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A kereszténység hatása a világra. 

• 
II. Kol'int.· 5-17. "A régiek elmultak. ime mindenek 

megújullak " . 

Egy népszámlálás' szerint a föld népessége ké tezermillió. 
Ebböl esik a keresztényekre ötszázmillió ; igy a kereszténység 
a föld népességének csak egynegyedét teszi. És mégis a ke
reszténység viszi - nagy kisebbsége mellett is - a vezetö sze
repet a népek között; a kereszténység gyakorol fölény t a világ 
fölött; a keres"1ténység polgáriasodás a, tudománya, társada lmi 
erkölcse uralkodik az emberiség fölött. Honnan e különös je
lenség, a kisebbségnek e nagy fölénye a többség felett? V élet
len volna-e ez, vagy csak lálszat? Nem véletlen és nem is lát
szat, mert ez történelmi tény s ennek meg van a maga oka. 

A nem keresztény népeknek is voltak nagy tanitóik, kiváló 
bölcseik, kimagasló vallásalapítóik(Confucse, Buddha, Moha
med), akik mind rendkivüli egyéniségeI{ voltak, akik ezerévekre I 

kiható müveket alkotta k, akiknek tanaik, rendeleteik, utasitásaik 
még ma is a népek millióinak szabályul, zsinormértékül szol
gáInak. Ők is tanitott",k népeiknek erényeket, ébresztettek ben
nük jó tulajdonságokat; de ezek a népek mégis messze elma
radtak a kereszténység mögött. Mi okozta e népek elmaradá
sát 7 Az, hogy ama vallásalapítóknak tanaik, rendeleteik bilin
csekké, korlátokká lettek, melyek, melyek a népek fejlödését , 
haladását megakasztolták. Egyik vallásalapító (Confucse) azáltal, 
hogy az ősi szokásokhoz való vak ragaszkodást törvénynek 

• Lásd a Magyar Földrajzi Társaság "Földgömb" c. folyói l8tának 1930. 
évi egyesített l - 3. számában. 
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mondolIa, népének a más nem ze tek befolyásá tól való teljes 
elzárkózásál eszközölte, miáltal népéből a ha ladás eszméj él, a 
tökéle tesedés vágyát kiölte . A másik (Buddha) azáltal. hogy az 
lsten eszméjét nem ismerte s népének nem tanilotia az Isten
nel való hasonlatosságra való törekvést, népébő l kiirtolla az 
eszményi törekvést, az erkölcsi fejlődés t ; népé t tunya lágysá
guvá, szenvedőleges (passiv) természetüvé. béna akaratuvá teile 
s mozdulatlanságra kárhoztalIa. A harmadik (Moha\1'led) pedig 
azálta l, hogy a végnélküli tökéletesedést, az Istenhez va ló emel
kedés eszméjét nem tanítolIa, hanem. a fátum, a változhatatlan 
végzet előlli megadást hirdelle, vallását megújhóclásra, elóha
ladásra alkalmatlanná te ile . 

. A kereszténység az egyedüli vallás, mely az emberiség 
fejlődését, haladását, tökéletesedését biztosítja. Ez ville az em
beriséget a polgárosodás, tudomány és társadalmi erkólcs ' azon 
magaslatára, ahol a kere"tény világ jelenleg áll, S mivel vívta 
ki a keresztény világ ez eredményeket? E vallás alapítója: 
Jézus nem úgy telt, mint a többi vallások alapitói ; ő nem irt 
törvényeket, hanem új életet ébresztett kővetőibe n; életet, amely 
ez alapelven nyugszik: .. Munkálkodjatok, amig nappal van; 
keressétek az igazságot s az igazság szabadokká tesz titeket; 
legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes; 
szeressétek felebarátaitokat, mint magatokat". Ennek a keresz

. tény életnek az ereje, ennek a jézusi vallásnak a hatása az, 
amely az eredményeket kivívta. Ez eredményekre tekintve 
mondjuk az apostollal: .. A régiek elmultak, ime mindenek 
megújultak" . 

Az e1őrebocsátoltak után lássuk a kereszténység hatását 
a világban, még pedig: az anyagi világban, a tudomány- és 
a társadalmi élet terén. 

A kereszténység hatását észleljük az anyagi világban, a 
munka terén. Mi ébresztette föl a világban a munkakedvel. mi 
szentelte és dicsőitette meg a munkát, mely az ó-korban, mint 
rabszolga foglalkozás, lenézell volt? A kereszténység. A nem 
keresztény népeknél a munka még napjainkban is nagyobbrészt 
lenézett. Egy szellemes mohamedán még napjainkban is ezt 
mondotta: ti keresztények folytonos nyugtalansággal gyötrilek 
magatokat, titeket lázas mohóság jellemez; mohóság, amellyel 
mindent megváltoztatni akartok. Mennyivel szebb a mi életünk! 
Mi csendes nyugalomban élünk és ezt a nyugalmunk,!t n~m 

, 

• 
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engedj ük megzava rla tn i semmi á lta l. Ez a nyugalom a mi leg
drágább, legjobb kincsünk , a melyet sem mi áron nem cseré lnénk 
fel a ti izga tott nyugta la nságotokka l. - De ez a . nyugalom, 
mely a legnagyobb társadal mi bajoka t, visszásságoka t is tétle
nül nézi, ez a világo t nem változta tta, nem javitotta meg, 

Nem igy a kereszténység ! Jézus parancsa: "Munkálkod
ja tok, amig nappa l van, mert. elj ő az éjszaka , midőn senki sem 
munkálkodha tik" és Pál apostol szava: "A szorgalomban ne 
legyetek restelkedők" - felköltötték azt az életet, azt a munka
kedvet, mely az a nyagi világba n csodá kat miveIt. Ez a munka
kedv veze tte a középkori szerzeteseke t az őserdőkbe s meg
ritkitta tta . ve lök azoka t; ez ha tolt be a mocsa ras videkekre s 
kiszárította azoka t termékeny földekké ; ez ha tolt be a sivata
gokba s á ta la kította azoka t virágos, gyüm ölcsös kertekké ; ez 
a munka kedv építe tt rengeteg városoka t, azokba n széles utcá
ka t, szebbnél-szebb pa lotákat, ég fe lé t ö rő tornyoka t; ez virá
gozta tta föl az ipart , fej lesztette és é lénkítette a. keres kedelmet ; 
ez idézte e lő azt a pezsgő tevékenységet, a melyet ma az é ler
minden terén lá tunk és csodá lunk. Ez a mu nkakedv hida lta á t 
a tengereket, amelyeknek végtelen síkján most já run k; ez kö
tötte össze a legtávola bbi országoka t vassínekke l, melyeken a 
gőz- és vill amos kocsik száguldanak; ez feszíte tte ki a földkö
rüli drótoka !, ez lé tesítette a rádió á llo másokat, melyek az em
ber beszédét, le lkének gondola ta it nehá ny másodperc a la tt a 
föld egyik végétő l a másikra röpítik ; ez fúrta á t a hegyeket, 
hogya nemze teket egymással közelebb hozza. Ez a munka
kedv ve tte szolgá latá ba a villa mosságot, de lejességet, a nap
súgara t, a gőzerőt , hogy az emberi jólé tet és kényelmet e lőse
gítse. Ez te tte a kőszenet, a vasat, vizet, gyapotot a népjólé t 
forrásaivá, mel yekből a nemzetek gazdagságukat merítik. Ez 
fokozta a föld termőerejé t , szaporította az é lelmicikkeke!, fel
ha lmozta világszerte a javakn ak gazdagságá t, könnyebbé tette 
az é letet. Ennek a munkakedvnek köszönjük , hogy korun kba n 
a nyomor, az éhinség réme nem lép föl oly gyakran, nem pusz
tit oly ij esztően , mint a régi időben , vagy mint a nem keresz
tény népek között még napja inkba n is; ennek köszönjük, hogy 
napjainkban minden társadalmi osztá lyba n az emberek jobban 
é lnek és laknak, jobba n táplá lkoznak és ruházkodnak, mint 
hajdan. Ime, a kereszténység ha tása az a nyagi élet terén I 

Pe éppen ily bá mula tos a kereszténység ha tása a tudq-

• 
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mán y le"én is. A nem keresztény népei. gondolkozását híven 
je llemzi ümar kalífának barbá r te tte. akí a régi Alexandriának 
világhírü könyvtá rá t fe lgyújtotta és porrá égette, ezt mondv,;'n: 
.. Minden könyv és tudomány haszontalan vagy 'á rta lmas; mert 
vagy azt ta rta lmazza, amit a mo hamedánok szen tkönyve : a 
Korá n s akkor fe lesleges, vagy mást s akkor kárhozatos". E gon
dolkozásnak tulajdo níth a tó , hogya nem keresztény népe k nem 
ha ladtak. hanem mozdul a tlanok maradta k. 

Nem igya kereszténység ! Jézus meghagyása : .. Keressé
tek az igazságot és az igazság szabadokká tesz ti teke t" és Pá l 
apostol szava: .. Mi ndeneke t megvizsglilljatok és ami jó, azt 
megta rtsátok .. és a ma másik szava: .. A lé lek mindeneket vizs
gá l - még az Is tennek mélységeit is" - felköltö tlék ~z e m
berben a tu dásvágyat, azt a belsö ösztönt és hajlamo t. amely 

• 

egyszer éle tre keltve, többé nem engedte magá t e ln yom ni és 
megfékezní; azt az ismeretszomj at, a mely többé ne m tér nyu
ga lomra, hane m vizsgá l, kuta t, fürkész, a mig kiel égítést ta lá l. 
Ez a tudásvágy és ismere tszo mj beha tolt aztá n a magasságba 
és mélységbe, a tér és idö távolságába, a z élö és életlelen lé
nyek belsejébe s igy vizsgálódása tá rgyává te tte az egész min
denséget. Behatolt a végte len égűrbe . megfi gyelte az otl szá
guldó napot és a csillagokat ; és az égi testek óceánjában föl
fedezte a harmonikus összhangot, rende t, amely bá mulatba ej t. 
Beha tolt a föld mélyébe és o tt is ta lá lt eröket. a melyek h.a tá 
rozott törvények szerint működnek. Felkuta tla az azelött hozzá · 
fé rhetetlen földrészeket és ott is ugyanazon törvények nyomaira 
akadt. Beha tolt a régmult idökbe ; tanulmá nyozta a rég l e tűnt 
népek életét, viszontagsága it s mindenütt erkölcsi törvényeket 
fedezeti föl, a melyek a népek életében érvényes ültek, amelye
ket senki büntetlenül á t nem hágha t, a melyeknek legkisebb 
megsértését kese rű büntetés követte mindig. Elleste az élettelen 
dolgok tetmészetét, az élölények mivoltá t ; az emberek szel
le mi életét, a nagy gondoikozók és elmék szellemi megnyila t
kozásail . . . s mindenütl, a hova tekintett és figyelt : egy örökké
való, gondolkozó szellemnek nyomaira ta lá lt, a ki törvényei álta l 
beszél hozzánk ; mindenütt egy bölcs aka ra tot lá tott, mely .a 
világ rendjében kinyila tkozta tja magát ; az egész m i ndenségből 
egy örök bölcseséget, örök szeretetet lá tott kisugá rozni és fény
leni, amely mindent, amit reánk bocsát. eszközzé változtat, 
amellyel minket meglérésre, türelemre, önismeretre és töké le te~ 

• 
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sedésre serkent. Ez a tudásvágy és ismerelszomj leplezte le előt
tünk El term észet titkai t; fejtette meg a világ ta lányait ; ismer
tette meg velünk a tünemények okait; an nak köszönjük azt, 
hogy most oly világba n élünk, ahol többé nem ijesztenek ki
sértetek, nem gyötörnek rémek, ahol biztosnak érezzük magun
kat a világ rendjének és törvényeinek oltalmában. E tudásvágy 
és ismeretszomj hozta létre a tudományokat, (melyeket a csilla
gászat, természettudomá nyok, történelem, földrajz, bölcsészet, 
számtan, nyelvészet stb. neve alatt ismerünk) , melyek nélkűl a 
mai ember már nem élhet. Azért tanittatja ezeket népiskolái
ban, középiskoláiban, egyetemein ; ezért létesit közművelödési 
egyesületeket és könyvtárakat; fol yóiratokat, ujságokat ad ki , 
hogya tudomány kincseihez mindenki hozzáfé rhessen s ma 
már nincs gyermek, aki az iskoláztatás jótéteményéböl ki volna 
zárva. Ime a kereszténység hatása a tudomány terén I Hol van 
a nem keresztény népek között csak egy is, amely a keresz
ténységnek itt nyomába léphetne? A ha találkozik is itt-ott a 
távol keleten egy-egy, mint a japán, me ly az újabb idöben 
e1örehaladt és te tteivel a művelt világ figyei mét magára vonta , 
ezt az előhaladást azon fiainak köszönheti, ak ik keresztény or
szágokban és keresztény iskolá kba n tanultak. , 

* 
Lássuk még a kereszténység hatását a társadalmi élet 

terén. Vannak a nem keresztény népek között is egyesek, akik 
a társadalmi állapotok megjavításán fárado znak. E népek kö
zött első helyen állanak Buddha vallásának köve tői. E vallás 

• 

alapítója eltörölte a társadalmi előjogokat, tanította az emberek 
egyenlőségét, hirdette a felebaráti szerete tet, megparancsolta a 
nyomor enyhítését. Főtörvénye ez: "Ne bánts senkit I" S ezt a 
parancsolatol: "ne ölj", kiterjesztette az á lla tokra is. És a budd
histák az állatok iránti részvétből állítanak állatmenhelyeket, fé
reg ázilumokat. De a szenvedő embernek, aki gyötrelmei miatt 
panaszkodik, csak ezt mondják: Tűrj, szenvedj, ne kivánj, ne 
akarj semmit; majd ha meghaltál és köte lességede t megtetted , 
bejutsz a Nirvánába, a hol megszűnnek minden fájdalmaid. De 
ez El buddhista elv: "Ne bánts senkit I" tűrj, szenvedj, ne ki
vánj semmit - a társadalmat még nem javítja meg. És ezt 
látjuk a többi nem keresztény népeknél is. Ott látjuk az egyik 
olqalon a kevés számu hatalmasokat, akiké minden birtok, 
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mi nden jog, minden szabadság; a másik olda lon ott látjuk a 
nagyszámu jogtala nokal, akik a halalmasokéi s alig mennek 
emberszámbfL 

Mily egészen más a keresztény tár~ada lom képe I Jézus 
minden emberben, még a legszegényebb en is, az lsten gyermekét 
látta s minden emberben tiszte lte és nagyrabecsülte a halha
tatlan lelket, amefy Isten lelkének egy szikrája. Azért viseltetett 
igaz részvé ttel minden ember iránt, a szegény, a beteg, a nyo
morult iránt s ahol csak tehette, jobb napokat készitett nekik 
Leginkább sajná lta azokat, kikkel a társadalom mint söpredék: 
kel bán t, a publikánusokat és bűnösöke t, a védteleneket és ' 
kitaszí totta ka t s azokon könyörült. Védőleg terjesztette ki kezeit 
a gyermekek fölött s ezt mondá: A legkisebb, a leggyengé bb 
emberben is va n egy is teni titok, egy ha lha ta tlan lélek, tisztel
jétek ezt minden egyes gyermekben, mert ·amit ezzel cselekesz
tek, azt a 'világ kormányzójával cselekszitek. S midőn tanitvá
nyai tőle azt ké rdezték : miként bizonyítha tják be legjobban. 
hogy az ö tanítványai. ezt felelte: "Menjetek el s keressétek fel 
a foglyokat, ruházzátok a mezíteleneket, táplá lj á tok az éhező

ket, gyógyítsátok a betegeket; amit ezekkel cselekesztek. én
velem cselekszitek ". 

Ez az önzetlen szere tet és könyörüle t hozta létre a ke
resztény tá rsada lmat. Ez a szeretet nem t űrte. hogy az em ber 
baro mmá, á rucikké a lacsonyíttassék le s eltörö lte a rabszolga
ságot; ez nem tűrte, hogya' római cirkuszokban a nép gyö-

• • 

nyörködte tésére az emberek, mint gladiátorok egymást a ha-
lálig marcangolják s e ltörölte a kegye tlen já tékokai ; ez tilta ko
zott az indiá nusoknak v';rebekkel való üldözése és kiirtása ellen 
s megszüntette e vadságot s proklamálta az em ber örök, elide
genithetetlen jogait s azt az igazságot, hogya vad ember is 
ember s emberi bánásmódban részesítendő. Ez a szeretet nem 
türte, hogy a nyomor, inség zúgaiban éven te százan, ezren 
őrizetlenül elzüllienek s elment közéjök. hogy megment.se őket; 
ez a szeretet nem tűrte. hogy a szenvedők, betegek. ragályo
sok. akiknek tartózkodási helyeit távolról elkerülték az embe
rek. magukra hagyva elpusztulj anak. elvesszenek, hanem fel
kereste öket, hogy sorsukat enyhitse; ez a szeretet nem engedte 
meg, hogy a gonosztevők egyszerüen eltétessenek láb a lól, ha
nem beha tolt a börtönök celláiba s ott megjavítani igyekezett 
őket; .ez a sze rete t nem engedte, hogy apátlan , anyá tlan á rvák 

• 
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aZ utcák szemet jében elkallódjanak, ha nem felszedte őke t a 
piszokból s megmentette a társadalom számára. A keresztény 
társadalomban ma már senki sem jogta lan, mindenki egyenlő 
a törvény előtt, mindenki érvényesítheti magát s a szegény em
ber fia műveltségéve l , · tudományával és eszével oda küzdheti 
fel magát ma, ahova ezelőtt csak az úgynevezett főnemesek 

szülöttei emelkedhettek. A társada lom védi az ember teste és 
é lete biztonságát, oltalmazza becsületét és igazságát, gondos
kodik szükséglete i kie légítésérőI, könnyiti a munka terhét, eny
híti szenvedéseit. Az emberszeretet intézetei : a lelencházak és 
gyermekmenhelyek, az á rvaházak és népkonyhák, a vakok és 
némák intézetei, a kórházak és javító intézetek, a napközi ott
honok és melegedők, mind a keresztény szeretet a lkotásai. A 
keresztény társadalomban többé nem azt nevezzük nagynak, 
a kinek nyomdoká n könny- és vérpatakok folynak, ha nem azt, 
akinek életéből az emberiségre minél több áldás á rad; aki gá
tat vet a nyomorna k, a ki gyógyítja a társada lom sebei t, emeli 
a népjóléte!. Ime, a kereszténység hatása a társadalmi é le t te rén. 

* , 

Igaz, nogy még a kere~ztény tá rsadalom sem tökéle tes; 
igaz, hogy még abban is van sok hiá ny, fogyatkozás és gyarló
ság s a kereszténység a föld népességének még csak egyne
gyedrészét alkotja és hogy még mindig nem jött e l az egész 
világot átölelő Istenországa. De ez a körü lmény ne csüggesz
szen el minke!. Az emberiség egy nagy óriás, amely tovább é l 
s éppen azért lassabba n fejlődik, mint az egyes ember. Ami 
az egyes ember életében egy év, am it az egyes e mber egy év 
alalt elVégez, ahoz az e mberiségnek száz év sem elég, sokszor 
ezer év is kevés. Az emberiségben föl ke ll ébrednie a Krisztus 
szellemének, hogy az ő tökéletes képmása legyen. Ehhez idő 
kell, sok idő. Adja tok csak az e mberiségnek öt vagy tizezer 
eszte ndőt a fejlődéshez és éréshez s azu tán meglá tjá tok, hogy 
mily dicsőséges aratás fog bekövetkezn i. Mai elmékedésünk 
erős ítsen minket a bba n a hitben, hogya kereszténység fol yto
nosan halad magas célja: az Istenországának megvalós ítása 
felé. Ámen. 

Fiatla lva . Geréb Zsigmond. 
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"Ime, látok megnyilqtkozotf egeket." 

Csel. 7. rész. 56. vers. 

Az e lső. kereszten y verta nu, István a jká ról hangzottak el 
e s.lavak, melyeket a lapige ül választotta m. E szavakban a 
szenvedesben erőt nyert lelek lá ngolt föl, hogy lá ngjával fenyl 
gyúj tson es világítson az ingadozó lelkek e lő tt. Megrázó törte
net : .. Megrohanták es magukka l vivék Istvánt a tanács elé. 
ÁlI ítáhak hamis tanukat, kik szólának: Ez az ember nem szűnt 
meg káro mló beszédeket szó lni e szent hely és a törvények 
ellen. És mikor vádolta tik, a ta ná csban ülők mindnyája n olyan
nak lá tták az ő orcájá t, mi nt egyangyalet. " Még védelemre 
sem nyitotta ajka it, de az igazságtuda t már is sugárzott arcáról. 
Boldog volt, hogy hitéért, meggyőződéséért próbára hivatott. 
Kezdi védelmét. A múlt történeimét h ívja tanúul. Föllelkesül. 
Lelkével egy szentebb magasla tra száll, honna n nem lá tja a 
tolongó sokaságot és a sokaság vészt jósló a rcát, mely életét 
kivánja. Nem érzi a kövek zugó záporá na k testét elborító, ha
lá lthozó súlyos terhét. Szent e lragadta tással a mennyre függeszti 
szemeit, lá tja Is ten dicsőségé t, megjelenik szemei elő tt Jézus 
s szól az agyongyötört, összezúzott testbő l az erős lelek .meg
nyila tkozása: ,;lmé, lá tom az egeke t megnyila tkozni." Es ily 
szent elragadta tásban kileheli lelkét boldogan. 

E megrendítő történetnél jelen van a legnagyo bb üldöző 
ki most még kárörvendve tekint a kövek a la tt vonagló vér
tanura, de nemsokára és "nagy hirtelenseggel fény súgározza 
körül öt is a mennyből" és az üldözőbő l üldözött, Saulból 
Pál lesz. 

E történetben szemléljük az igazság diadalá t. Ime a lélek 
hevülete, megnyila tkozása, mely megvilágítja önéletével az 
egyes nek és össze s nek úta it, kij elöli a célt, mely felé törnünk 
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kell. [me a lélek. me[y példát ad a halál bátorságos. félelem 
nélkül való elviselésére. hogy ezt látva. hivek legyü nk halálig 
a megismert igazsághoz. Kiváltságos, dicsőséges érzülete ez az 
embernek, mert ezzel felülemelkedik a földi látott dolgokon 
es láthatja, szólhatja még a nem látottakat. az eseményieket. 
az égieket is. Nem a mindennapi, közönséges, egyszerű élet 
hozza létre e fölmagasztosult állapotol. Az acélnak. hogy szikrát 
adjon, erös ütésre van szűksége. Az élet erös ütése i az acél 
lelkekre. a mindennap meg-megujuló megpróbáltatásai hozzák 
létre a lélek szikráját. melyböl fényes. hatalmas. lobogó lá ng 
lesz és fénye látásokra ragad, magával emel a lelki élet soha 
nem hallott. nem látott tájai felé. "hol tisztább a patak, zen
göbbek adalok." Oh, e látások, látományok valóban nem 
földből valók, hanem égiek, Istentől jönnek és ihle lik az igaz
ság prófétáinak, vértanuinak lelk~t , hogy szólják, cselekedjék 
az Úr akaratát és jelöljék életükkel az emberi haladás útjail. 

Tűzzel érintett ajku, égi ihletésü, választott prófétája Is ten
nek nagy vallásalapítónk is. Ajkán zengett az Úr igéje a lka lmas 
és alkalmatlan időben, vészben és viharba n. örömben és bé
kében egyaránt. Megnyilatkozott előtte is az ég s úgy nyerte a 
bátorságot, a bátorságnak lelkét, hogy próféta ajakkal hirdet
hette: "Az Isten egy és megoszthatatlan." "Egy az Isten a vég
telen természet felett. Egy Isten alkotá a menny~ t és földel. 
Egy Isten kormányozza a világegyetemet s tartja fenn végtelen 
hatalmával." L.elkének szikrájával gyújl. Szívének mélyéröl hoz 
elő kincseket, soha el nem muló. meg nem avu ló drága kin
csekeI. Megnyilatkozott lelkéből hozza Isten szavát, mellyel 
emel fölebb-fölebb, hogy mi is tekintsünk be a megnyilatkozott 
egekbe. Megjelenik előttünk a tordai országgyülés képe, mintha 
látnók átszellemült. angyali arcát, mely az igazság fényétő l 

sugárzik. minth" hallanók megnyilt ajkána k zengő szavait , me
lyeket évszázadok is visszhangoznak: "a hit Isten ajándéka 

. s azt emberek meg nem kötözhetik. " "Mindenki azt a vallást 
tartsa, amelyet inkább akar." Az a nap az emberi lélek isteni 
erejének ünnepnapja, pünkösti szentlélek nyilvánulásának ha
talma. zúgó sZélnek zendülése. mely képes volt láng-ragyujtani. 
magával emelni és megalkotni. megalkotta tn i a vallásszabadság 
első törvényét evi tágo n. Diadatmak napja. Eszmények megvaló
sulása. Léleknek kitöltése. Égnek megnyílása e nap. Utja már nem 
visz fötebb. Próféta sorsa készen. Judás elárulja, Péter megtagadja, 

l 
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tanítványai megrém ülve szétszaladnak s a fejedelem itél. És 
aZ ég felé törő lé lek kénytelen Déva vára penészes börtön falai 
közöt! leereszteni lelkének repülni vágyó szárnyait. Látja súlyos 
köveit az itélőknek, érzi vérző lelkével az üldözők gunyját, 
szenved, de el nem csügged, a test beteg, erőtlen, roskadozik ; 
de a lélek erős, lát megnyilatkozott eget és irja a börtön ned
ves falára az emlékezet szavait, az ihletett látomást : "a pápák 
kardja, a kereszt, a halál képe semmi sem fogja az igazságot 
utjában feltartóztatni. Azt irtam, mit éreztem s amit érzek. bizó 
lélekkel, igazán hirdettem. Meg vagyok győződve, hogy az én 
vesztem után a hamis igehirdetők tanai össze fognak omlani." 

Ki hirdelle Isten ajándékát, szólotta tisztult hitét, ki nagy 
ha tással volt az egyén fejlődésére, a szabadgondolat művelé
sére, ki az évszázAdok legszebb, legmagasztosabb törvényének, 
a vallásszabadság kimondásának bátor kezdeményezője, kihar
colója volt, az az életnek sulyos keresztjét viselte Déva vára 
börtönében, hol martirhalált szenvedett. Nyugvó porai! ' emlék 
nem jelöli. Sirját nem tudjuk. A sirdombot az idő elegyengelle. 
Fű nő virágokkal tarkázva az úton, mely sirjához vezetne, de 
tanítványai, követői . vannak, élnek ma is. S ők föllelik a sirt 
szívükben s halála évfordulóján összejönnek : "a mafiasság
belinek e kézzel csinált templomában" , hogy életrekeltsék az ő 
emlékét. "Ne villámból, ne napsugarakból mécsest, csak bo
rongó fényét az emlékezésnek" gyújtsuk föl keblünkben, hogy 
ez emlékezés nyissa meg nekünk is az eget, a szívnek, a lé
leknek, a gondolatnak egét és sugározzék onnan fel énk a hit
nek ereje és a szeretetnek hatalma. 

Korunk forrong. Az eszmék űzik, hajtják egymást. "Az új 
bor forr, új tömlő szükséges". A tulfeszített anyagi élet, a min
dennapnak kenyere megőrölte az embert. A szórakozások, az 
élvezetek hajhásza ta kiölte az emberből az eszményiek utáni 
vágyat. Műveltsége, tudománya magasan áll és még sem vall
hatja boldognak magát. A nagy világégés sok külső és belső 
kincsünk tő l fosztott meg. Megtámadott hitünkben is. A roncsok 
még mind körülöttünk hevernek. Közöt!ü k hán ykolódik a csa
lódott ember. Érzi, hogy hiányzik valami életéből. ami meg
adná fáradalmainak, küzdelmeinek szinét, illatát. Olyan, mint 
agyökérnélküli, leszakitot! virág, még él, de már hervad, hul
lalja szirmai! , leveleit. A mai "ember homlokán sokszor nem 
látjuk a valódi lelki nemesség bélyegét, a názáreti emberfia 

2 
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jóságos. is ten félő lelkét s a kerek világot meggyőző. lángoló 
hité!." Új Dávid Ferenc kellene. hogy fölrázzon közönyünkből . 
szivh idegségünkbő l . hite tl enségün kkő I s fülünkbe dörögje : .. ",
hit ls ten ajándéka. " .. a nem lá ta!!. de reményle!! dolgok nák 
va lósága. " E hit. az Istenben vetet! hit hiányzik be lő led. óh 
ember. A megszentelödés. a lelki jó. a mely táplá lj a keblünk 
összes nemes érzései!. A lé leknek ezt az é lte tő elemé!. erejét 
kell hogy megújítsa a mai ember. hogy úgy fölemelkedhessen 
a mély va llásosság és a liszta e rkölcs magasla tára . Mert csak 
ez képes összekötn i az örök. jó. szép és igaz kútfejével .. az 
Is tenne l. Hite lődein k mindeneket átö le lő erejére van szüksé
gü nk . hogy felismerhessük az éle tnek igazságait. tényeit. fá jdal
má t. re ményét. vágya it. a kara tá t. nagy e megis merés a djon új 
bizalma t. közöljön látomásoka t. mert csak igy és akkor ta lá ljuk 
föl azt az egységes é le te t. mely a le lket megnyugtatja, fe lvilá
gosítja. lelkesíti az egyéni és tá rsadalmi é let minden irányában. 

Uj uljon meg tehá t a h itnek, "a vallásos meggyőzöd ésnek 
és valódi é le terős á hita tna k az az e reje. mely úgy tör elő a 
kebeIbő l. mint a forrás a sziklá ból. " S a h itnek ez e lő irt lán
goló buzgalma nyissa meg az új eget és új földe t számunkra . 
És te meggyötört embertársam, "szólítsd Isten t biza lmas á hi
ta lla l,' ő lélek s ha llja a te lelkede t, mert közelebb van hozzád 
ké t kezednél. közelebb. mint önl~he leted. " Ö ha llja. lá tja a te 
le lkednek megnyila tkozását s e lküldi számodra a szere te tnek 
ha ta lmá !. 

Amire nagy szükségünk van. "mert meglanka dolI a sze
re te t az emberek. fi a i köz!." És mi hiá ba a ka rnók e lhinni. hogy 
ez nincsen igy. meh az éle t a szerete t megla nkadásáról tesz 
biionyságo!. Testvériség. ls ten és emberszere te t oly magasla tai 
az emberi élei nek, hová n1jgy küzdelem és nagyon sok á ldo
zat á rán jutha t el. Kuta tunk. futunk . vágyódunk a társadalmi 
rend új eszményei. új a lakula ta i utá n. a helyell, hogy megbe
csü lnők a régi a lapot. mely egyszer ' ve ttete tt Jézus Isten- és 
emberszere te tében. Pedig a jelen es j övő tá rsada lmá na k is 
a lapvetö igazsága nem a kiváltság. nem a ha ta lom. erő . egyenlő 
vagyon. hanem a kölcsönös szolgála t. a megértés. ez pedig a 
szerete!. Jelenünk hasonló Jézus korához. Fa rizeusok ma is 
já rnak közö!!ünk. Álpróféták hirdetik. hogya vallás ideje lejár!. 
a szeretet és intézményei, a család és más közületei elavu ltak . 
Ma is kérdésekkel ostromolna k a legfőbb éle telv. parancs fe -
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lől, de nekünk nem szabad egy pülanatra sem felednünk Jézus 
mondását: .. minden parancsolato.k között ez az els6. Halljad 
Izrael a mi Urunk, Istenünk egy Ur. Szeresd azért a te Uradat 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből min-. , 
den erőpb&L Ez az első parancsolat. Es a második is hasonló 
ehhez. Szeresd a te felebarátodat, mint te magadat. Nincsen 
más ezeknél nagyobb ·parancsolat." És úgy van I Hiába huny juk 
be szemeinket, a nap mégis süt, virágot fakaszt, kalászt, gyü
mölcsöt érlel, hiába dugjuk be fülünket, a szél zúg és fuvása 
letördeli a fának száraz ágait. Hiába nem akarják sokan észre
venni, elismerni a szeretet építő munkáját, mert az mégis meg 

. van, alkot, erősít. biztat, bátorít és vigasztal. Annak hatalma van 
s az megnyítja az eger mindenütt ott: .. hol az embernek lelke 
megnyilik az igazság megismerésére. ahol a szívek fellángolnak . . 

minden jóért, ahol az ember naponként fe/áldozza magát az 
üdvért, aho l harcolnak és szenvednek a jogért és igazságért a 
társadalomban, ahol hisznek az Isten országának eljövetelében 
és ahol a hitben legyőzik a világot." 

Mexikóban régen a legnagyobb ünnepek alkalmával em
bert áldoztak föi. kit élve papok fogtak le, mig egy másik fő

pap éles, obsic1ian szent késsel kivágta a szívét az áldozatnak 
és föláldozta az élet melegétől még gőzölgő szívet az istenek
nek. Ök másnak aszívével kedveskedtek. A mi vallásunk. a 
mi Istenünk a mi élő szívünket kéri. Az élet küzdelmétöl .tán 
elfárad t, de a szenvedések tüzétől égő, a megpróbáltatás' fáj 
dalmálól izzadó, a fájdalmaldól megedzett és a szeretettől érző , 
lángoló szívünket. Ezt hozzuk, ezt adjuk áldozatul. Akkor lá 
tunk mi is megnyilatkozott egeke t emlékezésünkben, hitünkben 
és szeretetünkben. Ámen. . 

Magyarsáros. Székely Tihamér. 
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Igy szól a búzaszem. 
Zsolt. 67. 'i. HA föld megadta gyümölcsél, megáld 

minket ft mi Istenünk". 

Sulyos kalászok sarló alá hajloltak. a kévék kalongyába 
sorakoztak. Úgy állanak szerte a határokon. szépen, sorban 
egymás mellett, mint a raj vonalba állítolt katonák: a jó Isten 
katonái. A jó Isten katonái, akiI{ a barázda nyomán felvonul
lak s akiket az ember kévékbe osztolt, kalongyákba sorakoz
tatott. S az ember, amint földjére hajolva, seregszemlét tart e 
kis hadsereg felett. elfelejtve verejtékhullást, égő napsütést, re
megve figyelt veszedelmek aggódásait, boldogan sóhajt fel: .. a 
föld megadta gyümölcsét, ime ismét megadta, megáld minket 
a mi Istenünk". 

Csodálatos őserő ez a föld, amelyen járunk, amellyel ál
landó érintkezésben vagyunk. Ápol és eltakar, magához láncol 
és el nem bocsát. Kitermel magából és mindennap ujabb és 
ujabb életet nyújt számunkra a kenyérben, a vízben s terítelt 
asztalának megszámlálhatatlan sokféleségében. Majd csendes 
ölében eltakar és az örökkévalóság álmaiba ringat. 

Most kenyeret adolt a munkásnak s a munkás az őszre
hajló nyárutó ban a letarolt földről szívből fakadó hálával kö
szönti Istennek e szent adományát, a kenyérnek magvait. E 
gyönyörü kies helyen: e fenyőkoszoruzta hegyek lábánál, Isten 
csodás erejü vízzel, balzsamos levegővel megáldott helyén is 
az aratásérI, amiért minden napon félve imádkoztunk, amit 
mindennapra kértünk, az újra megadott kenyéréri, földi em
bernek e legnagyobb ajándékáért adózunk hálával, mert benne 
újra megáldott minket a mi Istenünk. 

Közületek k. hallgatóim, kik meghajlott derékkal férkőztök 

• E beszéd ft homoródfürdői aratási hálaadásra volt irva. Elmondv8 
011 1929. sug. 18·';n. 

• 
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közel az aralás idején a suttogó búzakalászhoz. a hullámzó 
aranylenger csendes beszéd é I érle lte·e meg valaki? Közel haj
lolt fülelekbe elmondolt üzenelei halloltálok-e meg? Csak egy 
pillanaira is dobbanl-e lelkelekbe az Islen üzenele ? 

En megérteltem ez üzeneleI. Hozzám igy szólt a búzaszem: 
Ember. aki fulsz, fáradsz, éjel nappá leszel érlem, ludod-e. 

hogy én a jó Istentől jövök? Jövök, mint az őszerelelének 
záloga, mini az ő jóságának kővete. Engem akartál , engem 
vártál, engem kértél s én eljöttem, mert elküldött a jó Isten, . 
hogy megnyugvást, békességet, pihenést és életet hozzak a te 
számodra. Eljöttem megszámlálhatatlan milliom od magammal, 
hogy békesség derüjét öntsem szét lelkeden, házadon, 
faiudolJ, völgyeknek lankáján, hegyeknek hálán, hogy hirdes
sem az én Uramnak, az engemet elküldö Istennek áldott jó
akaratál. Tudod-e, hogy amikor előttem hajolsz meg, Öt köszön
töd, amikor nekem örvendezel, Ö neki áldozol, amikor magad
hoz viszel, Öt öleled magadhoz, az Ö áldott jóságát. Velünk 
áld, általunk szeret a legjobban, mert mibennünk van az erőd, 
békességed és nyugalmad. Ölelj csak magadhoz, gyűjts csak 
házadba, használj csak fel, mert hozzád jöttem, érted küldött, 
neked adott az én Uram. Neked adott, hogy én emeljelek fel 
az Ö békességéhez, az Ö nyugalmához. 

Igy szólt én hozzám s szól mindnyájunkhoz a búzaszem, 
az életnek, a kenyérnek magva. Az Isten szeretetét 'és jóságát, 
békéjét és nyugalmát hirdeti nekünk küzdö, verejtékező em
bereknek. 

Igaz, hogy a kenyér ma a mi számunkra egészen mást 
jelenI. Végnélküli küzdelmet, verejtekes, nehéz robotot, könny 
és vérhullatást, átkot és halált. Jelenti mindazt, ami fájdalmas 
az emberi életbel!. A. kenyérnek útja sóhajokkal, könnyekkel, 
emberi letemekke'l és gyakori vérfolyamokkal van kirakva s 
amikor Istennek ezt az áldását az ember magához ,öleli, nem 
Istennek áldoz, hanem áldoz önmaga véres oltárán. De a baj 
nem a kenyérben van, hanem az emberben, aki nem érti meg 
a buzaszemböl Istennek felé szálló üzenetél. Nem érti, nem 
akarja érleni, hogy csak őszinie, becsületes munkáva,! lehel 
valóban életének békéje és nyugalma. lehet a vére, gondolala 
és az élele a kenyér. mig ha a ravaszság és erőszak céljává 
alacsonyít ja, vísszakövetel minden erőt, minden vért é~ minden 
életet, amelyet aqotl . 

• 
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A kenyér sokszor pokoli á tette a földel, meri nem úgy 
fogadtuk az I, minI az isteni gondviselő szeretet mindnyájunk-, 
hoz szóló boldog üzenelél, ha'nem mint kizárólag a mi létfen-
larlásunk eszközél, amely minket semmire sem kötelez, csak 
várja, hogy felhasználjuk. 
, Pedig a búzaszem tovább is szól: 

Nézd, a szomszéd földön más ember más búzaszemeket 
• 

gyűjl. Izzad és verejtékezik. Nézd, a műhelyekben egy más 
ember érettem, érettünk dolgozik. Az irodákban meggörnyedve, 
a bányákban verejtékezve, az erdőkben, a mezőkben földet, 
füvet, fát tőr ve az emberek, mind minket várnak, érettünk dol
goznak és imádkoznak: Uram, a mi mindennapi kenyerünket, ' , 
Az én Uram nemcsak tehozzád küldött, mert nemcsak téged 
szerel. A mi kis seregünk megszámlálhatatlan katonáját azért 
küldte, hogy minden gyermeke, minden te testvéred életébe 
bevonulva, kiűzzük a nyomoruságot és 'fájdalmat s kitűzzük 
az élettel való megelégedés és megbékülés zászlóját. Rajtunk 
keresztül nemcsak téged áld, de megáldja minden gyermekét. 
Azokhoz is küldött, akik erősek a küzdésre, , hogy többre ser
kentsük, azokhoz is, akik. gyengék, erőtlenek és támasznélkű

\iek a harcra. A mi hivatásunk az, hogy általatok, rajtatok ke
resztül belehulljunk az emberek, a minden ember életébe, 
fényt, derüt és áldást osszu nk mindenfelé, ame;re ember jár, 
A jó lsten minket az ő végtelen szeretetéből szakított le és 
osztott szét ilyen apró, megszámlálhatatlan , magra, hogy a ti 
lelketek szeretetébe szálljunk s lsten és emberszeretetre tanitsunk, 

Igy szól a búzaszem, 
És odaadja magát az embernek s az ember életében, a 

mi életünkben tovább él, mint vér és gondolat, mint az élet 
továbbfolytatásának lehetősége, De vajjon mi, emberek, amig 
élvezzük az isteni szeretet ez áldott valóságát, érezünk-e ma
gunkban a hasonló szeretetre való elkötelezést? Megért jük-e a 
búzaszemnek" a mindennapi kenyérnek Istentől hozolt, felénk 
szálló üzenetét? 

Meg kell végre értsük a búzakalász próféciáját, hogy őt 
nem énérettem, vagy teéretted küldötte lsten, hanem az :embe
ré rt. Minden emberért. Meg kell végre érlsük, meri csak igy, 
csak akkor fonódik össze a sok millió emberkéz egymás bol
dog megsegítésére, egymás feltélelnélkül való, önzetlen szere
tetére." :Meg kell értsük, hogy Isten a föld gyümölcsében, az el-
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hulla tolI verejték, a vég ig görnyedt nappa lok munkájának gyü
mölcsében azért á ldja meg az ő gyermekeit, hogy a lka lmuk 
legyen azoknak is a lélek jóságában, a sziv szeretetében való 
egymás megáldására, Kicsinynek és nagy nak, szegénynek és 
gazdagna k, tudósnak és tuda tlann ak egyformán nagy elkötele
zést je lent a mindennapi kenyér. Mert amikor annak á ldását 
vesszük, az Isten szere tetének jegyével élünk s tudatosan vagy 
tudatlanu l, a jó Isten akaraiának megélésére kötelezzük magunkat. 

A nemrégen leara tott búzakalász Isten és emberszerelő 
éle ire kötelez s ez á ldásért való há laadás nem merülhet ki az 
e helyen való megjelenésben, A há laadás ünnepi hangula ta 
egész éle tünkön érezhe tő kell, hogy legyen, Ez ünnep csak 
arra szolgálhat, hogy a hála jóillatu lángját felélessze lelkünkben, 
de az egész élet, a maga áhitatával és Islen fé lelmével, jósá
gos derüjével és emberm egbecsülésével szükséges ahoz, hogy 
e lá ng mindvégig ott marad hasson az emberi lelkekben. 

Az emberi tudás műszereket ta lá l fel messze világrészek 
beszélgetésének felfogására. Minden tudásunk azonba n csak 
féltudás, minden haladásunk á tkos visszahatással járó lesz 
mindaddig, amig a szivünkben is meg nem ta lá ljuk azt az an
tenná l. amely az Isten szivének a búzaszemen is keresztül 
szálló üzenetét felfogj a és belénk oltsa. A föld addig is min
den évben újra megadha tja a maga gyümölcsét, de Is ten leg
szentebb áldása csak akkor szállhat rá nk. Ámen. 

Homoródalmás, Simen Domokos, 
• 

Egyházi beszéd. 
Múté 9. 13. 

Kétezer évvel ezelőll , mikor - ta lá n - nagyo bb voll a 
tévelygő és bűnös emberek sZáma, mint ma ; mikor nagyobb 
mélység tátongott ember és ember közö tt, mint amilyen van 
például ember és az á lla t között, az e1őité l e te k és ba l· 
hiedelmek fénykorában egy ember kezdeU tanitani az Istenről , 
a meglérésröl és Istenországának e fö ldön való megvalósításá· 
ról. Tanilásaiva l,=cselekedeteivel és egéSZ életével arról teU bi
zonyságot, . ogy igaz ember . lám J mégis a bűnÖSÖKkel, a 

• 
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vámszedőkke l egy aszta lná l ü l. ' Azokka l tá rsalog. kike t a tár
sada lom kiközösiteU magából. kiket a törveny betüszerin ti be
tarlói : a fa rizeusok megvetéssel pecsételtek meg. Meg is ker
dik ; .. Mi dolog az. hogya Mester. ki igaz e mbernek vallja 
magát, leül egy aszta lhoz a bünösökke l es a vámszedőkke l ?" 
"Mert nem az igaza ka t hiv6gatni jöUe m - ha llszik Jézus meg
l epő felelele - ha nem " bűnösöke t a megtéresre ". 

Jertek a tyámfiai ! vizsgáljuk meg e szavak jelentésének 
igazságát s nezzük meg; miert jött Jézus .. ne m a z igazak hi
vogalására, ha ne m a bű nösöket a meglerésre'?" . . . 

I. 

"Nem az igaza ka t hivogaini jö tte m, hanem a bűnösöke l 

a meglérésre " . .,.'--A;.....,f;..;:e lüle l~.s vizsgáló ~lő!1 érlhele tlennek t ű n ik 
fel eme kijele nlés, melybe n Jézus hivalását, feilépésének igazi 

- oká l é7: cél'á t je löli meg. Szinte hiheletlennek ha-"ng=z""ir=e felelel -a nnak ajká ról , ki minden tettével, érzéséve l és go ndolatával 
a rról le li bizonyságol, hogy igaz e mber, hogy ls ten törvénye i 
sze rini élt s az erény út já l egy pilla na tra se m hagyla el. Ta lá n 
ez volt az oka a nna k is , hogya törvény szószerinti beta rtója; 
a fa rize us kivá ncsian tette fel a kérdést; " Milyenképpe n le het. 
hogy Meslerete k ezekkel egyaszla lná l ű l ?" Milyen nagy lehe
lett a meglepe tése, mikor Jézus az ő nyugodt, de tisztelet ke ltő 
magalartássa l szólt ; "Ne m az igazaka t hivogatni jö tte m, ha nem 
a bűnösöke t a meglérésre". Ámde, ha a fe lüle les vizsgálódó, 
vagy a kicsinyeskedő fa rizeus ala posabba n megvizsgálná Jézus 
e me kij elentésé l, mélységes igazságot, csodá latraméltó célkitű 

zést ta lá lna és lá tna ben ne. 
Minlha monda ná; .. Nem az igazaka t hivogai ni jöttem, 

mert ezek az é n ta nitásom és tá mogatásom nél kül is az élet 
minden körülme nyei között igazak lesznek és ma radnak Ha 
-ezek összegyűj téséve l tölte né m el időmet , az a sok elese tt, bű
nébe n fetrengő e mber csak tovább tévelyegne minden irá ny és 
cél nélkül az éle t útvesztő rengetegébe n s célorna l ; ls len or
szágána k e földön való megvalósitásál soha el nem ém é m . 

.. Ne m az igazakat hivogatni jötte m ..... Ha csa k ezt te tle 
volna, nem leU volna évezredeken keresziü l az e mberiség vi
gasztalója. útmuta tója, igazi Mestere és Megváltója. Ha ezl teUe 

• 

volna; ta nitása i üres mondatok. elcsepelt szavak lennenek, me-
lyekről semmit sem tudna a jelen embere. A szeretet törvenye, 
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mely az ell enség szerelését elöirja , a megbocsá tás parancsa, 
mely eszméinek a lapköve, a leslvériség gondolala, mely lényege 
és ki induló pontja tanitásainak mind, mind hazugság, képmu
la lás, csalóka fény csupán. 

"Nem az igazakal hivogaini jöllem . .. " Ö orvosa , gyógyi
lója volt a szenvedőknek és az ma is. Nem ~ az egészség"'éseket 

"ke ll gyógyílani, mert azok a nélkül is egészségesek, ha nem a 
szenvedőkel, belegeket. Ezt te ile Jézus is. Igen! mert ő nem 
az igazak gyógyítására, hanem a bűnösök megjavítására jött . 

Figyeljétek csak meg alaposan életetek egyes mozzana
tai t, tekintsetek csak egyes - talán lényegte lennek látszó - ' 
dolgok legmélyére, magatok is meggyőződhellek arról, hogy 
Jézus eme kijelentésében ': "Nem az igazaka t hivoga tni jöllem" 
semmi érlhetetlen, semmi elle nlétes nincsen. Sőt igazi meglátás, 
helyes célkilűzés rejlik e sokat jelentő szavak lényegében. Mert 
vajjon az erősnek van-e tá moga lásra szüksége, vagy a gyen
gének? Vajjon a bátort kell-e bá torita ni vagy a félénket ? Vaj
jon ki szorul vigaszta lásra és enyhülésre a boldog· e vagy a 
szenvedő? És vajjon az igaz embernek kell-e feltárni az élet 
helyes megélésének, széppé, áldásossá tevésének nagy titká l, 
vagy a bűnös nek ? Nem I Bizonyá ra nem! S Jézus is, ha he
lyesen akarta felfogni hivatásá t, nem' az igazak , hanem a bű

nösök hivogatását és megjavitását kelle ll élete főcéljául . kitúznie. 
Ha nem ezt teszi, az a sok megtérésre szoruló, szabadulást 
váró az erkölcsiségre továbbra is csak elveszeIlnek maraat 
volna s ma nem lehe tne kereszténységről beszélni, melynek 
a lapköve á megbocsátás és a szeretet. 

A. f.! Vegyetek példá t Jézus tól. Életete kkel, cselekedetei
tekkel tegye tek bizonyságot arról~ hogy igaz ta nitványai vagy
tok s mindenben követitek Öt, az é le t örökéle tü útmutatóját, a 
Meslert, ki "nem az igazak hivogatására jöll " ... 

ll. 

" . .. hanem a i;>űnösöl;eLB-megtérésre ", Nagy és végte
_ J!e;:<n lJeliéz fdada!' Meggyőzni egy embert, aki önmagára büszke, 

akinek minden ör6tTle a hata lom. ~ pénz, a vagyon, aki csak 
a földi gyönyöröknek és élvezeteknek él, arról, hogy az az úl, - melyen halad, rossz. Nagy és végtelen ne héz felad.at meggYŐzni 
egy emberi, kinek kenyere <'z irigység, ,Párn<í.ia a barag...baj
léka a gyülölet, arról, hogyaszerelel, a megértés, a megbo-
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csá lá s és a mások megbecsülése az emberi lélei< legszebb, 
' legnagyobb erénye. Nagy és végle len nehéz IeIada i, de Jézus 
vállalkozol! rá, merI Ö nem az igazakal hivogaIni jöl!, hanem 
azérl, hogyabűnösökel az erkölcsi világ és ls len országa ré
szére meglarlsa . 

teereszkedel! az é leI legmélyére, hol örökös a sölétség 
s minI gondozallan földben a gyom, úgy lerem az erkölcste
lenség és hitellenség : a bűn. Lelkének végtelen szeretetével . 
napfényl, elméjének bölcsességével helyes meglátást, cseleke
deleivel útmulalásl viI! azok közé, kik edd ig csak hirből ismer
lék a szépel, a jól és a felemelő!. Felkeresle a nyomorlanyá
kal és a remény, a bizalom melegségével lürhetővé lette szánal
mas életüke!. MeglálogaUa a testi és lelki belegekel, enyhülést 
és gyógyulást nyujlva számukra. Ott volt mindenütt, hol a bű
nében fetrengő, szenvedő embernek enyhülésre, meglérésre 
voll szüksége. Igen! mert Ő nem az igazak hivogalására, ha
nem a bűnösök megjavítására jött. Ezért válaszIolIa tanítványait 
is a ' bűnös, megvelell és egyszerű emberek közüL 

Ő a bűnösök hivogatására jöll. Hivó szava, megtérést cé
lozó tanitásai visszhangra, megértésre talállak. A parázna asz
szony, kit a farizeusi itélel örökre kiközösitell a "tisztességesek" 
társadalmábóL alázatos lélekkel tette lábaihoz a megbánás és 
megtérni akarás drága kenetét. S Jézus véglelen szeretete ma
gához emelte, testvérévé fogadla, bizonyságot téve ezzel is az 
alapigénkben felolvasott kijelentése igazságáról: "Nem /lZ iga
zakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösökel a megtéré~re". 

Saulok, assziszi Szent Ferencek és millió meg millió tár
suk, kik elhagyva bűnös életükel, a megtérés útjára léptek; 
új életük haj nalhasadását JéZusnak és az Ö eszméinek kö
szönhetik. Betartva ezen kijelenlésé l: "Nem az igazak hivoga
tására jöttem, hanem a bűnösöket a meglérésre", élelével és 
eszméivel felIárIa a meglérés lehelőségeinek formá il s felemelle 
őket a lestvériség jegyében oda, hol megismerlék é letük igazi 
célját s megismerték Istennek akaratát. . 

Mikor bűneileket megbánva, a javulás útjára léptek, Jézus 
eszméi állal teszítek és igy állal alak is beigazolódik Jézus eme 
szavainak igazsága: "Nem az igazakal hi voga tni jöllem, ha nem 
a' bűnösökel a meglérésre". 

• • 
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Kétezer esz tendőnek messzeségé bő!. mint szent biztalás , 
mint egy jóságos simogatás hallszik fel énk Jézusnak eme kije
lentése: Nem az igazakat hivogatni jö ttem" _ Kéteze r esztendő 
leforgása alalt millió meg · milló ember te lt bizonyságo t e sza
vak igazsága melleIt : "A bűnösök hivogatására jöltem", 

Sirassátok, bánjátok meg ti is minden bűnötöket, minden 
vétketeke t. Igy tegye tek bizonyságot Jézus tanításainak igazsá-
gáróL Ámen: . 

Török Mihály, 
papnöv. - • 
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