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Örökélet hite a Jézus alta!. ' 
(ltunfll qyhid be5Ú<1.) 

Irto: 1I1Ihl Urtl, lelk&... 

jb. 4. 24. k ilony, bizony mOMOm 
IM/~k: .Id " tn bnréd ... tI h.all
pljl ts b; .. .e~ anoWc, alU ."' ....... 
• Iboaill)ll, i5tÖIC f"l~ ~ 

Nehány nap csak ts mennyi \·.iJtOÚ5, mily mérhetetlen 
fontosságú fordulat állha t elő tgytsek tJetfben, népek III"é. 
nelében, vilá~ lolyb !ba.n I ! ... 

Csak nehány napja mlilt, hogy lordulój~l OnepcUnk meg 
annak az esem~nynek. midőn a világ Ddvüzil(\je diadalmas 
bevonulásá t tartolla Jeruzs!lembe, virág fs pálma szőnyegen, 
diadalmi IIdvkiáltá :iOk klhOIl haladva a szent város lelé. 

Még rövidebb időköz vAlaszl el az ezl követő szomorú 
esemény gyánllnneptlll l, az erőszak, az ármány véres diadal
napjától, a melyen annak, a ki csak az imént virágokkal 
szegélyezett ülan haladt, IldvkiáUásokat halloII, most töviseken 
kel] lépnie, szivében a legfájóbb értcsek nu ró IOvisével a 
Golgota felé. 

Es ma?! . . . ma, ker. ali ai, ma már ismét diadaltlnnep
nek szenteiheijOk em!éke~ésonkcI; diadalOnnepnek, midőn 

angyali látunk az Orcs koporsónáj, égi örömet tl;rdetve e 
szavakban: " Miéri keresitek a ho1lak között az élót ? Nincs 
in , hanem föIlAmadoll ." 

tS nem hasunIó meglepó váltoúsokat, nem várt fordu
latokat tapaszlalhatunk ma is? I 

Tegnap még talán diadall uemléJhellOnk, diadalát ol
vashatJuk le a duuadó éJclerőnek, a pezsgő élet- ts munka-

• Pilyldlj&1 nl"'rI u 1002.. tn "'iy'.uton, nlfl:ic~1I1 I K~
lény Mlgl'd6 I!IOJ,. tn I. faut~n. 



• 
kwvnck cmllcrtj~unk arc~IIó', szemeiből. eg"sz Itny~bOl, 
$ ma mi t látunk? .. cgy Ilnze(l llIlot! tletet, az élethajó 
ronelait, egy nyitalI sirt. 

Tl'gnap mtg taliln az cgycsil~, ölSzclorraSltó SZNclclnek 
diada lAI szemltlhellak. s azok, akiket e ncnl énés mzC/1t 
egybe, _ a slllló H gyermeke, a hil\'eS, a barát - i'H'ömü k 
!!dH mámorl.ban úgy érezlét, hogy nincs hatalo n, mely 
őkel "8ymás161 eJv,l.l authatná. És ma? ..• egy hideg luvaJlal 
_ a halál szcle és mindennek vége. A szOl61, a gyelmck~l, a 
Ilih'csl. a barátot, egy minden kin tSD kcl magáJ.,a d .ró kopor
$Őnál lAljuk khtö'dch'c, jajveszékell'e, Icllázadva lalán a 
~glet, a sors ... IZ ISlen ellen. 

IX MI a holnap, a jövő? .. lesz-c akkor ismét diadal
Onnep? . .. Jen~e a mi wmunkra is - majd olt a kopofSÓn 
Iul - új életnek diadal (in nepe, amelyen mennyei karoktól 
halljuk ~enge{lewi : "Hol vagyon, halál, a te diadalmad, ko
porsó, a te lullánkod? 

Jól tudom, hIvő kereslténye~, hogy a halhatallanságnak 
emCI Ilnneptn , tlen k~rdésekke l szívetekben jöttetek lel eme 
szenteh lalak .öz~, hogy in hitetek, rem~nyetek ujabb tápot 
nyerjen a kerC$ZI~ny vaJlb éltetadó, DdllÓ forrásából. 

Ám e kérdtscbe csa~ a hit adllat feleletet. Ei oh e 
k~rd~st'k, e kin1Ó kétséfck mutatják, mily szUkség van e drága 
kincsre, erre a bOv(\$ talizmánra! 

Érzitek-e kehletekben ma ennek jótékony meleg!!t, fOl-
emelő erejtt ? __ _ átérzi tek-e a költő szavainak igazságát hogy : 

• - drip ~; ...... ~It, 
tOrnl illi rcmtln; '"<, .. nh,' 

Atérzitek_e a Jézus szavainak mély értelm~t: "Ha annyi hitclek 
vol na, mint egy mustármag, im, e Il cgyckel elvihehlétek 
helyukfÖl ?" 

~rzitck:e ma li is Jézus nyilott ii rjilnál a hit angyalá
nak bi .... tó telenl0!t0!t ts a kétség hullj maiból felemclő szavait 
llalli'ktk-e: .ninC$tn il1, hanem felt!madott 1" 

Ne feleljelek, meri \};jr tudom, hogy szivetek szüksé. 
gnnek, óhajtoltnak tartja, szinte meg~övetcli czt a hitel: 

• 

, 
mégis ar~tokról Olvasom le a bizonYlllan8<lgol és k~Mkc'\lht. 

Ne IS mellt~sessétü mng,1tokal , - 'nert I.3jnálallal bár 
- m~It;\nyol"i tudum okai tokat is. 

19cn. mcrt tudom, hogy e kornak kenyere irl kahb a ki$
hitüsfg "' cSllggetegség, mint a "hcgy~ket mowitó hit" s az 
I .bizalom, amelynek Cfl'jtvc:l .. s:Úrnfak"'l m'l:lSt1I repülOnk, 
mlDt a sa$kestlyllk." - Tudom, hogy e kishitOsIgnek és 
C'$Ugg~'egst'Rnc k tápot ad olykor-olykor _ a maga t~lt lé
vesdel1 és hclylelen irányban . lolylatoll vizsgálódbaival. a 
maga !aKadó és hitct meglagatlni akaró lörekvésc ivel _ a 
tudomány is. amelynek pedig a bit édes lesh'é'~nc k kcllcne 
lennie. 

Igen, mClt ismerem az életnek SLimtajan nehézstgeil, 
amelyek föl szoktak kelteni a C'$Oggcdésr.ek söttt .imyar, a 
kinzó kttsegc knek sötét szellem!!t, o!os a hitnek alig lobogó 
mécsét vagy kioltják, vagy crő$cbh lángra gyúlni nem 
cngedik. 

És azlá" ludolll, érzem, vallom, hogy ahilet _ amcty 
az apostol surim az ,,1slen aitnMka," - meg kell érdemel· 
nank, s édn $Ijátunkká tennünk i:5Ik h05SUS kO,dclemme!, 
sz.1mtatan belső halrok, viv6dások ~rán lehet. Helye \'In il! 
a Tamás ideig-óráig való ktlkedbénck é~ bizOlly8<lg ke r~

senek is, hogy Igy kiálihassunk fej ő vele cljhntlkodva: "En 
Uram és tn Is tenem!" 

ROvidell : az Orökélet hitére fel kell emelkednünk. 
HOJIY miktnl? ~ e kéldésre nézve akarok nektek út 

mutaUst adni _ _ midÖll az allpig~ktc ttmaszkodv~ e kérdo!sre: 
Miként rmelktdhttilnk frl Jhu$ dl/ol oz ",6k ~le/ Mlrel -
3 kövelke~lIkben felelek mcg: 

FlllemclkedhetOnk ha l·szllr: /I vele fclemdkcdOnk az 
lsten telje, megismerésének s at /I bCllnc való bi~al"i nnak 
magaslatAl.l: s ha (l-nor: ugyancsak /I vele end)!:ri hivlásunk 
ts az önbetsérzcl mag~slatira el tudunk jutni. 

•• 
Nagy i.l:azdg rejlik . uavakban: "Ez pedig at OriIk 

étet, hogy I~Redcl cgye;JOI ismerjenck lenni igal I.t~n n~k." 
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" 
Kéulem : killll reméljük mi az (lrll~ életet, lelkün k h~ l. 

h~btlllnsJg.tt ? 
MmdnyJjan kk~en vagytok, tudom, II nagyoll i, lermé-

5Zek:~Mk, önkénl érlC16döMk t.111011 felelelll:l: ISlc ntútlliszen 
mcg van irva _ mondjálOk - al aposlolnjl: .hnljnk, hogy 
ha II "'; IlIldi hajlékn"k h.ba cl!Jomol. cJl OlcWn k Jcuen [sIcIl 
IllI." S m~t: I~n aki kt!lonbtn k~lclk~1i is. elismer annyit, 
hogy ha vall Or6k~Jcl, ez Isten ilii Van o!s lehel. 

OC megáTfjalok csak aliai t honnan l udj~tok, hogy az 
ürö k élele! rslenl ~1 lellei váini ? KOllyvekhol-c, ahonnan 
I s tenről 1311"lIalok1 hallAsból-c? vagy pedig uivC1Ckloöl, 
amely tr.li al Istennek fcJenlé1ét, amely igy szól: .ha II ko
l)Orroba velem az én Agyamal. 011 is ;elen vagy Uram." ..... áli 
nóval: igadn remWek-c a~ [slcnb(:n $ általa az (Irok életben? 

Oh I ho~ylla reméltek, miérl mégis k ()~tcte k a kishiWség, 
a csltgg~d~, amellyel rnikéttt a Jézussal eycző tanitvA
nyok - ti il mcgrémllllOk II él~, tengerén szélvé$ZCktől, 

vihartól, lIull Amoktól? miért nincs mrg a veszélyben, kOzde
leml>ctl, f.'ii~alomban. Il enycdések, eup.l.snk, veszteségek kO
zepcll al a nyu!;:odl bizalom, ame llyel Jézus megállott a 
haragol, cs.apkodó hu1l:\mok k~b"'U, paranCSOl t né lnek. vihar· 
nak men a kétstg~ IArmJ:ja helyett parancsolni tudott 
szil'ének - ts lőn nagy csendesség Miér' a kéle tkcdts al 

élct 11 3\:y cétJa fetöl, miért a haláltól fölöttébb való rettegés? 
Oh I ne mondjAtok, hogy reméltek, amig nem teljesen 

szilArd hitetek; amig a kételkedésnek legkissebb Arnyát, 
borujAt !ltom homlokOIokon ; amil: igy nem tudtok szólani 
tclj~ bizalommal: " Még ha a haUI bnyéUnak völgyében 
iárok is, 'ICln félek, mert vetem les~cl Isknem, $zallm.Htásom 
k meglallásom Istene l' 

Vallj'tok meg inkibb, hogy valah.inyszor kél~ben 1'01_ 
taII)k at embernek sirontuli sorsa lelől, valahánynor nem tud
tatok feleletet adni a kinzó ktrMsek,c; lesz-e ott Yal~mi, 
hogyan lCIl, mi k~nl len? mindannyiszor kétsé.:hen voIlatok 
II ISk'tp', felől il, amel yrol vagy mcgft1cdkntetek, vagy 
ntm ll1dtNok magatoknak liwa képet alkOIni. H._ hall&uutok cu.k mq ti fogjátok ft l énetmtl 

, 

" 
teljesen a szent lenke cme navainak : "aki hiszen a1lnak, 
aki engem elbo(:$átotl , örök élete vagyon." 

Mit jelentenek ezek II lUIvak ? 
E $Z3vak - jól jegyez.tlek meg - azt feiezik ki, hogy 

al örökélctnek reménye, nilárd. megdönthetellen tlm3Slt 
nyer al Istennek tlilében él llIesiSllIcréS<-bcll . 

E suvak I1t jelentik, hogy az örökélet booldogitó, biztató 
hitc csak ~nnak lelkében ,'e.het er6$, m~ly gyök",",t, aki a. 
lsten megismen!se, II fstenség magant .. gondolajjnak fel
fogán állal tAntQrlthatatlan meggyőződést sze rzett magillak 
arról, hogy 31 emberi tudb, vizsgálódás és l>II!csesl'g mellett 
van még egy mh hala10m il, kell lennie egy mb halalom
nak, alllelynck ezekkel lta.l)lIve sz:Ok~g munkálnia az em
be. iltg boldogitá"n. 

l:: szav,lk azt fejezik kl , hogy ei<lk anna k v~lhatik az 
tlTijkélc\ hile lel ke kies sajátjává, nélkUlllthctctlen kineltvé, 
akinek minden bizalma, rem~nystge, v.igyakodása, IICme. 
tllrckvése ebben II lenstges gondolatban l:IUpontosul: teljl's 
bizalom Istenben. Is tenben , aki lélek. Istenben, az atyában. 
aki a mi SOl'$unkllak, életünknek MICI él gondviselO vczélc; 
aki el6tt ,,a mi fejün knek hajiz.tlai is számon vannak;" aki 
_ mcrt van - lélek, mibelénk is adhatoll lelkcl; Iki. 
ha alkotta - mert más nem is alkoihatta - e teremtett vi_ 
lágot, s azt oly~nnak alkot!.1, amilyennek látiuk, tök~lcte$nek, 
a legfenségesthb Osszhang lninI3 k~pénck , I aki maga is 
tök~letes _ mcrt más nem is lehet _ nCIn alkothatta e 
viliiot játékszeril l cfmulásra, 5 ,nnál keykbt mi"kcl, akiket 
uralkodóv.i tctt minden mAs teremIett .illatok Idett. 

Oh ! valóban a mig Istcll nélk!li cur ~5 ezer megfejthc
tetfennek II.lu6 kérdés merO! fel életUnk CS annak celja. 
loIyllltha le llll, addig az Istenben yaló biVllom s az a gO<l
dolal, hogy Islen előlt minden lehetstg\'$, megfejli mindeme 
k~rdkeket, bcvilág1tJa nekUnk még a sirok éjjelét is. 

Teki ntsetek afiai a Kriszt usra ! Jslllcritck-e al Ő élet
p.l.lyAját? Ha ismerite k, tudhaljAtok azt is, hogy /) benne 
teljel mértékben meg yolt u a hit, mcly u embert so.Liv.f. 
az élellel, s al tlet nagy, mcgoklllatatlaMak !.itsZÓ ktrd<!
seiyel megbékélteli, lel ki békét, ouzhangOl ad. 



" 
Tudhalj!!uIr. hogy Ol ",,'"O'; "" .. , ~1I1"tla U tlcl;llgge

db ig; ocm n,q,; II méllalla,~s.iG ,;cm, amellyel 1~\~yA~n 
lInnyi$.lor IllJJkorolt. öl se mmi sc'" tulóltaua ld " ' lAban. 
Ó '"lIlJmllll nem f~ll a lenger hullámaitól, ~i:1 lIem I~lt a 
haliltl.j scm, nem WI ki o.ilcni II kl'Se./I pohMI " "'. Ó Igy 
1,,110:.11 u6lani: "mil féllek atoklól, akik II lesiet Illegillik, 
dc a lelkel mcg nCm olhc1ik." 

Ám ki illitan.'i . aki csa~ Jézllst isme,i, aki az ó I"',lo
mány .. I,,",. alI! Icike nemesséGének m~lységébc Il\~r il;yekc.cl1 
b..,hal ~ lni , hogy lehel ~zcblkll gOlldolkozni, lellet szebb képel 
aikoin; a lIIi"dCllckct 11 111316 istenllégről - ann'I , mim ahugy 
JéWi gonllolkozo1l. millI aminő ke pet /I akolult?1 . . • . 

VJlób1!n elmondhal jlIk, hogy ó Istennek leghObb ha 
VOlII . Al Ó lan hAsa;" Illndokl0 vonalké"t huzódik iii u ISIen
KgMk oalY gondolata . MinI egy krisl.ilylil1ta patak a millió 
vi';\eeal pOfI",pAzó vG11l.)' kGzepén mcgtermtkcnyltl'l erej\'· 
,·eI , ugy vom11 .it at 1'1 ~Iet~n az a !\altrlalan bitalom, 
"'t&i2koIUs, szeretet lsten iránt, amely az ~mbc" egyed;,l 
képes fOIemelni a fOld porAból Az II szIve, lelkc egy vcztrlö 
gondol MOI ismer $ u: lstenhe~ emelkedni ' at ő tOkélet~sst· 
gére IOrekedni. EI:)' c~lja ,'an az ~lelnek s cz : ISIeni ,J ics;'mi; 
eey ir~nya $ cl: ISlcrmck tetsző tletet ~Ini; egy boldogsága , 
s ez ; ISlen t megismerni s II hennc bizni. 

Ó valóhan mélliin rnondh~lta el ,ly trlClcnrbcn: "tn ts 
a·t alya egyek vagyun k:" m~llán mondhalta: "aly~m én di· 
~'lÖitcllc\ek légedet c földön." 

Azt", ti afia i! őt kGvessttek 1 S amidőn most c uent 
ünnepen, vagy ellelckntk M.mtly pinallatAban mag"tokban 
eh'ltlycdve a It! nagy kérdései fG\Ol! IDnödtGk, tckinsetck 
b,tal..,mmll az tere cs bizony;\ra biulommal uóltl&ttok Igy 
a lsollirolt i.ój!v.l: "Nem hagyod az tn lelkem a koporiÓbln." 

Ot 1<IlvC$$é1ck. s midön a termbzet dicső tempJomloban 
kG1"lILjillatva lekinteteleket, a tl\'aszi tbredts\JI:n Itt jAtok az 
uj tltttt : Itsslotok meg ou a. Urat is, a~i mik(>r "ardl 
ellQR.Iltla. mtgll'bolodnak a flnd lakói", f lia "at ő Iclk~t 
kibi)Uj,tla, mcg,ijulnak H megli ji lja ~ f(lld 5.!n~t" ts e meg
uiulhban a ti tlclclcknek megllintt,;!\ ;s Inegf!>g",ok lalni, s 

• 

• 

" 
hi ~nlom",31 szólllauok a. aposlol1"I: ,.T udink, hogy lia a mi 
f{lld i hajltknnkn3k a ~U elbomol, ~pDlelilnk te51(n 15 _ 

lennti" , 
Kilve5$Brk jtl\lst. , amidőn a n enl I n wnnyolc ~I

dIljAn fclbn"lúlv~, feljötill< id~ a jélul n)'iton kopI)r"'Ói~ho>. 
h ncm lal;\t jAtok III a koporsóban; v~KY ha l)4,.miko •. "i· 
vetek ij!; ztonét kövel ve. clmentek ahh". a ncktek oly kedvet, 
tCgl13G.)'ollb kinc.eteket magAba záró 5i,hol, k 0 11 talAn 3 
bllllut fclllóje bolli l lI"mlokolokra: lekint setek biz,llommal al 
égre, bizalomm al arra, akirOl Jhus I~y ulllott : ,,3< en 
atyámnak "h Allan sok hajlékok vannak," I bilony,\ra a 
bUlgóság és mcgnyllgv.1S tflCtc ö,ztönöl c suvak.a: "Az 
I, tellllek legyen bála, aki adott nekünk dia<lalmat al (II 

Jhul K.i$ztIl5 ilU!." 
Emelkedjetek, óli I emdknljdek lel Jhun al II lsten

hen való bizalom szenl (:r.~re, bogy cl meg~.emjc uj· 
motokra n Öföktld hitt! I ennek gy Dmökstil : a Idki békes· 
sqet ts rrM'gnyugv.ist. 

Ez még aZOlIban nem ciq. még van tgy fölt~tele az 
örilkélet hit~he. való fölemelkedknek, amely, amiként fen
ncbb kl je lOltem, a koyetkc.ő: 

lia IIgyancsak JtIUssal _ emlle. i hivatásu"k n az IIn

ht~,t!rzel magaslatára el IW.!unk julni. 

H. 
II1 , i$IlI~1 egy igen lerrnt!l;.ttc$ Hnl~s merOl fcl legel 

sőbbt!1I is: kinek .emt!tjOk, óhajljuk mi at GrOkélelet? 
II felelelet _ lud..,m _ ~ kérdésre tp oly le.mt!s<IClesnck 

ti önként tnelo.'ldőnck fogj~tOk ta.lan; . Hit 3J embereknek -
magunknak Hiszen mi rdnk vonatkOZnak t Sl~Y3k, ,,~ por 
f!llddt ICSl~n, a I~lek pedig megtt. az IlIenb(~, ~ ki ~d t~ ~l". 

OC nreg:l.lljatolc <;"$.Ik aliai 1 Vajjon csakugyan rem~I,~k. 
bi:ulommal várjátok az ö.Ok~letet ? Tudtok teljn bi.alommal 
azólani jóbbal : "I!:n jól tud..,m, bOIIY az tn mcgvállóm ti, 
hogy meglátom az ISIenI." k 

Ob I hogyha csakugyan IcrnNilck, miképe~ JcMtn. 
kO'letek, a kik Igy ,zólanak: "lIyugodj~I, egyél, ,~yAI, gylr 



" 
nyl:lrkildjtJ ~n Itlkem. metl sok esztendőre elten j.1vaid \'311· 
n •• '" "eg)'llnk, ij:yunk, meri holnap úgy i. meghalunk '" 

oh r ne llloodi.\'ok hál, hogy remt iick ; Illett lehel el 
~rtk II.lIIAngol,h. pillan.lnyi fOlbuld uli s, ellobll;"'ó IUlmatfiz. 
dc minl!enesclre csak örnlmil.is ez mindaddig, am'g igaz.in 
nem remélhctlek, amig nirn:s jogotok remélni. 

Onktnl kinjlkozik ill egy kérdk, kinek .111 jog:lll>lll 
jutalmat v~rni? Ugyebár annak. aki a rd bi!oll rnlllllr~1 
clvtgnlc, ju l,1Iom,. méltól cselekedet!, $ aki ennélfogva ju
talomra érdclnc5t1ck, méltó .. ak is tartllatja rn ~gA t. 

Nos lehAt I Jcgycw!lck meg, aliai, hogy az örökélet 
rcménJ'''' jlll,lollll1ak boldoglt6 rcmérlye. amil Jézus igy 
fejez ki: ,,130ldogok, akiknek szivlik li szta , mert ök 'al 
hólcnl meglátják", <,a k,k háoorusAgot szenvednek az igaz
dj,oén, mert (Ivék a mennyeknek OfSlág~.'· 

Ámde e rcm~ny csak ligy válha lik IeIkOnknek lIdiltl 
forr~úv.i, lia e forrás saját emberi b«sOnknek ~rzctébül 

bu~og ki, saj~t nem~s ön~=tOnkböl, megnyugtató öntuda
tunkból vesu táplálékA!. 

"~1!oll.itok-e, mil mondol! Idvez il önk az eVJng~Humi 
ifjlinak, aki töle az öfÖkélet mcgnyeré$e lelöl hldakozódl>tt? 
"'Ia tökéletes akarsz lenni, eredj, a(ld el millden marh.1idat , és 
ontog,1sd a 'legényt knek, és kincsed IeszCll menyországban," 

E sznv~k, aliai, mély tanuls~got fcjtcuck ma~lIk\)an. 
Al., aki e sLll'akat mondotta. az nagyra becsülte az 

emb.!ri erOt, akaratot és lelket. Az. aki e sUlvakat mondotta, 
ligy érezte, hogy at emberi léleknek , ha nagy és nemes cl:· 
lokat t~l ki maga el~bc. ha cgy sunt cS1méén. egy ezreket, 
milliókat boldogitó IIgyén, igazságért harcol, le kell tudni 
II\(IlI<lanil. minden cs.ibiló, kisértö, munkájában akadAlyozó 
IlIldiu vigyr.:.!, haszonról és érdekröl. Al, aki c szavakat 
mondoIt. , bute, hogy az embemek, ha igadn naKY ts ne
mti abr lenni, amilyennek lenni tchetségébcn.in; ha igazán 
m~ aurja benlllni és ki altaria liInieini mag~n az IsttnSl!g 
bélyegtt, at ok05ügot, érzö szivet, hallh,ltallan lelket: tudni 
kell knnie önzeUen~I, földi haszon rcm~nye "élkal. mintegy 
~relve nt a kebel mélyén szerényen elvonult érzést, hogy Ilneki 

l 
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alkot.iún!l, hivJlilün~l . lette;n~l logvl nem t f/\ldre kell 
tekintenie. rn.:m t fNdtli1 kell vAmil, hogy re! fensőbb ~ 
H 501"S v.ir. Az aJlO$tol uavaival ~Ivt neki nem awkra kdl 
tekintenie, amelyek ,,11tt.1tnak H 1d00ZCfint valók, hanem 
amelyek nem latlatnak ~ lIrökktulök.~ 

De ax, aki Igy értett ts gondolkozott, az nemcsak 
nóval, .,Uraml Ura.m" ki~IUsokkal hirdette érzéseit és gon
dolatait, hanem tettekk.l, cghz életével, még halál~val is. 

Rajzoljam·e elöttetek al II fensége,; életét 1 ~Ictét ann~k, 
oklröl Irva vall. hogy "ilii" C$ lilnoksolg II benne nem taliil_ 
tatolt 1" 

Hine:1 ismeritek mindnyájan az ö pály~Jat. Hirdetjük 
nektek mi, akik al ti lelkent papjai vagyunk. dc akik még 
sem vagyuti. méltók. hogy az II "sarujának kötel«" megol 
douuk ; hirdelik a kercutény templomok eIrti, keresztény 
Ici kek millió i, iskol.ik, jólékony emberbaráti intéulek. 

Hiszen ismeritek szc-rctd ét, amellyel nemcsak a bnlt· 
vinynk kis körét , szeretteit, rokonait 101«: rnagihoz a ragilSl
korJ,t.s l.indval, hanem még a bOnl!$llket is mlgiho! Melte 
a mennyei kegyelem bíinbAnat könnyeit kicsalO, meglérésre 
butditö Igércttvc1; szeretetét, amdlyel még e llens~'tiétl is 
imádkozva, azoknak lelHbcn IIn kénylclcnat is 100~breSItet!e a 
tinteletet és néma meghÓIJolás1. 

Hiszen ismcritek igalsolgáról, eszméjUrt hevllJIi önzellen 
nemes lelkét . amellyel a földIIlII ragadt lelkck aljas Onléset 
megYetelle, keményen ostorozta, amellyel igusálltalan vér
uomjas kislelkU birái ct!ll1 és bátran, nemesen állOt! meg, 
amelylyel a virágva~mapi hozs.tnn.tk &. a nagypénteki vész
linna kö~tt, tg}·azon ~ndlthctellen nyugalommal és ~éltó-
dggal viseltetcIt, igy szÓIv.in : "En utrt jöttem, hogy bltony
dgot Jegyek az igazságról." 

C$8k az, aki igy ~nen, gondolkorJott ~I cselekedett. 
Ul mondhatn~ ej nyugodtan, IInénencl ls boI!.Iog reménystggd 
e szavakat : "Atyám! én diolli!ellelek t4Cdtt e fOldIln. d · 
végeztem a dolgol, melyet reám hlztir voll, mou anna k 
okilérl diclőits meg engemet atyáIn tc"magad!I~I "; .fcJmegye~ 
nz éri atyámhl>' és a ti aty;ltokllo~, al én l$lcnelllhez és li 



Istell(" ek"~I". Csak aki Igy trze U. godolkodolt es cseleIcedeu. 
~' k sjnan"l trthetj~ k mc&: a keserg6 Sl~ retteknek IesUjUl ali,. "J ... •• 

fájdalmát; de csak anfUl k sirjAn;!'1 ér1heljOIr me~ I.ga n a ,,11 
angyal;lnak biztatO jelenléti ! ti fölcmel6 szna,t IS. 

Emelkedjetek hAl jézusotokboz I Jgyekeu etek eltrni , vagy 
boir megkllzellteni III. Es bizony mondom nektek, ho~ amig 
az. akii az 1\ nemes trnsti nem hcvi'CIICk, - b;\rm,ly egei 
vm'! bGkSHéggcl, megb'YlI~ okokkal, ék~n ~Olással hir_ 
deti k is neki al IIrölctlcl b,ltah) gOl1dolatit, h,tetlenlll. két
stgcsked ve fogja ,hni fejti - még ha fuldokol i~ a kt tstgc.k 
tengereben _: aJdig li u~sztaIJjtt'\k , hogy ak, "lUl lIgalji 
J~z\lstól e besztdckec és azokat me/!~ar,j~. h~sonli~, ahhoz a 
b\;k$ emberlltz, aki az IS házál köu,klán ép'leUe. _ 

T6rtkedjctek megismerni mi ndenek elllU az emben 
magas rtndelTeTésI , mcgbecsnln i magaTokon az 1$lenség Uln
dllklő képmásAI. Es amidőn érezni fogjAtok, hogy u ember 
nagyobb a IlIld minden te remteH állatainál, amidő? maga
tokon logjáTok tapautalni, hOgy " nagyo bb a lélek , mml a I~SI 
ko IIlt;)tet': ugyancklClJr érezni fogjálok ul a megnemcs,lő 
hitet is, amely Igy bizlal : "Oh I ember, ha életed nem 
hasonlit semmi leremlet! lény éleléhez, miérl haso n1itsnn 

véged, halálod".' 
Fők~1\I ]lCdig neveljé tek lelkeleket nemes lllrek,'ésre, iln· 

zetlen tenek cselekvesérc. t s amidő n ilnérdek és jutalom 
reménye nélkUl tudtok ,nunkálkodni, a köuég, a haza, az 
embeliség, a közUgy javUlt, amidll n "nem e földön fogtok 
kincsekel g~ r,jteni" : akkor lelketek ben fogjiltok éru~i a jutal
mat, élezni fogjátok a jutalom reményét, ugy fogjátok hezni, 
!log)' "a li ju'almalok hll séges les. menn yekben," 

Mikol imAdkozlok - akár uó~al, akár cselelcedenel -
TM: leg)'etek olyanok, mint a larizeurok, ne a látsut kedvé
trt. hiusligból tegyelek, mini a képmutalók, mert - aminl 
IM:K ,'an Irva - ók ezzel "elvetlek jutalmukat" , Mig li értzni 
fog jllOk, hogy ,,I li mennyei alyAtok, aki rátok néz Tilkon, 
megfizet nektek nyilvin" , értini fogjátok, hogy aki julalmal 
M:1II keres, U j,!'talmal fog tal'ln;, 

, 1_ . 'o:)c> h" .... r.lu...>oib· ~ bn.z&l(:, 
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Szeresse lek, mini jézus neretell l Suresselek öntell enIII 

irgalommal, megbocútaW11 ts .m;kor alamiumiT out'; 
gallo k, ~s nem ludja a ti balke~etek, mit cseleslÍk a jobb
kezetek", amikor .nemCl.ak azokat n Cletilck, akik titeket 
sze,elnek", amikor nem I!éltek, nem tllltilk pild t azonnal 
a meglévelyedettek felen, hanem a SÚlnakods hangjAn igy 
tudtok szólani a kArlloztatókhoz Jh usUlIl: ,aki ti killll1elek 
bún nélkUl való, II vesse rA at els6 killrel": akkor értzn; 
fogj!tok mindezekért a men nyei jutalom reményét is. 
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Utj!tok--e Mt már, 1~Ij!tok-e Wr e pil1an.alOkban jáus 
nyitOlI kopoTlÓ,linAI ts a ti sJroIok fölött is a hi Inek, biulom
nak IIrkildó angyalit ? , , , 

Oh! emelkedjetek fel s~lvetekben fstenha. a hillcs, 
gondYiselO, szeretO mennyei aty~hoz, és megliltjálok, miként 
emelkedtek lönnebb·lllnnebb oda, I mennyei Kregek IIon.iba, 
ahol a jelenések könyvének Ilőja IJ.tja lelki szemeivel a .ha
lálig hivek" számára letett .étetkOlonAjáll" 

De emelkedjetek lelketek ncmu öntudat.iban is magasra, 
Ne csUggedjclek, ne eTlgedjetek magatok 1011111 uralmat a ktTel
kedknek, mert a kétely nem boldog!t. InkAbb tIIrekedjetek 
megsze.czni a hite(, ts erősitséte k ebben magatokaT napról
napra: értsétek meg él kövessttek Jézusnak az ;nléstT: 
. Menjtetck be az ilfökéletre a szoros kaplin, mert szoros 
kapú és keslteny lit, amely viszen az életre, " 

Ha Igy cselekesztek, meglátjátok miként emelkedtek 
fónnebb-fönnebb mindaddig, amig értetek al kQnyAn, mint a 
leáldozó nap, mtg egysICI visszatekint halmok.a, völg}'ekre 
búcsuzó sugaraival _ ti is tTyugodt önérzettel tekintve vissza, 
bizalommal szólhattok Igy: ~ama nem(s barcot megharcol· 
Tam, futásomaT e l~lg(ztem, hitemeT meglartottam, vtgetetre 
eltetetell nekem 31 ig3zsJg korod]., amelyet megid nekem 
az úr él mindenckn(k, a kik drandi'k a~ /I di<:sós~e$ elJII
vetelét," Am(n. 
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