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'" 
Ker, hiwk ! Mi mindny~ j~n Jtzu~ kOnt"in~k ,"alJjuk 

magunkat. of há l azok ,"agyunk-l" \'~lób", is? IOlclOnkel 
teTteinket a Jézus éle/éllel s tenei1lez h sonllwa , nem érzOn k ~ 
ma~unk blln hiányt, hibáI, ~-~rló$Agol. 3mdyet pótolni. jav!. 
tam kellene? en a magam r~Sléröl nem t.lrlózkOOO:n dőtle. 
Ick nyillan b(o<alfani fog )"alkoduimat, i hinem, hogy lelki
ismeretes Onl'iugáJat utAn ti is hajlandók Icsuek u enyém_ 
hez hasonló , 'aIlomásI tenni. 501 meg \'ag)'ok gyóz(xh"e arról, 
l\Qgy f'ddig i mulaslla:.ail0k crzctében erŐ$ ,'ágy ~$ nemes 
clh,ÜlO,ás toimadl ui"etekben Jézus útmutatasa szerint Icn
ni. áldozn i Itgd rál(á bll java ink, intézményeink érdekében. 
E~n a meggyőződésben, rtmélem, ntm leu céllala n munka 
ma; lanilj~m . melynek tárg)'ál e kérd <!s~n fuglalhalom 
össze: • H(){:)'a" kell teljesUenUnk - j élu ~ példáját kOvctően _ 
G.lLidunk, hazánk, I'allá~un k és embert irs.aink irinli köte
t.!ssigein ket ? Mig e nagylontl)Sdgú kérdes egyes pon t jair, 
küliJn-külön megfelelek, nagf örömei oko~na szive mne k, ha 
~It!n k figyelemmel halll:atnátok meg egy'lera beszWeme1. 

L 

KCl\'essllk jézus példáját el őuör a család i..tmi köte
lessqek betöUesében. Hisu n j ézus maga kedves családi 
körben , példás életCI, szorgalmas kezii U QI6k gondoz,b a 
mellcll . Gyarapodol1 bOlcseuégben, testt nek állapotjáb.3n, 
lSlen és emberek előtt val6 kedvességben' . Ker, uülők ! 

Meg I'an-e bennetck a. a !lszteletremelt6 törekvés. hogy 
tiszta élettel, j6 lettekkel példái adjalok fe)löd6 gyermekeitek
nek? Vagy lalán ali hinite k, hogy csup!n .wbeH i nt~ssel , 
tan iIksai cleget khetlek nevelői kötelesstgeiteknek ? j61 
jCl:Yeu elek meg, a pHdaadá;; nelkal ,'alo tanitás oly hlmlr 
elmosód ik a gyermek emlékeutéb6I, mim mikor egy fest6i 
u ép$egben gazdag, gyönyörű tájnak a képe nem közvetlen 
lAtb útj.ln nyomut be szl ' i1nkbe, hane m ad C$3.k mil.~k ~
IrAsa , vagy el\)o'Szél~se i!.ltal ismerjOk meg Ha pelhg ló ta
nicuitokka\ foly!oll ell e nkező dolgot cselekesztek, akk~r 
meg úll' teSl!ek, mlllt az az ember, aki Slllntelcnlll bUI.d ltp 
t~rQil a be~-sDldes élt!le, de maga nlind(g)"rt: bele .. s,k a 

\ 
• 

lopás ban~""_ lia tehAt azt akarjjtok, h 'Il' sri,'t/ek m~g .. ta 
iI1nlelmes beslédm ' Jol U jillill.Jn el , némulj~nak tl öljkaito. 
kon a jói~ltlt sert6, álkotSZÓfó uenn)'« szavak,ICltndOljCin 
meg a neml'S gondola tokat kÚII,j tinta besztd lj, azt 
óhajlj!I<)k , hogy gl"frmek~lek az ~Idi_ munUt megktd. 
"eljék, ne a restsé&: plrnJ.jil.n heverve, de , munkamez6n 
seréoren dolgo.va adjátok jó taná=itohl. Vall boss.!. ki"'n_ 
játok- e nevel ni kilod edeileket ? EI6bb magatok mondjatok 
"Id-:l imádságot gy~mek~tek ursaság.i~n, s csak IluLi" 
tanitsálok ök~1 ls ten tiszteletf re . EnilxrlxcsOI~re aklrjálok-f 
n oktatni a tbsadalom jövö mu nkásait ? Tanusltnlok szlves 
jóindulalot, nemes bi nJ.smódot embell&rsaitok i.inl. Cuki, 
il)'en feltételek mellell d rh 3tj.itok, hol)' gye,~keitek _I~ten 

és emberek elöli való kOOvfu~glxn- gyarapOdjanak , 
jo!zust t i zen k~t hes korilb.3n 5l 010, m~cukka l viszik a 

~ruzsJ.lfmi templomlNt. Mikor j015d ts Mir~ hazafelé In_ 
dulnak, útközben ts. reveszik g)'ermekük elmar3d.i~ i, Sietve. 
aggódó szlv" el ttmek vissza a f6,·ár~ b.3, I midőn , kii!ded 
Jhust megtal;IJják, az Ml'S3.Il)'a szelid uemrehilny.tssal igy 
feddi gyermekét: . f tam I miért cselekOOt.!t igy mi"dank ? 
Ime a le atyád ts t n Mgy bánattal keresnnk vaTa tégt,j,' 
Kedves szül6k! "'~g van-e közöttetek az a ,z~p ,zokk, 
hogy a ILI rangok lemplomb3 hivO s.rlI ,·~ra magatok mellé 
"egyétek, , al Úr h.ir,l.b.3 \'ezes5ttek ~rtllllan kit<ledeittket? 
S ~a az i,teniIlSI~lctnek ,·tge van, kelesi~k- e .n~gy bánat
tal", féltő aggodalom mal gyermekeiteket, hogy magatokkal 
haza"igyt!ek -a kOO I'u csalAdi körbe? A,'ag)' tg)',ihalJn 
kit erj~ e gondosságotok, figyelmetek arra , hogy mindigtud
jAtok. hol ~anna k s merre jj rnak gyermekeitek? S ha érte
s~lIOk, hogy az utc.ikon c~lt~lan úl bolyonganak, vagy ~ 
t1rsaságbl ,'egyatlck, elind~ltok e kerestsnt re, miként a ió 
ph zlol Ilet ll: II el '~,'edr kis l>ár1nyk :l.it I6lktresni s az el
hagyott nyájhoz ,'iuzIlcrdni? Vigyuzaiok, hogy azok közal, 
ki~et a jó li!en gondodstokra bilOl:, egy ii CI nr ,·tsZSZen. 
s6t hel)'es ir~ n)'ú ntvelbtek ~ltll mindny!j!n tkn!k csaUd
tngokká S hasznos emberekki! váljanak l ., 

jhuI, ha nemes munkája közben tlfiradoll. pihenIl he--



• 

Iyfol ren~n I csalj,,; kGrI ,'~IUllo!l.l. A bethjniai Lb!. 
I'(y»etii hai'<'k'ban. 1101 • szQfg.lmas ",UrU ts jó/dkn 
M.ln~ \"f:ndt~.lCrttő I.trv~stggtl fogadták. IOk$lO' 111~11 
édd ")'ugaJ<>tnla A kiHi menyegzőbe n, e ktdves euládi 
Onntpll)"f:n, ".~ minden atron a HUla Ol"Öm f~nye sugá.zou, 
kd.lStgg~1 OSllOwn a fölvidúll lelkek I6knlvében. Kcr. 
hl~ck J A h}lfr'ss'tő nyug.ll,'mm, a nemCI ~S tinla örömIlkre 
minden munkbemt>emck joga v~n. IMt li hol h hugyan 
lU: klá/olI!: Illik"; a pihcn~sre sunt órákat? FAjdalommai 
t3p11sztalom, ""lY a «<'ndes nyugalom jdei~n Ort'i,;"l lesz a 
a.alAd, hajltk. s n:rgnépc$Olnek 3 Mlill'aMOI mlllat6hdyck. 
M,,1I6 v~gyll s;dnck n cllIlx!rck UrUgNni a~ érl~ki Syll
nyOrok hab16 poharát. Pedig az a habzó pohár mennyi 
~jnak b keser6segnek \'.tlik r",d.s.hj t Mily sok li,szctü. 
m.e, leutcg~ b.'lntalmazA.,a inCetli a ci l'akooásra könnyen 
IvhlN.nó tmbl'reketl S hn egy ily dorbi!wlá. ut:l.n elerkuik 
3 dol"lI:tC\'fl; dr,,~ ideje, bizOl!}' nem újult e. lh'el, de el
l(Nt1pull 1~lekkc1. kimeriill I~Sl1tl foglok rendeli munkái'okho,. 
S mi II erednl.!ny? A Jó hirnév beszennyezése meltell anyagi 
kjr, Icsli 101111&5 és késő Mnll I 

Óh menn)'i\'cJ más, m,ly üdhő hat.is.-, a cuUdi körbet! 
\"110 Jlillent!s. A csal;!di kl'ir egy szent hdy, amely korlátol< 
kil1é ~loritja a ki csaponf!3sra hajló SItn \'wélycket. A C5.1-

lidi k", ártatlan gyermekek édes otthona. akik élénk ligye
lemmd h:lllgatj.ilt, lesik Sl3\'a,tokat, tetteitekcI, I Igy jelen
kIDlt nnmtrs.:klctn', IJSZlcss~ges támlgAsr.t és m3ga\'istltlre 
,nl l keJ~cs kÖfbtn, cgy. kél jó emberelek biutmas társ;l
sAg.iban meg~itathaljátok 0Gyes. bajo~ dolgaitokal, csatádi 
trJckellCkcl, $ Itlt~rhaljjtl)k őszinten llkelek ~",ét . b.in3. 
tál. súl nem hiba. ha mtghiU be!;úlgcléstek ktlzOIl ntha· 
neh. mcg.-sen.11I1 a bar;1t~g pohara. s megszólal a tenc o!-s 
ének \'id!msjg;a derilő. dallamos hangja. Cslk az a fada
kitt. bog)' at Öl"ilm ptllJnalaiban se leledkezzetek meg em
beri mlllósJj:.OI,'krol Al tl)(n piheno!-s n.m idől~kozLis ; 11.1 

\I)·.n I'jhen~1 Imell<:l1. hog)" testet·lelket cgylf.inl felad il. 
neme.,itőlfi hat magawkra, s jótekonyan g}'.rmekeil~ k 
10V0Jm .. 

I 
• 

I 

• 

JhU5 .n~ed.tmu ~S jó gycnnck volt. J::lct~ u'o!$<', 
pjtlJna\aih.1n a k~nl alatt zokogó Mti anyj.!.t • 5Qvakk;o1 
aj.ln lja tegk.d\~'-Cbb t.nltdn)"~n3k, Jjno5nak ligyelmfbe : 
. Im hol a le any~d' M~~ ulolsó gondotala i, 3~ Mesanyj.1. 
ról "aló gyl"lngéd gondolleadás ! Kcdv<."$ syennekck! A ti jó 
szDleilek ~k u t kivllnjik l<'i!eu,k. hog)' eng~lclm''$tk es jó 
magaviselcti,ek legyetek De ell m~ltlln mt"gk iv:lnhatj.ik. Il i
ncn éde' 3ny,s tok mc!e'lgct<'i kehlfn ni"tátok at élet cl!.Ö 
t,spl;!l~kjl; az ö gyOngéd karja ringa'QlI ftlel ,slomb3: a~ ő 
gondns keze 6\'011, II virrasztott tjj.~en át aggódó 5li""el, 
könnyező szemmel bIIksdt~k M~t1. Um <!tlcs a~lok kO~d, 

l.-Irad, törődi k, hogy mcgslc rcne n.imoto~'a a mintlcnT,api 
kenye ret o!-l! unksfgel ",hhal,,!. AI'aG)' nem ,116- (', hogy li 
ncretellel, engtdelme$~cl, ni\'iódggal tiusst1ek .isua 
foirad.lmaiht1 ! 

Hozzáwk is ,'an egy p.ir na"am felnöttek, nők o!-l! 
r~rl iak . ki kre . jó Is;e" orrg szlllők gondoui-ál bllla. ot 
I:ondouiitok-e óke! nemti jóakarattal? Vagy I~l.!.n SoljniljJ. 
tok lőlü k azt a daraOOc$b kenyeret is. ~mclyct naponként 
t;\ ll!ál,isukra adngmtok, I elpanaszoljátok mindenllintk, hogy 
mmlkatchetetlen ~le\{\kkcl mily nal:)' terhetekre vannak ? 
Eml"kezttlck CSol k visIza gyennc kkorO'okral A li jó szQllli
tek Onftl~ldozó gondolSággaJ nl.'\·eltek titeket; ba r~sZJ k 

voltatok, h~ lejllkr. M na tot ~ s sZ~)'en l hozlatok, hiMI",,"1 
gyöngéden tak~rgaIUk : sok~zo r f~j! • lc1kn k. lajgQtt s,ivOk 
miallal(>k, s titkon huUa!1,ik is kőnnyeiket , dc panas.zukal 
whasem vintk a " it~g tl~. AzUn m~ gondoljatok arra, 
hOJ;Y bon.itok i$ elt,ke.ik majd az ~Iet han)"3lló kora, ami· 
dón ti is gyerme keitek jóind1llatAra lesztek ,lia Iv" De rcm~l
beliek· e lőlO k nÍl'es t1mogalásT, ba szemük láltir~ dUT\·Jn 
es rn05lOh.1n b..in tok aJokkal, akiknek I!!en után a 1et,'IUbbtt 
kOll0nhellck? Óh vegyétá Idkclekre koszoru! k/lMnk 
emn inté~l ! 

.Hog)' _k _ld I>ü ..... _ 

A Ii.ok • _k _Dd~ 
Ne ~.., .. f"'«l~ MIo<!.
Ti$.l.T<lcl apód.1 Ó~ anyMJ.!." 
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Ime föln", lal~m cl 6Uclek a család iránti lcö l~les$tgein_ 

kel . Ha e köteless~geket hiven belölljOk, ak ~(lr Onbizalom_ 
mal foghatunk an'I kotelc5llég~k tdjcslltsthcL is, amelyeklcel 
Ilaunk, e szélcskOrr. család iráni tartozunk. E tekintetben 
is fogadjuk ufveun Jéz"s I'olnnllatbál. 

n. 
Az evangéliumokban nem lalAlunk egyetlen fOljcgyz~st, 

mely I1t bizonyItanA, hogy JélUS közhiva talt \'.tIiaU hauja 
srolgáJal:lra. S ~r édes Odvlhitönk Izomon,an látta polgár
t.irsainak nyomaszió helylcttl a római zsarnokság Gnkénycs 
uralma alaII; bár jól i~me rle Izrael népének cgy sldbad ts 
független haza ir~n l Iáplj!1 rem~nyeit, v.lgyait, 4br4nd}<tit : 
soha egy pillanatra um jutOIt euébe, hogy e vágyak ts 
remények mcgvalósi l4sára kezé be ragadja a vezéri lohogót, ~ 
maga kOré gyajtse a honfi~ k elsdnl és lelkes láborát. 
Nem I Hivat:lsa más térre szólltolla. S ~n m~gis, mindezek 
ellenére is hal!rozottan 4111lom, hogy Jézus legGn zctlenehb 
~S tcgönfeláldozóbb I,azafi volt, Me,' nemcsak azt tartom 
nemzeti h6snek, aki haz~ja 1zabadságMot Mlran föláldona 
élctét a csalamez6n; nemcsak azt neveum igazi honfinak, 
ki egy ország hajóját bill0S kénel kormányozza a jóllét 
és gazdagság viruló partja felé; ncm is csak azt, ki a nem
zeti tlntud~t ébren tésére, fokods:l.ra - mOvészi becsvágytól 
sarkalva _ megragadó Itépekben, nobrOkban, sdrnyaló 
kölleményekl>cn visnalOkrözleli a muH id6k tclkél, sze!le· 
mét, kUzdellneil és diadalai!. jó hazafi lehet az ember bár
mely munkakörben, ha azt az állásI, hivalásAt, amelyre vál · 
lalkozott, hiven és lelkiismeretesen belölti. 

És volt-c valaha ember, aki tisztább szándékkal , ma
gasabb eslmény~kt61 ihletve, !Idvösebb eredménynyel löltOlle 
volna be hivatásAt, mint a n'árcti .iclimester fi a? ! S mikép
pen gondolta a legnagyobb emberbarát, hogy haz~ja üdvtt 
kgildi&O!'abban munk'lJa 1 Ó .Iapji\lan, talpkövciben kivánb 
azilirdd.1i tenni haz.tja romlAinak indull ~pUletét. Ó az egyes 
C'Ök~dllk ~~es feilödb~t61 v~rta a nemzeti ~lel 
fájlnak virAa;bI bonllWt, termök~penégét. Ö meg akarta 
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i~vltani ~rk!l'e:sO k h<!n al tgyu 'mnpolg:lrokat, I Igy munkAIni 
III egéR hala boldog~g~t. Mc., mi bizll)l;ltja leginkább 
egy ontAg haladlisA. , s a mOvell államok 5(I,:\b& emelkede
st,? Nemde a haU! igaz érJektil UQLgAló honfiak !lO
S4!gc, mcgbizhal~gd tS ildozalk«.~1 De lehet-e .. 6 
,(lIdlllctle" ho~gr(l, • ennek alapián AldislI Ujesz,6 mun_ 
káss.:ll('61, hol hi:lnyzi k a, c.k!lksi cr6k ts jellembeli tulaj
donsAgok jó'a it~n11t6-, •• ép tettekre buzdi ló I\a\.i$o'l? uhd-e 
slÓ gyanllsilhalallan mcghizhatódgfÓl, hol II kap.sidg mohó 
vágya Ol t laPPJ"g II uh'ck mélyén. , elós Slenvtd~Jl yt 
hal almosodva 011 rabolja meg II kOZ\'lIl:)'onl, ahol erre tp
pen alkalma nyílik? lchd·e nO " emu lildmalkés~g'úl, 
hol cgyc$tk t.6;w.kosúgll halalm, trdekból kifQ!izlja II ltg

szegényebb lIepO$".ily nehh mll"kAban izzadó gyermekeit? 
Kérd em tehál, midőn Jo!zus a hala szolgl1alnwm ~1I"u Mn
fit.1rsainak erkOlcsi JlIeg,ijul~sa ~rJekében egén at Onfcl.:ll
dOl.bit: menő hO~ggel IOIlOlle be JlIlgaulos bivalád.I, 
egyszersmind nem ad la e legf~n~geKbb bizonyllékait hazája 
ir;!.nti ktllclessége kiváló tctjesllés,;nek 1 

Ker. Hivek I Mint minden müvel1 államban, ugya mi 
huánkban is kUl rm l~lc ;lilás,;, fog lalkozás'; emberelt lak
nak Egyiknek hivalAsa a lOrvényhoz.:ls, másiknak az igaz
ságszolgáltaMs. Egyik a nem.eti irodalom, másik a haldi 
mf,vcszct szolg!lalAba SIcgOdik. Ncmclyck a nél/nevelés 
áldásos mnllkaj"\h~n f.lradoznak, mások iflllrr~I, kereskedelem· 
mel és f1lldmivclésse l 10glfilkozn.1k De mindannyian ba,a· 
fias ktltcl enéJ>cl Icljcsilhelllck, h~ sajdt munkakOrükboen 
hccsll!cllcl ~s kilarló szorgalommal dolgonnak. Mert m,m;l 
löbb anyagi éli szellemi kincset termelnek az egyeli honpol
g",ok, li ezálUI menlől ;obbln kinorltj~k a kOlföld elme.,cr. 
mékeit, ipardkkeit és gabonilit, ann41 ön;lllóbb, rgytlllbb, 
mOvellebb él gazdagabb Icu az egés~ nemlcl. Azonban 
bármily Sl~p sikerrel oldjdk is meg fOlallalukat u e~)'es 
honfiak kOIOn.külön, de ba egym'sra iri\IYk..-dnek; ha egy· 
m!, n,cgrOnláaAra bosszoi1erveket kov4csolnak, s on;z4gunk 
"dolt földi~1 a ~rtviUong:lsok áldatlan csallttfrt,'é dlt .. z
talják : ily körOlmt'nyck köllll1 ren,élhct6·e lIaMnknak crőboen, 
fényben, hallIlomban való gyarapodba, flIllendBJbe?l 



Maj;a jéLlI S i ~ j61 1~IUC ltc Dl CR)'cIl ctlcnkedél lomool6 
hatAsá t ! hi ileu tl'p-1sz t,llhatla $aj' t népén S midő n látj~ 
nemze ténck sdthll1.6 III.eh c!!dt, honlihAn,l ta l>;on ily ilivrc
haró crll vel l.irja fcl a Ilu~ztuló Jeruzsjlem képéhen haúja 
'vml~$át : .Jcrll7.d lcm I Jc,uu Mcm I ki mej;!IIöd a 11Iólét~kat , 
N mcgkÖ\"czcd alókat, kik tchouád bocs.'illalnak, mennyi
uer akariam el:yb~l:yUj tcni a Ic liailLli , mikCllpcn a tyuk az 
ő fiail tgyhegylljli n árnya l ahi, CS IIcrn aka'álOk) Ime u érl 
a li rn.zfItok !,uszla Icszen.· Egy mbik alkalommal szinlén 
hasonló cl lclembell nyi latkoz ik , 11l0l1dvoin ; ""Unden orsdg, 
amely magáhall meghasonl ik, elpusz tul.' 

A meghasonlás, a IloIrtoskotlb bizony régi átoksuly 
a mi édl!S halAnkOlI is, $ .tgy.f!1:ü'lk tOrtén" oh mily sok
filor ~lörvc honyatla erőnk ". A magyDmok a magyar e11en 
való kOzdclll1e, II ICllvé,Mbordk , h'uynor meg hányszor 
sodorlák IlCll1 l e1i lélOnkel a véQ puu tulA$ sz~lc rc l Avagy II 

napjainkban duló érdekha,cok és párIILIsák nem lépik·c da 
rabokra hazánkn.tk, e közös édes anyának szivct ? l S e jó 
anya _ gyermekeinck egységhonló viszá lykoo;is;\t látva -
panaszos hangon zokog a kOllllvd ; 

.!'iai"" l" I~)' oI" XlI" k. 
Nem I"hol " h"In bOt,I<'9:" 

Ól1ajljátok-C szlvelekhől drilga honul lk fIlIvirulásál, 
bohlogsagál ? Törekedjetek, Mrmi legyen is log\alko~ástok , 
lJtk~s osnhanghall, ellyc1crtó jóakaraItal ~~gczni kOleless/:· 
geiteket. I akkor "a haza fényre derOI". 

Még csak egy szép jellemvonását cmlltcm 101 Jézus 
hazafia6 magatartásán,ik , O rajongoon szeretle ulIl'sugaras 
slOJlIlOldjct, 1101 a r(:t tarka virágai, a l11ez,~ szines liliomai 
1A,~ság'ban szőtte gycrl11ckálmait, rajtOIgatta iljuságának 
ábr~ndkt[>eit . Lclkc61llt IIadja fénycs mult ján, 5 mély Mnatot 
érzett i.Zlv~ben annak folytonos hanyatlása Iniatt. OC mimten 
hib.i.la, Mnc, nyOlllorusAga mellett is uerttte, mc,t hiszen 
az Ov~ volt. Nem is vAgyott fOha idegen oruágba. Mc~ 
volt győzöd,·c arrÓl, hogy cuk,s honfltMui kOf~ben tOII.het. 
be vJlóban hivatását; ou, allol al Ovéivcl rokon nemzell es 

, 

• o 

vall ,b l cszmények dQoogtalták Illeg [lOlgtrl~rs;Il u t.ét : QU, 
hol a~ II t dc. any a nyelv~t mcgé'Wte a IcgCgymfÜhb ha
lasz es v;!mSlcdll is. S b~ r nern letének h11:1.IIan tiai 01!l1)1-
tck , rága lmulák, suly'" vAdakat t;lmautottak elll:n~ soha-

o 

!;Cm gondolt ana, hogy honlalan bujdOiánal mcntse l1~g 
drága ~Ielét. Ou halt mcg áldQtt mu'ká$$.iga S1Íntc.~n: 
haút- f()f lÚn l leretelt tOldjtn , 

Jhus hautiúg' nak c gyOn)·O,ü jellemvon;lYra gQn
dolva, Onkénl ell~nkbe jul, • mély hont iWnallal t6lti el 
szivIlnket polgárlársainknak e hadból nil! tOmeges kiván_ 
dorIba. Mintha cuk at inség tanytia vnlna Magyaro,. Ug, 
s minlha .ranyhcgy~k!>cn b6~~l kwntk a kIr 110kl , oly mq. 
döbbentő súnihan áramlik népOnk idegen Ofsdgba.! Hát 
Munk földjtnek aranykalászt termelŐ IÓnas.i.ga, ásvAnYOlkban. 
ércckbcn gazdag hegyei , lsten ildotU völgyei, hJlma; ntm 
nyujlanak·e kellő mcgcllltlé! i módot minden 5lOtgalmas 
HJr~ kv~, 1i honfi $z~mára ? Megengedem én, hogy Amerrka 
kormos levcglljU gy~ r3iba n, sOIét, ~gésZ!légt~le n Wnyáiban 
_ lestet, lelket $O.VMzIÓ nll'nk~h·al _ tObb pénzt mcg It
het kcresni, mini iUhOtl a szabad természet nyilt Olén; dc 
mit ér ez, ha QIt kUnn ncm ér1ik nyel~teket, nem érzik 
sz/vetek dobogás;1t, s e mellett mindig ott s;cjogrra lelkctek
bell annak tul/a la, hQgy "illn hazátok, alnclyért tenni, ál
dozni oly cdes Oröm a IlonliSZlvnele, d~ amelylól ,'aló hGtlen 
elszakadás a hata~ r ll1ássnl halálIls bCrn be<:stelcn bélyeg~l 
sUtné homlokotokral Azbt nillcs hóbb óhajt~som, minthogy: 
,oltalmazzon a~ Úr tilekct aitól, hogy az atyáitokiói Inafa~t 

~lent örökséget" , e drága halál akár önként. akár. ~cs
suv,j (sAbltók IIUICS2~lésért hiltlenOl elhagy jAtok I HI~)lélck 
cl, hogy itthon _ rokOnSliyek kedves kOr~lICn - $Okkal 
jobb illi a mindennapi kcn)"~r. mint idegen földOn, hOli az 
nzteti világ kalmArlelkli válIalkOlrói a bev'\ndQrlott ~,unká5-
ban nCm az Isterr képt,e atkotntt cn.lICft, hancm a IO,"wcl
merll munkaerŐt tekintik csupán, 3mcly~t a ItgtmllCrielle
nebh módon illYcktlllek klzdkm.tllyolni. ts higyjétek .. el, 
holt)' amidlln e holl hJtál3in !>cIGI saj.it hivJl;islQkal IC.Jk1ls+ 
Incrctcscn betOltitck, ~gyutUI hal!tokat is hh·cII szolg~lj.l1nk, 



a Olcll nck jó)!~IC, (1(II'e, ~I<I~sa Vi~sl~hal ... áIOk, Illl és <rolln _ 
kAS gyf rmck ~ i ", . 

AZ01loo n bá rmily hasznos ",unkáss.áSu' f<jl.ckk is k, 
hu!lok nJcké~n . igu A" boldogok csak "gy lehellek, hJ 
"all!SOluk i.ánli kOlclcss.'gcildcl is bdüllilek. 

I ll , 

H .. gy \'alamely I' rgya! vagy lu lajdonl 'g az.ill " legbe
~.il lht'Si O n k . s a tnag:u llk és mások j.w.:l t.l fc r~ 1II1J5s"k, mil1_ 
denekel" H sZOk>égC5, hogy azl alapi/S311 megism~rj ltk. ,Iz a 
f~ ldm i,·cs. "ki nem i. mcri ketlŐCII U;llllólöldj~rlck tcrfll 1ik~_ 
pCSst'g~I , s Igy ninel 1int'ban a u al, hogy milélc Inagl-aknt 
Ilin lstn anna k barázd~ I INI , aligha fog hor.u5 idejfn dus ka. 
lá szoklt raka rila" , {Sn ro!~. Az az orvos. akinek nin(s elég 
l<ijékolo l1sága a kOlOnfélc növényekIlCk, virjgo~llak a beleg 
SZcrl"cWrc való gyóg)'it6 hatásáról, IIcm filJ: jótékor'yan 
k(lzrcmunUlni u tsés.uégi ,-iszonyok ja"uLls-ira. 

[gy vagyunk a val~ssal i5, ker. hivek! H~ a mi >,al
lásunk vigasztaló, gyógyiló és erkil ksl\emt'Sll lI hat~sl ~ya_ 
korolllaison lelki élclil!1kre, legelső fcladalllnk, hogy annak 
szeltemét, I~nyegél, irAllyell'cit behatóa n megii l1lerj1lk. Ehben 
a tekin!Clben is. példát vdtctltnk nagy mC\ lerO nkt~1. Jélus 
m ielőU tanitani h,deU ,'olna, alapoll3n At1anulm~nyolla ősei 
,'a1l150s irodalmd!. Jól i,merle a ,"6~e~i lőrvények és pró
fétai iratok drága eyOngyeil. örll kbl'Csfl gondolalait. és jól 
ismer te azoknak tilCS formaságokra ,'czelö r~ndcletcit. ~
lelle kllIalok azt. ami Illuló éTlékű fi rtszsurinl "aló, ami 
kizáróan helyi és nemzeli érdekel szolgM; de megla!.-
1.l1Ia, S tanl lásaiban ~ rték~sitel!c a. ölök és cj:}'clcmes iga.
s:.~okal tartalmazó l\ilcszmékel, erkolcsi elveket. Úgy tCII. 
minI u al épitó me~lel, aki bár $Ok uj anyaggaL rendel
kezIk, a ,~gi hiznak ép ko;eil. léll áil is fülha$ln~ljJ épitkc
,o',;o'hez. dc kiváló lorlllaérztke, mOvésú ihlele fotfogásban, 
le"'llcn ts kivitelben egéne" ilj és eledeli mOvcl alkOI. 

~ JhULnemcllk ismerle s alkalmazia lanllás.1iban 
nemzete vall'~nak "'jil fdfog.iu,-al meg~eycz6 parancso' 
latait, h.lncm azok ~.ednl is éh ts c~leketlcl1 . • Ne ~1IdoI-

l 

, 

" 
j~lok - "Ig~n".lnd - hogy IOltc", 'a I!lry~ "yck és prófWk
Mk cl1ö,lést",: ncm jOlle"'. hogy UI cUI).Mjem, hanem 
ink~bb, hogy bo:IOII~IIl·. ts bclllllöllc. Nem ,"gy m;nl • 
fnriuusok. ~kik a töt~t"y belfo jéhe. ragallkoo"a .mcgM •• 
máll.tk a ",cnl;\I, a kapJOl. a kömén)'I, dc clhJl:)'l1lk u 
irgalmasságol és HJk~!~ICU"gcl'; akik az "Icák slcQlctcin 
ll"€)' l-ljj;ll imJ,lkollak, dc .a hOSilU klln)'!lrgo!$ek filh~ 

alan kifOSlIOn~k a sug~ny IIlffgytk h~dt .. : akik m,kV< 
alamizsnái ~.IOIJ"allak. si poláJ~1 "olliJk m3gukra a ~Iró
kel,l k ligyclroél, hogy "az embereklől dic~"'lcl n)'e,jenck" . 
Dc be tCIl1l!tC J~~us 3 l~rv~lIy lényeg"l , SlcllcLn~l: IlelMOltc 
,igy, hogy ,.soha hűnt nem =lck,·~'I(. sem petli~ 1hlOl<ú~ 

u " sz.ijAban rn:m lal;\llal~k " : belü1lö11c ~gy. ~y .,SZC"C 
J"I és jől ICU"; a bBnO$Ok, u cnvtd6k ~ ludai' 
13110k társa~ágll1, mJga mOll(l.1, nCm az ~S~5lsé~c-
seknek, h.'nclll 3 llelegekm'k >,nn szükségü k orVO.ra, I a 
Ic!~i ~k!)ka.L e,kölesl s.l.llláhl, hén.\kat meg~~rltolia , 
SlÓ~31 bo.'lOlU)l1c a ,'all;\~i IOrvt<n)'ckcl ulY\"cl, I~k"kktl, 

élettel, {selekedelio:) ! 
Jhus péld~ja s~erinlllekllnk is mej( kell ismernünk I IlcIM. 

IcnllnK vallbunk Igazságait. Mindcnek elóll hldllunk kell, bogy 
a tni egy ISlenllnk minden emllcrnek esy~ránl ucrdll ttles 
Alyp, aki " lelooUl az " napjAI mind a Jókra. mind a go
nO$Zokra"; aki _ meri lélek _ nem syonyll,koklik 3 I<'SI 
innya,~alds.l.l)lI,,_ a csillogó >ze,ln rr~<okb3n és foslOlgö ~Ido
~alokban; elóUe aak "a IOrcllelmc. ülv ~S al;\!.lIQS létek 
kedves áldo,al'" 

Tudnurik kcll, hogy 31 (Inllcrek Inlodrcink, Mrhol IJkp' 
nak, bármely nímtelh~~, vall.1stlot, vagy lársadahui OUIAI)'h<M 
tartolta ll~k i'; meri .. 3V"gy I\CIII lnil\dny~j~ l\kl1ak ug)' 3l1lll011 
egy Alyánk vall' c"? Tudnu!!k k~l!, hogy Jt'llIS a mi ve,érOI~k, 
pél<laad6nk, akii éppen n~rl, 1~1I mcg~yllw.k'sllnk Ut",,! 
való~o5 ember VOll, IfljH I>iUllommal & r~méll)'stggfl 
kllvClhCIOnk; Ilcm iigy m,nl nak, kik 1 ~lcnll<! emctl~k őt, $ 

cuet IIl Cl(fo$zlouák magllkal kUvCIÓ'SC fchN6scgcl~1. Avagy a 
fejlődés IOrvc"yénck al1vClcl1, I!.)'Öngc emIler kO" Clhcl; c .. 
IOk~ldcs lslcn po!Itl1j.11?! Tudnunk kell, hog)' csak" li"IJ 



jclJemUk , szcméJ1-~ jó telteillk érdemc.l lc,,~k n Ihlvl\s_ 
,;tg'c. ti !;Cllki mh c~'ckede lét nenl lehel nckOnk é",!cmm 
be~mHani. Tud""nk kelJ, hogy &lj~1 bÚlleillk~rl nl~unk
n~k kell! 1Í11/!{idnOnk,' mcgjoblJulAiul,k ~lIal blCII llOCSána_ 
J~I lI1egnyernOnk, me'l Ko ki m~s UCll vct!ésc, Ngy .'tre 
huUAsa el nem tÖfOlhCli vtlkeinkel, " Minden embcr m~g~_ 
nak AU, VJt,'Y esik". 

SzeIIt "aUtslmk lanhj. a I~Jek fukoulOS fejlÖ\fbél_ 
1I,w:cn ldkllnk, mdy rokon az I.ten kikhel, oly ",ag ~ 
""gyakal, erőket, lu1~jdonugo kal e~esll mag~b.aI1 , Jn~lyck 
;llhlm'lU teszik. folylOllO$ tlikélelesbOltsre t::ltlenek nem 
szab haiAri a lirhalom; lerm~kenyll1i llat~ub.an, OdvOs alko;>
lása iban i a ha szeretet emlékeil~n tuv.:lbb ~I, munkál " 
boldogIl. Vagy NI aposto! szavai szerini : ,Ha lilkli _hajlé_ 
kIInk eU,omo!, épü let ünk Ici'CII Istc ll t61'. Szó'a l, h,sszük a. 
örök~lelel , a lélek halhatallanug~1. 

[m euk vall~s unk fObb hitelvei [)e ncm el~1: e hltel
"eket aak ismernDnk, hanem klilcleu"gOnk azokat be ii 
IlillenOnk. Meri .'Ei! ~r 1'~ldául e.\:y ~e rlhznck minden szak
ismelete, ha lud~$.i l nem tilrc knik hannol tellekben érvé
nyeslicni? Avagy al Ö puszla ismcrete bcnéJlcsili-e kertj~l 
~n lerm6 syllmijj(sfákkal, szemct, &lil'el gyOnyOrkődlct6 

vir;!gokkal? Ami ~!cf(lnk is egy g(mdozaHan kcrlhez b3$OtI
lilana, ha azt vallásunk IllC!iismerl igalság,li sztr inl nCm 
tIlrekednénk az er~"yck szép virállaival s a ill lettek értékes 
gyOmlllclcivel [l1lékesltcni. ~s cz <l ern csak 1Il811 unk, hanem 
vallásunk iránti ICllszenlcbb klilelcsségünk is , Mcrl illi jegyez
zOk meg, az embcrek Al lal~ ban SOkkal kevésbbé viz$g!lják 
,'alamely vallb igan ágainak beesé!, mini ugyanazon valla. 
klivetOinck ~IClél, jcllelll~l , magavi5tlctél. I!s h~ lAIják, llOgy 
a kővCl6k WStllClcs ~Iete! folyt ainak , s n fvescn nyu jlanak 
segltsegcl Wrmely hitfclckezetO embernek, b;zOlly~la ~r(lek
lódni kezdenek ápolll WC'! anyjok, vallhuk irAnl is, mely 
ily )óravaLó, liula erkl)luQ embereket nevelt hiveibOI. Higy
jétek el, hogy a bitdveink szerint valO élcl k csclekedet 
Allal sokkal tlibb hivei ts harAIO! $lrrezhellek cgyhAtunknak, 
,ninllla ,;lOn_ulfclen azul dicstkcdll~tck, hogy a li vallá!iOtolt 
a legjobb ts legiguabb vallh, •. 

• • 

I 
1 

• 

I 

" 

Jéxus a !clk~bcn kialahll ,'althns nhtltihcl ,1I>'&3n 
rada~lkodoll_ Amkll'll l\l .,!.tn. igém. ICm adomi ny, ~m 
élei, ICm hal ~l" ti nem UlIbstlh'lI~. Eszméi~ fljl!hJozla 
drAga t lcttt 

Óh mennyire nern kliYClik laps' cttkintelben • Illa; 
~erelll~n)"tk! Mintha csak rpha "agy 'rpcikk volna a val· 
I,h, oly könnytn Cltr~lgtlik II embe~k, Pedig ma nem 
r~mi. stm a migly., Km • kinp'l!, um I hilnyom(lm Uil
v~nys<ék: Ullbad a uo), subad I gondol." su ba<! • val 
I~s gyakClllala : csak n I Njn(l$, h<lgy rab a "'lek, rabia u 
Jnya~i hanonnak. a vagyon k pmz stt~lm~ntk. C!ak ,... 'I'; 
jl)vcdclmezO ~lIás igé,ket1tk, Ciak egy kisS<! u tgyhiri _ .... 
t~hef kl)nnyUltwk • mAs h,IOek rWin: kkzck ;J0l-'f""" 
a "all.1$váltoltolbra I Bozo"y rilk. . 
ki a vallása elhagyAúérl anyagi haslnOl kinaló 1~lt1<-kIlf1r
nak Rncu öné~tttel mondani: .. vesSl~n a le ptnud". V 
én Mern al én Udv(lSségem! b~ ~2, , 

t::s ha a JUi valLifiunkhóln - a hi!\"il!k eszmdo,radal- ,. 
mának idején vol. annyi etil és IlMlnMg. ame1y~n [).i",d -;.- ~ f 

Ferencz ér,Jemcsnek IJrlOlla !1)1;lldo.ni l\emes éltlét ; ...... I 
val1ásll"kban _ egyházi ~lclOnk gyAszos emlékCo . -~,J'" 

-ban _ voll annyi jellemet form11ó , Id"el t.rmék~n)',tő 
gondolal, amel}'~rl butgO h itcl~dt i"k kés.ehbr:k '-OltlIk, nldD-
.ést, Mrm"" ,"dlöz lel~., Ilenvcdni, scmhogy drJga.l.,,'O~,ől 
eislakadjanak : ava~ mai sok kal IZahaloiabb formálu s hS1-
t~bb s!e llcmO vaiiá ~iínkiji,it ne .'olna·e annyi vonzO uépdg 
" mf lUlyöz(l illn~lg, ,nely a I'o .. ! \"al~ hi, :aga<:k Oll~~ 
~rzclél 11I1~hlen~1c s !olylon ébren larl>l u,v~lekhen? 
V~n I Cukhn~yJtkk ~cU hou.i: u ,,"y~giassAg ~y"ge:.IO~ 

- m.,ICI 11"13 lélck ,nely mcgé,'e~1 és m~llányol n, ,uJlJ, 
, ' • 1" o) hevüleibe_ 

Itiek, amcly j,ilcszméonklöl Ihltlvc. IUI )<ln !Z~. , . és 
]lnnsCge' ",Amorb.a jlinni. , ~:IAn md)<ln tenn I, alko.n, 

~ld()J.",.. . ., ' ,ondol-
Bár jól ludom, hol:)' kOf\l nk anyagIas " ny~ 

kodi<lna k dermtSll", _ hi, virágai. silfün hen'as!!o) .1<'gk1\re 
a ti Ielke'eket sem hagyll ~ri nl.tI.",11; bolr. szomor~~n .3-
pasttalOoJ, hogy hivcink kilzOl cg)"kntk-m.!filknlk ntm:s oly 



• 
.. ilárd jctl~mt. hnl!Y a hik'1 oslron,T,) ~i5b161 c iUlvakkal 
UI~5lt", el l1Ia~álúl! "táVOl [ölcn, sArJn", mindatcnáhalllenl 
C~!II kel. égbe \'JIME,,,,k jU.ö sor!.' feINt, ~i\t bizom annak 
' <llyI Ol'(JS t~rloj( laM~ban . Hiszcll ma mb minden mÍJvell 
nemzet k!ln'mn vannak szabadsullemO gondoJkOJÓk. akit 
mtlcg rokontn6>t lanus;!anak hilel.'cink irAni. Hiu en e 
kisded gyO ltkc~~lIln. l)('n is CiNlmmtl L.!tom. hogy gyÖllylif'l',
ségcl 1aláltok Mtan. igauágaiban, i k~~z Sllv"e! áldo,lok 
egyh.izllnk oltár:!n. ts ez IcrmHzchs is. MCft histen a mi 
dr.1ga unitári us v311~ !"lIk t.ipl.ilt lilekel édes "lejnek ilalá
val" ~ sc"ge gyumckkOlolok vidám és gondatlan ~\'cihc,,; 

Cl b.lIOO10t1, h~ a kütdelmes ~Iel llI11nkameuJtn ~sQgg~d

lelek ; e. gYÓl:)'UoI la be sZ;"dck sel>él . ha Cioal;idolok kis 
kenjl'l)('n egy-egy u~l('n n)'lIó lóllahimbO elllcl'\'~doU; ez 
IClU'cn h:ll t ilele. ulolsó pillallalaiban is az örökélet r~",~_ 

n)'hel bizIalÓ, kedvet angyalotok I Avagy gondoljaIO~·c. 

hogy cgy más vall,ts igazán holdoggj lehelne tilekcl? Nhc
Icm neri nt ligy iárnálok a vallás vállozla~1ssal, mini &z a 
galda, ki lIllulI letmó IAjit idegen lalajba ülteli At. Mc~lc. 

hel, hogy faja <'letben matad, dc aligha fog llIbbé oly viruló 
Inmbot lIajbni , $ oly hletes g)'llmOksIH le,cmni , mitlt e lóblri 
hel)'~n , A ti Uh'clck ;1 egy éllila, mely vallilsnnk igauJgai
ból láplálkoz,'a, a ne,elcl, békc és nocgnyugvás édes UyO
mOlcseil tnmi sl:lmot"kra. OC ha szivetek fáját cgy ",á~ 

vall b földjébe hcl)czitck ál, a mbhi kOl,ölI "alósllnOcn II 
lelki megrázkódIatás, n ön"'Jgalokhl I1lCllhasonl:i.s fanyar 
termktvel i~ mCllkin;!1 litck~l, ()(o buklogok lesztek, ha val 
lásunk hittl,·cit IlI('gismcrve s azok szerint él,'e, honilJuk 
Ulfhelellen h0s41:el ragankodlok stiVC1ck utol!ó OObl>:ln.1o
~.1oig , Es el annál kivánatosa!)b, mert clakis az igaz vall~· 
_$~g ad crőt arra, ho~y deg,t IchC$$(:lek cml!erlá~alluk 

I,~ nt i köleless"geilcknek. 
JélUS Ni, nJgyral!ecsllltc a cul~d, hala és vallás Ild· 

, 'öt; inti!zm~nyeit, minrlazonállJI ~rdckl~sének fől!rgya. 

kÖI~ppom).l az ember. Al ember. a ICllvéric:s köl~, a 
t.lrta<\.l.lm; egyllll~lés uempollljiból, Meri scllol anny; ,'é,..ő 

~bel, annyi kibékil~sre viltó ~Iei ellcntétet n~no l~ tOIl. mini 

, 
• 

I 

• 

JZ emhernck ernhcrlA,slhol vall> vi <zony.ihan, a I!rudalm; 
életl..:n, Ulla" kOlönlXi>.ó tAtladaimi osztálynknak cg1mb 
elle" vl"0I1 clkc~credc ll lImcát. ~dát kn,.delmeit UII~ egyik 
telől" hUstkc, gőgös magatartAdl, noásik lelól az irigység 
és g)'mlllet inó IUllveddm"'I, Ulla egyi k r~Utll a h'lalmas 
úr ulvtele"ség~t, mjsik részt n a po<ig al~rott steg~ny w
nalmas 1Ielyletél. Una egyik oldalon az IInd lú gurl.g~ 

szOli. csillog6 vétkei, mil.s;~ oldaloo az i,tó13IOS nyomor 
fC'lőjtben teny i!uö boinl'\kct. S mindezekel 1;llva, mély sd
lIalolll él l,atArtalan sur.let I:lmadl slh'~hcn nYOlllorlló 
embe,tA"ai irAnt. Aztán halirozolt és Icll, 1I0ll}'an, mily 
gy6gys,erekkcl kivanIa orvosoini a t.1madalon111ak e régi, 
dc napjainktJ;an i$ fol)"lon megújul6 belcgl4:ét? TalAn iz
galó, vtrf(H'r~ló beSZ&k1 ;"Ih en a sorsJval eltgalet!en ntp
nut!I)'hoz, I lIIegoslromollalta vele a dazd~gok p.:IIOI~il? 

Nem! Hiszen maga mondja: "Akik legyvert fognak, fegpw 
által vesznek el," Talnn " földnek, a vagyonnak, egyenlő 
res/,ckre oszt!sa ülján akarla kicgyelllitcni IZ ~rdekcllent~ 

lcket ? Nem Illiszen a m~s Orokségében mindCll jogos al ap 
n~I. 1It osztotni dgyó emhtrt e . lavakkal utasJlj' el: ,Ember, 
kicsoda lett engem kOz!l!lllek osxlÓvJ, vagy biróvl?'· Vagy 
talAn aZ egJestk birtokainak kÖles tulajOOnná le~~se által 
kivánta a te,lv~,;es kÖlöss~ gyönyőrli gondolatál megvaló
.ilani? Nem I flisze" enel u llnu)rekvésnek és lln!!orga
lo:r.nak cgycneliCrt ulját v;1g1 a volna at, kinek Icgfclbh célja 
al egr tn; nemes lulajdons.:lgoknak minél "'.kolonabb mér· 
tHb. n való ~m!nyes01é;;e. J~zus khá! nCm a \'a~ni .iIlJ
pOtok gyökeres ~talaki!!s.a, I>('m is a lilr5.1dalmi ,'ál.!.sltólaJak 
e,ósukos lerombol.i5.1 állal sdndékol(ltl kö,elebb ,i~ni az 
embert cm~rd.~ábol. hanem a ul"eket akarta odáig Hcme· 
sitcni, ho~y gazJag és szegény, ,j r k szolga, munHs és 
m""ha,ló k O lc~(lnijsc n becsüljék mcg, Sleressék, támogassJk 
egymástx", az emberI, a ICSlvtrt, az I s l~ n gycrmek~11 

F. m.gasztos tél sloIG!lalár.) ir.in}'ulnak jézus legszebb 
lan JtAlioai. Mcgcscndnt aj ka in a "eretc! Hagy parancsotala. 
,.Szeresd fclehar.ttodal, mim magadat. " KC.OH kbe adp az 
emberl>:l"Ui kÖlelessq::ek ninormérttkél: "Anoml akarj,iloll, 



hogy a~ emberek veletek cselekedjed, li is ,ll:~ tselckcd
jetek Ilokkal." Az igazi nagyság, valólli m~l1ólflg bahérko
.1Oru# 1 azolr IIomloUra hel)"'!i, akik Ieg10bbcl dolgoznak 
cmhertMsalk javára; "Ak, köz{ltlctek első akar lcnni, kgycn 
a ti uolgálok," A megbántalt 5llveknck ncm ~dja lanács,,1: 
"nemct Ilcmért, fogai fogérl". dc ,.tlhl jósiggat inli öket: 
"SzereslIétek ellcnstgdlekct ; áldjátok .u.oIcal, akik 'iteket 1t· 
koznak; jÓt legyetek alOkk;Jl, akik titeket gyOtOlnek." Dc 
ÖSSZC$ tuui!ása; kl)~m lalán egyetlenegy sem a<lja oly hú k 
IÜkélctcs képét a' emberbaráti kOlclcsllég mikén! való betOl
tésének. mi,,1 a kQnyö.íIIO samaritánus megragadD IOttéllClc, 
Nem momlom el r~SJ:IeI('S('n cz Jllalatok is jót ismel! gyo
nyörli clt>esúlés Inrlalmál. Csak hJ.rom fo1golllkllatára irá· 
nyilom nil'cs ligydrncteket. Egyik a szcm~lycl seg ilKg, 
mely atonnal bekölöti a vértö sebekct; másik az áldo.al
kén szil'i:sso.'g. mely a beleg gyól:)'itá!öára ~nzl ad ál a 
fogadÓ$nak; ,<!'gm fokozza a jó leli ér1ékél az a minden 
flnös érdeket kiúró kör01mény, Mey az irgalmas sam.riti
nus oly lIemzet$cgh6l soá.rmazotl, mcly cllcnS1!ges viSZönyban 
'IIOU a megsebzett ulas nemzct&égével. Követesre méltO, 
örökszép ~Id;lja ez a nemes jOltcvésnek I ~ Jhus mindeme 
gyönyörO tani:ása;ra rAllli a hitelesítő pecsétel u jAt szemé
lyes sIolgálalaival. IMevegyUI a nép hull~mzö lömeg~be: 
ucgényekct vigasztal, lelki betegeket gyógyit, $ szivesen ad 
lan~C$(lt II igat éleI t\ljátOI messzire tévedt vándorokna k. 
Al utol$Ó ,'acsora végezt~'el - Úr és mester lélé,e -
megmossa lanit~'nyainak lábait, mondvan : "PéldáI adtaIn 
nekIek, hugy amint én cuiekedIem veletek, azonképpen cse
lekedje1ck 1\ is.,." 

Jézus példaad:l.la, tanitásai nekünk is szólnak, kcr, 
llivtk 1 Hlszcn al emberi lermew:et alaptulajdondgaib<ln ma 
is ugyanaz, ami Jhus ko;mlb.ln v(lll. A fönnhéj.l.zó gőg,. a 
szMdcn öntés, a hIdeg kjjlflnyösség, a masok ~rdekclVCI 
nem U~r6d~ sZOl11onl tunctei csak úgy jclCllIkc(nck társadal
munkban, minIlnacI népénél. A vakok, bénak, dnták elha
gyo1tak és sorsllldözötlek szl.nalomr, mth.ó ttapalával ~p
pen úgy tal;ilkolUnk mi is, millt a náz&rell Plóféta . ' . 

, 

" 
Most a 1\~omor g)'crmeke kope>gtal ajlódQn; talán euk 

tgy d~'Jb kCII)em! van, de alI is $ZlveiCn osztod meg a 
11Cgl!ny thaövet, Tetted uep, dicsé-ret~ mt1t6, M.ajd a k(lz
ter.:kcn, [li.cokon Wna kolduwk csdekll1 ~va érinti IOlei
del; jós.\gos lelked konyörUlelcuégre indul, $ nehány !i\I~r
rel segitesz rajluk Adományod kedvcI Illell elói\. "'\OSt IGz_ 
él jégUrosultak folyamodnak iCgélyed~.t, majd a mindenOk_ 
h61 kifoszlott 'rdk ts özvegyek fordulnak \>ov.ád kegyes 
IAmogatáso.'n, ,te mindenkhlek jókedveOn adakozol. Ember
sége •. keresztéllyhcl ill" dol~ot cseleksIcl . Mindeucl feleba
r.!.tl kötelességet Icljesltesz. ~I ~'''gis, mindez csak pa'hyi 
résu annak, .amit tőliTnk Jézus köveItI Ó nem ell'gs.zik meg 
ClupAn az aJaminnn,C"l Iirgélynyúiti!.S8I, mety a legjobb 
esetben ;s csak ft meglevő bajok enybllété,c, de nem gyO
kerCI gy6gyllására uolgál Ö att kivánja, hogy oly lársa
dalmi munkbdg01 fejtsOnk ki, amely minél kevesebbre 
apaSZSli le at in~ gyermekeinek RUmi\. Ö ut ki.inja, 
bogy térjOnk be a szcgények b<ljlékaiba, kcrtssOk (1)1 a 
munkan~lkOliek tany~ját, lépjünk ~rinl ke.hbe a kÖllnyelmO 
~Ictrc c!ábitott lelkek lársas'~áv3I, s mittdenIlll lessUk cl, 
puh,loljuk ki , hogy kinek· kinek miféle mun kAra van ügyes
sége, h.ajlama, r"crmet1sége S mikor ezzel tisztába fOttOnk, 
~bleszszD~ fOl bennak a vállalkoz.1si ked,'ct, $ adjuk, vagy 
szcrezzllk meg nekik a mun kAra val6 alkalmat. Higyjétek el, 
ha foglalko,ás nl!lkol valo fmbertársainkna. kezilklle ad tuk 
a munka l$lk{\zét, ezzcl ~ legáTIlA!o>abb emberbaráti köte
lt'$séget teljesil~\Ulk. MerI I munka amellett, h"l)' ti51les
stges megélbettJi módot bízlosIr, megóv minkct az unalom
szn lte velkcs l;ondol310klól; megöli, a r(lSSZ lárs.u.ágok, 
s~crencujáté k(lk ragadó arj,\nak őr,.ényébe sodró veszedeJ
m~öt: megllcmes.lti aszivankcI, loIcozUl IInbecso!rze10nkeJ. , 
folv~rteJi jeUemOnkel a k'so.'rtések ostrOln\() lilJora cllelH!llen. 
Saj11 munkánk megtanÍl bec$Olni • másoJr munk.ij.tt; tud~

tdra I!hreszt amIak, hogy embertársaink, kik a közjó érdc
kében fáradol n,' k, tpp oly hJnnos tagjai a tánoadalomnak, 
mint mi vagyunk, s igy a munka Odvös kaJK$OlalOI, 1('Slv~
riel vinonyt FélesIt ember ti ember kIlII)ll. Jótékony hatis.ira 

• 
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kO~elcbb férk6znek a ulvtk egymásboz : mtglZOnik a rang, 
e,m, vIgyon ~ nemuHKg Ile rinl való outilymás ; mert I 
beaDlele. munka mindny.tjunkal llKyalllllOn .angra emel 
u emberi millódg, IZ emberi IIn~rul magaslatir. / 

Ez • magan/os c~1 lebq,,'fI1 Jézus előll, midiin a tár_ 
udalom úji'alaUtAllAn ".adowU, Ez IIszUlnOzzlln tileke l i" 
kedvcs hiveim, az emberba.átl kötelességek hO belölltlérc, 
De aU. iumtlye!l szolg.l.I.I1.I, akár iz/vn 'Idozaitai mun
k.1ljálolr il embertJrsairok Od\~I , .ohne legyelek 5uotH!lyv.l._ 
logalók.. A atI~t6 nyomor, a kiáltó SZOkllg IlidllAra legye, 
lek Wle minden melltklckinlelet Um a l!Gnytl'Olő il'_ 
maritánul idegen ncmzclbell ula$ fájó lebei! kOlOzgctl. 
Jézu. a kcr«zllán bánlalm.lőiérl im~dkozik, Ne feledjétek, 
nincsen az • ',ideg $liv, melyCI a munkás szere tet "d.i~t 
hinIIi SIigar. fGI ne mdqUene; nincsen az a 00&1'" liMl/ő 
ellenstg, ki I jóindulalll lámogatással sumben ti ne dOlln' 
keúböl a megtortás fegyverét. S fgy a Jóllevk nemcuk 
.eglt ts boldogll, hanem javIt, nemesJt, j~karókat és barA
tokat ~re1, 

ktin ha jót tellelek, felejlsétek el, .Ne tudj. • ti 
balkaelek, mil c.elekllik jobbkezetek," Ne hiu$ol.gbóJ, v.gy 
Onw wmlt.bból tegyetek jól, h.nem n~rt, mell ~rw ul
~elek nem tud közlln)'Ö$en ViKlkcdni a má.ok sunvedése: 
iráni; mert Jó lelketek a kc~ilck munkáia nyom~n fakad6 
örömben a legnagyobb IIrllmM UlI~IÍlI, f.s ha uívCll fárad~ 
úSlOkért "'Ut, elisme.ést, ju talmat nem nyern~ek is, IlÓI It 
ir~g I~pni Il),ekcdntk IIomlokotoklÓl IZ igaz ~rdem 

koszon'ijál, mtg akkor .em szabad fölhagynOlok nemei 
munk!tokal, Van egy driga kincse az embernek, amil a 
kaján világ ,Agalmaz6 nyelve be nem lZennyczhct: s ez a 
1l«$III(let; munkh tisZla lelkiilmerete, E dr'ga tulajdon I 
hi~en belölHil1 kr.leleuég &let; /jtH!rzel~vel jutalmu tilekel, 
a lia CllIgged~tek, lankadnttok, szeliden bizlal : IOdbb, 
IOvább az embe.barátl uc,etel tpll" munUiában! Ker, 
lIi~tk l Ime föltállam eLOHelek CtlalAdunk, hazánk, ~allbul,k 
ts emberUi.gínk iránli kGtclclltgeinkel, I elO'uttal rámutat 
tam arra il, hogy mi~nl kell IlOkat _ Jézu. ptl<üj'l 

r 
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kllvervtn - hiven betOhenOnk. Vajha n alkalommal lelkem 
mélyéhGl 'akadi gondolataim Iztn l elhaliroÚua I gyOmOL
csöz<'l munUllág.a Iluldlta..Jk uíveteket, hogy tld.úoI lő
.ekvts.el~k ilul ntl'lelOl1lC a culádi tld, gyarapodotk 
IlazJnk 1611&, !erjedne driga hilDnk, k nllw:kednlk embe,_ 
ti"",ink igaz boldogslg.l Ámen. 


