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",<Je \~'on n.uad .• 

Rihid h3rom év! Ennyi időre terjedett J~IUS nyih';\nos ' mun
Icllkodása. Hamm t.'\' ! Mily semmi ez az időnek \"o.<gtelcnSt.;;elx'n, g 

mily rövid ez még a ,"".\gcs embemek életcben is? I ~ekilnk arra scm 

ekig, hogy valamely nagyobbszabásu munkA! b.~rcs.,k jóformán mcg
kezdhesslInk 5 Ji!zusnak elég ,'oli, hogy az alan örökké kö\'t~lendö s 

ml 'gis alig megköulithetó példanyképc'fI! legyen az emberi~\Yflek. a 
... <\lIoz6 világnak: cl~g ,'olt neki arra, hogy Icll'gye egy soha el nem 
muló, hanem 101)1011 éplllö, tOkéletesbtllö \'allá"nak alapját, rdfakasz&.1 
a sUbbnt'l-szebb, tisZI<i.bbnál tisztább erenyd: foms.1t s 111l-ginditsa 

amaz igalSftgok folyamai, melyen halad,'a az Orök idn'SSt.1g lengerI! 
lelé bizIon evez az ISlcn g)'enneke, Nagyszerű is \'011 az 0,11..01, melyet 
leélt Jézus, nagyszerll voll gyOnyOreiben és szenvedeseiben, \'iszoll1ag
sAgaiban és áldásaiban; diCSŐk a lettek, melyeket elkO\'elell , di .. "SÓk 
önmagukban \.Is OSSZeségcikben, alapjlIkban és eredmenyeikben, ts 
magasztosak, lensél,,'(!sck voltak az eszmék, lllelyeket hirdeteU; magasz
tosak. mikor a megoszlás, a meghasonlás mat.'1 .. :\t ,'etették d It kt'o...lbt', 
ts világba, mikor harczot h!relllleUek a ~ke helyen, avag)' mikor "It_adó esőt hoztak il Zi\'alar, és 1':11)'10 világosságot a lélt'k réml:$ 
~Jje helyett; és fenstgesek \'oltak eszméi, mikor lehozta az t'gel. _ III 

isteni e 1000re. a gyartó emberi kebclo... és fOlerndIc az cmbt'n _ .' 
cellKe ts riitkozOftnak tanOl! lényl. s minden jónak és minden rosznak 
mivelö~ Istenhez, az ötök lélekhezazegekbe. Nagy$zerű, dicső, IUllgaszlO>. 
len~ rol t Jhuanak élele, eselek ... >dcte o.';; minden eszrm'jc. Nem 
csoda hál, ha oly fOlemelkedl:tt$égébcn Ol a '·iI.'!g mind e l1.al nar r~ 
teljekn meg nem ~uelte: nem csoda, ha egyiknek lelke mabo;J:>r.J 
sUmyal néri ma ~1e, • Ort'lk leny! 11Ij,Cároz\"a halad az l'gek Irk'. 
mig a misike ko!lségbeej«l harczto)l klnozva, It sanyargawu!r.'l On'~
n)'ében jajVClltkclve kQzkl'Khk a habokkal. Jézlls IrinT, annak II ~ I lIr 
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iSIIIcn. kOlÖnyű5nck lennie nem lehet. ól \'agy gyOlo1jOk, valO' Re

rdJOk; ,'agy Illdözzük vag)' követjük, öt ,'agy IllL1,'1:tgadjuk, vagy vek 
IncgfCSzitlctonk. Ól vagy csókoljuk, l11il1l il bonl}$ I1Ő Simon !liuldl, 
vagy eláruljuk, minI Judas a GcC'Scmanéban. 

Igy van ez ma velünk II még inkább igy volt ez korl!rsalnil. 
Nemcsak nemzete, nemcsak llOufilársai; hanem a római legitik katonAI, 
sOt a helytartók sem tudtak ir.'!nta egészen közönyösek lennI. Eez
méiben. tetteiben, életében rejlel! ennek az oka; azokb..ln a szerint, a 
mint azokal megénették, avagy nem értették rnl'g. A felolvasott ib'éktt 
megelOzőleg eddig soha nem 110111011 eszméket szólanak Jézus ajkai, 
eszméket és cll'cket, melyekre csaknem egyhangulag mondjak ki aJ: 

I~letel: .kemény beszéd ez, kicsoda hallhatja titet w
• De az idvczilüt 

nem nyugtalaníTja ez itélet; tovább szólja, a mire a ltlek készteti. 
Soun hagyják el ezért ót, sokan lavoznak. Erzi, tudja J~zus, hogy 
ennek igy kellett lennie, mert eszméinek ismeretlensége, gondolatainak 
merészsége, kifejez~seinek csaltanása, szavainak élessége, tanilásainak 
Witorsága, magatartásában a kérlelhetellen igazságérzet s minden moz
dlllatAban, szemeinek fényében, tagjainak lejtésében a tánloríthatatlan 
meggyőződés igaz és tiszta ereje mind oly dolgok, a melyek nél fogva 
VIgy elíizi magatöl a népet, vagy mag;\hoz vonza, [ekötl, elragadja, 
IIICghóditja s elbOvöli a lelkeket. Es ugy történt, hogy a legtöbhcn 
ehtVQZának. Ezt látva szól Jézusatizenkéltanitványhoz; .nemdeelak..lrtok-e 
ti is menni?~ A mire Péterböl a meghódolAs, ~ elragadtatAs trzctelél 
aintegy lesvc, dIVa a lovAbbi arany szavakat a mester ajkAmi, kitör 
a Rózal: • Uram I kihez mennénk? Örökélelnek beszéde vagyon nAlad!· 
Ptter leMI megérteltc Jézust, kész vele maradni, éretle a halMra is 

menni s Péter a tizenkettő nevében Slólt Forr, zajong a viltig körlt
]Ottunk, folyatanitlis és han/::zanak a szebb-szebb igazSi'lgok. Most 
k~telkedUnk, majd lelkesedUnk, haoozunk, hOb'Y tnil tcgyllnk, hov!i 
menjllnk? Senkihez másho.l, lilII/em miut Péter, cSllk jÜlIshru! 
JUlIshoz, mert örökéletnek beszéde van ö m'i!a, I:.gycdiil cSllkjül/shOZ 
jl)jjllnk hM, ha hitüflket felépi/1l1 és erkiJIesi ell'l'illkel mrgliffllpitUlli 
oJrorjuk. 

• • • 
EgyNnt csak jézushoz }OjjOl/k, IlU 1If/1/l/krl frlip/lni Illrurjulc. 

Til""', tut a töldi Itt hatfarain, otthonosan mozogni ama k()rt)en, hovA 



nCIlI kOvelhNi mM II lelkel a ludomfmy, hul clsöt~11l1 már az \'sz 
." ••• 'ga hová csak a sóhaj s a titkos v:'lgy hathat el, hogy <'gy 
YI,g~ , . 
szel1cmhazából vigaStlaJ:\sl hOlzon gondolalszArnyakon; IUl131111 c Ici 
haiMai" s tudomflst, tncggyözódésl szerczni ncm látott dolgoknak 
valós~g.iról: oh rncnnyiszcr bántotta már cz erd:!, c gondolat és akanlt 
az embert s mint öszlÖnözte a legnagyobb tudóst, II bölcset is lovabb ... 
tovább. cvezrcdek hosszu sora, oh, 'nint akarta megfejteni az Istent 
~ vil.1g01, az embert és halhatatlansagot s ezeknek egymáshoz való 
viszonyá!!? De repDltek a századok, kidőll a ludomány, meddő 

maradI a gyakorlati törekvés és akarat, és sz:\rnyszcgcllcn tt'rt meg az 
ffi a mélységből és magasból, mert ott scm mit sem talált. Pedig hol 
senuni! scm tatált az ész, a tudomány: hol mcgszlinl mar a gondolat: 
ott van a legtöbb, ott a legszentebb 1Hok Ehez csak hi1nek szárnyain 
cmclkcdhetllnk, csak hitnek sza\'aival beszélhetIlnk. Hit! Ujra csak ez, 
meginl csak ez I MintlIa hallanám c guny05 szavakat. Ne áltassatok, 
ne csaljalok tovább; valól, valól 11ckllnk! Igy kiált fel most azannyiszor 
csalódott. Tudom, tudom, hogy nem hil, hanem valóság kell a mai 
kornak. Nem hil, melylyel már annyi szent csalási követtek cl, hanelll 
valóság, rang, vagyon, hatalom, pénz kell a mai kornak, ha tele zseb 
mellett üres is szive, koldlls is lelke, mert ma ugy is - SOklIk 
uerinl - a telt sziv csak kifacsami, a fénylő lélek csak bcstirozni 
való. ts én mégis ul mondom, hogy épen hit kell ma! Korunknak 
mindene van, csak epen hite nincs, ezért oly szegény, ezért oly 
fI)'OmOrUlI, sivár és Ures. Ma nincs elég hit, se Istenben, se enlberben, 
se Ilnmagunkban, sem pedig jelen, vagy jövő éleilInkben, jutai
rn unkban, vagy bUnlelé$llnkben. e:pen czér! hilllnkct kel! lelépiIcIli. 
oe hál - mondják sokan - nem felépitette-e azt az egyház, aunyi 
ludós egyhhl atya, uenl zsilIai, vagy még tovább az apostolok? .. 

Nemi HitUnket feiepiini egyedlll csak Jézushoz jöhetlIlIk. Az 
egyházak tanításai IlCm mind a Jézus tanitásai' az egyházi atyák gon-
dnla'li mes!!Zdl\an-" ,... ' .... ,l"L1I3 gondolataitót s a Ilag)' zsinatoknak szent-
lélektől ihletett vtgüse ... _ . . .!"" .. nem ISmer1lnk rá a nagy mester eszmé!re. 
letlClre és szavaira. Hitet lelépítni nem mehetllnk mi még Pál valO' 
:er a~olhoz sem, mert nekünk tima, Igaz Krlszlusi ker. h/t kell . 

!>ed g nem KriUtusl , hanem Páli keresztenység van. Ma neUl IIZI 
Igyekeznek megfejteni, hogy minő halAsi elragadtatást IIdott az Ur 
JéllIS • nagy a~tolnak, hanem Jélllsl 611'lti6k IIgy, hogy mindenkép 
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Pfllll.1k kl')'cn ig.IZ:' : ' >:lllIak kinck I..,\'clcl hir1rl('n~bcn, soksmr nem 
d~~c 11l~:g!:ondolt;lI1. sőt lal:ll1 a 1~lcklm drlt!:'l<tva, <'pen utkl\l.hcn 
iraUnk ; Phlu,.k, kl C$.1knclll bálvflnYOlóJa voll Je/.lIsn:.k ("ll cszmt'inl'll • 
ki ,umyira elismerte II t11CSh,'r elsős,",!:"t, hogy lia vala ha [~;I k Io(nndolja 

is, hogy ,'l Ö dvd. c~l.l1I"i egykor II l1a~ mesterei cic 1I.1111talnak, 
aligha iri volna c!:y bell1l is . 

AICI'I mi cgyl'ilUl c!!:lk Jüushoz megy!!nk. mikor hiHlnket akarjuk 
Iclo.'pilnl: j<'7U5hOl, mcn öriJkt~lclllek lx-szMe I'tm Ó 1/(/111, Igml mi 
cs.1k j"111Sh01 'erlInk, Illidón azl akarjuk, h~ tiszta hitel nyerjlInk 
Istenről, az atyMÓ1. az lj Inlajdom,.\gairol. tenyeről 61 munkáiról; Mui
terOnk, ha IICII1 bízunk I:\nmagunkb,tI1 cs cmbCftMsainkban, h,1 vilá
gossitgot akarunk nyerni c földi s e fOldönhlli életre, a jutaiulII és 
LJllntetésre nelve. Bllnl)s I'ngy l? Csak JÜl1slluZ lIIellj, O felépiti a job
LJul~sra hitetlet ; SZegélly, nyomorgó val{)'? li megl'igaszlal, lIIegerősi t , 

s tudni f!Jb'Od, hogy sum'Cl/üke u mt'/lf/)'clmt'k országa, CsalótU:l1 s 
kétségbcesl'l' jAI'Sl e \'ilAgo.1l1, ő Ictürli könyeidet 6i parancsolni log, 
hogy jArj az élctnl'k viharos tengeren; CSUggL-dSZ? ö felemel, hogy ne 
lélj kicsinyhitll s megdorg;\lja a szeleket 6i tengert, hogy legycn 
cscndesseg. Mi hitel akarlIlIk felépiteni. Senki 111flshoz azért, egyedill 

csak Jézushoz jüvUnk, lIIer/ iiriikélelllrk bc:w'lIt' L'tlll (jllli!tl. 

• • • 
Eg)'l'IfiJ/ rsuk jézll!;lIoz jöjjü/lk, lia ('rkiHes; rA'dl/kl'! IlIrgdlld

lIiilIlIi IIkarjllk. I~rk('llcsiség a biztos alapja lIIindcnllek. Erkülcsi ell'cmk 
~ tetteink, Inelyekcl lsten, ember, önmagunk (!s a terml~ct imUl 
~akorlllnk, lldj:'r.k Illeg az embernek sulyflt, N.'Cliét, érlék~t és épiti k 
Ici cKészell azt a lenyét, lIlelyet Ini a szó szoros érlcllllcbclI cmbrrm'k 
ncvuünk. Lehelsz l udó~, sőt bölcs a I'il~g szerin t, dc ha ncm ~1I$l 
az crktllcsistg lIIa~aslat~n, IlldOlnányooatlJc ncm \'c$zik,bOlcst:SSI'gcdct 
utAIják. LehelSl gazdag, halalllla~, dc ,'rkOlcsi alap MlkOI nincs 
sulya vagyonod nak, nincl ercje, t'rvt'nye hlilalmadnak: sz.~rln~l k, y,lgy 
megvelnck s nu!g a világi clőnyl'lkre is m~lIl1llannak tal<lln:lk. Az 
erkölcsi rongyossfIgol ncm fetli el a gazd3gsAg fényl'li I'Il1l1n)·c, ~U 
erlcölcsi hiányt, a\'a~ 10000atékos.<;.1Kot n":l1I pótolja 1\ Imllllom kCle, 
Tudja cd mindenki, sőt lijbbet is, mikor l'gyik V<l1lY másik crkölc~ileg 
mCtcbélycgzell cgy~lIt lIIé~ a~ lsten Jilvalm I~ mclt,Ulalllla k tanjH. Ll'gy 
Izq;ény, Oldöz/itl, dc erkölcsös és crktllcsösst!gcd lJccsct ad neked: 



~ elhagyatOl!, ~Oi alló, éhelő, dc ~köl~ hajlékot, 
kenyeret hOl. Szok,,~C$ tchát erkölcslso..'gllnket 'e!(-pilenl s erkölcsi 
clvcinkct megállapilani. tS tl'nyleg már réKóta erre tőr ill cmbcrisCl: 
Java, mikor tanito ~S szUlő agyenneknek Oroklll hagyja: IéI;)' becsU· 

ICIcs; mindened veszszen, csak becJ.Oleled ne I 
De hát sok a tétovázás, sok a gondolkozés, hogy mino erkölcsi 

elveket lroUapitsunk meg az életre? ts még több akisértes, cs:\bilás, 
a pt.'1da és okoskodás, melyek az er1tOlcsi cl\'eknek lábbal tipr.\sám 
osz«)nOl:nek. Ut juk, sőt magunk is érelZUk CZI naponként. Épen ezén 
buzdit\'a kell bulCiitanl az embereket, hogy erkOlcs.) elveiket 111 cg~l1a

pilani s azok szerint elni igyekezzenek; es Illeg kell iSlllcrnllnk az 

wal, melyen legalább ls azok, kik azt erősen akarjflk, elveiket lel
epllhetik. De htll hoVA fordulja/lak ezek? A vilAghol ? Iránylü, talizmán 
nélkül itt }Ami nem lehet. Az emberekhez 1 Hiszen ezeknél legtöbbsl:ür 
csak alkJJmaz!todb, csak szin b nem valósAg az erkölcsösség, s ill 
emberdt minket nem annyira épitni, mint inkibb rontani szerelnek ; az 
talbecek irigykednek, gytIlGlnek s ha fennebb állsz, mint ők, a mély
.qbt rántani torekednek. Amaz egyházhoz foruulj-e hát, mely alsóbb 
~ leb6bb rendI! erkOICSOt B ennek megfelelO elveket hirdet, a szcrint, 
I mint a világnak egyik vagy másik osztályához tartozol, avagy épen 
elitkozottnak, elk3rllozottnak hirdet már szllletésedtOI kezdve 1 ... Iliszell, 
ha ezt teve<I, m~OSZlOd magadat önbizalmadlól, akaratodlóll's sirnod 
kel ...-...clon, slrBOd kell, hogy SlOlettél. A regi, szc.'irszálhasogatassal 
·4c I iSO eOIIiZi atyikho.l, az apostolokhoz, avagy a jelenkomllk 
bdllt ri hIrib"" illó evtnekhez fordulj? Ne, senkihez sc máshO!, 
cuk Cj)!11d ~ 

,.,. thoz, mert q;p:illl ő a 10rrba, az c.'i beszédei az alapja az 
n.e'ftt kb 1111ly t] '1 erkO!csi.egnek, magUZtOI erkölcsi elveknck. 
O lök utat 111'*1 "'ee. de mepllltal)a leglc.'iltépen ut, melyen eljuTSZ 
annak llmett;! It, hou ee lIYiJ\It van • mlndnytjan az c.'i g)"er111ekd 
lea' ... :tgjJal&OWp 11 W llftnk.... !Cloi". erttIICti elvek alapj~n : Ó 

me"p "Lil Pi az IL dlW u. a'"'' '1 elYe6d mepllapltásira, erknlcsi
rtp:! hitpio' , 'f: e 'I ",; u: .su · :1 az .... , és szeressed 
tnIbe.l.t.r;s'det jobhen. milli: mz · d ...... ne ttd1 UI ,""soknak, a 
mit k -.... a PA ~ En-=rl elWidl:lp "",,'Uapitisa végeI! Ich:\! 
........ Zdal cuk. )6MhoI: .... )Ojj. elek, lIIIIeft OIfIk'hUuk Inr'de van <'Injl;,· 

"Set ... ' jM. IP.:?ck II nem I NnJo ......... vagy gauta1,.-s.1g 



lIS halalom hoz; hanem, mim Jézusnak, erkölcsis..'getekben les.z e löhJún 
hal ha (,.1 t la ns.lbrt o k. 

A tél napjaiban és csendl'S l'Stéiben elmékedjetek hitctekről, 

erkölcsöSSt.lgtekr61. Epitsétek azokat, hogy emelkedjetek igy önmagatok, 
lsten és emberek elöu. S mint hitetek, mim erkölcsi eh·eitek aIaJlj(\rn, 
forrAs.'\ra, mint legigazabb, legmegbizhatóbb segitötökre. emlékezzetek 
jt'-zusra - sót jöjjetek ö hozzá, men Orökélclllek beszéde \·.111 őnála. 

Ámen. 


