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BArmily formában imádta is al cmberi~g Istenft a 
kllli)nbllló koruakokban, - egy magasabb Il!ny u\!n való 
I·ág)·a~oz:'u .• bban l'al6 hile minden időben megyolt. Ha II 

Ilkltnclem nem swlg~ItJtnJ e tekintetben biltO$ adatokat, u 
emberi tCflnnzel és a benne levő erók, dgyak ~S törek,·é· 
sek ~gy ili Utségtelenúl rávezet nének btnnOnket e kövttkez
tctés.c. A gondolkozas köréből nCIlI lehet kikapc601ni alI a 
1:\1haI31Ial\ nagy erőt, mely az egész emlltri&égct, $ a nagy 
mlnde",ég megsdmlálhalatlan lCnyét fcnnl~rtja, élteti; ,"ely 
minden Icrcmtll\tny foglal kouisi körét mcgszabja, u'>rekvésci
nek Ir~nyt jelül. bUlönének és vágyainak kielégltésérc litat 
nyit Ita ncm t.dnÓk Ilinni, hogy egy mabasabb CIII, lsten 
31 oh ~I forrá!,,1 a világmindenség jelenségeinek ts cscmt
nyeinek : ő a kiinduló pontIa az emberi erő él akarat alkot6 
képöségeinek. a jó ~ nemes Idlclrrc hevltó tuelmeknek. a 
Itkk knnstgtnek. - akkor eUr mfg ezer mcgfejt1lCletlrn 
k~rdksel iltanánk sumben folyIonosan, 

JÚUl vil;1gosságot de.irelt azokra a k~.d4sekle, melyek 
u lsten Io!nytvel n Itwlév~l, az ember mivoltával és ren· 
dellethhel ~Ilanak kapcsolatban. Nehány nav:l.val rendeltn 

• P!ly'dijat nYftI ... 1911_ ni p,ilywr01l, m<&i.lenll KerH<I~By 
,"""Ili 1917. tvi I. Hiuto!ben. 
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Hlbb hom.ilyt oulatOll ti a k~tk .. t.1 ts nyl'gt!lan IdkekroL, a 
w_eire:,) gondolkouH61, mint all"'''''yl c.tdm~nyrc suudok 
folytin julOl t a töpfeng6 tmbcriÚll . hl~nt Aly.tnak mon
dotta, ki alkotója fo lcreml6jfc mindennek, atyja IZ cmbtfi
stgnck; Ifick. aki cgyncrre minden helycn )elen YH k 
n~unkálkod;k; uc.ckl, kinek gondja vU minden gyermeké.e, 
kinek akarala ~S tudla n~lkm egy hajsz.il $em nhe1ik le 
fcjnnkr61. EgyncrO ~S énhc16 suvalcba I'>nlOtl lan!!.!.!.;, vilA_ 
gos klfcjczésú. mcgragad6 cszm~i ts ki e melő Igazságai gon. 
dolkozó lelKének, nagy slcllem, erejének (I.l)k idOkre sz61ó 
fen.égu bizonyítékai Mid" n kinyilalkoltalta. hogy ltitel\! 
lélekben és igazdghan kell imádni; ,.~l:Y mid6n tudomására 
hQ.l.ta al ISlen ornAgat keresőkne k. hO{,'Y azl Mm lehel meg
laIA]n; • hegyen, nem a ~árosban, meM annak l>tl)'e at cm
beri kebelben \'3n, ~S ~Z embemek magának kell UI. önma,á_ 
Nn megalkotni, - azt az ulai !,Iirtll fcl II lIh'Ó Il!lrk cl6!t, 
n>ttytn II keresztényemberiseg .nóta lolylon Itr., melyen 
halad"a Icmtlheti csupán ign boIdogsAg;ll , lelke IIdvOlstgtf, 
melynek alapja 31 Istenben való igaz hil ti bilalom, l. iránta 
val6 1/)II~Ie1C$ szemel 

Erre az alapra ltpe!! Pal lp05lol ii, midón komoly 
mJg~baszáll~s, btlloÖ lelki mcgvil.igotOdás ut<in II Jétus eu
mtirlek elkeseredell O1dCizójtblll IlOJr tántorltbatallan harcosa 
h lclku v~clmcz6je, a keresztény.égnek legnagyobh apos
tola IcU. A Jézus lanir1sa;nak megismerése foly Ián (lj világ
n~1C1 alakul1 ki Iclktben. rr.elyneJr haUs.a alall ISlenröl val6 
felfng~s.a is mcgváltorott, akarata cS céljai tinlábban .iIIIlk 
lelki nemei ellllt MegisllIer1C az ó erejét: elhiUe. hogy való
b:ln . onnan leIOl '61 súll alá minden jll .(Iomány h mktle
I~, a~nd~k, II mcnnyei Atyától". Minél inkább elmerlill u 
lilen jóNg:1nak bo ueretettnek. halallná'Iak~, ~tnek 
viugálbJba, annál inkább megerősödött Iclk~ben a Jézus 
C'Olmtinek igazs.iga. Minél lübbet llIunUU ti fáradOW1t tI 

ulm~knek a lelkekbe pl.int<itás.iér!, anná! er6sebb~' iguabb 
letl hite Istenben. A itlusi es.méknelr diadalra juttathál!rt 
k gyllulm~rt ncm riadt vissza at ~Iernek scm",if~le aka
dályától k !I1cJ!pr6b.lttat.isait61. TM gilnyI h megvclMésl. 
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Nfm IMe meg a g)'liU)lct ts llldOl él . Szc nve<Jctt hajótörésI. 
Átélte a meg~Ovezb, an:ulverH t i bcb6rtOn1és kinj~ ;1 3bba R 
a biztos tudatNn, hogy Imnn~k Uertlcte ts Hgttő kegyelme 
vele van. Ha III a 10lS lesujtotta , az élet nlegprt Wlta, n 
emberi mtlLatlanlJg mtgwbtl tc, amon hiveinek gyl)ng~ 
furtlete, lelktsedése t i • gyOulcm reménye uj Jd~ct ÖIl IOll 
btlt. Ö mindenben Istennek kifClflyhalallan n tl'ctclét l~tl.1 . 
Azl a srcretdd, mcly Jtzul Nn. at (I életében, jellemében ts 
cselekedeteiben oly fen l tge$cn, oly megragadó módon nyil_ 
v~null. Egyellen cflja. hogy e szeretetbtn vaJO hite mindjob
ban erüs6d~k. 

Im most is, az alapige sta,'. iban, mily nagyszeru vallo).. 
misi tesz hitéről I Nem cgy ifjll konnycnhlvÖ$égével vagy 
csapongó kt plCk'klHévcl ti pillanatnyi lelkesedéso!vel sző!, 
hanem az ~let kO.dclmeiben sokuo.ou" mcgpróMIt férfi 
komolydgAvai és tapasztalatával. Szava lelkesedt sbe ol.ad 
át, majd a legben56bb mcgey6ződtsMl fakadO hittt fokozó
di k : ,,$em magasság, sem mtlyso!g, Jell) semmi más terc Int
mtny cl nem IzakaszIhat min ket az Is len ucrclm~tOI, mcly 
van a mi urunk JhU5 Krisztusban". 

Mily fcnséges mCi:nyilatkozáu az em beri 1~leknek l 
Mintha valami hatalmasan fc nns~lirnya l () zsoltá r hangjai csen
d O ln~nck meg fOIeinkben, ,igy hat az emberi lélekre u a~ 
erOvel leljes apostoli hitvallis. Erezzük, hogy az apos1ol lel
kl'InkhOz szOl. Saját hit~t, u!át mjr kiforrott mcggy<'llildését 
foglalja szavakba, mely lelkében egy kltzdelmes élet s~aka
danan hardban öntudatCllln alakult ki. Es ezzel egyszers
mind oly mag" célt jelOI meg, mely minden embernek ö rök 
C&lm~nye kellenc hogy legyen. E magas ctl, ez örök cmberi 
eszmény nem mb. minI fel~melkedni alfa a benn$Ő tudatra. 
arra a hitre, hogy semmi sem szakaszthat cl minket az lsten 
ucrclmétOI. 

OyönyOrQ telki magaslat t Lbluk 
I. miktnt kO:tetllhdjOk meg atl; 
11. minO 'Idá'" lehd annak az emberi ttetll: . 

• 

{ 

• 

., 

I. 
r .11 3110$101 ", i"tc~y ékllö. lt nett nek lanuldg~l . vi.~gá 

lód1t.ainak tr~<l ,IM!"y~t 1Of.:lalja 11$",. c UJvakh,,,, .Scm 
Ulaga"~II. "'nl m~'Y&<'J:, lem lem1llif~lc n'~$ Icrcm l m~"y cl 
,'em s:zahnthat mi"ket l z lilt.II ucrch"ét61. m.ly "ali a ,"i 
Urunk lézus Krilllul~n·. S~ava;n.,k ha\latj ,a al 3'< o1ső 
kérd~O" • • hogy nll k~ II t e",el ~edh~tOI,k ld (f,C ~ tu,l;itu. C 
hitre? Mik~"t közclflhdjO k 'fW!!( c Idki magaslatOI? 

lia e k~ ... lé .. c CJ:Y$ZcrO.II ts rÖ\-i<lcIl kelle ,,,, Idclni. 
azt mond, ,,:!m. hogy kO,delemmel, nagy lelki kBzdclcn""el: 
al tlel "'3gass.\ gaina k b m{lyltgcinc:k ~ mi"den hd yeinek 
iOlsWfi küzdelmei bejJr;id~a1. Mert - amint az apuSltll ;s 
k,fejezi jelk~pesen minden tlet"e k ,ne!,'Vall a ma~3 ma· 
gass.Aga é, ""!l)· ... ge Miként a termtw:t kebelén IIej;Y ~5 
~ölgy, 'nagasdg ~S mtlysq: tnhb- kcvescbb .ellduc"el dl_ 
takoznak, ,il:)' az cml);'r éktNJC n il az örönl ~ .zenwd~s 
egymást felviltva kövclik. A löM magas lataira is kflzdclem
mel ts U.a ltdggo l lehet fdjntnl. an n:!1 nehe,ehh a hit 
rnagastatAra Idemdkl'\lni. a lelk i 1Il;'gnlatot ,"egközclflcni . A 
föld magaslat.1in~k ls lIle~ va "'IDk a veuélyci , val amiut mély
ségeinek uakadéhl ta omlá~i; Igy VDn az tlethc lI is. E 
veszélyek kiker!llésérc V.1gy lellyőzésérc oll ügyesség és 
I, itlcgvér kell, ill Jledig c$llggcdctlclI lélekből Sl3"MzO hi!. 

A~I tudjuk, hogy bizonyos f..,k,) hile .a", kdl lenni 
minden embcrnck. IIlcrl v;1II Idkc. A lékk I. tcn .1d,,,nanya. 
Is icI! minden cmhl ' Iclkt llC élő kikel lehelI. A~ cmllClÍ lelek 
.ukon at isteni lé l c kk~ l ; egy nikra abl!ól. Ih \lS$lckölldéS, 
a wkonság lehál a~ isteIIi és emile'; lélck közölt lag.1dha· 
taUan. Mtg ~~ ok i$. akik ef~lllkol kOvctnck CI magIIkon, , 
Imlll's okO$kfld.1, al.1pj.\1I tagadoi Jlróbálják al isten létclét s 
Igy ~ benne le.ő I"tct ls, n~m l~gadhatJ.ik mcg a Iciket 
önmallukba". A lékkllck peJ 'g oncgrnAsfthalallan tulajdon
uga, hogy hiu. Hisz vala,niben. cJ:Y magaubb valOsAgban. 
ncvcuUk l>.t.mi n~vvel. Vál:Y~kOlik, tOpreng. ujrny;l ra ktl. 
bejlhja a maganágot ~S ,m!ly&<'get. a közcl Sl!~CI és távul""
got az időt és 31 örllkkév31ódgot Keresi u dlahl a kőny
nyebh meg~lhdhrc, a boJdogll lhatil$ra mA. lU a 1..,ldon. A 
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multból tanulságol metil, a jele!!! kr"'''yitcnl t5 s~"pl!cnj 
Igyeh~;Ir, f II jO~,e r~~vc nlcgvannak vágyai ts reményei 
!os II Itlelrnelr mindclCll luJajdon"Rai k k~l'zclödésej ts 
I1!rckvtsti II hil nek a hitonylttkai. Mtg a legclvc l ~ lIlcdc!1cbb 
embernek ;8 van hilc egy vagy mh niakban. 

De iti a",\1 val! ~ZÓ, hogy ~Iő· t ez a hit? Megvan·c 
az C'I'e~ a nllvckedkre ft; II teljes Irjfejlödé$rc? E2;·c II mozo 
gatója ft; tAplálój.a mirld310krlak al I'$lnlék'lflr, melyek lel 
!rílnkben forrongn~k és kialakulnak, idOról·idllre leslel öIL~. 
nck ; cz-e a '''gója ~S IrMlyllóJa .1lOlrnall a 1I1rckvésc:knck és 
cselekedeteknek, melyeknck végcél j" 31 élet boldo~sága, II 
lélek Dtlvösségt?1 Meri ha nem, akkor nincs ami ncme;ehb 
ctl jajn •• a, vagy éppen ISlcn akat~Mra figyelmeztesscn II jOftr 
napj l iban, u OrOm és boldOj,'Sllg mámoros pillanataihan, 
midőn (,ly kllllnyen szOlctnek ~ mcr~n álmok, a buszke ~f 
kiyihetetlen tervek, és nincs ami fenntartson II iulyos meg· 
pr<N lta1!50k b.m. 

l..Am Pál 3PQ$tol oly lok" hilel állJI el6nkbe, mely lIlIIlU 
"incsen hatnl1ll3 az ~ Iel ~é lnrllincmr. jele ns~gelllck; mclyel 
nem gyllngll meg a csapás és s.zenvcoJCs, ncm tavar meg al 

lIföm és j61(1. Pli l apostol oly h;tn~1 1e6l: bironydgot, 
melynek ercjl! n ak a JélUS lelktben és élelfben ragyogolI 
IzeblJtn. 

Emberek vagyunk 1111 is, mint volt jhlls, Pál apostol 
b a löbbiek, akik I j6 és I"óSSZ napokban, a legnehezebb ~s 
legboldogabb pillanatokban il hironydg04 tudtak t~nlli 
hitllkröl. Az II léleIt lakozik henn On k is, mely lakozolt ben· 
nllk . Meg vln·e hát bennUnk is a vágy ts kéuség, az aka· 
rat k elbalAroús BZ lsten szerdel~ nek tudatában hordouli 
lU. flrl . méIMeil" : a Ilcgény~j( nyomor.lt, a betcgwJ,: és 
Wnat, I cup:.s és sle",neSl!lIenl!g sulyát, a megprOWllat,i· 
sok lOkidglit ? - Avagy tleUlnk C$ak gya,lóIoIIgot, tcheW· 
"'n"'get, a kllny!'irUlclclS~g és szerele! h l~ ny.\t, II hit gylln· 
pgtt, örllkÖ$ tlC$ngl:wt~t é, relnénylelen&tl(ct mulal , neJtl 
pedlc a bennnnk IakozO Isteni e,O mindent ICgy010 halil · 
tn6I ? I I!. ti, akik azt hiszitek, bota' 1% tlcl .mlgassigll1" 
mir clt" ffi!K, mc,' a I>J.e,cncse ts jOlét ka'lalban plhenilcllek, 

, 

" 
lllert az "'Ilm és bolJnl:~!: 1I.1hzó pohar~ rcndel~el~$lc\cre 
;In; élvezetben é. g~/lf1yllrbtn nincs h~ny; kik elbruk,ldult
~tokb.1 n felejtetek IstenI , VIllikt, hitet és e,klllc&i~'t1 , 

kcvély!'l!glekben lII(g"elitck al embe, t él crtnycit, lenhitek 
~ ~zcgé nyt és al~utos~gát, - ncm gondoljálok, hogy mlnd
uzc! Icgncntebll javatokat pa~ar/jljAtok, LclkclÜ sUlllyat 
ttpitck, melynek erejére él teljesstgtre t~Li\n m;lr a kllvttkező 
pillanaiban oly nagy szObtgclek leh!.'t ? r Hisz az ~kt kép· 
lelI magasla ta , Ilrökllsnek bitt buldogsJga belyctt varatlan 
bukás, stitét m':lysl'g v.\rll.11 rátok I Az ismerős kllltői gon
dolat mindig igal. nmad; .a sors ját SUI emel $ mOioly(lgva 
ycr le. " 

lk az Istcn jelenLtv6 ncretetének é .. ete és ludata, a 
benne valO hit lokozatosan nllvekwll ereje, a mélystgct is 
IIIJgauággá ván,n tat halja, .1 szenvedési lallrOm,c lordllha lja . 
ValOjábin cSIIk az az élet érl~kes, mcly a magasság él; mély
ség yeszél)'eit sikerrel tudJl lfl.'YlIlni. EbbOl fejlik ki a ~al~di 
boldogs.tg, mely kicsiny t' el)'fn megftr, mint a bokor alj~ n 

nyilO ibolya, dc an ná l fontosabh szerepet jlitnik al ember 
~l~tében a lelki magaslat fel é tllrckvéslJcll. 

Az ~ Ict valódi magaslata nem gauJags!gban vagy IJÓ. 

sl'gben, nem kényelemben vagy gondlalanggban .ill. A ,.e· 
gény.ég ~S al'utos!;;\g, a uOklllklldés ts bmmel~l:St'g 

irigylendöbb állapol, mint a kevély jOlél él crllsl,tkoll meg· 
el~gcdh Ez könnyen porb) sujl ts megaláz; az ba meg· 
prObá l is, billQSan emel ISlenhez. Az emberi étet igaz magas
lata: a telki btke o!s "Vugalom, a Idkii$rncr~t liszta$Ag3, a 
hlyen tcljesl1ell k6te lcssl'g tJes Ilnludala, ~ szerete t, JóMg 6; 

lJ;auAlI" !Ual sugall cselekede lek gyakorlás,l, a sorssal \'aIO 
rncgel~gedts, rllvidcn: a lelki Javakban való blIvlllkcdtl. a 
hllOCn valO gazdagsJg. Ide csak dgy tudlUlk fdemelke.Jni, h~ 
hilünkel sen, I képlelt botdOjls.tg e$Abft.1.ai ~S kistrlo!sei 
Illeg ncm YClZlegdik, sem a mcgprObáltalhok m,'g n(m 
gyOnJ,:llik; csak hn a hit amol1 mcgll szt lll, ill megerll,(ldlk; 
I" cl tudjuk hi,mi. meg tudjuk érteni, I,ogy b.'irmily ,·iszon. 
tapájj:os. vagy Ilrlln""el teJjel legyen tJelOnk, lsten akaratJ 
lI yildllul bel1nUk. ct jele,,!; ki 'nagat általunk; ha "i~Jlnlr 
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100)'lon az! .ugja nekonk: igu az lsten ~S íRuak II II csc
lekedetei: jó ~ irgalmas az lsten, I jódga és irgalmaMJga 
",elmarad minden idllben; n 161cn szeret és azQkal pró
b!lfa mtg, akiket ueret. dc viszont akik IstenI SlcrcHk, nzok. 
nak mindenek egyarám jayakra vallnak. 

E hithoen növekeJ\'c, crllsbödve, növekedni fog bcnllllnk 
az lsten r.zcrelelénck biztal6 tudata: Istent köulcbb ércuUk 
magulIkh()1 és magunkat [sle/lhe.; ére~ni fogjuk, hogy n /I 
gondviscHI nagy ereje éi öriz", ke,eyc1me jelen van, vel ünk 
van mi ndig, iu "a" mibennank , $ önktnylelenol jő ajkunk"" 
II ' )101101 hilvallisa: ,Sem magus.ig, sem mélystg, Km 
semmi más teremtményei nem s13kan thal minket u [stcn 
surelméllll, mely van a mi urunk J~lUS K,iSZlus!Jan" 

E hil, C 1~lki emelkwettS\\g, nem II rts szólam, ncm hi,i 
k épzelődés vigy ábrándolés ; ez a iziv árt~lIan éi; szent vágya, 
minden hivő lélek örök eszménye, melynek megvan áldá,a i. 
az emberi tieire. 

" Annak a tudatnak, annak Ill ilnek, hogy . scmm; scm 
nakuztllat el minket Istcn nerelmétől ", megv3n az aldiu 
is az emberi életre ép úgy, mint a hitellenségnek átka . 

i\\in~1 mélyebbelI és komolyabban clmerOWnk a maGunk 
és mbok élei ének megfigyclt!sében, n emberi ,selelredetek 
viugálAú ban, annál inkább mcggyO~ödUnk arról, hogya 
legtObb bajnak, anyagi és crk lllcli romlásnak, cltgedetlen s~g
nek aligha más az oka, mi nt II igaz hit hiánya; t s hogy 
minden megelégedésnek, btkesso!gnck t1; nyugalomnak, lelki 
jólétnek, hida örömnek és ign boldogs.iglLik at lsten i Ze
rdet~ben való mélystgC$ hi t a mclegJgya. E hit ereje - ugy 
él'U'm, mindig úgy tapasztaltam - megszépiti számomra l z 
élctet. Hnyueb1J.é teszi nltg a napnak ragyogás.it ia. TObb 
csillugásl kOlcsllnOz a vi rágok kelyhének. E hitet tudva, érezve 
magamban, nem vcr le a fII!ila h)m, nem ejt ketséghe a c.a 
1Mb, ncm $zédit meg avaratlan Ilcrencse, a IIlrnév. és 
dics6iég, lelkem nem tpl t I~gvara~at. Reményeimct bl~tos 
alapra fekteli, hogy azok meg ne llcgyeoltsenek. Arra k~Sl-

, 
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tct, lIOgY mcgbecs01jenl egazlO!gemct; ISlcn áld1unak larl
um erlimct k muokakedvemet . vagyonomat t1; gazdasigomJt ; 
laten ncretettl lássam gyermekeim nemciben , mosolnh;l· 
ban, tC$ti k lelki fcjllklh ében; ugy ét jek, hoas litván 
mAsok az én cselekedeteimct, dictőit$ék a mennyei AtyM. 

Oh sokszor bilooyuh már igaznak, hogya hit emberét 
a vihar cl nem sodorja, a Slercnc~étlcn$ég C$ veszteKg t r
lete végkép le nem sultjl, meri n ludja, hogy anaplugaras 
égen felhőknek is kell olykor megjelenniök, katOnbtn II emberi 
mu nka oyomb .1ildis nem fakad. Csak az HŐ t1; napiirg"r 
tUDttes term~ktnyltO erejt hOlla meg a jA.adság &yOmOI+ 
"ét, I aU. egyiknek, .Ur m;l$iknak kimarad!sa hi.t.bavalóvá 
tesz minden munkat, mimlen uorgalmat ts odaadást. A hivő 
lé lek áldásainak kilejllkléléhcl is $l!lkségcl az élei mélysé
ge inek és magasságainak vált~kodsa Ha folytonosan vagy 
csak al orOIll, vagy csak a $Zcn vedés jc lentkczntk egyi k
milik ember életében, ez a jclenség megfoghatatlann1 t~nné 
az Islen jOságat t1; uertlct~1. 

De Istennek j6!J,gos eleje ts a benne való hit 'Idisa 
tp~n abban nyilvAnul ki,·altktp~n, hogy a legnagyobb 
mllystg OItn is magahoz tud lIleini, s a magald&.ban is 
vezetOje. i,Anylló1<l k támasza marad at embernek. Nm,s az 
tieinek oly mtlysl!gc, hova a hit e.ete és lsten szerclcle le 
ne érne, hol enyhltcni 1'$ kllnnyltcni ne tudna ; és nincs a, 
a tn3ga~ság. hol arra szUkstg ne volna, Al tld mélyst'~c a 
hit erej~nek J~ktet~sc nélkül Aldast nem termelOlyall u, 
mint az anyafOld kehc!én a mocsaras talaj. Meglojtja a ned
vtssig, elaH a viz bOIéJ;:e, , Jeg/el,ebb csak haszOlltala.n 
nOv~ny terem ott. Al emberi ui.ben is a ~envedts éi !iJ
dalOl" sulya alatt, ha hi~nylik a világflÓ s~gAr, kGnnyen 
ilonosl indulatok ébiwnek, tlet és világgyatOlcl támad. o., 
az lsten jWgában és $Zt~letébeo való ll itegymásut!n houa 
cl a mef,'t:nyhfilk és meskonnyebbOlés pillanalait, mikér~t a 
termli vOlgy Ol!!n eler szám,a nyitik a SI.ehbnél-Slcbb vlTág 
a naplúgá , mosolyira. Az ~Ict magasság.inak, v~g)·is az 
OfOmnck, a jól~t nck és boldogságnak hil nélkor uilMn ncm 
lehet tarlós az áldjs.a. Olyan az, mint azok a hrgyormok a 



'(nno!:u~,I!en. P>l'JJe.~. Itgel{"z(lr ho legk ' zelebb lal.l.l ~ up_ 
'Ugir, de taUn ~ppen ~,~rt. minden dísu'töl megfollljl, min
de n u t p5'!gtl leper/seh, mmdcn ncJ\'ét kiszh'ja, s bir elŐ 

ta n.lf'$Ugá r egyformán 1~1.ilja, mlgis mindíg kopár, mindig 
pu~ta. At az ~Ie, azonban. mely Icle ,'au hillel és lsten 
uereICl~\'el, s tigy ~rzi. hogy ezek nél kül nincs igaz /'.irömc 
k boIdogs:iga, - azokboz a lerOlhteti magaslatokhoz halOfl. 
Latos, melycke~ vadregényn erdöstg koronáz, vagy dll"n 
lenytuö 10, virág, bokor Inz kellcmt"$sé b kidNIGU.i; 
IMlyet mtgktrts a d.10I6 madár, hogy vidim tnekht-l 
~lfnkl,~. hol súv~n pihen mcg I f;bad t ember, me,1 új 
elŐl nyer további k!lzdelmérc: hol felejti dZ ember buji ' 
bölj'l, I minlha lelke sd.myra kelne, Istent lálja il mindenség 
minden pontián. az /'.i jelenlét.!1 érlii szíve mélyén. A hit nyo
mán mindenün áldás fakad. 

Oh u ISlen Jóságában h Iltreletében való igu hit 
mindenki nAlI1ár~ mindig 5ltp, gynnyörli maga$la!. ts e hit 
erejr megbecsOlheleUen áldása minden életnek El kölcsOnö· 
lIlU oly fennRge5 ll)rt~ntlmi jelelllWgel kÖlÖk időkrrszóló 
tf klllcsi s;dy! a Jél U$ ~Iel~nek ti mliklld.!sének. Ez avaUa 
rAl aposloll a jézusi eumék ftradhatllllan munk;i$oivA. A hil 
e.eje ti j611evő áldása ftnyletl Il,indazoknak életében. akik 
v~lalla n emberiség va llási, trkölc$i és .tellemi életének 
ir'nylrói ts megvilágosil6i voltak. At I.tcn sterelctében való 
,endlthettllen hil éli ama dicső elődeink lelkében, akik il 

mull idők nag)' Ir üzdelme,ben, mikor hilcuméinkérl h ign
dlaink~rI élei-halil harCOl kellen vIvni, egyházunk nem q,')'
wel $lIlytdö haji'jál megmenltUék, a csapkodó és hánykodó 
hulUmoI<Nn fennlarlott.ik. S meri 6gy élezték. hogy neki k 
női első sorban a J~zus I»IOflló $zóu!a : .Ne lélj klCliny 
IiCreg, mtrl letszell il ti atyiloknak . hogy adjon nektek orsz1-
got'; meri hiuék, Ilogy _at i~uságOI útjában SClllml fel nelll 
1:Irlóltal hatja~; mert lelkükbe volt ilVa a szenl igatst~. hOGY 
.eGY al ISIen s nincs IIIh ci kivüle": ~ a ,égi alapOt meg· 
IIr101lik; mikor lehcteu epl tellek , hogy mi, egy ooldo~~bb 
kv< buzgó &yermekd lovi bb épi1he$sUnk. s a haladh es 
fe jllklk oly lILlIi:a. la!t.a JUHunk, hol biz10snak I~thltjuk 

, 

.' 

jOWnktl s 10vább. IOllebb emelked1!sunkel. Oh IcIll:I-e vala
kintk Hlbb jogosuhs!ga IZ apostol suvainak I\;Ingolll\As!rl 
mini nekUnk? Hinen rgtn IlIrltntlmUnk anMk a bi.OI1 y
tAga, hogy .semmi Km sukaszthat el minkel II hlcn Sle
relmét!)l" I 

A hit áldh! Illa is olt van mindenűlt. hol • lel kek az 
lsten neleteltnek t •• ~I ~ben magas.a emelkednek. Oli un 
ama boldog és mcgeltgeden tpl;!.d tleltbeu. melyMk lagjai 
S1ivtben. lel k~ben II legliu1;1.bh ittldet fmye lug!r.ik. mildnl 
a vó)lgy Oltn a j!ISZ; nap$úg!f. A hil áldása a. a meg_OIlY_ 
nyebbDlés és megnyugv1s is. mtly 5Ze~lleink tl~Ulése 
!!lIlItI; fájdalmunkat megenyhiti h el.iselllelüvé ICIzi. Ez az, 
ami bekll1i a vmő Kbel. meggyógyitja a lelki filjdalmat, 
békél és nyugalmat szálIii a vihartó kebelbe. VII!gOI gy ujl a 
sIltélségllen, lijahb reményt kelt 3 csoggedés. a sikertelenség 
és rcménylclen5ég leSlljtó pillanataiban És a. emberi kebel 
t..!ktje k nyugalma, II lelki megvilágo!odh és minden meg
újuló reménys.o!g, • hil világinak e magaslatai. I anna k min
den áldasa miud-mind azl besdlik nekOnk, hogy "itm 
magaSSi\g, sem m~lys4. Km IItmmi m.b Itremtmt'ny ti nem 
pahszlbal minket az Illen szerelmétől mdy ~an a mi unmk 
Jtzus Krisztusban." 

Tekintsetek .:sak s.aját t ltNekrt és az ismer6s ~tld;lkra. 
aliai. s le~clctlcn meg nenl látnotok. hO!,'Y at Islcn !óUg.ban 
és ucrctetébcn ~aló hitnek mily nagy Aldasa van minden 
tletre. A mi egyhbunk i$ mindig 3fJa tOrekcdell. hogy min~1 
nagyobb mértékben érellesse a hit erejt nek j1JUá13 uiwk
ban. LegsJttnltbb d\ja voU, mintl közelebb emelni II emberi 
3 hit uirnyain Istcnt'ber. E uó ... .!k is e lllgy ctl polgila
tAban án. Vajha m;nél mo"liaubbra emelnéllCk bennünket II 
itt c\h~ngzó fSZmt'k a hil világtbJn l Vaiha a jelen alkalom is 
erősebbé teile volna hitanket Islenben, s keblOnk amat érzel
mé ben 1:llsuntk meg Ald,ba I!telOnkG<l, mdr ama teg~rehb 
lI;l vallásra kéSZlet bennünkel minden időben. hogy "semmi 
Km szakauthat el m(nkel lsten $le,d métól" An,en. 


