
Kicsiny dolg-ok nag-y hatalma. 
l SlIm ]6 r_ 23 v. " h n t>e,!i~, hogy ,,,ik.; ... ll~ 1~ 1~1I lelke N.ulm J,i ""1;,, 
,.~kur [)ávid hegc,Wj<'t vc~~i "aln ~ ke~""d " cri éli Saulnak pihell"«' •• , ,4 

kiJnnycb""~gé", vala ~ ... cltá"ozik ,'aJa l,jl" az 1\ gono;z l~ l"k. 

Izrael torlénele a fokról-fokra való előhaladás története, ha 
olykor-olykor visszaesések vannak is életében. Az előhaladás, il 

fejlődés utján nem elégszik meg a nép nyugtalan természete il 

profétasággal, királyt óhajt. És [slen teljesitve il nép kiváns.igM. 
királyi ad; Saull válaszlatja ki és kenet i fel királynak a tizenkét 
nemzetiség lelett. Soha nem álmodott, nem remélt tisztség, legna. 
gyobb földi méltóság - királyság kerCiI il Kis fiának, Saulnak 
kezébe. Oly rnéltóság, melylyel millió, meg millió emberi lehet 
boldoggá vagy boldOglaianná, szabaddá vagy rabszolgává, örven
dezővé vagy nyomorulttá lenni; oly méll6ság, mely zsarnokilag 
kezeive, csak előbb-utóbh kitörő vulkánokat növel önmaga körnl, 
és gyöngéd érzelmekkel, szereteltel, igazság él'; világossággal viselve, 
örök példállykép marad a történelemben évezredekkel késöbb szlIk
tendő nemzedékek elött is ; oly méllóság, melyben nemcsak szabadon 
teremhetnek a szebbnél-szebb eszmék, eszmények, hanem azok 
könynyen is megval6sithatók. $aul király lesz, csakugyan kivá
laszlollja lstennek, egyedUl kiválasziolt annyi millió em her köZÜl. 
Előző élete méllóvá lette Ot a magas polczra, jelene bizahl1al 
kellett, jövOje sok reményt igért. De hát ki csalódik többel, mini 
épen lsten az ő gyermekeiben? ! ... 

Minő vágyakat, minő gondolalokat és eszméket láplált Saul 
lelkéhen a trónon? - meri hisz a királyi trón scm ment elekt ől. 
Nem tudjuk. Az eszközökről is, melyekkel egyes eszméit mcgvaló
sitani akarta, hallgat a történelem. Mi csak azt tudjuk, hogy 
elszédUl! a Icje Saulnak a magasban s mil az egyszerU ember 
magának meg nem engedett: meghódolt a királya trónon a es.1-
bitásoknak; mi esak azl tudjuk, hogya mit bllszkén őrizcU a dél
czcg termetIl ifju: le lki tisztaságát szeny cscréUe fel a korona alan. 
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Feje elszédlllt, sZive rnegnehezhQU, lelke irányt vesztett ts 
Saul \lélkezetl. Bllnc nagy volt, meri maga lsten is elfordult t61e, 
sli! megvelé őt. Iliába törl ki most sóhaj, jajkiáltás kebléből, a 
proféla. az lsten embere, ki tudatta vele vélkél, ncm engedell ; 
hiába való volt jajveszékelése, Izrael Istene kérlelhetlen maradt, s 
hiába aranyozta Illeg könyei! a fény, a korona: az urnak vádoló 
lelkét a felfegyzcrzett, válogatott testőrség scm tud KiJc lávol tartani. 
A nagy embernek bUne is nagy, de szenvedése, hüntetése is nagy 
volt. És az lsten Jclke, melyet Saul és barátai gonosz léleknek 
neveztek, el-eljár! hozzája, csak Ligy látatlanul, csak ugy titokban; 
cl-eljár! hozzája akkor, amikor barátai, vidám társaság vagy csa
ládja körében ésakkoris, rnikorcsendes magányban voll S ilyenkor 
mintha e láthatallan, e titkos lelek egy·egy papir.lapol mutalol! 
volna fel, melyre bOnei feljegyezve voltak: Saul mindig meg· 
reszketett s mintha hOvös szél sOviteU volna el mellettc, icIke 
megborzadott. Nelll lehet hát feledn;, a királyi Irón sem véd meg 
hát a lelki ellenségtőt! A királyi mé1tóság, a királyi hatalom felett 
;s ott van hát az lsten lelkenek méltósága és hatalma, éreztetni 
mindenkivel, hogy lsten nem feny, rang cs hatalom, hanem csak 
lélek szerint itél Illeg királyt és koldust, szegényt és gazdagot. 

Valahányszor az Ur lelke meglátogaita, Saul mindannyiszor 
szomoru, sót valósággal örjöngö IcU. Ó maga s barátai is keresik 
a gyógyszert; de a btlnök mialli lelki furdalás betegsége ellen 
nincsen halzsam Gileádban; nincs gyógyszer, csak enyhtllés, csak 
kllnnyebblllés. És honnan, miből van ez is? Nem a tudósok tudo· 
mányáhól, nem a fénylő gazdagság sugaraiból és nelTl is az en~· 
sek hatalmából, hanem csak egy egyszcríl ifju, egy szerény pásztor. 
~yermeknek, Dávidnak kézl1lozgatásából, a lant húrjainak rezgéséböJ, 
pengi'l mozgá!'aiból s a váltakozó hangok egybefolyásából, szóval 
dalhól és zenéból. Nem a nagy tudomány, nem a nagy erő és 
hatalom hát, hancm cs..lk egy alig méltányolt, alig figyelembe veU 

• kis ,tOlog az, a mi alapja, forrM;a az enyhUlésnek, a könllyehbtl. 
[ésnek. Kis dolog, ki .. dolgok I Nilgy szerepe van ezeknek az lslcu. 

i a világ és az ember életében I KicsillY l!olKok nugy Ilolulmu, et 
l kgyen azért Ina a mi elm{:lkcdé~(]nk tárgya. 
-

• • • ,-
J. 



Kicsiny dolgok lIagy hatalma! Ez létszik körillöttUnk min· 
denIItt a term~szcfl vildgban. Jól tudom, csod~lkoznak, k~tclkednck , 
söt mosolyognak sokan, mikor én a kis dolgok nagy hatalmát 
emlilem. Csodálkoznak kUlönösen azok, kik rcndesen na~y clelokra 
tnrve, gyorsan rohannak előrc, hogy nchogy valaki elöttUk a távoli 
k~klő b~rcz ormát, czeljaik tárgyát cl~rje s kik epen e miaU Ugyct 
scm vetve a lábaik alat! levő utra, mindig cSilk a magasha 
neznek. Kélelkedhetnek azok, kik az elet nagy csaláinak megnye· 
résél mindig csak a túlnyomó erő és tIlinyomó hatalom rmik{itl~· 
senek tulajdonítják s kik előtt valamint a kis bűn, ügy a kis en~ny 
is semmi; és mosolyoghatnak, gúnyosan mosolyoghatnak azok, kik 
gyors elóhaladásukban folyton csak a magasha nézve, az isteni 
gondviselés kUJönös intezkedése szerint még eddig solla scm estek 
sarverembe és nem botlottak meg lábatsérlö kőbe. De csak ktlvct
kezlék el egyszer, - és ennek mindenki életében el kell kOvct· 
keznie - hogy az ilyenek számilásaikban csalódjanak : akkor 
azonnal észrcveszik, keserUen tapasztaljAk és beismeri k, hogy ól 

kis dolgoknak nagy hatalma van; hogy tulajdonképen ezeken fordul 
meg minden siker és áldás, minden kudarcz és szenvedés s ezck 
képezik alapját és forrásat minden nagy dolognak. 

A kis dolgok elhanyagolásl, avagy épen lenézést, megveMst 
nem tUmek, ezek végnéJkUli bosszuá116 természetUek. A kis dolgok 
nagy hatalmát mutatja a természeti világ. Szakitsd Ic tavasszal a 
láról a rügyet, mely oly semminek Játszik előtted s nem fogod 
akkor élvezni a virágok szinét és illatát, nem gyönyörködöl akkor 
a zöld levelekben és az általuk meglisztitoU levegőben. Semmisítsd 
meg a virágnak Szirmait, avagy csak himporát s hiába várod akkor 
a gyOmölcsözés!. 

Kiralyválasztás volt; a természet elemei a leghatalmasabh eröt 
akarták uralkodójukrrak kikiáltani. Tombolt a szél, ragyogott a napO. 
sugér, égett a hőség, majd zuhogoU a zápor, de egyik scm letl 
kir"llly. Egy kis köd ereszkedett, tiszla és finom s megtört rajta II 
Ilapsugár és hőség hatalma; sUvitelt a szél, hullott a zápor, de II 
kM csak továhb szátIt a bérczek ormára; meglöTt ekkor a szl·t 
ereje és a zápor akiIddel egyUIt továhh vonul!. A kild. r gyenge. 
e számba scm vett lllnemény Ictt a király s Cl crőtclcllnek l:ltszó 
kis jelenség uralkodik ma szél és napsuI-(ár, hőség és zivatar felett . 
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Nem legnagyobb hatalma van-e hát, - mondjátok meg, _ a kis 
dolgoknak? Bármily eros is volt Napoleon hadserge, csatát veui
lett a köd uralma alatt, melynek parancsszavára bátorságát veuiti 
sőt gyáva lesz a vitez katona s lehetetlen III áll meg a nyilt tengl'~ 
ren az óriási költséggel épített, legyözhetel1ennek hirdetett nagy 
csatahajó. 

Kicsinynek, csaknem semminek telszik a hópehely, midön 
játszva száll aJá s mintegy slilytalanul nehezedik az ágakra. Pedig 
mily romboló, vagy áldásiadó ereje van, ha tömegbe ve rődik. 

Olvadásával lehat a föld mélyére, a növény gyökerére s megleT
mékeny;li a földel és növényt, majd viz.'aradasl okoz és .zugva, 
högve Ulri át a gátat, cl akarja nyelni a világot~. Most csendesen, 
fokonként nehezedik a tárgyakra és szinte gyönyörködünk hullásá
hJn, de majd, ha széltől üzetik, embert és állatot tehetetienné tesz 
s nincs földi törvény, mety védhetne ellene és nincs hatalom, mely 
annyi ember szemevilágát tudná elvenni -e~:yszerre, mini a szél 
állal kergetett hópehely. Ilyet, ilyet csináljon földi erő, büszke 
hatalom, gőg, tekintély, rang és tudomány, ha tud! ... Kis dolog 
a pára, mely ételedről, avagy épen estéli te<idról száll a légilrlle; 
kis dolog, dc tömegében; rOpitve visz a gőzparipa völgyön és 
bérczcn át, vihar és hullammal daczolva szállit a messze tengeren, 
avagy áldást adó zakatolást hallat a gyárakban. Vegyétek el a kis 
párát a világból, vagy csak az emberiség életéből s mivé leszünk, 
mi lesz velünk!? ... A kis dolgoknak na!,'Y hatalma van, söt kis 
dulog az alapja, forrása mindennek; ezt tanit ja nekilnk a tenné
szeti világ. 

• • • 
Kis dolgoknak nagy 1/010/11/0 1>{/lll EzI tanit ja nekIInk oz 1'/11-

beri lilel is. PengeIni, mint Dávid ]>cngcté a lanlol, minő kis dolog!? 
ot: az egymást folyton küvetó h,mgokból zenc lesz. Zcnc, dal. 
nlely már nagy hatalom; bállatot hoz, fájdalmat csIllapit : ürön~ct, 
szerelmet, keserUséget vagy lelkesedést fe jcz ki. Imára borul II hiVŐ 
a dalnak hangin;\l, künnycl II bujdosó és csat.ira vak dutJVcf rohall 
a katuna. Kis dolog a lantnak pengdése, dc mikur már dilI IcU 
~lr.le, akkor az cmlJ.cr- és égnek Itlkc j;\ISl-Ó szer kezébe.n .. A ~1I1 
n emberi és isleni akaratnak leghívehb, legbensőbb klfeJ!.'zője . 

• 

• 
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'.~ ','d:lch szerint is ncm dalban Jön-e kl a cSillagok ,15len a na,1 "" • . 
és Jugyalok serege, mi,kor már k~S1.Cn ~oll a világ? . Nzus 
slulclése i(!leltl lIrllmét IS dalban feJezle kl a fö!d ~S a nagy ég_ 
Kicsiny dolog egy hang, dc mikor már va larncl~ Ismeretlen kézhe lI 
dalia s a nép ajkán nenlzeti himnuszsl..l n(\t!c kl magát: akkoréletct 
és véri ;\Iuw;unk he,vOs hangjai nál haz.lcrt, nemzetért. Az éll'then 
nagy szerepe van a dalnak: a lelkel is ála~akitja, pedig még l'gy 
dal is kis dolog. Dc hát kiS dolgokban reJhk a nagy erő. 

Jézus taniloU, elveit nem fegyverrel, ncm csatazajjal hinlclé. 
Mig az eTŐ és hatalom (sak erősebb ellenálló eröl é.s hatalm,,! 
szili: addig a gyOngMség gyöz s a szerelet uralmat alapit Szerelet 
volt az, melylyel Jézus kilzdcni .1111; ezzellopózoU be tanitása .1 
!l.l.ivekbe s lefeb'Yvcrezte, megnyerte az emhcriséget. Nell1 vagyon
nal, nem erő!l.Zakkal: gyöngéd szeretelIel lörlitek le ti is ma a 
könyeket, osz1atjlllok el a tieitek és emhcrlflrsaitok szivéhől a I),'\na
tOt; gyöngéd szercteUeI, melynek kifejezésére elég egy köny, egy 
tekintet, egy hang is. Es mégis semminek sincs nagyobb ereje, 
nlin t a gyöngéd sleretetnek, meri ez mindenható. Jézus szeretete 
és szelidsége örök példá t adott, mig Caes,i r vagy Napoleon b/lsz
kesége nem hagyolI nyomot ; Jézus orslllga felépü lt és áll, dc Nagy 
Sándor és Augusztus birodalma összcomlon s most csak a kicsiny 
szel1t'm hirdeli az egykori nagy dolgokat. 

Kis dolog a jósAg s mégis mennyi erő kell annak megszer
zestre; minő átalakuláson megy át a kebel, a sziv, a lélek és 
gondolat, mig az elfoglalja lényünket. De aztán, ha birtokuukká 
lelt: akkor a legerősebh mágnesnél inkább vonza honánk ember
tál'll3inkal. A hallgatás kis dolog s mégis hatalmas e rő rejlik abban. 
ElhallgaIni a gunyt, a sérelmet, nem nyitni felajkainkat, mikor 
ta.U.n a vi lág, sőt önsorsunk erdekéhöl még az igazság is a7[ 
~,vá.nná: cz valóságos isteni erő. A hallgat.is az örilkkéval,~:::
)CIkepe, mely vonz és hcfolyásl gyakorol jdlemUllkre. A ki kibe
will' magát. annak ismerjük erejét, de a ki hallgal, az elóttUnk 
ÖTÖk titok, elrejtell er(lknek forrása. És aztán, nem haltgatás.iban 
V~-C magának 1!l.tC'nnek is reánk a legnagyohb befolyása ?. 
Uundolkozz.atok eTTŐl is. 

Kis dulog al alapja bünösnek a hll l1 rc. erényesnck a~ ef~lIyrt .. 
vagyonkel'esOnck ft gazdagságra. tékozlón.ak a nyomorus.1gra. 
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Cs.lk ki:;; tllllgvll: s.lrkain f"nlul ti rla~y világ s kis dolgokhan jelen
ldik ki Icgink:'thb az örük CS \'é~ctlcn alkotó - Istenünk. Gondol
koualok. chnclkcdjclCk hál ll. kis dolgok fe löllígy. a mint tlzok 
Ulq:nyilnl kOll1ak nck1ck tl természet, az emher avagy önéUclckhcn 
s ;\lI:\1\'a, hog)' tulajdonképell kis {lolg:okban van 11 nagy mindenség 
nl:1pja, :t1.llkoll cpill kl szcf(' llcsckk Wlgy slocrcllcsctlcnscglck. földi 
lI)'ug:lll11nlok cs Intlm}'c; ndvt'tWk: ti ki!' <lolgokal Ic nc hccsUljc
Ick, hanell1, mint gycrn:ln l-d.'lwhokal tlSSlCSlCdcgcssNck, féHvc 
gOlldow\hlk, hogy Icg:ycn igy kintselek iU cs cgy szebh haz:lt).l ll 
Ámen. 


