani s/cl'h elct b~1l bílJnJ és h gy
~\ \13110508 él'léSll (l lt forr:\sa maga nl élelöHtölI , IlI cly nl'm 11111 101,
hogy rali v~llallll, umi Idvii l csi li, nz elvo nt spclUlláclÓ I: liöré l1 :
Illi ICl'Il' ésl.ttesebb, II1lntho/1 ) / 01.1 a hely I, IlIcly bCI\ II ii 11It ('40.t fl
vallÁSOS érzés t ,'ejleSt ii, ápolja és m~ l c l1 geti - n lelllJllolllot III ln
d t' ll clt felelt szel'ctjiilt. S ol ya n időbeli , lIlIIwI' :ll e lllb c rls~g nDJ.! y"
rbl.c attól 3 betegségtől lett életunt, melyet nt él7.cld vllog 11'11na gy ist t nítése termelt : mi termésletesebb, 1I1 intllogy a 1: 16hrO ndulásolt az e1llber flgyelll'N otY.1I hely rel fordítj"", lI,ely , hn6 h"

III

ladtlsban

bölc!3csség ' l, nt

élc( uI,l sngbn n tnn tkso l ,

ti

It ilzl..lc.1I1Id,

IlöLl eröt és b;llolitást lIyÍljt és blzloslt. Ilyen I,ö' íílmény,lt jelöll ll
ld a templomok helyét.
•
De l áss ul~ már, miben nyilvánlll cz n tClllplOlll szel'ctet
II·
nél a kérd és ncl, ige n helyeseu, minden elllber fi tcmplom & Hllwr '
lására gondol. És valóban úgy ls vnn. Aid a 1I.'llIplol1l01 51C ICI I.
örönllllel Inlog'ltja JIIl!g Hzt :'1 hel ycI, aho l ö n legfel öbb lénI' Id
lársalog hat s Illogá llalt lelltl tnplúlc lt ot S1.c l'{'l. h CI. Bizon l1I~gtl ll
ilt a tapaSZIniaI , hOgy lllClllplOIl1 I:\tOg:lIllsl\ból ti vnllnso ~tr'lés l'l! ls
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leh el !t(jvetkezletniinh , Vi6zont ebbő l Itöve l hezik az ls, hogy ilki·
nele s tlvébcn <Il I.sle nhit éll1 ell van jelen, aidIlek vall<'16055ága nem

fon níl - 13 1'1<1 10111 lI é lllü l, nem 1Il {ll - belső valóság ne'1hiil, hanelll lilItlelő élei, e rős vágy jóban való töltélefeSf dé sre egén az
iiclvöaségig ... lj a id ép' azért látogatja ,a 51enlhelyet bUI~ón és
I;yallla n, - til ilye l! ember az l is óhajtja, hogy az a he ly, hová
lel ki éhségénele és szoll1ju 8<Íga nalc Idelégi léséé rt, Istennel való társallwdásért .
bánatára enyhülésért, vagy boldogságára az állan·
dOShg áldás<iér t zarándolto l : az a hely bírioll a rend és a szépség, a hUl só alltal és bel s ő szi.illség minda zo n leelIéiteivel, llIel yeh

méltól, az lsten há zához, méltól! a vallás dicóóségéhez, méltóll az
emberhen rej lő vallásos érzés tislla ff'llllségéhez. A hívő ember
nelll elégszilt Ill eg azzal , hogy Ist ellnel, van elég dicső temploma
II tennészelben föl a csIl lagoidg ... hogy temploma neh i a föld
az ö világ<Íval, temploma az ég az lj fénylő csillagaiva I .. ttlllplo111 0 t épit vall;ísos érzésé nelt egyesítésé re, a legigazahh szellemi
halíisolt eszltözlésé re ön maga is. A va llásos érzelem tll l{lrtldó folyamat s igy nem elégsz ilt Illeg az egyszerű szeretet vagy a jámbor
óhajtás nyilvállÍlásaval, hanem erejével f;irad, lelltesedésé nelt árj ával hüzd, életböségével ál ll oz is alTéI, ho2'Y a telllplom valóba n
IsiellIl eli háza legyen. D.ívid nemcsa lt zso ltáro\tal énekelt, hanem
tett és aldozott i5 <H lsten
dic5ö5égé re. Nemcb ah hirályilag érzett
,
és go nd oaltodo tt az Ur hi:izá nalt m egépítésé r ől, lI ii nem mind ent
meg telt an nalt ragyogó fényben illlásáérl is. És éppen ez az, am i
a vallások tört énetéb en a legel ső helyre emelle amaz érzést, lIIely
a szívrő l a templ omra, fl templ omról a nem.!s cscleltcdete lt egész
véK teten 6oroza tára &zátIt, Ez az érzé6 az, mety tegtöbb eröt f'j tett Iti a haladás érdeltében ; ez az érzés a7., me!y templ omokat
emelt a civili7.áció folyamába n, ez az érzés az, Illely áldozo tt elllbel fe letti célolt ért, mely feléke6í1 ette a templolll ok fa lz,it lIe m
arallll)lal és ezüsttel, Il<lncm fénylö ragyogással a viJéig IWlllor
f.brazatában . .. MutMsa tolt nehem még ely olya n érzést, lII ely
nem 81.6-épii lelehbc n ép iti al emberiség boldogságál, hall elll
templom épí tésében s ahhor megengedem, hogy el hilnYilgoljátoh a
templomot I t"uta5salolt neltem még egy olya n érzést, II1 cty Idmunk álva hOlZ{1 foghatóan terjeszti az uj eva ngéli ulII sze llemét,
IIIcly csalt félano yira szolgá lja (I neve téll, il javulás, a IIl cg térés
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vagy (ljj86zillclés céljait, a Itötelességell tanItásál, az emberelt 5zeretelt>t, mint j i 1101Idsos érzés, s i1 ldwr mege ngedem, hogy elhanyngoljátoli. a templom ot. MUlassa tott nekem még egy olyan

el'-

zés t, mely alIIlyir" Ilözööseg be tudja 8zerVfzni a Idilön te rm észeIIi,
Idilön felfogá511, kiilöll érdeHI (' mIJ er!, mely ann yira hárllloniávli
tudja egyez tj;'t ni az élct Z{, IlCbOlHiil, 8~rtÖ elle ntétei t, mint

il

val .

lásos érzés, s a ldwr megeng edem, hogy elhallyagoljátolt il templomot.
Nincs, nincs érzés ai Imely 11 vallásos érzcsneh konllurCIldát tudna cS;lIalni , li mely Ill indnyájunltnah, éleliin llll elt és icleúl,
jaintillak altlwra lendiilllel tudna biztositani I Csalt ()z ig.tZi va llásos
érzés Itépes mindtl zo n erőltet Idbonta ni,

íl melyelt az öllfd~ldozjishoz
és emberszeretet hez vezetneit Csalt az igazi vallásos en.es h.épes
IdE'gyenlitelli ma azokat az összeiitltÖ7.éseltef, lllelyelibe az embert
ay-3vull intézmé nyeit tekintélye é6 rohanó terll1t!sze ttudoll1anyolt
6ooorfák. Nem engedjii ll detronizálni tehát vallásos érzesiinlte t I
Nem engedjük, hogy más veleló legyen a lársadalmi élei ben, az
igazi vallás- er!tőlcsi szellem nél ! Értsíik meg jól! A munka, az ipar,

a keresked es ilányítását hadd végezzé lt el a természett udományoi!,
azok is végelhetik , d, a legszebb és leglökélele6ebb erényeilnek

az egymás nyo mába

lépő

nemzedéIt ek álta l való szaporítását, té-

nyéslléeé t és továbbilásál, tökéletesebb, szebb é. is leni.n nagy
sze,übb folytalását én a vallá_lól, a hal adás slellemével telitett,
a szeretet evangéliumától békés jellegű vallásomló l várom .. . Ez

az érzés bennem szeretetet szűl, a szeretet tettvágyat, a tettvág y
allwtásoltat . .. allwtásolta t az lsten dicsőségére! Mert a szeretet
azért végtelen, hogy végtelen tárgyakra sóvárogjon s hozzá rn éll ó
tárgyal csa h ahlwr talál, mikor 'tn eglalálta az 16tent, Idneh !tepere
formálja meg az egész világol! Más szóval: igy leszen az elllbE'f
Itezének epiiletéböl - az Úr ház(I! Az Úr temploll1a, szentház,
mely dicsőséget termel Iti - (I haladás javára I Úgy • legyen!
Alllel1.

•

I

•
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Krisztus és az élet nagyobb sikere.
,

II. Mózt& III : 2. . . - ime il c6ipkebokor tg vala, de a
c6ipkebokor meg nem emhttetik vala .&

és meg nem eméöztödni! ez az életi Bírni azon elemeldtel, mel yelt a fiziltai éjet aIItOtó részei, melyek midön bennünk ió összeverőd nek és szétválnah, összetalál-

l

l

koznak es elváltoznak, hatásoitat idéznelt elő és amelyek rajtunk
Id vül is hatnak a levegóban , a vizben, a napsugárban, - li virágzást és lombfakulást, mozgást és pihenést, virágot a síron, csilla•
gat az égen varázsolnak elénk, ez a fizikai élet. Es a mi egész zári
egyéniségünk a Illi egesz formán It, a mi tesHinlt csal, egy gyújtópontja ennek az egész életfolyalllatnalt, ennel, az elemesatának,
mely fölöttü nl, messze, alattunk mél yen, mibenniink és rajtunit
kivül forr, zajlik, vi harziIt. Es a mi élet rnibennünlt, az addig élei,
míg egybe lobban bennünk is az életerő olyan erő ~kel. amelyeit
egykor lIe m fognak lIIár lángolni bennünk, hanem lobogni fognak
lIIásohban s életerövei legfölebb sirunk göröngye it lángoljált körül.
Igen! Egni és elégni, felemészlődni és önmagun!tra nézve megszűnni ... ez a tesli halál!
•
Es most fordítsult teldntelünhet a lelki élet felé f iti is lángolással, az érzes és gondolatvilágban szintén égéssel tal<ilkozunk.
Nincs is szó ilt már többé arról, hogy lángok gyúlnak ki, hog y
tűzben égünlt egyiIt vagy másilt alltalol11111al. Itt már az élet maga
egy magával ragadó tŰl.folyam, egy rr.indenütt jelenlevő tűzoszlop,
vérvörös tűztenger, egy foly ton égő horebi csipltebokor. Itt már az
iga'Li éle t olyan, mint a színes naplángoltban fürdö virágos Itert.

Itt a prófétai álmok, látomásai, nyíln ak, itt 3 lellti vi harait helnrf(
lángszárnyra Itt már az ember tud igazéÍ ll elni, tud teremteni, tud

fellobog ni, vagy elllarnvadni. ilt már az emb er érl.i , lllint izz IIt az
élet mozgató ereje, m ikép fénylilt az elme bölcsessége, miltép al.
mod i!! az ember bel a vilá gba, slep szi nes áll11ohat, milH!p lesz
hangulatu :lh, vagy nfkep It riiliink bele a lélek sötét zól1aiba ? 1
Ig y lesz a mi !elld é~etiinl(! Meri Ile higyjé telt, hogy ez valami
ad ott fo~ma. ~llelyb7.'6elebzi~1 ~~n~, va lami ~T~ e~állapi t~tt keret , melynek, azlan, ~1II larJalllla!.-SZ~ rZllI1It. ~g~ gyuJla pont,Ja vagyunh mi

IS a vl lagfolfamatnak. benyoma salIlk messze szaguldoznalt, m;elölt részeikr~ bonthatnól\, odavanna!" mielótt loboghatnank. Az
örökké folyó eid folya mon egyetlen lticsi ny virágos sajkává, az
ele! lángolásban egyetlen bolygó tüzze, a végtelen táv la tba n egyetlen egó cs ipkebokorrá. - - célo k ltiizdelmebe ll egyetle n éle t
feladattá, energiák örö l! csatájában egyetlen csod"fol rásává változi It, SÚlüsödilt a valóság életiin hbe n. Vag yunit, mert bennUnk van a
lélek örök erős várának Itu1csa, vagyunJt, melt bennünlt is foly az
eltfelellleknelt áilandó csalája, bántó es harmr,n·"us egybes2övódese, k iegyenlí tődése és összebonyolodása. Es mikor az em berben
összeomlott a lélek, mUtor a JéieIt az eS7Ill evel egv láugban ég ni,
a gondoJatszárnyalással együH száguldo7ni, az erze5ekhtl egybe
lo hogni nem képes: ez már a lelki halá l. Olt megá llt az ele t érverése. OU már az élet ellentmond a létezési elvlll'lt, ott kép nem
vetódik él falra, olt a szin nem színes, ott a láng Ilem lángol, ott
az élet az élet Ilagédiájává lett. Hiába sziiletnek olt új hangok, új
vágyak es új tÖ lekveselt, új kii7delmek és új jogok, hiá ba nónek,
nö veked nek mind nagyobb /a, mind viharosabbra, ha mi velök
együtt élni, velük e2yüll lobogni nem tanu lt unk, nem iudun l(, !Ia •
mi a folyi onos ujjáalakulás gyönyöré t nem érezzük
Hogyan lehelek én tehá t igazi t: löve? Hogya n vehe lem az
é.letfoJyamatból a legszínesebb hu llámot, a legtelje5ebb eHit. a legnagyobb értéket, a legtisztább hangot, a legmagávalragadóbb érzést ? ... Hogyan állhatok az életben, hogy az élet eleven áladata
rajlam is keresztúl törjön, hogy állíthatom be önlelkemel azon liilapotba, hog y ne.kem mindig a legfel5óbbrendübb jÓl tennelje ki,
azon g~üjtó· pontra, ahol a legnagyobb é le terő a leg li5ztáhb való6ágKa lobba n ki lelhemböl?.. /'11 ert hia zeo az elettfljes51!,::re el itt

jutni. a legtöhéldeschl1 emberi, azaz krisztu.5i ell?tet élni, vagyis
mind ig az e rő s. gytlllalltos lángban ttgni, örőkhé. a Krisztu5 lelki
érzéseiben lobogni. c s al~ ez leh.::! az élet legnagyobb sikere. Erre
\'ár feleletet a \!ilág a I;:er~s ztén I vallastól ma .. ketezer éve. Keres.
silk lehát a kerdés Illegoldasat I. , .

•

•

Az 15telln~k 57.olglHala, az Iskn akarntánal~ akanlsa , vagyis
a va ll ás sohasem tudott meg lenni liiz ne!klil. Az áldozato!;.. az isteni tisztell'tnek ezt>k a ktzdctleges fOTlnái, tih által vilettel~ vegb e.
l'\ikor az lsten f;; ijelt'nti "\ózesnel{, a maga tiszleleténék )iilsö for.
IlHi jál, tú z száll Ic az égböl az áldozat megemestlésére. mely tiilet azulan szí"uttelt'1I hiplálnia. I~ellett ét pilpolwak, hogy soha ld Ile
aludjék Ez a szent túz az Ur nrpe óhárán mindenkor lobogott.
Sot az Ábel áldoz81jától kezdve az lIyes tiizcaszel;.ereig a mennybe
E'me lkedesnek, az l:itenhez való emell\edésllcl, \'olt hahatós e5Z '
köze a túz . . , S m~g J~IU5 is igy szól : • niz~t bocsátani jöltem
a világra - , " \ it hallva, nem egy kereszten y l,erdi magában: Óh
szelid Idvfzitónk, hát te új faeton akarsz e le nni, hogy lángba bo·
I iBad a világot ? Vagy mar téged is megszállt a l{Or beleg lelke,
hogy olyan al~arsz lenni, mini azok a hatalmasai,. kik ágyulmak
tüze :i1tal a világot temetettek hamuba? Vulkánja a földnek akarsz·e
lenn i, hogy kénköves lánggal el11esztesd meg a Illi vi águnkat ? . '
J ~zusnal, Hize az eletláng s a Illi a iúz volt az áldozatoll.ban, az
surinte a buzgósag a lelkekben. 1I~l en Hizet bocsátani jött a \!ilágra, Tiizct, Illel~, mintegy más vih.igi rényn~k napsúgara a Krisztus, új világol jeltntö életeból .tradt súl a \/ilágresul, szivt>be
Tiizet bocsátani jött Ö, me ly felemésztette ót magát is s lt7ulan
an nyi martirol,at, de felemésztette azlan a világi haialmak lIilst'l·
Iyát is, fe lcmé6Zlette a gyÍl lőltt val falait is. Ilyen Hize volt it I~e·
resztenys égnek. Napon:'enl növekedett a lelkek számának gyara·
podásával. Csodákat produkalt a jótHonyság telén és az ilgalmasságban. Ez a miivelödési tüzhely világosilotta Illeg Európát , ez
oszlatta el a pogany éjszalu\t, a babona I, fdlegei!. Ez az lij világ,
~l az új \lil:igkölpo nt .. mostani miiv€lódesbell ls ~öv~teli jogait!
il krisztusi elet egy új, talán még az eddigil:el Ls nagysudibb formáj,it scjtet\!e l1l~g , Vag~r ki Ile érezné, hogy a jobb világ, a tő·
-

•

•

•

1,~l e l u.lJ" lára"d"lo m, "ozerélelloIJe~e"b mber tIIInd a ml cleltlyllvátlúláaunk I/)kéleleaehb formáival v. n válhal~ll.n h~p.ool.l
han ? KI li t érewé, lIony vala tll f flllyl C'"l1 t ~II "ondolat ;11. ~Iel·
reljavflálii It erelébe IMIOzlI\ ö vO ll allt Ol.á'i1 1II1lldtl1hln cl( mCKVfllI

:l

koblUtllth. n lolJOgó élellá n"8al? .. . Illzony (' ~y va n I . . . 13"rl.tI _
Koi, mélyébetl fázódn{II,It, rell,nl/\ Í< lv.mOItU u léveIY'Bnétllt, 10hogó mágly"llIlCk 111. II.U hevíten" l, rel dld' lgfJ l.gJalnll"l, ha az
IlIe ul Ideáloll hánll UrOk vágyódá a 11<10'11161 lán~Jál QII uetn rcJ,,"elullIt " lelIIIInIt mélyébeu. 1\ I\rl.,lu5 u v ' nem IIr.5 h3UA ne·
kflnk , IH ely c.a lt $Zflva lt lJa n lI ye r vl u zhtjngOl 1\'/. Ó neve mögÖtt
",hHI u'uyaz« übb rn UvcIOdé.-Wrlétl . lnl l áwlalwl.aolt áll. tlMI. 1\',
él. lnell IIJ ,"tlel.1 .7. 6 5zcllemélOI gazd'g(11I311 lépneh elénk. Il • .
101o, mltll elev.tI IIA lyháb61 az é l el - IOhél c te&6é~ ó,.d 5zéJJel, mlu l
v.l"ml lávoll l án~ J.lenlll "'CH Iléll7.eletben Ő, hogy magá val r.godjo n II relolvadj""I, betlne. 1\ vall1l305 hi vei, kO<lllle egy álttlod016, de II11"d enn I fonóhb érzéonch " OwIK{II"l áb"" 101111, élelU ·
1t.1. e,érl tel<lnljllll " 1,<I1l 1.l1,5·ItOvelöl ncll életél " .UV ~z"U~~tl e lt,
m. lege bb". h a IÖbhl el,,, él. I\rl6tlll6ba tl "KV l AvOlI, "KY mOll ké... 111" nagyaz.' ct világ WII gJa ~g, a ,,, lIy e ,, ről méK ". '" I. ál"'o~oll
at emherl.ég. S ,,, 111Or 1 . II,ébő l él . ,elletlléb"1 arna 1",llu,álI5 laVa s'l. foezlnnya I( ~I, IrgaloIII, rOIlÓbá~, Hít ls vll(Jgouál; InHl ránk,
mlkOI érutltelrll hezd lelhUnltlJCII : lIlI IICI> jn rflllk nézve, 1161.la l ll·
1 'It ntlll lállllJa. IlI c l y h ~ n égnIIh és III I!~ nell! elllé8z1eHlIlIt.

C'alt lto"y • 1\r16"tI' tlizét ", é~ "e'" 1t"51.11;111. Iti 601t" lelJUfn tit e mb c rl a~" , 'gilzsflUíl!t el fogadiii. de nl ll vollil lál II ICg 6C
kO,.lltetle. érverél é"." a c.e tllu ~,,1\ Illculta lloll". de a IUIII.IÓ élet
clevcnaéKbt l1 lI1unc IIIOgötl e IIlilffl dl. Ullll hodnl uralkodiII, llc ti C/li
8 Z 6 1. "8Ja lIépezl
letl'"I, h6j'Ó erejét.
Pedig "e t mherlseg IlIltg{lva l tenne jÓl. hll nelle !u l clllellle·
dé6ben lterc511é lI1eg lllját, lIIelyre öt ti t CVlll lKél luIII tanításiJ I Irá lIyít ou(ilt 8 II htlye tl mit lálulI" ? . ..
1\ lI1 0id ulíHlan láraadaloll1 nem llir !ll f l: IScllllulréle ~ rll e lk e ..
dé6l , litlllllll ré:e é.lctl {lIlgoldat. tl olott diada llal kellene hlaé 'JclI min
dell el(Yu IIIOoll(fI' t, ro ly li ISt! 1I1I111biU len valtImivé, jJ mely a"
~Iet krltllll!:oláli alllul, hű IlljJé,öjt:. A va ll~'ojJ élei bell lit IIl rlldulllíllall
I'o\chokul Olllllllt 111 3aU nlHil. A lilit aolta l! tUlneh, fit it helyes.
ué" h élet li1 t l Ü. tl olO t! lj vallás nt lll ani m, hall Crll az éle1trzta
•

•

,

•
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m\!ggyorsitás3, s a mil:t vallás neve alatt olyan $okan iinntpel .
l1~k, al c ak felekezeti zaj vagy ft.ltúnh, melyekbe.n a valla s lényege nincs.. E1vaiIyunk telvl!: büstkeséggel haladásunkt61, emberuereletiinktöl, felvilagosodásunklól és szabads:igunkt61 s azt
mondják sokan : nem kell vallás t ••• Holott a mig a nyomor jajvtSlt,!kel, s ft slenvedések panasza 7Úg mindtnfelöl, h3boru füstje
feketiti b~ (I kultura naparc3t , s gyü161et bossluja ég lánggal 3
sumekben : 3 ml I!g-ész életberende'lésünk csak jól pdmámtt ajtó,
melyen nem halai át az éldzaj i Potemkin falu, mely en túl az élet

a
-

nyers törvényeivel örvénylik, vHágunlt csak festett vilá :r,
hol magunknak, a magunk izlé .;,einek megfelelően mutatni vagrunk, de ahol nincs egy 11311g. ntely fölh3l1go1na, nincs e.gy sz6.
mely feltiiulne 3Z. igaz. éld iránt .. . J'\tnnyi hatalmas fetl~ndülé.s.
hány ragyogó lehetősé vJ.sz el itt egy ilyen világban at ~It:trl!
n~%\'e Hányan "utina k el itt anélkül, hog'y eSlmék lángjában égtek. Hányan alszanak ~b ren nl éjS'13I,3 előtt , hányan fagynnk meg
1113g;t

a tél közeledés. nélkiil, halnak meg.

mielőtt

i1tek voln.? .. Az

élt't fennállása tüzben tartja a lelket mindenkor. A vallásos elet is
mely az életnek szebb, tisztább, életteljesebb ~rve.rtuit jelenti, neOl
hogy kiallldnék a jobb It ikekb", a vallástalans.g hiHar., h.nem
l:ít-as tevéken ységg-é fokona erejét, hizlánggá llIelegség~t. Ha mindjárt csak 3 kevesel~ Ie.lkében ~g, úgy s~m l11ar8d meg lobogt3t1anul. Ha a jónak és tökél<t rsnek rajongó álma. buzgó áhit.ta vagy
nen\'ledélyes szeretete : úgy se lobog csak ritkán, mint az üstökös

láng, tItölti a slive.ket varakozással, el tevékt!nységgel, mint 3
Krisztus a kort .. . Ha pedig életbölcs~ss~g az a krisxtu i king.
ugy benne valóban égni é. lelkesedni kell ! Meg kell kezd."i 3
lelki jégl\orstak ell~ni küzdehnct. A hitet tistl., meggy6z6disst
kell változtatni) mert csak annak \1;'111 lobogó lángja.. Az életet pedig
lállgolás-sáJ mert sike.r cs31, a jónak hitteljes gyözelmi mOl11ornb I,
a népnek tökéletes éhs2ol1ljusa,gából, 3Z ig-atnaJ{ halhatatlt1l1 "oi·
gyódásdb61 fakad ... I\\ int a termés1.ttben valamillt!k :\ fell11elegitesére csak annyi sliikség, hogya tlh.höz közel~bb \litess~k, nekiruk is csak anny i kell : mell;üttH "'ö2C/ebb Krisztushoz . . • VIzsgáljuk l1Ie~ ll1i1y~n forróság volt az ó Idk~ben, midőn :l vallásért
még élete sem volt drága. majd megsztfgyeniilésílnkre ltsz a v~l·
t~.t.l.n.'~ hidege. Az ifju ThcmiotQkle$Z latv. a Miltl.de .. BY~•
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zelmi o sz]opai~ ez a látcis lángot gyújt :izivében és mi m ikor látjuk Kri sz.tusnak oly sok győzelmeit., vajjon maradhatunk -e még
lá ng né lkül? MiKor 1udjuk, hogy annyian es annyian a Krisztus
nemes példajában, a lélek fejlesl.tés, Döveles szent munkájában

találták meg életük egyetlen céljat é. bol d og5ágat , lemondassal,
önfeláldozássa l éleszték a világ tűzét. .szóval KrLsztu ó erényeivel
irtak kőJte.szetet minekünk: vajjo:1 nem melegedllek e ett ól mind·
azok, kiknek a vallás .csak köpenyeg, kik nem is közelitenek a
templomhoz? . __ Bizony ügy van ez! ... Az élet lángolóva téte-

lére .sokat tehet a templo m is, a biblia is, a ólószék is, az ig ebirdetéó is. de tellet eun kivül a hivó is. Az emberek az egymás
példája áJta1 nyernek buzdítást A lé'ek-fag yá s ell en is .soRat te ~
szen, ba egyesclt vitágossága fénylik z sokaság elött, ha egyeseh
buzgalma mind több melege~ több eletlángol;;st akar a tömegben ,
MIDI a természeti elemek közt a iesine'lz. hófoka megnövekszik a
ceg\-ítés és elegyítés által: a lelki elemekkel i5 igy kell hogy legyen l ebet ugyan vitatkozni fe)eite, mt lenne akkor, ha a hi.tval ~
tásak kie.gyeztenrének, a dogmák össu\'egyidetnének, de 3Z az
én fe lfogásom szerint nem is oly ycszedelmes, a mint gondoljuk.

Egyik feletez<t ,'alfá.. nagyobb lángra lobbantam; a má sikat,
egyik nagyob!, lúze !eJfoTralmi a má5ikn ak lágymelegséget ti
m iből

a türelemnclt is, az élettángo1ásoalt is csali haszna 'lenne,
men mikor .. i látnók, bogy ném elyek lángolóbbak, mint mi, gya lázatnak tartanók 'leghátul maradni.
Hadd lás5ák mások tehát úgy, hogy a vallásnak kicsiny pisla
fin~-c csa\t idat óláig lobog, mi lobogtassuk meg a C5atádi haj lékban is múbelybeo, mint az é1etnek új mene.. tekel, fáreEizéL
looogta ~u. b . a nalidi lúzhely febér h lára, lobogla s5uk föl a
munkások sappadl homlokára looogtassunk fényt az élet sót ét
oduiba, hol az embmség <gyik rure fázik éi; ebezik. Lobogtas sunk melega. hol az éld ver,es. igazs.ágtatao-ságai miaU karddal
\'m"k szét a jogokért láradozó tömegei! _ .. Lobogta5suk be az
ile< lebelleté! az agyagübú bá!váo\-kolo55'" sok hézagaiba, hol
~ ... ú m1!gbajlá.ra górbilik a lelkel az á!l,kintély elátt Eo
\obogIassuk be a lelsz-ilOl . i.- eresújei kázi. hol a halál birodalma
;-an" boi ahzi~ pihen az. é~et, semmium háboTg'a tja. Csak ne le~
gyiiDk les

mó oilkül.

De legyünk élei, élet-láng nélkül Legyen
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hideg tél, dermeoztó fagy llIásutt, de ne legyen fagyos tél a mi
leikün!tben solla . .. legyen ott a Hóreb csipkebokra! éljen bellnünk az élet arany fája, mely megnyilatkoztatja a hitet, a lélek titk06 rejte lm eit, élet-lángot tuem, ti.6ztító-tú zet gy újt 5 eló mozdíTja
a~

éleI nek

. e ~ .. ebb

érül é.eil . . . Ugy legyen ! Amen .
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