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A jótett. 
)','Id til. r. ~1. Y .• lIa "·I,,·,ik, aki t.'~1 gJiih,l: , .. lj cn"i n,'ki k('n}cl'et ", 

ha ~~omjuhozik aJJ néki inn; I'ize!.. 

EZ!'izáz,ldok hosszu sora tunl el, mióta a kercszl~ny viliig 
szcnt könyvUnk kincsei közl birja a felolvasott példabeszédet; s 
évszázadok hosszu sora lelt el ezl megelőzőleg amaz időtől fogva, 
a mikor az a bölcs király gyUjternényei közé felvéve, irásba fog
laltatott; és még mennyi ideig járhatott az szájról-szájra, örök 
Ilagyománykép adatván át az atyáktól a fiaknak!? .. Ugy vagyunk 
szokva, hogya Krisztus e l őtti időt a sötétség, a babona és ember
telenség kortinak ncvczzilk, mely nélkulözte a hitel, a reménységet, 
az lsten igaz ismeretét s igy al erkölcsOknek is vadságában éli: 
és szeretünk rendesen dicsekedni, hogy J~zus szülel~se óta más 
ábrázatot nyert a világ ~s óriási lépiekkel haladt elő az em\)(!riséj.( 
a tökéletesség utján hitben és tudásban, reményben és bölcs tapasz
talati inlehnekben. Szeretjük mondani, hogy Jézus az 6-emberl 
ellörölte és ujat teremtett, ujat hivati életre. S ilyenkor rendcsen 
mindig ugy értelmezzUk ez á11itá~t, hogy mindaz, ami régi, a régiség 
világával egyfitt megszOnt és uj eszmeknek, uj elveknek. uj igazsá
goknak és uj életbölcsességnek adott helyet. Pedig a mélyebb 
belátás és okosabb gondolkozás előtt e~ nem épen igy van. Már 
jézus megmondta: • nem jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem. 
hogy azt betöltsem". Ami igazság volt tehát r<'gen, az továbbra is 
annak maradi; a bötcs élettapasztalatol, a gyakorlati kipróbált élet
hölcsességet nemhogyeltörölle volna, hanelll még ef(~sebbé tette 
az ujult idOk ujabb szelleme . 

• Ha éhezik, a ki téged gyit!öl: adj enni néki kenyeret: és 
ha s-wmjuhozik! adj néki inni vizet". Ó-szövetségi szólás ez, de uj 
szövetségi szellem nyilatkozik meg e szavakban s az uj nemhogy 
megsemmisitené, hanem még megerősiti a régi igazs.tgol. Ember 
voll tehát az ember régen is; ember. tele vágyódásS.l1 és gyarló
sággal, önmaga és mások elleni kUzdeleml!1cl s az örllk jó felé "aló 
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wrckv6ósel; cmher volt az ember, kLllek kehcle most nyugodt volt , 
111Inl il napnak csemic" alkonya. majd viharüs cs veszes, nlim a 
tengernek zajom;ása. Eni! vett ~IOS I. rajla a ,iti, .indulat s ,az á~dott 
héke olajágát hordta szét clllhcrtarsamak, majd mgykcdcn csgyillül t, 
melynel fogva tajtékzó hah mótl,iára csapott rá cl11ber.~rsának él~C 
hajújára, hogy az! cll>onlsa, Slctzuzza. J:.s fOlyt a kuzdclcm a JÓ 
és gonosz küzl. S il kUzdch:rn erős, a csata heves volt; most egyik, 
majd a másik kerCiI! fdOI, dc állandó uralmat magának egyik sem 
hiztosithalott. Ha kifáradt a kUzdclcmbcn a tesi, folytatta azt az és!, 
a sziv, a lelkület, a lélék s állandóbh győzelmi eszközül igy találta 
ki il sziv, a lélek és hagyta ürökUI !lckUnk c böksességben u],,]· 
érhetetlen, annyi száz év ü.paszlalala állal kipróháll ts igazolt 
eszmél: ,ha thezik, il ki léged gyillöl; adj enni néki kenyeret; és 
ha szomjuhozik: adj néki inni vilet~. A mi azt jelenti, hogy a jó 
a gonoSlszal !>.lemben, ennek legyözésére, süt meghóditás.1ra mindIg 
a j(,s.11-:ol, a j61ell fegyverét állilja oda. Ez 6-leslilmentumi eszlIle 
nemcsak alapelve IcU il kereszténységnek, hanem annyi emberöltőn 
át mindinkább és inkább használt és egyszersmind napról-napra 
fénylőbb és sikert aratóbb fegyvere is. 

Az ember ma is ember, kinek keblét most llemes érzelem 
dagaszt ja, majd pedig gonosz szellem, irigység, gyíilűJseg hányja 
magasra. A küzdelem tth.1t ma is foly a jó és rossz, az igaz és 
hamis küzt s a leghathatós..lhb fegyver il szent Hgy diadaláért ma 
is a jcíság, a jótett. jertek, elmélkedjünk hál II jole/tro,. mint il 
I(yúulcm legcrúscbb eukiJlJrJI és igy l/ mil'elút/és hl/fa/II/as tél/yr
zújerJI, Icrjcszt6jér61. 

• • • 
. A jóteIt u gyúzrlem kg('rJ.'>('bb t'szk6u. Le&'Yózni, mcghódilJni 

mllllhg cllens(-gcinkel akil rjuk akárönmagunkhan ako.ir önrnagunkon 
kIvül lá~~uk is azokJ\. MerI tagadhatatlan tény: hogya hennilnk 
feltámado érzelem VIharok, gonosz indulatok épen oly, sől le)!
IOhbször nagyobb ellenségeink. mini a rajtunk kivül állók. Kétféle 
\lIen~ggel ktizdUnk Ichát : a mi belső és il mi kUlsö ellenségeinkIwi. 
~.s nuly cS.odál~tos: Jótellet ajánlani c ll cl1s~geiu kkel szemheu : a 
lóte ttet tekult.c nl olyannak. nlin! a rnely tcgeröschb eszköze 11 győ
zelernnck I 1 11 5~en al emhcri Icrrné'lle t még ncm eléggé HcJid. slIl 
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nagyun kr~cllcn: ellenSl..1:cil lehunkÓlIli, megSt!mmisitf'lll. labai 
előll hen~rm. rncJ.:al.'1zkodva szercti ~S akar" "",', , "_ ..., . '. ' , z rn,,, • .:r, nem 
pedig fo,emdm, hOl(logltiUll, melyet il ,'útctt rt:l1dc~"n ~ ol \ . • .... . ..... ~rC"l1lcnyel. 
GyUJ.1Im s il gyull1lttcl JotCtllll IrI"ykcdni il ,n irigy ,',' ' . . ' '" r e tncglS 
szolgáim: oly ellcnmolH.lasok ezek, Il1Clyl'k alig fütlek (IsSIC al. 
e~heri t ~rrnészellcl. Es. l~l('gis ki kell l1lon,Janunk, hogy 11 jútdt a 
ml b'YözelrnOnknek legerosebb eszkllze; a jótett az, mcly nemcsak 
lefe~'Yv:rel, legyö~ CS .I~~ghódit minden CIlCIlSt..'gct, hanem egy
stersmllld fdcrncl~, éri l! IS ?ZI. Es a jótéteménynek, minI fegy
vernek, kellős ereje V,)I1: g}'ozelmct ad az egyénnek egyfelől 011103g3, 
m.:i!>~clöl pedig ellenei feJett. 

Igen! győzelmei ad önmagunk felett. Mdl, hogyajúlel1 
feJ..'Yverét másokkal szemben kez(inkl~ veh('ssUk, elsö sorlr;lII önnHl
sunkal ke11 legyőznilnk; önmagunkat. Of1l11<lgunkban nzokat a 
nemtelen érzelmeket. melyek még mindig készek amazó-teslarllcn
'umi elvei követni a knzdelemben: ~fogat fogért, szemel szemért" . 
Önmagunkat kell legyöznllnk, vagyis a feledés, megbocs.'itás és 
szerelet érzelmeit felOltenUnk, hogy készek legyünk tni is, mini 
Jézus, imádkozni még e11enségeinkérl is és IH.'nl sirni a mi 
veszleségilnk felett, ha másoknak abhúl megmentés terem; önma
gunkat kell legyOznilnk, mc!ynél fogva II jótettet Hem killcSüll, 
hanem ingyen ke11 adnunk, scm hálát. sem szeretetel nem várva, hanem 
6rillve a mások holdogulásanak és hálát adva saj.it lelki eTÓnkért 
Istennek. Önmagunkat. hiháinkat, gonosz érzelmeinket. ferde néze
teinket, gyarlóságunkal kell leb'YőznUnk első sorban, hogy az lán 
másokkal is jót tehessUnk s őket is meghódilhassuk. 

Az önmagunk fclelti gyözelmel követi a mások felelti gyözc1eln
aralAs. Közelits erőszakkal. makacssággal emberlársadhoz s nála még 
nagyobb erOszakol. még kitartóbb makacsságol fogsz t~lálni. Az 
1I1('S1 rendescn visszaUIni IÖrekednck; a bosz" bosz"1. a leuézés 
és meg\'elés rendesen 1l1indig c!;.1k lenézést 6; meg\'etést unlllek. 
a rágalomnak és kiscbbitéMlek ugyanc!;'1k ezek lesznek ellenfelei. 
Nem jó eszköz(lk tehát ezek: nem olyanok, mel)'ekkel győ~m, 
meghóditni lehel valakit, mcrl ha legyözik is ezek elh::nkleiket, II 
gyö1.elem rendescn csak ideig-óráig larló; csak addig. mig:. 
legyőzött összcHyUjthcti ujbúl crcj~l. hogy visszamérjc a ráUHlt! 
csapást. melynek hoszuló ereje. mint valami vulkán ég ketMhen. 
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Dc közelits cllcnsé).(cdhcl a jőlell, il szerelet érzctévcl s Inás világot 
fogsz Jkkor teremteni magad éli mások körOl. Tégy jút ellensé • 
.L:c,tdcl. II ezzel m gondolkodóha cj tvc, clvcsled Icb'Yvcrcllck élét, 
majd ismerni, hcctiUlni fog téged, \légu I pedig jó crnbcT(,'{ldé, harti 
lolld:\ lesz " szerelet jcgychcl1 li csodálkozni fog egykori tévedésén. 
NlIgy vagyonodat irigylik? AJlils abMI emberbaráti nemes intéze
teket, vcdoJ p.:\rtfogflsodba il nyomorgó!, vcdclrncdbc al Uldölöttct 
s vcge Icu 3Z irigységnek. ltal.llmadcrl h~ I)ICn-nyomon gylilOlnck, 
kischhitcrlck 'l Mozdilsd c~lk elő ezzel cllcncidnck is javát, holdog
S.1g.'\t s látni fogod, mini hódoluak meg egész ilnként ellenségeiti 
cWttctl. Es igy van cz mindenUU, mindenfelé az egész vonalon. 
Orllkké igaz l11nrad h;\! ilma nagy élethölcsesség: .ha éh~zik, il ki 
téw'd CyidOI: adj cnni neki kenyere t: és ha szomjuhozik: auj neki 
inni vizet-, A mi azt jelenti. hogy a jótett, a jótétemény a gy(llelelh 
tcgerő~bb cszkOze önmagunkkal és másokkal szemhen. 

• • • 
A jó/dr a miwlfÍdtsnek is hafl/lmlls frnynlije, fajeszflije, Jólé

te'nény jó ~ziv, jó lélek nélkUl nem lehel, s mig :lZ ember jó sziv, 
jú lélek birtokáha jut, addig sok oly .Iolgot kell megszereJ.nie, mil 
mivcl(\désc lényezőjének tekinIUnk. Megismerni az embert és önma
gunkat, vágyódásainkat és gyarIÓs.1gainkitt, hizlos irányt adni 
elvcinkn~k és munkálkodásunknak : lllind oly dolgok, melyek uj 
menetet acJnak gondolatainknak, uj teret nyilnak csclekvéscinknck 
s igy clőscgi l ik mivclődé5Unkc l . 

A jóteit a jótétemény mivclődésUnknek hatalmas léllyczújc, 
tcrjesltlljc. Mcrl mikor hcláljuk, hogy cmbcrtárs.1inkkal ncm durván, 
rnmem szeliden, nem kihivóan, hant'llI békitücn kell bánnuuk: akkor 
első sor!"111 saját szivünket. saj:\1 lelkünket és gondolatainkat kdl 
áhJol.:oznunk. Már pedig miudell ilyen átdolgozás mélyebh úzclrnd, 
magaszlosabh gOlldolalol igényelvén. csak ahoz vezet mink .. ! kÖZl'
Ichb, a mit mivelödésnck, miveUségnek nevezUnk. Mikor jótcllct 
igyckUOnk Ityakorolni emhert!trs.ai nkkal, ~llt d lens':geiukkeJ 5leUlhl'11 
is: akkor el6Ö sorban önmagunkat kell !t tdoll{Ol.llunk, mintegy uj 
lénynyé teremtellünk. Le kell r.'Yllwüllk magunkban ama sok iluh,
latot, szenvedélyt és steszélyt, u'elyek '11y gyakran jellemzik tCI
teinket é~ follol vetnek élclUnkre. Le kelt Ityllznllnk, Ic kell vCIkelnUnk 
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mindama tulajdons.igokal, melyek korlátot állitván közénk ésember
társaink közé, csak elhidegülést eszközmnck; és fel kell öltüznOnk 
mindazt, mi az embert nelllcsak közelebb hozza, hanem össze is 
kmi, egygyé teszi embertárstival. Mikor pedig minden rosz tulaj
don~ágot levetni és minden nemest magunkra ölteni igyekszIlnk: 
akkor m!ir öntökéletesbi!ésünkön fáradunk s ráléptünk amivelődés 
lépcsőjére, a melyen való Ilaladásunknak a jótett a ha talmas 
tényezője, 

És igy áll cz emberlársainkra nézve is. Mikor őket jótetteink 
állal meggyöztUk, meghóditoltuk, ezzel nemcsak öket nyertük meg 
a magunk részére, hanem bennUk is egy uj élet alapját raktuk Ic, 
mert a jótett állal való felillkerekedés nem legyőzési, hanem inkább 
meggyőzés! jelent. Azl jelenti, hogy nem az erőszak, hanem a 
világosság, az igazság és szeretet fegyverének hódoltak meg és 
pedig nem kényszeritve, hanem önként. Dc, mig ide jutottak, addig 
valóságos forrongás ment át keblUkben és gondolatvilágukban. 
Forrongás, melynél fogva elnyomták ők is keblükben az összes 
nemtelen gondolatokat és érzelmeket, levetközték a gyüJölclet, 
irigységet, a hosw! és rágalmat, helyet készitvén a világosság, 
igazság és szeretet szeJlemeinek és felöltözték az alázatosság, sze
rénység és békesség öltönyét, melyeknek ékkőve a mélyebb belátás, 
tisztább gondolat és magasztosabb érzés. Ezek pedig már miveltségre 
vallanak. Igy lesz a jótett nemcsak önmagunkra, hanem ember
lársainkra nézve is a miveltségnek hatalmas tényezője, terjesztője. 

~Ha éhezik, a ki téged gyütöl: adj enni néki kenyeret; és ha 
szomjuhozik: adj néki inni vizet". Régi példabeszéd, de minden 
időben érvényes, igaz eszme, melynek a kereszh~nység alapelve; a 
jótett a jelszava. Győzni akartok önmagatok és emberlársaitok 
felett? Leghatalmasabb eszköZ erre: jót tenni mindenekkel még 
cllclls(:geilckkel is. A jótéteményben rejlik onmagatoknak és ember
társaitoknak mivelödési eszköze is, mert a jótét a rnive1tségnck 
hatallnas tényezője, terjesztője. Ne csak másért, hanem önmagatokért 
is teMt, júl tegyetek llIég ellenségeilt!kkcl is, hogy emelkedjetek 
igy ti magatok és emeljetek másokat is az igazi telki mivellstgbcn 
mindörl'okké. Ámen. 


